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РОЗРОБКА МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКІВ З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ЛІЦЕЇВ НА 

РІВНІ СТАНДАРТУ 

Навчання інформатики має велике значення для реалізації потенціалу загальної 

середньої освіти і змінюється в умовах фундаменталізації змісту освіти, що, у свою чергу, 

впливає на методичну систему навчання інформатики. Нині стає все більш зрозуміло, що в 

курсі інформатики необхідно освоювати не лише часткові аспекти прикладної 

спрямованості, а й формувати загальні основи взаємодії з інформаційними технологіями, 

узагальнені методи і засоби.  

Сьогодні методична система навчання інформатики в старшій школі динамічно 

змінюється, прагнучи забезпечити максимальне досягнення учнями особистісних, 

предметних і метапредметних освітніх результатів нової концепції Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. Постійний пошук найбільш вдалої методики в 

останні роки тісно пов'язаний з розвитком засобів інформаційних технологій, які, за 

результатами дидактичних і психолого-педагогічних досліджень мають найбільший 

потенціал [1, с.76 ]. 

Навчання інформатики учнів загальноосвітніх навчальних закладів нині ґрунтується на 

компетентнісному підході, відповідно до якого кінцевим результатом навчання мають стати 

предметна інформаційно-технологічна компетентність та ключові компетентності 

(відповідно до концепції Нової української школи), зокрема інформаційно-комунікаційна, 

навчальна, комунікативна, математична, соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна 

тощо. Ці компетентності мають бути сформовані на основних набутих у процесі навчання 

знань, умінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої діяльності, вироблених ціннісних 

орієнтацій, позитивної мотивації. 

Сучасні зміни змісту і структури загальної середньої освіти мають глибинний характер 

і потребують оновлення всіх складових навчально-виховного процесу. Зрозумілим є й 

постійне оновлення методичних розробок. Нині настала потреба шукати нові концептуальні 

підходи до методики навчання користування програмними засобами і необхідність змін у 

підходах до викладання загальних принципів побудови і функціонування ІКТ. Головним має 

стати не знання, як виконати ту чи іншу операцію, а розуміння її сутності. Це дозволить 

учням у подальшій своїй діяльності досить швидко i безболісно на базі такого роду знань і 



навичок сформувати навички роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, 

необхідним у професійній діяльності саме на поточний момент, а потім i оволодіти його 

наступними модернізаціями або різновидами. Тобто потрібно вчити не тому, які кнопки 

натискати, а формувати загальні концепції, змістові уявлення про роботу з програмним 

забезпеченням, що i буде реалізовувати фундаменталізм інформатики в поглибленому 

шкільному курсі [2, с.5]. 

Модель методичного посібника відображає в собі спроектовані дидактичні основи 

навчання, методичні напрями оптимального використання змісту підручника, озброєння 

вчителя сучасними прийомами і методами проведення уроку, забезпечує цілісне бачення 

вчителем методичної системи вивчення інформатики.  

Основними завданнями для розробки методичного посібника з інформатики для 

вчителя є:  

 надати методичну допомогу вчителям, які викладають курс інформатики в 

сучасних умовах; 

 ознайомити з методикою технологічного навчання на уроках інформатики; 

 допомогти у постановці методичних цілей формування інформаційно-

технологічних умінь під час вивчення окремих тем курсу; 

 допомогти в узагальнені змісту певної теми, тобто виділення інформаційно-

технологічних вмінь, знань та навичок, які необхідні для опанування інформатичних 

технологій; 

 ознайомити з методичними прийомами проведення уроків інформатики; 

 узагальнити шляхи творчої педагогічної діяльності на уроках інформатики; 

 забезпечити зведення значної кількості інформації у систему (для формування 

знань і умінь); 

 відобразити систематичність, послідовність, логічність викладу матеріалу 

курсу інформатики.  

Ці завдання й були враховані для розробки посібників з інформатики для ліцеїв на рівні 

стандарту.  
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