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ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 
 

З розвитком інформаційно – комунікаційних технологій та впрова-
дженням їх в освіту, перед вчителем інформатики постає завдання в най-
більш доступній формі та зрозуміло навчити учнів володіти 
комп’ютерними програмами.  

 Існують переваги застосування практичних робіт над теоретичним 
висвітленням навчального матеріалу на уроках інформатики. Але це не 
означає, що теорія відходить на другий план, а лише акцентує увагу на то-
му, що практична робота – це один із кращих методів засвоєння навчальної 
інформації. 

Як показує досвід, теоретична база на якій ґрунтується практика, має 
важливе значення для усвідомлення та часткового розуміння предмету, 
проте саме практика – це не тільки детальне та наочне розуміння всіх пе-
реваг комп’ютерної науки, а й головне, засвоєння знань. Це є основою для 
того, аби учень міг самостійно володіти знаннями для застосування їх в 
повсякденному житті, зокрема при виборі майбутньої професії. Будь – яка 
професія, яку обирає молодь, потребує навичок роботи на комп’ютері. Для 
цього учням потрібно розуміти як використовувати комп’ютерні програми, 
за допомогою яких вони можуть здійснити ряд поставлених завдань: чи то 
робота в текстовому редакторі Word, зокрема, для набору тексту; чи робо-
та з таблицями в Excelі; графіка в Paintі, Photoshopі; вміння користуватися 
глобальною мережею Internet; тобто те, що потребує глибоких знань.  

Незаперечним є той факт, що практичні вміння дають позитивний 
результат, тому, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, вчи-
телю слід: 

1) грамотно, а головне доступно висвітлювати навчальний матеріал; 
2) теоретичний матеріал не завжди є зрозумілим для учнів, тому ва-

рто їх спонукати їх до самоосвіти. 
Теорія охоплює всього лише 30% від знання комп’ютерної науки. 

Всі базові знання ґрунтуються на практиці. Тому постає завдання удоско-
налювати уміння і навички роботи з комп’ютерною технікою.  

Зокрема мова йдеться про «поетаповий» вид практичної діяльності 
[1]. Все це сприяє отримуванню позитивного результату. Звичайно, озна-
йомлення з теорією здійснюється як вступ, аби учень зміг усвідомити, що 
вивчається і які перспективи викладеної теми. В кожному пункті детально 
розписується крок за кроком виконання завдань, що за чим потрібно роби-
ти. Погодьтесь, що виконання роботи таким чином дає вагомий результат, 
тому що те, що виконуєш сам ти запам’ятовується. 

З використанням даного виду практичної роботи в учнів є можли-
вість навчитися виконувати завдання з допомогою вчителя. Щодо теорети-



чної частини, вона не залишається поза увагою. В кінці кожної практичної 
роботи є запитання по даній темі на основі практичних завдань, але, зви-
чайно краще і легше не механічно відтворювати навчальну інформацію, а 
усвідомлено виконувати кожне поставлене вчителем практичне завдання. 

Отже, для вчителя важливо все можливе, для того, аби сформувати в 
учнів пізнавально – інтелектуальні компетентності. 
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