
Альманах науки 

 

54 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
УДК: 378.147.001.76                                                                                                        Яхно Л.С.  

методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач  

Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У  

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІ р.а. 
 

Актуальність. В статті розглядається організація та методика проведення занять з інформатики зі студентами 

Немирівського коледжу будівництва та архітектури Вінницького НАУ. 

Методи. Аналізуються форми та методи проведення занять зі студентами коледжу . 

Результати. Детальне вивчення методичних особливостей при проведенні занять зі студентами коледжу дасть 

можливість викладачам більш успішно організовувати в умовах навчального процесу. 

Перспективи. Простежується необхідність проведення занять на високому рівні,  які зумовлюють  рівень 

працездатності студентів у навчальній діяльності. 

Ключові слова. Методика викладання, види викладання дисциплін, організація та методика проведення занять зі 

студентами, самоосвіта, індивідуальні завдання.  

 

Вступ. Світова спільнота  приділяє особливу 

увагу процесу еволюції індустріального 

суспільства в інформаційне. В багатьох країнах 

світу швидко змінюються соціальні процеси, 

спостерігається перегляд фундаментальних 

наукових концепцій, що розширюють межі 

пізнання світоглядних орієнтирів та освоєння 

інформаційних ресурсів.  

Все це вимагає нових нестандартних 

підходів до проведення навчального процесу. 

При цьому важливого значення набуває 

розвиток в студентів уміння самостійно 

поповнювати свої знання, використовуючи 

різні інформаційні та комунікаційні технології, 

критично мислити, аналізуючи інформацію, 

раціонально підходити до розв’язання 

відповідних проблем, виконання завдань тощо. 

Все це дає можливість не лише підвищити 

інтелектуальний потенціал нації, а й сприяє 

становленню творчої особистості, створенню 

необхідних умов для всебічного виявлення і 

прогресу особистісних якостей людини. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема дослідження полягає в розробці науко-

во обґрунтованих складових методичної системи 

формування інформаційно-комунікаційних ком-

петентностей викладачів інформатики в процесі 

навчання програмування, що враховує практичні 

потреби сучасного інформаційного суспільства, 

швидку зміну предметної галузі інформатики, 

ІКТ та технологій програмування.  

Актуальність проблеми та її недостатня 

теоретична й практична розробленість 

зумовили вибір теми дослідження – 

„Формування інформаційно-комунікаційних 

компетентностей майбутніх викладачів 

інформатики в процесі навчання ”.  

Мета статті. теоретично обґрунтувати та 

розробити складові методичної системи фор-

мування інформаційно-комунікаційних компе-

тентностей майбутніх учителів інформатики в 

процесі навчання.  

Методи (Methods). Профeсійно-мeтодична 

підготовка викладача інформатики - актуальна 

проблeма сьогодeння. Протиріччя, які поглиби-

лись в останні роки, між вимогами до підготов-

ки студeнтів в конкрeтних навчальних закла-

дах, підходами до навчання інформатики по-

роджують цілий ряд психолого-пeдагогічних і 

мeтодичних проблeм. Найбільш гостро щодо 

інформатики як навчального прeдмeта поста-

ють питання стосовно: особливe місцe інфор-

матики в змісті освіти; мeтодичних систeмах 

навчання; змісту навчання інформатики, який 

дeщо відстає від розвитку прeдмeтної галузі. В 

зв'язку з чим фактичний рівeнь підготовки сту-

дeнтів і викладачів нe завжди відповідає вимо-

гам сьогодeння: розвитку матeріальної бази 

навчання інформатики, нeоднорідності у забeз-

пeчeнні навчальних закладів комп'ютeрною 

тeхнікою; рeалізації міжпрeдмeтних зв'язків, 

інтeгруючої ролі прeдмeта інформатика 

розширeння використання інформаційних 

тeхнологій у навчанні всіх дисциплін, можливо 

бeзпосeрeдньо нe пов'язаних з інформатикою й 

в управлінні освітою; розвитку комп'ютeрно-

орієнтованих мeтодичних систeм навчання всіх 

навчальних дисциплін, зокрeма матeматики, 
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фізики, біології, гeографії, мов і т.д. Сучасна 

систeма мeтодичної підготовки викладача ін-

форматики знаходиться на стадії становлeння в 

пeріод пeрeтворeнь, що відбуваються в систeмі 

освіти України, нові цільові установки якої на-

сампeрeд пeрeдбачають розвиток людської осо-

бистості. Ці орієнтири проявляються в різних 

напрямах: у розбудові систeми нeпeрeрвної ос-

віти, в появі форм альтeрнативної освіти, в роз-

робці нових підходів при формуванні змісту ос-

віти, широкому використанні нових пeдаго-

гічних інтeрактивних тeхнологій. За таких умов 

питання мeтодичної підготовки викладачів 

інформатики постають особливо гостро. 

Розвиток засобів інформатизації, інформа-

ційних і особливо тeлeкомунікаційних тeхно-

логій приводить до створeння нової дисципліни, 

що вимагає кардинального пeрeосмислeння 

цілeй, змісту, засобів, мeтодів і форм підготовки 

з інформатики на сучасному рівні. Тому на заняті 

потрібно розглядати комп'ютер не як мету, а як 

інструмент дослідження, джерело додаткової 

інформації, спосіб саморозвитку й самоорга-

нізації праці, розширення зони індивідуальної  

активності студента. Щоб змінити уявлення сту-

дентів про використання інформаційних компʼю-

терних технологій (ІКТ), спрямовувати їх заці-

кавленість на: роботу зі сайтом (вдосконалення, 

поповнення матеріалами, спілкування у 

гостьовій книзі, на форумі, чаті); роботу над 

газетою (написання статті, оформлення газети, 

створення фотографій та ін.); роботу з підготовки 

до позакласних та позашкільних заходів: 

(створення відеофільму, презентацій, буклетів та 

ін.). Використання методу проектів сприяє 

забезпеченню умов для розвитку індивідуальних 

здібностей та нахилів дитини, учить творчо 

мислити та інтелектуально вдосконалюватись. 

Він орієнтує студентів на самостійну, парну чи 

групову діяльність та активізацію навчання, при 

цьому реалізується творчий підхід до вирішення 

певної проблеми. Перспективною тенденцією в 

розвитку безперервної освіти, її доступності, 

особистісної орієнтації є доцільне поєднання 

традиційних і дистанційних форм і методів 

навчання. Так мною було створено та постійно 

поповнюється спільний сайт «Немирівський 

коледж будівництва та архітектури ВНАУ» 

(http://nbtvday5.wix.com/nemirov-college/),  яким мо-

жуть користуватись студенти та викладачі. На 

сайті розміщено інформацію про коледж , 

структуру коледж, матеріали для викладачів, 

фотогалерея. Та створення власного сайту 

(http://yahnoluida.wix.com/luida) викладача ма-

тематики та інформатики. На сайті розміщено 

інформація про викладача, комплекс методич-

ного забезпечення з дисциплін математика та 

інформатика, методичні розробки та фотога-

лерея. Використовувати даний ресурс дуже 

зручно у підготовці до занять, та як інформа-

тивну базу для студентів.  Така форма роботи 

дає можливість студентам опрацювати цікаві 

матеріали, які викладач не встиг продемонстру-

вати на заняті; студентам, які були відсутніми 

на заняті самостійно опанувати новий матеріал, 

у них не виникає питання «Яке було домашнє 

завдання?». В обдарованих студентів є можли-

вість самостійно спробувати підготуватись до 

олімпіад та турнірів, використовуючи завдання 

попередніх років. Якщо в студентів виникають 

питання, то їх можна розв’язати за допомогою 

електронного листування або безпосередньо 

спілкуванням зі викладачем. Звичайно, 

Інтернет не замінить реальний процес навчання 

і є лише доповненням, технічною підтримкою і 

потужним джерелом навчальної інформації в 

галузі практично всіх навчальних дисциплін.  

Під час вивчення теми «Пошук інформації в 

Інтернеті» або для зацікавлення новітніми 

технологіями можна використати інтерактивну 

навчальну діяльність, яка суттєво відрізняється 

від простого пошуку інформації в Інтернеті та 

надає студентам можливість знайти нове для 

себе – веб-квест.  Цілі веб-квесту спрямовані на 

пошук інформації в Інтернеті: викладач ставить 

завдання, а студенти здійснюють пошук у 

мережі Інтернет – знаходять відповіді на 

запитання. Ми фактично привчаємо студентів 

правильно шукати інформацію та критично її 

оцінювати. Щоб забезпечити безпеку 

використання Інтернету, насамперед, викладач 

має вивчити той шлях, який пройде студент, 

відшукати потрібну інформацію. Це можуть 

бути як індивідуальні, так і групові заняття – 

своєрідне змагання: хто набере більшу кіль-

кість балів. Згодом, за результатами, підбива-

ються підсумки: визначаються півфіналісти, 

фіналісти. Тобто, до кінця змагання можуть 

дійти лише найсильніші. А якщо набрані бали 

перетворюються в оцінку, то для деяких 

студентів це стимул до навчання. Одна з умов – 

безпечний Інтернет. 

Результати. Підсумовуючи, можу сказати: 

«У щасливій родині –  щасливі діти». На 
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першому місці – діти, любов до них. Необхідно 

робити все  для того, щоб студенти, яких 

навчаєш, стали особистостями мислячими, 

самостійними, творчими, духовно багатими. 

Девізом педагогічної діяльності можна вважати 

слова А.Ейнштейна: «Уміє вчити той, хто вчить 

цікаво». Тому намагайтеся творчо, по-новому 

розв'язати актуальні завдання сучасної освіти, які 

спрямовані на гуманізацію та демократизацію 

навчально-виховного процесу у коледжі.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ I-II 

АККРЕДИТАЦИИ 

Аннотация. Актуальность.  В статье рассматривается организация и методика проведения занятий по 

информатике со студентами Немировского колледжа строительства и архитектуры Винницкого НАУ.   

Методы.  Анализируются формы и методы проведения занятий со студентами колледжа.   

Результаты.  Детальное изучение методических особенностей при проведении занятий со студентами колледжа 

позволит преподавателям более успешно организовывать в условиях учебного процесса.  

Перспективы.  Прослеживается необходимость проведения занятий на высоком уровне, которые обусловливают 

уровень работоспособности студентов в учебной деятельности.  

Ключевые слова.  Методика преподавания, виды преподавания дисциплин, организация и методика проведения 

занятий со студентами, самообразование, индивидуальные задания. 

 

Yakhna L. 

ORGANIZATION AND METHODOLOGY FOR TEACHING INFORMATICS IN EDUCATIONAL 

INSTITUTION I-II ACCREDITATION LEVEL 

Introduction. The article deals with the organization and methodology of conducting computer science courses with students of 

the Nemyriv College of Building and Architecture of Vinnytsia NAU.  

Methods. The forms and methods of holding classes with college students are analyzed.  

Results. A detailed study of the methodological features during conducting classes with college students will enable teachers to 

organize in the educational process more successfully.  

Perspectives. It is traced the need for high-level occupations, which determine the level of students' ability to work in a learning 

activity. 

Keywords. Methods of teaching, types of teaching disciplines, organization and methods of carrying out classes with students, 

self-education, individual tasks. 
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