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Актуальність теми

Сучасна актуальність інформатики безпосередньо пов'язана з 

розвитком різних засобів обчислювальної техніки, телекомунікацій тощо.

Рівень інформаційної культури є досить важливим для суспільства. Це 

пояснюється впровадженням інформаційних технологій у всі сфери життя і 

діяльності людини.

Для молодих людей інформаційні технології відкривають доступ до 

інформації, а значить, і до знань. Вони дають абсолютно нові можливості для 

набуття професійних знань і творчості, залучають до цінностей світової 

культури. Тому формування інформаційної культури підростаючого 

покоління - дуже важливе завдання. Її рішенням у першу чергу повинна 

займатися школа.

Правильний підбір форм і методів навчання на уроках інформатики є 

запорукою успіху у вивченні предмету. Тому вчитель повинен добре 

орієнтуватися у різних прийомах викладання, вміти вибирати необхідні 

засоби для ефективного вивчення інформатики, широко використовуючи при 

цьому комп’ютерні технології.

Але для того, щоб учитель міг підбирати необхідний матеріал, йому 

потрібно мати певні джерела інформації. На жаль, школи часто не 

забезпечені підручниками та іншою потрібною літературою. Інтернет також 

доступний не всім.

Тому метою дипломної роботи є підібрати матеріал для використання 

учителем під час уроків інформатики, на основі якого розробити базу даних.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

- проаналізувати програмові вимоги курсу інформатики старшої 

школи;

- ознайомитися з шкільними підручниками з інформатики, 

педагогічною літературою та іншими джерелами інформації;

ВСТУП
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- подати форми і методи навчання, які можна використовувати під час 

проведення уроків інформатики;

- підібрати матеріал для уроків інформатики старшої школи;

- створити базу даних.

Об’єкт дослідження: навчання інформатики в старшій школі.

Предмет дослідження: форми і методи навчання на уроках

інформатики.
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Предмет інформатики є одним з найактуальніших у сучасному світі, 

особливо для молоді. Тому вчитель у школі повинен звернути на цей предмет 

особливу увагу. Для того, щоб урок пройшов не лише якісно, а й цікаво для 

учнів учитель інформатики має знати різні форми і методи навчання, 

використовувати їх у роботі. При підготовці до занять йому доводиться 

використовувати багато джерел інформації.

У дипломній роботі студентка розглянула і застосувала велику 

кількість літератури, зробила власні висновки. Вона проаналізувала форми та 

методи навчання, які використовуються саме на уроках інформатики, 

розглянула їх класифікацію.

Використовуючи інформаційні технології, студентка добрала 

відповідний матеріал до кожної теми згідно шкільної програми старшої 

школи, який може надати допомогу не тільки для урочної, а й позаурочної та 

гурткової роботи. На основі відібраного матеріалу підготувала базу даних, 

яка може бути більш зручною у використанні.

Робота написана на належному науково-теоретичному та методичному 

рівнях. Матеріал дипломної роботи можна використовувати в роботі вчителя 

інформатики.

Дипломна робота заслуговує високої оцінки.

Науковий керівник:
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На сучасному етапі розвитку суспільства інформатика стала одним із 

найважливіших предметів у школі. Вона використовуєся у багатьох сферах. Тому 

вчитель повинен звернути на цей предмет особливу увагу. Для покращення 

ефективності навчання вчитель інформатики має знати різні форми і методи 

навчання, застосовувати їх у роботі. А щоб якісно і цікаво провести урок йому 

необхідно мати доступ до багатьох джерел інформації.

У даній роботі студентка дослідила і використала велику кількість 

літератури, зробила власні висновки. Вона описала форми та методи навчання, які 

застосовуються на уроках інформатики, розглянула їх класифікацію.

Використовуючи інформаційні технології, студентка підібрала 

різноманітний матеріал до кожної теми згідно програмових вимог, який може 

представити значну допомогу не лише для урочної, а й позаурочної та гурткової 

роботи у школі. На основі обраного матеріалу розробила базу даних, що може бути 

більш зручною у використанні.

Робота написана на належному науково-теоретичному та методичному 

рівнях. Матеріал дипломної роботи можна використовувати в роботі вчителя 

інформатики. Робота заслуговує оцінки «відмінно».
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