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ВСТУП 
XXI століття є “епохою змін”, що вимагає від закладів освіти генерування та 

реалізації нових ідей та освітніх проектів  - інноваційних перетворень. Про це йде мова  в 

Законі України «Про освіту»: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості 

та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, 

культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору» [5].  

Сьогодні, в період  інтеграції України в європейський освітній простір, суспільству 

потрібна професійно-компетентна молодь, яка вміє швидко адаптуватися в нестабільних 

умовах, здатна до ризику, самостійного вибору сфер діяльності, поведінки, орієнтованої 

на успіх, самореалізацію. Мірилом її професійності є не тільки академічні знання, а також  

креативне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати над проектами в 

команді, інформаційна грамотність і навички ефективного використання ІКТ.   

Життєвий успіх особистості – це результат стратегії й тактики, він твориться на 

основі системи цінностей, мотиваційної сфери та сформованого ідеалу свого майбутнього, 

тому змінюються і функції здобувача освіти, і педагога.   Головне завдання  сучасного 

закладу  освіти - не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до неперервного навчання 

впродовж всього життя. Учень повинен  разом із засвоєнням відповідних знань розвивати 

в собі здатність, навички, уміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим 

методом пізнання. Важливим є такий підхід до освітнього процесу в системі професійно-

технічного навчання, де одночасно здобувачі освіти отримують повну загальну середню 

освіту та професію. Застосування сучасних засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі допомагає у підготовці майбутніх  робітничих кадрів до 

продуктивної діяльності, яка сприятиме підвищенню їхньої конкурентноздатності, більш 

швидкій соціалізації й адаптації у сучасному інформатизованому суспільстві.  

Сьогодні неможливо уявити здобувача освіти чи кваліфікованого спеціаліста, який 

не використовував би комп'ютер повсякденно. Наше суспільство перетворюється з 

індустріального на інформаційне, в ньому і професійний рівень, і культурний рівень 

визначаються розумінням інформаційних процесів та вмінням «спілкуватися» з 

комп'ютерами, а в недалекому майбутньому, і з персональними роботами. 

На  нашу  думку,  формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх  

кваліфікованих  робітників  залежить  від інформаційно-методичного  забезпечення  

освітнього  процесу, ефективного  використання сучасних  педагогічних  та  

інформаційних  технологій,  системної взаємодії  між  викладачем, майстром виробничого 

навчання,  учнями  і  засобами  ІКТ,   тобто створеного  інформаційного  навчального  

середовища.  

Значний обсяг інформаційно-цифрової компетентності учнів  у ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне ВПУ» формується  й удосконалюється  на уроках інформатики та 

інформаційних технологій.  

Чому саме на уроках інформатики?   

Контингент учнів І курсу до 75% складається з випускників сільських шкіл області. 

У більшості з них відчутна недостатність базових знань з інформатики. Серед основних 

причин – низька комп’ютеризація більшості шкіл, недостатність мережі Інтернет. А саме 

інформатика змінює не тільки матеріальні основи багатьох соціально-економічних і 

науково-технічних процесів, але й наші уявлення про навколишній світ, про форми і 

методи його пізнання.  Педагогам це слугує підставою для розширення активних форм і 

методів на уроках  інформатики та при підготовці і проведенні виховних, навчально-
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пізнавальних конкурсів, квестів, тематичних вечорів тощо. Педагоги, які викладають інші 

навчальні предмети, формуючи стійкі знання на своїх уроках,  також зосереджують увагу 

на   вихованні в учнів інформаційної культури, розвитку алгоритмічного мислення, 

інтелектуальних і творчих здібностей, удосконаленні практичних навичок для подальшого 

їх застосування в особистому житті та професійній діяльності. 

Успіху досягають ті педагоги, які знають та ефективно використовують інтернет-

сервіси та електронну пошту, соціальні мережі, спеціальне програне забезпечення для 

проектування особистісно-розвивальних технологій тощо [1, с.10] 

Результатом творчого пошуку  інновацій та адаптації електронного контенту для 

підвищення ефективності освітнього процесу  є  методичні напрацювання з предмета 

«Інформатика»  (розробки уроків, зошит для практичних робіт, виховні заходи), розробки 

уроків з професійно-теоретичної підготовки, позакласні заходи педагогічних працівників   

на основі  інформаційних і комунікаційних технологій. 
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І.Теоретичні аспекти формування інформаційної компетентності 

І.1. Шляхи та засоби підвищення інформаційної культури 

учнівської молоді 

 Людство завжди намагалося використовувати  можливості наявних сучасних 

технологій для навчання підростаючого покоління. Тому й не дивно, що створення 

комп'ютера понад 50 років тому  записане в історію як подія світового значення. Адже 

поява комп'ютера, здатного до переробки колосальних обсягів інформації, наблизила 

перехід суспільства на якісно новий ступінь розвитку - інформаційне суспільство [3, c. 4].  

 Основними характеристиками цього суспільства є: 

 збільшення ролі інформації і знань у політичному, економічному, соціальному 

та культурному житті суспільства; 

 зростання обсягу інформаційно-комунікаційних продуктів; 

 створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну 

інформаційну взаємодію людей; їх доступ до світових ресурсів; задоволення  потреб у 

інформаційних продуктах та послугах. 

У сучасному суспільстві дуже важливо навчити учнів застосовувати ПК для 

оволодіння знаннями,  практично їх реалізовувати. Вміти здобувати, критично 

осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає оволодіння інноваційними 

технологіями. Нові ІТ - технології – це невід’ємна частина нашого життя. Переваги їх 

використання можна звести до двох груп: технічні і дидактичні. 

Технічними перевагами є швидкість, маневреність, оперативність, можливість 

перегляду і прослуховування фрагментів і інші мультимедійні функції. 

В освітньому процесі вони здатні: 

• стимулювати пізнавальний інтерес учнів, 

• надати освітній роботі проблемний, творчий, дослідницький характер і розвивати 

самостійну діяльність учнів, 

• забезпечувати навички діяльності учнів стосовно інформації, що міститься в 

навчальних предметах і освітніх областях, а також у навколишньому світі, 

• за допомогою реальних об'єктів (телевізор, мультимедійний комплекс,  комп'ютер) 

та електронного контенту формувати вміння учнів самостійно шукати, аналізувати і 

відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати 

її, 

• прискорювати соціальну адаптацію здобувачів освіти в  професійно-технічних 

навчальних закладах, впливати на їх відносини з одногрупниками  [12]. 

Оволодіння комп'ютером позитивно впливає на формування особистості учня і надає 

йому високий соціальний статус. 

В епоху інформатизації суспільства перед  закладом освіти, зокрема ПТНЗ,  постає 

завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Кожен учень має чітко 

усвідомити, що комп’ютер та периферійне обладнання є основними інструментами  в 

його професійній діяльності, які здатні полегшити розв’язання цілої низки професійних 

завдань. Адже нині грамотний фахівець має вміти серед широкого кола програмних 

засобів відшукати  такий, який досить швидко та ефективно допоможе отримати 

потрібний результат.  

У Законі України «Про освіту» зазначається, що «освіта є державним пріоритетом, 

що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства. 

Фінансування освіти є інвестицією в людський потенціал, сталий розвиток суспільства і 

держави [5,ст.5]. 

Інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові ІКТ навчання 

дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння 

та глибину засвоєння величезних обсягів знань, разом з тим потребують пошуку 

ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищували 
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б якість навчання. 

Дослідженням у галузі інформаційної компетентності присвячені роботи 

Н.І.Гендіної, Ю.С.Зубова, С.Д.Каракозова, О.А.Кизика, Н.Х.Насирової, В.А.Фокєєва та 

інших. Так, наприклад, Ю.О.Дорошенко розглядає поняття «компетентність» як результат 

якісного переходу знань, умінь і навичок та власного досвіду діяльності за відповідної 

мотивації в новий якісний стан – потенційну здатність чи готовність особистості до 

певного виду успішної діяльності в нестандартних (непередбачуваних, змінних) умовах, 

тобто дієвість чи функціональність знань, умінь і навичок. 

Ми підтримуємо думку, що компетентність – володіння відповідною компетенцією, 

сукупність особистісних якостей учня, які зумовлені досвідом його діяльності в певній 

соціальній і особистісно-значимій сфері [4, с. 5]. 

Суспільство «епохи інформації» вимагає від випускника ПТНЗ наявності 

компетенцій XXI ст.: 

 критичного мислення і вміння вирішувати проблеми (гнучко адаптуватися у 

змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань); 

 комунікативних навичок та навичок співробітництва; 

 інформаційної грамотності (вміння швидко та ефективно шукати інформацію, 

критично та компетентно оцінювати та осмислювати її, творчо та креативно  

використовувати); 

 IКT – грамотності (використання комп’ютерних технологій як інструменту для 

спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації; володіння базовим 

розумінням етичних та правових питань, пов’язаних з доступом та використанням 

інформації). 

Інформаційна компетентність особистості проявляється в раціональному доборі та 

свідомому  застосуванні нею певних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі  

активного розв’язання різноманітних завдань  із досягненням успішного результату. І 

представлена вона як система компетентностей: 

 технологічна (усвідомлення комп’ютера як універсального автоматизованого 

робочого місця для будь-якої професії),  

 алгоритмічна (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця 

алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів), 

  модельна (усвідомлення комп’ютера як універсального засобу інформаційного 

моделювання),  

 дослідницька (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного засобу 

автоматизації навчальних досліджень), 

 методологічна (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального 

технологічного середовища).  

Із сформованою технологічною компетентністю учень зможе найбільш 

ефективно використовувати програмні та апаратні засоби (орієнтуватися в різноманітних 

програмних середовищах, знати можливості апаратних засобів. Наприклад, працювати з 

програмами створення презентацій, використовувати апаратні засоби: сканер, веб-камеру, 

інтерактивну дошку тощо). 

Знаючи алгоритмічну компетентність, здобувач освіти зможе опановувати 

сучасні системи розробки програмного забезпечення, створювати алгоритми. 

Володіючи модельною компетентністю, учень зможе опанувати професійні 

пакети комп’ютерного моделювання та використовувати моделі електронних засобів 

навчального призначення (наприклад, використовувати моделі електронних засобів 

навчального призначення з фізики, хімії, біології, предметів професійного спрямування 

тощо). 

При наявності дослідницької компетентності – застосовувати технічні засоби 

автоматизації досліджень (наприклад, виконувати лабораторні роботи з предметів 
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природничого циклу, опрацьовувати матеріали до дослідницьких проектів). 

При наявності методологічної компетентності – використовувати ІКТ для 

вирішення своїх соціальних потреб (наприклад, брати участь у форумах, листуватися 

електронною поштою, готувати електронні матеріали, враховуючи правовий аспект 

подання та використовувати інформації) [2]. 

Неможливо змінити будь-кого, передаючи йому готовий досвід. Можна лише 

створити атмосферу, яка сприяє розвитку людини. Різнобічна підготовка, спрямована на 

досягнення професійної компетентності в певній галузі й забезпечує 

конкурентноспроможність випускників. Тому сьогодні актуальними, як ніколи, є слова 

Уінстона Черчіля: «Хто володіє інформацією — той володіє світом». 

Інформаційна компетентність – це достатньо висока обізнаність у світі інформації. ЇЇ 

стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, 

яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни [11].  

Інформаційна компетентність включає: 

− узагальнення та поглиблення теоретичних знань про 

головні поняття і методи інформатики як наукової дисципліни; 

− навчання та засвоєння базових засад інформатики: 

способів одержання, накопичення, оброблення, зберігання, 

передавання та подання інформації; 

− розвиток алгоритмічного стилю та культури мислення 

особистості; 

− опанування загальних засобів інформатизації, формування вмінь і навичок роботи 

на комп’ютері, засвоєння методів роботи ІКТ (системним і прикладним програмним 

забезпеченням загального призначення); 

− засвоєння методів і засобів використання сучасних ІКТ відповідно до потреб 

майбутньої професійної діяльності (професійно-орієнтованого програмного забезпечення 

та автоматизованого робочого місця); 

− актуалізація професійних знань, умінь, навичок з урахуванням можливостей ІКТ у 

фаховій діяльності, зокрема виконання обчислювальних операцій; 

− формування вмінь і навичок планування ресурсів ІКТ, необхідних для виконання 

професійних завдань; 

− вироблення вмінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти 

вирішення проблеми у складній ситуації; 

− виховання в особистості терпимості, акуратності, організованості; 

− естетичне та екологічне виховання майбутніх фахівців; 

− розвиток комунікативних здібностей фахівців, навичок колективної роботи за 

допомогою ІКТ; 

− ознайомлення з методами виконання науково-дослідної та проектної діяльності в 

професійній галузі, а також комп’ютерного моделювання тощо [9]. 

Загалом перед педагогами стоїть важливе завдання: навчити правильно, оптимально 

і нешкідливо застосовувати комп’ютер, підготувати здобувача освіти до навчання 

впродовж життя.  

Роль комп’ютера на уроці більш складна: його використання в освітньому процесі 

допомагає викладачам зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, 

що формує стійкі знання з предмета. На заняттях, інтегрованих з інформатикою, учні 

оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати один з найбільш 

потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер у роботі з  навчальними 

матеріалами різних предметів. За  допомогою комп’ютерної техніки вони вирішують 

рівняння, будують креслення, графіки,  готують тексти, малюнки для своїх робіт, 
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складають кросворди, презентації, створюють проекти тощо.  

Вважаємо, що інформаційна компетентність є складовою ключових компетенцій, 

якими повинен володіти кваліфікований робітник,  тому вивчення інформатики та 

інформаційних технологій ( на початковому етапі здобуття освіти в державних закладах 

професійної (професійно -технічної освіти) є одним з основних структурних елементів у 

формуванні інфомаційно-цифрової грамотності випускника ПТНЗ. 

Сьогодні реорганізація навчання в напрямку створення інформаційного - 

освітнього середовища уможливлює комплексне застосування ІКТ, при умові якісного 

матеріального забезпечення закладів професійної освіти та відповідного науково-

методичного рівня педагогів. 

В цілому, використання ІТ-технологій у професійній діяльності викладачів ПТНЗ 

дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та форми організації 

навчального процесу, забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання, 

індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх 

послуг.  

 

І.2. Вчені зарубіжжя про дидактичні особливості інформаційних технологій 

 

Проблема підготовки фахівців в системі професійної освіти розглядається в 

роботах багатьох зарубіжних учених, зокрема  Н.В. Кузьміної, О.В. Хуторського та інших. 

У дослідженнях цього процесу ми можемо виділити три напрями: по-перше, це 

визначення системи професійних якостей, котрі необхідно сформувати в процесі 

професійної підготовки; по-друге, це визначення виміру професійної придатності 

фахівців; по-третє, це визначення дидактичних умов та засобів навчання і вдосконалення 

наявних або розробки новітніх засобів, методів, методик або технологій навчання. 

До визначальних дидактичних особливостей (характеристик) ІКТ М.П. Лапчик  

відносить такі:  

– комп’ютерна візуалізація та комп’ютерне моделювання навчальних відомостей 

про об’єкти, процеси та явища, як реальних, так і віртуальних;  

– зберігання великих обсягів даних та забезпечення мобільного доступу до них;  

– забезпечення оперативного (миттєвого) оберненого зв’язку між учасниками 

навчального процесу;  

– автоматизація обчислювальних процесів та інформаційно-пошукової діяльності;  

– автоматизація процесів управління навчальною діяльністю та контроль за 

засвоєнням навчального матеріалу [12, с. 116].  

Серед зарубіжних науковців, що запроваджували ІКТ у освіту, варто відзначити 

американського дослідника С. Пейперта, якому належить ідея «комп’ютерних навчальних 

середовищ», Р. Аткінсона та Д. Брунера, що створили теорію когнітивного навчання, на 

якій базується створення електронного підручника, Б. Скіннера – засновника 

програмованого навчання. 

Словник на сайті Британського Університету Волверхемптона 

визначає інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ) як поняття, що 

використовується для опису шляхів, що вже існують, і тих, що є інноваційними та які 

забезпечують глобальний доступ до інформації і підтримку тим, хто обирає освіту 

продовж життя.[13, 119] 

Останні праці, що стосуються проблеми використання ІКТ в освітньому процесі, 

все більше свідчать про необхідність використання TICE-technologies de l’information et de 

la communication pour l’education (тобто інформаційно-комунікативних технологій для 

освіти), які відкривають широкі горизонти можливостей [13, с. 124]. У зарубіжних 

наукових публікаціях останніх років розглядаються різні питання, що стосуються проблем 

використання TICE. Так, Carmen Vera [15, с. 34] свідчить про велику кількість 
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можливостей, які досягаються завдяки використанню мережі Інтернет та мультимедійних 

навчальних програм.  

Науковець Carmen Vera зазначає, що при навчанні мов за допомогою комп’ютера 

виникають нові методи та форми навчання, такі як: 

1. autodidaxie – тобто самоосвіта, яка досягається під час використання мережі 

Інтернет для зібрання та обробки інформації; 

2. apprentissage guide – форма навчання, яка характеризується тим, що студент 

самостійно вибирає форми роботи з матеріалом, який йому було запропоновано 

викладачем; 

3. apprentissage dirige – форми самоосвіти, коли як навчальний матеріал, так і 

методи його опрацювання добираються викладачем. 

Опираючись на власний досвід експериментальних досліджень, французький 

науковець Maugenot F.[14, с. 33],  стверджує, що завдяки мультимедійним програмам 

студент може працювати у своєму ритмі та відповідно до своїх потреб. Досвід науковця 

свідчить про можливості, які надають студентам мультимедійні навчальні програми: 

покращення розуміння запропонованих документів та підвищення мотивації до навчання. 

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної науково-педагогічної літератури можна 

дати визначення поняття ІКТ.  Інформаційні і комунікаційні технології (ІКТ) – це 

сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, зберігання, опрацювання, 

передавання та подання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їхні 

можливості щодо керування технічними і соціальними проблемами. ІКТ відкривають 

кожному, хто навчається, доступ до практично необмеженого обсягу інформації, що 

забезпечує безпосередню «включеність» в інформаційні потоки суспільства. 

 

ІІ. Формування інформаційно-цифрової компетентності під час освітнього процесу в 

професійно-технічному навчальному закладі 

 

ІІ.1. Педагогічні інновації для вдосконалення інформаційної культури  

на уроках інформатики 

Метою професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток 

професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною 

професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та 

мобільності і перспектив кар'єрного зростання впродовж життя [5, ст.15]. 

  Саме тому, викладачі та майстри виробничого навчання повинні забезпечити всі 

умови здобувачам освіти  на навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

індивідуальну освітню траєкторію; якісні освітні послуги; справедливе та об'єктивне 

оцінювання результатів навчання;відзначення успіхів їх діяльності; свободу творчої, 

спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної 

діяльності тощо; безпечні та нешкідливі умови навчання і праці; повагу людської гідності; 

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 

процесі та науковій діяльності [5, ст.52]. 

  Для формування професійної компетентності особливе значення в сучасних умовах 

набуває інноваційна спрямованість змісту і технологій професійної освіти на основі ІТ-

технологій. Основою їх формування є ґрунтовні знання здобувачів освіти з інформатики 

та інформаційних технологій. 

Інформатика має яскраво виражені прикладні аспекти, пов'язані з функціонуванням 

цілком конкретних інформаційних технологій і систем, орієнтованих на задоволення 

прикладних інформаційних потреб людини і суспільства. Слово інформатика 

("Informatique") уперше було введено в наукову термінологію французькими вченими на 

початку 1970-х років. У англомовних країнах паралельно використовується термін 

"computer Science" - комп'ютерна наука. 
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У цьому значенні інформатика формулює цілком конкретні методи і правила 

проектування і створення систем обробки інформації, технології використання цих систем 

для розв'язання прикладних завдань автоматизації рутинних обчислювальних і логічних 

процедур. 

 Ось чому в основу курсу предмета «Інформатика» покладений  розвивально-

компетентнісний підхід, що передбачає  розвиток творчості,  уяви, певних мисленнєвих 

навичок, насамперед алгоритмічного і  технічного мислення, підвищення інтересу до 

навчання, оволодіння професійними компетенціями. А викладач інформатики у ПТНЗ має 

забезпечити  індивідуальний успіх  кожному вихованцю в оволодінні комп’ютерною 

грамотністю для подальшого його розвитку та  конкурентоспроможності на 

регіональному та міжнародному  ринках праці.  

Для реалізації означеної теми «Формування інформаційно-цифрової компетентності 

учнів під час освітнього процесу»  педагогом навчального закладу визначено основні 

завдання: 

 вчити адаптуватися в сучасних інформаційних 

умовах; 

 вчити творчо сприймати інформацію різного 

виду (текстову, відео, звукову, фото);  

 формувати вміння пошуку, обробки, 

використання, зберігання та передачі потрібної 

інформації, оминати інформаційне «сміття»; 

 допомогти учню знайти й проявити себе у колективі; 

 виховувати готовність використовувати комп’ютерні технології і практичні навички 

на інших уроках, у повсякденному житті та професійній діяльності. 

Врахувавши основні завдання, педагогом поставлено мету на перспективу при 

вивченні інформатики: підготовити учня не до окремого уроку «на завтра», а навчити 

жити вже сьогодні, тобто виявити креативний потенціал, створити умови для розвитку 

творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв'язувати проблеми, здатна 

займатися  самоосвітою. У педагогічній діяльності  викладач слідує креду: «Не звужуй 

життя до уроку, а урок розширюй до життя».  

У процесі навчання   формує в учнів уміння правильно здійснювати постановку 

задачі, прогнозувати та передбачати її результати; свідомо й творчо вибирати оптимальні 

способи її розв’язання з урахуванням наслідків; швидко оволодівати новітніми 

технологіями; виявляти потреби в програмному забезпеченні відповідно до особистої  

професійної діяльності, розробляти свій алгоритм її розв’язання, аналізувати результати та 

робити висновки, володіти культурою мовлення, бути комунікабельним у різних групах, 

презентувати результати власної діяльності. 

Випускник ПТНЗ, який володітиме такими компетенціями, зуміє правильно обрати 

свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання 

щодо самовдосконалення й саморозвитку, що і стане запорукою його успіху в обраній 

галузі економіки країни.  

Тому вважаємо, що серед основних завдань вивчення інформатики  є підвищення 

рівня викладання предмета, удосконалення форм і методів освітнього процесу, навчання 

учнів самостійної роботи з підручником, підвищення ефективності основної форми 

освітнього процесу – уроку. 

Навчальний курс «Інформатика» спрямований на оволодіння учнями методами і 

засобами інформаційних технологій для розв’язування задач, формування навиків 

раціонального і мотивованого використання комп’ютера у своїй навчальній і професійній 

діяльності. Успішне виконання цих завдань багато в чому залежить від того, як буде 

підготовлений урок і як його проведе викладач [6 с. 7].   

Під час поурочного планування педагог визначає оптимальні шляхи реалізації основних 
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функцій: освітньої, розвиваючої, виховної. 

Наприклад, метою уроку за темою «Наповнення презентації інформаційним 

вмістом та різні способи його форматування» викладач визначив таку: навчальна: 

формування практичних навичок додавання написів, графічних зображень, діаграм на 

слайди презентації; 
розвивальна: сприяти всебічному розвитку особистості; розвивати практичні вміння та 

навички учнів щодо наочного представлення інформації за допомогою комп’ютера, 

креативність, образне мислення. 

виховна: виховувати самостійність до пошуку інформаційних матеріалів  та інтерес до 

оформлення презентацій. 

Однак, під час навчання виникає ряд проблем, які пов’язані з низькою мотивацією 

освітньої діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів. Як зацікавити? Що для 

цього зробити? Педагог орієнтуєється на активні форми роботи, інтерактивні вправи з 

комп’ютерним забезпечення  основного часу освітнього процесу.  
На уроці вона створює творчу ігрову атмосфера. Весь 

урочний час, дозволений санітарними нормами, викладач 

працює з учнями за  ПК, адже найбільша ефективність 

досягається на практичних заняттях. У зошитах учні записують 

лише найнеобхідніше. Складаються проблемні задачі, що 

максимально наближені до реального життя та професії. 

Наприклад, вивчаючи тему «Табличний процесор» формуються 

завдання, пов’язані із професійною діяльністю, наприклад, 

розрахунки в будівництві, кулінарії тощо. 

На уроках інформатики інформаційно-цифрову компетентність формує, ставлячи 

перед учнями  практичні завдання пошукового та дослідницького характеру, виконання 

яких передбачає як групову, так і індивідуальну роботу. Наприклад, при вивченні теми 

«Текстовий редактор Word», після того, як учні опрацюють правила редагування та 

форматування тексту, їм пропонується побудувати малюнок з авто фігур. Це спонукає 

учнів до засвоєння матеріалу щодо роботи з графікою у текстовому редакторі.  

Осмислення учнями протиріч між наявними у них знаннями і новими вимогами до 

вирішення навчально-пізнавальних завдань має велике значення для розвитку критичного 

та аналітичного мислення, пізнавальних інтересів. Можна сказати, що самостійні роботи 

даного типу особливо корисні на початковому етапі викладу нового матеріалу – 

пробудують інтерес до вивчення 

предмета, підвищують активність 

їх освітньої діяльності. 

Наприклад, під час вивчення 

теми « Додавання анімаційних 

ефектів до об’єктів слайда. 

Анімаційні ефекти змінення 

слайдів», викладач пропонує учням 

розподілити ефекти анімації за 

категоріями, вписавши номер 

ефекту в коло ефектів входу, 

виходу або виділення, на перетині 

кіл (якщо ефект має кілька 

значень) або поза колами (якщо 

ефект не використовують в 

анімації взагалі). 

1.Жалюзі, 2.Центрифуга; 3.Колесо; 4.Ромб; 5.Спалах;   6.Спіраль; 7.Титри; 8.Збір;   

9.Виповзання ; 10.Стискання; 11.Піднесення; 12.Розгортання; 13.Зсув; 14.Згортання; 

Вхід 

 

 

 

          

 

Виділення 

Вихід 
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15.Стрибок вниз; 16.Спадання за край; 17.Вибух; 18.Миготіння; 19.Гойдання; 20. 

Потемніння; 21. Хвиля; 22.Підйом. 

 На уроках викладач організовує невеликі змагання, дає не тільки конкретні знання, а  

й знайомить зі способами самостійного здобування інформації. Широко використовуєм 

можливості Інтернету для розвитку інформаційної компетентності. 

Педагог переконана, що на сьогоднішній день 

Інтернет є найпотужнішим ресурсом навчання і надає нові 

можливості для створення ефективного освітнього 

середовища, при цьому істотно змінюючи сам характер і 

основні парадигми навчання. 

Всесвітня інформаційна Мережа (у освітньому 

закладі працює цілодобово)  забезпечує викладача 

потужним інструментом для формування стійких знань з 

предмета, розширення кругозору, вироблення 

професійних компетенцій: 

 електронна пошта – для обміну інформацією 

між учнями і викладачем; 

 списки розсилки -  для розсилки загальної 

інформації навчальній групі й організації 

елементі дистанційного навчання; 

 передавання файлів за допомогою FTP, що 

дозволяє через FTP- сервер організувати 

забезпечення учнів базовими методичними, навчальними матеріалами і програмним 

забезпеченням; 

 використання технологій WWW, які в певний час можуть служити базовими 

технологіями для підтримки навчального процесу; 

 доступ до світових інформаційних ресурсів у наукових галузях через Інтернет. 

При вивченні тем з інформатики, що стосуються кібербезпеки та інших тем 

навчального предмета,  педагог ознайомлює учнів із загрозами, які виникають внаслідок 

поширення в мережі Інтернет матеріалів у інтересах пропаганди держави-агресора та 

способами і методами уникнення цих загроз, доводить до відома учнів небезпеку 

використання заборонених ресурсів та програмних засобів (відповідно до Указу 

Президента України №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»). 

Формування інформаційно-цифрових компетентностей відбувається в процесі 

різноманітних видів діяльності на уроках та позанавчальний час: активних, інтерактивних, 

індивідуальних, групових.  

Усі вони важливі, бо випускник ПТНЗ  - кваліфікований робітник повинен зуміти 

виконати й просту механічну роботу, й складну творчу.  

На нашу думку, творчо-дослідницькі види робіт – найважливіші, бо учня чекає 

постійне знайомство зі світом, а це - не виконання вправи за зразком, це безперервний 

розвиток, постійне розв’язання нестандартних завдань, готовність до прийняття 

креативних рішень. Одним із найефективніших способів пізнання є дослідницький підхід 

до предмета вивчення. Ми не даємо учням  готових висновків, а створюємо умови для 

висунення ними власних  гіпотез, або самостійного пошуку правильної відповіді. Знання, 

набуті у процесі такої праці, зберігаються у пам'яті значно міцніше, оскільки вони не 

пасивно засвоюються, а здобуваються активними зусиллями.  

 На уроках  викладачем створюються проблемні ситуації, що спонукають учнів до 

пошуково-дослідницької роботи, вироблення практичних вмінь щодо пошуку, обробки та 
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- радість

- успіх

- обдарованість

- кмітливість

на нас чекає

ви продемонструєте

Дизайн

Вибрати готовий

дизайн або створити

свій, так щоб він

відповідав темі, не

відволікав слухачів

Заголовки

Всі заголовки

виконуються в єдиному

стилі (колір, шрифт, 

розмір, накреслення)

Анімація як правило

не застосовується

Правила оформлення презентаційПравила оформлення презентацій

презентації інформації а роботи в колективі, розвитку комунікативних здібностей. 

Наприклад, на уроці з теми «Основні принципи дизайну слайдів» учні отримали  

завдання: А). Перегляньте кілька стандартних шаблонів оформлення слайдів у PowerPoint 

із різними гамами кольорів. Який, на Вашу думку, настрій в аудиторії створять 

презентації, розроблені на основі цих шаблонів? 

Б). Знайдіть в Інтернеті відомості про колірну гармонію. Сформулюйте принципи, за 

якими можна визначити, чи гармонують один з одним три або більше кольорів.  

Ще Сократ говорив: «Поставити дитину у безвихідь – значить поставити її у більш 

сильну позицію, оскільки тоді вона захоче дізнатися про щось нове й не зможе бути 

задоволеною, перебуваючи в стані незнання, вона неодмінно захоче вийти з такого стану, 

тобто – дізнатися. 

Для активізації розумової діяльності учнів на уроках, для 

формування інформаційних компетентностей, педагог поєднує 

традиційні форми з інноваційними. Корисне все, що вмотивує 

здобувача освіти «зрозуміти → запам’ятати → засвоїти → вміти 

застосувати → стати компетентним».  

Успішно реалізуються на уроках і методи інтерактивного 

навчання Поява інтерактивних засобів навчання забезпечує такі нові форми навчальної 

діяльності, як реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про 

досліджувані об'єкти, явища, процеси; передача досить великих обсягів інформації, 

представлених в різних формах, управління відображенням на екрані моделей різних 

об'єктів, явищ, процесів. Інтерактивне навчання дає змогу інтенсифікувати процес 

розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні практичних завдань;  

підвищує мотивацію й залученість учнів до вирішення навчальних проблем, дає 

емоційний поштовх до наступної пошукової активності. [8, с. 38-39]. 
Навчання — це важка розумова праця. І, щоб ця праця була успішною, вона має 

бути цікавою, бажаною для учнів. Причому цікавим має бути не тільки предмет, а й спосіб 

пізнання.  

 Усім відома важливість психологічного настрою 

перед уроком, який стимулює пізнавальну активність і 

самостійність учнів. Поряд із традиційними методами 

викладач обов'язково  впроваджуємо методи, що  

пробуджують активну енергію учнів, спрямовують її в 

корисне русло (вправа «Емоційний барометр», «Я 

очікую» тощо). Наприклад, на початку уроку 

пропонується учням до слова «урок» підібрати власні очікування від здобуття нових 

знань. 

      Для оцінювання роботи учня на занятті, 

викладач пропонує схему, в якій  

враховуються оцінки одногрупників та 

викладача. Це формує у здобувачів освіти 

вміння роботи самоаналіз власної діяльності 

та дослухатися до думки інших. 

Коло ідей та Дерево рішень є 

ефективними  методами у вирішенні гострих 

суперечливих питань та базовими для створення списку загальних ідей, педагог висуває 

дискусійне питання та пропонує його обговорити в кожній мінігрупі. Після того, як 

вичерпано час на обговорення, кожна група доповідає навчальній групі лише один аспект 

того, що вони обговорили.  

Метод «Мозковий штурм», як правило, використовує на етапах актуалізації знань 

та мотивації навчальної діяльності.  
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Прийом «Навчаючи - учусь» впроваджує на завершальному етапі  уроку після 

закінчення практичної роботи, коли учень, який першим правильно виконав завдання, 

пояснює і вказує на недоліки невстигаючим.  

Підбиваючи підсумки уроку, використовує методи «Незакінчене речення», 

«Кошик», «Мікрофон».  

Наприклад, потрібно завершити думку: 

 Комп'ютерні презентації використовують для... 

 Презентація-це... 

 Комп'ютерні презентації створює програма... 

 Програма PowerPoint завантажується через... 

 Вийти з програми PowerPoint можна через... 

 До слайда можна вставляти... 

 Слайд можна редагувати... 

 Щоб привернути увагу слухачів використовують… 

Викладач ефектно впроваджує ігрові технології: «Знайди помилку», «Кросворд», 

«Морський бій», «Поле чудес» тощо. Наприклад, для визначення ключового слова теми 

уроку «Додавання анімаційних ефектів до об’єкта слайда. Викладач пропонує розгадати 

кросворд: 

     1 с л а й д       

  2 п р е з е н т а ц і я    

     3 p o і n t       

    4 ф о р м а т у в а т и  

      5 р а м к и      

6 і н ф о р м а ц і ї       

   7 г р а д і є н т н а    

 8 п е р е г л я д        

 

1.  Основний елемент, з яким працюємо в програмі. 

      2. Наочне представлення інформації з використанням 

візуальних засобів…  

      3. Назва програми в якій створюються презентації (англ.) 

      4. Тексти на слайдах можна … 

      5. Щоб змінити розміри об'єкта необхідно потягнути за 

край… 

     6. Слайд не слід обтяжувати великою кількістю… 

     7. Вид заливки, коли інтенсивність кольору змінюється від 

однієї частини поля до іншої. 

     8. Щоб перевірити, чи підійде саме цей колір фону до вашого 

слайду, можна попередньо переглянути слайд за допомогою 

кнопки… 

Інтерактивні методи навчання, які застосовуються викладачем на  уроках, дають 

змогу викликати та підтримувати в учнів пізнавальний інтерес до такої багатогранної, 

цікавої та складної науки як інформатика. 

Також викладач створила  ряд презентацій,  публікацій для уроків і позанавчальних 

заходів з інформатики: «Історія розвитку комп’ютерної техніки», «Операційна система», 

«Інтернет», «Нетикет», «Антивірусні програми», презентації з теми «Excel», «Текстовий 

редактор», «Бази даних», «Іформаційний КВК» тощо. Методичні розробки уроків та 
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ігрових форм роботи з учнями  друкувалися у фахових  журналах видавництва «Основа». 

Для оцінювання та контролю теоретичних знань використовуються картки 

самооцінювання, взаємооцінювання чи взаємоопитування. Створюються тести для 

програми Test-W2 («Правила роботи з комп’ютерною технікою», «Текстовий процесор 

Word», «Інтернет», «Основні поняття і об’єкти табличного процесора», завдання на 

картках-шаблонах, кросворди. Відпрацювання вмінь та навичок здійснюється під час 

роботи з електронним практикумом, з  використанням  програм-тренажерів, завдань за 

наведеними інструкціями і творчих завдань.  

Наприклад, тести до теми «Текстові і графічні об’єкти на слайдах» 

1. Як заповнити рамку автомакета текстом? 

 клацнути на слайді, ввести текст з клавіатури; 

 Формат → Вставка → Рамка; потім ввести текст; 

 Вставка → Напис і ввести текст; 

 клацнути всередині текстового поля, ввести текст; 

 клацнути  Вставка → Автомакет, ввести текст. 

2. Як створити текстове поле на слайді? 

 Панель малювання → Напис, ввести текст; 

 Вставка →  Напис, ввести текст; 

 Формат  →текстове поле, ввести текст; 

 Формат  →Автоформат  → текстове поле, ввести 

текст; 

 Файл → Створити → текстове поле, ввести текст. 

3. Як змінити розміри текстової рамки на слайді? 

 на панелі інстументів → Вид → Масштаб; 

 за допомогою правої клавіші мишки; 

 виділити рамку і розтягнути до потрібних розмірів; 

 при збільшенні розміру символів збільшується й рамка. 

4. Як змінити формат шрифту? 

 Формат→  Шрифт ...; 

 виділити, панель інструментів  → значки: ; 

 виділити → Формат→ Шрифт ...; 

 виділити→ Формат → Оформлення слайда ...; 

 Формат → Оформлення слайда ... 

5. Як звичайний текст перетворити на список? 

 виділити текст, меню Формат → Список ....; 

 панель інструментів форматування → кнопки ; 

 виділити текст, меню Вставка → Список ... ; 

 виділити текст, меню Правка  →Змінити→  Список ...; 

 перетворити текст на список неможливо. 

6. Для чого використовують графічні об’єкти на слайдах? 

 яскраво демонструють суть проблеми; 

 прикрашають презентацію, створюють настрій; 

 для зберігання презентацій; 

 збільшують розміри презентації; 

 грають роль віртуальних важелів. 

7. Вкажіть способи введення графічних об’єктів у слайд? 

 з буферу обміну; 
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 ручний і автоматизований; 

 ручний; 

 автоматизований; 

 за допомогою макету об’єктів. 

8. Які макети графічних об’єктів має PowerPoint? 

 таблиці, кліпи, схеми ...; 

 автоматизовані; 

 графічні, діаграмні ...; 

 музичні, ігрові ...; 

 текстові, малюнки, діаграми ... 

9. Як авторозміткою розташувати на слайді різні графічні об’єкти? 

 обрати макет з групи→  Макети вмісту → обрати графічний об’єкт; 

 за допомогою кнопок панелі інструментів малювання; 

 меню Вставка → Малюнок → Обрати графічний об’єкт; 

 PowerPoint при завантаженні пропонує макети вмісту; 

 меню Формат →Авторозмітка →Графічні об’єкти. 

10. Як створити на слайді геометричні примітиви? 

 підключити панель малювання і вибрати один з примітивів; 

 Формат → Вставка авто фігури; 

 на панелі інструментів обрати Пензель, створити малюнок; 

 обрати макет →Об'єкт, створити геометричний примітив; 

 на панелі натиснути  , створити геометричний примітив. 
У педагогічній діяльності використовує викладач інформатики «Хмарні» технології 

(Сервіси Google) та дистанційні платформи навчання («Moodle»), даючи змогу учням 

виконувати завдання з вивчення нового та додаткового матеріалу за межами навчального 

кабінету,  домашні роботи у вигляді он-лайн завдань, проводить он-лайн тестування. 

Результати участі учнів у цьому процесі викладач  переглядає на власному  блозі або 

отримує  їх результати на особисту електронну пошту. 

 При вивченні перших тем з курсу «Інформатика»   завжди  знайомить учнів з 

додатками  і сервісами Google, що допомагають їм у 

подальшому навчанні: 

• Google ArtProject - інтерактивно-представлені 

популярні музеї світу, 

• Google Docs, Google Sheets, Google Slides - 

онлайновий офіс, 

• Google Sites - безкоштовний хостинг, який 

використовує вікі-технологію, 

• Google Translate - перекладач, 

• YouTube - відеохостинг, 

• Google Диск - єдиний простір для зберігання файлів і роботи з ними. 

Велика увага приділяється здійсненню диференційованого підходу до викладання 

предмета. Технологія диференційованого навчання, яку використовує, базується на 

об’єднанні учнів  у 3 індивідуально-типологічні групи за темпом навчання, рівнем 

навченості, пізнавальної активності та самоорганізації. 

Досвід роботи переконує, що використання комп'ютера є важливим засобом 

унаочнення освітнього процесу, підвищення зацікавленості учнів навчанням, розвитку 

творчих здібностей та пізнавальної активності, самостійності, розвитку алгоритмічного 

мислення, формування інформаційної культури. 

Звичайно, для вироблення інформаційно-цифрової компетентності особливого 



23 

 

значення набуває проектна діяльність. Учні 

працюють над проектами з різних тем, які вони 

обирають самостійно чи за порадою педагога. У 

процесі цієї роботи вони  проявляють себе у ролі 

сценариста, художника, режисера, журналіста, 

архітектора чи кваліфікованого робітника  та 

вимогливого глядача, а це стимулює їх до праці. Під 

час цієї роботи вони  розвивають свої творчі 

задатки, підключають власну фантазію, а головне, 

отримують позитивний результат, що підвищує їх самооцінку, мотивацію до  досконалого 

володіння  ІТ-технологіями у професійній діяльності.  

Учні можуть створювати проекти за допомогою Microsoft PowerPoint, а також  

працювати над створенням публікацій, Web-сайтів у Microsoft Publisher. Під час створення 

публікацій вони відчувають себе журналістами, адже перед ними стоїть нелегке завдання 

написати статтю, яка б зацікавила людей, у результаті чого журнал чи газета буде мати 

високий рейтинг. Під час створення сайта  учень виступає в ролі дизайнера, перед яким 

стоїть завдання не тільки підібрати матеріал з даної теми, а й оформити його таким чином, 

щоб все було гармонійно. Учні працюють над створенням власної бази даних, 

використовуючи засоби Microsoft Access.  

На думку викладача: « Для стимулювання інтересу 

учнів ПТНЗ до навчання важливим є все, а особливо 

сама постать викладача, його вимогливість, 

принциповість, доброзичливість і, звичайно, глибокі 

знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям».  

Педагог успішно практикує проведення бінарних 

уроків – нестандартної форми навчання з реалізації 

міжпредметних зв’язків. Враховує те, що бінарним 

урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні 

одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння 

переносити знання з однієї галузі в іншу, стимулюється аналітико-синтетична діяльність, 

формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього 

світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови 

формування наукового світогляду. 

На основі вивчення та впровадження у навчальний процес інновацій, педагогом 

розроблені бінарні уроки та цикл уроків з теми «Комп’ютерні 

презентації». (Додаток 1). Методична розробка цього 

циклу уроків надає можливість  ефективніше провести 

заняття, полегшує вивчення теоретичного матеріалу 

учнями  з теми «Комп’ютерні презентації»,  формувати 

стійкі знання та розвивати   уміння і навички практичної 

роботи з програмою для створення презентації 

PowerPoint. Розроблені методичні матеріали включають 

теоретичний матеріал, інтерактивні методи, інструкційні 

картки-завдання до самостійної роботи, тести та список 

рекомендованої літератури. 

З метою формування стійких знань та навичок роботи 

з ПК розроблено «Зошит для практичних робіт» (Додаток 2). Він містить 25 

практичних робіт з інформатики для учнів професійно-технічних навчальних закладів, 

складений відповідно до навчальної програми для 10-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів за рівнем стандарту, затвердженої Міністерством освіти і науки 

України від 28.10.2010 № 1021. 
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Основною метою розроблених практичних робіт є формування в учнів не тільки 

теоретичної бази знань з основ інформатики, а й набуття практичних умінь і навичок 

ефективного використання сучасних інформаційних технологій у власній життєдіяльності. 

Завдання направлені на формування в здобувачів освіти основ інформаційної культури та 

інформаційно-цифрової компетентності.  

Структура зошита включає передмову, правила  техніки безпеки під час роботи в 

кабінеті інформатики,  матеріали за конкретними темами, письмові завдання, завдання 

проблемного характеру на розвиток логічного мислення.  

На допомогу учням у зошиті є словник понять і термінів, яким вони  користуються 

під час виконання практичних робіт і готуючись до уроку. 

При складанні завдань практичних 

робіт враховувалося, що безперервний час 

роботи учнів за комп'ютером не повинен 

перевищувати 25-35 хвилин (згідно з 

санітарними нормами). Також розроблено 

завдання творчого рівня для учнів, які мають 

високий рівень навчальних досягнень чи 

мають бажання їх виконати. Практичні роботи 

учні мають змогу виконати  не тільки в 

паперовому варіанті зошита, а й у його 

електронному варіанті. Контроль  за 

виконанням практичних робіт здійснюється 

викладачем через спілкування на сайті (блозі) 

з учнями чи при здачі  роботи, виконаної в Зощиті . 

Під час виконання практичної роботи учень повинен: 

- осмислено опрацювати питання в конспекті та питання в теоретичних відомостях з даної 

роботи; 

- вміти виконати завдання, вказані в практичній роботі; 

- оформити висновок з практичної роботи; 

- вміти виконати завдання, що вкаже викладач при захисті даної роботи. 

Практичні завдання створюють базу для свідомого сприйняття учнями основ 

інформаційних технологій. 

Використання Зошита на уроках інформатики дозволяє оптимізувати навчальну 

діяльність учнів  через: 

 різноманітні завдання до кожного уроку; 

 заощадження навчального часу уроку  при оформленні записів учнями; 

 допомогу викладачу в організації роботи учнів на уроці; 

 вивільнення часу викладача на індивідуальну роботу з учнем. 

Загалом, інформатизація істотно вплинула на процес придбання знань. Нові 

підходи до навчання на основі інформаційних і комунікаційних технологій дозволяють 

зробити освітній процес інтенсивним: збільшити швидкість сприйняття, розуміння та 

глибину засвоєння великої кількості інформації. 

 Як зазначає  доктор педагогічних наук, академік  АПН України Н. Ничкало, « в 

інноваційній діяльності народжуються нові моделі, педагогічні проекти, педагогічні 

технології, спрямовані на підвищення якості навчально-

виробничого процесу і всієї освітньо-виховної роботи» [7, с. 

176].  

Саме тому, працюючи на перспективу, прагнемо 

змоделювати завтрашній день, створюємо інноваційне 

освітньо-інформаційне середовище   для розвитку кожного 

учня, формуємо у них здатність самостійно розв’язувати будь-



25 

 

які життєві та виробничі проблеми.  

ІІ.2. Розвиток творчих здібностей учнівської молоді 

 у позаурочній діяльності 

 

Вважаємо, що  робота викладача  не може обмежуватися тільки уроком. Тематичні 

вечори, конкурси, інтелектуальні ігри – це ті форми діяльності, які  викликають жвавий 

інтерес учнів у освітньому процесі. 

Навчально-пізнавальні, виховні заходи, організовані на основі інформаційних 

технологій,  сприяють розширенню і поглибленню знань учнів з різних питань сучасної 

науки, техніки і виробництва, формуванню у них відповідних практичних компетенцій, 

дають змогу розвивати творчі здібності учнів, підвищувати їхній інтерес не тільки до 

предметів, а в цілому до навчання. З цією метою проводяться предметні декади, під час 

яких викладач  залучає учнів до участі в іграх та конкурсах: КВК, «Поле чудес», «А, нумо 

хлопці», «Інформатікус» тощо ( Додаток 3). 

Також надається консультування учням щодо роботи з освітніми Інтернет-

ресурсами  (реєстрація на сайті «Електронна школа для обдарованої молоді» з метою 

прослуховування он-лайн лекцій та вільного користування додатковими матеріалами, 

реєстрація на ЗНО, спілкування через блоги викладачів, використовуются елементи 

дистанційного навчання).  

Інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел 

інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для 

творчості, розвитку креативності. Володіючи інформаційно-цифровими 

компетентностями, наші вихованці виконують творчі реферативні роботи та проекти, 

пишуть дипломні роботи, доповнюючи їх діаграмами, графіками, обчисленнями, схемами. 

Для презентації власних робіт створюють слайдові та потокові презентації.  

Приділяється велика увага акмеологічному 

підходу у роботі з учнями. Активні  методи і засоби 

навчання  спрямовуються на досягнення 

особистістю соціальних і професійних успіхів на 

життєвому шляху. Пріоритетним напрямком 

роботи, зокрема, викладача інформатики є  

підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах, 

інтелектуальних конкурсах. Під час 

факультативних занять  розв’язуються завдання 

підвищеної складності, завдання олімпіад минулих 

років. Учні  із задоволенням беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з інформатики та 

інформаційних технологій, конкурсах, досягають певних позитивних результатів. 

Щорічно вони долучаються до Всеукраїнського інтелектуального конкурсу знавців 

інформатики «Бобер», отримуючи добрі та відмінні результати. 

За результатами навчальних досягнень з інформатики у І семестрі 2017-2018 

навчального року до 62% учнів мають достатній рівень знань.  

Значна увага формуванню інформаційної культури вихованців приділяється 

викладачем  у позанавчальний час: відвідування  Сумської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, де  учні знайомляться з технологією роботи 3D-принтера та 

досягненнями вітчизняних науковців робототехніки; проведення виховної години у формі 

науково-пізнавального  усного журналу за темою «Мобільний телефон: засіб зв’язку чи 

спілкування?».  Мета заходу: розширення знань учнів про історію виникнення телефону та 

його шкоду для здоров’я людини; формування умінь  правильно користуватися засобом 

зв’язку; виховання культури спілкування по мобільному телефону та застосування 

гаджетів в освітній діяльності (Додаток 4). 

Переконані, що вміле застосування ІТ - технологій в освітньому процесі дає змогу 
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значно підвищувати  його ефективність та  поліпшувати якість знань учнів, а також  

сприяє:   

* підвищенню мотивації здобувачів освіти до навчання; 

* реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства;  

 *інтенсифікації процесу навчання;  

*розвитку особистості учня;  

* розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом. 

Бо, як говорив Елвін Тоффлер, американський футурист: 

«У XXI столітті неписьменним вважається вже не той, хто не уміє 

читати і писати, а той, хто не уміє вчитися, доучуватися і 

переучуватися».  
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Висновки 

 

Держава створює умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на 

формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як 

члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина[5,ст.5]. 

Застосування сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у навчанні - 

одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. В 

Україні в останні роки комп'ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали 

все частіше використовуватися при вивченні не тільки інформатики, а й більшості 

навчальних предметів. Комп’ютиризація привела до появи нового покоління 

інформаційних освітніх технологій, що дають змогу підвищувати якість навчання, 

створювати нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам і здобувачам освіти. 

На думку багатьох фахівців, нові інформаційні  технології на основі комп'ютерних засобів 

дають можливість значно підвищити ефективність навчання [11]. 

Інформаційно-цифрова компетентність є однією з ключових компетентностей, що 

успішно формується у нашому ВПУ,  і дозволяє випускнику бути конкурентоспроможним 

в сучасному суспільстві, приймати усвідомлені рішення на основі критично осмисленої 

інформації.  

На нашу думку, важливим  є і  те, щоб кожен учень виконував для себе посильне 

завдання і відчував радість успіху.  Саме тому у процесі навчання в ПТНЗ інформаційні 

технології викладач  використовує на усіх етапах навчальних занять: 

-  підготовка до занять; 

-  формування мотивації; 

-  проведення уроку; 

-  вивчення нового матеріалу; 

-  контроль знань; 

-  самостійна робота учнів; 

-  творчо-пошукова та проектна діяльність. 

Для цього в арсеналі  педагога є дидактичні матеріали, розроблені на основі 

педагогічних, виробничих інновацій та електронного контенту, що значно відрізняється 

від традиційного «паперового», а саме: актуалізацією, адаптацією, візуалізацією, 

ефективністю. [1,с.38].  

Викладач, формуючи інформаційно-цифрову компетентність учнів, удосконалюючи 

свою професійну  майстерність, спрямовує педагогічну діяльність за такими напрямками: 

1) створення методичних та дидактичних матеріалів, завдань для практичного засвоєння; 

2) впровадження в навчальний процес проектних технологій, елементів STEM-освіти та 

дистанційного навчання; 

3) покращення міжпредметних зв’язків; 

4) організація навчання одночасно на різних рівнях складності; 

5) диференціація та індивідуалізація навчання; 

6) особистісно орієнтована спрямованість уроків; 

7) виявлення і розвиток здібностей і таланту в кожному учні; 

8) систематизація та поповнення банку електронного контенту для оптимізації освітнього 

процесу; 

9) сприяння формуванню інформаційно-цифрової компетентності всіх учасників 

освітнього процесу, шляхом залучення до колективних форм роботи; 

10) вивчення перспективного досвіду застосування комп’ютерних технологій 

вітчизняними та зарубіжними педагогами. 

А результатом педагогічної діяльності викладача інформатики є створення бази  
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цифрових освітніх  ресурсів: 

1. демонстраційно-дидактичні  матеріали: 

 презентації в програмі PowerPoint, 

 інтерактивні плакати, 

 відео-ролики, 

 анімації,  

 текстові  матеріали,  що використовуються як методичні рекомендації, 

 тестові завдання з предмета «Інформатика» 

2. навчально-методичні  матеріали,  для організації освітнього процесу. 

В цілому, творчий підхід до пошуку ефективних шляхів формування інформаційно-

цифрових компетенцій  забезпечує педагогу результативність  в освітньому процесі, а 

саме: вміння учнів адаптуватися в сучасних інформаційних умовах, творче сприйняття 

різного виду інформації; сформовані вміння пошуку, обробки, використання, зберігання 

та передачі потрібної інформації, вміння орієнтуватися і оминати інформаційне «сміття». 

Ефективне використання ІКТ на уроках  стало  важливим засобом унаочнення освітнього 

процесу, підвищення зацікавленості учнів навчальним предметом, розвитку 

алгоритмічного мислення, творчих здібностей, активної пізнавальної самостійності, 

формування інформаційної культури, здатності до аналітики, а також засобом підвищення 

якості знань учнів. 

Педагог, як творча особистість цілеспрямовано працює над забезпеченням якісних 

освітніх послуг  через розширення STEM-технологій в освітньому процесі, вивчення 

особливостей навчання за дистанційною формою та формування соціальної 

компетентності учнівської молоді з особливими потребами. Саме тому для викладача є  

вагомими  поради великого педагога В.О. Сухомлинського: «Ми повинні виховувати так, 

щоб дитина почувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, 

напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісним почуттям і може 

принести йому переживання творця»  [10].   
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