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карбованців зросла, оскільки тримати на руках гроші (і, відтак, сплачувати 
інфляційний податок) бажаючих було небагато. Станом на 1996 р., доти 
широка монетарна база звузилася до мізерних 8 відсотків ВВП – близько 
однієї десятої від величини на кінець існування Радянського Союзу. 

Зовнішня торгівля України лишалася вельми обмеженою в 
абсолютних показниках, і зосереджувалася, головно, на колишніх 
радянських республіках, однак, у 1992 р. загальний експорт склав цифру 
більшу, ніж власне ВВП, котрий тоді здувся до лишень 10 млрд. доларів у 
поточних показниках. Торгівля була явно незбалансованою, однак дефіцит 
не міг бути значним, оскільки фінансувати його не було можливості – 
Україна стала некредитоспроможною [2]. 

Ці часи запам’ятали всі Українці і у всіх лиш одна думка «Добре що 
вони пройшли». 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ СТОРОНИ ВИВЧЕННЯ 

ПРОГРАМУВАННЯ У ШКОЛІ 
 
Інформатика в середньому навчальному закладі належить до групи 

технологічних дисциплін з інформаційно-технологічним підходом до 
визначення мети, змісту і методики навчання та з яскраво вираженими 
засобами, спрямованими на здобуття учнями практичних компетенцій та 
сприяють розвитку основних форм мислення.  

Джерелом фундаментальних тем у курсі шкільної інформатики є 
розділ, що стосується питань моделювання, алгоритмізації та програмування. 

У шкільній інформатиці розділ «Основи алгоритмізації та 
програмування» має значне методичне значення. Науковці стверджують, 
що він розкриває важливість алгоритмів, їх роль у функціональному 
зв’язку понять «інформація-алгоритм-комп’ютер», що визначають процес 
автоматичного опрацювання інформації [2]. 

Застарілі підходи до трактування розділу приводять до зменшення 
його ролі, вагомості й місця в курсі шкільної інформатики і до намагань 
вилучити його з навчальних програм, замінивши традиційний математико-
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алгоритмічний підхід до вивчення інформатики на інформаційно-
технологічний (інший термін-сленг – «користувацький підхід»). 

Як відомо з практики, цей розділ є досить складним для засвоєння 
багатьом учням шкіл. Однією з причин цього для багатьох школярів на 
початку вивчення мови програмування є достатня важкість дотримування 
жорстких форматів записів операторів та здійснення перекладу помилок 
компіляції з технічної англійської мови.  

Саме для зацікавлення учнів до вивчення розділу і осучаснення 
навчального процесу пропонують застосовувати сучасні середовища 
візуального програмування [3]. 

Переваги програмування для учня можна описати основними 
напрямками: 

ü навчання плануванню діяльності, розвиток алгоритмічного 
мислення;  

ü основа для отримання престижної професії;  
ü можливість творити власні світи;  
ü програмування – це цікаво.  
Програмування дає для школи: 
ü участь учнів у широкому спектрі інтелектуальних змагань;  
ü створення навчального програмного забезпечення в школі;  
ü учнівська IT-служба.  
Програмування для суспільства 
ü підвищення ефективності роботи громадянина;  
ü основа для розвитку IT-галузі – економічного козиря України.  
З огляду на зазначену мету вивчення програмування у школі 

визначимо критерії вибору середовища програмування.  
ü Доступність ліцензійної версії  
Не будемо забувати, що школа повинна працювати в правовому полі, 

і на будь-яке програмне забезпечення, яке ми обираємо, школа повинна 
мати відповідну ліцензію. Будемо реалістами. держава зараз не виділяє 
коштів на закупку програмного забезпечення, батьківські фонди і так 
перевантажені, тому зробимо очевидний висновок і звернемося до ПЗ, яке 
вільно розповсюджується.  

ü Простота вивчення  
Навчання програмування повинно базуватись на загальних 

педагогічних принципах: «від простого до складного», «від відомого до 
невідомого», «від конкретного до абстрактного». Тож середовище 
програмування повинно забезпечувати можливість виконання всіх цих 
принципів. Деякі середовища і мови програмування є досить складними 
для новачків. Навіть написання простої програми в них вимагає певної 
кількості дій з налаштування середовища. І може статися так, що 
середовище програмування, яке забезпечує високу ефективність роботи 
професіоналів, зовсім не підходить для початкового вивчення в школі [1]. 

Юні програмісти схильні до великої кількості помилок, і це добре. 
Саме на помилках вони вчаться. Але помилку ще треба побачити, знайти. 
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Тому ще один критерій вибору середовища та мови програмування – це 
легка у користуванні система відлагодження програми, мінімізація 
вірогідності появи неявних помилок, пов’язаних, наприклад, з 
використанням неправильних типів даних. 
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Провідною ідеєю Концепції державного стандарту спеціальної освіти 

дітей з особливими потребами є орієнтація на ефективне використання 
збережених систем та функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-
корекційне навантаження, цілеспрямований розвиток психічних процесів, 
які обумовлюють рівень засвоєння знань, умінь, навичок та відповідну 
освіченість дитини, її інтеграцію в соціум. Завдання розвитку зв’язного 
мовлення посідають центральне місце у загальній системі роботи з 
розвитку мови в дошкільному освітньому закладі. Навчання зв’язному 
мовленню одночасно є і метою і засобом практичного опанування мовою. 
Воно має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості 
дитини, позитивно впливає на формування її важливих особистісних 
якостей, таких, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, 
креативність та компетентність. За допомогою добре розвиненого зв’язного 
мовлення дитина навчається мислити, легко встановлює контакт із 
оточуючими, ініціює власні ідеї, бере участь у різних видах дитячої творчості. 

Останні дослідження психологів у країнах світу показали, що кожна 
третя або четверта дитина дошкільного віку страждає на затримку 
мовлення або його порушення, незалежно від рівня освіти батьків або їх 
соціального статусу. В Україні офіційна статистика також констатує 
зростання кількості дітей дошкільного віку, які мають відхилення у 
мовленнєвому розвитку [1]. Тому виявлення тяжких мовленнєвих 
порушень у дітей та вибір оптимальних шляхів їх корекції на сьогодні є 
актуальною проблемою. Особливостям психічного розвитку дітей 
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