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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань: 

01 “Освіта/Педагогіка” 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

014.09 “Середня освіта 

(Інформатика)” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість  

годин – 180 

1-й 1-й; 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 4 

 

самостійної роботи 

студента – 7,25 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

магістр 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

32 год. 12 год. 

Самостійна робота 

116 год. 156 год. 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

 

Примітки. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%):  

для денної форми навчання ― 35,6% до 64,4% 

для заочної форми навчання ― 13,3% до 86,7% 

  



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета. Курс є базовим для підготовки магістрів напряму “Середня освіта” для здобуття 

кваліфікації "вчитель інформатики". Викладання курсу має на меті сформувати у здобувачів 

освіти базову систему знань та навиків для викладання розділів інформатики за програмою 

середньої загальноосвітньої школи в частині алгоритмізації. Розглядають різні аспекти 

підготовки для здобуття кваліфікації: алгоритми для початківців; виконавці алгоритмів та їх 

системи команд; моделі предметних областей для цілей алгоритмізації; алгоритми як метод 

опрацювання інформації; письмові, графічні, математичні, програмні методи розробки і 

реалізації алгоритмів. Крім того, здобувачі отримують розширене коло знань про алгоритмічні 

моделі на рівні вищої освіти, з метою самостійної розробки в майбутньому моделей 

алгоритмізації, які будуть потрібними для різних прикладних цілей і для побудови навчальних 

планів учнів. 

 

Основні завдання:  

– формування алгоритмічного мислення; 

– набуття компетенцій, знань, умінь та навиків з викладання інформатики у середній 

школі, відповідно до кваліфікації магістра за спеціальністю “Середня освіта 

(інформатика)”; 

– вивчення прийомів викладання розділів інформатики в частині алгоритмізації за 

програмою середньої загальноосвітньої школи; 

– вивчення методів організації роботи учнів школи для цілей алгоритмізації; 

– вивчення сучасних прийомів формування теоретичних знань і практичних навичок 

учнів. 

 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни здобувач освіти повинен 

знати: 

– предмет, методи та завдання дисципліни; 

– прийоми викладання розділів інформатики в СЗШ в частині алгоритмізації; 

– універсальні і формальні алгоритмічні моделі; 

– моделі алгоритмів для різних вікових груп учнів; 

– процедури аналізу, проектування і розробки алгоритмів за різними системами команд 

і виконавців; 

– письмові, графічні, математичні, програмні методи розробки і реалізації алгоритмів; 

вміти: 

– обирати правильну модель вивчення алгоритмів для учнів різних вікових категорій; 

– будувати уроки інформатики різного типу для розділів алгоритмізації; 

– застосовувати до конкретних прикладних задач відповідну алгоритмічну модель; 

– формально, словесно, графічно, з використанням псевдокоду та мови програмування 

високого рівня записувати алгоритми; 

– подавати алгоритмічні моделі динамічних дискретних систем мережами Петрі; 

– реалізовувати обчислювальні алгоритми в середовищі Blockly; 

– застосовувати різні методи контролю знань учнів. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Змістовий модуль 1. Алгоритмічні моделі інформатики 

 

Тема 1. Алгоритм як метод розв’язування задач. 

Алгоритм як метод розв’язування задач. Неформальні і формальні алгоритми. Виконавець 

алгоритму. Система команд виконавця. Побудова розв’язку задач в формі алгоритмів. 

 

Тема 2. Неформальні і формальні алгоритми. 

Неформальні і формальні алгоритми до початкового вивчення основ алгоритмізації. 

Алгоритми моделювання операцій виконання практичних задач діяльності особи. Формальні 

алгоритми технічних пристроїв. Розробка схем алгоритмів для формальних і неформальних 

виконавців. 

 

Тема 3. Композиція алгоритмів. 

Операції, оператори, послідовність, галуження, цикли. Декомпозиція загального алгоритму 

задачі і перетворення в композицію операцій і операторів. Редактор (середовище) Blockly 

компанії Google для навчальних цілей. 

 

Тема 4. Графічні алгоритми. 

Формалізація і опрацювання графічних даних. Системи команд виконавців графічних 

алгоритмів. Приклади побудови графічних алгоритмів. 

 

Тема 5. Візуалізація виконання алгоритму. 

Візуалізація виконання алгоритму. Параметри візуалізації: швидкість, затримка, повторення, 

співставлення. Засоби системи програмування для спостереження за виконанням алгоритму. 

Практичне застосування засобів візуалізації алгоритмів. 

 

Тема 6. Вступ до робототехніки. 

Алгоритми задач пересування на площині. Пошук шляху. Робототехніка як формальне 

керування пристроями. Команди і алгоритми для роботів. 

 

Тема 7. Алгоритмічні мови. 

Обчислювальні задачі комп’ютера. Алгоритмічні мови. Будова і застосування алгоритмічних 

мов. Синтаксис, семантика, прагматика. Інтерпретація, компіляція, виконання. 

 

Тема 8. Базові алгебраїчні операційно-функціональні моделі вивчення програмування. 

Вивчення програмування шляхом вибору множин операцій і їх виконання за правилами 

алгебраїчних моделей. 

 

Тема 9. Обернені задачі будови і вивчення алгоритмів. 

Обернені задачі будови і вивчення алгоритмів. Відтворення математичної постановки задачі, 

синтез умови задачі в загальній формі. 

 

Тема 10. Моделі програмування на основі операторів і керуючих структур. 

             



Тема 11. Зображення алгоритмів детермінованими і недетермінованими скінченними 

автоматами. 

 

Тема 12. Підготовка учнів до олімпіад з інформатики. Схеми класичних алгоритмів. 

  



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Раз

ом 

у тому числі 

Раз

ом 

у тому числі 

ле

к 

п 

р 

л 

а 

б 

і 

н 

д 

с. 

р. 

л 

ек 

п 

р 

л 

а 

б 

і 

н 

д 

с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. АЛГОРИТМІЧНІ МОДЕЛІ ІНФОРМАТИКИ 

Тема 1. Алгоритм як 

метод розв’язування 

задач. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 2. Неформальні і 

формальні алгоритми. 
12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 3. Композиція 

алгоритмів. 
20 4  4  12 20 1  1  18 

Тема 4. Графічні 

алгоритми. 
12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 5. Візуалізація 

виконання алгоритму. 
20 4  4  12 20 1  1  18 

Тема 6. Вступ до 

робототехніки. 
12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 7. Алгоритмічні 

мови. 
12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 8. Алгебраїчні 

операційно-

функціональні моделі 

вивчення 

програмування. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 9. Обернені задачі 

будови і вивчення 

алгоритмів. 

20 4  4  12 20 1  1  18 



Тема 10. Моделі 

програмування на 

основі операторів і 

керуючих структур. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 11. Зображення 

алгоритмів 

скінченними 

автоматами. 

12 2  2  8 12 1  1  10 

Тема 12. Підготовка 

учнів до олімпіад з 

інформатики. 

24 4  4  16 24 1  1  22 

Разом годин 180 32  32  116 180 12  12  156 

 

 

5. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п Назва теми 
К-ть годин 

ДФН 

К-ть годин 

ЗФН 

1 Побудова розв’язку задач в формі алгоритмів. 2 1 

2 
Розробка схем алгоритмів для формальних і 

неформальних виконавців. 
2 1 

3 
Декомпозиція загального алгоритму задачі і 

перетворення в композицію операцій і операторів. 
4 1 

4 Приклади побудови графічних алгоритмів. 2 1 

5 
Практичне застосування засобів візуалізації 

алгоритмів. 
4 1 

6 
Робототехніка як формальне керування пристроями. 

Команди і алгоритми для роботів. 
2 1 

7 
Будова і застосування алгоритмічних мов. Синтаксис, 

семантика, прагматика. 
2 1 

8 

Вивчення програмування шляхом вибору множин 

операцій і їх виконання за правилами алгебраїчних 

моделей. 

2 1 

9 
Приклади відтворення задач на основі заданого 

алгоритму. Обернені задачі алгоритмізації. 
4 1 



10 
Приклади багатоваріантних розв’язків задач шляхом 

програмування. 
2 1 

11 
Побудова алгоритмів розв’язку задач скінченними 

автоматами ДСА і НСА. 
2 1 

12 Задачі до олімпіад з інформатики різних рівнів. 4 1 

Разом 32 12 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ з/п Назва теми 
К-ть годин 

ДФН 

К-ть годин 

ЗФН 

1 Алгоритм як метод розв’язування задач. 8 10 

2 Неформальні і формальні алгоритми. 8 10 

3 Композиція алгоритмів. 12 18 

4 Графічні алгоритми. 8 10 

5 Візуалізація виконання алгоритму. 12 18 

6 Вступ до робототехніки. 8 10 

7 Алгоритмічні мови. 8 10 

8 
Алгебраїчні операційно-функціональні моделі 

вивчення програмування. 
8 10 

9 Обернені задачі будови і вивчення алгоритмів. 12 18 

10 
Моделі програмування на основі операторів і 

керуючих структур. 
8 10 

11 Зображення алгоритмів скінченними автоматами. 8 10 

12 Підготовка учнів до олімпіад з інформатики. 16 22 

Разом 116 156 

 

  



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції, презентації, лабораторні заняття у вигляді семінарів з мультимедійними 

презентаціями (в тому числі студентів). 

Виконання лабораторних завдань, результатом яких є звіт в електронному або 

друкованому вигляді. 

Самостійна робота з вивченням оприлюднених електронних матеріалів. 

Вивчення матеріалів веб-сайтів за темами занять. Аналітичний аналіз матеріалів. 

Семінари та консультації засобами системи Microsoft Teams (дистанційне навчання). 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення лабораторних 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання завдань за 

розділом, запланованим на окреме кожне заняття. Крім того, поточний контроль виконують 

для перевірки виконання студентом індивідуальних завдань. Форми поточного контролю: 

–  усне індивідуальне опитування; 

–  письмове загальне опитування у формі задач; 

–  опитування у формі тестування; 

–  письмова контрольна робота; 

–  перевірка плану виконання з теми лабораторного заняття; 

–  експертна оцінка виконання завдань і отримання достовірних результатів; 

–  тестування результатів програмної реалізації завдань; 

– перевірка правильності виконання індивідуальних завдань, виданих на самостійне 

опрацювання; 

–  захист студентом індивідуальних завдань. 

Максимальна кількість балів за поточний контроль – 50. 

Семестровий контроль проводять у формі іспиту для тих студентів, які за результатами 

роботи протягом семестру допущені до складання іспиту. Він включає в себе результати 

поточного контролю знань студентів, що проводили протягом семестру, та екзаменаційний 

контроль. Екзаменаційний контроль проводиться за розкладом, визначеним навчальним 

графіком для складання екзаменів. 

На іспиті студент отримує декілька питань – по одному з різних тем програми дисципліни. 

Кількість питань визначають перед екзаменаційною сесією. До кожного питання потрібно 

скласти письмову відповідь у розгорнутій формі з демонстрацією основних положень 

відповіді на конкретних прикладах. Відповідь перевіряється шляхом експертного оцінювання 

і співбесіди за змістом відповіді. 

Максимальна кількість балів за екзаменаційний контроль – 50. 

Максимальна кількість балів семестрового контролю – 100. 

 

 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 



Поточний контроль Е 

к 

з 

а 

м 

е 

н 

С 

у 

м 

а Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 50 100 

 

Т1, Т2 ... Т12 ― теми. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків). 

 

Шкала оцінювання: ВНЗ, національна та ECTS 

 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка в балах 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90-100 5 відмінно 

зараховано 

B 81-89 

4 

дуже добре 

C 71-80 добре 

D 61-70 

3 

задовільно 

E 51-60 достатньо 

FX 25-50 

2 незадовільно незараховано 

F 0-24 

 

 

 

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Комп'ютер, операційна система Windows, слайди лекційних матеріалів, файли навчальних 

матеріалів в різних форматах, інтернет-ресурси, середовище програмування Python's IDLE або 

інше, середовище програмування для мов C++ і C#, інтернет-браузер Google, сервіси Google, 

корпоративне середовище Office 365, засоби Office 365, дистанційна робота в Microsoft Teams, 

дистанційна робота з програмою Zoom.  



11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 

1. Підручники інформатики для середніх загальноосвітніх шкіл. 

2. Комп’ютер у школі та сім’ї. Науково-методичний журнал. –  Інститут педагогіки 

НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України, Київ. – Електронний ресурс:  https://csf221.wordpress.com/  

 

Додаткова література 

3. Прийма С. М. Теорія алгоритмів: Навчальний посібник. – Мелітополь: ФОП Однорог 

Т. В., 2018. – 116 с. 

4. Костів О.В. Вступ до інформатики: Тексти лекцій / О.В.Костів, С.А.Ярошко. – Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 

5. Черняхівський В.В. Збірник задач з основ алгоритмізації. Навч. посібник для 10-11 

класів загальноосвітніх шкіл / В.В.Черняхівський  – Львів: ВНТЛ, 1997. – 196 с. 

6. Шевченко А.І. Методика розробки електронних підручників для загальноосвітніх 

середніх шкіл України / А.І.Шевченко – Донецьк, 2001. 

 

12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

7. Сайт Вікіпедії, сторінка про алгоритми. — https://uk.wikipedia.org/wiki/Алгоритм  

8. Середовище Blockly. — 

https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html?lang=uk 

9. Інформаційні моделі. Алгоритми. — 

https://sites.google.com/site/kursosnoviinformatiki/lekciie/lekcia-3  

10. Алгоритмічні моделі. — http://ksu.vntu.edu.ua/files/matmod/Part3/03_3.5(gr).pdf  

11. Алгоритми та їх властивості. Вступ до інформатики. — 

sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/6-klas/tema-1-algoritmi-ta-ieh-vlastivosti  

12. Електронна освітня платформа «Мій Клас». — https://miyklas.com.ua  

13. Формальні виконавці алгоритму. — https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/601  

14. Новотарський М.А. Алгоритми та методи обчислень [Електронний ресурс] : навч. 

посіб. для студ. спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 

спеціалізації «Програмне забезпечення високопродуктивних комп’ютерних систем та 

мереж» та 123 «Комп’ютерна інженерія», спеціалізації «Комп’ютерні системи та 

мережі» / М. А. Новотарський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані 

(1 файл: 4648 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 407 с. — 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27864/1/Alhorytmy_ta_metody_obchislenn.pdf 

15. Детермінований скінченний автомат. — 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Детермінований_автомат 

16. Недетермінований скінченний автомат. — 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Недетермінований_скінченний_автомат  

17. Центр інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти. 

Олімпіади. — http://ict.ippo.edu.te.ua/olimp/  


