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ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА 

УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

Дидактичний матеріал — особливий тип наочного навчального 

посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами 

або малюнками, цікавими завданнями, квестами тощо, які роздаються 

учням для самостійної роботи в класі та вдома, або демонструються 

вчителем назагал. Кабінет інформатики має бути оснащений набором 

навчальних програм для вивчення курсу (прикладним програмним 

забезпеченням навчального призначення), завданнями для здійснення 

індивідуального підходу при навчанні, організації самостійних робіт, 

комплектом навчально-методичної та довідкової літератури [1, ст.34]. 

У зв’язку з тим, що курс інформатики останні роки неодноразово 

переглядали, зміст курсу оновлювали, підтримати курс інформатики 

дидактичним матеріалом виявилося проблемно. Внаслідок цього, розробка 

та тиражування дидактичних матеріалів з метою правильної організації 

вивчення курсу інформатики, лягає на плечі вчителя. 

Ототожнення дидактичних матеріалів тільки з роздатковими 

засобами навчання значно збіднює їх функції, оскільки дидактичний 

матеріал, яку б конкретну навчальну мету не переслідувало його 

використання на уроці, повинен стимулювати самостійну пізнавальну 

діяльність учнів. А цей ефект досягається не тільки в процесі 

індивідуальної форми роботи. Отже, до дидактичних матеріалів 

відносяться і ті засоби навчання, які адресовані всьому класу, тобто 

демонстраційного характеру [3, ст. 56]. 

Одним із шляхів урізноманітнення та підняття рівня цікавості учнів 

до інформатики є впровадження в освітній процес інтерактивних 

технологій, вони можуть зробити урок змістовнішим, а засвоєння 

матеріалу; навіть найскладнішого; більш простішим, урок стане більш 

сучаснішим. 

Саме при використанні інтерактивних технологій учні краще 

сприймають інформацію, систематизують її та узагальнюють. Методичні 
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можливості сучасних педагогічних технології дають можливість вчителю 

вільно почуватись використовуючи їх багатогранність та різноманітність. 

Забезпечувати розвиток особистості в процесі навчання інформатики 

важче, ніж подавати основи теоретичних знань. В умовах особистісно-

зорієнтованої освіти потрібно поєднувати різні типи навчання: 

індивідуальний та колективний, діалоговий та контекстний, створюючи всі 

умови для творчої діяльності та застосовуючи активні й інтерактивні 

методи навчання.  

Наслідок використання дидактичних матеріалів на уроках 

інформатики - активність учнів поясненні нового матеріалу проявляється 

яскравіше, носить тривалий характер й «змушує їх бути активними», 

зростає кількісних і якісних показників підготовленості учнів, їх 

успішності. 

Головне завдання педагога – заохочувати до роботи з дидактичним 

матеріалом учнів, вчити в процесі розв’язання поставленого завдання 

мислити творчо, підтримувати дитячу ініціативу, надавати їм необхідну 

допомогу. Не можна забувати про те, що дидактичні матеріали 

інформаційно та естетично насичені. Працюючи з ними учні переживаю 

хвилювання, радість від вдало виконаного завдання, засмучення з приводу 

невдачі, бажання заново випробувати свої сили. Загальний емоційний 

підйом захоплює всіх дітей навіть зазвичай пасивних. 

У середній ланці (5 – 8 класів) добре проходять уроки-мандрівки або 

уроки-пригоди. В таких квестах зазвичай відбуваються події, в яких 

потрібно долати перешкоди, заради того щоб дістатись до бажаного, або 

когось врятувати. Одним із сценаріїв є подорож навколо світу та 

відвідування визначних місць, в якому можна використати комп’ютер з 

доступом до мережі інтернет або створену учителем подорож [2, ст.79]. 

Як оцінювати результати дидактичних матеріалів? Якщо після 

застосування дидактичних матеріалів вміння й навички учнів не 

зростають, це означає, що дана розробка не ефективна і результати її 

впровадження негативні. Тоді треба шукати причини негативних наслідків. 

Їх може бути дві: перша – якість самої матеріалу низька і не відповідає 

вимогам; друга – методика застосування дидактичної розробки має 

серйозні відхилення від належного рівня. Позитивний ефект від 

використання застосування дидактичних матеріалів з інформатики для 

навчання має виявитися одразу ж після уроку. Він легко виявляється в 

моральному задоволенні учнів від уроку при проведенні рефлексії, де учні 

дають оцінку проведеному уроку та критично оцінюють відсоток 

осмислено засвоєного матеріалу. 
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Перші роки після проголошення незалежності виявилися для 

України складним випробуванням. Потрібно було повністю відходити від 

радянських тенденцій управління та прилаштовуватися до вимог часу. 

Економічна криза 1990-х рр. дісталася загалом в спадок від радянських 

часів. Проте недоліки в політиці нового керівництва теж впливали на цю 

нелегку ситуацію. Воно не знало, як реагувати на проблеми, не мало 

достатньо політичної волі для адекватної реакції, та й просто в силу 

внутрішніх розбіжностей було нездатне провадити послідовну внутрішню 

політику. 

Ситуація почала змінюватися з приходом до влади Президента – 

Л.Кучми, який найбільшою загрозою для України вважав її слабку 

економіку [1, с.295]. Тому він запропонував піти шляхом прискорення 

ринкової трансформації економіки. Вже 10 жовтня 1994 р. відбувся виступ 

Президента в парламенті під назвою «Шляхом радикальних економічних 

реформ» [2, с. 1-3]. В доповіді були визначені стратегічні задачі та шляхи 

подальшого реформування української економіки, сформована економічна 

ідеологія, як мала бути обов’язковою для всіх структур виконавчої влади у 

своїй діяльності. Л.Кучма вважав головною зовнішньоекономічною 

помилкою попередніх керівників держави спробу утвердити державність і 

економічну незалежність України за допомогою радикальної 

переорієнтації політики зі Сходу на Захід, розриву традиційних 

економічних зв’язків, спроб освоїти західні ринки. Президент мав намір 

покласти в основу зовнішньополітичного курсу принципи лібералізації 
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