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НАКАЗ 

 

03.02.2014                                  м. Вільнянськ                                               № 33 

 

Про стан викладання  

предмету «Сходинки до інформатики» 

в 2-А, 2-Б класах та інформатики в 5 класі 

 

Згідно з річним планом роботи гімназії на 2013-2014 навчальний рік, до 

«Перспективного планування розвитку матеріально-технічної бази, 

кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу Вільнянської 

гімназії «Світоч» Вільнянської районної ради Запорізької області»   (на 2010-

2015р.р.) та відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти 

і Державного стандарту загальної середньої освіти (освітня галузь 

«Технології»), метою якого є формування і розвиток в учнів  інформаційно-

комунікативної компетентності та ключових компетентностей для реалізації 

їхнього творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві. Основними  

завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в молодших 

школярів:  

 початкових уявлень про базові поняття інформатики; 

 навичок знаходити, використовувати, створювати і поширювати 

повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби ІКТ; 

 алгоритмічного, логічного та критичного мислення і початкових 

уявлень та навичок роботи з різними програмними засобами. 

Основними  завданнями курсу «Інформатика» 5 класу є формування в 

учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності: 

 проводити основні операції над інформаційними обʼєктами; 

 здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів з 

використанням пошукових систем; 

 алгоритмічно, логічно та критично мислити; 

 висувати нескладні гіпотези;  

 використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями; 

 планувати, організовувати та здійснювати діяльність в 

інформаційному середовищі; 

 безпечно працювати з інформаційними системами. 

Протягом І семестру 2013-2014 навчального року проводився контроль 

вивчення стану викладання «Сходинок до інформатики» в 2-А,Б класах та 

інформатики в 5 класі, рівень дотримання  психолого-педагогічних вимог до 

уроку, відповідність рівня навчальних досягнень (5 клас) учнів державним 

вимогам, шляхом відвідування уроків, вивчення документів. 



Навчально-виховний процес з інформатики у 2-А,Б і 5 класах здійснює 

вчитель  Урсуленко Неллі Олександрівна – педагогічний стаж якої становить 

11 років, вчитель ІІ кваліфікаційної категорії, курсову перепідготовку 

пройшла в 2013 році, чергова атестація перенесена на 2015 рік. 

Перевіркою встановлено, що вчитель Урсуленко Н.О. володіє 

методикою викладання предмету, використовує на уроках різні методи та 

прийоми навчання, які сприяють засвоєнню учнями системи знань та 

формування умінь і навичок, потрібних у повсякденному житті, необхідних 

для забезпечення наступності у вивченні інформатики в середній 

загальноосвітній школі. 

ютерному класі (15 хв. безперервної роботи за ПК згідно 

ДержСанПіН 5.5.6.009-98). 

ютера клас поділено на 2 групи відповідно до наказу МОН України 

від 20.02.2002 № 128. 

 На уроках під час повторення вивченого матеріалу використовуються 

картки, бесіди, опитування, зошити «Сходинки до інформатики. 2 кл.» (автор 

О.В.Коршунова); для подання нових тем –

ютером використовуються 

розвивально-ігрові програми: програмний комплекс «Сходинки до 

інформатики 2-4 кл.», Gcompris, «Інформатика. 1 рік навчання», Скарбниця 

знань, які краще допомагають засвоїти набуті знання, розвивають логічне 

мислення. Оцінювання учнів здійснюється вербально відповідно до наказу 

МОН України від 21.08.2013 №1222. 
Навчання інформатики в 5 класі проводиться за програмою 

«Інформатика. Навчальна програма для 5–9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів» (автори М.Жалдак, Н. Морзе, Г.Ломаковська, 

Г.Проценко, Й. Ривкінд, В.Шакотько), яка розрахована на 35 годин (1 год. на 

тиждень). До цього часу учні вивчали пропедевтичний курс «Сходинки до 

інформатики», який готував школярів до більш глибокого і конкретного 

вивчення курсу «Інформатика». 

Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики в 

5 класі вчитель розподіляє  відповідно до СанПіН 5.5.6.009-98 (безперервна 

робота з ПК не повинна перевищувати 15 хв.). На кожному уроці учні мають 

доступ до комп’ютерної техніки, так як клас поділено на 2 групи  (наказ 

МОН від 20.02.2002 № 128). 

Для профілактики фізичної стомлюваності, порушення зору учнів 

проводяться фізкультхвилинки та гімнастика для очей. 

Майже на кожному уроці подання нового матеріалу Урсуленко Н.О. 

проводить за допомогою презентацій, що дає змогу краще сприймати та 

опановувати навчальні теми програми.   

Оцінювання учнів проводиться відповідно встановленим критеріям 

оцінювання (додаток до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222) 



Для перевірки рівня засвоєння знань на уроках використовує  тести, як 

у паперовому вигляді, так і електронному. Підвищити працездатність 

школярів, їхню увагу і зібраність вдається за рахунок розв’язання логічних 

задач. Для формування навичок роботи з ПК застосовуються тренажери 

миші, клавіатурний тренажер, а також програмні засоби для розвитку 

логічного та алгоритмічного мислення (Скарбниця знань ІІ рівень). 

Викладання інформатики у 5 класі проводиться за підручником 

«Інформатика. 5 клас» (авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., 

Кузьмінська О.Г., Саражинська Н.А.) 

Загальна кількість тем підручника відповідає кількості годин, 

передбачених програмою на вивчення курсу протягом року, теми згруповані 

відповідно до розділів чинної навчальної програми.  

В ході викладання курсу «Інформатика» в 2 та 5 класах виникають такі 

проблеми: 

- відсутність постійного доступу учнів до мультимедійного класу (так 

як в ютерному класі НКК1 відсутній проектор), що знижує 

ефективність сприймання учнями нового матеріалу (який 

представлений в презентації); 

- різна базова підготовка учнів до сприймання матеріалу та різна 

освіченість учнів з предметної галузі призводить до того, що на 

уроках інформатики дидактичне завдання реалізації принципу 

диференціації та індивідуалізації навчання стає першочерговим.  

Рівень навчальних досягнень учнів у 5 класі  за І семестр 2013-2014н.р. з 

курсу «Інформатика» такий: 
 

Учитель клас Кіль-

кість 
Рівень навчальних досягнень 

Початковий Середній Достатній Високий Якість 

знань 
К.-сть % К.-сть % К.-сть % К.-сть % % 

Урсуленко Н.О. 5 27 0 0 8 30 9 33 10 37 70 

 

Аналіз результатів свідчить, що вчитель Урсуленко Н.О. забезпечує 

якісне викладання предмету і рівень навчальних досягнень учнів. 

Виходячи з вищесказаного 

НАКАЗУЮ: 

1.Відзначити як результативну роботу у викладанні предметів 

«Сходинки до інформатики» та «Інформатика» вчителя  Урсуленко Н.О. 

2.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Губській С.І.: 

1)забезпечити постійний доступ учнів 2-А,Б та 5 класів до 

мультимедійного класу; 

2) тримати на контролі стан викладання інформатики в 2, 5 класах. 

3. Учителю Урсуленко Н.О. посилити індивідуальну роботу на уроках з 

окремими групами учнів. 

4. Контроль   за виконанням дійсного наказу покласти на заступника 

директора гімназії з НВР Губську С.І. 

 

Директор гімназії                 Т.В.Стефаненко 



 


