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Сьогодення вимагає від учителя не
просто надавати учням певні знання,
а вчити їх мислити, структурувати
інформацію та цілеспрямовано
відбирати необхідне

Сучасний учитель має нести учням не 
просто нові знання, а новий спосіб 

оволодіння інформацією
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ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Визначити умови, за яких відбувається навчання

інформатики та інших предметів у ЗНЗ України. 

2. Оцінити рівень інформатичної підготовки випускників 

ЗНЗ та його динаміку протягом останніх років. 

3. Отримати дані, на основі яких можна було б приймати 

рішення щодо цілей, змісту та форм реалізації 

поглибленого навчання інформатики в основній школі

й профільного – в старшій школі.
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ДЖЕРЕЛА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

Основною технологією першого етапу дослідження визначено 
анкетування, суб’єктами якого були студенти молодших курсів 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) різних регіонів України, тобто 

випускники ЗНЗ 2009-2012 н.р., всього 695 осіб

м. Вінниця, Вінницька обл., Волинська обл., м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська 
обл., Донецька обл., м.Житомир, Житомирська обл., Закарпатська обл., 

м. Запоріжжя, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., м. Київ, Київська  
обл., м. Кіровоград, Кіровоградська обл., м. Луганськ, Луганська обл., м. Луцьк, 
м. Львів, м.Миколаїв, Миколаївська обл., м. Одеса, Одеська обл., м. Полтава, 
Полтавська обл., м. Рівне, Рівненська обл., м. Суми, Сумська обл., Тернопільська 
обл., м. Харків, Харківська обл., м. Херсон, Херсонська обл., м. Хмельницький, 
Хмельницька обл., м. Черкаси, Черкаська обл., м. Чернівці, Чернівецька обл., 

м. Чернігів, Чернігівська обл.

додатково використано

узагальнені статистичні матеріали моніторингового дослідження
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх 

навчальних закладах» 
наказ МОН МС України 14.12.2011р. № 1431
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Умови, за яких відбувається навчання інформатики та інших 
предметів у ЗНЗ України
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УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ РІВНЯ 
СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

6



7

ДЖЕРЕЛА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ

Основною технологією другого етапу 
дослідження визначено анкетування, 
суб’єктами якого були учасники (учні), 
члени журі і організаційних комітетів, 
керівники команд, учителі, науковці, які 
брали участь у четвертих етапах 
Всеукраїнських олімпіад з інформатики 
протягом 2010 – 2013 років, всього 596 
осіб
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ВІДСОТКОВІ ЧАСТКИ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ЯКІ 
ВЗЯЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МАТЕРІАЛІВ
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Обговорення на сторінках журналу “Комп’ютер в школі 
та сім’ї”

Один із провідних учасників олімпіадного руху з інформатики в 

Україні, Шаміль Ягіяєв, аналізуючи цілі навчання програмування у 

школі та шляхи їх досягнення , сформулював три запитання: 

• «(а) IT – одно из важнейших направлений экономического 

развития страны и мы массово готовим профессионалов?

• (б) Мы развиваем интеллектуальный потенциал нации и делаем 

акцент на естественные науки в школе?

• (в) Мы хотим более эффективно выбирать лучших людей, 
способных к информатике, жертвуя при этом средними 
показателями?» 

Відповідаючи на ці запитання, ми виокремили і найважливіше, яке 

поки що залишається риторичним: «Чи достатньо у нас учителів, у 

принципі здатних навчати алгоритміки?»
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Результати вибору першої мови програмування
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З якого класу доцільно розпочинати поглиблене 
вивчення інформатики?
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lkartashova@ua.fm

vit_lap@ua.fm


