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ПРОГРАМА КУРСУ
"МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ"
Мета курсу - сформувати у студентів знання, вміння і навички,
необхідні для навчання основам інформатики та обчислювальної техніки,
використання засобів сучасної інформаційної технології при викладанні
інших предметів, для управління навчальним процесом, при його
підготовці, супроводі, аналізові, коригуванні, для формування через
предмет інформатики та застосування засобів сучасної інформаційної
технології в навчальному процесі елементів інформаційної і загальної
культури учнів загальноосвітніх шкіл і ПТУ, інтенсифікації і гуманізації
навчального процесу, інтеграції навчальних предметів і індивідуалізації
навчання, активізації пізнавальної діяльності дітей, повного розкриття
творчого потенціалу вчителя і учня, створення умов для задоволення
запитів і розвитку індивідуальних нахилів і здібностей дитини,
формування матеріалістичного світогляду, свідомого ставлення до
навколишнього світу, розширення і поглиблення теоретичної підготовки,
фундаментальних знань і надання результатам навчання практичнозначимого характеру.
Курс "Методика навчання інформатики" розв'язує такі завдання:
•
розкрити значення основ інформаційної культури в
загальній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної
інформаційної технології на науково-технічній і соціально-економічний
розвиток суспільства, з'ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння
предмета, взаємозв'язки шкільного курсу інформатики а іншими
навчальними предметами, науково-технічними досягненнями в галузях
різних наук, зокрема інформатики, показати практичну значимість
методів і засобів сучасної інформаційної технології, можливості їх
застосування до розв'язування найрізноманітніших
гуманітарних,
технічних і наукових проблем;
•
забезпечити ґрунтовне вивчення студентами шкільних
програм, підручників, навчальних і методичних посібників з інформатики,
способів використання в навчальному процесі шкільної комп'ютерної
техніки і відповідного програмного забезпечення як загального, так і
спеціального призначення, розуміння методичних ідей використання
методів і засобів сучасної інформаційної технології в навчальному
процесі;
*
виховати у майбутніх вчителів творчий підхід до
розв'язування проблем викладання інформатики та використання
обчислювальної техніки в навчальному процесі, сформувати знання,
вміння і навички, необхідні для самостійного аналізу навчального
процесу, дослідження різноманітних методичних проблем і психолого-

педагогічних ситуацій, розвинути здатність і відчуття необхідності до
постійної самоосвіти і самовдосконалення, наукового пошуку шляхів
удосконалення процесу навчання основам інформатики, підвищення
ефективності використання нової інформаційної технології в навчальному
процесі, формування елементів інформаційної культури учнів, активізації
їх
пізнавальної
діяльності,
творчої
активності,
самостійного
дослідницького характеру пошуку нових знань. З цієї точки зору
важливого значення набуває організація самостійної роботи студентів, їх
участь у науково-дослідній роботі кафедр, самостійні дослідження у
вигляді рефератів, курсових і дипломних робіт, участь у госпдоговірних
науково-дослідних роботах, пропаганда серед населення сучасних засобів
і методів збирання, зберігання, опрацювання, передавання, подання,
використання інформації, роз'яснення їх впливу на розвиток суспільства;
•
сформувати у студентів достатні знання, вміння і
навички, необхідні для практичного проведення навчально-виховної
роботи в умовах широкого використання нової інформаційної технології в
навчальному процесі.
При вивченні курсу студенти повинні набути такі знання та
вміння:
•
значення основ інформаційної культури в загальній і
професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної
технології на науково-технічний та соціапьно-економічний розвиток
суспільства;
•
психолого-педагогічні основи засвоєння предмета;
*
взаємозв'язки шкільного курсу інформатики з іншими
навчальними предметами, науково-технічними досягненнями в галузях
різних наук;
•
практична значимість методів і засобів сучасної
інформаційної технології, можливості їх застосування до розв'язування
найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем;
•
структура та зміст шкільних програм, підручників,
навчальних і методичних посібників з інформатики;
•
способи використання в навчальному процесі шкільної
комп'ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення як
загального, так і спеціального призначення;
•
використання методів і засобів сучасної інформаційної
технології в навчальному процесі;
•
самостійно проводити аналіз навчального процесу;
•
досліджувати
різноманітні
методичні
проблеми і
психолого-педагогічні ситуації;
"
проводити науковий пошук шляхів удосконалення
процесу навчання інформатики;

•
підвищувати
ефективність
використання
нової
інформаційної технології в навчальному процесі;
•
вільно володіти програмними засобами загального та
спеціального призначення;
•
вільно володіти навчальною алгоритмічною мовою та
мовою програмування BASIC.
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ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ (18 год.)
Предмет методики навчання інформатики (зміст, мета, задачі).
Мета навчання інформатики в середніх загальноосвітніх закладах.
Загальноосвітнє і загальнокультурне значення шкільного курсу
інформатики. Зміст термінів "комп'ютерна грамотність" і
"інформаційна культура" учнів. (2 год.).
Аналіз програми з інформатики: зміст навчання, вимоги до знань
і вмінь, зміст практичних робіт, міжпредметні зв'язки.
Особливості різних варіантів викладання курсу інформатики.
Проблема послідовності в навчанні інформатики. Перспективи
розвитку шкільного курсу інформатики. (2 год.).
Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих
етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку
Організація і проведення різних типів уроку, в тому числі
фронтальних практичних робіт, практикумів, демонстрацій,
екскурсій.
Методика
проведення
нестандартних
уроків
інформатики. (2 год.).
Методичне, дидактичне, наочне і програмне забезпечення
шкільного курсу інформатики. Його оцінка і методика
використання. Типовий шкільний кабінет обчислювальної
техніки, його призначення та обладнання. (2 год.).
Основні напрямки використання ЕОМ в освіті. Основні види
застосування ЕОМ у навчальному процесі. (2 год.).
Створення та впровадження комп'ютерної технології навчання.
Недоліки та переваги комп'ютерного навчання. Використання
ЕОМ як засобу навчання, виховання та розвитку учнів. Вимоги до
розробки педагогічних програмних засобів. Етапи розробки ППЗ.
Види ППЗ. Класифікація ППЗ. (2 год.).
Методика ознайомлення учнів з основними поняттями шкільного
курсу інформатики та програмним забезпеченням ПЕОМ. (2 год.).
Основи алгоритмізації. Методика вивчення навчальної алгоритмічної мови. Ідеї і методи структурного програмування в
шкільному курсі інформатики. Метод послідовного уточнення
алгоритму. Методика навчання учнів побудові алгоритмів
методом послідовного уточнення алгоритму. (2 год.).
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