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Тривалість проведення                    1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:          40 балів 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Інформатика як наука і як навчальний предмет в школі. 

2. Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. 

3. Цілі навчання інформатики в школі. 

4. Педагогічні функції курсу інформатики в школі. 

5. Аналіз програм з курсу інформатики в школі. 

6. Аналіз існуючих шкільних підручників з інформатики. 

7. Принципи дидактики і навчання інформатики. 

8. Формування пізнавального інтересу в процесі навчання інформатики. 

9. Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчання 

інформатики. 

10. Методи навчання інформатики. 

11. Засоби навчання інформатики. 

12. Організаційні форми навчання інформатики. 

13. Навчання у співробітництві. 

14. Метод проектів. 

15. Формування основних понять інформатики. 

16. Методичний аналіз задач, які розв’язують на уроках інформатики. 

17. Шкільний кабінет інформатики. 

18. Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. 

19. Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. 

20. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. 

21. Диференціація навчання інформатики. 

22. Планування навчального процесу з курсу інформатики. 

23. Специфіка уроку інформатики. 

24. Підготовка вчителя до уроку інформатики. 

25. Особливості методики введення нових понять інформатики. 

26. Особливості формування вмінь та навичок на уроках інформатики. 

27. Методика проведення практичних робіт з інформатики. 

28. Перевірка і оцінка результатів навчання з інформатики. 

29. Програмне забезпечення з курсу інформатики. 

30. Нові інформаційні технології навчання та їх використання в навчальному процесі. 

31. Міжпредметні та внутрішньо предметні зв’язки в шкільному курсі інформатики. 

32. Особливості методичної системи навчання шкільних предметів в умовах 

використання нових інформаційних технологій навчання. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/lesson/view.php?id=21874


33. Методика навчання понять “інформація” та “інформаційні процеси”. 

34. Методика навчання особливостей будови комп’ютера. 

35. Методика навчання змістової лінії «Моделювання». 

36. Методика навчання  поняття та функцій операційної системи. 

37. Методика навчання технології розв’язування задач на комп’ютері. 

38. Методика навчання опрацювання текстових документів за допомогою текстового 

процесора. 

39. Методика використання графічних редакторів в навчальному процесі. 

40. Методика навчання  роботі з електронними таблицями. 

41. Методика навчання  роботі з системами управління базами даних. 

42. Методика навчання  роботі з редакторами презентацій та публікацій. 

43. Навчаючі комп’ютерні програми з різних предметів та їх класифікація. 

44. Використання комп’ютерних навчаючих програм на різних етапах сприймання, 

засвоєння та використання знань. 

45. Методика навчання основних понять змістової лінії «Комп’ютерні мережі». 

46. Методика ознайомлення учнів з мережею Інтернет. 

47. Методика введення поняття алгоритм. 

48. Методика навчання учнів побудові алгоритмів методом послідовного уточнення. 

49. Методика навчання учнів загальних методів розв’язування задач з інформатики. 

50. Методика навчання мови програмування. 

 

Приклади тестових завдань: 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Екзаменатор     Вембер В.П. 

 

Завідувач кафедри    Литвин О.С.  


