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Отже, у опануванні основ веб-дизайну школярами вивчення основ 

розробки фірмового стилю має бути однією із  важливих складових. 

Література: 

1. Інформатика. Навчальна програма  вибірково-обов’язкового предмету для учнів 10-

11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (дата звернення: 28.04.2020). 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ 

СКЛАДНИХ ТЕМ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ 

Я.В. Мосляков, Л.П. Остапенко 
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Навчання школярів інформатики має велике значення для реалізації 

сучасних вимог до загальної середньої освіти. Фундаменталізація змісту 

інформативної освіти змінює вектор навчання учнів передбачає не тільки 

навчання окремих аспектів інформаційних технології прикладного характеру, а 

й формування основ взаємодії з цими технологіями, закладаючи міцне 

підґрунтя теоретичних основ інформатики, що сприяє формуванню основних 

навичок, які знадобляться учням упродовж навчання та життя. 

Слід зазначити, що тема інформації [1] та її представлення є наскрізною в 

курсі інформатики. Ключовим поняттям цієї теми виступає поняття мови. Тут 

розмову про мови можна вести стосовно до людини, а також розглядати мови 

представлення інформації, що використовуються в комп'ютерах [2]. В рамках 

вивчення цієї наскрізної лінії важливою (на думку вчителів) та складною (на 

думку учнів) є тема, що пов’язана з представленням інформації в комп’ютері, з 

системами числення. Необхідність вивчення цієї теми в шкільному курсі 

інформатики пов’язана з тим фактом, що числа в пам’яті комп’ютера подані в 

двійковій системі числення, а для зовнішнього зображення вмісту пам’яті 

використовують шістнадцяткову і вісімкову системи. Це одна з традиційних 

тем інформатики, що є суміжна з математикою, і є внеском у фундаментальну 

освіту школяра, як інформативну, так і математичну. 

Сприяти підвищенню інтересу учнів саме до таких тем є використання на 

уроках в процесі навчання різноманітного інтерактивного програмного 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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забезпечення [3], використання якого сприяє підвищенню інтересу учнів, 

міцності отриманих знань, розумінню сфери застосуванню отриманих знань та 

навичок. Аналіз дидактичних ресурсів, що створені вчителями для підтримки 

вивчення теми «системи числення» свідчить, що вагому долю серед них 

займають різноманітні відео [4], зазвичай в яких представлено процес 

переведення числа із однієї системи числення в іншу; презентаційні матеріали 

інформаційного характеру, ігрові додатки браузерного типу [4]. Слід зазначити, 

що аналіз представлених мобільних додатків в Play Market свідчить про 

наявність великої кількості калькуляторів та конверторів із однієї системи 

числення в іншу. Тому розробка сучасного дидактичного супроводу вивчення 

таких тем шкільного курсу інформатики, як «Система числення» є актуальною 

проблемою. 

Враховуючи діджиталізацію сучасного школяра, його зацікавленість в 

споживанні мобільного цифрового контенту, є доцільним розробка 

програмного мобільного додатку для опанування основ роботи з системами 

числення та  тренування навичок. В процесі проектування додатку слід 

передбачити наявність декількох тренувальних рівнів-ігор з поступовим 

переходом до перевірки та оцінювання знань учнів. 
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