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2013/2014 

1.      ВСТУП 

У навчальних закладах Сквирського району працює 27 вчителів інформатики  

кваліфікаційний рівень вчителів інформатики 

• Спеціалістів –      10 

• Спеціалістів другої категорії –    3 

• Спеціалістів першої категорії –    4 

• Спеціалістів вищої категорії –    7 

• Звання «Старший учитель» -    3 

• Звання «Учитель-методист» -    0 

• Звання «Заслужений учитель  України» -  0 
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Звання старший учитель мають: 

 Лисюк Алла Віталіївна, учитель інформатики Сквирської ЗОШ №3, керівник 

районного методичного об’єднання; 

  Степ’юк Марія Георгіївна, учитель інформатики Сквирської ЗОШ №3; 

 Сушко Сергій Олексійович, учитель інформатики Великополовецького 

НВК. 

 Віковий склад вчителів інформатики, педагогічні звання: 

• До 30 років –      9 

• Від 30до 40 років –      1 

• Від 40 і більше –      12 

• Вчителів пенсійного віку -     1 
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У 2013/2014 навчальному році було запроваджено новий стандарт освіти, відповідно 

до якого було введено вивчення навчального предмету інформатика у 2-х класах 

початкової школи та вивчення інформатики з 5 класу. У наступному навчальному році 

буде запроваджено вивчення у 6-х класах.  

Для учителів початкових класів районним методичним кабінетом проводиться 

спеціальне навчання з видачею відповідних сертифікатів. 

Для повного забезпечення навантаження учителів інформатики у навчальних 

закладах недостатньо годин, тому викладання інформатики здійснюють вчителі 
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математики, фізики та інших навчальних предметів. Деякі вчителі змушені суміщати 

викладання у декількох навчальних закладах. Спеціальну освіту за дипломом «Учитель 

інформатики» мають лише три педагоги. Для учителів, які працюють не за фахом, 

надається можливість проходження відповідної підготовки під час курсів підвищення 

кваліфікації на базі КОІПОК. 

Навчальне обладнання комп’ютерних класів в цілому відповідає стандартам. Але 

потребують оновлення комп’ютерів Сквирський НВК, Антонівське НВО, Кривошиїнське 

НВО, Самгородоцька ЗОШ, Пустоварівський НВК, Дулицьке НВО, Сквирська ЗОШ №5. 

У цих навчальних закладах використовуються комп’ютери, які не розраховані для 

забезпечення роботи в програмному середовищі Windows 7. Відсутнє централізоване 

фінансування щодо придбання програмного забезпечення комп’ютерів навчальних 

закладів. Проблемою є також забезпечення безпечного користування мережею Інтернет, 

антивірусні програми купують учителі за власний рахунок.  

Кабінети інформатики усіх навчальних закладів мають оформлені санітарні 

паспорти. 

За рахунок обласного сервісного центру було відновлено комп’ютери Сквирського 

ліцею, Сквирської ЗОШ №2, Сквирської ЗОШ №3. Встановлено сучасні комп’ютерні 

комплекси у Пищиківській ЗОШ та Горобіївському НВК. 

Підручниками з інформатики на 100%  забезпечені учні 5, 9, 10, 11 класів. 

Атестаційною комісією у 2013/2014 н. р. було присвоєно другу кваліфікаційну 

категорію вчителю інформатики Шапіївського НВК Мухіну Ю.В.. Це свідчить про те, що 

учителі прагнуть підвищувати свій фаховий рівень, покращують якість знань, які вони 

дають дітям. Порівнюючи з минулим роком спостерігається стабільність даного напрямку. 

РМО вчителів інформатики у 2013/2014 навчальному році працювало над 

проблемами: «Методологічна переорієнтація процесу навчання та виховання на 

розвиток юної особистості, формування її основних компетенцій шляхом підвищення 

методичної культури кожного педагога, використання його потенційних творчих 

можливостей в інноваційній діяльності». 

«Впровадження ефективних освітніх та педагогічних технологій в системі 

особистісно-орієнтованого навчання з метою створення умов рівного доступу до 

здобуття якісної освіти». 

 Аналізуючи уроки, відвідані під час фронтальних перевірок та атестацій 

навчальних закладів, можна зробити висновок, що учителі у своїй діяльності керуються 

вимогами сучасних навчальних програм з інформатики, в яких передбачена орієнтація на 

застосування проектного навчання. В основу проектного навчання покладено провідні ідеї 

особистісно-орієнтовного навчання та свободи творчості школярів, за якими навчально-

виховний процес має відбуватися виходячи з потреб, інтересів і здібностей школярів, які 

вивчають освітню галузь «Технології». Свобода творчості дітей має глибоке педагогічне 

значення. Вона збільшує розумовий кругозір школяра, продуктивність його фантазії, 

викликає позитивні емоції, збуджує його активність, дає змогу накопичувати навички 

роботи з програмовим матеріалом. Педагогічні працівники на своїх уроках застосовують 

інформаційно-комунікаційні технології, які дають можливість розширити ефективність 

навчально-виховного процесу шляхом використання новітніх засобів навчання та 

програмового комп’ютерного забезпечення. 

Навчальний предмет «Інформатика» у 2013/2014 навчальному році вивчався учнями 

5, 9-11 класів. У 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України № 132 від 23.02.2004, зі 

змінами, внесеними наказом МОН України № 66 від 05.02.2009. У 10-11-х класах – за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, 

затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834. 

У 9 класах «Інформатика» вивчалася за програмою авторів І.О. Завадського, 

Ю.О.Дорошенка, Ж.В.Потапової із розрахунку 1 година на тиждень 
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(http://www.mon.gov.ua/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna -serednya/zagalna-serednya-

osvita/4324). Ця програма розрахована на учнів, які до 9 класу не вивчали інформатику. 

У 5 класі інформатика вивчалася за програмою «Інформатика. Навчальна програма 

для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (автори Жалдак М.І., Морзе 

Н.В., Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я., Шакотько В.В.) із розрахунку 1 

година на тиждень. Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали 

інформатики.  

У 10-11 класах Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 запроваджено вивчення інфомаційно-

технологічного профілю. Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою технологічного напряму інформаційно-

технологічного профілю (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 

834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІІ ступеню», додаток 10) профільне вивчення інформатики відбувається в 10-11 класах і 

здійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень. 

Вивчення інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю 

здійснювалося за програмою авторів Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський, 

www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326.  

У своїй роботі вчителі керуються нормативними документами щодо викладання 

інформатики: Інструктивно-методичним листом щодо вивчення інформатики у  2012-2013 

навчальному році; Інструктивно-методичним листом МОН щодо викладання інформатики 

у п’ятих класах у 2012-2013 навчальному році, обговорення яких проходило на секційних 

засіданнях серпневої конференції. 

Методична робота з учителями проходить так, що на секційних заняттях на протязі 

останніх двох років учителі набувають навики роботи з інформаційними технологіями, 

виконують навчальні вправи із застосуванням комп’ютерної техніки, набувають навиків 

роботи з пошуковими системами мережі Інтернет, проводять систематизацію отриманої 

інформації.  

Календарне планування уроків інформатики в усіх навчальних закладах складене 

відповідно до існуючих програм, затверджене  адміністраціями навчальних закладів. У 

ньому передбачено тематичне оцінювання, яке проводиться відповідно до критеріїв 

оцінювання учнів та інструкцій з ведення класних журналів, які затверджені Наказом 

МОН №496 від 03.6.2008 р. "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу 

учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" та Наказу 

МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року «Про затвердження Критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». 

Під час уроків педагоги використовують такі форми і методи, які стимулюють 

пізнавальну активність і самостійність учнів, розвивають творче мислення. У результаті, 

учні під час уроку не просто засвоюють певну суму знань, а й навчаються аналізувати, 

порівнювати. При вивченні матеріалу учителі інформатики застосовують, як традиційні, 

так і нетрадиційні форми роботи (дискусії, диспути, групові форми). Завжди ефективними 

є ті заняття, на яких учні є активними учасниками навчального процесу.  

У закладах освіти Сквирського району запроваджено викладання варіативної 

складової навчального плану з інформатики у навчальних закладах міста.  

У 2013-2014 н. р. було проведено ІІ (районний) етап Всеукраїнської олімпіади з базових 

дисциплін (інформаційних технологій) на базі Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та ІІ 

(районний) етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін (інформатика). 

Інформаційні технології: 

• 8 клас – 2 учні із 2 шкіл району; 

• 9 клас – 10 учнів із 10 шкіл району; 

• 10 клас – 10 учнів із 9 шкіл району; 

• 11 клас  - 11 учнів з 10 шкіл району. 

У 2012-2013 н. р. 

http://www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326
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Інформаційні технології: 

• 8 клас – 3 учні із 3 шкіл району; 

• 9 клас – 8 учнів із 8 шкіл району; 

• 10 клас – 11 учнів із 11 шкіл району; 

• 11 клас  - 7 учнів з 7 шкіл району. 
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Порівнюючи кількість учасників районного етапу можна зробити висновки про 

стабільність у зацікавленні учнів інформаційними технологіями. Зріс якісний показник 

виступів учасників. За результатами роботи журі визначено призерів районного етапу: 

8 клас: 

ІІ місце - Чухомець Михайло Михайлович, Сквирська ЗОШ №1, учитель Тупота О.Д. 

9 клас: 

ІІ місце - Антонюк Дмитро Олегович, Сквирська ЗОШ №1, учитель Тупота О.Д. 

ІІІ місце - Аріков Іван Іванович, Сквирська ЗОШ №2, учитель Станіщук О.В. 

10 клас: 

І місце - Ліщук Роман Русланович, Сквирська ЗОШ №1, учитель Тупота О.Д. 

ІІ місце - Євтюхін Владислав Олександрович, Сквирська ЗОШ №3, учитель Лисюк А.В. 

ІІІ місце -  Рабодзей Максим Валерійович, Сквирська ЗОШ №2, учитель Станіщук О.В. 

Команда сквирського району брала участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади 

з базових дисциплін (інформаційних технологій). За результатами виступу учень 9 класу 

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Антонюк Дмитро Олегович зайняв ІІ місце (2013р. ІІ місце 

11 клас) 

Викликають проблеми виступів обдарованих дітей на ІІ та ІІІ  етапах 

Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін (інформатики). 

Учні не мають достатніх навиків щодо розв’язування задач з елементами програмування. 

Із запропонованими завданнями учні справилися фрагментарно. При оцінюванні 

результатів із 200 можливих максимальна кількість балів становила 4 бали. Це говорить 

про недостатній рівень викладання програмування в навчальних закладах району. 

Переможців та презервів комісія на визначила. Відповідно на обласному етапі команда 

представлена не була. 

За період навчального року було проведено 2 секційні засідання методичного 

об’єднання. 

Перше було присвячене аналізу роботи РМО в 2012/2013 навчальному році. На 

ньому учителі ознайомилися з пакетом нових нормативних документів щодо розвитку 

освіти України та Київської області: 

 Указом Президента України від 25.06.2013 р. №344/2013 «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»; 

 Указом Президента України від 12.03.2013 р №128/2013 «Про національний план 

дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»; 

 Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 

заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року». 

 Про хід виконання Державних цільових програм та програми розвитку освіти 

Київської області до 2014 року 
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Розглянули питання: 

 Освітня галузь «Технології» у контексті нових нормативних документів. Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 20121 року. 

 Реалізація завдань Державного стандарту базової і повної середньої освіти у 

вивченні інформатики. 

 Про використання Інструктивно-методичних  матеріалів з питань створення 

безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-

комунікативних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (Лист МОН № 

1/9-497 від 17.07.13 року) 

 Про програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного 

процесу в 2013-2014 навчальному році. 

 «Про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» (Лист МОН 

України №1/9-368 від 24.05.2013 року). 

 Про посилення контролю за відповідальністю друкованої продукції шкільного 

асортименту, яка використовується у навчальних закладах, педагогічним вимогам». 

 Про викладання трудового навчання у 2013-2014 навчальному році. 

 Про орієнтований перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін 

у 2-х та 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладах. (Лист МОН України 

№1/9-493 від 15.07.2013 р.) 

 Аналіз роботи районного методичного об’єднання на 2012/2013  навчальний рік. 

 Ознайомлення з планом роботи методичного об’єднання учителів на 2013/2014 

навчальний рік. 

Було підведено підсумки роботи та прийнято методичні рекомендації. 

У січні було проведено секційне засідання методичного об’єднання, на якому було 

розглянуто наступні питання: 

 про стан організації безпеки життєдіяльності у комп’ютерних класах 

загальноосвітніх навчальних закладів району; 

 про безпечне використання ресурсів мережі Інтернет. 

 про підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін 

(інформаційних технологій). 

За результатами проведення семінару було прийнято методичні рекомендації. 

На грудневому (Сквирська ЗОШ №1) засіданні було обговорено: 

 зміст і форми практичних завдань з інформатики; 

 методику роботи з інформаційними джерелами на уроках інформатики; 

 підготовку та проведення шкільних та районних олімпіад з інформатики та 

інформаційних технологій. 

Практична частина семінару-практикуму була присвячена розв’язуванню олімпіадних 

завдань з інформатики та інформаційних технологій. 

За результатами проведення семінару було прийнято методичні рекомендації. 

У березні на базі Сквирської ЗОШ №3 було проведено семінар-практикум «Формування 

інформаційної компетентності учнів засобами інформатики» 

На семінарі-практикумі було розглянуто питання: 

1. Нормативно-правова база щодо розвитку освіти України та Київської області: 

 Лист МОН від _14.02.2014_№ 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року 

та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах в 2013/2014 навчальному році». 

 Наказ ДОН КОДА від 17.02.2014р. №47 «Про закінчення 2013/2014 навчального 

року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних 

закладах Київської області». 
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2. Формування інформаційної компетентності учнів засобами інформатики. Реалізація 

завдань Державного стандарту базової і повної середньої освіти  у вивченні 

інформатики шляхом впровадження навчального Інтернет середовища; 

Презентовано матеріали сайту «Математика +» учителя інформатики Сквирської ЗОШ І- 

ІІІ ст. №3 Лисюк Алли Віталіївни. 

3. Питання змістового наповнення сайту «Математика +»; 

4. Про результати підготовки та проведення ІІ та участі у ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. 

За результатами роботи було прийнято методичні рекомендації. Видано 

методичний бюлетень. 

У травні було проведено інструктивно-методичну нараду з учителями 

інформатики. На нараді було розглянуто питання безпечного використання мережі 

Інтернет в навчальних закладах відділу освіти. 

Проаналізовано результати роботи постійно діючого семінару учителів 

інформатики.  

Проведено діагностичне опитування учителів інформатики. 

Намічено основні питання роботи районного методичного об’єднання учителів 

інформатики. 

 

У 2012/2013 навчальному році видавнича діяльність по напрямку інформатика та 

інформаційні технології була спрямована на підготовку методичних бюлетенів: 

 Методичні матеріали щодо безпечного користування мережею Інтернет 

(листопад 2013 р.) 

 Формування інформаційної компетентності учнів засобами інформатики. 

(квітень 2012 р) 

У травні 2014 року було проведено діагностичне опитування учителів інформатики  

з метою виявлення проблем викладання окремих тем. Виникають утруднення з таких 

питань: 

 Інтегровані уроки інформатики з іншими предметами. 

 Методика організації контролю знань учнів інформатики. 

 Програмування в середовищі Delfi.  Інтерактивний зв'язок телеконференції. 

 Диференціація на уроках інформатики. 

 Розробка електронних уроків, посібників тощо. 

 Види і форми перевірки знань умінь і навичок учнів з інформатики. 

 Розв’язування олімпіадних завдань з інформатики. 

 Проведення практичних робіт з інформатики. 

Виходячи з переліченої тематики методичне об’єднання буде планувати свою роботу у 

2014/2015 навчальному році. 

 

2.     МЕТОДИЧНА РАДА 

o Лисюк Алла Віталіївна – керівник методичного об’єднання  учителів інформатики, 

керівник консультаційного пункту, учитель Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3; 

o Станіщук Оксана Вадимівна – заступник керівника методичного об’єднання, 

відповідає за вивчення рівня навчальних досягнень учнів, учитель Сквирської ЗОШ №2; 

o Тупота Олександр Дмитрович – відповідає за роботу проблемної групи, учитель 

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

o Титарчук Микола Іванович  – відповідає за роботу з молодими учителями, учитель 

Пищиківської ЗОШ  

3. ПРОБЛЕМИ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ  
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 Системний підхід до розвитку життєвої компетенції учасників навчально-

виховного процесу з використанням технологій продуктивного навчання при 

викладанні інформатики. 

 Створення віртуального освітнього середовища для покращення ефективності 

викладання освітньої галузі технології. 

 Інтеграція уроків інформатики з іншими предметами. 

 Особливості впровадження нових стандартів у основній школі. 

 

4. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У МІЖКУРСОВИЙ 

ПЕРІОД 

4.1 Секційні засідання 

Серпень 

 Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів інформатики за 

2013-2014 навчальний рік. 

  Лисюк А.В., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №2 

керівник РМО 

 Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2014-2015 

навчальному році. 

Ткаченко С.Г., методист РМК 

 

 Про організацію навчально-виховного процесу у 6-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі 

Ткаченко С.Г., методист РМК 

 План роботи РМО учителів інформатики на 2014-2015 начальний рік 

Ткаченко С.Г., методист РМК 

 Про створення та організацію роботи проблемної групи 

Тупота О.Д., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №1 

Січень  

 Робота з обдарованими дітьми в процесі підготовки до участі в конкурсах та 

олімпіадах. 

Станіщук О.В., учитель інформатики Сквирської ЗОШ 

№2 

 Про стан організації охорони праці на уроках інформатики у навчальних 

закладах відділу освіти Сквирської РДА. 

Ткаченко С.Г., методист РМК 

 Про безпечне  використання мережі Інтернет. 

Лисюк А.В., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №3 

 Про роботу проблемної групи учителів Інформатики. 

Тупота О.Д.. учитель інформатики Сквирської ЗОШ №1 

Інструктивно-методична нарада для учителів трудового навчання 

 Про хід запровадження нових державних стандартів у навчально-

виховний процес у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів  

 Про підготовку та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з інформатики та інформаційних технологій у 2013-2014 

навчальному році 

 

4.2 Семінари-практикуми 

Листопад. 

Проведення інтегрованих уроків з інформатики 

Теоретична частина: 



8 

 

 Інформаційне забезпечення щодо інтеграції уроків інформатики з 

іншими предметами. 

 Волинець Ю.Ю., учитель інформатики Чубинецького НВК. 

 Застосування знань з інформатики при викладанні шкільних предметів 

Круглий стіл (учасники семінару) 

 Практична частина: 

 Відвідування уроку інформатики  

Лисюк А.В., учитель інформатики Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №3  

 

 (На базі Сквирської ЗОШ №3) 

 

Квітень 

Створення пізнавального віртуального простору для реалізації потреб 

діяльності учнів при вивченні інформатики 

 Методика організації контролю знань учнів інформатики. 

Дендебера П.В., учитель інформатики Горобіївського НВК 

 Види і форми перевірки знань умінь і навичок учнів з інформатики 

Гармонюк В.М., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №2 

 Основні інформаційні джерела мережі Інтернет для створення тестових 

завдань.  

Ткаченко С.Г., методист РМК 

 Аналіз і компонування інформації для створення Інтернет середовища 

мовами програмування 

Тупота О.Д., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №1 

 

 (На базі РМК)  

 

4.3. Розпочати роботу проблемної групи над проектом «Створення віртуального 

навчального простору для вивчення інформатики для учнів 5-9 класів» (за окремим 

планом) 

 

5 ВИВЧЕННЯ, АПРОБАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ ППД, НОВИХ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

5.1 Організувати консультаційний пункт для учителів інформатики на базі 

Сквирської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 учитель Тупота Олександр Дмитрович «Специфіка 

викладання програмування на уроках інформатики»; (за окремим планом) 

5.2 Творчий звіт педагогів, які атестуються на вищу категорію, встановлення 

педагогічних звань. (Березень) 

6 ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

6.1 Фронтальне вивчення Сквирська ЗОШ №5  грудень 2014р. 

     Сквирський НВК   лютий 2015р. 

     Малолисовецький НВК  квітень 2015р. 

6.2. Атестація   Рудянське НВО   жовтень 2014р. 

     Тхорівський НВК І-ІІ ст.  квітень 2015р. 

 

 

7 Координаційна діяльність навчальних закладів 

7.1 Адресна допомога   
7.2 Методичні дні (за окремим планом) 

8 Видавнича діяльність 
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8.1 Інформаційні бюлетені до семінарів-практикумів; 

 «Методичні рекомендації щодо проведення інтегрованих уроків з 

інформатики» (листопад 2014) 

 «Методичні рекомендації щодо безпечного використання мережі Інтернет на 

уроках інформатики» 

8.2. Посібник «Тестові завдання підготовки до уроків інформатики у 5-х класах». 

Творча група учителів інформатики (квітень 2015 р.)  

 

 

 

ПЛАН 

Роботи проблемної групи вчителів інформатики з проблеми: 

«Створення віртуального навчального середовища для підготовки до уроків 

трудового навчання у 5-9 класах» 

(1 рік роботи) 

Керівник: Тупота О.Д., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №1 

 

 

Вступ 

Характерною особливістю сучасної школи є бажання та спроби багатьох учителів 

перебудувати навчальний процес так, щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів, 

залучити їх до самостійного здобуття знань, вивчення матеріалу протягом року. Такій 

навчальній діяльності відповідає застосування комп’ютерних технологій при контролі 

знань на  уроках інформатики навчання шляхом поєднанням сучасних технологій. 

Використання мережі Інтернет дасть змогу дистанційно вивчати теоретичні матеріали та 

проводити підготовку до уроків інформатики. 

Завданням проблемної групи є вивчення, узагальнення та впровадження в практику 

передового педагогічного досвіду з даної проблеми, колективна розробка окремих питань 

методики відповідно до умов своєї школи, створення власного досвіду з проблеми та 

поширення його серед колег. 

Склад проблемної групи 

1. Прибиш А.П., учитель інформатики Дулицького НВО. 

2. Гармонюк Є.М., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №2. 

3. Мухін Ю.В., учитель інформатики Шапіївського НВК.  

4. Станіщук О.В., учитель інформатики Сквирської ЗОШ №2. 

5. Лисюк А.В, учитель інфоматики Сквирської ЗОШ №3. 

6. Сушко С.О., учитель інформатики Великополовецького НВК. 

План роботи проблемної групи з інформатики з проблеми  

«Створення віртуального навчального середовища для підготовки до уроків 

інформатики у 5-9 класах» 
№ Зміст роботи  Термін виконання Відповідальні 

Підготовчий етап  

1. Підібрати літературу з проблеми Вересень, 2014 р. 

 

Керівник ПГ, 

члени ПГ 

2. Вивчити літературу з проблеми, сформулювати 

основні ідеї 

Жовтень-листопад,  

2014 р.  

Члени ПГ 

3. Засвоїти існуючий досвід з даної проблеми Жовтень-лютий, 2014-

2015р.  р.  

Члени ПГ 

Основний етап 

1. Поповнити теоретичний банк з даної проблеми Лютий, 2015 р. 

  

Члени ПГ 

2. Провести зустрічі з учителями – носіями даного 

досвіду 

Березень 2015р. Керівник ПГ 

3. На підставі вивченої літератури і творчих До квітня 2015 р. Керівник ПГ,  
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зустрічей з учителями розробити опис та 

систематизацію матеріалу 

 члени ПГ 

4. Апробувати розроблені моделі, прийоми, методи 

у власній практиці 

До жовтня 2016 р. Члени ПГ 

5. Узагальнити власний досвід з проблеми До листопада 2016 р. Керівник ПГ,  

члени ПГ 

6. Розробити рекомендації та поради щодо 

впровадження в практику роботи іншими 

вчителями 

До січня 2016 р. Керівник ПГ,  

члени ПГ 

7. Узагальнити досвід роботи членів ПГ До травня 2017 р. Керівник ПГ 

8. Організувати пропаганду даних рекомендацій 

серед учителів району і надати допомогу в 

створенні досвіду у школах району з даної 

проблеми 

До травня 2017 р. Керівник ПГ,  

члени ПГ 

А) ознайомити вчителів району з рекомендаціями 

по впровадженню даної проблеми на засіданні 

РМО вчителів інформатики 

Керівник ПГ 

Б) організувати консультації для вчителів району 

членами проблемної групи 

Члени ПГ 

В) провести семінар-практикум з даної проблеми 

з метою поширення досвіду роботи 

Члени ПГ 

Підсумковий етап 

1. Вивчити і узагальнити стан роботи з 

впровадження рекомендацій ПГ в масову 

практику роботи вчителів інформатики району 

До серпня 2018 р. Керівник ПГ,  

члени ПГ 

2. Провести аналіз результатів впровадження 

рекомендацій у практику роботи вчителів 

Листопад 2018 р. Керівник ПГ 

3. Провести творчі звіти вчителів, членів ПГ, з 

даної проблеми 

Січень 2018 р. Керівник ПГ,  

члени ПГ 

4. Провести захист досвіду роботи ПГ на засідання 

ради РМК 

Лютий 2018 р. Керівник ПГ 

5. Розглянути стан використання навчального 

середовища на уроках інформатики на 

секційному засіданні РМО 

Серпень 2018 р. Керівник ПГ 

6. Підготувати до друку рекомендації з методики 

проведення уроку інформатики 

Вересень-лютий 2018 р. Члени ПГ 

7. Видрукувати збірник з досвіду роботи ПГ До квітня 2018 р. Керівник ПГ 

 


