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1. Мета дисципліни -  формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та 
практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій у 
повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знати: основні задачі, що пов’язані з обробкою інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, передачею; розуміти роль нових інформаційних 
технологій (ІТ) в сучасному виробництві, перспективи розвитку обчислювальної техніки. 

2. Вміти: формулювати та розв’язувати задачі на побудову алгоритмів  для розв’язування 
задач з математичних дисциплін, що викладаються у середній школі. 

3. Володіти необхідними засобами навчання та рекомендаціями щодо їх застосування в 
навчальному процесі. 

3. Анотація навчальної дисципліни (до 700 символів):  
Навчальна дисципліна «Інформатика в закладах загальної середньої освіти та методика її 

викладання» є складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» 
галузі знань 11 Математика та статистика зі спеціальності 111 математика освітньої програми 
«Математика та викладання математичних дисциплін». Дана дисципліна є вибірковою. Дисципліна 
«Інформатика в закладах загальної середньої освіти та методика її викладання» знайомить 
студентів з такими фундаментальні поняттями як інформація, її властивості, інформаційні 
процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою 
комп’ютера з використанням прикладного програмного забезпечення загального та 
спеціального призначення, формулювання проблем і постановка задач, побудова відповідних 
інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії 
комп’ютера, можливості глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної інформації. Студенти 
отримують навички роботи з пристроями введення-виведення інформації, прикладним 
програмним забезпеченням: редакторами текстів, графічними редакторами, електронними 
таблицями, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, 
педагогічними програмними засобами, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових 
сторінок; програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями; пошуком 
інформації в глобальній мережі Інтернет; навички складання, описування та реалізації 
найпростіших алгоритмів і програм з використанням засобів навчальної алгоритмічної мови 
та реальних мов програмування і операційних систем. Ці базові поняття необхідні для 
підготовки студентів до використання загальних методів інформатики, її застосування в та 
фізиці, сприяння розвитку логічного та аналітичного мислення студентів. 

Викладається у 8 семестрі 4 курсу в обсязі 150 год. (5 кредитів ECTS1) зокрема: лекції – 
всього – 28 год., практичні - 28 год., семінарські – 14 год., консультації – 4 год., самостійна 
робота – 76 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. 
Завершується дисципліна  іспитом. 

4. Завдання (навчальні цілі): ознайомлення з поняттям інформації, її властивостями, 
способами представлення, апаратною складовою ІТ, принципом  побудови комп’ютерів, 
програмним забезпечення ПК, поняттями файлової системи; основами  алгоритмізації та 
програмування; з операційною системою Windows, текстовим, графічним, музикальним 
редакторами, базами даних, електронними таблицями. Знайомство на понятійному рівні з 
базами знань, експертними системами, з можливостями комп’ютерних мереж; формування 
здатності розв’язувати практичні задачі у математиці або у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів комп’ютерних технологій; набуття знань, умінь та навичок 
(компетентностей) на рівні новітніх досягнень у математиці та інформатиці, відповідно до 
освітнього рівня «Бакалавр». Зокрема, професійне оволодіння компетентностями:  

                                                
1кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація.) 

Код Результат навчання (Формуються розробником) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 
пороговий критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

РН 1.1 

Знати предмет методики навчання 
інформатики і її місце в системі професійної 
підготовки вчителя інформатики; концепції 
шкільного курсу інформатики; стандарт 
шкільної освіти з інформатики; методичну 
систему навчання інформатики в середній 
загальноосвітній школі 

4% 

РН 1.2 Знати загальні питання вивчення 
інформатики у середній школі. 6% 

РН 1.3 
Знати особливості вивчення інформатики на 
різних вікових ступенях та позаурочної 
роботи 

4% 

РН 1.4 Знати специфіку уроку інформатики та 
підготовки вчителя до уроку. 

Іспит, активна 
робота на лекціях, 

усні відповіді 

5% 

РН 1.5 

Знати поняття нових інформаційних 
технологій. Напрями застосування НІТ в 
навчальному процесі.. Програмне 
забезпечення шкільного курсу інформатики. 
Вимоги до ППЗ. 

6% 

РН 1.6 Знати правила техніки безпеки при роботі в 
комп'ютерному класі. 

Лекція, 
практичне 
заняття 

Іспит, активна 
робота на лекціях, 

усні відповіді 

4% 

РН 2.1 
Вміти  застосовувати методику навчання 
основ алгоритмізації; ідеї і методи 
структурного програмування в шкільному 
курсі інформатики. 

10% 

РН 2.2 
Вміти застосовувати  команди алгоритмічної 
мови; методичні рекомендації щодо 
розв’язування завдань.  

10% 

РН 2.3 

Уміти виконувати готові алгоритми, 
складати протоколи виконання алгоритмів, 
знаходити в них помилки, оцінювати області 
застосування, вміти складати алгоритми й 
записувати їх у зручній формі. 

Контрольна робота 
1 (60% правильних 

відповідей), 
розв’язання задач на 
практичних занят-
тях, індивідуальні 

доповіді на семінар-
ських заняттях, 
іспит, виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу 
10% 

РН 2.4 
Вміти застосовувати обрану мову 
програмування для програмної реалізації 
алгоритмів 

8% 

РН 2.5 
 

Вміти працювати з графічними та 
текстовими редакторами, застосовувати їх у 
професійній діяльності 

Практичне 
заняття, 

семінарське 
заняття, 

самостійна 
робота 

Контрольна робота 
2 (60% правильних 

відповідей), 
розв’язання задач на 
практичних занят-
тях, індивідуальні 

доповіді на семінар-
ських заняттях, 
іспит, виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу 

10% 

РН 2.6 
 

Вміти працювати з електронними таблицями 
та експертними системами 
  

Контрольна робота 
3 (60% правильних 

відповідей), 
розв’язання задач на 
практичних занят-

8% 
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РН 2.7 
 

Вміти працювати у глобальній мережі 
Інтернет та використовувати її можливості 
для пошуку потрібної інформації 

тях, індивідуальні 
доповіді на семінар-

ських заняттях, 
іспит, виконання 

завдань, винесених 
на самостійну 

роботу 

10% 

РН 3.1 Здатність обґрунтовувати власний погляд на 
задачу та формулювати робочі гіпотези, 
спілкуватися з колегами з питань 
застосування математичних методів та 
теорій 

2,5% 

РН 3.2. Вироблення навиків командної роботи 

Лекція, 
прктичне 
заняття, 

самостійна 
робота 

Активна робота на 
лекціях, практичних і 

семінарських 
заняттях, усні 

відповіді 
2,5% 

 
7. Схема формування оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів: 
- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відповіді: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, PH1.6, 
PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5, PH2.6, PH2.7, PH3.1, РН3.2 – 7 балів/ 4 бали; 
2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, 
PH2.5, PH2.6, PH2.7,  PH3.1, РН3.2 – 8 балів/4 бали; 
3. Модульна контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH2.1, PH2.2, РН2.3 – 10 
балів/6 балів; 
4. Модульна контрольна робота 2: PH1.4, PH1.5, PH2.4, PH2.5 – 10 балів/6 балів;  
5. Модульна контрольна робота 3: PH1.6, PH1.5, PH2.4, PH2.5, PH2.6, PH2.7– 10 балів/6 
балів;  
6. Розв’язання задач на практичних заняттях: PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5, PH2.6, 
PH2.7, PH3.1, РН3.2 – 10 балів/6 балів; 
7. Індивідуальні доповіді з теоретичних питань методики застосування інформатики у 
середній школі –5 балів/3 бали. 
Разом: 60/35  

- підсумкове оцінювання: іспит. 
- максимальна кількість балів, які можуть бути отримані: 40 балів; 
- результати навчання, які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4, PH1.5, 
PH1.6, PH2.1, PH2.2, РН2.3, PH2.4, PH2.5, PH2.6, PH2.7; 
- форма проведення і види завдань: письмова робота. 
 

7.2. Організація оцінювання: 
Активна робота на лекціях передбачає усні відповіді на запитання лектора щодо раніше 

розглянутого теоретичного матеріалу. 
Самостійна робота передбачає опрацювання певного обсягу теоретичного та практичного 

матеріалу за запропонованими джерелами. 
Модульна контрольна робота проводиться письмово і складається з теоретичних завдань та 

типових задач за пройденим матеріалом.2 
 

Критично-розрахунковий мінімум балів за навчання впродовж семестру становить 20 балів, 
рекомендований мінімум, розрахований з урахуванням специфіки дисципліни становить 35 балів. 
Студенти, які протягом семестру набрали сумарно меншу кількість балів ніж рекомендований 
мінімум 35 балів для підвищення балів отримують можливість написати додаткову контрольну 
роботу та досклаcти домашні завдання. Мінімальна кількість балів, які додаються до 

                                                
2 Допускається оцінювання за допомогою технологій дистанційного навчання 
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семестрових – 24 бали, тобто, якщо оцінка студента на іспиті є нижчою від мінімального 
порогового рівня (24 бали), то бали за іспит не додаються до семестрової оцінки (вважаються 
рівними нулю), а підсумкова оцінка із дисципліни є незадовільною. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі форм 

контролю здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу в 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” (2018), 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf. 

 
Форма іспиту – письмово-усна. Екзаменаційний білет складається із 4 завдань, перші два з яких є 
теоретичними, два інших – задачі. Кожне завдання оцінюються від 0 до 10 балів.. Всього за іспит 
можна отримати від 0 до 40 балів. 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 
1. Модульна контрольна робота: на 5-му тижні 8  семестру. 
2. Модульна контрольна робота: на 9-му тижні 8 семестру. 
3. Модульна контрольна робота: на 13-му тижні 8 семестру. 
4. Оцінювання завдань самостійної роботи за PH2.1 на 2-му тижні, за PH2.2 на 4-му тижні, 

за РН2.3 на 6-му тижні, за PH2.4 на 8-му тижні, за PH2.5 на 10-му тижні, за РН2.6 на 12-му 
тижні, за РН2.7 на 14-му тижні  8  семестру. 

 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
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8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 
І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Кількість годин теми Назва теми 

6-й семестр 
 

Лекції Лабораторні 
заняття 

Самост. робота Семінарські 
заняття 

Інші форми 
контролю 

Змістовий модуль 1 „Методика навчання інформатики” 
1 Методична система 

навчання 
інформатики. 

4 4 10 2  

2 Навчання у 
співробітництві 

4 4 8 2 1 

3 Типологія уроків. 
Педагогічний аналіз 

уроків  

4 4 10 2 1 

Змістовий модуль 2 „Застосування алгоритмізації” 
4 Алгоритмічні мови 

та їх використання  
4 4 12 2  

5 Графічні редактори 
та їх використання 

4 4 12 2 1 

Змістовий модуль 3 „Електронні таблиці та мережа Інтернет” 
6 Електронні таблиці 

та системи 
4 4 12 2  

7 Дидактичні засоби  
сучасного Інтернету 

4 4 12 2 1 

Всього годин 28 28 76 14 4 
 

 
 
9. Рекомендовані джерела: 
Основна: (базова) 

1. Н.В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. Інформатика. Підручник для 10 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Школяр, 2010. – 304 с. 

2. Н.В. Морзе. Методика навчання інформатики: Посібник для студентів пед. 
університетів. – К.: Курс, 2002. – 895 с. 

3. Н.В. Морзе, О.Б. Барна. Інформатика. Підручник для 10(11) класу закладів загальної 
середньої освіти. – К.: УОВЦ Оріон, 2018. – 240 с. 

4. В.Д. Руденко. Математичні основи інформатики: вибірковий модуль. ( для учнів 10–11 
класів, рівень стандарту). – К.: Ранок, 2021. – 192 с. 

5.  В.Д. Руденко. Алгоритмізація і програмування: навчальний посібник. – К.: Ранок, 
2017. – 128 с. 

6. В.Д. Руденко. Інформатика. Алгоритми і програми. Навчальний посібник 7-9 класи. – 
К.: Ранок, 2021. –128 с. 

7. О. Горпинюк, Н. Маланюк, М. Маланюк. На допомогу вчителю інформатики. К.: 
Мандрівець, 2013. – 72 с. 

8. С. Заплотна. Інформатика. – К.: Основа, 2022. – 128 с. 
 
 
 
 



© Вакал Є.С., Клевцовський А.В., 2021 рік 
 

 
Додаткова: 
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