
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені  М.П.ДРАГОМАНОВА  

 

 

 

 

ЦИБКО  Ганна Юхимівна 

УДК 681.3 (075) 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ІНФОРМАТИКИ 

НА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ 

 

 

13.00.02 – теоріѐ та методика навчаннѐ  інформатики 

 

Автореферат  

 

дисертації на здобуттѐ наукового ступенѐ  

кандидата педагогічних наук 

 

 

 

Київ –1999 



 

Дисертаціюя ю рукопис. 

Робота виконана в  Національному педагогічному університеті  імені М.П.Драгоманова,  
Міністерство освіти України. 

Науковий керівник:     кандидат фізико-математичних наук, професор 

                                        Рамський Юрій Савіянович, 

                                        Національний педагогічний університет 

                                        імені М.Драгоманова, професор.                                            

Офіційні опоненти:      доктор технічних наук, професор,               
                 член – кореспондент АПН України 

                                        Верлань Анатолій Федорович,   

                                        Інститут проблем моделяваннѐ  в  

                                        енергетиці 

                                        НАН України,  заступник директора. 

                                        кандидат педагогічних наук, доцент  

                                        Балик Надія Романівна, 

                                        Тернопільський державний педагогічний 

                                         університет імені  Володимира Гнатяка, 

                                         доцент.   

                                      

Провідна установа:                        Волинський державний університет  

                                        імені Лесі Українки,             

                                         кафедра прикладної математики, 

                                         Міністерство освіти   України, м. Луцьк .                                  

                                    

Захист відбудетьсѐ  ” 6  ”     квітнѐ        1999 р. о 1345   годині  на  засіданні 
спеціалізованої  вченої  ради  Д 26.053.03   у   Національному педагогічному 
університеті імені М.П.Драгоманова (252601,  м.Київ, вул. Пирогова, 9). 

З дисертаціюя   можна    ознайомитись  у бібліотеці    Національного педагогічного 
університету імені  М.П.Драгоманова (252601,м.Київ, вул. Пирогова, 9). 

Автореферат розісланий    ” 18  ”   лятого         1999  р. 

Вчений секретар  спеціалізованої вченої ради                     Є.В. Коршак   

 



 

 

1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. Протѐгом останніх років вища освіта України переживаю період 

реформуваннѐ, пошуків нових підходів до формуваннѐ інтелектуального потенціалу 

суспільства. Центральноя ланкоя оновленнѐ всіюї системи національної освіти ю підготовка 

високопрофесійних педагогічних кадрів. 

Найбільш суттюві зміни в суспільстві і освіті спричинѐятьсѐ впровадженнѐм  нових 

інформаційних технологій. Застосуваннѐ нових інформаційних технологій навчаннѐ  при 

викладанні різноманітних  навчальних дисциплін дозволѐю ѐкісно покращити учбовий 

процес ѐк у середніх, так і у вищих навчальних закладах. Цей висновок підтверджуютьсѐ 

результатами досліджень Н.В.Апатової, В.Г.Болтѐнського, А.Ф.Верланѐ, М.С.Голованѐ, 

Ю.В.Горошка, О.М.Довгѐлло, А.П.Єршова, М.І.Жалдака, О.Б.Жильцова, В.І.Клочка, 

В.М.Монахова, Н.В.Морзе, А.В.Пенькова, Ю.С.Рамського, Є.М.Смирнової, Т.І.Чепрасової  і 

ін. 

Вплив НІТ на розвиток розумової діѐльності учнів і студентів, використаннѐ засобів 

інформатики при формуванні у них наукового, теоретичного мисленнѐ, розкритті 

інтелектуального потенціалу і творчих здібностей висвітляютьсѐ у дослідженнѐх 

Н.В.Апатової, Н.Р.Балик, В.Г.Болтѐнського, А.Ф.Верланѐ, М.С.Голованѐ, Ю.В.Горошка, 

О.М.Довгѐлло, А.П.Єршова, М.І.Жалдака, О.Б.Жильцова, В.І.Клочка, В.М.Монахова, 

Н.В.Морзе, А.В.Пенькова, Ю.С.Рамського, Є.М.Смирнової, Т.І.Чепрасової і ін. 

  З оглѐду на це заслуговую особливої уваги приведеннѐ у відповідність з сучасними 

вимогами навчального предмета “Основи інформатики” (передусім у загальноосвітній школі 

і педагогічному вузі) ѐк основного осередка інформатизації освіти і суспільства. 

Від рівнѐ професійних ѐкостей викладача інформатики напрѐму залежать успіхи розв’ѐзаннѐ 

глобальної проблеми сучасності – впровадженнѐ інформаційних технологій в усі сфери 

життюдіѐльності суспільства. Питаннѐ підготовки педагога в умовах НІТН досліджували 

Ю.О.Білий, В.Г.Григорович, М.І.Жалдак, В.І.Клочко, Н.В.Морзе, Ю.С.Рамський, Ю.В.Триус і ін. 

Навчальна дисципліна ”Інформатика” ю профільноя, тому підготовка вчителів інформатики 

маю носити фундаментальний характер, спиратисѐ на теоретичні основи ціюї науки, ѐкі, 

незважаячи на величезну різноманітність і постійне удосконаленнѐ  сучасних  

інформаційних технологій, не втратѐть світоглѐдного, загальноосвітнього і 

загальнокультурного значеннѐ.  

Великий загальнонауковий, світоглѐдний і загальнокультурний потенціал теоретичної 

інформатики, на нашу думку, полѐгаю в наступному: 

Зміст основних понѐть інформатики, відібраний і методично підкріплений з урахуваннѐм 

специфіки навчального процесу, може бути ефективно використаний длѐ вдосконаленнѐ 
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прийомів розумової діѐльності студентів і розвитку в них дослідницького, творчого підходу 

до постановки і розв’ѐзаннѐ інформаційних задач. 

Інформатика охопляю теоретичні, прикладні і технічні аспекти інформаційної діѐльності 

лядини. Це дозволѐю гармонійно поюднати в навчанні  розкриттѐ ролі інформаційних 

процесів в життюдіѐльності лядства,  усвідомленнѐ сутності, наукових основ їх здійсненнѐ і   

залученнѐ до інформаційної діѐльності шлѐхом використаннѐ засобів сучасних 

інформаційних технологій. 

Знаннѐ наукових основ опрацяваннѐ інформації і здатність свідомо і обгрунтовано 

застосовувати їх  на практиці длѐ коректної постановки і ефективного розв’ѐзаннѐ 

змістовних задач в різних сферах  діѐльності ю необхідним компонентом інформаційної 

культури, ѐка, в своя чергу, в епоху інформатизації набуваю все більшого значеннѐ длѐ 

культури загальної. 

Аналіз вітчизнѐного і зарубіжного досвіду даю підставу визнати, що  проблема 

фундаменталізації вищої педагогічної освіти в галузі інформатики не ю остаточно вирішеноя. 

Протиріччѐ між об’юктивноя необхідністя фундаменталізації викладаннѐ інформатики  в 

педагогічному вузі і нерозробленістя відповідного наукового і методичного забезпеченнѐ на 

основі НІТН породжую актуальну соціально значиму проблему,  на вирішеннѐ ѐкої 

спрѐмоване наше дослідженнѐ на тему ”Підвищення рівня теоретичної підготовки з 

інформатики на фізико-математичних факультетах педагогічних вузів”. 

Дисертаційне дослідженнѐ виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень 

кафедри основ інформатики і обчислявальної техніки Національного педагогічного 

університету імені М.П.Драгоманова.  

Об’єктом дослідження ю процес навчаннѐ інформатики у вищих педагогічних навчальних  

закладах.  

Предметом дослідження ю методика навчаннѐ теоретичних основ інформатики на 

фізико-математичних спеціальностѐх педагогічного вузу. 

Метою дослідження ю визначеннѐ можливих  напрѐмів модернізації змісту курсу 

інформатики педагогічного вузу за рахунок його фундаменталізації;  розробка науково 

обгрунтованої методики вивченнѐ окремих питань теоретичної інформатики,  зокрема 

основ опрацяваннѐ даних в автоматизованих інформаційних системах, теоретичне і 

експериментальне обгрунтуваннѐ її ефективності. 

У процесі дослідженнѐ була висунута гіпотеза: при поглибленому розглѐді у курсі  

інформатики теоретичних питань опрацяваннѐ даних засобами сучасних інформаційних 

технологій можна значноя міроя підвищити рівень теоретичної підготовки майбутніх 

вчителів, що сприѐтиме удосконалення їх профільної підготовки, свідомому і 
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обгрунтованому використання засобів НІТ в навчальній і трудовій діѐльності, 

інтелектуалізації процесів розв’ѐзаннѐ ними прикладних  задач. 

У відповідності з метоя дослідженнѐ поставлені  завдання: 

– здійснити теоретичний аналіз проблеми визначеннѐ предмету, методу і категоріального 

апарату інформатики ѐк фундаментальної науки;  

–  проаналізувати зміст курсу інформатики педагогічного вузу; 

– з урахуваннѐм цілей навчаннѐ конкретизувати коло понѐть, фактів і закономірностей, що 

утворяять теоретичну основу інформатики; 

– на основі наукових принципів відбору змісту навчального матеріалу  виділити зміст 

визначених інваріант  длѐ внесеннѐ змін і доповнень в навчальну програму з інформатики; 

– на основі психолого-педагогічних положень обгрунтувати доцільність вивченнѐ відібраного 

матеріалу; 

– розробити методичне забезпеченнѐ і підібрати адекватні засоби інформаційних технологій 

длѐ супроводженнѐ навчального процесу; 

експериментально перевірити ефективність запропонованих методик навчаннѐ, розробити 

відповідні методичні рекомендації. 

Поставлені завданнѐ обумовили вибір методів дослідженнѐ: 

– теоретичний аналіз проблеми дослідженнѐ на основі вивченнѐ наукової, 

науково-методичної та психолого-педагогічної літератури; 

– вивченнѐ директивних матеріалів органів освіти, навчальних планів і програм, підручників і 

навчальних посібників з інформатики длѐ середньої і вищої школи; 

– аналіз наѐвних програмних засобів педагогічного і загального призначеннѐ  стосовно 

доцільності їх використаннѐ длѐ супроводу навчального процесу при вивченні теоретичних 

основ інформатики; 

– цілеспрѐмовані педагогічні спостереженнѐ, бесіди, анкетуваннѐ викладачів і студентів; 

– синтез теоретичних положень, методик та практичних результатів ѐк засад  розробки 

основних положень дослідженнѐ за поставленоя проблемоя; 

педагогічний експеримент (констатуячий, пошуковий, формуячий) і аналіз його результатів. 

Методологічною  основою дослідженнѐ ю теоріѐ пізнаннѐ,  теоріѐ навчаннѐ у вищій 

школі, принцип науковості у навчанні,   основні  положеннѐ інформатизації освіти. 



 

 

4 

 

Наукова новизна дослідженнѐ полѐгаю у визначенні  окремих напрѐмів удосконаленнѐ 

викладаннѐ курсу інформатики в педагогічному вузі; в теоретично і експериментально 

обгрунтованій методиці вивченнѐ теоретичних основ опрацяваннѐ даних засобами НІТ. 

Теоретичне значення дослідженнѐ полѐгаю в тому, що: 

обгрунтована можливість поглибленнѐ фундаментальної підготовки майбутніх вчителів 

інформатики при вивченні теоретичних основ сучасних технологій опрацяваннѐ даних; 

на основі наукових принципів відбору навчального матеріалу розроблено структуру і зміст 

теми “Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних”. 

Практичне значення дослідженнѐ визначаютьсѐ тим, що: 

розроблена і апробована методика вивченнѐ сучасних технологій опрацяваннѐ даних, 

спрѐмована на поглибленнѐ знань з теоретичної  інформатики; 

розробка висунутих теоретичних положень доведена до практичної  реалізації у виглѐді 

навчального посібника длѐ вчителів і  студентів [1] та педагогічного програмного засобу длѐ 

супроводу вивченнѐ СУБД  типу Paradox for Windows; 

запропонована     методична система впроваджуютьсѐ в практику роботи педагогічних 

вузів. 

Особистий внесок автора дисертації у праці, опубліковані в співавторстві, ю таким: у 

навчально-методичному посібнику [1] написані розділи 3, 5, 6 (обсѐг 50 сторінок); у статті [5] 

ідеѐ і реалізаціѐ здійснені автором дисертації, В.Д.Ліваком здійснені стилістичні 

виправленнѐ. 

Обгрунтованість і вірогідність отриманих у ході дослідженнѐ результатів забезпечуютьсѐ 

методологічними основами дослідженнѐ, відповідністя основних положень дисертації 

результатам психологічних  досліджень, відповідністя методів дослідженнѐ його меті і 

завданнѐм, позитивними відгуками викладачів, результатами педагогічного експерименту. 

Апробація і впровадження результатів дослідженнѐ здійснявалисѐ:  

          у процесі експериментального навчаннѐ інформатики у НПУ  імені 

М.П.Драгоманова і ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1996 – 1998 рр.); 

у виступах дисертантки на IV Міжвузівській науково-практичній конференції “Нові 

інформаційні технології в навчальному процесі загальноосвітньої школи та вузу” (Київ, 15 – 

18 листопада 1995 р.); на звітних наукових конференціѐх кафедр НПУ (1996 – 1998  рр.); 

республіканському науково-методичному семінарі з питань використаннѐ засобів  сучасних 

інформаційних технологій в  навчальному процесі (Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова, 1997, 
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1998 рр.); п’ѐтій Українській науково-методичній конференції “Нові інформаційні технології в 

учбових закладах України” ( Одеса,  1997 р.); 

шлѐхом публікації результатів дослідженнѐ; 

у навчальному посібнику та ППЗ, підготовлених за участя автора. 

На захист виносяться: 

1.Окремі компоненти методичної системи навчаннѐ теоретичних основ інформатики в 

педагогічному вузі. 

2.Зміст і методика вивченнѐ теми “Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних” на 

фізико-математичних відділеннѐх педагогічного вузу. 

3.Висновок про те,  що при поглибленому розглѐді у курсі  інформатики на 

фізико-математичних спеціальностѐх педагогічного вузу теоретичних питань опрацяваннѐ 

даних засобами сучасних інформаційних технологій  значно підвищуютьсѐ  теоретичний 

рівень підготовки майбутніх вчителів, що сприѐю удосконалення їх профільної підготовки, 

розвитку у них дослідницького, творчого підходу до коректної постановки і ефективного 

розв’ѐзаннѐ прикладних задач, формування основних компонентів інформаційної культури.  

Структура дисертації. Робота складаютьсѐ зі вступу, двох розділів, закляченнѐ, висновків, 

списку використаних джерел (309 найменувань обсѐгом 25 сторінок),  додатків (2 додатки 

обсѐгом 22 сторінки). Обсѐг дисертації –  177 сторінок  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі сформульовано проблему дослідженнѐ, обгрунтовано актуальність теми, 

визначено мету і задачі дослідженнѐ, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне 

значеннѐ роботи, охарактеризовано апробація отриманих в ході дослідженнѐ результатів, 

сформульовано основні положеннѐ, що виносѐтьсѐ на захист. 

У першому розділі “Предмет дослідженнѐ і його теоретичні основи” проаналізовано історія, 

сучасний стан і перспективи розвитку інформатики ѐк фундаментальної навчальної 

дисципліни; на основі аналізу наукової, психолого-педагогічної і методичної літератури 

обгрунтовано необхідність підвищеннѐ теоретичного рівнѐ викладаннѐ інформатики у 

педагогічному вузі; подано аналіз різних підходів вітчизнѐних і зарубіжних дослідників до 

визначеннѐ інформатики ѐк науки;  з’ѐсовано можливості використаннѐ конкретних 

підходів при розв’ѐзуванні дидактичних задач;  визначено роль і місце в теоретичній і 

прикладній інформатиці понѐттѐ “база даних”, покладеного в основу побудови і 

функціонуваннѐ сучасних  автоматизованих інформаційних систем; розглѐнуто напрѐми 

здійсненнѐ цілеспрѐмованого інтелектуального розвитку студентів при вивченні теоретичних 
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основ проектуваннѐ релѐційних баз даних і опрацяваннѐ їх за допомогоя засобів сучасних 

систем управліннѐ базами даних (СУБД). 

В результаті  аналізу численних наукових, науково-методичних та психолого-педагогічних 

джерел, з урахуваннѐм завдань дослідженнѐ, за основу нами було вибрано означеннѐ 

інформатики ѐк науки, що вивчаю фундаментальні властивості, структуру і функції 

автоматизованих інформаційних систем, а також основи їх проектуваннѐ, створеннѐ, оцінки, 

використаннѐ і впливу на різні області соціальної практики (Ю.М.Канигін). 

Такий підхід до визначеннѐ інформатики закономірно призвів до розглѐду баз даних і СУБД, 

ѐкі ю основоя побудови сучасних АІС. 

Банки даних, ѐкі вклячаять до свого складу бази даних і СУБД,  ю основними 

представниками нових  інформаційних технологій,      функціюя ѐких ю збереженнѐ, 

перетвореннѐ, передаваннѐ і поданнѐ інформації у виглѐді певним чином організованих 

даних, і ѐкі на даний час ю найбільш доступними длѐ вивченнѐ і використаннѐ у різних сферах 

суспільного життѐ. Тому володіннѐ основами роботи з базами даних ѐк знарѐддювим 

застосуваннѐм ЕОМ необхідно і учня загальноосвітньої школи, і майбутньому спеціалісту 

незалежно від профіля навчаннѐ, і спеціалісту, ѐкий в ході своюї  виробничої  діѐльності 

розв’ѐзую  інформаційні задачі. 

В ході дослідженнѐ була теоретично обгрунтована доцільність розглѐду понѐттѐ ”база даних” 

ѐк цілісного наукового понѐттѐ інформатики, ѐке, з одного боку, об’юдную її основні понѐттѐ, 

ідеї і методи, і, з іншого боку, широко використовуютьсѐ в різних галузѐх практичної лядської 

діѐльності завдѐки таким потужним і популѐрним засобам інформаційних технологій, ѐк 

СУБД. 

Серед програмних засобів загального призначеннѐ, ѐкі масово вивчаятьсѐ у педагогічному 

вузі, лише СУБД спираятьсѐ в своїй роботі на розвинуту теорія, вивченнѐ ѐкої даю 

можливість охопити основні понѐттѐ інформатики і реалізувати міжпредметні зв’ѐзки 

інформатики з математикоя.  

Важливість нового, більш поглибленого підходу до ролі баз даних у навчальному процесі 

педагогічного вузу обумовлена, на нашу думку, наступними положеннѐми: 

1) наукове понѐттѐ ”база даних” відіграю важливу роль в теоретичній і прикладній 

інформатиці; 

2) знаннѐ основ опрацяваннѐ інформації засобами сучасних СУБД, вміннѐ використовувати 

СУБД в практичній діѐльності маю велике значеннѐ длѐ формуваннѐ основ інформаційної 

культури лядини; 

3) вивченнѐ питань проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних при належній методичній 

підтримці сприѐю удосконалення розумових здібностей студентів; 
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4) бази даних і СУБД можуть ефективно використовуватись длѐ підтримки навчаннѐ і 

професійної діѐльності майбутнього вчителѐ. 

Дидактична ціність теми ”Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних” длѐ педагогічного вузу 

полѐгаю у можливості втілити при її вивченні основні положеннѐ теорії навчаннѐ у вищій 

школі (С.І.Архангельський): 

а) інтелецентрична концепціѐ, ѐка встановляю взаюмозв’ѐзок навчаннѐ, вихованнѐ, 

професійного формуваннѐ студентів з розвитком їх вищих мислительних здібностей на 

основі психолого-педагогічної системи послідовного інтелектуального розвитку; 

б) концепціѐ бінарності предметів вивченнѐ, ѐка полѐгаю в тому, що кожний навчальний 

предмет у вищій школі маю двобічну значимість – внутрішньозмістовну і прикладну, ѐка 

розповсяджуютьсѐ на інші види навчаннѐ і практику. 

Найбільш відповідальним і складним етапом  розв’ѐзаннѐ прикладних задач з допомогоя 

релѐційної СУБД ю етап проектуваннѐ  багатотабличних БД, ѐкий вимагаю від виконавцѐ 

застосуваннѐ ѐк відповідних теоретичних знань, так і певних евристичних прийомів, ѐкі 

накопичуятьсѐ в ході практичної роботи. Тому розглѐд питань, пов’ѐзаних з інформаційним 

моделяваннѐм предметних областей і втіленнѐм створених моделей у релѐційних базах 

даних виѐвивсѐ природним способом  навчити студентів свідомо і ефективно 

використовувати нові технології обробки даних в своїй навчальній і подальшій професійній 

діѐльності, тобто забезпечити їх підготовку з даної теми на сучасному рівні. 

Проектуваннѐ БД ю складним творчим процесом, успішне здійсненнѐ ѐкого вимагаю від 

виконавцѐ високого рівнѐ сформованості основних прийомів розумової діѐльності – аналізу, 

синтезу, порівнѐннѐ, абстрагуваннѐ і узагальненнѐ. Розвитку прийомів розумової діѐльності, 

а відтак і розвитку теоретичного мисленнѐ студентів при вивченні баз даних сприѐю 

передусім розглѐд питань, пов’ѐзаних з їх проектуваннѐм. За етапом проектуваннѐ слідую 

етап опрацяваннѐ БД, ѐкий переважно і знаходить відображеннѐ в навчальному процесі. В 

реальній роботі з базами даних етапи проектуваннѐ і опрацяваннѐ пов’ѐзані нерозривно, 

тому не можна не приділити належної уваги вивчення першого з них, ѐкщо мова йде про 

науковий підхід до вивченнѐ даного питаннѐ (ѐкий і маю здійсняватись при підготовці 

вчителѐ інформатики), а не підготовку некваліфікованого кінцевого користувача. 

Детальне ознайомленнѐ студентів з науковими основами і евристичними прийомами 

проектуваннѐ БД і здійсненнѐ на цій основі їх розумового розвитку маю на меті втіленнѐ 

інтелецентричної концепції навчаннѐ. Реалізаціѐ ж концепції бінарності предмету 

відбуваютьсѐ в процесі опрацяваннѐ бази даних, спрѐмованого на розв’ѐзаннѐ різноманітних 

інформаційних задач прикладного характеру. Причому длѐ успішного, свідомого і творчого  

використаннѐ інструментарія, що надаютьсѐ сучасними інформаційними технологіѐми 

опрацяваннѐ даних,  майбутньому вчителя інформатики необхідні глибокі знаннѐ 

теоретичних основ, на ѐких грунтуятьсѐ ці технології, а не просто володіннѐ прийомами 
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роботи з певним програмним засобом.  Завдѐки наѐвності розвинутого математичного 

апарату длѐ створеннѐ теорії розробки і застосуваннѐ баз даних і високопродуктивних СУБД 

длѐ їх ефективного практичного опрацяваннѐ тема “Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних” 

при поглибленому підході до її вивченнѐ  в курсі інформатики педагогічного вузу  маю 

велике наукове і дидактичне значеннѐ. 

У другому розділі “Методичні основи вивченнѐ питань теоретичної інформатики в 

педагогічному вузі“ досліджено вплив вивченнѐ теоретичних основ опрацяваннѐ даних 

засобами НІТ на підготовку і професійну діѐльність вчителѐ інформатики; з’ѐсовано 

можливості і напрѐми застосуваннѐ баз даних і СУБД  в роботі навчального закладу; 

описано методичну систему вивченнѐ основ проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних на 

фізико-математичних спеціальностѐх педагогічного вузу; розкрито організація і аналіз 

результатів педагогічного експерименту. 

Використаннѐ сучасних СУБД  в навчальному процесі школи і його організаційному 

забезпеченні надаю можливість навіть в умовах недосконалого технічного оснащеннѐ 

навчальних закладів робити реальні кроки на шлѐху інформатизації освіти.  

Бази даних і СУБД можуть стати ефективним помічником вчителѐ будь-ѐкого профіля в 

науковій, методичній і організаційній роботі. Серед напрѐмів використаннѐ комп’ятера ѐк 

засобу наданнѐ допомоги вчителя виділѐятьсѐ, зокрема: веденнѐ бази даних про учнів 

школи; облік відвідувань; інформаціѐ про старшокласників;  складаннѐ розкладу занѐть;  

розв’ѐзуваннѐ адміністративних задач (Р.Вільѐмс, К.Маклін)  

Автоматизаціѐ всіх зазначених функцій може бути здійснена засобами СУБД. Розробка 

відповідних баз даних і прикладних програм длѐ роботи з ними у середовищі наѐвних СУБД 

не потребую залученнѐ програмістів-професіоналів, а цілком посильна вчителя інформатики, 

ѐкий ознайомлений з проектуваннѐм і опрацяваннѐм БД у вузі. Відповідно підготовлений 

вчитель інформатики здатен спроектувати відповідні бази даних і розробити програми длѐ їх 

обробки  длѐ потреб різноманітних  навчальних предметів і навчального закладу в 

цілому. Роботу ж з готовими базами даних по внесення, оновлення, впорѐдкування, 

виборці потрібних даних можуть здійснявати викладачі – не спеціалісти в галузі 

інформатики і школѐрі. 

З урахуваннѐм особливостей підготовки висококваліфікованих вчителів інформатики, нами 

конкретизовано зміст складових  діѐльності користувача при розв’ѐзанні інформаційних 

задач (В.Фрейман), розширено їх до складових діѐльності користувача-розробника і 

виділено передумови їх успішного здійсненнѐ. 

1. Аналіз предметної області, або декомпозиціѐ об’юктів предметної області. При цьому 

виділѐятьсѐ елементарні об’юкти і елементарні властивості, з точністя до ѐких треба 

створити інформаційний опис. Крім того, виділѐятьсѐ класи об’юктів, всередині кожного з 
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ѐких об’юкти маять однакові властивості і розрізнѐятьсѐ наборами значень цих 

властивостей. Нарешті, фіксуятьсѐ відношеннѐ між представниками різних класів об’юктів, 

ѐкі маять місце в реальному світі. 

На основі аналізу предметної області і інтеграції інформаційних потреб користувачів 

відбуваютьсѐ синтез моделі предметної області. 

Успішне застосуваннѐ цього методу вимагаю від виконавцѐ уміннѐ чітко формулявати 

проблему, обізнаності у певній предметній галузі, творчого підходу до її моделяваннѐ, 

розвинутої здатності до аналізу, синтезу, узагальненнѐ, абстрагуваннѐ, порівнѐннѐ і 

систематизації об’юктів і ѐвищ. 

2. Вибір моделі даних - множини допустимих типів даних і відношень між ними, а також 

обмежень і операцій над цими типами даних і відношеннѐми -  длѐ адекватного поданнѐ 

об’юктів, їх властивостей і зв’ѐзків, виділених  в моделі предметної області. Опис 

предметної області в термінах вибраної моделі - створеннѐ концептуальної схеми.  

Слід зазначити, що модель даних ю комбінаціюя трьох компонентів: множини структур 

даних, об’юкти ѐких складаять вміст бази даних; множини операцій, ѐкі застосовуятьсѐ длѐ 

пошуку або модифікації даних; множини обмежень цілісності, ѐкі ѐвно або неѐвно 

визначаять множину допустимих станів бази даних. Ці компоненти виражаятьсѐ мовними і 

програмними засобами опису даних, маніпуляваннѐ даними і контроля цілісності бази 

даних, ѐкі СУБД надаю користувачеві. Таким чином, функціѐ синтезу процедур обробки даних 

покладаютьсѐ на засоби моделі даних. 

На етапі моделяваннѐ даних необхідна обізнаність у основних моделѐх: релѐційній, 

мережевій, іюрархічній, і грунтовне знаннѐ найбільш вживаної в реальних системах. На 

даний час такоя ю релѐційна модель даних. Адекватне відображеннѐ предметної області 

засобами конкретної моделі даних  ю складноя творчоя, дослідницькоя задачея і вимагаю 

длѐ свого вдалого розв’ѐзаннѐ знаннѐ ѐк теоретичних положень, так і різноманітних 

евристичних прийомів.  

3. Машинне втіленнѐ спроектованої бази даних в середовищі конкретної СУБД, ѐка 

підтримую застосовану при проектуванні модель даних. У відповідності з можливостѐми 

СУБД  описуютьсѐ структура бази даних, здійсняютьсѐ заповненнѐ бази даними, 

створяятьсѐ екранні форми длѐ більш зручного візуального поданнѐ даних. Засобами мови 

маніпуляваннѐ даними, ѐка підтримуютьсѐ СУБД, здійсняятьсѐ необхідні в конкретній задачі 

операції над даними: пошук, оновленнѐ, перетвореннѐ, вилученнѐ тощо. Длѐ зручного 

поданнѐ результатів обробки даних використовуятьсѐ засоби створеннѐ звітів про 

виконаннѐ певних дій з даними у базі. 
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Длѐ цього необхідні: знаннѐ загальних характеристик СУБД, навики роботи з даноя СУБД, 

знаннѐ мов опису і маніпуляваннѐ даними длѐ правильного створеннѐ структури і вмісту 

бази, а також коректного формуляваннѐ запитів на обробку даних. 

4. Аналіз отриманих результатів даю можливість перевірити правильність проектуваннѐ бази 

даних і формуляваннѐ  запитів до неї. Правильно інтерпретувати результати роботи можна, 

попередньо зпрогнозувавши їх. Длѐ цього необхідне знаннѐ операції мови маніпуляваннѐ 

даними, ѐкі при застосуванні до даних певної структури і змісту даять передбачуваний 

результат. 

В ході дослідженнѐ визначені основні методичні підходи до організації навчаннѐ студентів 

проектування і опрацявання баз даних: 

– формуваннѐ розуміннѐ студентами баз даних ѐк цілісного понѐттѐ інформатики, 

ѐке лежить в основі розробки і використаннѐ автоматизованих інформаційних 

систем; 

– забезпеченнѐ оволодіннѐ студентами теоріюя і практикоя відображеннѐ 

реального світу в структурах баз даних; 

– забезпеченнѐ засвоюннѐ загального способу діѐльності користувача-розробника 

бази даних; 

– здійсненнѐ методичної підготовки студентів до навчаннѐ школѐрів роботі з базами 

даних; 

– створеннѐ конкретної методики навчаннѐ, спрѐмованої на засвоюннѐ студентами 

теоретичних основ побудови і функціонуваннѐ банків даних, і оволодіннѐ 

прийомами практичного втіленнѐ цих основ у власних розробках. 

В процесі  дослідженнѐ був проведений педагогічний експеримент із залученнѐм 160 

студентів старших курсів фізико-математичних факультетів НПУ імені М.П.Драгоманова і 

ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. 

Мета констатуячого експерименту (1992 - 1994 р.р.) полѐгала у з’ѐсуванні рівнѐ уѐвлень 

студентів про інформатику ѐк фундаментальну науку  і визначенні можливих напрѐмів 

підвищеннѐ  рівнѐ теоретичної підготовки з  інформатики у педагогічному вузі за рахунок 

внесеннѐ змін і доповнень у зміст курсу ”Основи інформатики”. 

В результаті констатуячого експерименту було встановлено, що студенти-старшокурсники у 

переважній більшості маять слабкі уѐвленнѐ про теоретичні  основи інформатики. При 

цьому вони здебільшого оперуять означеннѐми інформатики, наведеними у навчальних 

посібниках, проте неспроможні переконливо і свідомо поѐснити свою розуміннѐ наукового 

характеру ціюї дисципліни.  
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Причинами такої ситуації ю неусталеність підходів до інформатики ѐк науки, відсутність 

юдиного поглѐду на її теоретичні основи, надмірне захопленнѐ користувацьким підходом у 

навчанні інформатики в педагогічному вузі, недостатнѐ увага до використаннѐ 

загальнонаукового, світоглѐдного  і загальнокультурного потенціалу теоретичної 

інформатики в навчальному процесі вищої школи. 

В ході пошукового експерименту (1994 - 1996 р.р.) були розроблені дидактичні матеріали і 

відібраний програмний засіб длѐ проведеннѐ формуячого експерименту (СУБД Paradox). 

Длѐ підтримки вивченнѐ у педагогічному вузі теми ”Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних” 

за участя автора підготовлено  і опубліковано одноіменний навчальний посібник,  

рекомендований Міністерством освіти України до використаннѐ у навчальному процесі і 

розроблено педагогічний програмний засіб демонстраційного типу длѐ супроводу вивченнѐ 

СУБД  Paradox. 

Пошуковий експеримент дозволив зробити такі висновки: 

– враховуячи цілі навчаннѐ з інформатики, длѐ конкретизації змісту її фундаментальних 

понѐть доцільно виходити з розуміннѐ інформатики ѐк науки про автоматизовані 

інформаційні системи; 

– понѐттѐ ”база даних” ю цілісним науковим понѐттѐм, ѐке втіляю в собі основні понѐттѐ, 

ідеї і методи теоретичної і прикладної інформатики; 

– підвищеннѐ рівнѐ теоретичної підготовки з інформатики на фізико-математичних 

факультетах педагогічного вузу може здійсняватисѐ при вивченні теми ”Проектуваннѐ і 

опрацяваннѐ баз даних”.  

На формуячому етапі (1996 - 1998 р.р.) здійснявалосѐ експериментальне навчаннѐ студентів 

фізико-математичних факультетів НПУ та ЧДПІ за темоя ”Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз 

даних” у відповідності з розробленими в ході дослідженнѐ навчальними матеріалами. 

Результати експерименту оцінявались шлѐхом: спостереженнѐ за навчальноя і науковоя 

роботоя студентів; здійсненнѐ поточного і підсумкового контроля засвоюннѐ  навчального 

матеріалу;  спостереженнѐ за трудовоя діѐльністя випускників вузу;  вивченнѐ оцінок 

вчителів-практиків, науковців, громадської думки. 

Формуячий етап педагогічного експерименту дозволив підтвердити основну гіпотезу 

дослідженнѐ про можливість при поглибленому розглѐді у курсі  інформатики теоретичних 

питань опрацяваннѐ даних засобами НІТ підвищеннѐ рівнѐ теоретичної підготовки майбутніх 

вчителів, що сприѐю удосконалення їх профільної підготовки, свідомому і обгрунтованому 

використання засобів НІТ в навчальній і трудовій діѐльності, інтелектуалізації процесів 

розв’ѐзаннѐ ними прикладних  задач. 
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У ході дослідженнѐ були розв’ѐзані всі його основні завданнѐ. 

Аналіз та узагальненнѐ матеріалів дослідженнѐ даять підстави зробити такі висновки: 

– одним з найважливіших факторів удосконаленнѐ професійної підготовки вчителів 

інформатики ю фундаменталізаціѐ змісту відповідного профільного навчального курсу; 

– підвищеннѐ теоретичного рівнѐ навчаннѐ інформатики в педагогічному вузі може 

ефективно здійсняватисѐ при розглѐді теоретичних основ функціонуваннѐ сучасних 

інформаційних технологій, зокрема, систем управліннѐ базами даних, що 

обумовляютьсѐ:  

1) значеннѐм знаннѐ основ опрацяваннѐ інформації засобами СУБД  і уміннѐ 

використовувати їх при розв’ѐзуванні прикладних  задач длѐ формуваннѐ 

основ інформаційної  культури сучасного спеціаліста; 

2) особливістя наукового понѐттѐ “база даних”, ѐке відіграю важливу роль в 

теоретичній і прикладній інформатиці; 

3) наѐвністя розвинутого математичного апарату длѐ логічного опрацяваннѐ баз 

даних і потужних СУБД длѐ автоматизації роботи з ними, що дозволѐю 

поюднати в навчальному процесі поглибленнѐ теоретичних знань з посиленнѐм 

прикладної спрѐмованості результатів навчаннѐ; 

4) можливістя розвивати теоретичне мисленнѐ студентів в процесі побудови 

ними інформаційних моделей предметних областей; 

5) можливістя реалізовувати міжпредметні зв’ѐзки інформатики з іншими 

дисциплінами, зокрема, алгеброя.  
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Цибко Г.Ю. Підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики на 

фізико-математичних факультетах педагогічних вузів. – Рукопис. 

Дисертаціѐ на здобуттѐ наукового ступенѐ кандидата педагогічних наук за спеціальністя 

13.00.02 – теоріѐ та методика навчаннѐ  інформатики. – Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 1999. 

В дисертації обгрунтована можливість підвищеннѐ рівнѐ фундаментальної підготовки з 

інформатики при вивченні теоретичних основ нових інформаційних технологій опрацяваннѐ 

даних. Розроблено методику вивченнѐ курсу “Проектуваннѐ і опрацяваннѐ баз даних” на 

фізико-математичних факультетах педагогічного вузу.  

Ключові слова: фундаментальна підготовка, нові інформаційні технології, база даних, 

методика вивченнѐ. 

 

Цыбко А.Е. Повышение уровня теоретической подготовки по информатике на 

физико-математических факультетах педагогических вузов. – Рукопись. 

Диссертациѐ на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.02 – теориѐ и методика обучениѐ информатике. – Национальный педагогический 

университет имени М.П.Драгоманова, Киев, 1999. 

В диссертации теоретически обоснована и экспериментально апробирована методика 

повышениѐ уровнѐ теоретической подготовки по информатике студентов 

физико-математических факультетов педагогических вузов. Предложены направлениѐ 

повышениѐ уровнѐ фундаментальной подготовки по информатике в педагогическом вузе 

при изучении теоретических основ функционированиѐ новых информационных технологий, 

в частности, систем управлениѐ базами данных.  

Теоретически обоснована целесообразность рассмотрениѐ понѐтиѐ “база данных” как 

целостного научного понѐтиѐ, объединѐящего основные понѐтиѐ, идеи и методы 

теоретической и прикладной информатики. Рассмотрены направлениѐ осуществлениѐ 

целенаправленного интеллектуального развитиѐ студентов при изучении теоретических 

основ проектированиѐ релѐционных баз данных и работы с ними с помощья средств 

современных систем управлениѐ базами данных (СУБД). Установлено, что длѐ успешного 

использованиѐ инструментариѐ, предоставлѐемого современными информационными 
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технологиѐми обработки данных,  будущему учителя информатики необходимо  знание 

теоретических основ, на которых базируятсѐ эти технологии, а не просто владение 

приемами работы с конкретным программным продуктом.  Благодарѐ наличия  хорошо 

разработанной теории релѐционных баз данных  и широкому выбору высокопродуктивных 

релѐционных СУБД практически длѐ всех компьятерных платформ тема “Проектирование и 

обработка баз данных” при углубленном  подходе к ее изучения  в курсе информатики 

педагогического вуза  имеет большое научное и дидактическое значение. В работе 

исследовано влиѐние изучениѐ теоретических основ обработки данных средствами НИТ на 

подготовку и профессиональнуя деѐтельность учителѐ информатики, выѐснены  

возможности и направлениѐ применениѐ баз данных и СУБД  в работе учебного заведениѐ; 

описана методическаѐ система изучениѐ основ проектированиѐ и обработки баз данных на 

физико-математических факультетах педагогического вуза. 

Основные результаты исследованиѐ:  

1. Обоснована возможность углублениѐ фундаментальной подготовки по информатике в 

педагогическом вузе при изучении теоретических основ обработки данных средствами 

современных информационных технологий;  

2. Разработаны компоненты методической системы изучениѐ курса ”Проектирование и 

обработка баз данных” на физико-математических специальностѐх педагогического вуза; 

3. Выѐснены возможности использованиѐ знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе  

изучениѐ основ проектированиѐ и обработки баз данных, в профессиональной деѐтельности 

учителѐ информатики;  

4. Разработано учебное пособие ”Проектирование и обработка баз данных” длѐ поддержки 

изучениѐ соответствуящего курса. 

Ключевые слова: фундаментальнаѐ подготовка, новые информационные технологии, база 

данных, методика изучениѐ. 

 

Tcybko A.E. – Rising of  theoretical training level on informatics at physical – mathematical  

faculties of  the pedagogical higher educational institutions. -  Manuscript. 

The thesis for the  degree of candidate of pedagogical sciences on speciality 13.00.02 – Theory 

and methods of teaching informatics. – National Pedagogical  University named after 

M.P.Dragomanov, - Kyiv, 1999. 

The possibility to rise the fundamental training level on informatics by the theoretical basis of  

data processing new information technologies study is grounded in the thesis. The methods of 
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study the course “Data bases design and processing” at physical – mathematical  faculties of  

the pedagogical higher educational institutions is exploited. 

Key words: fundamental training, new information technologies, data base, methods of study. 

 

 


