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Нова програма 
з інформатики 
для 12-річної 
школи та перші 
результати 
її впровадження

У  статті проаналізовані перші результати 
впровадження нової програми з інформатики 
для 12-річної школи

Перехід школи на 12-річний термін на
вчання передбачає впровадження нової програ
ми з шкільної інформатики. Змінюється не лише 
тривалість вивчення курсу з 2 (10-11 класи) до 
4  років (9-12 класи), але й зміст програми.

Концепція розвитку загальної середньої 
освіти [3] наголошує, що зміст освіти в 12-річній 
школі оновлюється цілісно з урахуванням низ
ки пріоритетів, зокрема: забезпечення життєвої, 
соціальної, комунікативної і комп 'ю терної ком
петенції учнів; посилення практично діяльнісної 
і творчої складових у змісті всіх освітніх галу
зей; гуманізації та гуманітаризації освіти; при
ведення обсягу і складності змісту у відповідність 
з віковими можливостями дітей, перспектива
ми їхнього розвитку; забезпечення у  старш ій 
школі профільності навчання, генералізації та 
інтеграції знань; забезпечення наступності на
вчального змісту.

Концепція передбачає, що в початкових 
класах пріоритетними є виховні, загальнонав- 
чальні і розвивальні функції, у 5 -6 -х  класах пе 
реважає пропедевтичний характер вивчення 
більшості предметів, в 7-9-х класах розгортаєть
ся систематичне вивчення основ наук, підви
щується роль теоретичних знань у змісті освіти, 
забезпечується  задоволення різноманітних 
пізнавальних інтересів школярів, а старша ш ко
ла функціонує переважно як профільна. При 
цьому підкреслюється необхідність збереження 
в шкільному змісті базового  ядра.

Щ о стосується безпосередньо інф орма
тики та інформатизації загальної середньої о с 
віти, то відмічається, що комп 'ютерно-орієнто- 
вані засоби  навчання мають застосовуватися 
на всіх ступенях школи. Зокрем а у 1-6 класах 
комп 'ютер може використовуватись як засіб на
вчальної діяльності з метою оволодіння школя
рами первинними уміннями й навичками ро 
боти з ним; у  7 -9  класах забезпечується вив
чення базового  курсу "О снови  інформатики", у 
10-12 класах -  поглиблене вивчення окремих

розділів з інформатики з урахуванням проф- кої області, 
ільності підготовки та  за  вибором учня. Базо- По-пе 
вий курс інформатики вивчається за  єдиною вивчення 
державною  програмою. Для курсу інформати- кусійним с< 
ки у 10-12 класах з урахуванням п р о ф іл ь н о с т і не вивчати 
передбачається розробка варіативних навчаль- шкіл, де ін<1 
них програм. При цьому наголос робиться на класів,_себ 
необхідності розрізняти "Інф орматику" як са- більшій кіл 
мостійну загальноосвітню  дисципліну та комп'- засоби  з ф 
ютерно-орієнтовані технології навчання окре- винні вміти 
мих шкільних дисциплін. повинні ВО.І

Нова програма з інформатики передба- тувача, щоЄ 
чає систематичне вивчення курсу з 9-го  класу, теризованс 
Разом  з тим, використання комп'ютерно-орієн- машні" ком 
тованих технологій навчання, реалізація яких По-др 
вимагає володіння учнями первинними навич- на вивченні 
ками спілкування з комп'ютером, за необхідних дання на п 
умов може мати місце вже з 1-го класу. Проте виправдов' 
з обов'язковим  дотриманням діючих санітарно- вистачає л 
гігієнічних норм. на підгрупі

М етою  курсу інформатики є формування обов'язков 
в учнів теоретичної бази  знань з основ інфор- ному уроці 
матики, умінь і навичок ефективного викорис
тання сучасних комп'ютерно-інформаційних тех
нологій у своїй діяльності, що має забезпечити 
формування у випускників школи основ інфор
маційної культури та інформативно-комуніка
тивної компетентності.

Завданням и  курсу є:
-  формування в учнів бази знань, умінь і 

навичок, необхідних для кваліфікованого та ефек
тивного використання сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій у навчально-пізна
вальній діяльності та повсякденному житті;

-  розвиток в учнів уміння самостійно опа
новувати та раціонально використовувати про
грамні засоби  різного призначення, цілеспря
мовано шукати й систематизувати інформацію, 
використовувати електронні засоби  обміну да
ними;

-  формування в учнів уміння застосовува
ти інформаційно-комунікаційні технології з ме
тою  ефективного розв'язання різноманітних зав
дань щодо отримання, обробки, збереження, по
дання інформації, які пов 'язан і з  майбутньою 
проф есійною  діяльністю в умовах інформацій
ного суспільства.

Система знань, умінь та навичок, яких має 
набути учень, щ о успіш но навчається за про
грамою, є базовою, і том у всі теми курсу мають 
викладатися в навчальних закладах усіх зазна
чених вище профілів. Водночас кількість на
вчального часу, що відводиться на вивчення тієї 
чи іншої теми, може бути скорегована залежно 
від особливостей того чи іншого напряму на
вчання. Слід  зазначити, щ о повною мірою спе
цифіка вивчення інформатики в профільних на
вчальних закладах може бути розкрита завдя
ки варіативній складовій навчання шляхом вик
ладання курсів за  вибором, а також завдяки 
підбору навчальних завдань, щ о моделюють 
інформаційні процеси, характерні для профес
ійної діяльності певного напряму.

Аналіз перших результатів впровадження 
нової програми з інформатики, зокрема на ос
нові роботи загальноосвітніх шкіл Житомирсь-

уроки праї 
наприклад 
текстовою 
маточно,ал 
з типовимі 
на на учнів 
матики. Пс 
це не осної 
цесув шко 
кращих умі 
лярним.

Треті 
курсу шкіл 
послідовні 
є актуальн 
середовиї. 
ного темаї 
ного розв ' 
звичайно, 
загальної 
що систек 
ТИКУ ВИВЧс
новному, - 
тори проп  
послідовні 
зміни пор 
та  без пор 
якими є < 
навіть пер 
вирішити і 

Так, 
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них навчальних програм.
Крім того, нова шкільна 

програма з інформатики пе
редбачає вивчення тем, на 
які при підготовці вчителів 
щ е д е я к и й  ч ас  т о м у  не 
відводилась або не достат
ньо відводилась відповідна 
кількість годин. До таких тем 
можна віднести основи веб- 
дизайну, основи візуального 
п р о гр а м у в а н н я ,  о с н о в и  
інформаційної безпеки. Так, 
наприклад, основи веб-ди- 
зайну -  це не тільки знання 
мови НТМІ_, але й знання всіх 
нюансів та секретів сучасно
го веб-дизайну, створення 
форумів та сайтів на безкош
товних серверах. Це вим а
гає, перш за все, глибоких 
знань вчителів інформатики, 
що потребує нових підходів 
до підготовки та перепідго
товки з боку ВН З  та інсти
тутів підвищення кваліфікації.

Таким чином, впровад
ж ення н о в о ї п р о гр а м и  з 
інформатики в загальноос
вітню школу -  це реальний 
крок  а д а п т а ц ії  ш к іл ь н о ї 
інф орм атики до  сучасних 
інформаційних потреб сусп
ільства, але який ще потре
бує значної роботи з боку 
держави і педагогічного то 
вариства.

С пи со к  використаних  
дж ерел та  л ітератури
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Н.М. Шостак-Тюфанова, 
учитель української 
мови та літератури 
Новоград-Волинського  
Н ВК  «Гімназія 
імені Л ес і Українки -  
школа І ступеня»

Розробка 
літературної вітальні, 
проведеної у музеї 
родини Косачів

Меті
творчим ШЛ! 

ціації компо: 
яти виробле 
етичних твс 
творчого ми 
бами худож 
ну самосвід 
рідного кра 
щеплювати 

Обл. 
Олени Пчіль 
дзук, під НИІ 
творів, кудь 
на централі 
ду, оздобле 
етеси на m

Ч . П і д в і л ь  

Квітує Ле 
Міцніють 
їх с л о в о .

Вст

Мабуть, моїй долі так судилось,
Жить на тому клаптику землі,
Де у Лесі серденько забилось,
Де блукали ніженьки малі, -
з трепетом написала сучасна письменниця Новограда-Волинсь

кого, піснярка, знана в Україні, член Асоціації міської спілки ком
позиторів, дослідниця життя і творчості Лесі Українки, Валентина 
Антонівна Ксендзук, яка вже близько 7 років координує творчу 
інтелігенцію міста. На святі, яке я з учнями провела у дні святку
вання Лесиних іменин у музеї Косачів, переплелися 2 часові про
шарки, зустрілись дві пісні -  Лесі Українки і Валентини Ксенд
зук. Жадаю, щ об доторкнулись до першоджерел творчості двох 
землячок щонайбільше читачів «Педагогічної Житомирщини». 

Зустрінеться пісня моя самотная 
У світі з  пташками-піснями.

Леся Українка
(Літературно-мистецьке свято, проведене в музеї сім ’ї Косачів, 

за участю В. А. Ксендзук, поетеси-піснярки Лесиної землі).

Вже 
гімназистів 
вограда-Во 
слуховував 
Косачів, ку 
то разів їх с 
надзвичайї 
Ксендзук. І 
ної із 7-А  с 

«Ва. 
з поетично 
істю. Її світ, 
людям теп. 
завжди пр 
взірець ОСІ 
вас свої та 

Нап 
Українка, е 
лентина Аі 
творці міс 
ним ювілеї 

Ці дві да 
у цій залі, 
зустрічі...
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Ко>
води, ліси 
тими вода 
торну краї
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Ко:
діваючись 
кожним Ні
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