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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 мате-матиці 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 .
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Реалізація мети
навчання
Мета навчання,
визначена
Державним стандартом щодо
галузі Технології»,
які безпосередньо
пов’язані з
навчанням інформатики,
реалізується
виконанням
завдань:

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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Інформатика

Навчальний предмет і наука

Навчання інформатики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ґрунтується на компетентнісному підході, відповідно до якого
кінцевим результатом навчання є сформовані на основі набутих у
процесі навчання знань, умінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої
діяльності, вироблених ціннісних орієнтирів мають стати: предметна
інформатична та ключові компетентності, зокрема інформаційнокомунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, соціальна,
громадянська, здоров’язбережувальна.
Навчальний предмет "Інформатика" за своєю сутністю є
інтегративним, його зміст будується на основі широкого кола наукових
знань. У змісті навчання інформатики, який визначено чинними
програмами, відображено доступний для засвоєння суб’єктами
навчання відповідних вікових категорій зміст відповідної наукової
галузі, яка є основою інформаційних технологій.
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Інформатика

Основна школа

До програми з інформатики, призначеної для загальноосвітніх
навчальних закладів ІІ ступеня, внесено зміни, затверджені
наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження
змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних
закладів ІІ ступеня». Розвантажену та доопрацьовану програму
розміщено на офіційному веб-сайті МОН України.
Зміни, внесені до програми, у 2015–2016 н.р. стосуватимуться
тільки навчального процесу у сьомому класі, у якому на дві
години (з п´яти до трьох) зменшився час на вивчення
моделювання і на одну годину збільшено час на вивчення основ
алгоритмізації і програмування.
Вивчення більшості змістових ліній має два концентри — п´яті
–сьомі класи і восьмі – дев´яті класи.
5

5-7-і класи

Особливості навчання
Завданнями навчання інформатики у 5-7 класах є:
- оволодіння навичками роботи з текстовими процесорами;
- створення та опрацювання графічних зображень;
- оволодіння первинними навичками роботи в середовищі операційних систем;
- створення та опрацювання мультимедійних презентацій;
- оволодіння практичними навичками роботи в Інтернеті, у тому числі здатністю
здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів, електронне
листування, користуватися соціальними мережами тощо;
- розвиток алгоритмічного мислення учнів на основі розроблення найпростіших
алгоритмічних структур та їх реалізації у навчальному середовищі
програмування.

Прикладна спрямованість змісту навчання інформатики реалізується під час
виконання учнями запланованих тематичних практичних робіт, розв’язування
компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних
проектів.
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5-7-і класи

Особливості навчання
На кожному уроці учні мають виконувати на комп´ютері певні дії, пов´язані з
вивченням конкретного матеріалу.
Зміст таких завдань слід добирати так, щоб тривалість їх виконання не
перевищувала 15 - 20 хвилин.
Засобами створення позитивної мотивації мають бути формулювання
завдань, у яких явно прописується зрозуміла учневі практична значущість
отримуваних результатів: "я хочу зробити подарунок мамі до дня народження";
"створена мною презентація може бути використана для навчання молодших
школярів безпечній поведінці на вулиці" тощо. Як свідчить досвід багатьох
учителів, у цих класах ще досить добре працюють сюжети народних казок:
пояснювати сутність зв’язку між довжиною повідомлення і його змістом можна,
використовуючи сюжет казки "Рукавичка", процес кодування відомостей —
казки про Котигорошка тощо.
У сьомому класі, в процесі навчання пошуку відомостей в мережі Інтернет,
позитивним підкріпленням пізнавальної діяльності можуть слугувати й
елементи наративу, на перший погляд не пов’язані безпосередньо з навчальним
матеріалом.
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5-7-і класи

Особливості навчання
Подібні
прийоми
активізації
навчальної
діяльності
доцільно
використовувати й з виховною метою. Особливо це може бути ефектним і
ефективним тоді, коли учні отримують неочікуваний і/або непередбачуваний
результат. Наприклад, після короткої розповіді про розробки українських учених,
зокрема ЕОМ МІР (Машина Інженерних Розрахунків), можна шляхом
евристичної бесіди спонукати учнів дійти парадоксального, але повністю
справедливого висновку: "перша в світі персональна ЕОМ була створена в
Україні".
Пошук відомостей в Інтернеті можна зробити цікавішим, давши завдання
учням виконати пошук пар слів "місяць полтавчанин", "пшениця ремесло", "київ
старт", "змій вали", "мир еом" тощо.
Особливо ефективним може бути цей прийом перед початком виконання
проектних завдань, оскільки результати пошуку майже завжди стають темою
пошукового міжпредметного проекту. Безумовно, вчитель має попередньо
перевірити, якими є результати пошуку за підготовленими парами слів,
підготувати відповідний матеріал, який має бути дуже коротким, але доступним
для сприйняття учнями.
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8-9-і класи

Зміни у програмі
• Для загальноосвітніх навчальних закладів, в яких здійснюється
поглиблене вивчення предметів природничо-математичного
спрямування чинною залишається програма ""Інформатика. 5-9
класи". Для навчальних закладів з поглибленим вивченням
предметів природничо-математичного циклу" (Рекомендовано
МОН України, лист від 17.07.2013 р., №1/11-11636), зміни до
якої не вносилися.
• Для учнів 9 загальноосвітніх класів і 8-9 класів з поглибленим
вивченням інформатики чинними залишаються програми,
розмішені на сайті МОН України відповідно за адресами:
• http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_
programs/1349869429/ та
• http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_
programs/1349869497/
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Старша школа
•
•
•

•
•

•
•
•

Завдання

Основні завдання навчання інформатики в старшій школі включають:
розвиток логічного, аналітичного мислення та основних видів розумової
діяльності: уміння використовувати індукцію, дедукцію, аналіз, синтез, робити
висновки, узагальнення;
формування теоретичної бази знань учнів щодо процесів перетворення,
передавання та використання інформації, розкриття значення інформаційних
процесів у формуванні сучасної системно-інформаційної картини світу,
розкриття ролі інформаційних технологій в розвитку сучасного суспільства;
розвиток уміння розв’язувати змістовні задачі різного рівня складності,
олімпіадні задачі, користуючись відомими теоретичними положеннями,
математичним апаратом, літературою та комп’ютерною технікою;
підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, науково-практичних
конференціях, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт різного рівня та
інших інтелектуальних змаганнях;
доведення вивчення інформатики до творчого рівня;
бачення учнями можливостей використання набутих знань у їх майбутній
професії;
інтеграцію інформатики з іншими предметами, що викладаються в навчальних
закладах.
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Старша школа

Моделювання як частина проекту
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Застереження

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

Неухильне дотримання ДСанПіН
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Дискусія

Як удосконалити шкільну інформатику –
голос молоді
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Пошук і досвід

Міжпредметні зв’язки
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Джерела
•
•
•
•
•
•

•

•

Корисні посилання

Комп’ютер у школі та сім’ї №7, 2013
Комп’ютер у школі та сім’ї №8, 2013
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