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 План вивчення теми  
 

Автор  
Модуль 1. Заповніть всі відомості про себе та навчальний заклад, в якому ви працюєте  

Ім’я, по-батькові та 
прізвище  

Ящук Олександр Васильович 

Назва навчального 
закладу  

ТНПУ ім. В.Гнатюка 

Місто, село, район, область  Тернопіль, Тернопільська область 

Відомості про тренінг 

Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг 

Дати проведення тренінгу 12.11-12.12.2013 

Тренери 

Балик Надія Романівна 
Генсерук Галина Романівна 
Шмигер Галина Петрівна 

Місце проведення тренінгу 
Фізико-математичний факультет, ТНПУ ім. 
В.Гнатюка 

Опис навчальної теми 

Модуль 1-2: Обдумайте навчальну тему та можливий сценарій вивчення теми. 
Переглядайте та змінюйте цей розділ впродовж всього тренінгу. 
Назва 

 Соціальні мережі в сучасному світі 
Стислий опис  
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.   
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису.  

 Проект орієнтований на учнів 9-11 класів. 
 В ході проекту учні: вивчать теоретичний матеріал, що стосується теми 
проекту, проаналізують позитивні та негативні сторони даного явища, вища, 
вивчать способи і правила безпечного використання соціальних мереж.  
На практиці: створять кілька профілів в соціальних мережах та протестують 
їх, оцінять потенціал соціальних мереж в плані навчальних та дослідницьких 
цілей, проведуть аналіз соціальних мереж на предмет захисту користувачів. 
 Проект розрахований для проведення на базі паралельних класів. 
Кожен клас об'єднується в підгрупи ("пошук", "аналіз", "представлення" та 
"координація"). 
 Результати виконання проекту учні представлять у вигляді презентації, 
публікації та соціологічного опитування. 
Предмет, навчальна тема 

 Інформатика, психологія, соціологія, економіка, маркетинг, охорона 
безпеки життєдіяльності 

Клас (вікова категорія) 

Модуль 1-2: Запишіть клас та вік учнів 

 9-11 клас, 14-16 років 
Приблизний час вивчення теми 
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Модуль 2: Запишіть орієнтовний час вивчення теми 
Модуль 9: Подумайте та запишіть, скільки часу потрібно для вивчення цієї теми з 
використанням методу проектів 

 2 тижні 
Освітні засади 
Державні освітні стандарти  
Модуль 3: Скопіюйте  перший варіант вимог Державних освітніх стандартів, яким 
відповідає ваша навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, 
випишіть основні вимоги з різних освітніх напрямів. 

Інформатика 

8 – 9 класи 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Мережні технології (18 год.) 

Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення 
мереж. Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої 

Адресація в мережах. Мережні протоколи. 

Призначення й структура Інтернету. Способи під’єднання до Інтернету, 
функції провайдера. 

Передавання даних в мережі Інтернет. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-
адреси, доменного імені та URL-адреси. 

Адміністрування доменних імен Інтернету 

Сучасні сервіси Інтернету (інтерактивне спілкування, форуми, конференції, 
соціальні мережі). Сервіси веб-2.0. Геосервіси. 

Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, 
експертні системи).  Розширений пошук. 

Інтернет- ресурси для вивчення  навчальних предметів. 
 

Навчальні програми 
Модуль 3: Скопіюйте перший варіант вимог навчальних програм, яким відповідає ваша 
навчальна тема. Якщо тема стосується декількох навчальних предметів, випишіть основні 
вимоги з різних навчальних предметів. 

                                                    Жалдак М., Морзе Н., Ломаковська Г.  
                                                      Програма курсу "Інформатика" 
                                         5-9(10-11) класи загальноосвітніх навчальних закладів. 
 
Тема: Комп’ютерні мережі 
Комп’ютерні мережі та їх призначення. Поняття про мережну взаємодію. 
Типи комп’ютерних мереж 
Алгоритм організації пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень) в 
Інтернеті. Простий пошук. Аналіз інформаційних матеріалів (повідомлень), 
знайдених в Інтернеті Збереження зображень, веб-сторінок та їх фрагментів 
Авторське право та Інтернет. Правила безпечного користування Інтернетом 
при пошуку  інформаційних матеріалів.  
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Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів  
Модуль 3:Запишіть перший варіант навчальних цілей.  
Доповнюйте, змінюйте навчальні цілі в кожному наступному модулі.  

 Мета:  дослідити роль соціальних мереж у житті сучасної людини,  
учням зрозуміти суть соціальних мереж,  навчити учнів безпеці та етикету 
соціальних мереж,  спонукати учнів переосмисленя їх відношення до 
соціальних мереж. 
   
 Завдання:  провести соціологічне опитування "Соціальні мережі у 
Вашому житті",  дослідити динаміку розвитку соціальних мереж,  розглянути 
існуючі соціальні мережі,  строрити перелік рекомендацій для користувачів 
соціальних мереж 
Основні запитання  
Модуль 3. Запишіть перший варіант Ключового, Тематичних та Змістових запитань. 
Переглядайте та вдосконалюйте їх за необхідності в наступних модулях. 

Ключове запитання  Соціальні мережі - добро чи зло? 

Тематичні запитання  

1.  Заради чого було створено першу соціальну 

мережу? 

2. Як використовуються соціальні мережі? 

3.  Чи безпечні соціальні мережі? 

4.  Яке місце соціальних мереж в житті сучасної 

людини? 

5. Яке майбутнє соціальних мереж? 

 

 

Змістові запитання  

1.  Що таке "інтернет"? 

2.  Які можливості мережі інтернет? 

3.  Які види соціальних мереж існують? 

4.  Які принципи існування соціальних мереж? 

5.  За чий рахунок існують соціальні мережі? 

6.  Як спілкуватися в "мережі"? 

7.  Як захистити себе і свої дані? 

 

План оцінювання 
o Модуль 3: Запишіть перший варіант Плану оцінювання та запишіть остаточний варіант методів та 

інструментів оцінювання навчальних потреб учнів в розділі На початку проекту.  
o Модуль 8: Запишіть перший варіант Стислого опису оцінювання та опишіть використання  Форми 

оцінювання для учнівської підсумкової роботи. 
o Модуль 9: Створіть інструмент для оцінювання самоспрямування учнів у навчанні та створіть остаточний 

варіант Графіку оцінювання  та Стислого опису оцінювання. 
Графік оцінювання 

На початку проекту Впродовж роботи над Наприкінці роботи над 
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проектом проектом 

Мозкова атака 

, перегляд 

презентації 

вчителя і її 

обговорення , 

обговорення 

ключового і 

тематичних 

питань 

проекту , 

робота з 

таблицею 

ЗХКУ та 

організаційно

ї діаграмою . 

Стартова 

презентація 

Таблиця ЗХД 

Організаційн

а діаграма 

Консультація 

Самооцінювання , 

самонаправленнос

ти в навчанні 

Рекомендації 

Анкетування 

Щоденни

к 

рефлексії 

Інструкці

я 

створення 

блогу 

Шаблон 

перевірки 

знань 

Захист проекту 

Рекомендації 

Робота з 

таблицею  ЗХД 

Самооцінювання 

Критерії 

оцінювання 

блогу 

Таблиця 

ЗХД 

Інструкція 

по захисту 

проекту 

Стислий опис оцінювання 

 На початку роботи над проектом учні знайомляться зі стартовою 
презентацією вчителя , обговорюють ключовий і тематичні питання проекту , 
за допомогою мозкового штурму виявляють основні ідеї в реалізації проекту. 
за допомогою таблиці ЗХКУ та організаційної діаграми з'ясовують свій 
рівень знань з теми. 
 Під час роботи над проектом учитель і обдаровані учні консультують 
тих , хто цього потребує , проводять потокову перевірку знань . Учні 
відображають свої враження від роботи над проектом у щоденнику рефлексії. 
Учитель видає учням інструкцію щодо  створенню блогу. 
 По закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями 
вчителя та інструкцією проводять захист проекту , оцінюють свої роботи 
використовуючи видані критерії , за допомогою таблиці ЗХД  визначають 
поточний рівень знань з теми і з'ясовують , що вони ще хотіли б вивчити для 
поглиблення знань. 
  
Методичні засади 
Попередні знання та навички 

 Учні повинні володіти базовими знаннями про мережу інтернет і 
принципах її роботи, вміти працювати в інтернеті, володіти прийомами 
роботи в офісних програмах та сервісах Web 2.0. Вміти працювати в команді, 
правильно підбирати і аналізувати інформацію, дотримуватися 
законодавства про авторське право при використанні сторонніх матеріалів та 
ресурсів. 
Діяльність учнів та вчителя 
o Модуль 3: Записати, які дослідження виконують учні при вивченні теми. 
o Модуль 4: Записати, як здійснюється з’ясування навчальних потреб учнів, що 
базується на вивченні їх попередніх знань, вмінь і навичок. Як вступна презентація 
допоможе з’ясувати навчальні потреби учнів. 
o Модуль 5 і 6: Записати, як учні використовуватимуть Інтернет при вивченні теми, 
виконанні проектів .  
o Модуль 7: Після створення вчителем прикладу учнівської роботи записати про те, як 
учні його використовуватимуть в якості прикладу для створенні власних робіт.  
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o Модуль 8: Записати, як відбуватиметься оцінювання учнівських комп’ютерних робіт, 
їх діяльності в ході виконання проектів.  
o Модуль 9: Описати, як здійснюватиметься диференціація навчання в ході вивчення 
теми, формуватиметься і оцінюватиметься самоспрямованість учнів у навчанні та 
відслідковується їх прогрес у навчанні.  
o Модуль 10: Описати, як здійснюватиметься фасилітація навчального процесу, які 
будуть учням надані інструкції та вказівки для допомоги їх навчанню.  
 

 Діяльність вчителя 
 
 Вчитель формує тему проекту "Соціальні мережі в сучасному світі", 
ключове, тематичні та змістові питання проекту. Передбачає та знаходить 
місце, час та умови для реалізації проекту Забезпечує необхідні ресурси для 
реалізації проекту. Передбачає особливості роботи в ході проекту. 
Передбачає можливі труднощі в роботі. Готує та представляє критерії 
оцінювання робіт, об'єднує в підгрупи, таблиці З-Х-Д. Створює призентацію 
та публікацію для пояснення переваг проектної технології та пояснює, чому 
їм варто прийняти участь у проекті. Впродовж виконання всього проекту 
проводить консультації учнів та направляє їх діяльність в потрібне русло. 
Вчителі проводять захист проектів та їх оцінювання, підводять підсумки 
проекту та рефлексію. 
  
 Діяльність учнів 
 
 Приймають участь в настановчій конференції 
налагоджують міжгрупові зв'язки, ознайомлюються з вимогами, критеріями 
і правилами проведення проекту, консультуються з вчителем-
координатором, працюють в підгрупах, взаємодіють з колегами, виконують 
свої безпосередні обов'язки в підгрупах, аналізують, оцінюють, обговорюють, 
удосконалюють та реалізують ідеї щодо виконання проекту, ведуть 
щоденники(блоги) виконання проектів, виконують поставленні завдання, 
готують та оформляють результати виконання проекту, готуються до захисту 
проектів. 
 Перша підгрупа – «пошук» – збір інформації з подальшим 
опрацюванням та фільтруванням   
 Друга підгрупа – «аналіз» – оцінка інформації, виділення основних 
фактів, добір матеріалу для представлення та захисту проекту 
 Третя підгрупа – «представлення» – оформляють матеріали 
проекту у відповідні форми, відповідають за розміщення та захист 
інформації 
 Четверта підгрупа – «координація» – забезпечують ефективну 
взаємодію підгруп, взаємозв’язок між учасниками проекту і керівниками. 

Диференціація навчання 

Учні, що мають 

проблеми у 

навчанні  

 Учням виділяється додатковий час на вивчення 
теоретичного матеріалу з теми, за групою таких учнів 
закріплюються обдаровані учні, які виступають у ролі 
консультантів. По завершенні вивчення матеріалу 
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проводиться перевірка знань, яку виконують учні-
консультанти. Результати перевірки здаються керівнику 
проекту. 

Обдаровані учні 

 Становлять актив кожної підгрупи, підтримують та 
консультують коллег, працюють над шляхами 
удосконалення методів виконання завдань і проекту в 
цілому 
  

Матеріали та ресурси 
Технічне забезпечення (відмітьте необхідне)            

 Фотоапарат 

 Комп’ютер (и) 

 Цифровий фотоапарат  

 DVD - програвач 

 Доступ до Інтернету 

  Лазерний диск 

 Принтер 

 Мультимедійний 

проектор 

 Сканер 

 Телевізор 

 Відеомагнітофон 

 Відеокамера 

 Обладнання для 

відео конференцій 

 

Програмне забезпечення  (відмітьте необхідне)              

 Програма для роботи з базами 

даних/ електронними таблицями 

 Програма для створення публікацій 

 Програма для електронної пошти 

 Енциклопедія на  

компакт-диску  

 Програма для 

роботи із 

зображеннями 

 Програма для 

створення 

комп’ютерних 

презентацій 

 Програма для 
роботи з Інтернетом 

 Програма для  

розробки веб-сторінок 

 Програма для 

роботи з текстами  

 Інше       

Друковані матеріали  

Обладнання та 

канцтовари 

Пректор, ноутбук, колонки, мишка. 

Інтернет ресурси www.google.com 

Інші ресурси  

 


