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Практику проходив у Кирничанській загальноосвітній школі  I-III ступенів з 

16.11.2020 р.  

по  27.12.2020 р.   

Педагогічна практика складалася з наступного змісту діяльності:  

1. Ознайомлення із змістом та завданнями практики з інформатики   

• Створення індивідуального плану роботи та заповнення щоденника 

практики . 

2. Ознайомлення із базою практики, керівниками навчального закладу та 

вчителями.  

• Створення паспорту об‘єкта практики (Додаток 2).  

• Ознайомлення з матеріально-технічною базою школи. 

• Бесіда з дикертором школи. 

• Закріплення студентів за вчителем з інформатики.  

• Знайомство з педагогічним колективом.  

3. Вивчення матеріально-технічної бази аудиторії з інформатики.  

• Ознайомлення з матеріально-технічною базою кабінету інформатики, 

наявними в кабінеті інформатики наочними посібниками, 

обладнанням, ТЗН, програмним забезпеченням.   

4. Професійно-педагогічна діяльність.  

• Складання характеристики організації навчально-виховного процесу з 

інформатики (Додаток 3).  

• Ознайомлення з навчальними програмами, календарним планом з 

інформатики (Додаток 5).  

• Складання порівняльної характеристики відповідності кабінету 

інформатики встановленим вимогам (Додаток 4).  

• Відвідування уроків в різних класах.   

• Вивчення особливостей і вимог до ведення документації.   

• Планування виховної роботи в класному колективі (Додаток 6).  
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• Аналіз структури та динаміки уроку, аналіз діяльності вчителя 

(Додаток 7).  

• Складання план-конспектів уроків з інформатики (Додаток 8).  

• План-конспект  виховного заходу  (Додаток  9).  

• Аналіз відвіданого виховного заходу (Додаток 10).  

• Проведення пробних занять.  

• Проведення виховного заходу (Додаток 11).  

5. Спостереження психологічного  характеру    

• Проведення психологічних спостережень (окремих учнів, класного 

колективу, навчально-виховного процесу). (Додаток 12) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ  

Додаток 1  
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Індивідуальний план студента на практику  

  

№  Вид діяльності студента-практиканта  Термін виконання  

1.  Участь у настановній конференції, знайомство з 

метою, завданнями, змістом практики  

  

2.  Підготовка до проведення спостережень за 

навчально-виховним процесом. Підбір  

матеріалів відповідно до завдань практики  

  

3.  Відвідування  школи,  ознайомлення 

 із навчальним закладом  

  

4.  Відвідування уроків, зокрема уроків  

інформатики, проведення запланованих 

спостережень  

  

5.  Розробка інтерактивних завдань     

6.  Проведення уроків інформатики згідно 

календарного планування  

  

7.  Відвідування уроків   

8.  Відвідування уроків, проведення виховного 

заходу  

  

9.  Пошук та аналіз інформації відповідно до 

завдань практики, оформлення проміжних 

результатів,   

  

10.  Оформлення звітної документації     

11.  Участь у підсумковій конференції    

  Всього:    

  

    



5  

 

                                                                      Додаток 2 

 Паспорт об’єкта практики  

Кирничанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізмаїльської районної ради Одеської області 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 

 

Кирничанська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

Ізмаїльської районної ради Одеської області 

 

68650 

 

Одеська область 

 

Ізмаїльський район 

 

https://kirn-school.at.ua/_si/0/09683026.jpg
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Додаток  

с.Кирнички 

 

вул..Шкільна, 1 

 

телефон: 0484146840 

 

E-mail: kirnshcool@ukr.net 
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                                                                                                              Додаток3 

Характеристика і особливості організації навчально-виховного процесу з 

інформатики  

У Кирничанській ЗОШ  присутний 1 вчитель інформатики( Куртева 

Светлана Олександрівна), вчитель викладає інформатику у кожному класі .  

Навчальна діяльність учнів здійснюється у двох комп‘ютерних классах 

призначених для навчання інформатики.Перший кабінет для дітей 1-4 клаасів- 

там вони навчаються інформатиці,а другий для дітей 5-11 класів. 

Використовується комбінована форма навчання, тобто в залежності від 

теми уроку заняття приймають лекційну чи лабораторну форму.   

Взагалі навчально-виховний процес складається як із звичайних уроків 

(на засвоєння знань, формування вмінь та навичок, використання вмінь та 

навичок, закріплення та систематизації) так і особливих уроків (виховних 

заходів, екскурсій, олімпіад, факультативних занять).  

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток 

предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації 

творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить 

готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного 

суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й 

творцями сучасного суспільства.  

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в 

учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:   

• створювати і опрацьовувати інформаційні моделі об‘єктів в різних 

програмних середовищах;  

• здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з 

використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті;  

• алгоритмічно, логічно та критично мислити;  

• висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і 

перевіряти їх при розв‘язуванні практичних задач з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);  
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Додаток  

• використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації 

співпраці при розв‘язуванні навчальних, в тому числі які виникають при 

навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;  

• планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну 

діяльність в інформаційному середовищі;  

• безпечно працювати з інформаційними системами.  

• підготовленість учителів інформатики до навчання курсу.  

• наявність в аудиторіях необхідного обладання (комп‘ютерної техніки, 

проектору),   

• наявність на ПК Інтернет з‘єднання та списку програмних засобів:  

операційна система з графічним інтерфейсом;   o клавіатурний тренажер і 

тренажер миші (Stamina, Poli-m).  o програма для запису даних на 

оптичні носії (Ashampo Burning  

Studio).  

o архіватор (WinRAR, 7zip).  

o антивірусна програма (Comodo Internet Security).  o 

 векторний графічний редактор (Corel Draw 2019). o 

 растровий графічний редактор (Photoshop CS6). o 

 текстовий процесор (Notepad++).  

o редактор презентацій (MS PowerPoint). o редактор 

публікацій (MS Publisher). o програми для опрацювання 

об‘єктів мультимедіа (Adobe Premiere  

Pro). o  табличний 

процесор (MS Excel).    

o програма для створення карт знань (FreeMind).  

o програми для опрацювання аудіо- та відеоданих і розробки 

потокових презентацій (Sony Vegas Pro15). o онлайн-

перекладачі (Google Translate).  

o веб-браузер (Opera, Google Chrome, Firefox). o навчальне 

середовище виконання алгоритмів (Scatch).  

Навчально-виховний процес з інформатики проходить відповідно до 

навчальної програми МОН України з дотриманням мети і завдань курсу, 

кількості годин для кожного класу, з дотриманням кількості годин на вивчення 

кожної теми та з впровадженням необхідної за програмою кількості знань, 

умінь та навичок.  
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                                                                                                            Додаток 4 

Порівняльна характеристика відповідності кабінету інформатики                  

щодо проведення занять  

 За  положенням  про  кабінет  інформатики  та  інформаційно- 

комунікаційних  технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів 

МОН України кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій  (далі – КІІКТ) у Кирничанській ЗОШ побудован у відповідності до 

положення про затвердження  програми  інформатизації      загальноосвітніх      

навчальних     закладів, комп'ютеризації   сільських  шкіл  на  2001  -  2003  роки  

та  у відповідності до положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України. Введення кабінету в 

експлуатацію проводила комісія, створена відповідно до положення   про  

організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників навчально-виховного  процесу 

в установах і закладах освіти. Кабінет побудован також відповідно до Правил  

безпеки під час навчання  в  кабінетах  інформатики  навчальних  закладів  

системи загальної середньої освіти та відповідно до вимог пожежної безпеки 

для всіх приміщень КІІКТ. При проведені уроків у кабінеті вчителі 

дотримуються державних санітарних правил та норм "Влаштування і 

обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим 

праці учнів на персональних комп'ютерах".   

За цими правилами:  

• Кабінет має природне та штучне освітлення.  

• Є організований обмін повітря.  

• Площа на одного учня задовольняє нормам   

• Стіни, стеля та підлога мають допустимий коефіцієнт відбиття, підлога 

зручна для вологого прибирання.  

• У кабінеті немає меблів, створених з шкідливих матеріалів (синтетика, 

пластик).  

• Висота стелі відповідає нормам.  
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Додаток  

• Монітори ПК\ноутбуків відкалібровані, мают допустиму яскравість, 

частоту оновлення та розмір. Є можливість змінити яскравість та відстань 

від монітору.  

• Рівень постійного шуму в кабінеті на допустимому рівні.  

• Гучність динаміків змінюється в допустимих межах.  

• Конструкція стільців в кабінеті допустима для підтриманя раціональної 

пози для роботи за ПК, але стільці мають фіксовані розміри та не мають 

можливості для зміни висоти чи нахилу.  

• До уроків учнів допускаються тільки після проведення інструктажу з 

техніки безпеки.  

• Заняття проводяться відповідно до регламенту  тривалості безперервної 

роботи за ПК .  

• Робота за ПК повинна проводитися виключно в індивідуальному 

режимі, але не завжди проводиться саме так.  

  

1. Санітарно – гігієнічні умови приміщення.  

Кабінет комп‘ютерної техніки:   

• Фізичні розміри: площа: 26,7 м
2
, об‘єм: 121,5м

3
.  

• Поверх: перший, орієнтація вікон: захід.  

• Фарбування стін: білий колір.  

• Фарбування дошки: зелений колір.  

• Матеріали для оздоблення стін: вапняний розчин.  

• Підлога покрита: фарбою (коричнева).  

• Жалюзі: так.  

• Вентиляція: змішана.   

• Температура приміщення: 19-22°С.  

• Відносна вологість повітря: до 60%.  

• Освітлення: змішане ( КЕО-1.5%, 200Лк-екрани, 400Лк-столи).  Штучне 

освітлення: так.  

• Типи світильників: підвісні.  

• Лампи: люмінесцентні.  

• Загальне освітлення: комбіноване.  

• Питома потужність світильників: 5 ВТ/м.кв.  

• Розміщення світильників відносно екрану: над екраном (без бліків).  

• Висота підвісу світильників: 0.5 м (при висоті стелі – 4,55м).  
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• Рівень шуму в ДБ: від компьютерів – 20 ДБ, загальний рівень – не більше 

40 ДБ.  
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Додаток  

2. Організація робочих місць.  

Кількість робочіх станцій:  7 шт (6 ноутбуків, 1 ПК).  

• Характеристики робочіх станцій:   

o Ноутбуки 1-6: Intel Celeron CPU 

2.16GHz, 4 Gb LPDDR3, 18.5" IPS  

1366x768. o ПК: Intel Pentium G4560 CPU 3.6Ghz, 4 Gb DDR4, 21" IPS 

1366x768.  Кількість робочих місць: 12.  

• Розміщення ПК: периметральне.  

• Працюють: вдвох .  

• Стіл: висота 1 м, ширина  0.6 м, довжина 1.5 м.  

• Стільці: висота 65 см, ширина сидіння 50 см.  

• Висота спинки від підлоги 1 м, кут нахилу спинки 5°.  

• Можливість регулювання висоти сидіння: ні.  

• Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так.  

• Відстань від очей до екрана  50-70 см.  Кут зору 20-45°.  

• Клавіатура розміщена окремо: ні.  

3. Режим роботи кабінету.  

• Які класи навчаються 5,6,7,8,9,10,11.  

• Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті: 12.  

• В тому числі теоретичною частиною: 25.  

• Скільки часу учні навчаються за відео монітором (за один урок):  

o Протягом року: ~ 3570хв. o 

Протягом дня: ~35 хв. o Протягом 

тижня: ~105 хв.  

• Скільки часу учні проводять в кабінеті комп‘ютерної техніки:  

o Протягом дня:  315 хв. o Протягом 

тижня: 1575 хв.  

• Наявність факультативів в кабінеті комп‘ютерної техніки: Ні.  

Дата обстеження: 17.11.2020.  

    

 

 

Додаток 5   

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу   
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Навчальна програма з інформатики для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (1 

семестр).  

  

№  
уроку  

8-А  Тема уроку  
Примітки  

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення (7 год.)   

1.    Правила поведінки і безпеки життєдіяльності 

(БЖ) в комп‘ютерному класі.  
Опрацювання даних як інформаційний процес.  
Кодування та декодування повідомлень.  

  

2.    Двійкове кодування. Одиниці вимірювання 

довжини двійкового коду. Кодування тексту й 

графічних даних. Таблиці кодів символів.  

  

3.    Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. 

Розв‗язування задач на визначення довжини 

двійкового коду текстових даних.  

  

4.    Персональний комп‘ютер, його основні 

складові. Процесор, пристрої пам‘яті, введення 

та виведення даних, мультимедійні пристрої.  

  

5.    Технічні характеристики та призначення 

основних складових персонального 

комп‘ютера.  

  

6.    Історія  обчислювальних  та 

 комп‘ютерних пристроїв.   
Види сучасних комп‘ютерів та їх застосування  

  

7.    Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. 

Конфігурація комп‘ютера під потребу.   
  

Тема 2.  Опрацювання текстових даних ( 8 год.)   

8.    Формати файлів текстових документів.  

Пошук та заміна фрагментів тексту.  
  

9.    Створення, редагування та форматування 

графічних об‘єктів та таблиць в текстовому 

документі. Недруковані знаки.  

  

10.    Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. 

Створення текстового документа, що містить 

об‘єкти різних типів.  

  

11.    Форматування з використанням стилів. 

Структура документа. Автоматизоване 

створення змісту документа.  

  

12.    Колонтитули.  Шаблони документів    

13.    Гіперпосилання в текстових документах.    

14.    Практична робота 4. Структура документа. 

Автоматизоване створення змісту та  
  

  покажчиків.   

15.    Спільна робота з документом    

Тематична   

http://teach-inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/navchalni_programi/havchalna_programa_informatika_5_9_klasi_2017_rik/39-1-0-1950
http://teach-inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/navchalni_programi/havchalna_programa_informatika_5_9_klasi_2017_rik/39-1-0-1950
http://teach-inf.at.ua/files/nmo-804.pdf
http://teach-inf.at.ua/files/nmo-804.pdf
http://teach-inf.at.ua/files/nmo-804.pdf
http://teach-inf.at.ua/files/nmo-804.pdf


14  

Додаток  

   

  

Тема 3. Створення та публікація веб-ресурсів (10 год.)  
16.    Поняття персонального навчального 

середовища. Використання інтернетсередовищ 

для створення та публікації документів. 

Хмарні технології.   

  

17.    Автоматизовані засоби для створення та 

публікації веб-ресурсів. Організація та 

планування колективної діяльності.  

  

18.    Використання офісних веб-програм для 

створення спільних документів. Створення і 

використання спільних електронних закладок.  

  

19.    Синхронізація даних. Канали новин.    

20.    Інструктаж з БЖД. Практична робота. 5. 

Офісні веб-програми для створення спільних 

документів. Опитування з використанням 

онлайн-форм.  

  

21.    Етапи створення веб-сайтів. Конструювання 

сайтів.  
  

22.    Поняття про мову гіпертекстової розмітки.    

23.    Правила  ергономічного  розміщення 

відомостей на веб-сторінці.  
  

24.    Використання онлайн-систем конструювання 

сайтів.   
  

25.    Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. 

Конструювання сайтів з використанням 

онлайн-систем.  

  

Тематична   

  

Очікувані результати навчання та зміст навчального матеріалу (8 клас).  

Очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності учнів  
Зміст навчального матеріалу  

  

Кодування даних та апаратне забезпечення   
Учень/учениця  
Знаннєва складова  

Розуміє поняття двійкового коду, називає 

одиниці вимірювання його довжини та пояснює їх 

співвідношення.  
Описує загальний принцип побудови таблиці 

кодів символів.  

Пояснює деякі принципи кодування графічних 

даних.  

 Має  уявлення  про  взаємодію  складових  

Опрацювання даних як 

інформаційний процес.  

  

Кодування та 

декодування повідомлень. 

Двійкове кодування. Одиниці 

вимірювання довжини 

двійкового коду.  

  

Кодування тексту й 

графічних даних. Таблиці кодів 

символів.   
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обчислювальних пристроїв, описує їхні основні 

характеристики.  

Наводить приклади застосування сучасних 

пристроїв у різних галузях.   
Описує процес обробки даних комп‘ютерними 

пристроями  

  

Діяльнісна складова  
Уміє кодувати і декодувати повідомлення за 

певними правилами.  
Визначає характеристики складових 

персонального комп‘ютера залежно від його 

призначення  

  

Ціннісна складова   
Усвідомлює зв‘язок між інформаційними 

технологіями та потребами й етапами розвитку 

людського суспільства  

  

  

Персональний комп‘ютер, 

його основні складові. 

Процесор, пристрої пам‘яті, 

введення та виведення даних, 

мультимедійні пристрої.   

  

Технічні характеристики 

та призначення основних 

складових персонального 

комп‘ютера.   

  

Історія обчислювальних та 

комп‘ютерних пристроїв.  
Види сучасних комп‘ютерів та 

їх застосування  

  

  

Опрацювання текстових даних  
Учень/учениця  
Знаннєва складова  

Має уявлення про принципи та можливості 

опрацювання текстових даних.   

Має уявлення про структуру документа.   
Пояснює принципи стильового оформлення та 

спільної роботи з документом.  

  

Діяльнісна складова  
Знаходить і замінює символи та групи символів.   
Створює й використовує гіперпосилання в 

текстовому документі.  
Використовує стилі для форматування 

документа.   

Структурує документ і створює його зміст. 

Створює і редагує колонтитули документа  

  

Ціннісна складова   
Розуміє й обґрунтовує необхідність дотримання 

вимог до стильового оформлення й структурування 

текстового документа  

Пошук та заміна 

фрагментів тексту.  
  
Форматування з 

використанням стилів. 

Структура документа. 

Автоматизоване створення 

змісту документа.   
  
Колонтитули.  

  
Гіперпосилання  в 

 текстових документах.   
  
Спільна робота з 

документом.  

  

Створення та публікація веб-ресурсів  

Учень/учениця  
Знаннєва складова  

Наводить приклади засобів автоматизованого  

Автоматизовані засоби для 

створення та публікації веб-

ресурсів.  
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створення веб-сторінок.  
Розуміє поняття мови гіпертекстової розмітки.  

  

Діяльнісна складова  
Створює веб-сторінки за допомогою 

автоматизованих засобів та публікує їх в Інтернеті.  

Використовує гіпертекстові, графічні й 

мультимедійні елементи на веб-сторінках  

  

Ціннісна складова  
Усвідомлює важливість участі в діяльності 

глобальної інтернет-спільноти.  

 Дотримується  правил  ергономічного  

розміщення матеріалів на веб-сторінці  

   

Поняття про мову 

гіпертекстової розмітки.  

  

Правила ергономічного 

розміщення відомостей на 

вебсторінці  
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Планування виховної роботи в класному колективі.  

Планування виховної роботи в класному колективі це постанова завдань та цілей у 

вихованні учнів. Для молодших, середніх та старших класів ці завдання відрізнаються.   

Під час проходження практики ми проводили уроки більше у середніх класах та під 

час викладання дотримувалися тих завдань, які стоять у вихованні учнів середніх класів, а 

саме:  

• Формування моральної свідомості.  

• Позиція щодо протилежної статі.  

• Відповідальність як риса поведінки.  

• Об‘єктивної самооцінки.  

• Уміння підкорятися та керувати іншими.  

• Колективізм та позитивне ставлення до навчання.  

• Саморегуляція поведінки.  

• Формування економічного мислення.  

Під час проводження уроків у старших класах, ми дотримувалия наступних цілей:  

• Формування рис інтелігентності, та високого рівня культури.  

• Здатність швидкої адаптації до нових умов.  

• Ініціативність, працелюбство, організованість.  

• Само дисциплінованість.  

• Принциповість та відповідальність.  

У впроваджені правильного підходу у вихованні під час викладання нам допомагала 

викладач з інформатики школи Манева Ю.В., яка хоч і не має багато досвіду у викладанні, 

але дуже добре справляється із задачами, які стоять перед шкільним вчителем.  

 

 

 

 

 

 

 
План виховної роботи класного керівника з описом основних            напрямів 

виховної роботі в школі 
Розділ І:Теоретичні засади роботи класного керівника 

Мета і завдання виховної роботи 

 утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 
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 утвердження гуманістичної моральності як базової основи 

громадянського суспільства; 

 культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій; 

 усвідомлення взаємозв‘язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; 

підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування 

ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо. 

Посадові обов'язки класного керівника 

1. Загальні положення  

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики 

класного керівника. Під час складання Інструкції також враховано рекомендації щодо 

організації служби охорони праці в загальноосвітньому закладі Міністерства освіти і науки 

України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України.  

1.2. Класний керівник призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.  

1.3. Класний керівник повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до 

стажу педагогічної роботи).  

1.4. Класний керівник підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з 

виховної роботи.  

1.5. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією і законодавством України, 

Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління 

освітою всіх рівнів з питань освіти та виховання учнівської молоді; правилами і нормами 

охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними 

правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором 

(контрактом). Класний керівник дотримується Конвенції про права дитини.  

2. Функції 

 Основними напрямами діяльності класного керівника є:  

2.1.Створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості 

учнів.  

2.2. Формування колективу класу.  

3. Посадові обов'язки  

Класний керівник виконує такі посадові обов'язки:  

3.1. Працює з учнями закріпленого за ним класу.  

3.2. Вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.  

3.3. Створює сприятливі мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного 

учня в класі.  

3.4. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, 

які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.  

3.5. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні 

корективи в систему його виховання.  

3.6. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, з'ясовує причини низької успішності, 

забезпечує їх усунення.  
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3.7. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, 

об'єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти, за місцем проживання.  

3.8. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів 

учнів і вимог суспільства.  

3.9. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового 

способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють 

зміцненню здоров'я учнів класу.  

3.10. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями 

щоденників і виставлення в них оцінок.  

3.11. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).  

3.12. Планує виховну роботу в класі.  

3.13. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального 

процесу та проведення виховних заходів.  

3.14. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожен нещасний випадок, вживає 

заходів щодо надання першої долікарської допомоги.  

3.15. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального 

процесу, а також доводить до відома дирекції школи інформацію про всі недоліки в 

забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають 

на їхнє здоров'я.  

3.16. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних 

заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.  

3.17. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки 

в побуті, на воді тощо.  

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.  

3.19. Проходить періодичні медичні обстеження.  

3.20. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у діяльності 

методичних об'єднань та інших формах методичної роботи.  

3.21. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу 

педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.  

4. Права  

Класний керівник має право на:  

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.  

4.2. Захист професійної честі й гідності.  

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, 

надання відповідних пояснень.  

4.4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у 

випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням 

педагогом норм професійної етики.  

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, 

передбачених законом.  

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і 

матеріалів, підручників.  

4.7. Регулярне підвищення своєї кваліфікації.  

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.  

4.9. Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які 

стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до 

дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і 

Правилами внутрішнього розпорядку.  
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5. Відповідальність  

5.1. Класний керівник несе відповідальність за життя і здоров'я учнів класу під час заходів, 

які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства 

України.  

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил 

внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та 

інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, 

класний керівник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, передбаченому трудовим 

законодавством.  

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним 

і/чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку 

класний керівник може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і 

Закону України "Про освіту".  

5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням 

(невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки класний керівник несе матеріальну 

відповідальність у порядку, визначеному трудовим чи цивільним законодавством.  

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)  

Класний керівник:  

6.1. Працює за складеним графіком, виходячи з 30-годинного робочого тижня і 

затвердженим директором школи.  

6.2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників.  

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи 

затверджується заступником директора школи з виховної роботи.  

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою 

діяльність після закінчення кожного навчального семестру.  

6.5. Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і 

організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.  

6.6. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, що їх замінюють); 

систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з 

адміністрацією і педагогічними працівниками школи. 

 

Циклограма діяльності класного керівника 

Щоденно: 

 з‘ясування причин відсутності учнів на заняттях;  

 фіксація пропусків у класному журналі; 

 бесіди з учнями, що запізнюються; 

 організація чергування по класу; 

 індивідуальна робота з учнями; 

 контроль зовнішнього вигляду учнів; 

 організація харчування. 

Щотижня: 

 проведення виховних годин; 

 перевірка щоденників; 

 проведення заходів у класі за планом роботи; 

 робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування; 

 контроль за виконанням доручень; 
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 організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки; 

 робота з батьками; 

 робота з вчителями, які працюють у класі; 

 організація контролю за довідками про хворобу учнів класу. 

Щомісяця: 

 проведення класних зборів; 

 відвідування уроків вчителів - предметників у своєму класі; 

 координація виховної роботи з класом 

Щосеместрово: 

 оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту; 

 заповнення табелів успішності; 

 проведення батьківських зборів (за планом); 

 аналіз виконання плану роботи,  корекція плану виховної роботи; 

 складання плану роботи на канікули; 

 аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях; 

 аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу. 

Щорічно: 

 складання плану виховної роботи; 

 оформлення особових справ; 

 оформлення соціального паспорту класу; 

 робота з підручниками; 

 написання характеристики ( за необхідністю); 

 аналіз літнього оздоровлення учнів; 

 підготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року. 

За необхідністю: 

 зустріч з батьками; 

 консультації у психолога; 

 відвідування вдома; 

 складання актів обстеження матеріально – побутових умов учня. 

 

Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості 

І. Загальні данні 

1. Прізвище, ім‘я учня.  

2. Вік. 

3. Клас. 

4. Загальний фізичній розвиток.  

5. Стан здоров‘я.  

6. Умови життя. 

ІІ. Навчальна діяльність 

1. Рівень успішності (однаково чи неоднаково встигає із різних предметів).  

2. Рівень загального розумового розвитку (світогляд, начитаність).  

3. Рівень розвитку мовлення (запас слів, емоційність мовлення, вміння висловити власну 

думку).  

4. Здатність до навчання: 

• Особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, 

здатність до розподілу уваги).  

• Рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення. 
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5. Індивідуальні властивості пам‘яті (швидкість і міцність запам‘ятовування легкість 

відтворювання). 

• Розвиток мислення (здатність розрізняти істотні та другорядні ознаки предметів та явищ, 

рівень засвоєння загальних та абстрактних понять).  

• Рівень розвитку уяви. 

6. Старанність у навчальній роботі. 

7. Інтерес до занять і ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку 

вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності).  

8. Вміння вчитися (дотримання режиму дня, вміння самостійно працювати з книгою, 

контролювати себе, складати плани, конспекти). 

ІІІ. Особливості характеру й темпераменту 

 

Додаток 7 

                                           Аналіз відвіданого уроку 

Структура та динаміка уроку.  

Типічний урок з інформатики незалежно від виду уроку має приблизно однакову 

структуру, яка складається з наступних етапів:  

• Організаційна частина (1хв).  

• Мотивація навчальної діяльності (2-3 хв).  

• Повідомлення теми, мети, завдань уроку (1 хв).  

• Вивчення нового навчального матеріалу (25 хв).  

• Практична робота: вироблення практичних навичок (10 хв).  Підсумок уроку (3-4 

хв).  

• Домашне завдання (1 хв).  

Велика частина уроків з інформатики проходить з презентацією та інколи з іншими 

наочними матеріалами.   

Якщо структура уроку залишається досить сталою для кожного виду уроку, то 

динаміка уроку можно сильно різнитися в залежності від виду уроку. Наприклад: на уроці 

практичного використання умінь та навичок більша частина уроку (30-35 хв) може йти 

саме для практичної роботи учнів, а на уроці вивчення нового матеріалу цей матеріал може 

викладатися як 20 хв з подальшим його засвоєнням на практиці, так і усі 40 хв, якщо 

об‘єми матеріалу великі, в таких випадках засвоєння матеріалу та його практичне 

використання може бути перенесене на н аступний урок чи у якості домашнього завдання.  

Аналіз діяльності вчителя на уроці.  

Кожен учитель повинен уміти не лише підготувати урок, але і проаналізувати його, 

зробити правильні висновки, тому аналіз діяльності вчителя допоможе краще зрозуміти, 

які методи викладання варто використовувати та як це правильно робити.  
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Організація учнів до роботи: Вчителька зразу ж зуміла включити учнів у корисну 

навчальну діяльність, не витрачаючи часу на зайві розмови. Учні досить організовані: у 

них підготовлені ручки, зошити, підручники, щоденники. Староста класу вчасно принесла 

журнал класу. Дошка чиста, є крейда. Завчасно підготовлені також наочні матеріали 

(включений проектор та відкрит перший слайд презентації). Проектор розташований так, 

щоб не відволікати учнів від роботи та так, щоб усім було видно, що на ньому показано.  

Санітарно-гігієнічні умови для проведення уроку забезпечені лише частково: 

вчителька проводила фізкультпаузу, змінювала один вид роботи іншим; у класній кімнаті 

достатньо денного світла.  

В іншому санітарно-гігієнічні умови для нормальної розумової праці учнів були не 

повністю задовільні: кімната після попереднього уроку не була достатньо провітрена, не 

було зроблено вологого прибирання, учні працюють за столами, які відповідають їхньому 

росту; сидять на стільцях зі спинкою; вікна не відкриваються (забиті наглухо), відкрита 

лише одна кватирка; повітря важке, в класі душно (десь близько 24 °С). Не звертається 

увага на положення учнів за робочим місцем. Це знижує розумову активність, призводить 

до перевтоми учнів.  

Емоційний фон на початку і в ході уроку був хороший: учителька задає колективу 

класу мажорний тон, підбадьорює учнів у їхній роботі, доречно жартує. Психологічна 

готовність учнів до уроку була забезпечена: учні приготували необхідне обладнання, 

зустріли вчительку з готовністю працювати.  

Досить вдало і вмотивовано обрано тип уроку комбінований. Реалізована структура 

уроку відповідає його типу. Компоненти уроку були пов'язані між собою логічною 

послідовністю і забезпечили дидактичну цілісність уроку.  

Принципи зв‘язку навчання з життям, систематичності і послідовності, доступності, 

наочності, самостійності, принцип міцності знань, умінь та навичок були дотримані у 

повній мірі. Цим принципам приділилася значна увага, тому вдалося реалізувати ці 

принципи повністю.  

Учителька працювала над формуванням в учнів уваги. Це вдалося їй на початку і 

вкінці уроку (всі мали конкретну роботу), в процесі вивчення нового матеріалу вдалося 

мобілізувати увагу учнів.   

Спостереження за уроком дає право говорити, що вчителька сприяла розумовому 

розвитку загальних здібностей учнів, зокрема оперативної пам'яті, репродуктивної 

діяльності. Проте на уроці не було створено умов для розвитку творчих здібностей учнів.  

Учні непогано володіють методами самостійної навчальної роботи в процесі 

формування вмінь і навичок. Так, вони досить вправно виконували завдання в парах. У 

процесі такої роботи вони не задають додаткових запитань. Це свідчить, що приділяється 

належна увага навчанню учнів володінню методами навчальної роботи. Все ж у процесі 

вивчення нового матеріалу учнів не вчили, як опрацювати його, як виділяти головне та ін. 

А передумови для цього були. Навчання учнів володінню методами самостійної навчальної 

роботи як інструментом пізнання — важливе завдання школи з формування особистості, 

підготовки її до самостійної активної діяльності.  
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Усні відповіді учнів на уроці не оцінювалися (та їх майже й не було). Проте вкінці 

уроку всі учні самостійно працювали над виконанням завдань у парах. Учителька 

перевіряла їх після уроку. Результати непогані. Два учні не справилися з навчальними 

завданнями, але вчителька не оцінювала їхні роботи. Всі помилки були виправлені. Такий 

підхід психологічно вмотивований. Головне — використовувати оцінку не лише для 

констатації рівня і якості навчальної діяльності, а й для стимулювання учнів до активного 

навчання.  

Поведінка вчительки свідчить про її значний досвід і майстерність. Вона добре 

володіє класом, уміє організувати учнів на навчальну діяльність, бачить кожного учня, 

вміє розподіляти увагу, здатна забезпечити трудову дисципліну на основі залучення всього 

класного колективу до навчальної діяльності. Щоправда, у процесі вивчення нового 

матеріалу це не вдалося здійснити повністю: невелика частина учнів випала з поля зору 

вчительки.  

Є підстави стверджувати, що у вчителя виробився хороший стиль роботи:  

діловитість і простота без показовості, театральності, як це спостерігається в інших 

учителів під час відвідування уроків. Учні, очевидно, давно засвоїли цей стиль і почувають 

себе зручно в такій діловій обстановці. Значну роль відіграє і тон роботи. Як уже 

зазначалося, він мажорний. Учителька весь час намагається підтримати бадьорість і 

діловий настрій дітей, створюючи позитивний емоційний фон для активної розумової 

діяльності.  

Зовнішній вигляд вчительки відповідає вимогам етики вчителя: скромна, але гарна 

зачіска, модний красивий костюм блакитного кольору, лаковані туфлі, відсутність зайвих 

прикрас, легка посмішка в очах — все це сприяє         створенню позитивного 

психологічного клімату в класному колективі.  

Мова правильна, мелодійна, різнотональна на різних етапах уроку у зверненні до 

різних учнів. Дикція виразна, вольова. Все це доповнюється доречною мімікою, жестами. 

Вчителька завжди обирає потрібне місце в класі і під час контролю за індивідуальною 

роботою учнів.   
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Комп’ютерні мережі 9 кл. 

Тема уроку: Комп’ютерні мережі. 

Мета уроку: 
1. Познайомити учнів з видами комп‘ютерних мереж, їх структурою, навчити розпізнавати ці мережі, 

засвоїти основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп‘ютерних мереж;  

2. Навчити учнів користуватися комп‘ютерними мережами, вміти їх якісно використовувати при роботі з 

персональним комп‘ютером. 

3. Розвивати вміння виділяти головне у розглянутомі матеріалі, порівнювати, узагальнювати, логічно 

викладати свої думки;  

4. Привити інтерес до предмету інформатики. 

 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. 

Прилади та матеріали: операційна система Windows, Internet Explorer.  

План уроку 

І. Актуалізація знань. 

ІІ. Вивчення нового матеріалу. 

1. Поняття комп‘ютерної мережі. 

2. Типи мереж (локальна, регіональна, глобальна). 

3. Структура мереж (зірка, сітка, послідовне з‘єднання). 

4. Робота з локальною мережею. Практичне завдання.  

 

І. Актуалізація знань. 
1) Що таке операційна система?  

2) Які операційні системи ви знаєте? В чому полягає між ними різниця? 

3) Стандартні програми та їхнє призначення. 

 

II. Вивчення нового матераілу. 
 1) Поняття комп‘ютерної мережі. 

Перші комп‘ютери були розроблені майже одночасно в 40 роках минулого століття у СССР і США. Саме у 

ці роки вчені проводили розробку перших атомних проектів. І для розрахунку складних математичних і 

фізичних формул необхідно була найпотужніша техніка – комп‘ютери. Розміри перших компютерів 

займали приблизно територію великої кімнати і були побудовані на основі лампових приладів. Однак з 

розвитком науково-технічної революції стрімко розвивалися фізичні математичні науки, і це послужико 

надшвидкому розвитку комп‘ютерної техніки. У кінці 80 роках минулого століття Радянська 

промисловість випускала ком‘ютери типу Іскра, Пошук, Корвет. В цей час розпочинається виробницво 

комп‘ютерів на основі мікросхем (транзисторів, резисторів). Поряд з цим відповідними фахівцями 

розробляються операційні системи, програмні продукти. Постановка великих завдань, а саме розробка 

надмістких програмних продуктів потребувало велику кількість талановитих програмістів. У свою чергу 

вони потребували між собою обміну інформації. Обмінюватися між собою інформацією користувачі ПК 

могли за допомогою носіїв інформації, наприклад дискет, однак розміри цих носіїв інформації як правило 

були обмежені, тому комп‘ютери стали об‘єднувати у комп‘ютерну мережу, яка дозволяла надавати 

ресурси у спільне користування та обмінюватися між собою інформацією незалежно від місця 

розташування цих комп‘ютерів. У 1997 році у ЦННТУМ було встановлено комп‘ютерний клас Pentium-

166 Mz. Ці комп‘ютери дозволяють між собою обмінюватися різною інформацією, надавати у спільне 

користування ресурсів та пристроїв, (наприклад принтер), таким чином вони використовують 

комп‘ютерну мережу. 

Найпростіша мережа складається як мінімум з двох комп‘ютерів, які поєднані кабелем. 

Основне призначення комп‘ютерної мережі- забезпечення зручного та надійного доступу користувачів до 

розподілених по території спільних ресурсів та організація їх спільного використання.  

Отже, комп’ютерна мережа - це група з‘єднаних комп‘ютерних та інших пристроїв, яка базується на 

принципі надання ресурсів у спільне користування. 

2) Типи мереж. 

Комп‘ютерні мережі можна умовно поділити на локальні, регіональні та глобальні. 

Мережі часто розподіляють на три основних типи залежно від розміру географічної території, яку вони 
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охоплюють. Невелика площа, як правило, пов‘язується з терміном локальна обчислювальна мережа - 

ЛОМ. Великі площі пов‘язують з термінами регіональна обчислювальна мережа та глобальна 

обчислювальна мережа - ГОМ. 

а) Локальні мережі. Якщо мережа прив‘язана до одного місця (як правило, однієї установи чи комплексу 

різноманітних установ), то вона називається локальною обчислювальною мережею ~ ЛОМ. ЛОМ пов‘язує 

комп‘ютерні системи і периферійні пристрої (накопичувачі на жорстких магнітних дисках, принтери тощо) 

під управлінням мережевої операційної системи та прикладного програмного забезпечення в групи, які 

розподіляють дані і периферійні пристрої на відстані від 1-2 км.  

Метою створення ЛОМ є можливість сумісного використання комп‘ютерних ресурсів - файлів, дисків та 

інших пристроїв. Комп‘ютерні мережі призначені для передачі інформації, тому важливою 

характеристикою є якість та швидкість передачі даних. Швидкість вимірюється в бодах або в бітах за 

секунду (1 біт/с = 1 бод). Кратні одиниці - кілобод, мегабод, гігабод тощо. 

Крім того, серед основних характеристик мереж важливими є: 

- надійність; 

- продуктивність; 

- вартість; 

- операційні можливості. 

Характерною рисою ЛОМ є велика швидкість передачі даних, низький рівень помилок та використання 

дешевого середовища передачі даних. 

Однорангові мережі не мають виділеного сервера, який би відповідав за адміністрування всієї мережі, не 

мають ієрархії серед комп‘ютерів, тобто користувачі самі визначають, які ресурси на власному комп‘ютері 

зробити загальнодоступними. Багаторангові мережі працюють на основі виділеного сервера, який дозволяє 

адмініструвати комп‘ютери, які підключені до локальної мережі. 

б) Регіональні обчислювальні мережі. Регіональна обчислювальна мережа – новий тип мережі, який має 

багато спільного з локальними, але за багатьма параметрами більш складний та комплексний. ЛОМ 

можуть входити до складу регіональних. Наприклад, в додаток до підтримки обміну даними дозволяють 

голосовий та обмін відео- й аудіоінформацією. 

Регіональні мережі розроблені для підтримки великих відстаней. Можуть бути використані для зв‘язку 

декількох локальних мереж в інтегровані мережеві системи. Вони поєднують у собі найкращі 

характеристики локальної мережі (низький рівень помилок, велика швидкість передачі даних) з великою 

географічною поширеністю. Регіональні мережі використовують технології глобальних мереж для 

об‘єднання локальних мереж у конкретному географічному регіоні, наприклад у місті. 

в) Глобальна мережа поширюється на країни. Комунікації здійснюються в основному засобами 

телефонних мереж. Глобальна мережа створюється шляхом з‘єднання локальних мереж і регіональних 

мереж. Досить часто поєднуються різні технології. В порівнянні з локальною та регіональною мережами 

глобальні мережі мають меншу швидкість передачі даних та більший рівень помилок. 

При з‘єднанні двох та більше мереж між собою виникає міжмережеве об‘єднання та утворюється 

глобальна комп‘ютерна мережа, яка може охоплювати місто, область, країну, континент та всю земну 

кулю, а може охоплювати географічно всю країну, але не всіх її громадян. Наприклад, Міністерство освіти 

може мати свою мережу, Міністерство торгівлі - свою. Географічно ці мережі поширені на всю країну, але 

не перетинаються. Через настільний комп‘ютер глобальна мережа може надати інформацію в будь-яку 

точку світу. Глобальні мережі звичайно не створюються з нуля, бо таке рішення неефективне по затратах. 

Замість цього глобальні мережі надають сполучення існуючих локальних обчислювальних мереж, міських 

мереж тощо, створюючи мережі неймовірної складності з різноманітними середовищами передачі даних, 

різноманітними протоколами, що використовуються, різними прикладними програмами. 

Глобальні мережі повинні об‘єднати велику кількість технологій, наведених сьогоднішніми мережами в 

погоджене оточення користувача. Причому об‘єднати мережі різного роду набагато складніше. Прикладом 

глобальної мережі є мережа Інтерет. 

Internet - найбільша глобальна комп‘ютерна мережа, що зв‘язує десятки мільйонів абонентів у більш як 

150 країнах світу.  

Щомісяця її поширеність зростає на 7-10%. Internet утворює немовби ядро, яке забезпечує, взаємодію 

інформаційних мереж, що належать різним установам у всьому світі.  

Якщо раніше вона використовувалася виключно як середовище для передачі файлів і повідомлень 
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електронної пошти, то сьогодні вирішуються більш складні завдання, які підтримують функції мережного 

пошуку та доступу до розподілених інформаційних ресурсів й електронних архівів. Таким чином, Internet 

можна розглядати як деякий глобальний інформаційний простір. Мережа Internet, що служила спочатку 

дослідницьким і навчальним групам, стає все популярнішою в ділових колах. Компанії спокушують 

дешевий глобальний зв‘язок і його швидкість, зручність для проведення сумісних робіт, доступні 

програми, унікальна база даних цієї мережі. Вони розглядають глобальну комп‘ютерну мережу як 

доповнення до своїх власних локальних мереж. Уже кілька років розвиваються і встигли широко ввійти в 

практику в розвинених країнах технології Intranet, що є інформаційними технологіями великої мережі в 

корпоративних мережах і навіть у дуже невеликих мережах ПК підприємств малого бізнесу. При низькій 

вартості послуг (часто це тільки фіксована щомісячна плата за лінії зв‘язку або телефон) користувачі 

можуть дістати доступ до комерційних і некомерційних інформаційних служб США, Канади, Австралії, 

європейських країн, а тепер уже України та Росії. В архівах вільного доступу мережі Internet можна знайти 

інформацію практично з усіх сфер людської діяльності, починаючи з нових наукових відкриттів до 

прогнозу погоди на завтра. В Internet можна знайти рекламу багатьох тисяч фірм і розмістити (часто 

безкоштовно!) свою рекламу. Крім того, Internet надає унікальні можливості дешевого, надійного та 

конфіденційного глобального зв‘язку. Це виявляється дуже зручним для фірм, що мають свої філіали по 

всьому світу, транснаціональних корпорацій і структур управління. Як правило, використання 

інфраструктури Internet для міжнародного зв‘язку коштує набагато дешевше від прямого комп‘ютерного 

зв‘язку через супутниковий канал або телефон. 

3. Структура мереж. 

Топологія мереж описує фізичне розташування мережевого середовища передачі та приєднаних пристроїв. 

Топології описують компонування мережі та дають можливість порівнювати різні мережі. 

Вибір конкретної топології впливає на склад мережевого обладнання, можливості розширення мережі та 

надійність, а також методи управління мережею. 

Існує велика кількість варіантів мережевих топологій. Визначимо найбільш популярні з них. 

Всі можливі варіанти з‘єднань зводяться до комбінації класичних варіантів: 

а) Сітка. Мережа, побудована за топологією сітки, має безпосередні зв‘язки між усіма вузлами в мережі. 

Аналогічно й інші. У випадку топології сітка необхідний інтерфейс для кожного пристрою в мережі. 

Використовується принцип з‘єднання «кожного з кожним. Недоліком буде те, що значна частина зв‘язків 

більш часу простоюватиме. Крім того, якщо врахувати загальну довжину з‘єднань при даній топології, то 

можна зазначити, що вартість її значно підвищується. 

Перевагою даної топології є гарантія мінімальної затримки при передачі, тому що буде велика кількість 

шляхів до кінцевого пункту. У випадку зайнятості або виходу з ладу одного з каналів є додаткові можливі 

варіанти для передачі даних між абонентами мережі. 

Але частіше недоліки перебільшують переваги, тому ця топологія використовується дуже рідко. Часткові 

випадки використання даної топології можна пов‘язувати з використанням її на стратегічних об‘єктах, де 

питання надійності зв‘язку ставиться на перше місце. Частіше така топологія спрощується до 1-2 

резервних каналів зв‘язку. 

б) Зірка (star). Дана топологія наслідувалася з великих ЕОМ, де головна машина отримує та обробляє всі 

дані з периферійних пристроїв.Цей принцип застосовується у системах передачі даних (електронна пошта 

мережі RelCom), де вся інформація між абонентами мережі обов‘язково проходить через центральний 

вузол мережі. 

У зіркоподібних топологіях мереж кожне робоче місце абонента мережі з‘єднане з центральною точкою 

шляхом прямих сполучень між двома вузлами. Ці центральні точки інколи називають мультиплексорами, 

багатопортовими повторювачами, концентраторами або репітерами. Інформація, що посилається з 

робочого місця абонента мережі в зірці, завжди передусім проходить через мультиплексор, звідки вона 

може бути спрямована по одній або більше гілках. Пропускна здатність мережі визначається потужністю 

вузлів. Колізій (зіткнень) даних не виникає. При даному з‘єднанні мережа дуже стійка до пошкоджень. 

При виході з ладу одного робочого місця, мережа продовжує працювати, відключається тільки один 

комп‘ютер. Прикладом мережі з зіркоподібною топологєю може служити телефонна мережа.  

в) Послідовні з’єднання. Різновидами послідовних з‘єднань є такі з‘єднання: просте, кільце, шина. 

1) Просте з’єднання. При простому з‘єднанні інформація передається послідовно з одного комп‘ютера до 

другого та в зворотному порядку. Суттєвий недолік даної топології полягає в тому, що при виході хоча б 

одного комп‘ютера вся мережа перестає функціонувати. Тому така топологія майже не використовується. 

2) Кільце (ring). Кільцева топологія це замкнутий цикл вузлів, що з‘єднанні. 

Прокладка кабелів від однієї робочої станції може бути дуже дорогою і складною, якщо географічне 
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розташування робочих станцій далеке від форми кільця. Повідомлення циркулюють регулярно по колу. 

Робочі станції посилають на кінцеву адресу інформацію, попередньо отримавши з кільця запит. Пересилка 

повідомлень дуже ефективна, тому що більшість повідомлень можна відправляти одне за одним або 

зробити запит по колу на всі станції. 

До недоліків слід віднести: 

- час передачі, який збільшується прямо пропорційно кількості клієнтів; 

- участь кожної робочої станції у передачі інформації, у випадку виходу з ладу хоча б однієї паралізується 

вся мережа; 

- необхідність вимкнення всієї мережі при підключенні нових робочих станцій; 

- можливість перехвату інформації за рахунок того, що дані проходять через кожну робочу станцію. 

Обмежень на довжину мережі не існує. Кільцеві топології достатньо поширені. Вони мають одні з 

найкращих швидкісних характеристик. 

3) Шинна топологія має лінійне середовище передачі даних, в якому всі вузли приєднані до шини 

шляхом відносно коротких з‘єднань. 

Довжина кабелю між робочими станціями не повинна бути меншою, ніж 0,5 м. Максимальна довжина 

сегмента - 186 м. Обмін інформацією при такому з‘єднанні проводиться між довільними комп‘ютерами 

мережі. При пошкодженні зв‘язку одного комп‘ютера з шиною мережа продовжує працювати, при 

пошкодженні шини виходить з ладу. Шину іноді називають магістраллю або сегментом. 

При шинній топології необхідно передбачити абсорбцію (поглинання) сигналу, інакше він буде 

відбиватися від кінців кабелю, викликаючи відлуння. Для запобігання відбиття сигналу шина термінується 

з обох кінців приладами, які поглинають сигнал. Такі прилади називають термінаторами (поглинаючими 

резисторами). Інформація передається конкретній робочій станції по мережевому кабелю в обох 

напрямках. Приймає її тільки та робоча станція, якій вона адресована. В цей час всі інші станції чекають 

звільнення каналу зв‘язку. Чим більше станцій, підключених до мережі, тим менша пропускна здатність 

мережі. На роботу мережі впливають й інші фактори: апаратне забезпечення, кількість повідомлень, що 

передаються, програми, які функціонують у мережі, відстань між робочими станціями, характеристики 

кабелю. 

Переваги. Шинна топологія використовує мінімальну кількість кабелю, оскільки середовище може бути 

оптимальним чином підведене до кожного мережевого вузла, робочі станції можуть бути включені або 

виключені, не вимагається відключення всієї мережі при підключенні нових робочих станцій. Недоліки. 

При обриві кабелю виходить з ладу вся мережа від місця обриву. На відміну від зірки, шина не має 

центральної точки розподілу, тому, як правило, її важко обслуговувати. 

4. Робота з локальною мережею. 

Практичне завдання. 

 

 

Виконайте такі практичні завдання: 
І. Робота з локальною мережею.  

1. На робочому столі створити папку зі своїм прізвищем. 

2. За допомогою графічного редактора Paint нарисувати емблему Волинського відділення Малої академії 

наук України. 

3. Зберегти у створеній папці цю емблему у форматі *.bmp. Записати властивості створеного Вами 

графічного зображення. 

4. За допомогою програми Проводник утворити на файл-сервері U4 у каталозі Emblema каталог з власним 

прізвищем та скопіювати туди Ваш графічний файл. Порівняти властивості створеного Вами графічного 

зображення з властивостями скопійованого Вами Вашого графічного файла, який розміщений на сервері 

U4. Зробити висновки. 

5. Скопіювати у власну папку, яка розміщена на робочому столі, каталоги ваших колег, які розміщені на 

файл сервері U4emblema. 

6. Переглянути скопійовані Вами каталоги зі змістом емблеми та вибрати найкращу. 

7. Показати викладачу вміст створеної Вами папки, яка розміщена, та робочому столі та вміст папки 

U4emblema 

8. Знищити утворену Вами папку, яка розміщена на робочому столі. 
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9. Зробити висновки. 

ІІ. Види та структура комп’ютерних мереж. 

1. На робочому столі завантажити об‘єкт – ярлик Практичне завдання. 

2. Ознайомитися з видами комп‘ютерних мереж та структурою мереж. 

3. Законспектувати у зошит основні поняття. Порівняти види і структури комп‘ютерних мереж. 

4. Зробити висновки. 

 

Підсумок уроку: 
На сьогоднішньому уроці учні ознайомилися з основними видами комп‘ютерних мереж, їх структурою, 

навчилися розпізнавати ці мережі.  

Тема уроку: Використання обчислень у електронних таблицях. 

 Мета уроку:  

1. Продовжувати вивчати правила роботи в середовищі табличного процесора; основні 

операції над даними, що містяться в електронних таблицях; правила опрацювання 

інформації, що зберігається  електронних таблицях; вводити числову інформацію, 

виконувати над нею обчислення за допомогою формул, використовувати  посилання 

на клітинки у формулах. 

2. Розвивати вміння логічно мислити та ставити запитання шляхом впровадження 

елементів технології критичного мислення; вдосконалювати практичні вміння з 

використання програми. 

3. Виховувати ініціативність. 

Тип уроку: комбінований урок. 

Основні терміни та поняття: діапазон, формула електронної таблиці, посилання на комірку. 

Обладнання: Мультимедійне, табличний процесор Ms Excel, практичне завдання до уроку.  

 

Хід уроку: 

I. Організаційний момент:  Вітання з учнями перевірка наявності зошитів щоденників, 

підручників. 

ІІ. Актуалізація опорних знань і перевірка домашнього завдання. 
(бліц опитування)  

1.У яких форматах можна подати числові дані? 

2. За допомогою якої групи на вкладці Основне встановлюється формат числових даних? 

3. За допомогою якої групи на вкладці Основне здійснюється форматування текстових даних? 

4. Яку можливість зміни значень даних у комірці дозволяє група Вирівнювання вкладки Основне? 

5. Як можна змінити спосіб розташування тексту у комірці? 

6. За допомогою якого інструменту можна здійснити об‘єднання комірок, та розміщення в них даних по 

центру? 

7. Які властивості має електронна таблиця, як об‘єкт? 

8. Назвати послідовність команд, яка встановлює значення властивостей електронної таблиці? 

9. Що таке стилі  комірок і як вибрати один із стилів списку? 

10. Як здійснити очищення всіх форматів?  

ІІІ. Пояснення нового матеріалу, визначення теми уроку.  
Ключові слова: (робота з інформаційним вісником) формула, посилання на комірку, імена 

комірок,копіювання та переміщення  формул. 

 

Учні працюють з таблицею(ЗХД), заповнюють організатор «Хочу дізнатися» термінами і поняттями, яких 

вони ще не вчили ,а навіть і не чули про них. 

  

Формула - це вираз який задає операції над даними в комірках та порядок їх виконання.  

Введення формул здійснюється: 

1. Безпосередньо в комірку з клавіатури; 

2. З використанням миші для визначення комірок, що входять у формулу. 

Правила введення формул: 

1. Формула починається зі знака «=»; 

2. У формулі не повинне бути пробілів, крім текстових; 

3. Якщо у формулах використовуються тексти, то вони беруться в лапки; 
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4. Формула може містити: оператори, посилання на комірки, значення, функції й імена. 

Приклад:    

                 =(D4+F7)/(E3 – 0,15*E4) 

 

 Сума      Ділення      Множення та віднімання 

           

Пріоритет дій збігається з математичним, за винятком: 

Знаходження протилежного числа – має вищий пріоритет ніж операція піднесення до степеня. 

Виконання формули: 

Для виконання формули натисніть клавішу Enter або «галочку» біля рядка формули.  

Для виконання однотипних обчислень у сусідніх комірках краще використати Автозаповнювач.  

Для редагування формули виділіть потрібну комірку і відредагуйте формулу в рядку формул. 

При зміні даних, які використовуються у формулах, результати змінюються автоматично. 

Помилки у формулах: 

#####-- результат не помістився в комірці  

#ДЕЛ/0!- спроба ділення на нуль 

#Н/Д-- посилання на порожню комірку 

#ИМЯ?-- невідоме ім'я  

#ПУСТО!-- задано перетинання 2 непересічних областей  

#ЧИСЛО!-- некоректні дані 

#ССЫЛКА!-- формула неправильно посилається на комірку 

#ЗНАЧ!-- неприпустимий тип аргументу. 

Якщо у формулах використовуються посилання на комірки. То під час змінення даних у цих комірках 

відбувається автоматичне переобчислення значень за всіма формулами, які містять такі посилання. Але 

щоб уникнути помилок під час уведення у формулу посилань на комірку, потрібно комірки вибирати 

вказівником.  
Типи посилань та їх використання. Формула може містити посилання, тобто адреси комірок, уміст яких 

використовується в обчисленнях. Це означає, що результат обчислення формули залежить від числа, що 

знаходиться в іншій комірці. 

Посилання можна задавати різними способами: 
 По-перше, адресу комірки можна ввести вручну; 

 по-друге — можна клацнути мишею на відповідній комірці чи вибрати діапазон комірок. 

 Для редагування формули слід двічі клацнути мишею на відповідній комірці. При цьому комірки 

(діапазони), від яких залежить значення формули, виділяються на робочому аркуші рамками різного 

кольору, а посилання відображаються в комірці і в рядку формул тим самим кольором. Це полегшує 

редагування і перевірку формул. Отже, крім чисел, у формулах можна використовувати посилання — 

адреси інших комірок. 

Наприклад, =А4/А5+10 чи =В8+Е9. 

У формулах електронної таблиці використовуються два типи адреси: 1.Абсолютна адреса — не 

змінюється під час копіювання формул, наприклад, $F$1, знак $ фіксує букву стовпця і цифру рядка. 

 2.Відносна адреса — адреса, яка під час копіювання формул коригується (змінюється автоматично).  

 В основному посилання на комірки є відносними — під час копіювання формули адреси в посиланнях 

автоматично змінюються відповідно до відносного розташування вихідної комірки і створюваної копії. 

Проте трапляються випадки, коли адреси деяких комірок не треба змінювати під час копіювання формул. 

Тоді використовуються абсолютні посилання. 

Під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом: номери стовпців( рядків) в 

адресах комірок змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців(рядків).  

Для автоматизації обчислень у роботі з електронними таблицями використовують автозаповнення 

формулами. Ця операція виконується так: у правому нижньому куті рамки активної комірки є чорний 

квадратик (маркер автозаповнення). У разі наведення на нього вказівник миші набуває форми чорного 

хрестика. Перетягування маркера заповнення розглядається як операція «розмноження» вмісту комірки в 

горизонтальному чи вертикальному напрямку. Під час автозаповнення формул до уваги береться характер 

посилань у формулах.  
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Швидкий спосіб обчислення суми в стовпцях і рядках Кнопка Автосума, яка розташована на панелі 

інструментів Стандартна, використовується для швидкого обчислення сум даних. 

 Засіб Автосума можна використовувати в таких випадках: 

 для додавання значень одного стовпця чи рядка; 

 для додавання значень декількох стовпців і рядків; 

 для додавання значень декількох стовпців, декількох рядків і обчислення загальної суми.. 

 

ІІІ. Закріплення  вивченого матеріалу на уроці. Виконання практичного завдання. Повторення 

правил безпечної роботи за комп’ютером. 

 

Практичне завдання 

 

1. Підготувати комп‘ютер до роботи. Завантажити Excel. 

2.Створити таблицю за зразком. 

 

 

      А                      В                       С                        D                 E                    F            

1 Призвіще Дні Тариф Нараховано Податок До видачі 

2 Вовтузенко 22 7,80    

3 Головатий 23 7,80    

4 Кирдяга 22 6,90    

5 Печериця 21 7,50    

6 Науменко 24 6,90    

3. Оплата нараховується за відроблені  робочі дні відповідно до тарифної ставки(оплата одного робочого 

дня). Із заробітної плати вираховується прибутковий податок у розмірі 10 %. 

В таблиці у рядку 2 використовуються формули: 

 У комірці D2               =B2*C2; 

 У комірці E2                =D2*10%; 

 У комірці F2                =D2 – E2. 

 

4. Доповнити таблицю призвіщами власним та учителя заповнити для них стовпчики В і С, підрахувати 

значення комірок у стовпчиках D, E, F. 

5. Змінити у стовпчиках В кількість днів, в С -  тариф, спостерігаючи зміни в стопчиках D, T, F. 

6. Завершити роботу за комп‘ютером, зберегти таблицю в папці зі своєю назвою.   

IV. Валеологічні вимоги до уроку (зняття зорової втоми). 

V. Підведення підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання.  

(Використання прийому прес) 

 Мені сподобалося… 

 Я зрозумів що… 

 Цікаво, а якщо… 

 Я дізнався… 

 А я знав що при цьому… 

5. Домашнє завдання: вивчити відповідний параграф з підручника, завершити заповнення графічного 

організатора « Дізнався». 

Випереджальне завдання: Скласти таблицю для обрахунків з назвою «Вартість підручників для 7 –го 

класу».  

 

 

Тема уроку: Створення та адміністрування веб-сайту. Практична робота. 

Цілі:  

Навчальна. Ознайомити учнів з додатком  Google  -  Google Сайти та навчити створювати 

автоматизовані сайти, розробляти структуру сайту. 

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, самостійність, вміння застосовувати набуті знання до 

практичних завдань. 

Виховна. Виховувати наполегливість, естетичність у оформленні, грамотно висловлюватисвої думки. 
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Тип заняття. Практична робота 

Обладнання та наочність: дошка, комп‘ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник,  вправи 

на   LearningApps.org 

Програмне забезпечення:програма - браузер, офісні програми. 

Хід уроку 

І. Організаційний етап 

 Привітання до учнів та гостей 

 перевірка присутніх 

 перевірка готовності учнів до уроку 

 перевірка домашнього завдання. 

Будь-ласка відкрийте зошити із виконаним домашнім завданням, яким було створити ескізи веб-сторінок 

майбутнього веб-сайту  в зошитах або на аркуші А4. Добре, молодці! 

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

Отже, тема сьогоднішнього уроку: Створення та адміністрування веб - сайту.  

Багато хто з вас мають власні захоплення, якими би хотіли поділитись зі світом: хтось пише цікаві 

пости, хтось  захоплюється 3D графікою, хтось класно танцює в сучасному стилі, хтось затятий 

геймер, а хтось захоплюється сучасним художнім мистецтвом. А як  можна поділитися своїми 

надбаннями, досвідом, розказати світу про себе  саме зараз, в епоху тотальної інформатизації 

суспільства ? (відповіді учнів, наприклад: соц.мережі, сайти,блоги ,форуми, канали на найбільшій 

безкоштовній платформі YouTube та ін….) 

 

- Скажіть  чи не виникало у вас бажання створити власний сайт ?  Якщо так, то цей урок саме 

для вас, бо на ньому ви дізнаєтеся, як за короткий час, безкоштовно та за допомогою 

конструктора створити і розмістити в мережі Інтернет власний сайт, як його 

обслуговувати, наповнювати контентом,адмініструвати  та редагувати . 

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 

- Перед початком виконання практичної роботи  перегляньте відео -  інструкцію до практичної 

частини уроку. 

Перегляд відео 

- А зараз пригадайте, будь ласка,  правила з безпеки життєдіяльності під час роботи за 

комп’ютером! І сідайте за робочі місця. 

Виконайте вправи, які знаходяться у папці «Вправи, 10 клас» на  робочому столі та пригадайте 

матеріал, вивчений на попередніх уроках. 

 1. https://learningapps.org/view15771162 

2. https://learningapps.org/view15770159 

IV.  Виконання практичної роботи.  

 Завдання практичної  роботи: 

Отже, завданням практичної роботи є створення  власного веб-сайту, заповненого відповідним 

контентом. Він повинен містити: головну сторінку та ще дві-три сторінки з інформацією про ваші 

захоплення (хобі), мрії, можливо, плани на майбутнє  та таке інше.  

Учні відтворюють запропоновані завдання, заповнюють сторінки веб – сайту відповідним контентом. За їх 

роботою можна стежити за допомогою проектора . 

V. Рефлексія 

 Скажіть будь ласка чи все встигли зробити, що задумали? 

 Що було складно? 

 Що сподобалось? 

VI. Домашнє завдання  

      Вправи 9,10 ст. 212 підручника 

VІІ. Оцінювання роботи учнів 

Дякую за урок, всі ви гарно підготувались та попрацювали. Вважаю,що поставлену задачу ви 

виконали. Хто не все зробив, що запланував, продовжить на наступному уроці. А за сьогоднішній урок 

ви всі отримуєте 11 балів. До зустрічі!

https://learningapps.org/login.php
https://learningapps.org/view15771162
https://learningapps.org/view15770159
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Завдання практичної роботи 

1. Головна сторінка (назва «Особистий сайт ….»)  
1.1.Фото 

1.2.Моє життєве кредо 

1.3.Вбудована Google Карта із поміткою місця проживання, місця   навчання 

1.4.Нижній колонтитул із зазначенням електронної адреси, місця проживання або навчання , 

тощо 

2. Сторінка «Я в майбутньому»  

2.1. Фото, відео, презентація ( посилання на відео у YouTube, презентацію або вбудоване 

відео із YouTube ) 

2.2. Вбудований Google Календар 

3. Сторінка «Мої захоплення( хобі та ін..) 

3.1 Фото, відео, презентація ( посилання на відео у YouTube, презентацію або вбудоване 

відео із YouTube ) 

3.2. Карусель із фото 

В кінці натискаємо  ОПУБЛІКУВАТИ. Придумуємо ім`я сайту 

 

 

 

 

 

Тема: Електронна пошта. Створення і надсилання електронних листів. Культура 

листування 

Мета: 

 навчальна: сформувати уявлення про електронну пошту; навчити створювати і 

надсилати електронні листи; ознайомити з правилами безпечного спілкування; 

  розвивальна: розвивати логічне мислення; 

 виховна: виховувати в учнів інформаційну культуру, активність, вміння самостійно 

здобувати знання, ввічливість 

Обладнання та наочність: дошка, комп‘ютери, підручники, презентація. 

Програмне забезпечення: браузер. 

Хід уроку 

І. Організаційна частина. 

 Привітання 

  перевірка присутніх 

  перевірка готовності учнів до уроку 

Учитель. 

— Діти, ви любите казки? 

— Відгадайте, з якої це казки? 

«Йшов дід лісом, а за ним бігла собачка. І загубив дід (що?)…? 

— Правильно — це казка «Рукавичка». І на сьогоднішньому уроці ми з вами згадаємо цю 

казочку. Ви готові вирушити в подорож до казки? 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

— Загубив дід рукавичку та й пішов її шукати. 

(Виставити малюнок рукавички). 

— Першою знайшла рукавичку Мишка. 

( Виставити малюнок Мишки). 

— Тут я буду жити! – говорить Мишка. 

— Рукавичка відповідає людським голосом: «Спочатку учні 4 класу повинні відповісти на 

запитання. Якщо всі відповіді будуть правильними, то, будь ласка, живи». 

 Що таке Інтернет? 
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 Що таке веб-сторінка?Веб-сайт? 

 Що таке інтернет-спільнота? (група людей зі спільними інтересами, що спілкуються 

за допомогою Інтернету). 

 Яких правил слід дотримуватися в інтернет-спільнотах? 

 Діти, ви добре впоралися із завданням, тому Мишка буде жити у рукавичці. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

  Та ось пристрибала до рукавички Жабка. Вона теж хоче жити в рукавичці. 

(Виставити малюнок Жабки). 

 Рукавичка їй відповідає людським голосом: «Спочатку учні розшифрують ребус, ось тоді ти 

будеш жити у рукавичці». 

 Ну, що, дітки, допоможемо Жабці? 

Дітки, хто зміг прочитати зашифроване слово? 

 
Правильна відповідь: Інтернет 

    — Діти, ви молодці, допомогли Жабці! 

ІV. Оголошення теми і мети уроку. 

     — Та ось до рукавички прибіг Зайчик. 

(Вивісити малюнок Зайчика) 

       — Він теж проситься до рукавички. А рукавичка знову ставить завдання: «Діти! 

Сьогодні на уроці ви повинні бути дуже уважними, спостережливими, тому що на 

сьогоднішньому уроці ви дізнаєтеся, що таке електронна пошта, ознайомитеся з 

правилами безпечного спілкування; навчитеся створювати і надсилати електронні 

листи; 

     — Яке завдання ставить перед вами рукавичка? 

     — Добре, що ви допомогли Зайчику потрапити до рукавички. 

V. Вивчення нового матеріалу. 
     — А ось уже і лисичка підходить до рукавички. 

(Вивісити малюнок Лисички). 

     — Хто, хто мене візьме жити? 

— А рукавичка і говорить людським голосом: «Візьму тебе жити, якщо дітки 4 класу уважно 

послухають вчителя і попрацюють з підручником». 

1. Розповідь вчителя. 

Є сайти та спеціальні програми, використовуючи які можна спілкуватися з друзями в 

режимі он-лайн, тобто миттєво. Ти вводиш з клавіатури своє повідомлення й одразу ж 

отримуєш відповідь від співрозмовника. Таке спілкування називається чат. 

Якщо до комп‘ютера приєднати навушники та мікрофон, то завдяки спеціальним 

комп‘ютерним програмам можна спілкуватися по мережі Інтернет за допомогою голосу так 

само, як по телефону. А якщо в тебе і твого співрозмовника є веб-камера, ви зможете ще й 

побачити одне одного. 

Усе більше й більше людей користуються електронною поштою. 
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 Електронна пошта призначена для того, щоб люди могли обмінюватися електронними 

листами. 

Для того щоб обмінюватися електронними листами, потрібно мати електронну поштову 

скриньку. Електронна поштова скринька міститься на сайті (поштовий сервер) і має свою 

адресу. 

2. Робота з підручником. (ст..90-92) 

Адреса електронної скриньки складається з трьох частин. Перша частина — текст, що 

характеризує власника скриньки (ім‘я користувача, або логін), друга частина — спеціальний 

символ @, третя частина — адреса сайта. Наприклад, petrenko_i@ukr.net. 

 
Щоб отримати або надіслати листа, потрібно відкрити свою поштову скриньку. 

Для відкриття своєї поштової скриньки: 

1. Запусти на виконання один з браузерів. 

2. У меню закладок вибери сайт, на якому створено поштову скриньку. 

3. Введи логін своєї поштової скриньки і пароль доступу до неї. 

Листи в поштовій скриньці розкладено по різних папках. Усі нові листи, що тобі надходять, 

потрапляють до папки Вхідні. 

У списку листів можна побачити, від кого він і яка тема листа. Будь-який з них можна 

вибрати і прочитати. 

На отриманий лист можна відповісти, вибравши посилання Відповісти. При його виборі 

відкривається сторінка створення нового листа. 

У полі Кому листа-відповіді буде автоматично введено адресу відправника листа, на який 

готується відповідь. Тема повторює тему отриманого листа, лише на початку додаються 

символи Re: (англ. reply — відповідь). 

Текст відповіді можна вводити в будь-якому місці листа. При виборі кнопки Надіслати 

лист-відповідь буде надіслано. 

Електронна пошта — засіб спілкування людей. Загальні правила спілкування під час 

електронного листування не відрізняються від загальноприйнятих норм людського 

спілкування: 

• починай текст листа з привітання, завершуй підписом; 

• не забувай вживати слова «будь ласка», звертаючись до кого-небудь із проханням; 

• дякуй за допомогу; 

• не надсилай у листах неперевірені дані; 

• намагайся писати грамотно. 

    — Діти, Лисичка вдячна вам, що ви їй теж допомогли потрапити до рукавички. 

VІ.Фізкультхвилинка. 
Хтось там бачу притомився  

і на парту похилився.  

Треба всім нам дружно встати,  

                                Фізкультпаузу почати. 

— Аж ось і Вовчик підходить до рукавички: «заходь, тільки спочатку хай учні виконають 

Практичне завдання за комп‘ютером». 

(Вивісити малюнок Вовка). 

VІІ. Працюємо за комп'ютером. 

Повторення правил безпечної роботи за комп‘ютером. 

1. Відкрий браузер, який вкаже тобі вчитель. 

2. Відкрий сайт, на якому створено поштову скриньку. Введи адресу ukrnet.ua 

3. Відкрий свою поштову скриньку. 

mailto:petrenko_i@ukr.net
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(Учитель уже створив поштову скриньку для тебе. Також учитель повідомить тобі логін 

та пароль від неї. Запиши їх у зошит). 

Ніколи не повідомляй пароль від поштової скриньки стороннім особам! 

Введи відповідні дані у поля логін та пароль. 

Зверни увагу, що коли ти вводиш пароль, літери, які ти вводиш, не відображаються на 

екрані. Це для того, щоб ніхто не зміг побачити твій пароль. Тому будь уважним. 

Перевір, яка мова введення зараз встановлена, та зміни її, якщо потрібно. Перевір також, 

чи не увімкнено випадково режим великих літер. За потреби вимкни цей режим, натиснувши 

клавішу CapsLock. 

4. Прочитай листи, які тобі надійшли. 

Ти відкрив свою поштову скриньку. Якщо нові листи надійшли, то вибери посилання Вхідні. 

Після цього ти побачиш список заголовків нових листів. 

Підведи вказівник до його теми та клацни ліву кнопку миші. Лист відкрився, і ти можеш 

його прочитати. 

5. Напиши листа своєму однокласнику. 

Вибери посилання Написати листа. Дізнайся його адресу та введи її у поле Кому. 

У поле Тема введи коротку інформацію про зміст цього листа. Введи текст листа та вибери 

кнопку Надіслати. 

Якщо ти не помилився і правильно написав електронну адресу, твій однокласник невдовзі 

отримає цього листа. 

 
6. Перейди до папки Вхідні та перевір, чи не прийшов тобі лист. 

Прочитай його та напиши відповідь. 

Для цього знайди у вікні та вибери кнопку Відповісти. Адресу вже можна не вводити. Вона 

впишеться в поле Кому автоматично. Відповідь буде надіслано на ту адресу, з якої надійшов 

лист. 

7. Заверши роботу з поштовою скринькою. 

     — Діти, вовчик також, вам подякував за допомогу. 

VІІI. Узагальнення і систематизація знань. 

     — А тут і Ведмедик проситься до рукавички. 

(вивісити малюнок Ведмедика.) 

 А щоб Ведмедик потрапив до рукавички зробимо зарядку для очей. 

Промалювати цифри 5 і 8, прокліпати. 

       — Діти, Ведмедик теж гріється вже в рукавичці. І хоч як тут вже тісно, та ось Кабан-

іклан натрапив на рукавичку і проситься погрітись. Знов озвалась рукавичка: «Погрієшся, та 

тільки учні виконають завдання». 

 Прономеруй команди написання нового листа: 
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___ Відкрий поштову скриньку. 

___ У поле Кому введи адресу електронної пошти отримувача. 

___У поле Тема введи одне або кілька слів, що коротко пояснюють зміст листа. 

___Вибири посилання Написати листа у лівій частині вікна. 

___У поле для введення тексту введи текст листа. 

___Вибери кнопку Надіслати. 

     — Молодці, діти, Кабан-іклан дякує вам за допомогу. 

IХ. Підсумок уроку. 

     — Ось, дітки, дідусь побачив рукавичку. Він хоче її забрати. Та звірі не хочуть віддавати. 

Давайте допоможемо дідусеві. 

Гра-конкурс "Хто більше?" (назвати правила ввічливого листування) 

— Я дуже задоволена вашою роботою на нашому казковому уроці! 

 

 

Практична робота. 

Повторення правил безпечної роботи за комп’ютером. 

1. Відкрий браузер, який вкаже тобі вчитель. 

2. Відкрий сайт, на якому створено поштову скриньку. Введи адресу ukrnet.ua 

3. Відкрий поштову скриньку. 

(Учитель уже створив поштову скриньку для тебе. Запиши їх у зошит). 

Ніколи не повідомляй пароль від поштової скриньки стороннім особам! 

Введи відповідні дані у поля логін та пароль. 

Зверни увагу, що коли ти вводиш пароль, літери, які ти вводиш, не відображаються на 

екрані. Це для того, щоб ніхто не зміг побачити твій пароль. Тому будь уважним. 

Перевір, яка мова введення зараз встановлена, та зміни її, якщо потрібно. Перевір також, 

чи не увімкнено випадково режим великих літер. За потреби вимкни цей режим, натиснувши 

клавішу CapsLock. 

4. Прочитай листи, які тобі надійшли. 

Ти відкрив свою поштову скриньку. Якщо нові листи надійшли, то вибери посилання Вхідні. 

Після цього ти побачиш список заголовків нових листів. 

Підведи вказівник до його теми та клацни ліву кнопку миші. Лист відкрився, і ти можеш 

його прочитати. 

5. Напиши листа своєму однокласнику. 

Вибери посилання Написати листа. Дізнайся його адресу та введи її у поле Кому. У поле 

Тема введи коротку інформацію про зміст цього листа. Введи текст листа та вибери кнопку 

Надіслати. 
Якщо ти не помилився і правильно написав електронну адресу, твій однокласник невдовзі 

отримає цього листа. 

6. Перейди до папки Вхідні та перевір, чи не прийшов тобі лист. 

Прочитай його та напиши відповідь. Для цього знайди у вікні та вибери кнопку Відповісти. 

Адресу вже можна не вводити. Вона впишеться в поле Кому автоматично. Відповідь буде 

надіслано на ту адресу, з якої надійшов лист. 

7. Заверши роботу з поштовою скринькою
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Додаток 9  

       Позакласний захід з інформатики на тему: 

 «Безпечний Інтернет» 
 

Тема: Безпечний Інтернет. 

Мета: 

 Освітня: сформувати розуміння необхідності дотримання певних правил 

поведінки в мережі Інтернет; 

 Виховна: виховувати в дітей самодисципліну, самоконтроль; 

 Розвиваюча: розвивати довготривалу пам‘ять учнів, самостійність суджень, 

комунікативність, уважність, витримку, комунікабельність. 

Форма заходу: урок-тренінг. 

 

План проведення: 

1. Вступ. 

2. Мотивація  діяльності. 

3. Очікування. 

4. Інформативний блок 

5. Рефлексія 

6. Підбиття підсумків 

Хід тренінгу: 

       Те, що я чую, я забуваю. 

       Те, що я бачу, я пам’ятаю. 

Те, що я роблю, я розумію. 

Конфуцій 

1. Вступ.   

Учитель розповідає учасникам про історію Дня безпечного Інтернету. А також 

пропонує учасникам ознайомитись теоретично та практично із такою формою 

роботи, як урок-тренінг. Оголошує мету даного заходу. 
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День започатковано з 2004 р. організацією Insafe (Європейською мережею 

безпечного Інтернету). 

Основним завданням Дня безпечного Інтернету є встановлення діалогу між 

користувачами Інтернет-послуг, державними структурами та громадськими 

організаціями з представниками бізнес-структур, що займаються постачанням цих 

послуг та створюють новітні технології з метою підвищення рівня обізнаності щодо 

безпечного та відповідального користування Інтернетом, особливо серед дітей та 

молоді. Цього року саме 7 лютого святкують день безпечного Інтернету.  

День безпечного Інтернету святкують удев‘яте. Цього року це свято у ЄС пройде 

під гаслом «Досліджуймо цифровий світ разом… безпечно».  

Головний лейтмотив свята - зв‘язок між поколіннями. Молодь, яка добре обізнана 

з технікою, навчатиме старше покоління практикам використання новітніх 

технологій; у свою чергу, старше покоління ділитиметься зі своїми нащадками 

життєвим досвідом із безпечного користування Інтернетом. 

Згідно зі статистикою, 77% молодих людей у віці 13-16 років та 38% дітей у віці 

9-12 років мають свій профіль у соціальних мережах. Однак 12% європейців у віці 

9-16 років визнають наявність певних факторів у онлайн-мережі, які їх турбують. 

Опитування свідчать: більшість дітей - 63% - дістають знання про безпечне 

поводження у Інтернеті від своїх батьків; 58% - від учителів; 44% - від своїх 

однолітків. 

В Україні відзначатимуть День безпечного Інтернету вже четвертий рік поспіль. 

Згідно зі статистикою, 96% українських дітей та підлітків у віці від 10 до 17 років 

користуються Інтернетом. 51% з них – не мають жодної гадки щодо загроз, з якими 

вони можуть зіштовхнутися, перебуваючи онлайн.  

Тренінг (англ. training від train — виучувати, виховувати) — короткостроковий 

захід або декілька заходів, направлене на здобуття знань, придбання навиків, а 

також виховання учасників такого заходу. 

 

2.  Мотивація  діяльності. 
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Для мотивації учнівської діяльності вчитель використовує вправу «Асоціації». 

Для цього вчитель дає завдання учасникам: вони мають промовити будь-яке слово, 

а завдання їхнього сусіда зліва – швидко назвати перше слово-асоціацію, яке 

прийшло йому на думку. 

Його сусід зліва промовляє свою асоціацію на його слово -  і так по порядку. У 

фіналі голосно промовляється останнє слово. Звісно, останнє і перше слово – це 

зовсім різні слова. 

Обговорення: 

Учасники обмінюються своїми емоціями. 

Аналогія з мережею Інтернет: 

Це стосується і достовірності інформації у мережі Інтернет. 

 

Пропонується ще одна вправа «Візитівка». 

Кожен учасник із паперу форматом А-4 руками вириває будь-яку фігурку, яка 

символізує його ім‘я, вік, мрії, бажання або нахили. Це може бути що завгодно: 

літера, цифра, яблуко, машина тощо. 

На цій фігурі учасники пишуть своє ім‘я. Завдання. Познайомитись із якомога 

більшою кількістю учасників і дізнатися, що саме символізує його фігурка. 

Обговорення: 

Учасники обмінюються своїми враженнями, діляться інформацією, яку отримали 

про інших учасників. 

Аналогія з Інтернетом: 

Спілкуючись в Інтернеті, люди використовують допоміжні слова, символи, 

смайлики. Кожен вкладає в них своє значення, яке може бути незрозумілим для 

інших учасників. 

Досить часто співрозмовника в інтернеті ми знаємо лише за його ніком. Яку 

інформацію можна отримати про співрозмовника за його Ніком? Наприклад, 

людина, яка використовує Нік «лагідний», може не бути лагідною. 
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3. Очікування. 

Вправа на визначення очікування учасників. Вчитель заздалегідь готує ватман із 

зображенням квітки, дерева або золотої рибки.  Учасники на кольорових стікерах 

пишуть свої очікування від уроку, підходять до ватману та наклеюють свій стікер.  

 

4. Інформативний блок. 

За допомогою PowerPoint учитель визначає спільно із учасниками рівень 

проникнення Інтернету у життя а також інформує учасників про ризики в мережі 

Інтернет. 

Пропонуються наступні «життєві» задачі, які учасники спільно вирішують (метод 

мікрофону). 

 

Завдання 1.  

Яку відповідь Ви дасте на такі листи. Обґрунтуйте вашу відповідь:  

Лист 1. Привіт мене звати Сашко. Мені 15 років. Я живу в Києві. Шукаю друзів по 

переписці. Я полюбляю комп’ютерні ігри, читати книги, дивитися телевізор. Я 

мрію подорожувати. Хочу побувати в Лондоні .... 

Лист 2. Привіт мене звати С. Я хочу з тобою познайомитися Мені 30 років. Я 

живу в Сполучених Штатах Америки. Я маю власну фірму. У мене свій 

двохповерховий будинок. Я збираюся відвідати Україну. Може ми зустрінемося? 

Пришли мені свою фотокартку та адресу.  

Лист 3.       Всім!!! 

Наша організація займається збиранням коштів для потерпілих від повені в N. Ми 

купуємо їду, теплі речі для тих, хто втратив домівки. Не будьте байдужими до 

чужого горя! Хто скільки може. Наш рахунок № 123456789. 

Вдячні діти Вас ніколи не забудуть. 

Дякуємо! 

Завдання 2. 

Прочитайте уважно листа. Подумайте, які дії домогли уникнути ситуації. Чому? 
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В січні цього року я познайомилась по ICQ з кіпріотом, який виступав ініціатором 

листування. Він був досить наполегливим у продовженні контактів. Написав, що 

він є 49-річним директором великого підприємства і вислав навіть адресу сайту 

підприємства. Майже зразу ж після нашого знайомства він почав говорити про 

те, що має намір приїхати в Київ, і попросив підібрати для нього найдорожчий 

готель та ресторани. Потім, нібито, з поїздкою в нього не вийшло і він активно 

почав запрошувати мене на Кіпр. Пропонував покрити всі витрати, пов’язані з 

проїздом та проживанням. Від такої пропозиції я відмовилась, оскільки вона 

здалась мені підозрілою, але листуватися з ним продовжувала, так як він писав 

цікаві та приємні листи. Тоді він запропонував поїхати з ним на конференцію 

дилерів „Вольво” в Стамбул. Я зайшла на сайт компанії „Вольво” і не знайшла 

ніякої інформації щодо проведення конференції, тому від поїздки знову 

відмовилась. Через декілька днів я розмовляла з своєю однокласницею, котра 

розповіла мені про кіпріота, з яким вона почала листуватися в Інтернеті. 

Виявилося, що це був той самий кіпріот, котрий писав і мені, оскільки писав він все 

те ж саме, що й мені – який він значний бізнесмен, яка в нього велика фірма, як він 

хоче, щоб вона приїхала до нього в гості. Він також надсилав ті ж самі 

компліменти та чарівні слова.  

Учитель ставить проблемне запитання «Як захистити себе в мережі Інтернет?» 

(мозковий штурм). Учасники об`єднаються у малі групи та працюють над спільною 

презентаціє-колажем «Правила безпеки в мережі Інтернет», яку демонструють 

іншим учасникам. 

За допомогою PowerPoint учитель узагальнює правила безпеки в мережі Інтернет. 

 

5. Рефлексія.  

Учні стають у коло і по черзі висловлюють свою думку про втілення, або ж 

нереалізацію очікуваних результатів. 

 

6. Підбиття підсумків. 
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  Проводиться тестування 

1. Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру: спрямованість 

особистості у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе (чуйність, 

доброта, колективізм, ретельність, бездушність).  

2. Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості.  

3. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений), стійкість настрою, 

причини зміни настрою. 
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                                                                                                         Додаток 10 

            Аналіз відвіданого виховного заходу 

Метою виховного заходу є розкрити зміст поняття «Дружба, взаємовідносини в 

класі», «Дійсний друг», показати його відмінність від понять «приятель» і 

«знайомий», прищепити учням повагу до цінностей дружби, сприяти розвиткові 

критичного ставлення до себе і своїх особистих якостей, терпимості й 

коректності в спілкуванні з друзями. Попереднього докладного ознайомлення 

учнів з проблемою виховної години. 

Вступну частину розпочато з пояснень мети яку нами було поставлено для 

визначення справжнього друга. Дітям було задане запитання – Хто такий друг?, 

на яке вони активно почали висловлювати свої міркування.  

Реалізація виховної години відбулась у формі етичної бесіди. Вчитель 

підтримував контакт з учнями на протязі всього заходу. Був уважним до їх 

зауважень, між класом і практикантом не виник бар‘єр у спілкуванні, вчитель не 

порушував межу між лекцією і бесідою. Діти заохочувались до проведення 

дискусій, в яких не ігнорували кожної думки,всі висловлювали свої думки. 

Зміст повністю відповідав меті, мала місце відповідність між метою, методами 

проведення і віковими особливостями учнів. Досягнуто це було, в першу чергу, 

завдяки тому, що виховна справа була системною. 

Фрагментом виховної справи, що вдався найкраще були ситуації для 

обговорення – це й не дивно, адже саме в цьому учні мали змогу проявити себе 

як найкраще. Проте створювали значний шум при обговоренні, кожен хотів 

висловитися і перекрикував всіх інших. Та кожного учня було почуто та 

обговорено саме його ситуацію. 

Так, був і елемент новизни : в деякий момент бесіда „повернула‖ в інше русло, і 

було зачіплено іншу, не менш важливу, тему – ―взаємовідносини чоловіка і 

жінки‖ 

Дуже ефективним було використання тестів – кожен учень не лише зміг 

висловити свою думку, а й зіставити її з думкою інших. 

На цій виховній годині учні були досить активні, не зважаючи на те, що виховна 

проходила після уроків, – сміливо та жваво дискутували. 

Випадків негативної поведінки не було помічено. 

В загальному, цей виховний захід був підготовлений і проведений досить 

успішно.  
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                                                                                                          Додаток11 

Психолого – педагогічна характеристика 

класного колективу 

 В 9 класі навчається  20 учнів . Стать: 14 дівчат та 8 хлопців. 

Національність: всі  болгари  

Вік: 14-16 років. 

Успішність учнів 9-го класу 

 високий рівень – 2 учні; 

 середній рівень - 8 учнів; 

 достатній рівень – 8 учнів; 

 низький рівень – 2 учнів. 

Дисципліна учнів Учні класу дисципліновані, виховні, спокійні. Взаємини 

дружні, ділові. 

Соціальний стан батьків. 

Професії: вчителі, лікарі, різноробочі, приватні підприємці, бухгалтери, 

фермери. 

Зв‘язки класу з іншими шкільними та позашкільними колективами: 

Участь у секціях: 

 Волейбол Каражеков Сергій, Довбня Альона 

 Кружок оригамі– Кравченко Роман 

 Умілі руки–Тончев Сергій,  Генчев Максим 

 Футбол –   Нейчев Олег 

Клас згуртований, поділ класу на групи відсутній, поза заняттями учні 

люблять разом проводити час, ходити чи їздити на екскурсії. Учні можуть 

самостійно організовуватися під час проведення колективних заходів. Правда не 

завжди вміють уважно вислуховувати один одного. Благородні вчинки своїх 

товаришів схвалюють, наклепи засуджують. В основі взаємин між 

однокласниками лежить місце проживання, спільні інтереси та взаємодопомога. 
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Актив класу: староста –Раділов Максим, зам. старости –Бондаренко Світлана, 

фізорг –Каражеков Сергій, сан пост  Чімшир Каріна; Члени шкільного 

парламенту –Волкова Анастасія і Дойчева Зоряна. 

Пропозиції щодо направленості розвитку на майбутнє: 

 Організація інтелектуально-пізнавальної діяльності учнів 

 Стимулювання здорового способу життя 

 Виховування почуття особистої відповідальності за себе, свої 

справи, вміння спів ставляти їх з інтересами колективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47  

 

             Психолого-педагогічна характеристика учня 

Чимшир Михайло навчається у Кирничанській ЗОШ з 2011 року. 

Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, уважний 

учень. Володіє учбовим матеріалом на  високо-достатньому рівні. Виявляє 

зацікавленість до навчання. Має задовільну змішану пам'ять, добре 

запам'ятовує учбовий матеріал. Виявляє логічне та творче мислення. Має 

здібності до вивчення математики, мов та літератур, біології. На уроках завжди 

уважний, старанно виконує домашні завдання, допомагає товаришам. Має 

добрий загальний розвиток, відвідує спортивну секцію. Багато читає. 

До виконання громадських доручень ставиться сумлінно.  Був обраний 

членом редколегії. Брав активну участь у громадському житті школи та класу, у 

культмасових заходах, у спортивному житті школи. Був учасником шкільної, 

міської олімпіад з біології, історії, української мови та літератури, англійської 

мови, нагороджений почесними грамотами. Скромний, стриманий, 

врівноважений, розсудливий, дисциплінований, самостійний, не піддається 

чужому впливу. Правила поведінки завжди свідомо виконує.  Користується 

повагою серед викладачів. Має авторитет серед товаришів. Має небагато 

друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. 

Мама, бабуся й дідусь  приділяють належну увагу вихованню сина 

(онука), цікавляться життям класу та школи, батьківські збори відвідують 

постійно. Мама багато років виконувала обов’язки члена батьківського комітету.  

Завжди готові прийти на допомогу класу та школі. 
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                                                       Висновок 

  Я Пейчев Олексій Юрійович проходив виробничу(педагогічну) практику  у 

Кирничанській ЗОШ 1-3 ступенів.Першим моїм кроком було знаймствор зі 

школою,внутрішнім порядком,адміністрацією та розкладом уроків та 

дзвінків.Практику проходив протягом 6 тижнів у 5-9 класах.Взагалом я провів 

10 уроків з інформатики(комбінованого типу),з яких у додатках ви маєте змогу 

переглянути  плани 4 з них.Також провів 1 виховну годину на тему:»Безпечний 

інтернет».Також провів невеликий профеорентаційних захід серед учнів 11 

класу.Та проагетував їх вступати до нашого університету .За весь час 

проходження практики я мав змогу працювати з дітьми і набирати навиків для 

майбутньої професіональної діяльності.До кожного уроку я старанно готувався 

розроблював плани конспекти та презентації. 


