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Україна має давні традиції з інформатики. Ще в 50'
ті роки минулого століття В.М. Глушков підтри'

мав К.Л. Ющенко в тому, що подальший розвиток кі'
бернетики і систем керування потребує більш широ'
кого залучення молоді до роботи з ЕОМ шляхом засво'
єння основ алгоритмізації та набуття навичок
програмування (за відсутності техніки хоча б для
умовної триадресної машини).

З 1985 року до 1991 року цей процес набув конк'
ретних рис під час уведення у школі курсу «Основи ін'
форматики та обчислювальної техніки». Українські
школярі реалізовували цю давню концепцію за під'
ручниками А.П. Єршова та М.І. Жалдака.

Забезпечення всіх шкіл комп’ютерною та офісною
технікою привело до суттєвих змін у шкільній програ'
мі інформатики: від навчання розв’язувати задачі, мо'
делювати процеси фізики, хімії, біології та досліджува'
ти їх засобами інформатики до прозаїчного навчання ко'
ристуватися комп’ютером, вивчаючи офісні програми.
Водночас творча складова вивчення інформатики була
майже повністю витіснена з програм шкільної інформа'
тики. Вона залишилася у школі лише за рахунок шкі'
льного компоненту та факультативних занять.

Ми можемо лише порадіти за наших сусідів, коли
Геннадій Короткевич із Білорусі в 11 років став сріб'
ним призером на Всесвітній олімпіаді з програмуван'
ня, а, навчаючись у 8 класі, завоював на ній абсолю'
тне перше місце.

А у нашій загальноосвітній школі користувацький
підхід до інформатики витіснив курс «Основи алгори'
тмізації і програмування». І тепер його вивчають, у
кращому випадку, протягом 48 годин лише в 10'их та
11'их класах.

Такий підхід до вивчення інформатики має до'
сить негативні наслідки. Дослідження показали, що
понад 40 відсотків сімей мають домашній комп’ю'
тер, більшість з яких підключені до мережі Інтер'
нет. Діти користуються цими комп’ютерами з першо'
го класу, а то й ще раніше. Що ж вони там роблять?
Переглядають мультфільми, більш старші шукають
і переглядають фільми, яких немає (або не допущені)
у перегляді у кінотеатрах. 11% дітей відверто визна'
ють, що комп’ютер їм потрібен лише для ігор.

Тривожним є той факт, що 5% міської молоді, зок'
рема, підлітки 14–17 років, щодня весь свій вільний час
проводять в ігрових та комп’ютерних клубах замість то'
го, щоб займатися спортом, спілкуватися з друзями чи
батьками. Як наслідок, у дітей сповільнюється розви'
ток, погіршується зір, а також розвивається сколіоз та
гіподинамія, відсутній досвід вирішення конфліктів.

За останнє десятиріччя в усьому світі, особливо в кра'
їнах СНД, відзначається збільшення насильницьких

дій, які супроводжуються винятко'
вою жорстокістю, вандалізмом і
знущанням над людьми. Такі соці'
ально небезпечні прояви виклика'
ють серйозні занепокоєння. У сучасних дітей почуття
жалості присутнє набагато менше, ніж у попередніх по'
коліннях. Здебільшого тому, що нинішні діти грають
у жорстокі ігри, мета яких — убити якнайбільше во'
рогів. До того ж образ ворога чітко не визначений. Він
поганий тільки тому, що на іншому боці. Крім того, усе'
дозволеність гри обов’язково реалізується в житті. Ці
ігри провокують дитину на агресію і безглузду жорсто'
кість. Наприклад, у грі «Автоармагедон» гравець прой'
де всі рівні тоді, коли переїде або уб’є 33000 людей.
Жертв можна не лише чавити колесами, забризкуючи
їхньою кров’ю вітрове скло, їх можна поставити на
коліна й змусити просити пощади або довести до само'
губства.

Тому проблема своєчасного навчання роботі з комп’ю'
тером, спрямування розумової діяльності школяра на
здобуття нових знань та вмінь є дуже актуальною.

Інформатизація освітнього процесу шляхом впро'
вадження Програми «Intel®Навчання для майбут'
нього» була спрямована на підготовку вчителів до
використання інформаційних технологій у навчаль'
ному процесі у викладанні фахових дисциплін і зовсім
не відобразилася на навчанні школярів.

Звісно, тут діє «залізний» аргумент — переванта'
женість шкільної програми. Але, якщо ми візьмемо
як зразок навчання у країнах із розвинутими техно'
логіями виробництва, такими як США, країни ЄС, Ро'
сія, Китай тощо, то вивчення інформатики має на'
скрізний характер з 1'го по 10'ий клас. Спочатку ви'
вчають основи роботи за комп’ютером, навчаються ра'
хувати, розпізнавати об’єкти, малюють на уроках
образотворчого мистецтва, користуються навчаючи'
ми та контролюючими програмами. За дотримання
правил роботи у комп’ютерному класі, за сучасних рід'
кокристалічних дисплеїв суттєвої шкоди здоров’ю
діти не отримають. Засвоєння офісного пакета програм
можна здійснити у 4–6'их класах.

Весь подальший час можна присвятити вивченню
фундаментальних основ інформатики: математично'
му моделюванню, комп’ютерним технологіям дослі'
дження створених моделей, програмуванню не тільки
навчальними мовами, а й професійними мовами, запи'
таними на виробництві, такими як Сі++, Java тощо.

Вивчення операційних систем, будови та налаго'
дження комп’ютерних мереж, уміння роботи з база'
ми даних, знання Java скриптів та досвід розробки сай'
тів є невід’ємною частиною підготовки майбутнього
програміста. Адже це й буде реальна профорієнта'
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ція на такі дефіцитні спеціальності як адміністратор
систем та баз даних, системний та прикладний про'
граміст, інженер із комп’ютерних систем та програ'
много забезпечення комп’ютерів.

Потребує більш фундаментальної підготовки і вчи'
тель інформатики, щоб працювати не за принципом
«хто знає і вміє — той працює програмістом, а хто знає,
але не вміє — той вчить інших». Учитель не повинен
бути лише «тлумачником» шкільного підручника,
він повинен, навчаючи інших, навчатися сам. Адже
інформатика та інформаційні технології настільки
швидкоплинні науки, що старим вузівським бага'
жем довго не проживеш. Наприклад, лише за остан'
ні 10 років змінилося 5 поколінь операційних сис'
тем у напрямі більшої функціональності та ергономі'
чності, не кажучи про елементну базу комп’ютерів.

Цікавою і пізнавальною формою залучення моло'
ді до вивчення новітніх інформаційних технологій є
Мала Академія наук. У відділенні комп’ютерних на'
ук учні проводять власні дослідження і створюють на'
укові проекти за напрямами: технології програму'
вання; комп’ютерні системи та мережі; інтернет'те'
хнології та Web'дизайн; мультимедійні системи, на'
вчальні та ігрові програми; інформаційні системи,
бази даних, системи штучного інтелекту. Усі ці напря'
ми передбачають наявність закріплених знань з про'
грамування. За існуючої програми з інформатики
учень навчається елементам програмування у пер'
шій або другій четверті, а вже у березні проходить дру'
гий (обласний) тур захисту конкурсних робіт.

Подібна ситуація склалася з олімпіадами з програму'
вання. Зазначимо, що підготовка до змагань і участь у
чотирьох турах цієї олімпіади потребує багато часу.

У складному становищі опиняються випускники
школи, оскільки у цей час проводиться підготовка до
випускних екзаменів і зовнішнього незалежного тес'
тування. І тут проявляється особливість інформатики
як шкільного предмету, з якого не проводиться неза'
лежного тестування. Яких би результатів з інформати'
ки не досяг учень, він під час вступу на спеціальність
«Інформатика» повинен подавати результати тесту'
вання з математики, а деякі навчальні заклади пропо'
нують з фізики, англійської мови тощо. А це далеко не
одне й теж. Так, під час створення, дослідження мате'
матичних моделей, програмування використовуєть'
ся математика, але ж вона аж ніяк не відображає знан'
ня та вміння з інформатики. Вважаю необхідним вве'
сти незалежне тестування з інформатики.

На допомогу учням та студентам викладачами ка'
федри прикладної математики та інформатики Жи'
томирського державного університету імені Івана
Франка розроблено Інтернет'портал організаційно'ме'
тодичного забезпечення дистанційних олімпіад із
програмування для обдарованої молоді навчальних за'
кладів України. Цей проект розробляється у рамках
Державної програми «Інформаційні та комунікацій'
ні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки.

Створений Інтернет'портал http://eMolimp.com.ua/
має базу із 500 різнопланових задач і забезпечує:

�організацію та проведення студентських і учнівсь'
ких олімпіад із програмування від початкового
до Всеукраїнського рівня як в очному (фінальні ту'
ри проводяться в одному місті або декількох міс'
цях по регіонах під контролем представників ор'
ганізаторів змагання), так і в дистанційному варі'
антах;

�об’єктивну (комп’ютерну) і швидку перевірку та
оцінювання результатів розв’язання задач кожно'
го учасника змагань.
На 2010 рік планується:

�розробити систему організації факультативних
занять, відбіркових конкурсів до участі у студент'
ських та учнівських олімпіадах на базі даного пор'
талу для вчителя, керівника гуртка, тренера, що
готує до олімпіади з програмування;

�розробити розділ, який допоможе викладачеві
програмування або тренеру, який готує учасни'
ків до учнівської та АСМ'олімпіади підібрати те'
оретичний та практичний матеріал, оригінальні за'
дачі за темами, описати різні методи розв’язуван'
ня нестандартних задач;

�розробити методичний посібник використання ре'
сурсів даного порталу під час організації та прове'
дення дистанційних олімпіад;

�наповнити інформаційну базу даних Інтернет'по'
рталу теоретичним матеріалом, задачами, розро'
бити базу тестів до задач.
Нині сайт http://eMolimp.com.ua/ регулярно відві'

дують представники 60 країн. Понад 1300 учасни'
ків із 40 країн світу активно розв’язують задачі і над'
силають розв’язки на перевірку. Починаючи з жовт'
ня 2009 року, на 10 січня 2010 року було надіслано для
перевірки та оцінювання понад 50 тисяч розв’язків за'
дач. Сервер опрацьовує понад 400 звернень в день. Під
час карантину, коли не було уроків у школі, на тесту'
вання надсилалося понад 1000 задач на добу.

Водночас необхідно врахувати соціальний аспект
такого навчання:

�підвищення якості підготовки учнів та студентів
до конкурентноспроможного рівня на світовому ри'
нку праці;

�професійна орієнтація учня на здобуття майбутньої
професії програміста;

�дистанційна робота з порталом дає можливість
навчатися та приймати участь у змаганнях лю'
дям з особливими потребами.
Розробку і впровадження подібних технологій ди'

станційного навчання можна і треба здійснювати не ли'
ше з інформатики, а й з інших навчальних предметів.

Висновки

Нагальною потребою шкільної інформатики є:
�надання курсу інформатики наскрізного характе'

ру (з 1'го до 12'го класу);
�введення державного тестування з інформатики;
�підвищення статусу шкільного вчителя інформа'

тики;
�стимулювання впровадження дистанційного на'

вчання засобами інформаційних технологій.
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