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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Методика навчання технології (трудового навчання) як дидактично 
обґрунтована система знань, умінь та навичок, досвіду творчої діяльності 
покликана забезпечити підготовку майбутніх учителів технологічної освіти 
до реалізації державних стандартів змісту освітньої галузі «Технології» в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Важливо, щоб методична підготовка розглядалася як провідний аспект 
формування професійної компетентності майбутнього вчителя технології, а 
також забезпечувала теоретичну, практичну і методичну компетентність 
майбутнього фахівця до організації і проведення урочної і позакласної 
технологічної підготовки учнів. 

Методична компетентність майбутніх учителів має базуватися на 
сучасних технологіях навчання, якими випускники повинні володіти 
бездоганно. У першу чергу йдеться про інформаційно-комунікативні 
технології, нові педагогічні технології навчання і виховання, інтерактивну 
методику. 

Вступник повинен  
знати: загальні питання трудової підготовки учнів, форми організації 

трудового, профільного і професійного навчання, особливості процесу та 
етапи трудового виховання; його принципи; проектно-технологічний підхід у 
трудовому навчанні учнів; основні поняття інформатики та її місце у системі 
наук; історію розвитку обчислювальної техніки; класифікацію комп'ютерів; 
архітектуру комп'ютера; поняття про операційні системи та їх функції; 
системи опрацювання текстових та графічних даних. 

вміти: характеризувати методи трудового навчання за джерелами 
інформації, характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів; 
проводити аналіз методів і форм трудового виховання; виконувати 
діагностику навчальних досягнень учнів; застосовувати проектну діяльність в 
процесі розробки та виготовлення об'єктів праці; організовувати роботу з 
використанням комп'ютера; налаштовувати операційну систему; працювати 
зі службовими та стандартними програмами операційної системи; архівувати 
дані; працювати з текстовими та графічними редакторами; опрацьовувати 
електронні таблиці та створювати бази даних; використовувати засоби ІКТ у 
процесі навчання. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Рівень Бали Характеристика усних відповідей 

 
 

Не склав 
0 – 99 

Вступник називає деякі систем трудового і 
професійного навчання, за допомогою 
екзаменатора, знаходить відмінності між 
ними; неправильно відповідає на запитання 
екзаменаторів з питань інформатики; 
допускає грубі порушення у послідовності та 
логіці викладу матеріалу.  

С
кл

ав
 

Початковий 

100 

Вступник має елементарні знання про 
технологічну освіту та її складові частини; 
про  особливості та етапи процесу трудового 
виховання; непослідовно і невпевнено 
відповідає на запитання екзаменаторів з основ 
інформатики; допускає грубі порушення у 
послідовності та логіці викладу матеріалу. 

101 – 109 

Вступник виявляє поверхневі знання про 
методи і форми трудового виховання; не вміє 
виконувати діагностику навчальних досягнень 
учнів; погано орієнтується у функціях та 
задачах інформатики; невпевнено відповідає 
на запитання екзаменатора; допускає  
порушення у послідовності викладу 
матеріалу. 

110 – 119 

Вступник за допомогою екзаменаторів 
відтворює основний навчальний матеріал; 
допускає помилки у викладі матеріалу, які 
свідчать про недостатньо глибоке засвоєння 
теоретичних понять та необхідної 
номенклатури; володіє теоретичним 
матеріалом на репродуктивному рівні, 
демонструє початкові вміння. 

Середній 
 

120 – 129 

Вступник виявляє знання основних питань 
методики навчання технологій та основ 
інформатики, але допускає помилки у викладі 
матеріалу; орієнтується в функціях та задачах 
інформатики; називає основні функціональні 
характеристики комп’ютера; називає зовнішні 
пристрої ПК. Вступник розкриває зміст 
питань за допомогою екзаменаторів. 

130 – 139 

Вступник виявляє знання загальних питання 
технологічної підготовки учнів; орієнтується 
в основних системах трудового і 
професійного навчання; має уявлення про 



методи проектування в основній школі. 
Називає головні функції та задачі 
інформатики; розуміє основні функціональні 
характеристики комп’ютера; має поняття про 
операційні системи та їх функції. Вступник 
уміє аналізувати теоретичний матеріал. 

140 – 149 

Вступник демонструє знання основних 
питань методики навчання технологій та 
основ інформатики, але допускає незначні 
помилки у викладі матеріалу, які свідчать про 
недостатньо глибоке засвоєння теоретичних 
понять; аналізує та порівнює основні системи 
трудового і професійного навчання; знає 
провідні принципи технологічної освіти в 
школі. 
Має уявлення про архітектуру комп’ютера та 
комп’ютерні мережі, про системи 
опрацювання текстових та графічних даних. 
Вступник уміє аналізувати та узагальнювати 
теоретичний матеріал. 

Достатній 

150 – 159 

Вступник виявляє достатні знання основних 
питань методики навчання технологій та 
основ інформатики; у відповіді є деякі 
недоліки в послідовності викладу матеріалу, 
які сам виправляє. Вступник знає основні 
теорії технологічної підготовки; аналізує  
методику технологічної підготовки учнів 
основної школи та учнів старшої школи; знає 
методику вивчення в основній школі методів 
проектування. 
Уміє працювати з текстовими та графічними 
редакторами, опрацьовувати електронні 
таблиці та створювати бази даних. Вступник 
уміє узагальнювати теоретичний матеріал та 
робити висновки. 

160 – 169 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння 
основних питань з трудової підготовки учнів 
та інформатики; у відповіді є поодинокі 
недоліки в послідовності викладу матеріалу, 
які сам помічає та виправляє. Вступник 
розкриває загальні питання методики 
навчання технології; знає основні теорії 
технологічної підготовки; порівнює  методики 
технологічної підготовки учнів основної 
школи та учнів старшої школи.  



Демонструє уміння працювати зі службовими 
та стандартними програмами операційної 
системи; архівувати дані; працювати з 
текстовими та графічними редакторами; 
опрацьовувати електронні таблиці та 
створювати бази даних. Уміє узагальнювати 
теоретичний матеріал та робити власні 
висновки. 

170 – 179 

Вступник виявляє достатні знання і розуміння 
основних положень з методики навчання 
технологій та основ інформатики; аналізує 
методи трудового навчання за джерелами 
інформації, характером пізнавальної 
діяльності і самостійністю учнів;  знає 
особливості та етапи трудового виховання; 
аналізує принципи трудового виховання.  
Вступник знає складові частини інформатики; 
класифікує програмне забезпечення. 
Вступник уміє зіставляти та узагальнювати 
засвоєний матеріал, робить власні висновки, 
виявляє частково-евристичний інтерес. 

Високий 

180 – 189 

Вступник ґрунтовно викладає теоретичний 
матеріал, володіє у повному обсязі знаннями 
щодо організації трудового, профільного й 
професійного навчання; обізнаний з 
теоретичними підходами проектно- 
технологічної діяльності; логічно і послідовно 
обґрунтовує свої думки; розкриває суть 
питання, наводить приклади застосовування 
теоретичних знань для організації і 
проведення урочної і позакласної 
технологічної підготовки учнів. 
Вступник знає складові частини інформатики; 
класифікує програмне забезпечення; наводить 
приклади перетворення інформації у різних 
системах числення; уміє налаштовувати 
операційну систему; використовувати засоби 
ІКТ у процесі навчання. 

190 – 199 

Вступник ґрунтовно і повно розкриває суть 
питань, володіє у повному обсязі знаннями 
щодо форм організації трудового, 
профільного й професійного навчання; 
виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний 
з проектно-технологічним підходом у 
трудовому навчанні; логічно і послідовно 



обґрунтовує особливості та етапи трудового 
виховання; вміє виконувати діагностику 
навчальних досягнень учнів. Вступник 
характеризує методи трудового навчання за 
джерелами інформації, характером 
пізнавальної діяльності і самостійністю учнів; 
наводить приклади з власного досвіду. 
Уміє організовувати роботу з використанням 
комп'ютера; налаштовувати операційну 
систему; працювати зі службовими та 
стандартними програмами операційної 
системи; працювати з текстовими та 
графічними редакторами. 

200 

Вступник ґрунтовно, повно та послідовно 
викладає теоретичний матеріал, володіє 
методами дослідження, уміє виділити 
теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє 
повне розуміння матеріалу, обізнаний з 
теоретичними підходами і концепціями, 
логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; 
глибоко розкриває суть питання, застосовує 
теоретичні знання для аналізу навчально-
методичних ситуацій; аналізує методи 
педагогічних досліджень та наводить 
приклади з власного педагогічного досвіду; 
уміє використовувати засоби ІКТ у процесі 
навчання. 

 
СТРУКТУРА ОЦІНКИ 

 
Питання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою від 0 до 200 

балів. Загальна оцінка за вступне випробування визначається як середнє 
арифметичне оцінок за кожне питання поділене на кількість питань 
екзаменаційного білету. 



ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ  
 

Розділ 1. Основи теорії технологічної підготовки 
 

1. Загальні питання технологічної підготовки учнів.  
Предмет і завдання курсу. Технологічна освіта та її складові частини. 

Методи наукових досліджень. Перспективний педагогічний досвід організації 
технологічної підготовки учнів. Аналіз навчальної і науково- методичної 
літератури з технологічної освіти. 

2. Історія розвитку трудової підготовки учнів у вітчизняній та 
зарубіжній системі освіти.  

Історія становлення і розвитку трудового і професійного навчання. 
Етапи трудової підготовки учнів в загальноосвітній школі України. 
Технологічна освіта учнів у сучасній загальноосвітній школі та 
концептуальні засади її реформування. Зарубіжний досвід здійснення 
технологічної освіти учнівської молоді. 

3. Технологічна освіта в сучасній школі України. 
 Теоретико-методологічні засади сучасної технологічної освіти учнів. 

Місія, мета і завдання технологічної освіти учнів в загальноосвітніх 
навчальних закладах. Принципи, зміст і структура технологічної підготовки 
школярів. 

4. Сучасний учитель технологій.  
Сучасні тенденції реформування технологічної освіти учнів і проблема 

модернізації підготовки вчителя технологій. Основні вимоги, що ставляться 
до сучасного вчителя технології. Особливості педагогічної діяльності вчителя 
технології. Організація методичної роботи вчителів технології та їх атестація. 

5. Системи трудового і професійного навчання.  
Поняття системи трудової підготовки. Аналіз основних систем 

трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, 
операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної 
тощо. Сучасні системи технологічної підготовки учнів у школі. Принципи 
відбору системи технологічної підготовки відповідно до Державних 
стандартів змісту освітньої галузі "Технології". Проектно-технологічна 
система технологічної підготовки учнів. 

 
 
 



6. Особливості процесу технологічної підготовки учнів у школі. 
 Загальні основи процесу навчання: методологічна основа, єдність 

викладання та учіння, рушійні сили, процес засвоєння. Особливості процесу 
технологічної підготовки учнів у початковій, основній і старшій школі. 
Стимулювання і мотивація навчально-трудової діяльності учнів. 
Особистісно- орієнтована технологічна підготовка школярів. 

7. Зміст технологічної підготовки учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах.  

Загальна характеристика змісту технологічної підготовки учнів у школі 
відповідно до Державних стандартів середньої освіти та структури 
загальноосвітньої школи. Характеристика змісту технологічної освіти в 
початковій, основній і старшій школі. Логічна структура і наступність змісту 
технологічної підготовки учнів у школі. 

8. Принципи технологічної освіти. 
 Поняття про принципи навчання. Провідні принципи технологічної 

освіти в школі: природовідповідності, культуровідповідності, творчості, 
варіативності, інтегративності, диференціації, системності, ергономічності, 
педагогічного проектування. 

Характеристика загальних принципів навчання технології: гуманізації, 
індивідуалізації та диференціації, політехнічної спрямованості, поєднання 
навчання з трудовою діяльністю, наочності, систематичності і послідовності, 
доступності і посильності, свідомості і активності, врахування вікових та 
індивідуальних особливостей. 

9. Методи навчання технології. 
 Поняття про методи, прийоми навчання. Класифікація методів. 

Характеристика методів навчання технології за джерелами інформації 
(словесні, наочні і практичні). Характеристика методів навчання технології за 
характером пізнавальної діяльності і самостійності учнів (пояснювально- 
ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково - 
пошуковий і дослідницький). Методи роботи вчителя. Методи самостійної 
роботи учнів. Умови вибору методів навчання технології. Поняття про 
пасивні, активні та інтерактивні методики навчання технології. 

10. Форми організації навчання технології.  
Основні ознаки класно-урочної системи навчання. Сучасні системи 

технологічної підготовки учнів. Характеристика урочних і позаурочних форм 
технологічної освіти. Форми організації навчально-трудової діяльності учнів 
на уроці (індивідуальна, парна, групова і фронтальна). Урок технології як 
провідна форма навчальних занять. Типи та структура уроків технології. 

 



11. Навчально-матеріальна база технологічної освіти. 
 Особливості створення навчально-матеріальної бази для технологічної 

підготовки. Положення про навчальні майстерні та вимоги до них. 
Обладнання майстерень. Основні ергономічні вимоги до робочого місця 
учнів та вчителя. Атестація робочих місць учнів. Вимоги до матеріальної 
бази профільного і професійного навчання. Особливості навчально- 
матеріальної бази профільного і професійного навчання в сільській школі та 
МНВК. 

12. Особливості процесу та етапи трудового виховання, його 
принципи.  

Суть процесу трудового виховання, його завдання. Складові частини 
трудового виховання. Принципи трудового виховання. Характеристика 
методів і форм трудового виховання. Предметно-перетворювальна діяльність 
як основа трудового виховання школярів. 

13. Позаурочна робота з технології.  
Суть позакласної і позашкільної діяльності учнів. Позаурочна робота з 

навчального предмета, з технічної, декоративно-прикладної творчості та 
сільськогосподарського дослідництва. Форми організації позаурочної 
діяльності учнів: гуртки, студії, клуби тощо. Позашкільні заклади науково- 
технічної творчості учнів. 

14. Трудова діяльність учнів у школі. Організація діяльності 
трудових об'єднань учнів.  

Характер і зміст трудової діяльності учнів. Процес праці і його елементи. 
Види трудових об'єднань в сучасній школі та організація продуктивної праці 
в них. Планування та організація продуктивної праці учнів. Нормування 
праці учнів. Оплата праці учнів. Санітарно-гігієнічні вимоги до праці учнів. 

15. Професійне самовизначення учнів у процесі технологічної 
підготовки.  

Зміст професійного самовизначення учнів. Поняття системи професійної 
орієнтації. Особливості профорієнтації учнів у процесі технологічної 
підготовки. Форми і методи професійної орієнтації школярів. 

16. Психофізіологічні основи технологічної підготовки 
Основні функції технологічної освіти. Процес навчання, розвитку та 

виховання учнів. Сутність понять: знання, вміння та навички. Процес 
засвоєння технічних знань. Етапи формування практичних умінь та навичок. 

 
Розділ 2. Загальні питання методики навчання технології 

1. Методика навчання технології як галузь педагогічної науки, її 
предмет та завдання.  



Місце методики навчання в системі педагогічних наук. Історія 
становлення і розвитку методики трудового навчання в Україні. Предмет та 
завдання методики навчання технології. Зв'язок методики з іншими науками. 
Методи наукових досліджень. Внесок вітчизняних науковців у розвиток 
методики навчання технології. 

2. Державний стандарт освітньої галузі "Технології": мета і змістові 
лінії.  

Мета та завдання навчання технології в загальноосвітньому навчальному 
закладі. Основні положення Державного стандарту освітньої галузі 
"Технології". Характеристика змістових ліній освітньої галузі. 

3. Модернізація структури та змісту навчання технології в 5-9 
класах загальноосвітньої школи.  

Структура технологічної освіти учнів у загальноосвітньому навчальному 
закладі. Сучасні підходи до обґрунтування змісту технологічної підготовки 
учнів. Загальна характеристика змісту технологічної освіти учнів у школі. 
Структура навчального предмета технології (трудового навчання) у 5-9 
класах. Особливості побудови навчальної програми з технології (трудового 
навчання).. 

4. Система форм навчальних занять з технології у 5-9 класах.  
Урочні та позаурочні форми навчання технології, їх характеристика. 

Особливості занять у 5-6 та 7-9 класах. Форми організації навчальної та 
практичної роботи, продуктивної праці школярів. Забезпечення безпеки 
життєдіяльності учнів в процесі навчально-трудової діяльності. 

5. Урок технології.  
Дидактичні основи уроку технології. Типи стандартних (традиційних) й 

нетрадиційних уроків, вимоги до них. Структура різних типів уроку. 
Підготовка вчителя до занять. Планування роботи. Методичні поради до 
організації і проведення уроків та дотримання ПТБ. 

6. Інноваційні педагогічні технології на уроках технології.  
Суть педагогічної технології. Поняття про інноваційні педагогічні 

технології. Впровадження сучасних педагогічних та інформаційних 
технологій, активних та інтерактивних методик на уроках технології. 

7. Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів.  
Проектна технологія - модель особистісно орієнтованої навчально-

трудової діяльності. Зміст проектно-технологічної діяльності, її основні етапи 
та стадії. Загальні основи методики організації в 5-9 класах проектно-
технологічної діяльності учнів. 

8. Діагностика навчальних досягнень учнів з технології.  
Контроль як складова навчального процесу, її складові, функції та 



принципи. Методи і форми контролю навчальних досягнень учнів. Критерії 
та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках технології. 
Особливості контролю і оцінювання знань та вмінь учнів у процесі проектно-
технологічної діяльності. 

 
Розділ 3. Методика технологічної підготовки учнів основної школи 

 
1. Методика проведення вступних уроків.  
Особливості методики проведення вступних уроків. Узагальнення знань 

отриманих учнями у попередніх класах. Ознайомлення із завданням предмета 
на наступний навчальний рік, елементами культури і безпеки праці. 
Методика вивчення в 5 класі поняття про технологію, основні види 
технологічної діяльності. Методика формування в учнів інтересу до 
предмету. 

2. Методика навчання учнів 7-9 класів проектуванню виробів.  
Методика ознайомлення учнів із поняттями: проект, проектування; 

основними етапами проектування виробів: організаційно-підготовчий, 
конструкторський, технологічний, заключний. Методика навчання учнів 
складанню плану роботи з виконання проекту. 

3. Методика вивчення в основній школі методів проектування.  
Поняття про методи проектування. Наступність у вивченні методів 

проектування. Методика ознайомлення учнів з методами фантазування (5 
клас), комбінування (6 клас), фокальних об'єктів (7 клас), комбінаторики (8 
клас). 

4. Методика вивчення в 5-9 класах конструкційних матеріалів.  
Структура розділу «Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки». 

Наступність у вивченні конструкційних матеріалів. Методика ознайомлення 
учнів 5 класу з фанерою, ДВП. Методика вивчення в 6 класі тонколистового 
металу та дроту, їх властивостей. Методика вивчення у 7 класі деревини як 
конструкційного матеріалу. Методика ознайомлення учнів 8 класу з 
матеріалами хімічного походження та металом. Методика ознайомлення 
учнів 9 класу з композиційними матеріалами. 

5. Методика навчання учнів 5-9 класів основам технічної графіки.  
Наступність вивчення основ технічної графіки в основній школі. 

Методика навчання учнів 5-6 класу розмічання за шаблоном. 
Методика ознайомлення учнів 7 класу з типами ліній, масштабом, 

ескізом, кресленням тощо. Методика навчання учнів 8 класу основам 
проеціювання на дві, три площини, правилам нанесення розмірів, виконання 
ескізу. 



6. Методика ознайомлення учнів 5-9 класів з основами техніки.  
Наступність у вивченні основ техніки в 5-7 класах. Методика 

ознайомлення учнів 5 класу з технологічним процесом, ручними та 
механічними засобами праці. Введення поняття про деталь, способи їх 
отримання і з'єднання. 

Методика ознайомлення учнів 6 класу з поняттями машина, їх видами. 
Методика вивчення у 7 класі типових і спеціальних деталей та видів 

з'єднання: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні. 
7. Методика навчання учнів технології обробки конструкційних 

матеріалів.  
Наступність у вивченні технологічних процесів. Методика навчання 

учнів 5 класу роботи з лобзиком. Методика навчання учнів 6 класу технології 
обробки тонколистового металу та дроту (різання металу ножицями, дроту - 
кусачками). Методика навчання учнів 7 класу технології обробки деревини. 
Методика навчання учнів 8 класу технології ручної обробки металу 
(розмічання, різання ножицями, обпилювання тощо). 

8. Методика вивчення в 5-6 класі варіативних модулів.  
Мотивація вибору варіативного модуля. Особистісно- орієнтований 

підхід у реалізації варіативної складової навчальної програми. Особливості 
вивчення варіативних модулів в 5-6 класах. Зміст варіативних модулів. 
Методика вивчення варіативних модулів. 

9. Методика вивчення варіативних модулів у 7-9 класах.  
Особливості вивчення варіативних модулів у 7-9 класах. Зміст 

варіативних модулів. Методика вивчення варіативних модулів. 
 

Розділ 4. Методика вивчення курсу "Технології"  в старшій школі 
 

1. Технологічна підготовка учнів старшої школи.  
Особливості технологічної освіти учнів у старшій школі. Профільне 

навчання у 10-11 класах. Види профілів. Технологічний профіль та його 
напрями. Академічний профіль (рівень стандарту). 

2. Зміст та структура курсу "Технології" в старшій школі.  
Особливості вивчення курсу "Технології" в 10-11 класах. Структура і 

зміст навчальної програми. Модульний підхід до структурування навчальної 
програми. Інваріантна та варіативна частини програми. Базовий модуль 
«Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини» як основа 
інваріантної складової. Загальна характеристика варіативної частини 
програми. 

3. Методика вивчення розділу «Проектна технологія як складова 



сучасного виробництва та життєдіяльності людини».  
Наступність вивчення розділу у 10 та 11 класах. Спрямованість 

матеріалу розділу на поглиблення, розширення, систематизацію знань 
старшокласників про основи проектної технології в умовах сучасного 
виробництва та життєдіяльності людини. Методика вивчення методів 
творчого мислення (сенектики, асоціативні методи, морфологічний аналіз 
інформації тощо), які в сукупності презентують технологію опрацювання 
інформації та пошуку нових ідей для розв'язання проблемних завдань. 

4. Методика вивчення розділу "Інформаційні джерела та 
інформаційні технології в проектній діяльності".  

Наступність у вивченні розділу. Методика вивчення основних тем 
розділу: Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми 
засобами Інтернету. Технологія створення банку ідей. Аналіз існуючих 
виробів та визначення завдань проекту. Аналіз та компонування інформації 
для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту 

5. Методика вивчення розділу "Художнє конструювання об'єктів 
технологічної діяльності".  

Наступність і послідовність вивчення розділу у старшій школі. 
Методика вивчення основних тем: Загальні відомості про дизайн. Стадії 
дизайну об'єктів технологічної діяльності. Технологія створення дизайн- 
проекту. Експертиза майбутнього виробу. Складання проектно-технологічної 
документації. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності 

6. Методика вивчення розділів "Екологічні і техногенні проблеми в 
перетворювальній діяльності людини та економічний аналіз проекту".  

Наступність і послідовність вивчення розділу. Методика ознайомлення 
учнів з екологічними і техногенними проблемами перетворювальної 
діяльності людини. Формування екологічної та економічної культури 
випускника школи. Методика вивчення тем: Глобальні проблеми людства. 
Природоохоронні технології. Економічне обґрунтування проекту. 
Маркетингові дослідження проекту. 

7. Методика вивчення розділу «Проектування професійного успіху».  
Особливості вивчення розділу в контексті професійного самовизначення 

старшокласників. Методика вивчення тем: Проектування в соціальній сфері. 
Основи проектування власного професійного майбутнього. Методика 
навчання учнів розробленню власного портфоліо та творчого проекту «Моя 
професійна кар'єра». 

8. Методика вивчення варіативної частини.  
Види варіативних модулів у 10-11 класах. Вибір варіативних модулів. 

Змістова характеристика окремих модулів. Методика вивчення окремих 



модулів. 
 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ 
1. Предмет, задачі, головна функція та задачі інформатики. Три складові 

частини інформатики. 
2. Кодування інформації. Системи числення. Навести приклади 

перетворення інформації у різних системах числення. 
3. Покоління комп’ютерів. Основні функціональні характеристики 

комп’ютера. 
4. Microsoft Word: етапи створення нового документу. Основні операції 

над файлами. 
5. Архівування файлів: принцип архівації, основні характеристики архівів. 

Засоби архівування, їх характеристика. 
6. Текстовий редактор Microsoft Word: призначення, можливості, загальна 

характеристика інтерфейсу. 
7. Класифікація програмного забезпечення. Три класи програмних 

продуктів, їх характеристика. 
8. Типи даних Microsoft Excel. Введення та редагування даних. 
9. Зовнішні носії інформації, їх характеристика. Розкрити поняття: 

кластер, файл. 
10. Комп’ютерні мережі: призначення, класифікація, фізичне середовище 

передачі даних, характеристика процесу передачі даних. 
11. Вставка графічних об’єктів до документу Microsoft Word. Дати 

характеристику цим об’єктам. 
12. Редагування тексту в Microsoft Word. Текстові блоки: створення, 

основні операції над блоками. 
13. Зовнішні пристрої ПК, їх характеристика. 
14. Історія розвитку Windows. 
15. Поняття архітектури комп’ютера. Архітектурні принципи Джона фон 

Неймана. Ненеймановські архітектури комп’ютера. 
16. Флеш-пам’ять. Інші типи запам’ятовуючих пристроїв. 
17. Загальний принцип копіювання, переміщення, перейменовування 

об’єктів у Windows. 
18. Комп’ютерні віруси: шляхи проникнення вірусів, класифікація вірусів. 

Антивірусні засоби, їх характеристика. 
19. Вставка таблиць у документ Microsoft Word. Можливості редагування 

таблиць. 
20. Основні об’єкти Windows: вікна, об’єкти керування, типи меню. 



21. Організація пошуку і заміни у текстовому редакторі Microsoft Word. 
Режими перегляду документу. Робота з вікнами. 

22. Формування діапазонів у Microsoft Excel. Типи діапазонів. 
23. Фільтрація та сортування списку Microsoft Excel. 
24. Дати загальну характеристику інтерфейсу Windows. 
25. Призначення електронних таблиць. Переваги табличних процесорів. 
26. Windows. Призначена кнопки Пуск. Охарактеризуйте пункти головного 

меню. 
27. Адресний простір у Microsoft Excel. Адреси. Посилання. 
28. Основні додатки Windows: системні, сервісні, їх характеристика.  
29. Microsoft Excel. Засоби графічного представлення інформації. 
30. Знищення та відновлення об’єктів у Windows.  
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