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Курсова робота на курсах підвищення 

кваліфікації у 

2018-2019 році

Тема: бінарний пошук, тернарний пошук, пошук 

з поверненням мовою Pascal.

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2016/72_Pascal/index.html


Тема: «Розробка критеріїв 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів при 

поглибленому вивченні 

інформатики на основі 

компетентнісного підходу»



Педагогічне 

кредо:

«Вміння 

знаходити 

обдарованих та 

здібних дітей –

талант, вміння 

їх вирощувати –

мистецтво. Але 

найважливішим 

є любов до 

дитини» 



ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE 

CLASSROOM

 В останні роки інформаційні технології набувають дедалі більшої

популярності, і сьогодні вже абсолютно зрозумілі доцільність

та необхідність їх застосування. Впровадження хмарних технологій

у процес навчання — це логічний крок в ногу із часом, що веде

до значного розширення можливостей, відкритості, мобільності,

доступності, а як наслідок — і якості навчання.

 Google Classroom – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і

Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти

оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в

режимі реального часу. Основним елементом Google Classroom є Групи.

Функціонально групи нагадують структурою форуми, оскільки вони

дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення іншим

користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи.



ВИКОРИСТАННЯ 

СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM

 Функціональність програми нескладна у використанні і забезпечує реалізацію таких
можливостей:

 створення окремих класів з предмету/ або для кожної окремо взятої групи учнів;

 створення оголошень для однієї або відразу декількох груп;

 створення завдань з можливістю прикріплення посилань, мультимедійного контенту
(у тому числі з сервісу YouTube), різних типів файлів, а також створення і зберігання
файлів на Google «Диску» ;

 установка термінів складання кожного конкретного завдання з точністю до хвилини;

 графа виставлення оцінок за виконані завдання з гнучкою шкалою оцінювання для
кожного конкретного завдання;

 можливість редагування і коментування зданих учнями завдань з динамічним
відображенням правок в режимі реального часу.

 Використання вчителем електронного журналу



ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЩО 

ВИЗНАЧЕНІ ЗАКОНОМ:
 вільне володіння  державною мовою;

 здатність спілкуватися рідною  (у разі відмінності від державної)  та іноземними –
мовами;

 математична компетентність;

 компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій ;

 інноваційність;

 інформаційно-комунікаційна компетентність;

 навчання впродовж життя;

 громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробутом та здоровим способом життя,
усвідомленням рівних прав і можливостей ;

 культурна компетентність ;

 екологічна компетентність ;

 підприємливість та фінансова грамотність.



Приклади реалізації компетентнісного підходу на 

уроках інформатики

 Розв’язання рівнянь;

 Побудова графіків;

 Побудова зведених таблиць та проміжних підсумків;

 Розв’язування задач на використання формул та функцій ТП;

 Розв’язування задач в середовищі Lazarus (приклад 1, приклад 2, 

приклад 3);

 Побудувати інформаційну модель на тему «Частини мови»

 Карта знань, створена під час планування туристичного походу

Розв'язання рівняння.xlsx
Діаграми.xlsx
Проміжні підсумки та зведені таблиці.xlsx
Функції.xlsx
Площа/project1.exe
Квадратне рівняння/project1.exe
Слова/project1.exe
Частини мови.mm
Відпочинок.mm


Розв’язання

рівнянь



Побудова графіків



Побудова графіків



Використання 

функцій у 

Excel



Розв’язування задач в 

середовищі Lazarus



Розв’язування задач в 

середовищі Lazarus



Побудувати інформаційну модель на тему «Частини мови»



Заходи

 Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 
вправності «Бобер»;

 Олімпіади 

1) 2016-2017 – Кішко Ігор – ІІІ  місце – веб-дизайн;

2) 2017-2018 – Надашкевич Софія – ІІ місце з інформаційних 
технологій;

3)  2018-2019 – Шеремета Андрій – І місце з веб-
програмування;

 Участь у інтернет-олімпіадах;

 Розробка тестів та проведення моніторингів знань учнів 
з різних предметів.





Урок до Дня безпечного Інтернету



Диспут-дослідження з елементами

гри «Ми проти шкідливих звичок!



Написання Всеукраїнського радіодиктанту

національної єдності до Дня української 

писемності



Національний музей історії України у Другій 

світовій війні. Меморіальний комплекс



Літературно-краєзнавча екскурсія

Полтава-Великі Будища –Диканька-Опішня-Гоголеве

Музей Гончарства, Опішня Музей Українського 

весілля, Великі Будища
Музей Полтавської битви, 

Полтава



Літературно-краєзнавча 

екскурсія Моринці –

Шевченкове(Кирилівка)



Дякую за увагу


