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Анотація 

В статті проаналізовані основні зміни, які відбувалися з курсом шкільної 

інформатики на початку ХХІ століття. На основі теоретичного аналізу виокремлено 

основні чинники розвитку інформатики як навчальної дисципліни в загальноосвітніх 

закладах в Україні. Підкреслена важливість дослідницької та експериментальної роботи 

вчених-педагогів для формування теоретичного та емпіричного базису майбутніх 

перетворень змісту шкільного курсу інформатики, перегляду його місця в системі 

загальної освіти. 

 

Annotation 

The main changes of school course of “Computer science” at the beginning of the XXI 

century have been analyzed in the article. The main factors of development of a course as a 

school subject in educational institutions in Ukraine have been allocated based on the 

analysis. The importance of research and experimental work of scientists and educators to 

form the theoretical and empirical basis for future change the content of school course of 

computer science and its place in the revision of the general education system was 

emphasized. 
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Вступ 

 

Розвиток наукової думки завжди відбувається під впливом багатьох чинників, 

серед яких можливо виділити ключові, які мали найбільший вплив. Інформатика як 

загальноосвітня дисципліна у період 2003–2012 роки піддавалася якісним та 

глобальним змінам, які призвели до зміни парадигми самого курсу у новому 

Державному стандарті повної загальної середньої освіти від 2013 року.  

Аналіз та систематизація чинників, які мали найвагоміший вплив на розвиток 

шкільного курсу інформатики дозволить сформувати критерії для аналізу подальших 

перспектив розвитку шкільного курсу інформатики, узагальнити та уніфікувати досвід 

роботи вчителів та вчених-педагогів у галузі шкільної інформатики. 
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1. Аналіз основних досліджень та постановка завдання 

 

Питаннями розвитку педагогічної думки в галузі шкільної інформатики займалися 

такі вчені-педагоги радянської доби як А. Єршов, В. Касаткін, О. Кузнєцов. Особливий 

внесок у розвиток шкільного курсу інформатики в загальноосвітніх закладах України 

було зроблено такими українськими вченими-педагогами як О. Антонова, М. Жалдак, 

О. Коршунова, С. Колесников, Г. Ломаковська, Н. Морзе Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд та ін. 

Метою даної статті є виокремлення та аналіз чинників, які мали вплив на розвиток 

педагогічної думки щодо місця та змісту шкільного курсу інформатики в 

загальноосвітніх закладах України у 2003-2012 рр. 

 

2. Виклад основного матеріалу дослідження 

 

Новий етап розвитку шкільного курсу інформатики розпочався з розробки та 

випуску збірника багатоваріативних програм для навчання учнів за профілями 

підготовки у загальноосвітніх закладах. Аналіз програм дає підставу стверджувати, що 

інформатику як шкільну дисципліну ще відносили до фізико-математичного циклу, 

поступово готуючись до перенесення її до технологічного циклу. Зміст курсу був 

значно змінений у порівнянні з першою Українською програмою від 1993 року. У 2003 

також відбулася зміна назви курсу з “Основи інформатики та обчислювальної техніки” 

на “Інформатика” [8]. 

Новий погляд на інформатику як частину системи загальної освіти пропонував 

більше десятка різних програм для різних профілів навчання (універсального; 

філологічного та суспільно-гуманітарного; художньо-естетичного; спортивного; 

фізико-математичного, природничого та технологічного), включаючи програми для 

шкіл, які не були обладнані комп’ютерними класами та шкіл, викладання інформатики 

в яких розпочиналося у 7-му класі, позиціонуючи курс профільним. Вибір профілю 

навчання визначав зміст курсу інформатики у старших класах в цілому. 

Більшість програм були розраховані на дворічний курс в загальному обсязі 70 

академічних годин. Суттєвою відмінністю в них було розширення змістовної лінії 

“Інформаційна система та її складові” у школах з без застосування комп’ютерів та 

фізико-математичного, природничого та технологічного профілями навчання ( 

додатково пропонувалися розділи “Операційні системи” та “Основи роботи з дисками”, 

які розширювали зміст означеної вище лінії) [3]. 

З 2010 року зміни торкнулися багатьох уявлень щодо місця шкільного курсу 

інформатики в системі загальної освіти. Перенесення частини змісту програми в 

основну школу стало одним з перших кроків для переходу інформатики в основну 

школу як обов’язкового курсу. Авторський колектив І. Завадського, Ю. Дорошенко, 

Ж. Потапової пропонував, опираючись на багаторічний досвід роботи, переглянути 

зміст вже існуючих змістовних ліній, викладати їх лінійно-концентричним методом на 

відміну лінійного, який використовувався попередні роки. Так, теми “Комп’ютерні 

мережі”, “Основи роботи з текстовою інформацією” повторювалися протягом 

трьохрічного курсу шкільної інформатики. 

Також, профілізація старшої школи стала більш уніфікованою, пропонуючи чотири 

рівня вивчення кожного з предметів загальноосвітнього курсу: рівень стандарту, 

академічний рівень, профільний та поглиблений рівні. Всі програми мали не лише 

змістовні відмінності, а й різні години на вивчення курсу. Для профільного та 

поглибленого рівнів окремим курсом виділялася змістовна лінія “Основи 
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алгоритмізації та програмування”. Така профілізація виявилася більш практичною та 

уживаною в реаліях сучасного суспільства.  

Зміст програми рівня “стандарт” формувався переважно у концепції “учень - 

пересічний користувач ПК”. Переважно весь зміст складався із лінії “Програмне 

забезпечення загального призначення”, яка знайомила учнів з особливостями роботи 

текстового редактора, редактору презентацій, табличного процесору та системи 

управління базами даних. Питання алгоритмізації та програмування носили 

ознайомчий характер та не несли ґрунтовної підготовки. 

Академічний рівень шкільної програми навчання інформатики розширював 

програму рівня “стандарт” за рахунок збільшення на 35 навчальних годин та більш 

глибокої підготовки учнів з теми “Основи алгоритмізації та програмування”. 

Поглиблений рівень та профільний рівень вивчення інформатики в загальноосвітній 

школі перевищував обсяг навчальних годин в п’ять разів порівняно із програмою 

стандарту. Додатково курс інформатики був поділений на два окремих навчальних 

курсу: “Інформаційно-комунікаційні технології” та “Алгоритмізація та 

програмування”. Таке рішення знімало проблему місця лінії ”Алгоритмізації та 

програмування” в системі профільного навчання шкільній інформатики та дозволяло 

розглядати даний напрямок інформатики як окремий шкільний предмет. Означені 

профільні рівні вивчення інформатики мали незначні відмінності у змісті, відрізнялися 

переважно початковим класом навчання інформатики: 9 для поглибленого та 8 для 

профільного. Зміст даних програм був наближений до програми 2003 року, призначеної 

для фізико-математичних класів [9]. 

Підхід профілізації окремих курсів в системі загальної освіти надав поштовх до 

подальшого розвитку шкільного курсу інформатики в Україні. Профільність курсу 

надавала вчителям більшої свободи у виборі змісту, сприяла проведенню власної 

передової педагогічної та експериментальної діяльності, що позитивно вплинуло на 

оновлення розуміння місця шкільного курсу інформатики в системі загальної освіти. 

Одним з нововведень у курсі шкільної інформатики у 2003 році стала нова 

змістовна лінія – “Глобальна мережа Інтернет”. Ця змістовна лінія повинна була дати 

уявлення учням про такі сучасні поняття та явища у інформаційному суспільстві як 

основні послуги глобальної мережі, можливості та правила електронного листування, 

принципи та правила здійснення пошуку інформації в мережі Інтернет, правила 

інтерактивного спілкування в мережі Інтернет за допомогою форумів та чатів. Нова 

система обробки інформації в мережі Інтернет сприяла появі блогів, Інтернет-

енциклопедій, що значно спрощувало доступ до інформації усім користувачам мережі 

Інтернет. В окремих класах розглядалися питання структури web-документу, принципів 

адресації в мережі Інтернет, викладалися початки мови розмітки гіпертексту, основні 

теги для опису структури HTML-файлу, включення графіки до web-сторінки, 

визначення гіперпосилань; поняття про засоби створення HTML-файлів. 

Стан інформаційно-комунікаційних технологій того часу став дозволяти формувати 

в учнів різноманітні практичні вміння, серед яких необхідно виділити:повноцінне 

користування електродною поштою за допомогою браузера та програми-поштового 

клієнту, використання програми-браузеру для роботи з інформацією та 

інформаційними процесами ( запускати програму, вводити з клавіатури адресу 

потрібної веб-сторінки, переглядати гіпертекстові сторінки, створювати закладки на 

потрібних веб-сторінках, здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет, 

зокрема, форумів і чатів, здійснювати спілкування на відповідних сервісах, копіювати 

інформацію з веб-сторінки та змінювати її кодування) [4]. 

Поступове масове розповсюдження комп’ютерної техніки привело до потреби 

розширювати зміст теми “Глобальна мережа Інтернет”, включаючи до неї питання про 
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принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп’ютерних мереж, 

способи підключення комп’ютерів до мережі Інтернет, правила створення електронної 

адреси, принципи функціонування електронної пошти та ІР-, доменну та URL-адресу в 

мережі Інтернет, способів створення та адміністрування власного Інтерент-ресурсу 

(блогу, групи, форуму, сайту). 

Включенню та подальшому розвитку теми “Глобальна мережа Інтернет” сприяли 

такі чинники як рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та 

поширення Web 2.0. Розвиток комунікаційних технологій дозволив значно розширити 

можливості комп’ютерів, змінити принципи доступу до інформації та зв’язку з іншими 

користувачами мережі.  

Завдяки укріпленню наукової школи з питань розвитку методики викладання 

інформатики в навчальних закладах “Проблеми інформатизації навчального процесу в 

школі та вищому педагогічному навчальному закладі” на чолі з доктором педагогічних 

наук, професором, завідувачем кафедри теоретичних основ інформатики Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова М. Жалдаком стали можливі 

вищеописані зміни в системі вивчення інформатики в загальноосвітніх закладах 

України. 

Члени наукової школи у 2003 формували мету шкільного курсу інформатики 

відповідно до профілю навчання. Кожний з можливих курсів повинен формувати в 

учнів теоретичну базу знань з інформатики та допомогти сформувати практичні 

навички свідомого використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у повсякденній навчально-пізнавальній, а потім і професійній діяльності. 

Успішне засвоєння двох компонентів допомагало формуванню інформаційної культури 

учнів. 

Схожість формулювання цілей курсу говорить про його універсальність для 

кожного профілю навчання. Однак, рівень інформаційної культури, якої повинен 

досягти школяр наприкінці навчання, для кожного профілю значно відрізнявся своїм 

наповненням. 

Для курсів з поглибленим вивченням інформатики ставилися додаткові вимоги до 

цілей курсу, значно розширюючи їх вимогами формувати в учнів вміння розв’язувати 

прикладні задачі за допомогою комп’ютера, розвиток елементів логічної культури 

учнів та достатнього рівня інформаційної культури для використання набутих навичок і 

знань у майбутній професійній діяльності. Окрім цього метою поглибленого курсу 

інформатики виступала підготовка учнів до олімпіад, дослідницьких робіт різного 

рівня, інших інтелектуальних змагань, доведення вивчення інформатики до творчого 

рівня, інтеграція інформатики з іншими предметами, що викладаються в навчальних 

закладах. 

Безперервна робота наукової школи, формування власної програми підготовки 

вчителів інформатики, видання національних підручників з методики викладання 

інформатики сприяли розвитку наукової думки щодо місця шкільної інформатики в 

системі загальної освіти та завдань, які ставилися перед нею. 

Значний перегляд змісту програм для основної та старшої школи відбувся у 2010 р., 

коли курс інформатики був перенесений в основну школу і став трирічним. Відповідно 

до реалій та можливостей суспільства, перетворилася мета курсу. Тепер дві 

фундаментальних вимоги – формування теоретичних та практичних знать повинні 

направлятися на “формування у випускників основної школи основ інформаційної 

культури та інформатично-комунікатівної компетентності”. Очевидно, що таке 

формулювання цілей шкільного курсу інформатики підкреслювало його значущість у 

повсякденному житті та майбутній професійній діяльності особистості. 
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Тому, як один з чинників розвитку шкільного курсу інформатики в Україні 

виступала робота наукової школи “Проблеми інформатизації навчального процесу в 

школі та вищому педагогічному навчальному закладі”. 

Паралельно з роботою наукової школи, активізувалася державна підтримка 

викладання інформатики в закладах освіти: масове відкриття кабінетів інформатики к 

школах країни, участь в міжнародних проектах по розвитку інформаційної грамотності 

учнів. Завдяки чому вдавалося реалізовувати нові вимоги до шкільного курсу 

інформатики, досягати поставлених цілей вивчення курсу, проводити інтеграцію 

навчальних предметів в системі освіти, що сприяло формуванню цілісної картини світу 

в учнів. Таким змінам сприяли ряд державних програм, зокрема, впровадження з 2009 

р. в шкільний процес інноваційної діяльності за напрямом: використання ІКТ в 

навчальному середовищі “1 учень – 1 комп’ютер” на базі шкільних нетбуків, та 

впроваджена з 2011 р. програма “Сто відсотків”, впровадженою з метою забезпечення 

кожного навчального закладу введення у навчально-виховний процес загальноосвітніх 

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій на період до 2015 р. 

Участь держави у формуванні матеріальної та кадрової бази для навчання 

інформатики в системі загальної освіти у 2003–2012 рр. безумовно виступає одним з 

чиниів розвитку шкільного курсу інформатики в зазначений період. 

Вище описані чинники сприяли не лише розвитку педагогічної думки щодо місця 

інформатики в системі загальної освіти, але й слугувало підґрунтям для активізації 

дослідницької та експериментальної роботи по включенню інформатики як обов’язків 

компонент початкової та середньої освіти. З 2002 року стали впроваджуватися перші 

експерименти (в ряді шкіл Києва) щодо викладання інформатики в початковій школі. В 

основну та початкову школу інформатика включалася за рахунок варіативної складової. 

Доцільність включення в систему початкової та середньої освіти курсу 

інформатики підтверджувала необхідність формування інформаційної культури та 

комп’ютерної грамотності особистості, значне розширення потенціалу уроків за 

допомогою інтерактивних форм навчання, міжпредметної інтеграції, підвищення 

інтересу до навчання та формування високої мотивації дітей до навчальної діяльності. 

Результатами таких експериментів стало повне оновлення шкільного курсу 

інформатики у 2013 році при переході на новий Державний стандарт повної загальної 

середньої освіти. 

Тому педагогічний експеримент та передовий педагогічний досвід у період 2003–

2012 рр.виступали одним з чинників, які призвели до якісно нових змін в структурі та 

змісті курсу на наступному етапі розвитку шкільної дисципліни. 

 

Висновки 

 

Аналіз процесів в сфері навчання інформатики в загальноосвітніх закладах, які 

відбувалися у період 2002–2012 рр., надав змогу виявити наступні чинники розвитку 

змісту та розуміння місця шкільного курсу інформатики в системі загальної освіти: 

– профілізація старшої школи, підбір змісту навчання відповідно до профілю 

класів; 

– рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та поширення Web 

2.0.; 

– робота наукової школи “Проблеми інформатизації навчального процесу в школі 

та вищому педагогічному навчальному закладі”; 

– державна матеріальна підтримка школи, кабінету інформатики, участь у 

міжнародних проектах комп’ютеризації шкіл; 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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– поширення та підтримка педагогічного експерименту та допомога у 

розповсюдженні передового педагогічного досвіду викладання інформатики у 

загальноосвітніх закладах. 
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