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ПЕРЕДМОВА 

У 2013-2014 навчальному році учні 2-го класу розпочнуть вивчення курсу 

«Сходинки до інформатики» освітньої галузі «Технології».  

«Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш 

широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, 

являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки 

інформатики й інформаційних технологій в елементарній формі, а також є 

світоглядним. 

Метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в 

учнів інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових 

компетентностей для реалізації їхнього творчого потенціалу і соціалізації у 

суспільстві. Вивчення інформатики та інформаційних технологій у початковій 

школі є невід'ємною частиною сучасної освіти.  

Курс інформатики розрахований на молодших школярів, учнів 2-4 

класів. Він передбачає розвиток логічного й алгоритмічного мислення, а також 

оволодіння практичними навичками роботи з комп'ютером.  

За своїм змістом ця програма є основою базового курсу з інформатики. 

Зміст курсу побудовано за такими дидактичними принципами: 

-відбір і адаптація матеріалу для формування базових знань, які сприяють 

засвоєнню основних теоретичних понять із курсу інформатики й 

інформаційних технологій, відповідно до вікових особливостей школярів; 

-формування алгоритмічного й логічного мислення в оптимальному віці, 

розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів; 

-індивідуально-особистістний підхід до навчання; 

-опанування пошукового, проблемного, дослідницького й 

репродуктивного типів діяльності під час індивідуальної та колективної роботи 

на уроці; додаткова мотивація через гру; 

-відповідність санітарно-гігієнічним нормам роботи за комп'ютером. 
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