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ВСТУП 

Серед головних завдань сучасної освіти - адаптація учня до життя, 

прищеплення йому навичок самоосвіти, творчого використання отриманих знань. 

Педагогічна професія вимагає постійного творчого пошуку, 

самовдосконалення, підвищення професійного рівня. Найбільшою мірою це 

стосується вчителя інформатики внаслідок безперервної зміни змісту й цілей 

навчання, зростання рівня комп'ютерної грамотності учнів. Українські 

педагоги шукають шляхи реформування навчального процесу, можливості 

підвищення його ефективності.  У вивчення інформатики в середній школі як 

невід’ємна складова частина входить позакласна робота з інформатики, що 

складається з позаурочної та позанавчальної роботи з інформатики.  Організація 

та проведення позакласних та позаурочних заходів з інформатики є на сьогодення 

дуже актуальним, тому що уміле використання елементів позакласної роботи – 

позаурочної та позанавчальної робіт в навчальному процесі підвищує 

ефективність навчального процесу за його результатами і його оптимальність по 

витратах, гарантованість досягнення запланованих результатів навчання в 

стислий термін. У зв’язку з тим, що позанавчальна робота в школі може 

виконуватися і виконується учнями за межами навчального закладу, багато 

вчителів розглядає позаурочну роботу як  основний домінуючий елемент 

позакласної роботи. 

Викладач під час проведення позаурочних заходів створює специфічну 

інваріантну систему педагогічних дій і засобів, застосовувану в певному 

порядку для досягнення гарантованого результату, що являє собою досить 

гнучку педагогічну технологію. Її особливості: 

- облік індивідуальних особливостей учнів; 

- застосування емоційного й інтелектуального навантаження учня при 

освоєнні навчального матеріалу під час проведення позаурочного заходу; 

- забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в 

мікроколективі під час проведення позаурочного заходу.  
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 Завдання вчителя - розгорнути перед зором учнів спектр різноманітних 

видів діяльності, що відповідають їхнім інтересам і можливостям, 

заохочувати самостійні пошуки й творчість. Учень повинен мати право 

вибору, самоствердження, показати свою індивідуальність. Учитель повинен 

допомогти йому усвідомити свої здатності, захопити й підтримати. 

Тому позаурочна робота є одним з важливих засобів розвитку 

особистості школяра. 

Позаурочна робота  як елемент форм навчання інформатики, є 

цілеспрямованою, чітко організованою, змістовно насиченою й методично 

оснащеною системою пізнавального й виховного спілкування, взаємодії, відносин 

учителя й учнів, у якій реалізується як єдність цілеспрямована організація змісту, 

навчальних засобів і методів. Її часто виділяють як один з елементів  

позапланових форм навчання (бригадно-лабораторні заняття, консультації, 

конференції, кружки, екскурсії, заняття по просунутих і допоміжних програмах 

тощо). 

Метою даної роботи є аналіз ефективності використання позаурочної 

роботи в умовах роботи міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що 

мають свою специфіку проведення занять, виражену в часовій дискретності 

побудови відносин учитель - учень протягом усього навчального процесу, лише 

один день із п'яти навчальних днів на тиждень учень 10-11 класів проводить у 

комбінаті, і захопити його, зацікавити позаурочним заходом є одним з тих 

педагогічних завдань, які ставить перед собою вчитель інформатики. 

На мою думку, і на думку багатьох інших педагогів і дослідників при 

проведенні позаурочного заходу в складі групи учнів, які беруть участь у ньому 

виникає інтенсивний обмін інформацією, її швидке й інтенсивне засвоєння, тому 

позаурочна робота особливо ефективна в групах з учасниками різного рівня 

підготовки й мотивації й навіть різновікових групах. Засвоєння знань й умінь 

відбувається результативніше при спілкуванні учнів з більш підготовленими 

учнями. Тому в якості об’єкту дослідження я вибрав різновікову групу учнів 

у складі учнів 10-11 класів, що вивчають інформатику в рамках шкільного 
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курсу і відвідують заняття гуртка „Програмування”. Предметом даної 

роботи є гурткова робота в умовах Лебединського МНВК, форми і методи її 

проведення, та її вплив на успішність учнів. 

Як основна гіпотеза розглядається гіпотеза підвищення ефективності 

навчального процесу внаслідок застосування окремих видів позаурочної 

роботи, особливо гурткової роботи при вивченні шкільного курсу 

інформатики в умовах міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. 

Основним завданням дослідження даної роботи є аналіз ефективності  

використання такої форми позаурочної роботи як гурткова робота при 

вивченні окремих тем шкільного курсу інформатики учнями 10-11 класів, що 

підвищує особистісну спрямованість викладання інформатики, 

компетентності особистості учня, його бажання брати активну участь в 

засвоєнні шкільного курсу інформатики.  
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РОЗДІЛ І.  ПОЗАУРОЧНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ВИКЛАДАННЯ 

ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ. 

Вимоги, пропоновані програмою по інформатиці, шкільними 

підручниками й сформованою методикою навчання, розраховані на 

«середнього» учня. Однак має місце різке розшарування учнів: на тих, хто 

легко й з інтересом засвоюють програмний матеріал по інформатиці, на тих, 

хто домагається при вивченні інформатики лише задовільних результатів, і 

тих, кому успішне вивчення інформатики дається на превелику силу. Все це 

приводить до необхідності індивідуалізації навчання інформатиці, однієї з 

форм якої є позаурочна робота. 

1.1. СУТНІСТЬ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

Позаурочна робота - це організація педагогом різних видів діяльності 

школярів у позаурочний час, що забезпечують необхідні умови для 

соціалізації особистості дитини. 

Позаурочна робота - різні виховні та  освітні заходи, що виходять за 

рамки обов'язкових навчальних програм і проведені школою в позаурочний 

час . 

Поняття позаурочної роботи широко й неоднозначно, воно містить у 

собі різні по змісту, призначенню, методиці проведення, формам і способам 

керівництва заняття. Наприклад, засідання предметного кружка, позакласне 

читання, проведення шкільних свят і вечорів ставляться до позаурочної 

роботи. Але в одних випадках (кружок, позакласне читання) нею керує 

вчитель, в інших (організація дозвілля й розваг) вона має характер діяльності 

учнів на основі самоврядування. У зв'язку із цим виникає необхідність у 

диференціації поняття «позакласна робота», для чого в педагогічній 

літературі й практиці використаються терміни «позанавчальна робота» й 

«позаурочна робота». 
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Позаурочна робота по цілях, змісту й методах примикає до 

навчального процесу, будучи його продовженням у позаурочний час, і не 

завжди носить добровільний і самодіяльний характер. 

Визначальна роль у її плануванні й організації належить педагогові. 

Прикладом тому може служити робота, що ведуть вчителі - предметники як 

по розширенню й поглибленню знань програмного матеріалу зі здатними 

учнями, так і з метою корекції знань слабо встигаючих. 

Позанавчальна робота - це ті позакласні заняття, які ведуться 

головним чином в учнівських колективах на основі самоврядування, 

активності й самодіяльності учнів при напрямній ролі вчителів, класних 

керівників. 

Позаурочна робота являє собою сукупність різних видів діяльності, 

має широкі можливості позитивного впливу на учнів й є самостійною 

сферою навчально-виховної роботи вчителі, здійснюваної у взаємозв'язку з 

роботою на уроці. Важливо відзначити, що позаурочна робота з інформатики 

може мати міжпредметний характер у силу розмаїтості можливостей і 

засобів, надаваних комп'ютером й інформаційними технологіями. 

Комп'ютерні методи можуть із успіхом застосовуватися в позакласній роботі 

з інформатики, фізиці, іноземним мовам, образотворчому мистецтві, 

географії й т.д. Специфіка таких видів позаурочної роботи полягає в тім, що 

відповідні заняття поєднують учнів з різними інтересами, та ведуть їхнього 

вчителя інформатики та вчителя відповідного предмета, оскільки звичайно 

вчителі - предметники не володіють у достатній мірі інформаційними 

технологіями. 

 У даній роботі я розглядаю позаурочну роботу як основну складову 

частину позаурочної роботи у школі. 

1.2.1. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ. 

Будучи складовою частиною виховної роботи в школі, позаурочна 

робота спрямована на досягнення загальної мети навчання й виховання - 



7 

 

засвоєння дитиною необхідного для життя в суспільстві соціального досвіду 

й формування прийнятої суспільством системи цінностей. 

Позаурочна робота спрямована на рішення наступних завдань: 

1.Формування в дитини позитивної Я-концепції, що характеризується 

наступними факторами: а) упевненістю в доброзичливих відносинах до нього 

інших людей; б) переконаністю в успішному оволодінні їм тим або іншім 

видом діяльності; в) почуттям власної значимості. Позитивна Я-концепція 

характеризує позитивне відношення дитини до самої себе й об'єктивність її 

самооцінки, що є основою подальшого розвитку індивідуальності дитини. 

Різноманітна позаурочна діяльність сприяє розкриттю індивідуальних 

здатностей дитини, які не завжди проявляються на уроці. Розмаїтість 

позаурочної діяльності сприяє самореалізації дитини, підвищенню її 

самооцінки, упевненості в собі, тобто позитивному сприйняттю самої себе. 

Включення учнів у різні види позаурочної роботи збагачує їхній особистий 

досвід, знання про розмаїтість людської діяльності, формує необхідні 

практичні вміння й навички. 

2.Створення сприятливих умов для нагромадження досвіду 

колективного життя, навичок співробітництва. Навчальна праця в силу його 

специфічності не може служити такою сприятливою основою зімкнення 

колективу, якою є позаурочна діяльність. Тут учні вступають у багатобічні 

взаємини між собою. 

У різних формах позаурочної роботи учні не тільки проявляють свої 

індивідуальні особливості, але й учаться жити в колективі. При цьому 

позаурочна діяльність збагачує досвід колективної взаємодії школярів у 

певному аспекті, що у своїй сукупності дає великий навчально-виховний 

ефект. 

3.Формування потреби в продуктивної, соціально-змістовної діяльності 

через безпосереднє знайомство з різними видами діяльності, формування 

відповідно до індивідуальних схильностей інтересу до них, необхідних умінь 

і навичок. У позаурочній роботі створюються умови для формування вмінь 
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включатися в продуктивну, схвалену суспільством діяльність і при 

необхідності самостійно її організовувати. Цей момент особливо актуальний 

у зв'язку з ростом кількості підлітків, що ведуть антигромадський спосіб 

життя (злочинність, наркоманія, алкоголізм і т.п.). 

 4.Формування моральних, емоційних, вольових компонентів 

світогляду. У позаурочній роботі засвоюються моральні норми поводження 

через оволодіння моральними поняттями. Емоційна сфера формується через 

естетичне подання у творчій діяльності. 

 5.Розвиток пізнавального інтересу. Дане завдання позаурочної роботи 

відбиває наступність навчальної й позанавчальної діяльності, тому що 

позаурочна робота пов'язана з навчальне–виховною роботою на уроці й, в 

остаточному підсумку, спрямована на підвищення ефективності навчального 

процесу. 

Виховання інтересів учнів у процесі позаурочної роботи пов'язане з 

рішенням важливого завдання - вибором школярами професії й підготовкою 

їх до праці. Відомо, що різні види позаурочних занять є одним з основних 

джерел виникнення професійних інтересів і професійної поінформованості 

учнів, допомагають їм придбати спеціальні знання, уміння й навички, 

перевірити свої сили в обраній області діяльності. 

6.Організація вільного часу учнів. У цей час дуже важливо подовжити 

строки організованого педагогічного впливу, щоб попередити негативні 

наслідки дитячої бездоглядності. 

Установлено залежність між поводженням учнів і тим, як вони 

проводять вільний час. Педагогічно запущені учні здебільшого не 

займаються в кружках, не мають суспільних доручень, не цікавляться життям 

класу й школи. У міру збільшення вільного часу проблема культури його 

використання здобуває все більше значення в суспільстві. 

Існує думка, що невстигаючих учнів не слід відволікати від навчальних 

занять. Це невірно, тому що саме їм треба допомогти правильно використати 



9 

 

свій вільний час. Інформатика надає величезні можливості й для слабо 

встигаючих учнів. 

Перераховані завдання визначають основні можливості й напрямки 

позаурочної роботи в досягненні її основної мети й носять характер 

загальних положень. У реальній виховній роботі вони конкретизуються 

відповідно до особливостей класу, самого педагога, із загально шкільною 

позанавчальною роботою тощо. 

1.2.2. ФУНКЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

Мета й завдання позаурочної роботи визначають її функції - навчальну, 

виховну й розвиваючу. 

Навчальна функція позаурочної роботи не має такого пріоритету, як у 

навчальній діяльності. У позаурочній роботі вона є допоміжною для більше 

ефективної реалізації виховної й розвиваючої функцій і полягає не у 

формуванні системи наукових знань, навчальних умінь і навичок, а в 

навчанні певним навичкам поводження, колективного життя, навичкам 

спілкування й ін. 

Однак правильне сполучення позаурочної й навчальної роботи 

забезпечує більшу гнучкість всієї системи навчально-виховної діяльності. 

Позаурочна робота може служити ефективним засобом диференціації 

навчання й виховання при збереженні єдиного й обов'язкового навчального 

плану. Позаурочна робота може компенсувати його недоліки, важко 

переборні в рамках навчальної діяльності у зв’язку її великої насиченості 

обов'язковими заняттями. 

Величезне значення в позаурочній роботі має розвиваюча функція, що 

полягає у виявленні й розвитку індивідуальних здатностей, схильностей й 

інтересів учнів через включення їх у відповідну діяльність. Наприклад, учня з 

артистичними здатностями можна залучити до участі в шкільних святах, 

КВК тощо, зі здатностями до інформатики - до участі в олімпіаді, розробці 

корисних програм, складанні дидактичних матеріалів і т.д.  

1.2.3. ПРИНЦИПИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 
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Виходячи з особливостей позаурочної роботи, назвемо визначальні 

вимоги до неї. Позаурочна робота проводиться на основі загальних 

принципів, які становлять вихідні початки при визначенні її напрямку, 

змісту, форм і методів. 

Принцип цільової настанови вимагає чіткого планування навчально - 

виховних завдань, оцінки досягнутих результатів, всебічного аналізу 

проведеної роботи. 

Відсутність мети при організації й проведенні позаурочної роботи 

породжує формалізм, що руйнує відносини між педагогом й учнями, у 

результаті чого ефективність позаурочної роботи може бути рівної нулю або 

мати негативні результати. 

Перед початком необхідно визначити очікувані результати. Це 

допомагає сформулювати завдання таким чином, щоб вони сприяли 

досягненню загальної мети - засвоєнню соціального досвіду й формуванню 

позитивної системи цінностей. 

Необхідна наявність чіткого формулювання мети й виховних завдань 

кожного намічуваного заходу. При цьому значимість будь-якої справи 

повинна бути зрозуміла учням. 

Оскільки результати у виховній роботі найчастіше відстрочені, то 

аналіз проведеної роботи не завжди однозначно можна провести лише по 

зовнішніх ознаках. 

Сутність принципу зв'язку позаурочної роботи з життям, працею, 

практикою полягає в тім, що в процесі її проведення формування учнівського 

колективу й кожного учня повинне проходити під впливом дійсності, при 

активній участі в суспільному житті. 

Тому позаурочна робота повинна мати суспільно корисну 

спрямованість. Це знаходить висвітлення в конструюванні й 

удосконалюванні наочних приладів й приладів для кабінету інформатики, в 

організації роботи з молодшими учнями, у розробці педагогічних 
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програмних засобів для викладання інформатики й інших шкільних 

предметів. 

Принцип єдності й цілісності навчально - виховного процесу означає 

насамперед органічне сполучення навчальної й позаурочної роботи. 

Нерозривність цих сторін педагогічного процесу при обліку індивідуальних 

особливостей учнів - важлива умова підвищення його ефективності. 

Можливості таких зв'язків об'єктивно закладені в змісті позаурочної 

діяльності. 

Принцип єдності й цілісності навчально - виховного процесу сприяє 

реалізації дидактичних принципів науковості, доступності й наочності 

навчання, зв'язку теорії й практики. 

Цей принцип вимагає й наступності між віковими щаблями навчально - 

виховного процесу (молодшими, середніми й старшими класами), а також 

обліку рівня попереднього розвитку й підготовленості учнів. 

Принцип виховання в колективі й через колектив випливає 

безпосередньо із цілей навчання й виховання, тому що тільки в колективі 

особистість одержує можливість всебічного розвитку своїх задатків. 

Позаурочна робота відкриває широкі можливості для постійної участі в 

різній колективній діяльності, яку варто організовувати з урахуванням 

законів формування колективу й вже досягнутого рівня його розвитку. 

Рівень розвитку колективу визначає й характер керівництва їм з боку 

педагога. Чим він вище, тим більше самостійності надається самим 

школярам, тим значніше роль учнівського самоврядування в колективі. 

Позаурочна робота зі своєї природи вимагає активності учнів і створює 

простір для прояву їхньої самостійності. Тут вони можуть добровільно 

вибирати собі заняття, брати участь у його плануванні, визначенні шляхів і 

засобів здійснення наміченого. Тому ця діяльність відкриває більші 

можливості для реалізації принципу розвитку активності й самодіяльності в 

процесі виховання. 
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Активність становить органічну потребу учнів на всіх щаблях їхнього 

розвитку, і виховний процес повинен бути побудований так, щоб 

задовольнити її. У свою чергу, виховання може бути успішним лише за 

умови, що в ньому використаються всі можливості учня. 

Велике значення мають позаурочні заняття для вироблення  навичок 

самостійної роботи (самостійне рішення важких і нестандартних завдань, 

підготовка й читання доповідей і повідомлень; робота над спеціальною, 

науково - популярною і довідковою літературою, виконання творчих 

проектів тощо). 

Учні почувають себе самостійними, якщо задум позаурочного завдання 

виходить від них, і його виконання надане їм самим. При цьому є відомий 

ризик, тому що учні можуть упоратися зі справою гірше, ніж хотілося б. 

Однак виграш складається в головному - учні проходять школу 

самостійності. При цьому їх потрібно підстраховувати, бути готовими 

прийти їм на порятунок, але це не повинне виражатися в розігруванні 

заходів, що заздалегідь відрепетировані. 

Принцип обліку вікових й індивідуальних особливостей у позаурочній 

роботі означає, що вона повинна будуватися з опорою на сили й можливості, 

що властиві даному віку, і сприяти подальшому розвитку кожного учня. 

Зміст позаурочної роботи з інформатики в  класах неповної середньої 

школи повинен бути розрахованим на розширення кругозору учнів, 

ознайомлення їх з доступними явищами життя. Нестійкість уваги учнів цього 

віку змушує шукати найбільш яскраві й емоційні форми роботи з ними. 

Найбільш ефективними є такі види діяльності, у яких переважає ігрова 

діяльність. Інтереси багатьох  школярів  класів неповної середньої школи  ще 

не визначилися до кінця, і тому лише деякі з них легко включаються в 

позаурочну роботу. У цих учнів ще не достатньо великий рівень колективних 

зв'язків, мало самостійності й упевненості у своїх силах. Тому вся позаурочна 

робота повинна проходити під керівництвом учителя. 
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Позаурочну роботу з учнями старшого шкільного віку варто будувати з 

обліком уже придбаних ними в школі знань, накопиченого життєвого 

досвіду. Учні цього віку допитливі й допитливі, вони шукають можливості 

виявити свою зрослу самостійність й ініціативу в праці, прагнуть перевірити 

свої сили у важких ситуаціях. Учні вже займаються в кружках, секціях, але за 

умови самостійного вибору. Завдання вихователя - допомогти кожному 

підліткові знайти таке позаурочне заняття, що змогло б задовольнити його 

інтереси й сприяло б розвитку його здатностей. 

Старші школярі - це вже майбутні студенти вищих і середніх 

спеціальних навчальних закладів, працівники різних галузей виробництва й 

сфери послуг. Вони досягають фізичної й моральної зрілості, значно 

зростають їхньої можливості у фізичній і розумовій праці, що дозволяє 

пред'являти до них високі вимоги. Вони й самі почувають себе дорослими, 

прагнуть самостійно організувати свій вільний час, знайти корисні справи. 

Юність - пора інтенсивного формування світогляду й моральних 

переконань, що супроводжується нерідко коливаннями, сумнівами й навіть 

розчаруваннями. Прагнення й інтерес до серйозних занять, що виходять за 

рамки навчальних програм, можуть бути задоволені створенням науково - 

освітніх суспільств і кружків. У цьому віці відбувається вибір життєвого 

шляху, і тому необхідно активізацію позаурочної діяльності по професійній 

орієнтації учнів. 

Незважаючи на вікові розходження учнів, у будь-якій віковій групі має 

успіх діяльність, побудована на основі як елементів комп'ютерної гри, так й 

імітації серйозної, дорослої діяльності. 

У виховній роботі, крім вікових, потрібно враховувати й індивідуальні 

особливості школярів: темперамент, характер, здатності, інтереси, звички й 

смаки, тому вони й вимагають індивідуального підходу. 

Знання індивідуальних і вікових особливостей учнів дозволяє глибше 

використати позаурочну роботу для їхнього всебічного розвитку. 
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Принцип єдності вимогливості й поваги до особистості визначає 

взаємини вчителів й учнів у процесі позаурочної роботи, дозволяє виявити ті 

захоплення й інтереси школярів, у яких найбільше повно проявляються їхні 

позитивні якості. Опираючись на них, учитель може домагатися загальної 

перебудови поводження й розвитку інтересів учнів, поліпшення їхньої 

успішності й дисциплінованості. 

У колективах по інтересах, які складаються в процесі позаурочної 

роботи, педагогічна позиція вчителі інша, чим на уроці: він стосовно 

школярів виступає як старший, більше досвідчений і знаючий товариш, 

зобов'язаний зважати на інтереси й думку учнів, поважати їхня самостійність. 

Разом з тим учні в позаурочній роботі зобов'язані підкорятися правилам 

поведінки й установленому порядку, тому що свобода вибору діяльності й 

добровільність участі в ній не повинні вести до неорганізованості. 

Вимогливість же припускає контроль із боку вчителя за роботою учнів, 

необхідність підведення підсумків їхньої діяльності. 

Позаурочна робота дає більші можливості для рішення навчально - 

виховних завдань, що стоять перед школою, виховує в учнів наполегливість, 

ініціативу, волю. Позаурочні заняття приносять більшу користь і самому 

вчителеві. У позаурочній роботі велика роль контакту педагога з учнями, для 

встановлення якого необхідні певні якості педагога. 

При організації позаурочної роботи педагог повинен бути в постійному 

творчому пошуку, підбираючи й створюючи нові форми, що відповідають 

сформованої в класі ситуації. Творчість педагога є необхідною умовою для 

ефективної позаурочної роботи.  

1.2.4. ЗМІСТ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

Зміст позаурочної роботи являє собою адаптований соціальний досвід, 

емоційно пережитий й реалізований в особистому досвіді дитини через 

різноманітні аспекти людського життя. Специфіка змісту позаурочної роботи 

характеризується наступними факторами: 

- перевагою емоційного аспекту над інформативним: для ефективного 
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виховного впливу потрібне звернення до почуттів дитини, його переживань, 

тобто до розуму через емоції; 

- у змісті позаурочної роботи визначальне значення має практична сторона 

знань, тобто зміст позаурочної роботи спрямовано, насамперед, на 

вдосконалення різноманітних умінь і навичок. У позаурочній роботі 

вдосконалюються навчальні навички, опрацьовуються вміння самостійної 

роботи при пошуку інформації, організації різних позаурочних справ, 

комунікативні вміння, уміння співробітничати, уміння дотримуватися 

етичних норм. Оскільки в змісті позаурочної роботи практичний аспект 

переважає над теоретичним, розумніше розглядати зміст із позиції діяльності 

учнів, через яку вони освоюють ту або іншу область соціального досвіду. 

Пізнавальна діяльність у позаурочній роботі призначена для 

формування пізнавального інтересу, позитивної мотивації навчання, 

удосконалювання навчальних навичок. Вона є продовженням навчальної 

діяльності з використанням інших форм. Це може бути кружок, «Турнір 

допитливих», «Що? Де? Коли?», КВК, екскурсія в обчислювальний центр 

тощо. 

Позаурочні заняття можуть бути використані для поглиблення знань 

учнів в області програмного матеріалу, розвитку їхнього логічного мислення, 

уяви, дослідницьких навичок, засвоєння мови інформатики, для 

повідомлення учнем відомостей з історії інформатики. Позаурочні заняття 

можуть і повинні бути використані для завдань із практичним змістом, для 

навчання учнів конструктивним навичкам, навичкам моделювання, 

виготовлення наочних і програмних засобів. 

У вихованні школярів велика роль організованого вивчення додаткової 

літератури, що скероване школою. Завдання цієї роботи полягає в тому, щоб 

навчити учнів бачити в книзі джерело знання й допомогти ним опанувати 

культуру читання. 

Коло читання старшокласників повинне містити в собі не тільки 

художню, але й науково-популярну, довідкову літературу, а також книги, 
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пов'язані з їхніми інтересами, що мають професійну спрямованість. Корисні 

конференції й диспути по прочитаному, заняття по бібліографії. Цей вид 

діяльності може бути реалізований при підготовці доповідей, рефератів і т.д. 

Дозвільна (розважальна) діяльність необхідна для організації 

повноцінного відпочинку учнів, створення позитивних емоцій, теплої, 

дружньої атмосфери в колективі, зняття нервової напруги. Ефективні такі 

форми, як КВК, «Вогник», «Комп'ютерна юморина» тощо. Дуже часто в 

позаурочній роботі поєднуються саме ці два аспекти: пізнавальний і 

розважальний. Наприклад, «Поле чудес», «Цікава інформатика», конкурс 

фантазерів, вікторини тощо. Для того щоб визначити, який з аспектів 

переважає, потрібно проаналізувати мету, завдання, пріоритетну функцію, 

що реалізовані педагогом у конкретній формі. 

Трудова діяльність у позаурочній роботі відбиває зміст різних видів 

праці. Для педагога представляє певні труднощі організація трудової 

діяльності в позаурочній роботі, але його зусилля коштують того виховного 

результату, що дає різноманітна систематична трудова діяльність учнів. 

Даний результат проявляється в сформованій потребі до праці, в умінні 

зайняти себе. У позаурочній роботі можна організувати виготовлення 

наочних приладів, роботу з облагороджування кабінету, створенню 

педагогічних програмних засобів тощо. 

Творча діяльність припускає розвиток схильностей, інтересів учнів, 

розкриття їхнього творчого потенціалу. Творча діяльність відбивається в 

таких формах, як конкурси програмістів й огляди комп'ютерної графіки, 

творчі проекти  тощо. 

Для перерахованих вище видів діяльності однім із завдань є 

формування морального, емоційного й вольового компонентів світогляду. 

Велике місце в позаурочній і позашкільній роботі повинне займати 

моральне виховання, одне з головних завдань якого полягає в тому, щоб 

виробити в учнів свідоме відношення до громадського обов'язку, зробити 

єдність слова й діла повсякденною нормою поведінки. У позаурочній роботі з 
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інформатики необхідно знайомити учнів із правовими нормами використання 

інформації й програмних засобів. 

Позаурочна робота з естетичного виховання має велике значення для 

рішення завдань всебічного розвитку особистості. При цьому якщо 

врахувати, що в навчальному плані школи предмети естетичного циклу 

займають порівняно невелике місце, те очевидним стане особливе значення 

цієї діяльності. 

Школа вирішує загальні завдання естетичного виховання: формування 

естетичних почуттів, естетичного смаку, уміння сприймати прекрасне, 

насолоджуватися їм, вносити красу в навколишнє життя; розвиток 

правильних подань про красу в природі, суспільстві й поводженні людини, 

творчих здатностей, умінь і навичок; розширення художнього кругозору; 

ознайомлення учнів з різними областями мистецтва. Для рішення цих 

завдань необхідно виховувати потребу в художній творчості, втягувати учнів 

в усі види художньої діяльності. 

У рамках позаурочної роботи з інформатики це можуть бути заняття по 

комп'ютерній графіці, анімації й музиці, розробці мультимедійних і 

гіпертекстових проектів естетичного, художнього напрямку. Великим 

інтересом в учнів користуються заняття по Web-графіці й дизайну та іншим 

видам Інтернет – творчості. 

Цікавим видом творчої діяльності учнів можуть бути учнівські журнал 

або газета, розроблені за допомогою комп'ютера або представлені в 

електронному виді, у тому числі в мережі Інтернет. 

Необмежені можливості естетичного розвитку відкривають шкільні 

студії комп'ютерної анімації, які сприяють вихованню не тільки учнів, 

зайнятих у створенні мультиплікаційних фільмів, але і юних глядачів. 

Великий інтерес для позаурочної роботи представляють шкільні 

відеостудії. Учителі одержують можливість створення за допомогою 

комп'ютерних технологій навчальних і художніх відеофільмів і 

мультиплікації, використання кращих фільмів для естетичного й морального 
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виховання учнів. Інтерес учнів викликає, наприклад, перегляд мультфільмів з 

метою їхнього аналізу на використання знаменитих «дванадцяти принципів 

анімації Диснею». 

Цікава ділянка цієї діяльності - огляди різних видів комп'ютерної 

творчості. 

Найважливішими складовими світогляду школярів виступають 

економічні, екологічні погляди й переконання. Вони формуються при 

використанні таких форм, як комп'ютерні проекти екологічного й 

економічного змісту. 

Кожна школа й позашкільна установа визначають зміст своєї 

позаурочної роботи з урахуванням наявних можливостей й умов. 

Зміст позаурочної роботи не у всіх школах однаковий. На нього 

впливають наступні фактори: 

1. Традиції й особливості школи. Наприклад, якщо школа має предметні 

профілі, то в позаурочній роботі може переважати пізнавальний аспект. 

Художнє, економічне, фізико - математичне й т.п. виховання пріоритетні в 

школах і класах відповідного профілю. 

2. Особливості віку, класу, індивідуальності учнів. 

3. Можливості й особливості наявної комп'ютерної техніки, завантаженість 

кабінету інформатики й т.д. 

4.Особливості самого вчителя, його інтереси, схильності, установки. Якщо 

вчитель прагне до одержання високих результатів у навчанні учнів, то й у 

позаурочній роботі він буде відбирати той зміст, що сприяє досягненню цієї 

мети, тобто активізувати пізнавальну діяльність. Для іншого педагога 

важливо в процесі навчання форми організувати особистість учня, тому в 

позаурочній роботі він буде віддавати пріоритет розвиваючої, творчої 

діяльності. 

Швидкий темп розвитку інформатики й комп'ютерних технологій 

роблять рухливим зміст позаурочної роботи з інформатики, жадаючи від 

учителя гнучкості в його визначенні. 
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Важливо також, щоб обсяг позаурочної діяльності, ступінь її труднощів 

не тільки відповідали, але й випереджали вже досягнутий учнями рівень 

розвитку, сприяючи формуванню всебічно розвитий особистості. 

1.3.1. ФОРМИ Й ЗАСОБИ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

Широтою й розмаїтістю змісту позаурочної роботи обумовлене й 

багатство її форм. Форми позаурочної роботи - це ті умови, у яких 

реалізується її зміст. 

Форм позаурочної роботи величенна кількість. Це різноманіття 

створює складності в їхній класифікації, тому єдиної класифікації немає. 

Існують класифікації по об'єкту впливу й по напрямках, завданням навчання 

й виховання (мал.1). 

Будь-яка форма позаурочної роботи тією чи іншою мірою сприяє 

рішенню завдань морального, розумового, фізичного, екологічного, 

економічного, естетичного й т.д. навчання, виховання й розвитку. У цьому 

зв'язку будемо розглядати класифікацію форм позаурочної роботи з об'єкта 

впливу. 

Позаурочна робота підрозділяється на індивідуальну, групову, 

об'єднуючу й масову, на індивідуальну й масову, виділяючи в масовій роботі 

фронтальну й колективну. 

 

мал. 1. Форми позаурочної роботи 
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Індивідуальна робота - це самостійна діяльність окремих учнів, 

спрямована на самовиховання, на виконання завдань учителі й доручень 

колективу, що виходять за рамки навчальних програм. 

Сутність індивідуальної роботи полягає в соціалізації дитини, 

формуванні в неї потреби в самовдосконаленні, самовихованні. Ефективність 

індивідуальної роботи залежить не тільки від точного вибору форми 

відповідно до поставленої мети, але й від включення дитини в деякий вид 

діяльності. В індивідуальній позаурочній роботі загальна мета - забезпечення 

педагогічних умов для повноцінного розвитку конкретної особистості - 

досягається через формування позитивної Я-концепції й розвиток 

різноманітних сторін особистості, індивідуального потенціалу. 

Індивідуальна діяльність не обмежує потреби учнів і підлітків у 

спілкуванні, але дозволяє кожному знайти своє місце в спільній справі. Вона 

входить необхідною складовою частиною в роботу гуртків, від уміння 

налагодити її залежить успіх і більш масові справи. Цілеспрямована 

індивідуальна робота учнів необхідна для того, щоб кожний з них міг повною 

мірою розкрити й розвити свої здатності, виразити свою індивідуальність. Ця 

діяльність жадає від вихователів знання індивідуальних особливостей учнів, 

вивчення їхніх інтересів і прагнень, положення в колективі однолітків, а 

також уміння будувати процес виховання з усім колективом школярів й 

окремо з кожним з них. 

В індивідуальній позаурочній роботі поряд із запланованим 

компонентом існують спонтанний, так називані педагогічні ситуації, що є 

індикатором рівня педагогічного професіоналізму. Це можуть бути, 

наприклад, відповіді на питання учнів після уроків, надання допомоги учнем 

у виборі конфігурації домашнього комп'ютера або його модернізації й т.п. 

Інший вид позаурочної роботи - її масові форми. Їх можна розділити на 

дві великі групи, які відрізняються характером діяльності учнів. 

Перша група - фронтальні форми. Діяльність учнів організована за 

принципом «поруч»: вони не взаємодіють один з одним, кожний здійснює 
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однакову діяльність самостійно. Педагог впливає на кожну дитину 

одночасно. Зворотний зв'язок здійснюється з обмеженою кількістю учнів. По 

цьому принципі організована більшість загальнокласних занять. 

Друга група форм організації позаурочної діяльності характеризується 

принципом «разом». Для досягнення загальної мети кожен учасник виконує 

свою роль і робить свій внесок у загальний результат. Від дій кожного 

залежить загальний успіх. У процесі такої організації учні змушені тісно 

взаємодіяти один з одним. Діяльність такого роду одержала назву 

колективної, а позаурочна робота - колективної позаурочної роботи. Педагог 

впливає не на кожного окремо, а на їхній взаємозв'язок, що сприяє кращому 

зворотному зв'язку між ним й учнями. За принципом «разом» може бути 

організована діяльність у парах, у малих групах, у класі. 

Перша група відрізняється простотою організації для педагога, але 

мало формує навички колективної взаємодії. Друга група незамінна для 

розвитку вмінь співробітничати, надавати допомогу один одному, брати на 

себе відповідальність. Однак у силу вікових особливостей школярів (вони 

часто не бачать в іншому рівноправну людину, не досконало вміють 

домовлятися, спілкуватися) організація колективних форм жадає від педагога 

більших тимчасових витрат і певних організаторських умінь. У цьому 

полягає її складність для педагога. Кожен напрямок має свої переваги й 

обмеження, вони взаємозалежні й доповнюють один одного. 

Особливістю деяких форм позаурочної роботи в школі є те, що часто 

використаються популярні форми, що прийшли з телебачення: КВК, «Що? 

Де? Коли?», «Угадай мелодію», «Поле чудес», «Вогник» і т.д. 

Вибираючи форму позаурочної роботи, варто оцінити її навчально – 

виховне значення з позицій мети, завдання, функцій. 

Форми масової позаурочної роботи дозволяють педагогові побічно 

впливати на кожного учня через колектив. Вони сприяють розвитку вмінь 

розуміти іншого, взаємодіяти в колективі, співробітничати з однолітками й 

дорослими. 
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Крім індивідуальної виділяють гурткові (групові), що поєднують і 

масові форми позаурочної роботи. 

Гурткова (групова) позаурочна робота сприяє виявленню й розвитку 

інтересів і творчих здатностей учнів у певних галузях науки, техніки, 

мистецтва, спорту, поглибленню знання ними програмного матеріалу, дає 

нові відомості, формує вміння й навички. 

Гурток - одна з основних форм позаурочної діяльності по інформатиці. 

Зміст його роботи визначається в основному інтересами й підготовкою учнів, 

хоча для деяких існують і програми. Кружки по інформатиці можуть мати 

різну спрямованість відповідно до різноманітних можливостей комп'ютера: 

комп'ютерної графіки, програмування, комп'ютерного моделювання й т.п. У 

кружках проводяться заняття різного типу. Це можуть бути доповіді, робота 

над проектами, екскурсії, виготовлення наочних приладів й устаткування для 

кабінетів, лабораторні заняття, зустрічі із цікавими людьми, віртуальні 

подорожі й т.п. 

Облік роботи кружка ведеться в щоденнику. Звіт може проводитися у 

вигляді вечора, конференції, виставки, огляду. У деяких школах підсумки 

діяльності підводять на шкільних святах, що є оглядом зробленої за рік 

роботи, наприклад, при проведенні загально - шкільного тижня інформатики. 

До об'єднуючих форм роботи відносяться клуби, шкільні музеї, 

суспільства, тимчасові колективи й т.д. 

Велике поширення в недалекому минулому мали клуби - політичні, 

піонерські, комсомольські, інтернаціональної дружби, старшокласників, 

вихідного дня, цікавих зустрічей і т.д., що діяли на засадах самоврядування, 

що мали назви, емблеми, устави й положення. 

Робота клубів може бути відроджена на основі нових інформаційних 

технологій. Так, у цей час багато шкіл підтримують зв'язки із закордонними 

школами. На цій основі можуть бути відроджені клуби інтернаціональної 

дружби, що мають секції перекладачів, історії, географії, культури країни, у 

якій перебуває школа, і т.д. У роботі клубів можуть широко застосовуватися 
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можливості Інтернет для збору інформації й виконання загальних проектів, 

електронної пошти для листування тощо. 

Учні ряду шкіл із задоволенням займаються створенням віртуальних 

(електронних, представлених у мережі Інтернет) музеїв, виставок і галерей. 

Цей вид роботи може виступати і як самостійна форма діяльності, і як 

допоміжна для реально існуючих шкільних музеїв, виставок і галерей і т.п. 

Форми масової роботи належать до числа найпоширеніших у школі. 

Вони дуже різноманітні й у порівнянні з іншими формами позаурочної й 

позашкільної роботи мають перевагу в тім, що вони розраховані на 

одночасне охоплення багатьох учнів, їм властиві такі специфічні особливості, 

як барвистість, урочистість, яскравість, великий емоційний вплив на учнів. 

У позаурочній діяльності варто широко використати такі форми 

масової роботи, як змагання, конкурси, олімпіади, огляди. Вони стимулюють 

активність, розвивають ініціативу, зміцнюють колектив. Масова форма 

роботи містить у собі більші можливості активізації учнів, хоча ступінь її 

може бути різної. Так, конкурс, олімпіада, змагання, гра вимагають 

безпосередньої активності кожного. При проведенні ж бесід, вечорів лише 

частина учнів виступає в якості організаторів і виконавців. А в таких заходах, 

як відвідування обчислювального центра, перегляд кінофільму, зустріч із 

цікавими людьми, лекція, всі учасники є глядачами або слухачами. 

Останнім часом все більшу популярність серед учнів, що проявляють 

до вивчення інформатики підвищений інтерес і мають підвищені здатності, 

завойовують такі форми поглибленої підготовки, що примикають до 

позаурочної роботи, як юнацькі школи інформатики, заочні фізико - 

математичні школи (ЗФМШ), школи й класи з поглибленим вивченням  

інформатики, літні комп'ютерні табори й т.п. 

Формою масової роботи з учнями, здійснюваною вчителем - класним 

керівником, є класна година. Вона проводиться в рамках відведеного в 

розкладі часу і є складовою частиною системи виховної діяльності в 

колективі класу. 
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Вітчизняна українська школа нагромадила великий досвід 

використання всіх форм позаурочної роботи. Однак при цьому треба мати на 

увазі, що форма сама по собі ще не вирішує успіх справи. Важливо, щоб вона 

була наповнена корисним змістом. Вирішальне значення має також 

педагогічна майстерність учителя. 

Засоби позаурочної роботи являють собою засоби навчання, виховання 

й розвитку, вибір яких визначається змістом і формами позаурочної роботи. 

Як засоби на позаурочному занятті можуть виступати: оформлення 

класу; музичне оформлення, ігрові атрибути, відеоматеріали, книги, 

програмні засоби. 

1.3.2. ОСОБЛИВОСТІ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ 

Розглянув сутність позаурочної роботи через її можливості, мету, 

завдання, зміст, форми й засоби, можна визначити її особливості: 

1. Позаурочна робота являє собою сукупність різних видів діяльності 

учнів, організація яких у сукупності з виховним впливом, 

здійснюваним у ході навчання, формує особистісні якості учнів. 

2. Відтермінованість у часі. Позаурочна робота - це насамперед 

сукупність більших і малих справ, результати яких віддалені в часі, не 

завжди спостережувані педагогом. 

3. Відсутність твердих регламентацій. Педагог має набагато більшу 

волю вибору змісту, форм, засобів, методів позаурочної роботи, чим 

при проведенні уроку. З одного боку, це дає можливість діяти 

відповідно до власних поглядів і переконань.  З іншого боку, зростає 

особиста відповідальність педагога за зроблений вибір. Крім того, 

відсутність твердого регламенту жадає від учителя прояви ініціативи. 

4. Відсутність контролю результатів позаурочної роботи. Якщо 

обов'язковий елемент уроку - контроль за процесом оволодіння учнями 

навчальним матеріалом, то в позаурочній роботі такого контролю 

немає. Він не може існувати через відтермінованість результатів. 

Результати виховної роботи визначаються емпірично через 
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спостереження за учнями в різних ситуаціях. Більш об'єктивно оцінити 

результати даної роботи може шкільний психолог за допомогою 

спеціальних засобів. Оцінюються, як правило, загальні результати, 

рівень розвитку індивідуальних якостей. Ефективність конкретної 

форми визначити дуже складно й часом неможливо. Дана особливість, 

усвідомлювана й учнями, дає педагогові переваги: більш природну 

обстановку, неформальність спілкування й відсутність напруги в 

взаємостосунках вчитель - учень, пов'язаної з оцінкою результатів. 

5. Позаурочна робота здійснюється на перервах, після уроків, у 

святкові, вихідні дні, на канікулах, тобто у позанавчальний час. 

6. Позаурочна робота має широкі можливості для залучення 

соціального досвіду батьків й інших дорослих. 

Однією з умов успішності позаурочної роботи є особливий психічний 

стан, що виникає при єдності мотиву діяльності (потреби в ній) і відповідної 

йому ситуації, називане установкою. 

Експериментальні дослідження, проведені Д.Н. Узнадзе й іншими, 

показали, що наявність чіткої установки до діяльності значно підвищує її 

ефективність. Стосовно до позаурочної роботи така установка сприяє 

активізації уваги й пам'яті, точності сприйняття змісту, допомагає виділяти в 

тексті головну думку, розвиває здатність творчо сприймати одержану 

інформацію, тобто сприяє виробленню вмінь і навичок самостійного 

придбання нових знань. Тому цілеспрямованість позаурочної роботи учнів, 

наявність сильної мотивації (відповідності пізнавальних інтересів і 

діяльності) багато в чому визначають ефективність цього поважного вигляду 

діяльності. 

1.3.3. ПЛАНУВАННЯ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ. 

Позаурочну роботу в школі веде весь педагогічний колектив: директор, 

його заступники, класні керівники, учителі, а також батьківський комітет. 

Учні виступають й як учасники, і як організатори своєї позаурочної 

діяльності. 
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Класний керівник планує й направляє позаурочну роботу у своєму 

класі. Позаурочна робота класу включається в систему планування 

навчально-виховної діяльності всієї школи, де передбачається організація 

діяльності кружків, наукових суспільств, шкільної бібліотеки, проведення 

основних масових заходів під час канікул, суспільно корисної роботи 

школярів, розвиток шкільної печаті. 

Складанню планів позаурочної роботи повинен передувати аналіз 

підсумків виховної діяльності за минулий рік. Важливо виявити її сильні й 

слабкі сторони й, виходячи з досягнутого рівня компетентності учнів, 

намітити ті конкретні виховні проблеми, які буде вирішувати педагогічний 

колектив у майбутньому навчальному році.  

Процес планування містить у собі більші можливості зміцнення 

шкільного колективу й виховання в учнів потрібних умінь і навичок. Тому 

необхідно виявляти й враховувати запити й побажання учнів, обговорювати з 

ними плани, спільно визначати терміни й намічати виконавців. Для цього 

варто проводити зі школярами бесіди, анкетування, використовувати 

матеріали їхніх письмових робіт. 

Контроль за виконанням планів позаурочної виховної діяльності 

здійснюють директор і його заступники. Вони відвідують позаурочні заняття, 

аналізують їх із учителями, а також виносять питання щодо позаурочної 

роботи з учнями на педагогічні ради, виробничі наради, методичні комісії. 

1.3.4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З 

ІНФОРМАТИКИ. 

Варто розрізняти два види позаурочної роботи з інформатики: робота з 

учнями, що відстають від інших у вивченні програмного матеріалу 

(додаткові позаурочні заняття); робота з учнями, що проявляють до вивчення 

інформатики підвищений, у порівнянні з іншими, інтерес і здатності 

(властиво позаурочна робота в традиційному розумінні змісту цього терміна). 

Говорячи про перший напрямок позаурочної роботи, відзначимо 

наступне. Цей вид позаурочної роботи з учнями по інформатиці в цей час має 
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місце в кожній школі. Разом з тим підвищення ефективності навчання 

інформатиці повинне привести до зниження значення додаткової навчальної 

роботи з відстаючими. В ідеальному випадку перший вид позаурочної роботи 

повинен мати яскраво виражений індивідуальний характер і проявлятися 

лише у виняткових випадках (наприклад, у випадку тривалої хвороби учня, 

переходу зі школи іншого типу т.п.). Однак у цей час ця робота вимагає ще 

значної уваги з боку вчителя інформатики. Основною метою її є своєчасна 

ліквідація (і попередження) наявних пробілів в учня у знаннях й уміннях. 

Передовий досвід роботи вчителів інформатики свідчить про 

ефективність наступних положень, пов'язаних з організацією й проведенням 

позаурочної роботи з відстаючими. 

1. Додаткові (позаурочні) заняття по інформатиці доцільно проводити з 

невеликими групами відстаючих (по 3-4 учні у кожній); ці групи учнів 

повинні бути досить однорідні як з погляду наявних у школярів пробілів у 

знаннях, так і з погляду здатностей до навченості. 

2. Варто максимально індивідуалізувати ці заняття (наприклад, пропонуючи 

кожному з таких учнів заздалегідь підготовлене індивідуальне завдання й 

роблячи в процесі його виконання конкретну допомогу кожному). 

3. Заняття з відстаючими в школі доцільно проводити не частіше одного разу 

в тиждень, сполучаючи цю форму занять із домашньою роботою учнів за 

індивідуальним планом. 

4. Після повторного вивчення того або іншого розділу інформатики на 

додаткових заняттях необхідно провести підсумковий контроль із 

виставлянням оцінки по темі. 

5. Додаткові заняття по інформатиці, як правило, повинні мати навчальний 

характер; при проведенні занять корисно використати відповідні варіанти 

самостійних або контрольних робіт з дидактичних матеріалів, а також 

навчальні посібника (і завдання) програмованого типу. 

6. Учителеві інформатики необхідно постійно аналізувати причини 

відставання окремих учнів при вивченні ними інформатики, вивчати типові 
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помилки, що допускають учнями при вивченні тієї або іншої теми. Це робить 

додаткові заняття по інформатиці більше ефективними. 

Друге із зазначених вище напрямків позаурочної роботи з інформатики 

це заняття з учнями, що проявляють до її вивчення підвищений інтерес, 

відповідає наступним основним цілям: 

1. Пробудження й розвиток стійкого інтересу до інформатики. 

2. Розширення й поглиблення знань по програмному матеріалі. 

3. Оптимальний розвиток здатностей учнів і прищеплювання їм певних 

навичок науково-дослідницького характеру. 

4. Виховання культури мислення. 

5. Розвиток в учнів уміння самостійно й творчо працювати з навчальною й 

науково-популярною літературою. 

6. Розширення й поглиблення в учнів уяви про практичне значення 

інформатики в житті суспільства. 

7. Розширення й поглиблення в учнів уяви про культурно-історичну цінність 

інформатики, про роль інформатики у світовій науці. 

8. Виховання в учнів почуття колективізму й уміння сполучати індивідуальну 

роботу з колективної. 

9. Установлення більше тісних ділових контактів між учителем інформатики 

й учнями й на цій основі більше глибоке вивчення пізнавальних інтересів і 

запитів школярів. 

10.Створення активу, здатного надати вчителеві інформатики допомогу в 

організації ефективного навчання інформатиці всього колективу даного 

класу (допомогу у виготовленні наочних приладів, заняттях з відстаючими, у 

пропаганді знань по інформатиці серед інших учнів). 

Передбачається, що реалізація цих цілей частково здійснюється на 

уроках. Однак у процесі класних занять, обмежених рамками навчального 

часу й програми, це не вдається зробити з достатньою повнотою. Тому 

остаточна й повна реалізація цих цілей переноситься на позаурочні заняття 

цього виду. 
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Разом з тим між навчально - виховною роботою, проведеної на уроках, 

і позаурочною роботою існує тісний взаємозв'язок: навчальні заняття, 

розвиваючи в учнів інтерес до знань, сприяють розгортанню позаурочної 

роботи, і, навпаки, позаурочні заняття дозволяють учнем застосувати знання 

на практиці, розширюють і поглиблюють ці знання, підвищують успішність 

учнів й їхній інтерес до навчання. Однак позаурочна робота не повинна 

дублювати навчальну роботу, інакше вона перетвориться у звичайні 

додаткові заняття. 

Говорячи про зміст позаурочної роботи з учнями, що цікавляться 

інформатикою, відзначимо наступне. Традиційна тематика позаурочних 

занять обмежувалася звичайно розглядом таких питань, які хоча й виходили 

за рамки офіційної програми, але мали багато точок дотику з розглянутими в 

ній питаннями. Так, наприклад, традиційними для розгляду на позаурочних 

заняттях по інформатиці були історичні відомості, завдання підвищених 

труднощів по програмуванню, елементи математичної логіки, системи 

числення й т.д. 

1.3.5. ДЕЯКІ ВИДИ ПОЗАУРОЧНИХ ЗАХОДІВ 

-Вечір. Разом із учителем учні докладно продумують програму вечора, 

види занять і розваг, підбирають матеріал для вечора: завдання - жарти, 

завдання на кмітливість, історичні відомості, ребуси, софізми, шаради, 

кросворди, питання для вікторин; готовлять необхідні моделі, плакати, гасла, 

оформляють клас.  

- Вікторина по інформатиці - це свого роду гра. Вікторину найкраще 

проводити або на заняттях кружка, або у вигляді змагання між окремими 

класами (у позаурочний час). Завдання для вікторини повинні бути з легко 

доступним для огляду змістом, не громіздкі, не потребуючих записів, 

здебільшого доступні для рішення в розумі.  

- Зустрічі із цікавими людьми є важливим засобом формування 

підростаючого покоління. Такі зустрічі можуть бути класними або загально 
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шкільними, мати самостійний характер або входити в інші форми 

позаурочної роботи.  

- Ділові ігри - активний метод навчання, що використовує імітацію 

реального досліджуваних об'єкта або ситуації для створення в учнів 

найбільш повні відчуття реальної діяльності в ролі особи, що приймає 

рішення. Вони спрямовані на рішення так званих інструментальних завдань: 

побудова реальної діяльності, досягнення конкретних цілей, структурування 

системи ділових відносин учасників. Ділові ігри з дітьми звичайно мають 

нескладний сюжет, можуть проходити у вигляді організаційного семінару.  

- Диспут по інформатиці - це своєрідна гра між класами в питання й 

відповіді. Під час диспуту задаються спочатку більш важкі запитання. 

Мінімальною вимогою, що пред'являється до кожного диспуту, є гарне, 

повне й точне знання учнями прямо зазначеного в підручниках матеріалу, 

знання й розуміння формулювань.  

Диспути краще проводити між паралельними класами. Диспути по 

інформатиці виявляють недоліки в знаннях учнів, коректують роботу 

вчителя.  

- Клубна діяльність спрямована на залучення до активної творчої 

діяльності учнів всіх вікових груп, на розвиток предметних знань й умінь, 

освоєння культурних цінностей. Основна діяльність клубу, як правило, 

спрямована на організацію роботи з різних проектів, пов'язаних із 

професійними, науковими або особистими інтересами його керівника. 

Так, комп'ютерний клуб може займатися випуском класної (шкільної) 

газети, представленої в друкованому або електронному виді, підтримкою 

шкільної сторінки в Інтернет, участю в мережних проектах, конкурсах й 

олімпіадах по інформатиці. 

- Конкурс - це змагання колективів або змагання на особисту першість, 

що має метою підвищити інтерес учнів до тієї або іншої галузі науки, 

мистецтва, спорту й виділити кращих. Він може бути самостійною 

формою роботи або складовою частиною шкільного свята, вечора, 



31 

 

заняття кружка, бути тематичним й звітним. У зв'язку з конкурсами 

можуть влаштовуватися виставки комп'ютерної творчості школярів 

(малюнки, анімація, програми й т.п.). 

- Гурткові заняття по інформатиці. Участь у заняттях кружка, де учням 

наочно демонструється зв'язок інформатики з життям, безпосередньо з 

їхньою майбутньою професією, створює передумови для активної роботи на 

уроках: у них з'являється інтерес до інформатики, а в деяких - прагнення до 

пошукової діяльності. 

- Кросворди. Практика показує,    що   втілення   ідей  співробітництва й 

співтворчості вчителя й учнів, самоосвіти й самоконтролю будить 

пізнавальну активність учнів, веде до результативного навчання. Одна з 

нестандартних форм як позаурочної роботи, так і перевірки знань на 

уроці - складання й відгадування кросвордів. Застосування кросвордів, 

їхнє складання й рішення сприяють розвитку мислення, учить чітко, 

логічно й лаконічно виражати свої думки. Робота над складанням 

кросвордів дуже розвиває учнів: потрібно багато чого згадати, 

скористатися довідником, підручником, виявити фантазію, кмітливість. 

Роботу можна організувати індивідуально, по парах, групах. Якщо 

внести в неї дух змагання, то це тим більше нікого не залишить 

байдужим. 

- Олімпіади. З метою виявити найбільш здатних учнів, виробити в них 

наполегливість у досягненні поставленої мети, звичку до самостійної праці 

проводяться олімпіади. Олімпіади по інформатиці приносять користь тоді, 

коли вони є заключним етапом цілого комплексу позаурочних заходів (лекції, 

вечори, гурткова робота й т.п.).  

Однак варто звернути увагу на ту немаловажну обставину, що 

олімпіади не є серйозним джерелом нової інформації для учнів і тому не 

можуть вважатися основною формою поглибленої підготовки. 

- Предметні тижні, декади, місячники дуже важливі для 

прищеплювання інтересу до предмета й установлення міжпредметних 
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зв'язків. Вони можуть проходити як по одному предметі, так і поєднуватися 

із предметами з однієї або близької освітньої області (математика, фізика, 

технологія).  

- Суспільний огляд. У суспільний огляд по інформатиці включаються 

всі учні; кожна група оцінюється щотижня по декількох показниках. У 

результаті огляду покращується успішність, дисципліна, підготовка 

домашніх завдань, зростає кількість бажаючих відвідувати кружок. 

- Одним з видів позаурочної роботи є твір по інформатиці. Це 

прекрасний засіб для підвищення інтересу учнів до інформатики, поліпшення 

їхніх навичок у викладі матеріалу, своєрідний стимул до повторення 

пройденого. Як завдання можна запропонувати учням самостійно провести 

доказ якої-небудь теореми шкільного курсу, відмінного від розглянутого на 

уроці.  

- Усний журнал - форма позаурочної роботи, що дозволяє донести до 

учнів потрібну інформацію - короткі усні повідомлення на окремі теми (з 

галузі науки, техніки, мистецтва й т.д.), оформлені у вигляді сторінок.  

- Факультативні заняття по інформатиці. Головною метою 

факультативних занять по інформатиці є поглиблення й розширення знань, 

розвиток інтересу учнів до предмета, розвиток їхніх здатностей, 

прищеплювання школярам інтересу й смаку до самостійних занять 

інформатикою, виховання й розвиток їхньої ініціативи й творчості. 

Факультативні заняття по інформатиці повинні будуватися так, щоб 

бути для учнів цікавими, захоплюючими, а часом і дуже цікавими. 

У цей час факультативні заняття по інформатиці проводяться по трьох 

основних напрямках: а) вивчення програмування; б) вивчення комп'ютерних 

технологій; в) вивчення прикладних областей діяльності на основі 

комп'ютерних технологій.  

- Шкільна преса. Існує такий вид позаурочної роботи, як стінгазета. Для 

випуску стінгазети по інформатиці необов'язкова наявність кружка. Іноді 
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газета випускається в період організації кружка, щоб залучити до нього увага 

учнів.  

Інші форми шкільної преси: 

1. «Куточок інформатики» у загально шкільній або класній стінгазеті.  

2. Фотогазета - розміщуються фотографії видатних учених, фотографії 

книг по інформатиці, переможців змагань і т.д.  

3. Монтажі фотографій і малюнків: фотомонтажі звичайно бувають на 

певну тему.  

4. Альбоми – зміст їх таке ж, як й у монтажів.  

5. Останнім часом широке поширення одержали мережні форми 

друкованої творчості. Названі вище форми друкованої творчості можуть бути 

представлені в Інтернет.  

- Шкільні свята. Традиційною формою масової роботи є шкільні свята. 

Присвячуються вони значним віхам у житті школи (початок і закінчення 

навчального року, чверті й ін.).  

- Екскурсії - форма й метод навчально-виховної   роботи, що дозволяє 

організувати спостереження й вивчення різних предметів й явищ у 

природних умовах, у музеях, на виставках, в обчислювальних центрах. 

Екскурсії по інформатиці становлять важливу ланку в системі навчання, 

забезпечують зв'язок навчального процесу з життям, служать ознайомленню 

учнів з найважливішими галузями виробництва.  
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАУРОЧНОГО ЗАХОДУ З 

ІНФОРМАТИКИ – ГУРТКОВИХ ЗАНЯТЬ В 10-11 КЛАСАХ 

ЛЕБЕДИНСЬКОГО МНВК. 

2.1. Організація емпіричного дослідження впливу гурткових занять 

з інформатики на рівні успішності та якість знань учнів з інформатики. 

 В умовах вивчення інформатики в Лебединському МНВК велике 

значення приймає така форма позаурочної роботи як гурткова робота. 

Проведення даного позаурочного заходу дає можливість поглиблено вивчати 

курс програмування тим учням, які мають для цього певні здатності, 

бажають повноцінно використовувати машинні ресурси як комп’ютерів 

класу інформатики, так і домашніх комп’ютерів. Для проведення даної 

форми позаурочної роботи була сформована група учнів, бажаючих 

відвідувати гурток програмування в кількості  10 учнів 10-11 класів різних 

шкіл міста. Перед початком занять з ними було проведено анкетування з 

метою виявити рівні мотивації учнів. Аналіз анкет виявив, що з 10 учнів  

- бажають отримати поглиблені знання з програмування для вступу до 

ВНЗ відповідних профілів - 3 учні; 

- бажають підвищити поточні та тематичні бали з інформатики - 5 

учнів; 

- не можуть визначити свою мотивацію - 2 учні. 

Перед початком проведення гурткових занять як форми позаурочної 

роботи був проведений аналіз підготовки занять гуртка, визначена головна 

мета – підвищення рівня компетентності учнів в програмуванні, посилення 

позитивної самооцінки учнів, формування системи логічного мислення. Для 

цього був проведений аналіз методичної складової проведення гурткової 

роботи як форми позаурочної роботи. Були визначені основні етапи 

проведення занять гуртка, дані методичні рекомендації щодо проведення цих 

задач, визначені основні помилки, складені плани проведення занять гуртка з 

програмування. 
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2.2. Етапи підготовки й проведення позаурочних занять гуртка 

„Програмування”. 

Існує певна послідовність організації позаурочної роботи, у тому числі 

й гуртковій роботі. У позаурочній роботі багато простору для творчості 

вчителя у виборі змісту, форм і методів занять. Однак у методиці їхнього 

здійснення повинні бути деякі загальні моменти: насамперед необхідно, щоб 

простежувалися основні етапи реалізації виховного заходу. 

1.Вивчення й постановка виховних завдань. Даний етап спрямований 

на вивчення особливостей кожного учня й колективу гуртка в цілому й 

визначення найбільш актуальних завдань для здійснення ефективного 

виховного впливу. Вивчення здійснюється за допомогою відомих методів 

педагогічного дослідження. За допомогою спостереження педагог збирає 

інформацію про учнів і колектив. Інформативним методом є бесіда, причому 

не тільки з учнями, але й з родителями, учителями, що працюють у класі. 

 2.Підготовка й моделювання майбутньої позаурочної роботи полягає в 

побудові педагогом моделі певної форми діяльності.  

Результати моделювання відбиваються в плані позаурочного заняття, 

що має наступну структуру: 

1. Назва. 4. Форма проведення. 

2. Ціль, завдання. 5. Місце проведення. 

3. Матеріали й устаткування. 6. План проведення. 

Ціль позаурочного заняття повинна відбивати розвиваючу, 

корегувальну, формуючу, виховну функції, при цьому навчальна функція 

може виступати в якості одного із завдань. Завдання повинні бути дуже 

конкретними.  Відповідно до мети, завдань, пріоритетних функцій 

позаурочної гурткової роботи й результатів вивчення уточнюється зміст, 

підбираються конкретні форми, методи, засоби. 

Центральне місце в підготовці занять займає відбір матеріалу. Залежно 

від характеру роботи для цього необхідний різний час. Місце проведення 
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визначається кількістю учасників, вимогами до матеріальної бази й т.п. (у 

даному випадку це кабінет інформатики). 

План проведення заняття містить у собі опис змісту, методів виховання 

й може являти собою як докладний, послідовний виклад сценарію, так і 

тезовий план. При моделюванні ходу заняття потрібно враховувати його 

тривалість і структуру. Позакласне заняття може бути до 2 годин для учнів 

старшого віку. 

Слід зазначити й такий важливий елемент підготовки заходу, як 

організаційна робота. Викладач керує нею, залучаючи учнів. Він стежить за 

розподілом доручень, допомагає їх виконати, контролює. Відповідальні 

завдання можуть бути дані різним групам учнів.  

3. Практична реалізація моделі спрямована на здійснення задуманої 

виховної роботи в реальному педагогічному процесі. 

Щоб зберегти інтерес й увагу учнів, захід повинне проходити організовано, 

динамічно, без пауз.  

При проведенні позаурочного заходу учитель повинен подбати й про 

те, щоб всі учасники вчасно були на місцях, щоб не підвели технічні засоби, 

щоб намічений план роботи був витриманий в часі, інакше й добре задумане, 

ретельно сплановане заняття може виявитися малоефективним. З метою 

ефективної практичної реалізації в різноманітних по змісту й методах 

гурткових заняттях варто дотримуватися чотирьох основних етапів заняття. 

 І.Організаційний момент (0,53 хв). 

Педагогічна мета: перемкнути учнів на позакласну діяльність, викликати 

інтерес до неї, позитивні емоції. 

Типові помилки: дублювання початку уроку, затягненість. 

 ІІ.Вступна частина (від 1/5 до 1/3 часу всього заняття). 

Педагогічна мета: активізувати учнів, підготувати їх до виховного впливу. 

Типова помилка - ігнорування цього етапу через остраху педагога 

несподіваної реакції учнів, що вони можуть сказати або зробити не те, що 

очікує педагог.  
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 ІІІ. Основна частина (за часом повинна стати самої тривалої - 

ледве більше 1/3 усього часу заняття). 

Педагогічна мета: реалізація основної ідеї заходу. 

Типові помилки: активність педагога при частковій або повній пасивності 

учнів, відсутність наочності й загальна бідність використання засобів і 

методів, перевага методів формування свідомості над методами формування 

поводження, створення навчальної атмосфери уроку, повчальність, 

моралізування. 

 IV. Заключна частина (від 1/4 до менш 1/5 часу). 

Педагогічна мета: настроїти учнів на практичне застосування придбаного 

досвіду в їхньому позашкільному житті й визначити, наскільки вдалося 

реалізувати ідею заняття.  

Типові помилки: ця частина ігнорується взагалі або зводиться до питань 

типу: «Сподобалося?», «Що довідалися нового?» 

4.Аналіз проведеної роботи, що спрямований на порівняння 

сформованої моделі з реальним втіленням, виявлення вдалих і проблемних 

моментів, їхніх причин і наслідків.  

Аналіз підсумків заходу варто проводити систематично, тому що 

тільки опираючись на досягнуте можна успішно рухатися вперед, 

закріплювати краще, позбуватися від недоліків. Такий аналіз підсумків має 

дві основні функції - організуючу й виховну. Регулярний аналіз сприяє 

кращій організації роботи, спонукає більш серйозно ставитися до дорученої 

справи, оскільки його підсумки й результат не залишаються непоміченими, а 

піддаються оцінці.  

Педагогічний аналіз кожного проведеного заходу – заняття гуртка 

може проводитися у відповідності з наступними основними критеріями:  

1) наявність мети;  

2) актуальність і сучасність теми;  

3) його спрямованість;  

4) глибина й науковість змісту, відповідність віковим особливостям учнів;  
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5) підготовленість учителя й учнів до роботи, організованість і чіткість її 

проведення. 

Судити про якість виховного заходу можна й по реакції учнів. Їхня 

увага, емоційний настрій, інтерес до того, що відбувається, активність або, 

навпаки, байдужність говорять відразу багато про що. Більше віддалені в часі 

спостереження за поведінкою школярів, бесіди з ними, анкетування 

дозволяють глибше оцінити ефективність зробленої роботи. 

2.3. Результати проведення позаурочних занять гуртка 

„Програмування”. 

 На протязі І семестру було проведено 8 занять гуртка 

„Програмування”. Були послідовно опрацьовані теми „Основи 

програмування”, „Лінійні програми”, „Розгалуження та повторення”. Аналіз 

відвідування учнями занять гуртка показав, що 

- 6 учнів відвідали   100% занять; 

- 2 учні відвідали    85 % занять; 

- 1 учень відвідав   70% занять: 

- 1 учень відвідав   20 % занять; 

Результати аналізу успішності та якості знань учнів з інформатики, що 

відвідували заняття гуртка „Програмування” показали наступні дані з 

успішності та якості знань за І семестр: 

- рівень 10-12 балів  7 учнів; 

- рівень 7-9 балів   2 учні; 

- рівень 4-6 балів   1 учень. 

З числа учнів, що відвідували заняття гуртка „Програмування” зайняли 

І місця на І (шкільному) етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики – 4 

учні, зайняли ІІ – ІІІ місця на І етапі Всеукраїнських олімпіад з інформатики 

– 5 учнів. Один учень 11 класу Чичина Роман зайняв І місце на 

загальноміській олімпіаді з інформатики (ІІ етап) та VI місце на обласній 

олімпіаді з інформатики (ІІІ етап).  
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Проведення занять гуртка „Програмування” показало, що учні з 

великим бажанням відвідують заняття гуртка, проводять великий об’єм 

самостійної роботи, в них  швидко розвиваються вміння та навички роботи зі 

складною комп’ютерною технікою і програмами, зникає невпевненість у 

стосунках з однолітками, підвищується рівень самооцінки тощо. 

Але треба помітити, що для більшого підвищення ефективності занять 

слід залучати під час занять вчителів математики, тому що складенню 

програми передує звичайний математичний аналіз задачі, а його проведення 

часто знаходиться поза межами компетентності вчителів інформатики, а 

вільні стосунки вчителя математики з комп’ютером та комп’ютерною 

програмою також є певною мрією. Також необхідною умовою є володіння 

учнями англійською мовою на достатньому та високому рівнях. 
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ВИСНОВКИ 

Як відмічалось у розділі ВСТУП, основним завданням дослідження 

моєї  роботи є аналіз ефективності  використання такої форми позаурочної 

роботи як гурткова робота при вивченні окремих тем шкільного курсу 

інформатики учнями 10-11 класів, що підвищує особистісну спрямованість 

викладання інформатики, компетентності особистості учня, його бажання 

брати активну участь в засвоєнні шкільного курсу інформатики.  

Для вирішення основного завдання була проведена підготовча робота у 

вигляді консультацій з вчителями Лебединського МНВК та шкіл міста 

Лебедина, були проаналізовані різні форми і методи позаурочної роботи та їх 

ефективність в умовах міжшкільних комбінатів. Були зроблені висновки, що 

гурткова робота в умовах МНВК є однією з найбільш зручних форм роботи з 

учнями в позаурочний час. Після проведення даного етапу роботи був 

проаналізований кількісний і якісний склад учнів груп, що вивчають 

інформатику в 10-11 класах, була відібрана група в кількості 8 учнів з різних 

груп і  проведена робота по залученню їх до роботи в гуртку 

„Програмування”. Додатково ще 2 учні проявили ініціативу та самостійно 

вирішили відвідувати заняття гуртка, але рівень підготовки одного з них 

оказався недостатнім і він перестав відвідувати заняття гуртка. Після 

формування кількісного складу гуртка було проведене анкетування учнів 

щодо мотивації їх роботи в гуртку „Програмування”, результати цього 

анкетування знаходяться в розділі ІІ.  

Був складений поурочно-тематичний план проведення занять гуртка, з 

урахуванням рівня компетенції учнів у програмуванні, опитуванням 

виявлено, що 90% учнів мають початкову уяву щодо предмету 

програмування, лише один учень має поняття про середовище 

програмування, мову програмування „Pascal”, алфавіт мови програмування. З 

цього були зроблені певні висновки і з даним учнем була проведена робота 

по залученню його до проведення занять як консультанта при роботі гуртка. 
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Під час проведення занять гуртка перед мною була поставлена мета 

поглибленого опанування тем шкільного курсу програмування шляхом 

випереджального навчання. Ця мета була успішно досягнута, і до закінчення 

І семестру 70 % учнів підвищили або підтвердили високий рівень знаньз 

основного шкільного курсу інформатики. Також слід відмітити, що 

підвищилася мотивація навчання в усіх учнів, і в випадку хвороби або 

пропуску занять з інших причин учні самостійно опановували матеріал тем, 

що поглиблено вивчалися на заняттях гуртка. 

Позитивним моментом застосування даної форми позаурочної роботи є 

те, що на заняттях з інформатики (шкільний курс) учні – гуртківці активно 

виступали як консультанти для тих учнів, що слабо засвоювали матеріал тем, 

що вивчалися під час уроків інформатики. Також учні – гуртківці оказували 

допомогу вчителям інформатики при перевірці тестових завдань з 

інформатики, що виконували інші учні.  

Гурткові заняття проходять в атмосфері демократичності, 

взаємодопомоги, шанобливого відношення і поваги до особистості кожного 

учня. Слід помітити, що в учнів, що відвідують заняття гуртку, підвищився 

статус в основних групах навчання, дані учні більш певне відчувають себе 

при спілкуванні з підлітками, їх думки та погляди сприймаються однолітками 

більш поважно, особливо якщо думки та погляди стосуються предмету 

„Інформатика”. 

Недоліком у проведенні даного дослідження я вважаю те, що 

проведення позаурочних занять гуртка „Програмування” з учнями у зв’язку з 

віддаленістю Лебединського МНВК від інших шкіл міста та місць 

проживання  як учнів, так і вчителя, забирає велику кількість особистого 

часу. 

Набутий мною досвід методичної роботи при проведені позаурочних 

занять з учнями з інформатики дасть мені можливість у майбутньому більш 

впевнено відчувати себе як викладачем, так і колегою для своїх учнів.  
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