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ОСОБЛИВОСТI ОРГАНIЗАЦIЇ ЛАБОРАТОРНОГО
ПРАКТИКУМУ З ДИСЦИПЛIНИ «ШКIЛЬНИЙ КУРС
IНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ»
У статтi окреслено деякi проблеми органiзацiї лабораторного практикуму з навчальної
дисциплiни «Шкiльний курс iнформатики та методики її навчання», а також зроблено
змiстовний аналiз вiдбору навчального матерiалу до лабораторних робiт i запропоновано
вимоги до їх виконання.
Ключовi слова: лабораторна робота, навчальна дiяльнiсть, дiяльнiсний пiдхiд,
метод навчання, продуктивна i репродуктивна дiяльнiсть, конвергентне i дивергентне
мислення, рефлексiя.

Вступ
Багато фундаментальних, спецiальних, у тому числi й методичних дисциплiн широко використовують у своєму арсеналi таку форму органiзацiї
навчального процесу, як лабораторна робота, що дає можливiсть вiдтворити
експериментальний майданчик, де студенти можуть на практицi перевiрити й вiдпрацювати одержанi теоретичнi знання, а також випробувати власнi
мiркування щодо певних запитань курсу, який ними вивчається.
Особливе мiсце в цiй проблемi посiдає органiзацiя лабораторного практикуму з дисциплiни «Шкiльний курс iнформатики та методика її навчання»
для студентiв педагогiчного вузу. Згiдно з робочою програмою навчальної дисциплiни, 40% часу вiдводиться саме на лабораторнi роботи [6]. Такий розподiл часу створює передумови для бiльш щiльного зв’язку теорiї з практикою,
розвитку здiбностей майбутнiх учителiв iнформатики до постановки й проведення експериментальних дослiджень, їх аналiзу й синтезу, вмiнню оцiнювати
результати дослiджень, сприймати їх як реальну дiйснiсть, що пiдтверджує
гiпотезу або спростовує її.
Специфiка курсу, що вивчається, полягає в його змiстовнiй двобiчностi:
шкiльного курсу iнформатики з одного боку та методики її навчання з iншого. Пiд час виконання лабораторних робiт студенти набувають навичок
практичного характеру, одночасно постаючи як у ролi учня, який виконує
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заздалегiдь пiдготовленi завдання, так i в ролi вчителя, який на основi теоретичних знань з iнформатики й методики її навчання аналiзує цi тексти,
корегує, здiйснює добiрку практичних завдань iз теми, що вивчається. У багатьох випадках фактичний i методичний змiст теорiї стає бiльш зрозумiлим
тiльки пiсля самостiйного випробування основних елементiв цiєї теорiї на практицi. Виконання лабораторних робiт сприяє поглибленню знань студентiв як
зi шкiльного курсу iнформатики, так i з методики її навчання, розумiнню логiки побудови цих курсiв.
У процесi виконання лабораторних занять студенти мають можливiсть
складати конспекти урокiв рiзних типiв, готувати комп’ютерне забезпечення
урокiв i позакласних заходiв, проводити логiко-дидактичний аналiз наявних
педагогiчних програмних засобiв, запроваджувати дiловi iгри, вчитися аналiзувати уроки, перевiряти виконанi учнями за допомогою комп’ютерiв завдання, виготовляти фрагменти педагогiчних програмних засобiв, унаочнення
навчального процесу, дидактичних матерiалiв тощо [4].

Основна частина
За деякими дослiдженнями, серед викладачiв середнiх i вищих навчальних закладiв бiльше, нiж 90%, стикаються з проблемою постановки завдань
лабораторних робiт, розробки методичних матерiалiв iз їх проведення. Бiльше, нiж 60% опитаних, вiдчувають при цьому труднощi методичного характеру у зв’язку з тим, що в педагогiчнiй лiтературi цим питанням не придiлено
належної уваги [2].
У залежностi вiд дидактичних цiлей можна навести наступну класифiкацiю лабораторних робiт iз методики викладання iнформатики:
• ознайомлення з фактичним i методичним матерiалом;
• розв’язування експериментальних навчальних i методичних задач;
• розв’язування задач зi створення нових об’єктiв, перевiрки рiзних проблемних гiпотез навчального й методичного рiвнiв.
В ознайомлювальних лабораторних роботах проводиться вивчення основного змiсту теми, що вивчається, виявляються базовi поняття навчального
матерiалу, визначаються етапи, форми й методи їх формування тощо. Прикладом теми такої лабораторної роботи може бути «Поняття iнформацiї. Властивостi iнформацiї».
Дослiдницький характер мають експериментальнi лабораторнi роботи, у
яких студенти, з одного боку, розв’язують практичнi задачi за допомогою
комп’ютера, а з iншого – вивчають можливiсть застосування рiзних форм
i методiв вiдтворення цих задач у контекстi вивчення певної теми. НаприВипуск №3, 2013
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клад, пiд час вивчення теми «Моделювання i формалiзацiя» виникає велика
кiлькiсть таких задач, зокрема з використанням методу Монте-Карло.
Проведення експериментальних дослiджень має мiсце й у процесi органiзацiї проблемно-пошукових лабораторних робiт. Але експерименти вiдрiзняються новизною й супроводжуються пошуком i створенням нових об’єктiв,
наприклад, створенням ППЗ, тематичної бази даних або iнших програмних
комп’ютерних продуктiв. Важливою складовою таких лабораторних робiт є
розробка сценарiю дiяльностi учнiв зi створення означених продуктiв.
Лабораторна робота зi шкiльного курсу iнформатики та методики її навчання є водночас i формою органiзацiї навчального процесу, i методом навчання. З точки зору органiзацiйного процесу, лабораторна робота найчастiше починається як фронтальна робота всiєї групи студентiв, але з часом
переростає в iндивiдуальну або групову (2-3 особи). А як метод – роботу спрямовано на виробку практичних навчальних умiнь i навичок, з одного боку,
та накопичення первинного професiйного досвiду керуванням навчальною
дiяльнiстю – з iншого. Першої мети досягаємо в процесi виконання реальних завдань шкiльного курсу iнформатики, другої – в результатi пошуку й
осмислення методики викладання окремих тем курсу iнформатики в умовах
школи.
Вихiдними передумовами до успiшного виконання лабораторної роботи є
опертя на дiяльнiсний пiдхiд, тобто:
1. Не можна ставити узагальнюючi, абстрактнi цiлi, якi складно, а iнколи
навiть неможливо дiагностувати засобами поточного контролю [1].
2. Студенти перед виконанням роботи повиннi чiтко розумiти, яке мiсце в
майбутнiй педагогiчнiй дiяльностi будуть займати одержанi знання й умiння.
3. Програмний засiб не повинен бути тiльки об’єктом вивчення, а слугувати засобом для досягнення цiлей розв’язування конкретної задачi дiяльностi.
Наприклад, у ходi вивченнi теми «Комп’ютерне моделювання» табличний
процесор, СКБД тощо використовуються як засоби створення, тестування й
дослiдження комп’ютерних моделей.
4. Контрольнi запитання до лабораторної роботи повиннi вiдображати
весь змiст пройденого матерiалу, передбачаючи конкретнi однозначнi вiдповiдi.
5. Рефлексiя дiяльностi студента повинна бути вiдтворена в письмовому
звiтi до лабораторної роботи з аналiзом змiсту опрацьованого матерiалу й
мати двобiчний характер – навчальний (розв’язання задач) i методичний.
Дуже важливо, щоб проведена робота в межах лабораторної не набула
епiзодичного характеру, а отриманi фактичнi й методичнi знання мали при120
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кладне значення пiд час вивчення iнших тем курсу шкiльної iнформатики.
Так, наприклад, знання з теми «Алгоритмiзацiя» повиннi знайти вiдповiдне
мiсце в iнших темах курсу iнформатики i, як результат, – у процесi виконання
iнших лабораторних робiт. Такi поняття, як компь’ютерна модель, алгоритм,
данi, типи даних, вирази, розгалудження, цикли, логiчнi операцiї та iншi червоною ниткою проходять через увесь курс шкiльної iнформатики.
У зв’язку з цим важливими завданнями в лабораторному комплексi повиннi стати задачi з:
• визначення ролi й мiсця навчального роздiлу в базовому курсi iнформатики;
• розгляду цiлей i задач вивчення роздiлу в базовому курсi iнформатики;
• визначення сутностi й ролi базових понять, етапiв i методiв їх формування;
• встановлення зв’язкiв мiж основними поняттями як всерединi навчального роздiлу, так в межах усiєї дисциплiни [3].
Метою циклу лабораторних робiт зi шкiльного курсу iнформатики та методики її навчання є формування вмiнь i навичок поводження майбутнього
вчителя з комп’ютерною технiкою та програмним забезпеченням у процесi викладання iнформатики в школi. Студент дiзнається, якi вмiння на рiвнi дiй i
функцiй дiяльностi вiн повинен отримати. Студенту пропонуються завдання
лабораторної роботи, до багатьох iз яких надаються алгоритми їх виконання,
деталiзуються найбiльш «вузькi» мiсця й можливi труднощi. Згiдно з класифiкацiєю [5], навчальну дiяльнiсть студента можна назвати виконавчою. При
подальший роботi над однотипними завданнями навчальна дiяльнiсть студента набуває репродуктивний характер, знання, якi вiн акумулює в процесi роботи за згаданою класифiкацiєю, є копiєю [5], формується конвергентне
мислення. У подальшому студентовi пропонується можливiсть пошуку iнших
рiшень наведених задач, тобто формується дивергентна форма мислення, що
заснована на стратегiї генерування безлiчi рiшень однiєї задачi. На даному
етапi навчальнi дiї студента визначаються наявнiстю вмiння досягати потрiбного результату як за заданим зразком, так i при створеннi й послiдовному
втiленнi власного задуму, тобто носять репродуктивно-продуктивний характер, при цьому формуються вмiння.
Тексти до лабораторних робiт складаються iз завдань, якi розширюють
можливостi вчителя в процесi викладання дисциплiни, роблять його бiльш
змiстовним як теоретично, так i практично. Особливої уваги потребують задачi, якi реалiзують метод проектiв. Це задачi зi створення баз даних, електронної газети, постера, аналiтичних тематичних таблиць, презентацiй та
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iншi. Сучасна методика викладання як шкiльної, так i вузiвської iнформатики активно впроваджує до навчального процесу метод проектiв, поширення якого пояснюється можливiстю iмiтувати дiяльнiсть, що реально розвертається в позанавчальному життi [4]. Проектний метод розкриває творчi
можливостi, пiзнавальнi здiбностi, враховує iнтереси учня. Але впровадження даного методу до класно-урочної системи – не найпростiше методичне
завдання. Потрiбне врахування iндивiдуальних особливостей учнiв, їх рiвень
володiння комп’ютером, можливостей аналiтичної й пiзнавальної дiяльностi,
умiння самостiйно конструювати свої знання, орiєнтуватися в iнформацiйному просторi тощо. Проблемою є органiзацiя виконання цих проектiв. Проекти
потребують бiльшого часу, нiж урок, застосування групової форми навчання,
а це поєднано з умiнням учителя органiзувати такий процес з урахуванням
доступу до комп’ютера кожного учасника проекту. Саме на розв’язання цих
навчальних i методичних задач i повиннi бути спрямованi розробленi лабораторнi роботи для студентiв у межах практикуму, що розглядається.
Останнiм, але не менш важливим етапом лабораторної роботи є її пiдсумковий етап, на якому студенту потрiбно осмислити змiст вивченого матерiалу
й технологiю його опрацювання, спiвставити отриманi результати з очiкуваними, зробити висновки. Але це тiльки осмислення способiв i прийомiв роботи
зi змiстом навчального матерiалу (рефлексiя змiсту). Важливим є й iнше питання – аналiз власної дiяльностi майбутнього педагога, осмислення способiв
i прийомiв роботи з навчальним матерiалом, пошук найбiльш рацiональних
шляхiв досягнення результатiв (рефлексiя дiяльностi). Окресленi положення
мають бути покладенi в основу звiту до лабораторної роботи. У методичних
вказiвках iз цього роздiлу слiд вказати необхiдну форму представлення результатiв.
При оцiнюваннi цього звiту викладач враховує:
• обсяг виконаного матерiалу й послiдовнiсть виконання необхiдних дослiдiв: розробку моделi, алгоритму, комп’ютерної програми;
• вибiр програмного забезпечення та його спрямування на проведення дослiджень;
• самостiйнiсть i якiсть виконання роботи;
• логiку опису спостережень i якiсть висновкiв до них.
Правильнiсть i охайнiсть оформлення результатiв у звiтi:
• спiвставлення отриманих результатiв з очiкуваними;
• оцiнку важливостi теми вiдносно змiсту навчальної дисциплiни;
• передбачення можливих утруднень роботи учнiв в освоєннi дослiджуваного матерiалу;
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• методичнi рекомендацiї з реалiзацiї в навчальному процесi розв’язування
запропонованих задач;
• дотримання технiки безпеки пiд час роботи на комп’ютерi.

Висновки
Спроби реалiзацiї описаного пiдходу до органiзацiї лабораторного практикуму зi «Шкiльного курсу iнформатики та методики її навчання» дали
нам змогу значно пiдвищити роль цiєї форми навчання та мотивувати студентiв до вивчення як змiсту шкiльного курсу iнформатики, так i засвоєння
основних положень методики її навчання.
Зазначена тематика повинна отримати продовження як в подальших дослiдженнях автора, так i пiдвищити науковий iнтерес студентiв до цiєї проблеми в процесi написання курсових i дипломних робiт. Це дасть змогу домогтися
поширення варiативностi завдань до лабораторних робiт, їх структуризацiї,
унiфiкацiї на рiзних факультетах i спецiальностях.
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