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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  

Олександр Петрович Чепесюк  

Назва 
навчального 
закладу  

Тернопільський національний педагогічний університет  
ім. В.Гнатюка, фізико-математичний факультет 

Місто, село, 
район, область  

м. Тернопіль 

Відомості про тренінг 

Модуль 1. Заповніть всі відомості про тренінг 

Дати проведення 
тренінгу 

12.11.13-03.11.13 

Тренери Генсерук Г.Р. 

Місце 
проведення 
тренінгу 

фізико-математичний факультет, ауд. 403 

Опис навчальної теми 

Модуль 1-2: Обдумайте навчальну тему та можливий сценарій вивчення теми. Переглядайте та 
змінюйте цей розділ впродовж всього тренінгу. 
Назва 
Мови програмування 
Стислий опис  
Модуль 2: Напишіть перший варіант стислого опису.   
Модуль 9: Запишіть остаточний варіант стислого опису. 

Навчальний проект «Мови програмування» призначене для визначення яке із середовищ 

програмування є найкращим. 

Учні працюють над проектом на уроках інформатики, а також додатково можуть працювати над 

проектом в домашній умовах. У проекті беруть участь учні класу, Учні підходять і витягують з коробки 

один листочок не показуючи що на ньому написано іншим. Далі учні повинні об'єднатися у відповідні 

групи знайшовши своїх колег. Учні об’єдналися у групи, кожна з них отримує певне завдання, яке 

необхідно буде виконати, і шукає інформацію в інтернеті або в інших додаткових джерелах. З 

проаналізованої інформації, яку вони самі знайшли, в залежності поставленого перед ними завдання, 

кожна ж груп повинна зробити висновки і оформити у вигляді презентації або ж публікації. По 

закінченні вчитель визначає найпродуктивнішу групу і вручає сертифікати учням про проведений ними 

проект. Проведення проекту розраховане на 2 тижні. 

Предмет, навчальна тема 

Інформатика, тема «Основи алгоритмізації та програмування»  

Клас (вікова категорія) 

Модуль 1-2: Запишіть клас та вік учнів 
10-11 класс, 15-16 років 
Приблизний час вивчення теми 
Модуль 2: Запишіть орієнтовний час вивчення теми 
Модуль 9: Подумайте та запишіть, скільки часу потрібно для вивчення цієї теми з 
використанням методу проектів 
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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. 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ 

базової і повної середньої освіти 

Освітня галузь: Українська мова 

     Навчання мови  у  старшій  школі  полягає  у подальшому розвитку умінь  і  навичок  в  усіх  видах  

мовленнєвої діяльності (аудіюванні,  читанні,  говорінні, письмі) забезпечуючи комунікативну  

компетенцію  з  іноземних  мов   на   рівні   В1+*; заохоченні школярів до читання художньої 

літератури,  ознайомлення з   фундаментальними    цінностями    культури;    у    формуванні 

гуманістичного   світогляду   особистості,   сприянні   розширенню культурно-пізнавальних інтересів,  

вихованню  в  учнів  поваги  до свого та інших культурних традицій. 

Освітня галузь: математика 

Опанування учнями   системи  математичних  знань,  навичок  і умінь,  необхідних у повсякденному  

житті  та  майбутній  трудовій діяльності,  достатніх  для  успішного оволодіння іншими освітніми 

галузями знань і забезпечення неперервної освіти; 

Освітня галузь "Математика" забезпечує успішне вивчення інших дисциплін,  насамперед природничо-

наукового циклу.  Це пояснюєтьсярозширенням  сфери застосування математики в науках,  де вона є 

нелише галуззю знань, а й потужним методом наукового пізнання. Зміст освітньої галузі формується  за  

принципом  наступності між початковою,  основною і старшою школою, враховуючи 

математичнупідготовку учнів початкової школи за змістовими лініями  освітньоїгалузі "Математика". 

Освітня галузь: Тухнологія 

Зміст освітньої  галузі "Технологія" передбачає поглиблення в учнів знань про закономірності 

проектної, техніко-технологічної та побутової  діяльності,  спираючись на знання з основ наук на рівні 

загальновиробничих закономірностей;   всебічне   ознайомлення   з професією,   що   відповідає   

індивідуальним   можливостям  учня;формування в учнів здатності мобілізувати свої  потенційні  творчі 

можливості в різних видах діяльності. 
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. 

       ІНФОРМАТИКА 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

ДЛЯ  10-11 КЛАСІВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ 

Тема: Основи структурного програмування. 
Основні поняття математичної логіки: логічні константи, логічні змінні, логічні вирази. Логічні 

операції: кон’юнкція, диз’юнкція, заперечення. Логічні формули. Табличі істинності. 

Запис логічних виразів мовою програмування. Операції порівняння. Алгоритмічна конструкція 

розгалуження та її графічне подання. Оператори розгалуження. Прапорці та групи перемикачів. 

Реалізація розгалужень з використанням прапорців та груп перемикачів.  

Поняття підпрограми та її аргументів. Поняття локальних і глобальних змінних. Формальні і 

фактичні параметри підпрограм. Стандартні підпрограми та підпрограми користувача. Створення і 

виклик підпрограм. 

Алгоритмічна конструкція повторення та її графічне подання. Оператори циклів. Складання та 

програмна реалізація алгоритмів з циклами.  

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів масиву. Введення 

даних у масив та відображення його вмісту. Використання багаторядкових текстових полів для 
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введення даних у масив та їх відображення. Пошук даних у масиві. Обчислення підсумкових показників 

для числового масиву. Обчислення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють 

певним властивостям.  Вибирання елементів з масиву за певним критерієм. Сортування масивів. Пошук 

елементів у відсортованому масиві. 

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів  
Модуль 3:Запишіть перший варіант навчальних цілей.  
Доповнюйте, змінюйте навчальні цілі в кожному наступному модулі. 
Головною ціллю проекту є ознайомити учнів з мовами програмування високих рівнів. 

Учні шукають необхідну інформацію для проекту в Інтернеті, систематизують і впорядковують 

знайдену інформацію. 

Клас ділиться на 3 групи, кожній з яких ставиться завдання. 

«Історики»: повинна дослідити історію виникнення мов програмування. І на основі 
знайденої інформації зробити висновки і оформити роботу в вигляді презентації. 
«Аналізатори»: повинна проаналізувати цікаві факти про програмування. І на основі 
знайденої інформації зробити висновки і оформити роботу в вигляді публікації. 
«Експерти»: має зробити порівняльну характеристику таких середовищ програмування, як: 
 Delphi, С++. Оформити роботу в вигляді таблиці. 
Після дослідження роблять свої висновки. 

Основні запитання  
Модуль 3. Запишіть перший варіант Ключового, Тематичних та Змістових запитань. 
Переглядайте та вдосконалюйте їх за необхідності в наступних модулях. 
Ключове запитання                            Програмування, як воно є! 

Тематичні запитання  1. Чому мови програмування на даний момент дуже поширені? 

2. Чому потрібно вивчати мови програмування? 

Змістові запитання  

 

1. Характеристика середовищ програмування Delphi, С++. 

2. Навести відмінності середовищ програмування. 

3. Які існують середовища програмування? 

4. Яка історія виникнення мов програмування? 

5. Які є цікаві відомості про програмування? 

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 

Вчитель оцінює роботи учнів: оцінює презентацію, публікацію, таблицю. На початку проекту проводить 

мозкову атаку, потім виставляє оцінки. Також використовує таблицю ЗКХ і оцінює її. 

Стислий опис оцінювання 

На початку роботи над проектом учні знайомляться зі стартовою презентацією вчителя, 
обговорюють ключовий і тематичні питання проекту. За допомогою таблиці ЗХКУ з'ясовують 
свій рівень знань по темі. 
Під час роботи над проектом учитель і обдаровані учні консультують тих , хто цього потребує, 
проводять потокову перевірку знань.  
По закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя та 
інструкцією проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи видані критерії, 
за допомогою таблиці ЗХКУ визначають поточний рівень знань по темі і з'ясовують , що вони 
ще хотіли б вивчити для поглиблення знань.  
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Методичні засади 
Попередні знання та навички 
Учням потрібно мати навички роботи з інтернет-мережею, вміння шукати необхідну 
інформацію, а також вміння та практичні навики роботи з середовищем Microsoft Power Point і 
Pablisher. 
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.  
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 формулює тему проекту «Мови програмування», ключовий, тематичні і змістові 
питання. Підготовлює презентацію ідей проекту і публікацію, демонструючи перевагу 
проектного підходу до навчання. Розробляє критерії оцінювання робіт учнів. Робить підбір 
необхідних матеріалів і інтернет-ресурсів. Перевіряє наявність необхідного програмного і 
апаратного забезпечення для реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу для 
вивчення матеріалу з учнями, які мають проблеми в навчанні. Вчитель знайомить учнів з темою 

проекту, показує їм стартову презентацію, обговорює з ними ключові, тематичні та змістові питання по 

темі. Роздає критерії оцінювання робіт.  

Розділяє учнів класу на 3 групи. У коробці лежать папірці з написами групи: «Історики», 

«Аналізатори», «Експерти». 

Учні підходять і витягують з коробки один листочок не показуючи що на ньому написано іншим. 

Далі учні повинні об'єднатися у відповідні групи знайшовши своїх колег. Вони можуть задавати один 

одному тільки навідні питання стосовно свого профілю. 

Об'єднавшись у групи вони будуть далі працювати над проектом кожен зі своїм завданням. 

 кожна з яких буде мати свої завдання. «Історики» повинна дослідити історію виникнення мов 

програмування. «Аналізатори»  мають проаналізувати цікаві факти про програмування. 

«Експерти» повинні зробити порівняльну характеристику таких середовищ програмування, як: 

Delphi, С++. 

Після дослідження роблять свої висновки. 

Результати роботи учні повинні представити у вигляді презентації, публікації. У випадку 

необхідності вчитель протягом проведення проекту консультує учнів і направляє їх роботу в необхідне 

русло. 

Вчитель збирає роботи учнів, проводить захист проекту, вказує шляхи поглиблення знань 
по даній темі, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання. По закінченню проекту 
видає учням сертифікати. 
 
Діяльність учнів 

Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з вчителем ключовий, тематичні та 
змістові питання проекту. Учні шукають необхідну інформацію для проекту в Інтернеті, 
систематизують і впорядковують знайдену інформацію. 
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Перша група «Історики» повинна дослідити історію виникнення мов програмування. І 
на основі знайденої інформації зробити висновки і оформити роботу в вигляді презентації. 

Друга група «Аналізатори» повинна проаналізувати цікаві факти про програмування. І 
на основі знайденої інформації зробити висновки і оформити роботу в вигляді публікації. 

Третя група «Експерти» має зробити порівняльну характеристику таких середовищ 
програмування, як: Delphi, С++. Оформити роботу в вигляді таблиці, показати «+»  і «-». 

В кожній групі обдаровані учні помагають тим учням у яких є проблеми по тому чи іншому 
питанні. На захисті проекту представляють результати робіт всіх 3-ьох груп. 

Диференціація навчання 

Учні, що 

мають 

проблеми 

у навчанні  

Учням виділяється додатковий час на вивчення теоретичного матеріалу по темі, 
за групою таких учнів закріплюються обдаровані учні, які виступають в ролі 
консультантів. По завершенні вивчення матеріалу проводиться перевірка знань 
які виконують учні-консультанти. Результати перевірки здаються вчителю. 

Обдарован

і учні 

Обдаровані учні виконують роль консультантівв в групах учнів з проблемами в 
навчанні. Допомагають їм у вивченні теоретичного матеріалу, перевіряють 
якість засвоїних знань. 

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 

 Інше  

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 середовище 
програмування Delphi, Pascal. 

Друковані 

матеріали 
Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Н. А., Шакотько В. В. Інформатика. 11 
клас. Академічний рівень, профільний рівень. -Х.: Генеза. - 2011. 

Обладнання 

та 

канцтовари 

папір формату А4 

Інтернет 

ресурси 

 http://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_языков_программирования 

 http://belena.org/ggg/kompilatori-sravnenie.htm 

 http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-39E3DAAA074C5/list-

211469c1327 

http://ru.wikipedia.org/wiki/?????????_??????_????????????????
http://belena.org/ggg/kompilatori-sravnenie.htm
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-39E3DAAA074C5/list-211469c1327
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-39E3DAAA074C5/list-211469c1327
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 http://www.slideboom.com/presentations/498561/Мо́ви-

програмува́ння 

 

Інші 

ресурси 

 http://ow.iteach.com.ua/posibnyk/ 

 

http://www.slideboom.com/presentations/498561/?????-??????????????
http://www.slideboom.com/presentations/498561/?????-??????????????
http://ow.iteach.com.ua/posibnyk/
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