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Одним із завдань навчального курсу інформатики є формування 

інформаційної культури підростаючого покоління. Але коли  сучасні 

діти починають вивчати цей предмет в школі, у них вже цілком 

сформовані звички роботи, які можна було б назвати інформаційним 

безкультур’ям. Вони впевнені, що найкраще використання ЕОМ – це 

перегляд фільмів, прослуховування музики, комп’ютерні ігри та 

спілкування в соціальних мережах. Тому дуже важливим на даному 

етапі розвитку суспільства є зламати шкідливі стереотипи, а ще 

краще змалку сформувати конструктивний погляд на комп’ютер як 

потужний засіб для роботи та навчання. Саме в цьому я вбачаю своє 

завдання як педагога-інформатика.  
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 Методичне питання, над яким працюю – «Виховання 

всебічно розвиненої особистості шляхом поєднання 

традиційних та інноваційних технологій» 
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Поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій на сучасному 

етапі є об’єктивною закономірністю, що зумовлюється оновленням змісту 

філософії сучасної освіти, центром якої став загальнолюдський цілісний аспект, 

гуманістично зорієнтованим характером взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу, необхідністю формування творчої особистості нового типу, що передбачає 

передусім його готовність до діяльності в нових соціально-економічних умовах. 
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 Розвиваю природні здібності учнів: логіку, 

художній смак, швидкість реакції, ерудицію. 

Гуртківці, крім власне інформатики, закріплюють 

та поглиблюють знання з математики, 

англійської та української мови, історії, предметів 

природознавчого циклу. Завдання, які вони 

виконують, часто служать пропедевтикою тем, 

що вивчаються у старших класах. 

 

 

 

 Звертаю увагу на україно- 

знавчий аспект предмету. Адже світова 

інформатика  та кібернетика 

завдячують українським вченим 

багатьма відкриттями та здобутками. 

З іншого боку, висновки, отримані в ході 

виконання завдань суто інформатики 

дивовижним чином можуть 

переплітатись з істинно українським 

уособленням філософії – вишиванкою. 

 

 Розповідаю про історію створення та 

розвиток комп’ютерної техніки, заохочую учнів до 

дискусій щодо світоглядних питань, пов’язаних з 

інформатикою. 
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Популярними у нас на гуртку стали публічні 

захисти своїх проектів перед аудиторією 
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Технологія створення ситуації успіху 
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Принципи самоврядування, практичного застосування 

та суспільної корисності набутих знань, умінь, навичок 

 Випуск газет, буклетів 

 Підтримка та наповнення сайту 

 Створення відеопрезентацій 

 

Такий підхід підвищує мотивацію навчання і 

навчальної практичної діяльності, сприяє подальшому 

професійному самовизначенню 
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Вихованці постійно беруть участь у різноманітних 

конкурсах, є переможцями та призерами змагань 

міського, обласного та всеукраїнського рівнів 
Голяр Іванна, Ворона Ольга – зайняли I місце в обласному етапі конкурсу 

«Екософт-2012», номінація «Комп’ютерні ігри» 

Згодом вони стали призерами Всеукраїнського чемпіонату «Екософт-2012» 

II Всеукраїнський конкурс «Шукачі скарбів»: I місце в номінації 

«Комп’ютерна гра «Фільм-казка» 

I Всеукраїнський конкурс «Академія логіки», спеціальний приз 

Обласний конкурс «КУМІТ-2012»: II командне місце 

Обласний конкурс «КУМІТ-2013»: III місце в номінації «Офіс» 

Міська олімпіада з інформатики, 9 клас: I місце, обласна -  III місце 

Міська олімпіада з інформаційних технологій, 8 клас: I місце  

Жук Валентина (8 клас) зайняла II місце в міському турі конкурсу-захисту 

наково-дослідницьких робіт (МАН) 

Обласний конкурсу «Екософт-2014»: переможці у номінаціях «Стильність 

оформлення та якісний інтерфейс» і «Приз спонсорських симпатій» 

 Подяки за активну участь в громадській роботі 

 Міський конкурс „В об’єктиві натураліста”, I місце в номінації 

«Відеоролик» 

 Міський конкурс „Я молюсь за тебе, Україно”, I місце в номінації 

«Авторське бачення» 

 Обласний конкурс «Рятувальники очима дітей»,  I місце в номінації 

«Електронний посібник-помічник» 

 Районний конкурс «Очима дитини про бюджет країни», номінація 

«Комп’ютерна анімація» 
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Практичне значення свого досвіду вбачаю у розробці навчально-

виховного проекту «Тут зростають юні інформатики», більшість 

заходів якого уже стали традиційними в нашому закладі 

Ви думаєте, що стати Юним 

Інформатиком легко? Що 

потрібно лише записатись на 

гурток? Насправді ж необхідно 

пройти ряд випробувань 

(вікторини, конкурси, завдання), 

прочитати Клятву Юного 

Інформатика перш, ніж вам 

присвоять це горде звання. 
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КОНЦЕРТНО-КОНКУРСНА 

ПРОГРАМА «ПОСВЯТА В ЮНІ 

ІНФОРМАТИКИ» 
 

 

Ми виховуємо активну 

громадянську позицію у 

гуртківців, гордість за свою 

державу, відповідальність за її 

майбутнє. Формуємо 

інформаційну культуру,  

розвиваємо творчі здібності,  

комунікативні навички.  

У виховних заходах беруть 

участь діти різних навчальних 

груп. Молодші отримують 

додатковий стимул для 

навчання – наслідування 

досвідченіших гуртківців, 

особливо тих, хто здобув 

перемоги у конкурсах 

Всеукраїнського та 

міжнародного рівнів. 

Формується справжній 

колектив юних інформатиків. 

Створюються підвалини для 

дієвого учнівського 

самоврядування, прояву творчої 

ініціативи, участі в колективних 

наукових та творчих проектах. 

Гуртківці вчаться працювати в 

команді. Багато дітей вперше 

виходять на сцену, що сприяє 

формуванню сценічної культури 

та розвитку комунікативних 

навичок. Налагодила тісну 

співпрацю з батьківським 

колективом, залучаючи його до 

підготовки та проведення 

заходів. 
 

Сценарій виховного заходу «Посвята в юні 

інформатики» надруковано у Всеукраїнській газеті 

вчителів інформатики «Інформатика» (№12, 2013р.) 
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Свою інформаційно-методичну діяльність 

розгортаю і за межами нашого закладу  

 У школах міста провела круглий стіл «Книга і комп’ютер 

сьогодні» 

 Взяла участь у IV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Комп’ютерні технології: наука і освіта» 

(доповідь«Вивчення програмного забезпечення  у вищих 

навчальних закладах  I-II рівнів акредитації в контексті 

системного підходу») (Луцьк, 9-11 жовтня, 2009 р.) 

 Сценарій виховного заходу «Посвята в юні інформатики» 

надруковано у Всеукраїнській газеті вчителів інформатики 

«Інформатика» (№12, 2013р.) 

 Своє бачення сучасних реалій та перспектив педагогічного 

процесу висвітлила у доповіді «Формування  інформаційної 

культури вихованців позашкільних  навчальних закладів», 

статті «Етика використання комп’ютера на заняттях гуртка 

інформатики в контексті загальнолюдських цінностей» 
(http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543) 

http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
http://lmcnttum.org.ua/blog-one/10193543
ДоповідьПрограмне забезпечення.doc
ДоповідьПрограмне забезпечення.doc
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 Роботу свого гуртка 

висвітлюю на блозі   «Тут 

зростають юні 

інформатики» та сайті 

Луцького міського ЦНТТУМ 



Учителем не кожен може бути, 

Не кожне серце вміє говорить... 

лише той, хто вміє чути, 

Окрилити, навчити і любить. 

Тендітну душу ласкою зігріти 

І добротою ниву засівать, 

Безмежно, щиро цілий світ любити 

І дітям усього себе віддать. 

  Н.Красоткіна 

 


