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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 

НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ 

 

За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН 

"Освітня політика та освіта "рівний-рівному" (2004р.), українськими 

педагогами було визначено перелік ключових компетентностей учнів:  

• уміння вчитись; 

• соціальна компетентність; 

• загальнокультурна компетентність; 

• здоровя’зберігаюча компетентність; 

• компетентності з інформаційних та комунікаційних технологій; 

• громадянська компетентність; 

• підприємницька компетентність. 

Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій  

Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій 

передбачають здатність учня орієнтуватись в інформаційному просторі, 

володіти й оперувати інформацією відповідно до потреб ринку праці. Вони 

пов'язані з якостями технічно та технологічно освіченої особистості, 

підготовленої до життя й активної трудової діяльності з умовах сучасного 

високотехнологічного інформаційного суспільства, що охоплюють основні 

компоненти інформаційної культури учнів, базовані на раціональному 

співіснуванні з техносферою, відповідно до їхнього професійного 

самовизначення з урахуванням індивідуальних можливостей.  

Компетентності з ІКТ передбачають здатності застосовувати   

інформаційно-комунікаційні технології в навчанні та повсякденному житті, 

раціональне використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при 

розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 



систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням; будувати 

інформаційні моделі й досліджувати їх за допомогою засобів ІКТ; давати 

оцінку процесові й досягнутим результатам технологічної діяльності.  

Нині вміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в 

навчанні, практичній професійній діяльності та повсякденному житті є 

важливим елементом в житті кожної людини.  Один із способів формування 

компетентностей учнів з інформаційних і комунікаційних технологій на уроках 

інформатики, а саме вміння застосовувати програмне забезпечення та ПК в 

професійній діяльності, висвітлено в плані уроку на тему «Обробка графічної 

інформації. Робота із зображеннями в документах» (Інформатика. 2-й курс. 

Група електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування») – 

Додаток 1 ). 

  



Додаток 1. 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ 
(практичне заняття) 

Інформатика        2-й курс  
Професія : електромонтер-зв’язківець 
 
ТЕМА: Обробка графічної інформації. Робота із зображеннями в документах. 
МЕТА:  

Навчальна. Перевірити практичні навики учнів по обробці графічної 
інформації та роботі  із зображеннями в документах. 
Розвиваюча. Розвивати в учнів практичні навики роботи з ПК та 
програмним забезпеченням, та вмінням застосовувати їх в професійній 
діяльності. 
Виховна. Сприяти вихованню культури поведінки, сумлінності, 
відповідальності при виконанні завдань. 

 
ОБЛАДНАННЯ: комп’ютери, локальна комп’ютерна мережа, мультимедійний 
проектор, програмне забезпечення (Текстовий редактор, графічний редактор та 
програма презентацій), електрична проводка, з’єднувачі, коробка, розетка, 
вимикач. 
 
ТИП УРОКУ: інтерактивний урок. 
 
ВИД УРОКУ: урок-змагання 
 

ХІД УРОКУ 
 
І. Організаційний момент. 

1. Підготовка учнів до роботи.  
2. Перевірка присутніх. 

 
ІІ. Актуалізація опорних знань. Перевірка теоретичних знань, знань з 

охорони праці, проведення інструктажів, виконання завдань. 

 Вступне слово викладача: ми продовжуємо з вами відпрацьовувати 

знання та вміння з теми «Комп’ютерна графіка. Робота з графічними 

зображеннями в документах». На практичних заняттях ви маєте змогу 

самостійно працювати за кормп’ютером, самостійно виконувати практичні 

роботи та інші завдання і показувати свої результати знань та вмінь. Перевірку 

ваших практичних вмінь я хочу провести сьогодні незвичним способом. Ми 

проведемо конкурс на найсильнішу команду чи, у вашому випадку, найкращу 

бригаду електромонтерів. Ви будете працювати в команді відповідно до 



робочих місць. Ви маєте допомагати один одному і разом захищати свою 

роботу. 

В кінці уроку ми підіб’ємо результати та визначимо найсильнішу 

команду. І, звісно, за результатами конкурсу всі будуть оцінені. 

Перед тим, як приступити до виконання завдання повторимо теоретичний 

матеріал? Я буду задавати питання, а один із членів команди має швидко дати 

відповідь на нього. За правильну відповідь команда отримає бали, що в 

кінцевому результаті будуть впливати на остаточну оцінку за практичну 

роботу. 

То ж поїхали! 

1-й раунд. 

По черзі задаються питання командам, на які вони швидко мають дати 

відповіді. Коли відповідь вірна і прозвучала швидко, то команда заробляє один 

бал. Питання дублюються на екрані проектора 

1. Що таке комп’ютерна графіка? Котрий із зображених документів 

містить графічні зображення? 

2. Які види графіки ви знаєте? В чому полягає відмінність? 

3. Як відкрити для редагування графічний файл в програмі Paint? 

4. Як вставити малюнок з файлу в програмі MS Word? 

5. Як вставити малюнок з файлу в програмі MS PowerPoint? 

6. Які основні операції з графічними зображеннями можна виконувати 

в документах MS Word? 

7. Як правильно зберігати створені документи з потрібною назвою? 

8. Що заборонено при роботі на ПК? 

Оскільки ви навчаєтесь за професією “Електромонтер-зв’язківець”, то 

наступні запитання для вас також не будуть складними. А повторений матеріал 

допоможе вам при виконанні практичної роботи. 

9. Що таке електричний струм? 

10. А чому і саме що заставляє впорядковано рухатись електрони по 

провіднику? 

11. Які кольори ізоляції електричних дротів, як правило, 

використовують для під’єднання фазного проводу, нуля та 

заземлення? 

12. А для чого необхідно заземлювати електричні пристрої? 

13. Як на схемі позначається електрична лампочка та розетка? 

14. Як на схемі позначається вимикач та заземлення? 

15. Як на схемі позначається з’єднання електричних дротів? 



То ж розминка завершилась. Ми з вами пригадали теоретичний матеріал і 

зараз приступимо до перевірки ваших практичних вмінь. Але перед тим, як 

приступити до роботи я хочу нагадати правила безпечної роботи з 

комп’ютером. Після того, як ви отримаєте завдання, ви маєте підготувати 

робоче місце (прибрати зайві речі з робочого столу, зручно розмістити мишу та 

клавіатуру) і згідно правил ввімкнути ПК. 

безпечної роботи, перелік яких вказаний в інструкції. Не забудьте по 

завершенню роботи зберегти створені документи, завершити роботу всіх 

програм та вимкнути ПК. 

 

І так, уявіть собі, що ви завершили навчальний заклад, здобули 

відповідну професію а я роботодавець, який може допомогти вам 

працевлаштуватись. Звичайно я, як керівник, хочу мати найкращих 

спеціалістів, тому зараз перевірю ваші знання та вміння.

У мене є для вас таке завдання. У щойно збудованому будинку необхідно 

повинні показати як необхідно прокласти дроти, де необхідно зробити 

з’єднання, щоб в кімнаті було дві розетки, світильник та двохполюсний 

вимикач, що вмикає та вимика

дві лампочки даного світильника.

 

 Місце розміщення вимикача та розеток 

показую на проекторі. 

Після того, як у відповідній програмі ви 

виконаєте завдання, ви повинні зберегти свою 

роботу та відправити її на мій комп’ютер. Для 

цього у вас є 20 хвилин. Декого з вас я 

попрошу продемонструвати та захистити свою роботу. Тож бажаю успіху.

Поки я роздаю завдання ви можете вмикати комп’ютери.

То ж розминка завершилась. Ми з вами пригадали теоретичний матеріал і 

зараз приступимо до перевірки ваших практичних вмінь. Але перед тим, як 

приступити до роботи я хочу нагадати правила безпечної роботи з 

комп’ютером. Після того, як ви отримаєте завдання, ви маєте підготувати 

робоче місце (прибрати зайві речі з робочого столу, зручно розмістити мишу та 

клавіатуру) і згідно правил ввімкнути ПК. При роботі дотримуйтесь вимог 

безпечної роботи, перелік яких вказаний в інструкції. Не забудьте по 

завершенню роботи зберегти створені документи, завершити роботу всіх 

 

І так, уявіть собі, що ви завершили навчальний заклад, здобули 

відповідну професію а я роботодавець, який може допомогти вам 

працевлаштуватись. Звичайно я, як керівник, хочу мати найкращих 

спеціалістів, тому зараз перевірю ваші знання та вміння. 

У мене є для вас таке завдання. У щойно збудованому будинку необхідно 

прокласти електропроводку. Для цього вам 

пропонується фото однієї з кімнат, а ви повинні, 

використавши відповідне програмне 

забезпечення, намалювати монтажну схему 

прокладання електричних дротів даної кімнати. 

Погляньте на екран проектора. В дану кімнату 

від електричного щита підведено три електричні 

дроти (червоний, синій та жовто

повинні показати як необхідно прокласти дроти, де необхідно зробити 

з’єднання, щоб в кімнаті було дві розетки, світильник та двохполюсний 

вимикач, що вмикає та вимикає одну чи інші 

дві лампочки даного світильника. 

Місце розміщення вимикача та розеток 

Після того, як у відповідній програмі ви 

виконаєте завдання, ви повинні зберегти свою 

роботу та відправити її на мій комп’ютер. Для 

0 хвилин. Декого з вас я 

попрошу продемонструвати та захистити свою роботу. Тож бажаю успіху.

Поки я роздаю завдання ви можете вмикати комп’ютери.

То ж розминка завершилась. Ми з вами пригадали теоретичний матеріал і 

зараз приступимо до перевірки ваших практичних вмінь. Але перед тим, як 

приступити до роботи я хочу нагадати правила безпечної роботи з 

комп’ютером. Після того, як ви отримаєте завдання, ви маєте підготувати 

робоче місце (прибрати зайві речі з робочого столу, зручно розмістити мишу та 

При роботі дотримуйтесь вимог 

безпечної роботи, перелік яких вказаний в інструкції. Не забудьте по 

завершенню роботи зберегти створені документи, завершити роботу всіх 

І так, уявіть собі, що ви завершили навчальний заклад, здобули 

відповідну професію а я роботодавець, який може допомогти вам 

працевлаштуватись. Звичайно я, як керівник, хочу мати найкращих 

У мене є для вас таке завдання. У щойно збудованому будинку необхідно 

рокласти електропроводку. Для цього вам 

пропонується фото однієї з кімнат, а ви повинні, 

використавши відповідне програмне 

забезпечення, намалювати монтажну схему 

прокладання електричних дротів даної кімнати. 

Погляньте на екран проектора. В дану кімнату 

д електричного щита підведено три електричні 

дроти (червоний, синій та жовто-зелений). Ви 

повинні показати як необхідно прокласти дроти, де необхідно зробити 

з’єднання, щоб в кімнаті було дві розетки, світильник та двохполюсний 

попрошу продемонструвати та захистити свою роботу. Тож бажаю успіху. 

Поки я роздаю завдання ви можете вмикати комп’ютери. 

 



ІІІ. Аналіз та підсумки уроку.  

 Ось один із правильних 

варіантів виконання завдання: 

 

За 5-7 хвилин до завершення 

уроку починаю перевірку 

виконаних робіт та пропоную 

окремим учням захистити свою 

роботу. 

Роблю підсумки конкурсу, 

визначаю кількість набраних 

балів та зайняті місця.  

Виставляю оцінки. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.  Для виконання наступної практичної роботи 
необхідно повторити теоретичний матеріал по темі “Таблиці в текстових 
документах”.  
 
 
 

Картка-завдання  
для виконання практичної роботи з теми “Обробка графічної 

інформації. Робота із зображеннями в документах” 
 

1. Запустіть програму MS Word. 
2. Вставте в документ малюнок з файлу Проект.jpg, розміщеного в папці 

Мої малюнки. 
3. Збережіть документ у файл з іменем Схема_Прізвище. 
4. Побудуйте засобами даної програми 

(використавши необхідні інструменти) 
монтажну схему прокладання 
електричних дротів в кімнаті, 
зображеній на малюнку відповідно до 
вказівок викладача. 

5. Збережіть зміни в документі. 
6. Відправте виконану роботу на 

комп’ютер викладача, скориставшись 
локальною комп’ютерною мережею 
(папка для обміну – Server-5). 

7. Повідомте викладача про завершення виконання роботи. 
  



Картка-завдання  
для виконання практичної роботи з теми “Обробка графічної 

інформації. Робота із зображеннями в документах” 
 

1. Запустіть програму MS PowerPoint. 
2. Вставте на слайд малюнок з файлу Проект.jpg, розміщеного в папці Мої 

малюнки. 
3. Збережіть презентацію у файл з іменем Схема_Прізвище. 
4. Побудуйте засобами даної програми 

(використавши необхідні інструменти) 
монтажну схему прокладання електричних 
дротів в кімнаті, зображеній на малюнку 
відповідно до вказівок викладача. Можна 
добавити анімацію. 

5. Збережіть зміни в документі. 
6. Відправте виконану роботу на комп’ютер 

викладача, скориставшись локальною 
комп’ютерною мережею (папка для 
обміну – Server-5). 

7. Повідомте викладача про завершення виконання роботи. 

 
Картка-завдання  

для виконання практичної роботи з теми “Обробка графічної 
інформації. Робота із зображеннями в документах” 

 

1. Запустіть програму Paint. 
2. Відкрийте файл Проект.jpg, розміщений в папці Мої малюнки. 
3. Збережіть малюнок у файл з іменем Схема_Прізвище. 
4. Побудуйте засобами даної програми (використавши необхідні 

інструменти) монтажну схему 
прокладання електричних 
дротів в кімнаті, зображеній на 
малюнку відповідно до 
вказівок викладача. 

5. Збережіть зміни в файлі. 
6. Відправте виконану роботу на 

комп’ютер викладача, 
скориставшись локальною 
комп’ютерною мережею 
(папка для обміну – Server-5). 

7. Повідомте викладача про 
завершення виконання роботи. 


