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Тема: 

 «Орієнтація предмету 

Інформатика на потреби учня в 

освітньому процесі». 

 

 

 

«Роль педагога полягає в тому, щоб відкривати двері, а не в тому, щоб 

проштовхувати в них учня...»            

Артур Шнабель.  

Завдання: розкрити зміст, методи і форми впровадження орієнтації предмету на 

потреби учня в освітньому процесі на уроках інформатики.  

Сучасні учні, як показало анкетування, щодня витрачають час на 

використання коммунікаційних засобів, одже необхідно використати 

зацікавленість учнів для реалізації навчальної мети з формування компетентності.   

Актуальність  

  Сучасний рівень розвитку суспільства вимагає від школи орієнтації на 

особистість учня, задоволення його інтересів та освітніх потреб шляхом 

впровадження диференціації та профільності навчання. Національна доктрина 

розвитку освіти XXI ст. [10.2] наголошує на створенні та впровадженні системи 

спеціалізованої підготовки (профільного навчання) в старших класах 

загальноосвітньої школи, орієнтованої на індивідуалізацію навчання та 

соціалізацію учнів з урахуванням реальних потреб сучасного ринку праці, 

відпрацюванні гнучкої системи профілів та кооперації старшої школи з закладами 
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молодшої, середньої та вищої освіти. У зв’язку з прийняттям в Україні рішення 

про перехід на дванадцятирічну профільну освіту суттєво зросла суспільна 

актуальність проблем інтелектуального розвитку учнів, що потребує відповідного 

психолого-педагогічного забезпечення.  

За соціологічними дослідженнями профілізація навчання в старших класах 

повністю відповідає структурі освітніх та життєвих установок більшості 

старшокласників. Приблизно 70-75% учнів уже в кінці 9 класу визначаються з 

вибором можливої сфери професійної діяльності. Та ситуація, що склалась в 

Україні останніми роками щодо підготовки учнів у загальноосвітній школі до 

здобуття подальшої освіти та професії показує, що молодь після закінчення 

школи не отримує достатніх можливостей щодо вибору професії, вступу до ВНЗ 

відповідно до потреб ринку праці. Тому основна ідея переструктурування 

старшої школи (у відповідності до європейських стандартів) полягає в тому, що 

навчання має стати більш індивідуалізованим, функціональним, ефективним та 

спрямованим на передбачення ситуацій, що виникають в результаті суспільного 

розвитку.    

Передумови  

Шкільна практика довела, що методична система навчання інформатики 

може бути не тільки успішно адаптована до нової освітньої парадигми, а і в 

багатьох випадках інформатика може виступати своєрідним “каталізатором” цих 

процесів. Адже сам зміст та технології навчання інформатики передбачають 

реалізацію профільної та рівневої диференціації навчання і стимулюють учнів до 

ефективного застосування нових методів та форм роботи (проектна діяльність та 

ін.), спрямованих на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до навчання з 

урахуванням їх інтересів, здібностей та освітніх потреб. Сучасний погляд на 

предмет інформатики суттєво відрізняється від уявлень щодо предмету цієї науки 

на момент її формування та становлення як галузі наукового знання та практичної 

діяльності людини. Інформатика сьогодні – одна з фундаментальних галузей 

науки, що: формує системно-інформаційний підхід до аналізу оточуючого світу; 

вивчає інформаційні процеси, методи та засоби отримання, опрацювання, 

перетворення, передавання, збереження та використання різноманітних 

відомостей; стрімко розвивається та є невід’ємною складовою практичної 

діяльності людини; безпосередньо пов’язана з застосуванням інформаційних 

технологій. Цілі та завдання навчання інформатики, як і будь-якого іншого 

шкільного предмету, пов’язані з формуванням основ наукового світогляду учнів, 

розвитком їх творчого та критичного мислення, здібностей та мотиваційної сфери, 

продовженням освіти, підготовкою до повноцінного життя у сучасному 

інформаційному суспільстві. Сучасна психологія відмічає суттєвий вплив 

навчання інформатики на розвиток в учнів теоретичного, творчого та критичного 

мислення, спрямованого на пошук оптимальних розв’язків різноманітних задач. 

В процесі навчання інформатики учні опановують такими сучасними методами 

наукового пізнання, як формалізація, аналіз, синтез, оцінювання, моделювання, 



   

комп’ютерний експеримент тощо, вчаться аналізувати отримані відомості і 

отримувати знання, які, в свою чергу, доводити до стану глибокого розуміння з 

подальшими практичними застосуваннями. При цьому завдання та діяльність 

учнів мають бути сплановані так, щоб процес навчання був спрямований на зміни 

у рівнях розумової діяльності згідно з теорією “Систематика освітніх цілей” Б. 

Блума [15]. Отже, навчання інформатики є важливою складовою розвитку в учнів 

мислення високих рівнів. Навчання інформатики передбачує включення до 

навчального процесу нових видів навчальної діяльності. Вміння та навички, що 

формуються саме при навчанні інформатики, у сучасних умовах носять 

загальнокультурний, загальноінтелектуальний характер і можуть бути перенесені 

на вивчення інших предметів з метою створення цілісного інформаційного 

простору знань учнів. Виключну роль відіграє навчання інформатики і у 

підготовці учнів до продовження освіти та професійного самовизначення.  

Нормативно – правові документи  

Теоретико-методологічні та правові засади громадянського виховання молоді 

містяться у документах:  

 Конституція України,   

 Закони України «Про громадянство України»  

 Закони України „Про загальну середню освіту”,  

 Закони України „Про дошкільну освіту”,   

 Указ Президента України „Про Національну доктрину розвитку освіти” та 

інших.  

  

Структура  
 В педагогіці визначаються такі дидактичні концепції, методи і форми 

навчання та виховання:   

концепції 

навчання 
засновник 

підстава 

класифікації 

Форма 

організації 

навчання 

Форма 

організації 

діяльності 

Традиційне 

 

Я.А. Коменський 

 

пасивне, 

формування 

дій, 

рецептурне 

Групова, парна Лекція, 

Діяльнісне П.Я. Гальперін, 

Н. Ф. Тализіна, 

І. І. Ільясов 

пасивне,  

рецептурне 

Групова, парна Метод проектів, 

Програмоване Б. Ф. Скіннер пасивне, , 

рецептурне, 

формування 

дій 

індивідуальна Метод проектів 

     



   

Тренінгове  Р. Елліс  активне, , 

творче, 

формування 

дій  

групова  робота в парах, 

рольова гра,  

Проблемне  О. Амонашвілі  активне, 

розкриття 

здібностей, 

творче  

Групова, колективна  займи  позицію,  

мозковий 

штурм,  

Інтерактивне  Ганс Фріц  активне, 

творче  

Індивідуальна, 

групова  

Мікрофон, 

мозковий 

штурм, займи 

позицію, 

навчаючи-вчуся, 

робота в парах, 

ток-шоу, 

рольова гра, 

ажурна пилка, 

коло ідей, 

акваріум  

       

Поняття «компетентність», «компетенція» органічно увійшло в сучасну 

педагогіку.  

Компетенція – це знання, уміння, досвід, теоретико – прикладна 

підготовленість до використання знань; це коло питань, в яких обізнана людина.   

Компетентність – організований набір знань, умінь, навичок і ставлень 

людини, що дають їй змогу ефективно здійснювати діяльність або виконувати 

певні функції, забезпечують розв’язання проблем і досягнення певних стандартів 

у професійній діяльності.   

Компетентність і компетенція - поняття взаємообумовлені. Як правило - 

підвищення компетентності веде до розширення сфери компетенції, і навпаки, 

розширення сфери компетенції спричиняється необхідність у підвищення рівня 

компетентності.  

  

Завдання, поставлене державою перед освітянами України - розвиток і 

соціалізація особистості. Школа має таку модель випускника: це -  «патріот 

України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру 

інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, 

володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними 

мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і 

відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості 

й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, 

безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується 



   

здорового способу життя.» 1 . Враховуючи це при викладанні інформатики 

виділяються 10 життєвих компетенцій:   

1. Спілкування державною мовою  

2. Спілкування іноземними мовами  

3. Математична компетентність  

4. Основні компетентності у природничих науках і технологіях  

5. Інформаційно-цифрова компетентність  

6. Уміння вчитися впродовж життя  

7. Ініціативність і підприємливість  

8. Соціальна та громадянська компетентності  

9. Обізнаність та самовираження у сфері культури  

10. Екологічна грамотність і здорове життя  

  

 

Технологія реалізації досвіду:  

 Технологія формування творчої особистості;  

 Проектна технологія  

  

Засоби навчання: навчальні, інформаційно - пошукові, демонстраційні, 

тренувальні  

(презентації, публікації,  медіауроки, інтерактивні вправи, віртуальні екскурсії)   

Форми навчання:  

Групові(“Займи позицію”, “Мозковий штурм”, “Коло ідей”)  Індивідуальні 

(“Так-ні”, “Закінчіть речення”, “Мікрофон”)   

Методи навчання:  

 Інформаційні (лекція з елементами бесіди, демонстрація, педагогічне 

оповідання)   

 Пошукові (ситуація, проблемне питання),  

 Операційні (алгоритм),  

 Метод самостійного навчання (аналіз, слухання)  

Обґрунтування досвіду  
 

Інформатика сьогодні – одна з фундаментальних галузей науки, що: 

формує системно-інформаційний підхід до аналізу оточуючого світу; вивчає 

 
1 - Навчальна програма з інформатики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (які вивчали 

інформатику у 2-4 класах), наказ МОН від 07.06. 2017 року № 804)  



   

інформаційні процеси, методи та засоби отримання, опрацювання, 

перетворення, передавання, збереження та використання різноманітних 

відомостей; стрімко розвивається та є невід’ємною складовою практичної 

діяльності людини; безпосередньо пов’язана з застосуванням інформаційних 

технологій. Цілі та завдання навчання інформатики, як і будь-якого іншого 

шкільного предмету, пов’язані з формуванням основ наукового світогляду 

учнів, розвитком їх творчого та критичного мислення, здібностей та 

мотиваційної сфери, продовженням освіти, підготовкою до повноцінного 

життя у сучасному інформаційному суспільстві. Сучасна психологія відмічає 

суттєвий вплив навчання інформатики на розвиток в учнів теоретичного, 

творчого та критичного мислення, спрямованого на пошук оптимальних 

розв’язків різноманітних задач. В процесі навчання інформатики учні 

опановують такими сучасними методами наукового пізнання, як формалізація, 

аналіз, синтез, оцінювання, моделювання, комп’ютерний експеримент тощо, 

вчаться аналізувати отримані відомості і отримувати знання, які, в свою чергу, 

доводити до стану глибокого розуміння з подальшими практичними 

застосуваннями. При цьому завдання та діяльність учнів мають бути сплановані 

так, щоб процес навчання був спрямований на зміни у рівнях розумової 

діяльності згідно з теорією “Систематика освітніх цілей” Б. Блума [15]. Отже, 

навчання інформатики є важливою складовою розвитку в учнів мислення 

високих рівнів. Навчання інформатики передбачує включення до навчального 

процесу нових видів навчальної діяльності. Вміння та навички, що формуються 

саме при навчанні інформатики, у сучасних умовах носять загальнокультурний, 

загальноінтелектуальний характер і можуть бути перенесені на вивчення інших 

предметів з метою створення цілісного інформаційного простору знань учнів. 

Виключну роль відіграє навчання інформатики і у підготовці учнів до 

продовження освіти та професійного самовизначення. 

 

 

Постановка завдань формування громадянської компетентності учнів 

мають бути сформульовані на кожному уроці, крім суто навчальних. Ефективний 

розвиток діяльніснопроцесуального компонента громадянської компетентності  

передбачає залучення учня до активної навчальної діяльності, що 

супроводжується внутрішньою розумовою активністю. Паралельно з освоєнням 

діяльності учень  формує свою систему  цінностей, підтримувану соціумом . З 

пасивного споживача знань учень повинен стати активним суб’єктом освітньої 

діяльності. Одним із сучасних шляхів організації активної пізнавальної діяльності 

учнів є інноваційні технології навчання, де результат навчання полягає вже не в 

передачі учням інформації  змісту, а в формуванні готовності діяти в житті з  

позицій правосвідомості  та громадянської  відповідальності.  

Прагнучі якомога глибше, змістовніше сформувати громадянську 

компетентність я використовую інтерактивні методи навчання, які передбачають 

групову та індивідуальну  роботу: мікрофон, мозковий штурм, навчаючи-вчуся, 



   

робота в парах, ажурна пилка, коло ідей, акваріум. Оскільки під час проведення 

уроків учні не мають змоги виконувати реальні громадянські дії і вчинки, то 

ступінь сформованості громадянської компетентності може виявитися у творчій 

діяльності. Ефективним засобом впливу на формування громадськості 

особистості є пошукова народознавча діяльність. Школярі повинні вивчати 

історію свого міста, вулиці, історичні пам’ятки, знати традиції, звичаї, пісні, 

легенди, прислів’я та ін.   

 

Готуючись до кожного уроку, я визначаю: який елемент інформатичної 

компетентності буду використовувати на уроці, які практичні завдання мають 

виконати учні, які методи слід використати для досягнення найвищого результату.   

Елементи краєзнавчого матеріалу, які я використовую:  

 ілюстраційний матеріал – при роботі з графічними редакторами;  

 інтерактивні вправи на етапі актуалізації опорних знань;  

 інтерактивні вправи на етапі усвідомлення набутих знань й формування 

вмінь та навичок;   

 завдання для практичних робіт;   

 демонстраційні приклади, завдання на етапі мотивації навчальної 

діяльності;   викладання державною мовою з термінами англійською 

мовою;   завдання для домашніх робіт.  

  

Задачі,  які я вирішую на уроках інформатики формування інформатичної 

компетентності учнів:  

 Підвищення рівня мотивації учнів;  

 Використання  суб’єктивного досвіду набутого учнями;  

 Ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;  

 Формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та 

використовувати інформацію з різних джерел;  

 Здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку;  

 Підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;  

 Наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю  за процесом 

навчання;  

 Формування моральних цінностей особистості;  

 Розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;  Створення 

ситуації успіху.  

  

Прищеплюючи учням інтерес до вивчення інформатики, одночасно 

формую в кожного окремо,  інформатичну компетентність. При виконанні 

поставлених перед ними завдань, учні дискутують, перевіряють гіпотези, 

виступають як дослідники, творці.  



   

Одним з важних елементів є участь у міжнародному конкурсі «Бобер» з 

інформатики. Участь у конкурсі сприяє розширенню кругозора учнів, знайомство 

з різними видами завдань запропонованими вчителями інших країн сприяє 

зацікавленості і заохоченню до змагань. Кожного року достатня кількість наших 

учнів приймає участь у конкурсі «Бобер». 

Завдання для практичних робіт я готую таким чином, щоб їх можна було 

використовувати на етапах мотивації або актуалізації знань на уроках класів 

нижчого рівня. При цьому, не забуваю вказувати джерело інформації, тим самим 

привчаю до цього учнів, формуючи правовий аспект громадянського виховання, 

авторського права.    

 При вивченні тем «Співпраця в Інтернеті» (4 клас), «Мережні технології 

та Інтернет» (5, 9 клас), «Створення персонального навчального середовища»  

(9клас), «Електронне листування» (7 клас) «Інтернет» (2,3 класи)  інформатична 

компетентність формується за допомогою добору питань для пошуку інформації, 

відвідування віртуальних українських музеїв та бібліотек, створення 

персональних та тематичних сайтів.  

При вивчені теми «Графіка», учні 4 класу виконують творчу роботу зі 

створення колажів за темами: «Пори року», «Правила безпеки», «Місто 

Олександрівськ». В 3 класі, при вивчені теми «Створення зображень з 

геометричних фігур», учні створюють українські орнаменти.  Виконуючи 

завдання теми «Комп’ютерна графіка» учні 6,9 класів створюють зображення з 

національним колоритом та ін.   

Так при вивченні теми «Текстовий процесор» формуванню інформатичної 

компетентності  сприяє тематичний підбір текстів для опрацювання.  Текстова 

інформація  стосується Запорізької області, міста Запоріжжя та нашого 

навчального закладу.  При редагуванні та форматуванні тексту учні аналізують 

матеріал відповідно до завдань та мимоволі  дізнаються про  факти з історії 

рідного краю, літературні твори українських письменників та поетів, зокрема, 

запорізьких літераторів.  При підведені підсумків уроку обговорюємо не тільки 

виконане завдання, а й інформацію про рідний край, яку учні отримали в процесі 

виконання практичних вправ.   

   Створювати «Комп’ютерні презентації та публікації»  учні  вчаться на 

краєзнавчому матеріалі: «Віртуальна екскурсія Запоріжжя», «Мальовничі місця 

Запоріжжя»,  «Бульвар Шевченка», «Вулиці нашого міста» , «Запоріжжя – місто 

моєї долі», «Проспект Соборний», що, на мій погляд,  має позитивні наслідки:  

підвищується  зацікавленість, активізується пізнавальна діяльність, формується 

почуття любові до рідного краю, до своєї малої Батьківщини, усвідомлене 

відношення до навколишнього світу.   

Найкращі презентації   використовуються в позакласних заходах. Це 

стимулює  відповідальність в роботі та дає простір для  творчості.   

Завданням теми «Алгоритмізація» (5-9 клас) створюються проекти з 

національними особливостями та інші.  



   

Завданням вивчення теми «Системи опрацювання табличних даних» (7, 8 

клас) є навчити учнів використовувати комп’ютер для отримання, обробки, 

систематизації та виводу нової інформації за допомогою табличного процесора.  З 

метою формування громадянської компетентності в цій темі, я пропоную матеріал 

регіонального компоненту:  

таблиці зі статистичними даними по  Запорізькій області,  місту Запоріжжя та  

Україні.     

При обробці даних електронних таблиць шукаємо відповіді на конкретні питання 

стосовно нашого регіону або нашого  міста  Запоріжжя. Це сприяє зростанню 

пізнавальної активності учнів, прищеплює  учням осмислення належності до 

певного регіону, країни.   

 

Творчі проекти -  елемент, який мені хочеться виділити окремо.  Знання учнів 

будуть міцними, якщо вони сформовані не механічно, а є продуктом власних 

міркувань і спроб, закріплювалися власною творчою діяльністю. Я працюючи в 

тісному співробітництві з учителями предметниками, класними керівниками 

практикую виконання учнями спільних навчальних проектів.  Вчителі - 

предметники перевіряють змістовну складову проекту, я  - пошук і обробку 

інформації, належний рівень оформлення робіт. Так з'являються інтерактивні 

проекти, присвячені різним сторінкам з історії  та культури рідного краю. 

Не залишається поза увагою  і бінарні уроки: математика + інформатика. 

Наприклад, «Перетворення на площині засобами ІКТ», створення українських 

оберегів, розгляд значення яких дозволяють  формувати національну 

самосвідомість, повагу до історичної, культурної спадщини наших пращурів.   

  Підсумок  
Завдання формування інформатичної, громадянської компетентності розв’язує  

вчитель на кожному уроці незалежно від предмету чи напряму навчання. Але саме 

вчитель інформатики має потужні ресурси впливу на особистість учня. Саме він 

може перешкодити перетворенню учня на звичайного  споживача 

інформаційнотелекомунікаційних послуг.  І використання краєзнавчого матеріалу 

на уроках інформатики це впевнений крок на цьому нелегкому шляху.   

 

Результативність впровадження досвіду: формування інформатичної, 

громадянської компетентності учнів, спрямованості громадянина України. У 

процесі навчання виявилось, що відсоток учнів з високим рівнем інформатичної, 

громадянської компетентності постійно зростає а це і виявляється як 

впровадження орієнтації предмету на потреби учня в освітньому процесі.   
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