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Структура цілей
навчання
Складниками
мети навчання,
визначеної
Державним стандартом щодо
галузі «Технології», які безпосередньо пов’язані з
навчанням інформатики, є такі
завдання:

ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
уявлень щодо предметно-перетворювальної діяльності
людини, світу професій, шляхів отримання, зберігання
інформації та способів її опрацювання; здатності до
формулювання творчих задумів, усвідомленого
дотримання безпечних прийомів роботи та
користування інструментами і матеріалами;
РОЗВИТОК
пізнавальної, художньої і технічної обдарованостей,
технічного мислення у процесі творчої діяльності,
уміння користуватися технічною термінологією,
інформацією, поданою художньо та графічно, вміння
працювати з комп’ютером;
ВИХОВАННЯ
готовності до вирішення побутових питань шляхом
застосування алгоритмів виконання технологічних
завдань та навичок технологічної діяльності у
практичних ситуаціях.
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Цілі і зміст навчання
З документу:
RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 18 December 2006 on key competences
for lifelong learning (2006/962/EC)
KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING —
A EUROPEAN REFERENCE FRAMEWORK
1) Communication in the mother tongue (Спілкування рідною мовою);
2) Communication in foreign languages (Спілкування іноземними мовами);
3) Mathematical competence and basic competences in
science and technology (Бути компетентним у математиці й основах наук і технологій);
4) Digital competence (Цифрова компетентність);
5) Learning to learn (Уміння навчатися);
6) Social and civic competences (Соціальна і громадянська компетентність);
7) Sense of initiative and entrepreneurship;
8) Cultural awareness and expression .

Інформатика – фундаментальна наука, об’єктом дослідження якої є
методи, засоби й технології опрацювання
інформації.
Інформація
належить
до
фундаментальних
понять, на яких базується сучасна
наукова картина світу.

У початковій школі до 2014 року
предмет
"Інформатика"
називався
"Сходинки до інформатики", що
підкреслювало
пропедевтичну
спрямованість навчання інформатики у
другому — четвертому класах (чинна
нині назва предмету — "Інформатика"
згідно з наказом МОН України від
16.04.2014 № 460).
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Поєднання
практичного і
фундаментального
Виокремлені в програмі
змістові лінії:
1) комп’ютер та його
складові частини;
2) інформація та інформаційні процеси;
3) використання інформаційних технологій;
4) алгоритми і виконавці;
5) комунікаційні
технології.

Напрацювання навичок роботи із ІТ та
відповідними засобами має супроводжуватися
формуванням підґрунтя для навчання основ
інформатики як науки.
Уведення базових понять інформатики на
доступному для учнів початкової школи рівні
(здебільшого — ознайомлення) й поєднання
принципів науковості і доступності.
У цілому навчання інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) у початковій школі повинно мати
виразний
розвивальний
характер,
пропедевтичність
навчального
предмету
«Інформатика» має виявлятися в широкому
ознайомленні учнів із застосуваннями ІКТ, без
надмірної деталізації, але шляхом пояснення
функціонування засобів ІКТ як програмно
керованих автоматів.
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Застереження 1
Слід застерегти від
надмірного спрощення
пояснень, особливо – від
персоніфікації і
глоторизації засобів ІКТ.
Слід уникати виразів на
кшталт: «Комп’ютер
зрозумів…»;
«Комп’ютер пише
музику (вірші, картини
тощо)»; «Комп’ютер
розмовляє з людиною…»
тощо

Показати і пояснити, як працюють
найпростіші механічні автомати: як
подається команда «дзвонити» у механічному будильнику; як працює звичайний ткацький верстат і ткацький
верстат Жаккарда, торгівельний автомат тощо (провести екскурсію до музею, на виробництво, на природу, подати для перегляду відповідні відеоматеріали).
Гармонізація змісту навчання має полягати ще й в уніфікованості означень понять, що належать різним навчальним
предметам (зміст яких є підмножинами
наукової галузі або суміжних галузей).
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Застереження 2

Неухильне дотримання ДСанПіН – не йти
назустріч «вельми просунутим» батькам
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Застереження

Неухильне дотримання ДСанПіН
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Зміни у програмі

Загальні підходи

При плануванні навчання необхідно враховувати, що до програми з
інформатики було внесено зміни. У процесі спрощення програми
змінено деякі складники змісту і результатів навчання, розподіл часу
на їх вивчення. У програмі з інформатики для початкової школи, як і
в програмах з інших предметів, форма вимог до навчальних
досягнень суб’єктів навчання здебільшого змінена на «має
уявлення», «розуміє», застосовує». Щодо предмету інформатика,
така зміна формулювань має слугувати для вчителів ще одною
вказівкою на пропедевтичність предмету, необов’язковість
заучування суб’єктами навчання точних визначень понять,
переважання застосування засобів інформаційних технологій як
засобів діяльності, зокрема — в процесі навчання інших предметів:
математики, мови, природознавства, трудового навчання та інших.
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2-й клас

Зміни у програмі

З програми для 2 класу вилучено розділ «Алгоритми і
виконавці» (4 год.), у якому було передбачено ознайомлення
суб’єктів навчання з трьома поняттями: алгоритм, виконавець,
команда.
Разом з тим, уведено розділ «Історія обчислювальних
пристроїв» (3 год.), до якого введено тему «Робота з програмами
на розвиток логічного мислення».
Збільшено до шести годин час на вивчення розділу
«Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів».
Нову версію розподілу годин (для 2-го 4-го класів) можна
отримати з ресурсу, розташованого за адресою:
• http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_
programs/1418040818/ .
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3-й клас

Зміни у програмі

У програмі 3-го класу збільшено з 4-х до 9-и кількість годин на
вивчення розділу «Інформаційні процеси і комп’ютер», у змісті якого
тему «Робота з програмами на опрацювання даних та повідомлень»
замінено темою «Робота з програмами на розвиток логіки, пам’яті,
просторової уяви», що надає можливість гармонізувати і синхронізувати
процес навчання інформатики з навчанням інших предметів, добираючи
відповідне програмне забезпечення. Вилучено розділ «Створення
проектів» (4 год.).
Таке коригування програми надає вчителеві можливість ширше
використовувати інформаційні технологій навчання на уроках усіх
предметів, готуючи учнів до набуття ними вмінь самостійно здобувати
знання шляхом використання відомостей, що зберігаються у цифровій
формі. Зазначене сприятиме ефективному формуванню не лише
предметних (інформатичних), але й ключових компетентностей, зокрема
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загально навчальних.

4-й клас

Зміни у програмі

Кількість годин розділу "Повторення, узагальнення і систематизація
навчального матеріалу за 3-й клас" зменшено до 1 години.
Вилучено розділ "Електронне листування", (5 год.), замість якого
додано розділ "Безпека дітей в Інтернеті", (5 год.), у якому передбачено
ознайомлення суб’єктів навчання з електронним спілкуванням,
виконанням пошуку відомостей, іншої діяльністю в мережі Інтернет та її
засобами.
Додано розділ "Робота з презентаціями" (4 год), зміст якого є логічним
продовженням навчання діяльності з використанням засобів текстового і
графічного редактора і презентаційних систем.
Робота зі створення презентацій на цьому етапі може бути виконана як
навчальний проект, незважаючи на те, що відповідний розділ вилучено.
У процесі створення презентацій як виконання навчальної задачі, доцільно
використати такі формулювання, які б надали можливість здійснити
систематизацію й узагальнення навчального матеріалу.
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Джерела

Корисні посилання

Для використання на всіх етапах навчання кодування алгоритмів доцільно
використовувати он-лайн середовище code.org, розташоване за адресою
https://studio.code.org/ (курси 1 – 3 і, за потреби, наступні), середовище
програмування мовою Скретч https://scratch.mit.edu або інше.
На уроках математики, образотворчого мистецтва можна використовувати засоби
інтерактивного малювання:
http://illuminations.nctm.org/tools/mlearner/phase%20two/content/patch_tool/inde
x.html ;
http://illuminations.nctm.org/tools/mlearner/phase%20two/content/tessellation_cre
ator/index.html ;
http://www.mathlearningcenter.org/web-apps/geoboard/ .
GCompis — відкрите навчальне програмне забезпечення для дітей віком від 2 до
10 років — http://gcompris.net/index-ru.html ;
Вийти на матеріали, опубліковані в журналі «Комп’ютер у школі та сім’ї» -12
https://www.facebook.com/csfmagazine?fref=photo
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