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Однією з проблем оволодіння сучасними інформаційними технологіями в 

університеті є різний базової рівень підготовки, отриманої студентами у школі. Це 

пов’язано з тим, що на сьогодні в України все ще існує проблема забезпечення 

навчального процесу середньої школи як обчислювальною технікою, так і 

висококваліфікованими викладачами, що особливо відчувається в сільський 

місцевості.  

Основними засадами набуття студентами фундаментальних знань в області 

інформаційних технологій є, по-перше, вирівнювання початкових (вхідних) знань тих 

студентів, які не отримали якісну шкільну освіту, а по-друге, сприяння творчому 

розвитку тих студентів, які мають значний потенціал. Це вимагає пошуку нових, не 

традиційних підходів до викладання дисципліни “Інформатика та комп’ютерна 

техніка” у вищих навчальних закладах.  

Для вирішення проблеми вирівнювання вхідних знань студентів доцільно 

широко використовувати тренінги. З цією метою на першому тижні навчання 

необхідно провести вхідний контроль, направлений на виявлення рівня 

диференціації знань студентів за шкільною програмою. Вхідний контроль 

пропонується проводити у вигляді відкритих або закритих комп’ютерних тестів, що 

включають питання не загального, а специфічного характеру, які впорядковані за 

ускладненням та рівнем деталізації. В результаті визначається рейтинг студента: 

„недостатній”, „низький”, „середній” та „високий”. 

Тренінг має два рівні (рис. 1). Перший – „Основні принципи ефективної 

роботи в середовищі Windows”, націлений на студентів із недостатнім рівнем 

підготовки та має на меті вивчення основних принципів функціонування 

персонального комп’ютеру (ПК), складу апаратного та програмного забезпечення, 

набуття елементарних навичок роботи з периферійними пристроями, вивчення 

елементів графічного інтерфейсу Windows та основних принципів роботи з об’єктами 

файлової системи. 
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Рис.1. Схема вивчення дисципліни 
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Другий рівень – „Основні принципи роботи в комп’ютерних мережах та в 

текстовому процесорі MS Word”. Він націлений на студентів із низьким рейтингом та 

має на меті вивчення принципів роботи в мережах різного типу, а також набуття 

навичок роботи в процесорі MS Word: виконання стандартних операцій з 

фрагментами тексту, форматування елементарних складових тексту (символів, 

абзаців, розділів) та робота з документом в цілому (збереження, друк тощо). 

До методичного супроводу тренінгу входить робочий зошит та електронна 

навчальна програма. Робочий зошит з друкованою основою складається із блоків, 

які містять стислу теоретичну довідку та вправи, спрямовані на закріплення 

матеріалу. Електронна навчальна програма дозволяє відпрацьовувати основні 

прийоми роботи в середовищі Windows з одночасним вивченням принципів 

функціонування ПК. 

Відмінність запропонованого тренінгу від звичайних електронних 

підручників полягає у тому, що він формує не тільки навички роботи в Windows, 

комп’ютерних мережах та MS Word, а й дає ґрунтовні теоретичні знання з вказаних 

тем, формує понятійний апарат, що в цілому сприяє підвищенню інформаційної 

культури студента та дозволяє вільно сприймати викладення університетського курсу 

“Інформатика та комп’ютерна техніка”. 
 
Кучерява Т.О. 
Сільченко М.В. 
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