
Методичні рекомендації щодо написання 

самостійної роботи з методики навчання  інформатики 

 ФПШ  4 курс 

Особливість методики навчання інформатики виявляється в тому, що        

інформатика (і як наука, і як навчальний предмет), бурхливо розвивається. У зв’язку з             

цим існує потреба постійно узгоджувати зміст навчання з досягненнями у розвитку           

науки і техніки. За таких умов вимушеним (і плідним) рішенням є максимальне            

спирання на результати загальної дидактики та психології, на конкретні методики          

навчання інших дисциплін, зокрема математики й фізики. Звідси випливає також          

вимога добору такого змісту навчання інформатики, який за можливості якомога          

менше залежав би від типів комп’ютерів та їхнього програмного забезпечення.          

Зрозуміло, процес навчання неминуче реалізується із застосуванням деяких        

конкретних програмних і технічних засобів, але вони повинні розглядатися лише як           

окремі зразки різного комп’ютерного обладнання, як можливі засоби унаочнення і          

дидактичного супроводу навчального матеріалу, а також технічної підтримки        

навчально-пізнавальної діяльності. Слід формувати найбільш загальні,      

фундаментальні знання, за можливості уникаючи машинозалежних знань і умінь, які          

можуть виявитися непридатними до використання і навіть шкідливими для учнів у           

новій ситуації, під час роботи на інших типах комп’ютерів, з іншою операційною            

системою та прикладним програмним забезпеченням або іншою мовою        

програмування. 

Шкільний курс « Інформатики та методики викладання» є одним із провідних           

дисциплін у професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики. Основна мета         

вивчення дисципліни полягає у формуванні методичної культури майбутнього вчителя         

інформатики, під якою розуміють діяльність учителя, що базується на сформованості          

загальних і конкретних методичних умінь, які пов’язані з навчанням інформатики в           

системі освіти. 

Самостійна робота – це одна із форм навчання, яка: 

● у кожній конкретній ситуації засвоєння відповідає конкретній дидактичній меті         

та завданням; 

● формує в студентів на кожному етапі їх руху від незнання до знань необхідний              

обсяг та рівень знань, навичок і умінь для розв'язання відповідного класу           

пізнавальних завдань, поступового просування від нижчих до вищих рівнів         

розумової діяльності; 

● сприяє виробленню в студентів психологічної готовності до самостійного        

систематичного поповнення своїх знань і вироблення умінь орієнтуватися в         

потоці наукової та суспільної інформації; 

● є найважливішим знаряддям керівництва та управління самостійною        

пізнавальною діяльністю студента в процесі навчання. 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним         

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота в           

процесі вивчення методики інформатики становить 50% від загального обсягу         

навчального часу, відведеного на вивчення інформатики. 

Алгоритм самостійного вивчення навчального матеріалу складається з        

наступних дій: 



● опрацювання лекційного матеріалу; 

● самостійне виконання окремих практичних робіт, перелік яких додається; 

● оформлення і підготовка презентацій, розробка та презентація фрагментів уроків         

різних типів, аналіз програм та підручників з інформатики для учнів початкових           

класів 

● підготовка до контрольних робіт, семінарських занять та інших видів поточного          

контролю; 

● систематизація навчального матеріалу перед написанням модулів та складанням        

іспиту; 

● виконання індивідуальних завдань, самостійне оволодіння окремими      

програмами. 

 

 № 

з/

п 

 

Тематика СРС 

 

Адреса посилання зразка роботи 

1 Тема 5. Методика ознайомлення    

здобувачів з правилами поведінки у     

комп’ютерному класі. 

Уважно переглянути зразок за посиланням та за        

аналогією виконати.  

До теми 5. 

2 Тема 6.Скласти фрагмент уроку з     

інформатики для 2 класу з     

презентацією. 

Уважно переглянути зразок за посиланням та      

виконати за аналогією. 

До теми 6. 

3 Тема 7. Перший урок інформатики в      

кабінеті обчислювальної техніки. 

Уважно переглянути посилання та    

законспектувати або вклеїти та виділити     

основне. 
До теми 7. 

4 Тема 8. Скласти календарне    

планування для 3,4 класів. На вибір –       

по групках. 

Уважно переглянути зразок за посиланням та      

виконати за аналогією. 

До теми 8. 

5 Тема 9. Створити по групах     

презентацію уроку інформатики для 3     

класу. 

Уважно переглянути зразок за посиланням та      

виконати за аналогією. 

До теми 9. 

6 Тема 10. Скласти логічні завдання з      

математики, укр. мови для 1-4 класів-      

на вибір .( по 3 завдання) 

Уважно переглянути зразок за посиланням та      

виконати за аналогією. 
До теми 10. Математика 

До теми 10. Укр.мова 

7 Тема 11. Знайти музичні фізхвилинки     

для різних предметів (щонайменше 3     

дисципліни) по 2 штуки. 

Уважно переглянути зразок за посиланням та      

виконати за аналогією. 

До теми 11 

8 Тема 12. Розробити алгоритм    

уроку-казки. (письмово, або   

презентацію). 

Уважно переглянути зразок за посиланням та      

виконати за аналогією. 

До теми 12. 

 

 
Оцінювання СРС: 

https://sites.google.com/site/informatikanavkolo/pravila-povedinki-za-komp-uterom
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2D23D7F4A8E34A61!1363&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AHZgBZmU6inLOaA
http://oleksandriya-mmo-inf.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%28%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%202%D0%BA%D0%BB%29.pdf
https://docs.google.com/document/d/1uzRrRS_wpdKODE4TtrtdNFCOGA-YGbMzxQYFk6ZQWkU/edit
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=2D23D7F4A8E34A61!1363&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!AHZgBZmU6inLOaA
https://learningapps.org/display?v=pb77eo8pt18
https://learningapps.org/2041962
https://www.youtube.com/watch?v=0U1wPXKIJWo
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D1%85._%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83


Теми 5,6,7,8,9,11,12 по 1 балу, якщо завдання виконано правильно - 1 бал, якщо ні - 0                
балів. 
Тема 10 по 2 бали  : якщо два завдання виконано -2 бали, якщо одне з них - 1 бал. 
 
 

Рекомендована література 

1. Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у початковій школі           

// Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

2. Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному закладі //        

Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

3. Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та ігри з          

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

4. Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // Початкова            

освіта. – 2003. - №17. – С.5. 

5. Никитенко С.Г. Интернет для учителя начальных классов // Школьные         

технологии. – 2003. - №3. – С.206-211. 

6. Рекун Г.Т. Програма курсу вивчення інформатики в початковій школі //          

Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.79-82. 

7. Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій        

школі.-Запоріжжя.-2005р. 

 Інтернет ресурси:  

8. http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49 графіка http://posibnyk.com посібники     

http://all-for-schools.blogspot.com  

9. http://teach-inf.at.ua/load/programi/15 програми  

10. http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_ko

miksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8 –конструктор мультфільмівів  

11. http://www.armoredpenguin.com/crossword/ - створення кросвордів    

http://learningapps.org – створення та перегляд вправ 

12.   http://vak.in.ua/do.php- оформлення літератури ВАК 

13. http://text.ru/antiplagiat/unauthorized- антиплагіат 

14. http://worditout.com – складання хмаринки слів  

15. http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm -онляндія  

16. http://www.slideshare.net/Akcionerr/ss-9987590 -корисні ресурси, презентації,    

портфоліо  

17.  http://informaticon.narod.ru/pages/shablon-1.html -інформатик  

18. http://www.ucoz.ru конструктор сайтів   

https://www.youtube.com/watch?v=QDEDck2-1d8 фізпаузи  

19. http://www.doshkolyata.com.ua – освітній портал про дітей, їх виховання та         

розвиток.  

20. http://www.solnet.ee/games/g1.html#11 – дитячий портал „Сонечко”, містить      

корисні методичні матеріали та розвиваючі ігри для малят.  

21. http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm - проект „Он-ландія” безпечна     

веб-країна.  

22. http://www.microsoft.com/ukr/ua/ - сайт корпорації „Microsoft”: навчання та       

сертифікація, онлайнові навчання комп’ютерній грамотності та основам безпеки дітей         

в мережі Інтернет.  



23. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html -- „Дитячий світ” містить вірші,       

загадки, ігри.  

24. http://playroom.com.ru/games.htm - дитяча ігрова кімната в якій можна знайти         

різноманітні казки, розвиваючі та комп’ютерні ігри, розмальовки, матеріали з         

вивчення англійської мови.  

25. http://www.baby.com.ua/igr.html - сайт про дитину і для дитини, розвиваючі та           

он-лайн ігри для дітей.  

26. http://www.idea.dp.ua/baby/ - сайт, присвячений підготовці дошкільника до        

школи, електронні книги, розвиваючі ігри, поради батькам.  

27. www.materinstvo.ru – матеріали з виховання, розвитку та навчання дітей.          

www.kinklub.com – дитячий каталог сайтів.  

28. http://www.rannee-razvitie.net/ - сайт присвячений методикам раннього розвитку       

дітей, описані численні розвиваючі ігри для дошкільників.  

29.  http://www.kid.ru - матеріали з виховання, розвитку та навчання дітей. 

30. http://www.gurenok.ru/ -дитяча студія пропонує розвиваючі заняття по методу        

Марії Монтессорі.  

31. http://informatik.kz/ сайт, присвячений вивченню та методиці викладання        

інформатики.  

32. http://www.poznayka.ru/ - сайт, присвячений підготовці дошкільника до школи,         

електронні книги, розвиваючі ігри.  

33. www.jivulechka.ru – студія дошкільної освіти та естетичного виховання,        

розвиваючі ігри, підготовка до школи.  

34. www.all-about-child.com – психологічна допомога батькам з розвитку, виховання,        

навчання дітей. 

35. www.7ya.com.ua – сімейний портал в Україні: все про дітей. 

36.   www.mama-tato.com.ua - МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей.  

37. http://www.znaika-club.com.ua – клуб активних батьків.  

38. http://kidscatalog.jino-net.ru -- каталог дитячих сайтів http://link.danilka.com –       

сайт про розвиток дитини.  

39. www.teremoc.ru – дитячі ігри, дошкільний розвиток, мультфільми, загадки.         

www.feya.net.ua -Маленька фея та сім гномів  

40.  http://razumniki.ru / - сайт присвячений методикам раннього розвитку дітей.  

41. www.kazka.in.ua - Українська казка  

42. www.dobrieskazki.ru – дитяча література, виховання та освіта через казки 

 

 


