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Реформування освіти полягає не лише в оновленні змісту шкільних 

предметів, їх кількості й назв. Для вчителя реформування освіти полягає в 

першу чергу в оновленні методик навчання, осучасненні форм і методів, що 

використовуються на уроці й позаурочній діяльності. Нині настала потреба 

шукати нові концептуальні підходи до методики навчання програмних 

засобів і необхідність викладати загальні принципи побудови і 

функціонування ІКТ.  

Важливим методичним підходом до вивчення поглибленого курсу 

інформатики є компетентнісний підхід. Цей підхід забезпечує належну 

результативність навчання, а саме предметну інформатичну компетентність 

та наповнює відповідним змістом усі інші методичні підходи. 

Компетентнісний підхід спрямовується насамперед на формування в учнів 

самоосвітньої компетентності. Відповідно до цього кінцевим результатом 

навчання мають стати предметна інформативна та ключові компетентності, 

зокрема інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, 

математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна тощо. 

Інформаційно-комунікаційна компетентність є одночасно і предметною. 

Тому вона розглядається як здатність учнів застосовувати на практиці набуті 

знання, уміння, навички, способи діяльності щодо добору та застосування 

відповідних ІКТ для пошуку необхідних відомостей, їх аналізу, організації, 

перетворення, зберігання, передавання.  

У чинних навчальних програмах з поглибленого курсу інформатики 

поєднано знаннєві та діяльнісні компоненти вимог до результатів навчання з 

компетентнісними компонентами. 

Мета поглибленого курсу інформатики в основній школі досягається 

шляхом формування в учнів практичних умінь і навичок роботи з основними 

складовими сучасного апаратного і програмного забезпечення комп'ютера, 

ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв 

комп'ютера, з основами технології розв'язування задач за допомогою 

комп'ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних 

інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих 

за допомогою комп'ютера.  

Виходячи з поставленої мети, нами були розроблені методичні 

посібники для вчителів основної школи «Інформатика, 7,8,9». Викладання 

поглибленого курсу інформатики в основній школі вимагає від учителів 

володіння новітньою методикою навчання, яка суттєво відрізняється від 

традиційної методики навчання загальноосвітніх дисциплін і усталеної 

методики навчання інформатики у школі. Саме для опанування цієї методики 

й були розроблені ці посібники.  


