


2



3

Автори:

Чепок Андрій Олегович – к. ф.-м. н., керівник гуртка Одеського обласного гу-
манітарного центру позашкільної освіти та виховання (еколого-
натуралістичний підрозділ);

Євтушенко Наталя Іванівна – вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-
методист Одеського НВК №49.

Робоча адреса:
м. Одеса, вул. Тіниста, буд. 2, Одеський обласний гуманітарний центр поза-
шкільної освіти та виховання, тел. (048) 63 82 91.

Рецензенти:

Стрелковська І.В., д. т. н., професор, директор ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попо-
ва.

Немерцалов В.В., к. б. н., доцент кафедри ботаніки Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова.

Дьяченко В.В., зав. метод. кабінетом Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання.



4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма розроблена згідно положень Закону України «Про
освіту», Закону України «Про позашкільну освіту» та відповідно до:
 «Положення про позашкільний навчальний заклад», затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів України № 433 від 06.05.2001 (із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ № 769 від 27.08.2010);
 «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в

позашкільних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України № 651 від 11.08.2004, зареєстрованого в Міністерс-
тві юстиції України 20.08.2004 за № 1036/9635;
 «Типових навчальних планів для організації навчально-виховного проце-

су в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і нау-
ки України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 22.07.2008 № 676;
 положень концепції Нової української школи (розпорядження КМУ №

988-р від 14.12.2016 р.).
Актуальність навчальної програми полягає у:
 необхідності підготовити всебічно розвинуту та освічену молодь;
 вихованні людей з критичним, алгоритмічним та науковим мисленням;
 забезпеченні природної потреби старшого покоління передати свій досвід,
багаж знань та вмінь наступним поколінням.
Відповідно до головної мети освітньої реформи України «НУШ» необхід-

но створити такі умови для навчання здобувачів середньої освіти, що забезпе-
чать «не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у
житті», ключова зміна стосується підходів до навчання та змісту освіти,
«адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалю-
вати відповідальні рішення та дотримується прав людини».

Концепцією «НУШ» визначені засади реформування шкільної освіти. Слід
зазначити, що, безумовно, основні положення цієї концепції впливають на век-
тор змін змісту та цілей позашкільної освіти. Навчання слухачів гуртка здійс-
нюватиметься на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, педагогіки
партнерства та компетентнісного підходу, виховання на загально-людських
цінностях.

Новизна програми полягає в:
1) реалізації трансдисциплінарного підходу, тобто в інтегруванні змістов-

них елементів наступних освітніх галузей: природознавство (фізика, хімія, біо-
логія, географія), математика, технології (інформатика), тощо (див. Додаток 1).

2) реалізації принципів педагогіки партнерства (Концепція НУШ, стор.
14-15), а саме тісного співробітництва з батьками слухачів гуртка;

3) активному впровадженні англійської мови у навчальний процес гуртка.
На кого розрахована програма гуртка. Відповідно до наказу МОН

України № 651 від 11.08. 2004 р. заплановано чисельний склад гуртка у кілько-
сті 5-10 слухачів – учнів 9-11 класів (14-16 років).

Метою навчальної програми є:
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підготовка слухачів до аналітичної та науково-дослідницької роботи в
актуальних напрямках із використанням сучасних інформаційних технологій;

підготовка слухачів до сприйняття нових наукових дисциплін, а саме:
біоінженерії, біоніки1, біоінформатики – як високотехнологічні галузі, де інтег-
руються новітні досягнення фізики, математики, інформатики, біології та ін-
ших природничих наук;

створення умов для творчого розвитку учнівської молоді засобами залу-
чення до виконання дослідницьких робіт еколого-натуралістичного напрямку;

спонукання слухачів до критичного осмислення отриманої інформації, до
аналізу фактів та привчити робити висновки;

сприяння розвитку навичок використання сучасних програмних засобів
для обробки інформації;

виховання майбутньої екологічно мислячої наукової еліти України, інте-
лектуально адаптованої до всесвітнього інформаційного простору;

навчання стратегії і тактики участі в інтелектуальних змаганнях.
Завдання навчальної програми гуртка «Біоніка та ІТ» полягають у:
формуванні розуміння біоніки як прикладної сучасної науки про ство-

рення штучних систем, що мають характеристики, подібні до живих систем.
поглибленому вивченні окремих розділів природничих та технологічних

наук для розв’язування дослідницьких задач еколого-натуралістичного напря-
му;

формуванні освіченої та креативної особистості;
оволодіння слухачами термінологічним апаратом природничих наук;
формуванні та розвитку у слухачів критичного мислення;
формуванні у слухачів гуртка алгоритмічного мислення через опануван-

ня вміннями програмувати та проведення чисельних експериментів;
опануванні основами науково-дослідницької діяльності та напрацювання

навичок аналітичної роботи з використанням сучасних ІТ;
зацікавленні слухачів гуртка вирішенням соціально-значущих задач і за-

вдань на прикладі телемедицини2 як одного з сучасних напрямків розвитку
практичної охорони здоров’я в світі;

формуванні навичок самостійної та групової роботи, здатності працюва-
ти у команді;

набутті досвіду участі в інтелектуальних змаганнях різного рівня;
сприянні професійному самовизначенню;
вихованні екологічної культури особистості;
формуванні навичок використання англійської мови через засвоєння

етимології наукових термінів, написання тезисів англійською мовою, аудію-
вання та сприйняття навчального матеріалу англійською;

налагодженні педагогіко-психологічного співробітництва та взаєморозу-
міння з батьками учнів-гуртківців.

1 Біоніка – один з сучасних підрозділів біоінженерії: біоніка – це наука про створення штучних систем, що ма-
ють характеристики, подібні до живих систем [Bionics, technology/ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA].
2 Телемедицина – сучасний напрямок у медицині, оснований на використанні комп'ютерних і телекомуніка-
ційних технологій для обміну медичною інформацією.
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Надана програма є навчальною програмою гуртка вищого рівня «Біоніка
та ІТ» з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (з елементами
дистанційної освіти) з строком навчання 3 роки: по 324 год./рік, 9 год./тиждень:

1-й рік – 324 год., 9 год./тиждень;
2-й рік – 324 год., 9 год./тиждень;
3-й рік – 324 год., 9 год./тиждень.

Програма першого року навчання має на меті своєрідне вирівнювання
знань слухачів, тобто вивести учнів на єдиний базовий рівень знань та оволо-
діння базовими методами пізнання та дослідження. Цей рік стане для слухачів
підготовчим етапом для розв’язування задач практичного змісту, які потребу-
ють інтегрування знань з різних предметів та створення передумов для науко-
во-дослідницької діяльності слухачів гуртка; напрацьовується командний стиль
(team spirit) у діяльності слухачів. По завершенню цього періоду передбачаєть-
ся диференціація слухачів за нахилами та уподобаннями у різних предметних
галузях. Саме на цьому етапі можливий відсів слухачів гуртка.

Програма другого року навчання розрахована на диференціювання слу-
хачів за інтересами, викладачем будується індивідуальна траєкторія навчання
та підтримки учня в опануванні певними дослідницькими прийоми та метода-
ми, відповідно до обраного напрямку дослідницької діяльності слухача. Приді-
ляється значна увага англійській мові у контексті наукової термінології. Слу-
хачі у цей рік під керівництвом наукового керівника здійснюють вибір науко-
вої теми (тематики досліджень), опрацьовують (збір та аналіз) відповідні факти
та матеріали, опановують правилами та принципами ведення наукової дискусії.
Викладач заохочує реальні спроби слухачів у здійсненні дослідницьких проек-
тів. Передбачається презентація результатів дослідницьких робіт слухачів на
інтелектуальних змаганнях та конкурсах різного рівня. Учнівські дослідницькі
проекти можуть бути як індивідуальні, так і групові.

Програма третього року навчання спрямовує діяльність гуртка на дослі-
дницьку діяльність слухачів гуртка за обраною темою; вони розвивають свої
роботи, вміють їх презентувати та захищати. На третьому році навчання скла-
дається переважно індивідуальна робота із слухачем-дослідником. Результата-
ми 3-го року навчання можуть бути учнівські наробки у вигляді робіт МАН
України, тезисів наукових доповідей, комп’ютерних програм, результатів чи-
сельних експериментів, тощо.

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки слухачів, вимоги до
знань учнів з предметів відповідають діючим стандартам загальної середньої
освіти. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями
різного віку та рівня підготовки. У гурток приймаються діти за їх бажанням,
які мають мотивацію до навчання та здатність до оволодіння поглибленими
знаннями з базових навчальних предметів, а також проявили зацікавленість в
участі у науково-дослідницькій роботі.

Загальними принципами організації освітнього процесу є: науковість, син-
тез інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідов-
ність і поступовість викладання матеріалу. Про методику проведення занять –
див. Додаток 2.
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Вищий рівень, перший рік навчання
(9 год./тиждень, 324 год./рік)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин

Розділ, тема

те
ор

ет
ич

ни
х

пр
ак

ти
чн

их

ус
ьо

го

Вступ. Організаційна частина 2 4 6
Розділ 1. Природничі науки: історія та сучасність 22 36 58
1.1. Про глобальні та регіональні екологічні проблеми 10 12 22
1.2. Поняття про біо-інженерію, біоніку та ІТ 10 20 30
1.3. Поняття про телемедицину 2 4 6
Розділ 2. Трансдисциплінарний підхід в освітньому
процесі 72 125 197

2.1. Математика. Актуалізація знань 22 40 62
2.2. Фізика навколо нас 20 30 50
2.3. Біо-фізичні процеси мовою точних наук 10 27 37
2.4. Інформатика. Автоматизація обчислень за допомо-
гою ПК. Табличний процесор 20 28 48

Розділ 3. Початок науково-дослідницької роботи 20 34 54
3.1. Екологічна політика ЄС та національні програми
сталого розвитку суспільства 6 7 13

3.2. Методика сучасних екологічних досліджень 4 8 12
3.3. Сучасні наукові екологічні задачі та шляхи їх вирі-
шення 6 11 17

3.4. Структура та етапи науково-дослідницької роботи 4 8 12
Розділ 4. Навчально-дослідницька практика 2 6 8
Екскурсії 1 --- 1
Робота в лабораторії 1 6 7
Підсумок 1 --- 1

Разом : 119 205 324

ЗМІСТ ПРОГРАМИ (1-й рік навчання)

Вступ. Організаційна частина (6 год.)
Теоретична частина. Техніка безпеки при роботі з лабораторним облад-

нанням та санітарні норми роботи за ПК. Ознайомлення слухачів та їх батьків
із розкладом та формою проведення занять, змістом курсу та його завданнями.

Практична частина:
Дотримання правил безпеки в навчальній лабораторії та правила роботи з

лабораторним обладнанням.
Організація віртуального навчального простору.
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Розділ 1. Природничі науки: історія та сучасність (58 год.)

1.1. Про глобальні та регіональні екологічні проблеми (22 год.)
Теоретична частина. Про охорону навколишнього природного середови-

ща. Поняття збалансованого розвитку суспільства, рушійні сили суспільного
прогресу. Поняття вичерпання природних ресурсів та їх основні наслідки для
Природи і суспільства.

Відходи виробництва і споживання. Забруднення навколишнього середо-
вища. Причини руйнування природних ландшафтів та біоценозів.
Техногенні катастрофи. Україна після Чорнобильської аварії.
Стратегія вирішення екологічних проблем. Утилізація відходів, комплексна
переробка сировини, розробка та впровадження екологічно безпечних техноло-
гій.

Наукова термінологія. Етимологія термінів. Англійська мова та наука.
Практична частина:
 Техногенні катастрофи в Світі та в Україні (Google-пошук).
 Наукова термінологія. Етимологія термінів. Англійська мова та наука.

1.2. Поняття про біо-інженерію, біоніку та ІТ (30 год.)
Теоретична частина. Поняття про науку, її сутність, цілі, принципи та

функції. Історія народження і розвитку світової та вітчизняної науки, а саме:
фізики, математики, інформатики і кібернетики, біології і екології, біо-фізики,
біоніки (біоінженерії) та низки сучасних технологій.

Досягнення української науки. Видатні українські вчені минулого і сучас-
ності. Про сучасну науку (в цілому), науки та технології природничо-
екологічного напряму (зокрема, про біоніку і телемедицину).

Поняття про біоніку як сучасну технологічну науку.
Практична частина:
 Біоніка навколо нас (Google-пошук).
 Ознайомлення із дистанційним навчальним курсом та необхідними про-

грамними засобами та ресурсами.
1.3. Поняття про телемедицину (6 год.)
Теоретична частина. Поняття про телемедицину як важливий напрямок

соціально значущої складової частини сучасної медицини.
Практична частина:
 Телемедицина у світі та в Україні.(Google-пошук).

Розділ 2. Трансдисциплінарний підхід в освітньому процесі (197 год.)

2.1. Математика. Актуалізація знань (62 год.)
Теоретична частина. Повторення основних розділів шкільного курсу ал-

гебри та геометрії. Системи координат: декартова і полярна системи координат
на площині та у просторі. Перетворення координат. Методи розв'язання систем
лінійних та нелінійних рівнянь. Поглиблене вивчення елементарних функцій
(властивості, області застосування). Елементи математичної статистики (базові
характеристики чисельного ансамблю) та теорії ймовірностей. Базові методи
статистичної обробки отриманих даних (параметрів). Обґрунтування висновків
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та їх інтерпретація. Зв'язок з відповідними бібліотеками ПЗ. Розв'язування не-
стандартних питання теоретичного туру МАН.

Практична частина:
 Перетворення координат. Побудова графіків функцій в декартових та

полярних системах координат
 Методи розв’язання лінійних та нелінійних рівнянь.
 Базові методи статистичної обробки отриманих даних.
2.2. Фізика навколо нас (50 год.)
Теоретична частина. Повторення основних розділів шкільного курсу фі-

зики: Механіка матеріальної точки. Робота та механічна енергія. Молекулярна
будова речовини. Агрегатний стан речовини. Фізико-хімічні властивості речо-
вин. Термодинамічні закони. Електрика та магнетизм. Коливання та хвилі, рів-
няння коливань, рівняння хвилі. Геометрична оптика. Сонячний спектр (зага-
льно); спектр сонячного випромінювання на рівні моря. Світіння земної атмос-
фери. Розв'язування нестандартних питання теоретичного туру МАН.

Практична частина:
 Термодинамічні закони.
 Геометрична оптика.
2.3. Біо-фізичні процеси мовою «точних наук» (37 год.)
Теоретична частина. Приклади реалізації біонічних моделей та техноло-

гій у світі. Фізичні основи біологічних процесів та їх використання в сучасних
технологіях провідних галузей: медицині, енергетиці, будівництві, та ін. Хви-
льові або циклічні процеси в природі. Прості числа та біологія. Живі організми
та їх фізичні властивості: маса, вага, швидкість руху, прискорення, температу-
ра, теплоємність, здатність поглинати та випромінювати енергію та інше. При-
родні витоки RGB-колористики. Кольорові фільтри. Одержання основної палі-
три кольорів та деяких кольорових відтінків методом змішування пігментів
(гуаш, акварель).

Практична частина:
 Хвильові або циклічні процеси в природі.
 Живі організми та їх фізичні властивості.
 Одержання основної палітри кольорів та їх відтінків.
2.4. Інформатика. Автоматизація обчислень за допомогою ПК. Табли-

чний процесор (48 год.)
Теоретична частина. Етапи розв'язування задач на комп'ютері. Базові ал-

горитми програмування. Розв'язання компетентнісних задач за допомогою ПК.
Поняття про основні прийоми роботи з ІКТ під час здійснення наукових дослі-
джень. Застосування ІТ у вирішенні науково-дослідницьких задач природничо-
екологічного напряму. Методика створення біонічних проектів з використан-
ням ІТ.

Табличний процесор. Табличне представлення числових даних. Обробка
табличної інформації за допомогою стандартних функцій Excel. Поняття бази
даних (БД). Структура БД. Автоматизація роботи табличного процесора, ство-
рення макросів (програм-них модулів). Створення програмного модуля для ге-
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нерації кольорів на дисплеї (VBA, .NET). Побудова графіків функцій в декар-
тових та полярних системах координат.

Практична частина:
Обробка табличної інформації стандартними функціями процесора MS

Excel.
Розробка структури БД.
Програмування VBA (створення макросів).
Створення програмного модуля для генерації кольорів на дисплеї (VBA,

.NET).
Побудова графіків функцій в декартових та полярних системах коорди-

нат.

Розділ 3. Початок науково-дослідницької роботи (54 год.)

3.1. Екологічна політика ЄС та національні програми сталого розвит-
ку суспільства (13 год.).

Теоретична частина. Екологічна політика ЄС та національні програми
сталого розвитку суспільства. Міжнародне співробітництво у розв'язанні про-
блем навколишнього середовища. Законодавча база України щодо охорони до-
вкілля.

Практична частина:
 Порівняння офіційної статистики з урахуванням наочної інформації

щодо екологічного стану Європейського Союзу та України (Google-пошук).
 Національний план дій з охорони довкілля: «Основні напрями держав-

ної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ре-
сурсів та забезпечення екологічної безпеки».

3.2. Методики сучасних екологічних досліджень (12 год.)
Теоретична частина. Поняття принципів раціонального використання й

відтворення природно-ресурсного потенціалу, запровадження сучасних підхо-
дів до забезпечення екологічної безпеки відповідно до принципів Європейсько-
го Союзу. Національний план дій з охорони довкілля.

Базові сучасні методики наукових досліджень та науковий експеримент.
Методики сучасних екологічних досліджень.

Практична частина:
 Етапи створення екологічних проектів з поліпшення стану довкілля та

пошуків альтернативних природних джерел енергії (груповий проект).
 Створення парного короткострокового екологічного проекту щодо по-

шуку альтернативних природних джерел енергії.
3.3. Сучасні наукові екологічні задачі та шляхи їх вирішення (17 год.)
Теоретична частина. Сучасні наукові екологічні задачі та шляхи їх вирі-

шення. Значення екологічної освіти. Першочергові заходи, необхідні для по-
ліпшення стану довкілля. Пошуки альтернативних природних джерел енергії.
Гармонізація відносин у системі «Людина ↔ Природа». Значення екологічної
освіти.

Практична частина:
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 Пошук вирішення загальної проблеми про водні та харчові ресурси зем-
лян.

 Шляхи порятунку від глобальних кліматичних проблем Землі.
3.4. Структура та етапи науково-дослідної роботи (12 год.)
Теоретична частина. Структура та етапи науково-дослідної роботи. Робо-

та з науковими джерелами за тематикою обраної роботи. Користування Інтер-
нет-ресурсами (електроні підручники, наукові статті та фільми, електроні біб-
ліотеки ВНЗ, тощо). Спостереження і експеримент. Послідовність збирання та
накопичення наукової інформації.

Практична частина:
 Пошук та опрацьовування наукових джерел (Google-пошук).
 Складання переліків використаних наукових джерел за обраною тема-

тикою (Google-пошук).

Розділ 4. Навчально-дослідницька практика (9 год.)

Теоретична частина. Робота в лабораторії гуманітарного центру. Ознайо-
млення із лабораторним устаткуванням гуманітарного центру та основними
правилами його використання. Шкали вимірювальних приладів. Здійснення
найпростіших вимірювань.

Екскурсії. Екскурсія до музею Цікавої науки. Екскурсія до ботанічного са-
ду (ОНУ ім. Мечникова).

Практична частина:
 Ознайомлення із лабораторним устаткуванням центру та основними

правилами його використання.
 Шкали вимірювальних приладів. Здійснення найпростіших вимірювань.
 Визначення та обчислення похибок стандартних вимірювань.

Підсумок (1 год.)
Підбиття підсумків першого року навчання у гуртку.
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Вищий рівень, другий рік навчання
(9 год./тиждень, 324 год./рік)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин

Розділ, тема

те
ор

ет
ич

ни
х

пр
ак

ти
чн

их

ус
ьо

го

Розділ 1. Трансдисциплінарний підхід в освіті та науці 75 105 180

1.1. Математика (спеціальні розділи) 21 28 49
1.2. Фізика 14 16 30
1.3. Біонічні моделі та технології 15 16 31
1.4. Інформатика. Базові алгоритми 25 45 70
Розділ 2. Науки про природу в реалізації науково-
дослідницьких проектів 50 85 135

2.1. Аналіз зібраних (одержаних експериментально) ре-
зультатів дослідження. Висування та перевірка робочих
гіпотез

8 10 18

2.2. Написання науково-дослідницької роботи 18 27 45
2.3. Стратегія і тактика підготовки та участі в інтелек-
туальних змаганнях 10 22 32

2.4. Технічні та психологічні аспекти доповіді 8 10 18
2.5. Аналіз робіт, представлених на конкурсах та кон-
ференціях 6 16 22

Розділ 3. Навчально-дослідницька практика 1 7 8

Дослідницька діяльність 1 4 5

Участь в інтелектуальних змаганнях екологічного на-
прямку --- 3 3

Підсумок. Конференції слухачів гуртка «Біоніка та ІТ» 1 --- 1
Разом : 127 197 324

ЗМІСТ ПРОГРАМИ (2-й рік навчання)

Розділ 1. Трансдисциплінарний підхід в освіті та науці (180 год.)

1.1. Математика (спеціальні розділи) (49 год.)
Теоретична частина. Математика (спеціальні розділи). Поняття про скла-

дені (поліномні функції). Незвичайні криві: рівняння, властивості та побудова.
Статистика: Крива Гаусса, її інтерпретація. Описова статистика. Похибки об-
числень. Аналітика чисельних методів. Алгоритмізація процесу розв’язування
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математичних задач і складання відповідних математичних моделей для реалі-
зації програмних модулів. Поняття сплайнів.

Практична частина:
 Похибки обчислень.
 Чисельне обчислення похідної функції у заданих точках.
 Обчислення площ складних фігур на площині.
 Пошук локальних та глобальних екстремумів на заданих проміжках

аналітично.
 Обчислення довжини складних кривих ліній, що задаються функціона-

льно.
 Розв'язування нестандартних питання теоретичного туру МАН.
1.2. Фізика (30 год.)
Теоретична частина. Фізика. Електромагнітні явища. Шкала електромаг-

нітних хвиль. Енергія електромагнітного поля. Крива Максвелла та її інтерпре-
тація. Хвильова оптика. Спектри випромінювання, відбиття та поглинання.
«Крива видності» людського ока, а також очей тварин і комах. Фотоелектричні
явища у твердому тілі.

Практична частина:
 Сонячний спектр: декомпозиція, основні кольори райдуги.
 Розв'язування нестандартних питання теоретичного туру МАН.
1.3. Біонічні моделі та технології (31 год.)
Теоретична частина. Біонічні моделі та технології. Густина біологічних

тканин. Фізика води. Реологічні властивості біологічних рідин. Квітка як фізи-
чний об'єкт.

Практична частина:
 Створення баз даних про особливості структури вінчика квітки плодо-

вих рослин півдня України.
 Створення БД за темою власного дослідження.
 Створення баз даних пацієнтів «сільського» лікаря.
 Створення баз даних соціально-медичного характеру учнів школи.
1.4. Інформатика. Базові алгоритми (70 год.)
Теоретична частина. Інформатика. Програмування. Складання алгорит-

мів для вирішення певних науково-дослідницьких задач (проектів) та їх аналіз.
Використання генераторів випадкових чисел (ГВЧ) та створювання програм-
них модулів з ГВЧ. Використання ІТ та базових чисельних методів при вико-
нанні науково-дослідних робіт (самостійно та під науковим керівництвом).
Принципи тестування програм. Піксельна графіка – в статиці і динаміці. Збір
інформації методом анкетування та опитування для створення БД (збір даних
соціально-медичного характеру). Створення БД за допомогою табличного про-
цесора. Автоматизація обчислень за допомогою програмних модулів.

Практична частина:
 Складання алгоритмів чисельних експериментів.
 Складання алгоритмів чисельних експериментів для власного дослідни-

цького проекту.



14

 Використання генераторів випадкових чисел (ГВЧ) та створення про-
грамних модулів з ГВЧ.

 Програмування статичної графіки. Побудова кривих 2-го та 3-го поряд-
ку.

 Динамічна графіка простих геометричних фігур на площині.
 Програмування обчислень площ складних геометричних фігур.
 Програмування задач на пошук локальних та глобальних екстремумів

функцій.

Розділ 2. Науки про природу в реалізації науково-дослідницьких про-
ектів (135 год.)

2.1. Аналіз зібраних (одержаних експериментально) результатів дослі-
дження. Висування та перевірка робочих гіпотез (18 год.)

Теоретична частина. Аналіз зібраних та одержаних експериментально ре-
зультатів дослідження. Висування та перевірка робочих гіпотез. Дослідження
за обраною тематикою. Одержання експериментальних даних та їх аналіз. Ви-
сування та перевірка робочих гіпотез. Вивчення результатів вітчизняних та за-
кордонних науковців з аналогічних або суміжних досліджень обраної темати-
ки. Аналіз зібраного матеріалу та виконання робіт за вибраною науковою тема-
тикою.

Практична частина:
 Аналіз зібраних та одержаних експериментально результатів дослі-

дження.
 Аналіз зібраних та одержаних експериментально результатів дослі-

дження з обраної теми та подання одержаних даних у табличному вигляді, за
допомогою діаграм та бланків.

 Висування та перевірка робочих гіпотез.
2.2. Написання науково-дослідницької роботи (45 год.)
Теоретична частина. Написання науково-дослідницької роботи. Дотри-

мання вимог щодо структури науково-дослідної роботи. Поняття про об’єкт,
предмет, мету і завдання наукового дослідження. Методика спостереження при
виконанні науково-дослідницької роботи. Сучасні принципи і методи експери-
менту в природничих науках. Поняття про аналіз результатів проведеного нау-
кового експерименту. Як обирати і застосовувати методи дослідження відпові-
дно до поставленої мети

Практична частина:
 Вибір теми, наукових методів дослідження: актуальність, науковість,

вирішення даної проблеми з точки зору сучасних природничих наук.
 Визначення об’єкту, предмету, мети і завдань наукового дослідження з

обраної теми.
 Опрацювання вимог до науково-дослідної роботи учнів (див. сайт МАН).
2.3. Стратегія і тактика підготовки та участі в інтелектуальних зма-

ганнях (32 год.)
Теоретична частина. Стратегія та тактика підготовки та участі в інтелек-

туальних змаганнях. Правила оформлення тез та презентаційних матеріалів.
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Практична частина:
 Підготовка до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН за

відповідною секцією.
 Підготовка тез, презентаційних матеріалів, моделей та постерів згідно

до умов конкурсу.
2.4. Технічні та психологічні аспекти доповіді (18 год.)
Теоретична частина. Технічні та психологічні аспекти доповіді. Правила

складання звітів про дослідження, оформлення щоденників спостережень, зві-
тів, альбомів, стендів. Складання плану доповіді. Підготовка висновків науко-
вих робіт, підготовка тезисів. Теорія і практика презентації результатів еколо-
гічних досліджень.

Практична частина:
 Оформлення тез доповідей на конкурсах. Оформлення тез власної допо-

віді на конкурс.
 Оформлення презентаційних матеріалів (постери, презентації, моделі та

ін.) до власної доповіді.
 Підготовка до  теоретичного туру конкурсу з базових дисциплін.
 Практичні аспекти доповідей. Культура ведення наукової дискусії.
 «Технологія запитань та зауважень» у якості наукового опонента.
2.5. Аналіз робіт, що представлені на конкурсах та конференціях (22

год.)
Теоретична частина. Основні прийоми роботи з науковими джерелами.

Оформлення посилань на джерела.
Практична частина:
 Аналіз підбору пошуку матеріалу у наукових джерелах.
 Оформлення посилань на джерела.
 Аналіз типових недоліків дослідницьких проектів учнів.

Розділ 3. Навчально-дослідницька практика (8 год.)
Теоретична частина. Дослідницька діяльність. Здійснення досліджень за

індивідуальним планом під науковим керівництвом.
Практична частина:
 Участь в інтелектуальних змаганнях екологічного напрямку.
 Підготовка до конференції слухачів гуртка «Біоніка та ІТ» – захист на-

уково-дослідницьких робіт за підсумками роботи за навчальний рік.
 Аналіз результатів участі слухачів гуртка у конкурсах.

Підсумок (1 год.)
Конференції слухачів гуртка «Біоніка та ІТ».
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Третій рік навчання, вищий рівень
(9 год./тиждень, 324 год./рік)

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин

Розділ, тема

те
ор

ет
ич

ни
х

пр
ак

ти
чн

их

ус
ьо

го

Розділ 1. Трансдисциплінарний підхід в освіті та науці 90 125 215
1.1. Математичне моделювання 27 42 69
1.2. Фізика 18 20 38
1.3. Біонічні моделі та технології 27 20 47
1.4. Інформатика. Програмування 18 43 61
Розділ 2. Природничі науки в реалізації науково-
дослідницьких проектів 29 61 90

2.1. Авторське право на інтелектуальну власність 1 3 6
2.2. Біоніка: сучасні досягнення науки і технологій 6 7 13
2.3. Телемедицина. Стан розвитку телемедицини в світі
та в Україні 6 12 18

2.4. Науково-дослідницька діяльність з обраної теми 16 39 54
Розділ 3. Участь у конкурсах та інтелектуальних зма-
ганнях екологічного напрямку (конкурсна практика) 8 10 18

Підсумок 1 --- 1
Разом : 128 196 324

ЗМІСТ ПРОГРАМИ (3-й рік навчання)

Розділ 1. Трансдисциплінарний підхід в освіті та науці (215 год.)
1.1. Математичне моделювання (69 год.)
Теоретична частина. Задачі оптимізації в природі. Принципи математич-

ного моделювання. Побудова математичних моделей відповідно до тематики
дослідницьких робіт. Поняття про імітаційну модель. Робота з імітаційною мо-
деллю. Поняття чисельного експерименту. «Зворотній зв'язок». Зворотний
зв’язок як основний принцип функціонування так званих «керованих систем».
Поняття про механізми саморегулювання, що притаманні будь-якій органічній
та неорганічній системі.

Практична частина:
Побудова математичних моделей відповідно до обраної тематики дослід-

ницьких робіт.
Перші кроки у імітаційному моделюванні.
Проведення чисельного експерименту (варіанти).
1.2. Фізика (38 год.)
Теоретична частина. Ефективність процесів перетворення енергії. Шляхи

підвищення ККД процесів генерації та трансферу енергії. Екологічні джерела
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енергії. Поняття про основні сучасні поновлювані джерела енергії та перспек-
тиви їх використання. Фізичні принципи генерації енергії.

Практична частина:
Обчислення ККД на прикладі стандартних фізичних задач.
Розрахунки ККД певних процесів за індивідуальним завданням.
1.3. Біонічні моделі та технології (47 год.)
Теоретична частина. Поняття про телеметрію та сервомеханізми (сер-

воприводи, точна механіка і електроніка). Принципи роботи сервомеханізмів та
їх різноманіття. Передавальна функція сервомеханізмів. Управління сервоме-
ханізмами. Програмне забезпечення для автоматизації керування сервомехані-
змами.

Практична частина:
Передавальна функція сервомеханізму: побудова блок-схеми програмно-

го модуля за поданою математичною моделлю.
Передавальна функція сервомеханізмів (варіанти).
Створення блок-схеми для системи автоматизованого керування серво-

механізмами.
Створення блок-схеми програми для керування сервомеханізмами (інди-

відуальне завдання).
Програмне забезпечення для автоматизованого керування сервомеханіз-

мами.
1.4. Інформатика. Програмування (61 год.)
Теоретична частина. Побудова математичної моделі та блок-схеми роз-

в'язання дослідницьких задач згідно обраної тематики. Програмне забезпечен-
ня для автоматизації керування сервомеханізмами. Основні принципи захисту
інформації.

Генератор випадкових чисел для формування паролів, ключів. Переваги та
недоліки штрих-кодів та QR-кодів. Алгоритми створення та програмні модулі
для генерації штрих-кодів та QR-кодів.

Поняття про алгоритми шифрування та дешифровки.
Алгоритми адресації електронних розсилок.
Практична частина:
Генерація випадкових чисел для формування паролів (ключів доступу).
Генерація штрих-кодів та QR-кодів.
Алгоритми автоматизації роботи E-mail-скриньки.
Автоматизація роботи E-mail-скриньки (створення відповідних

комп’ютерних програм).

Розділ 2. Природничі науки в реалізації науково-дослідницьких проек-
тів (90 год.)

2.1. Авторське право на інтелектуальну власність (6 год.)
Теоретична частина. Поняття про інтелектуальну власність: світовий до-

свід. Поняття про права автора на свою інтелектуальну власність. Законодавст-
во України про інтелектуальну власність, авторське право та патентування.

Практична частина:
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Законодавство України про інтелектуальну власність, авторське право та
патентування (Google-пошук)

2.2. Біоніка: сучасні досягнення науки і технологій (13 год.)
Теоретична частина. Біоніка як акумулятор інновацій у науці та техноло-

гіях. Специфіка дослідницької роботи з таким напрямком біоінженерії як біо-
ніка, а також у галузі телемедицини.

Практична частина:
Біоніка навколо нас. Власні біонічні проекти.
2.3. Телемедицина. Стан розвитку телемедицини в світі та в Україні

(18 год.)
Теоретична частина. Задачі телемедицини. ІТ і телемедицина. Стан роз-

витку телемедицини в світі та в Україні.
Практична частина:
 Впровадження телемедицини у практику – екскурсія до мед. установи

(сімейного лікаря).
2.4. Науково-дослідницька діяльність з обраної теми (54 год.)

Теоретична частина. Про збір наукової інформації за певною темати-
кою: задачі, традиції, правила.

Практична частина:
 Здійснення досліджень за індивідуальним планом під науковим керів-

ництвом.

Розділ 3. Участь у конкурсах та інтелектуальних змаганнях екологі-
чного напрямку (конкурсна практика) (18 год.)

Теоретична частина. Стратегія і тактика виступів (доповідей) у конкурсах
та захисту наукових проектів.

Практична частина:
Відбірковий тур конкурсів (заочний етап).
Теоретичний тур конкурсів та очний захист проектів.
Аналіз результатів участі в конкурсах.

Підсумок (1 год.)
Участь у семінарах та науково-практичній конференції слухачів гуртка

«Біоніка та ІТ».
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ПРОГНОЗОВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Програмою передбачено формування ключових компетентностей та на-
скрізних вмінь слухачів гуртка «Біоніка та ІТ» позашкільного навчального за-
кладу. По закінченню навчання у гуртку у слухачів повинні бути сформовані
критичне та алгоритмічне мислення разом із наступними компетентнос-
тями (Концепція НУШ, стор. 10-13):
 Навчально-пізнавальної – засвоєні слухачами гуртка системи наукових

знань, методик чисельного експерименту та лабораторних досліджень в галузі
наук еколого-натуралістичного напрямку, проведення самоаналізу, самооцінки
власної діяльності, уміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірюва-
льними навичками, використання ймовірнісних, статистичних та інших методів
пізнання дозволить їм надалі ефективно використовувати власні здібності для
здобування подальшої (вищої) освіти.
 Інформаційної – за допомогою реальних об'єктів та інформаційних тех-

нологій самостійно шукати необхідну інформацію, зберігати та передавати її;
напрацьовувати досвід знаходження інформації у віртуальному просторі та ко-
ристування різноманітними програмами для віртуального спілкування. А та-
кож: уміння працювати з літературою, науковими виданнями та електронними
бібліотеками, впевнене користування сучасними ІТ.
 Практичної – одержані знання та навички слухачів гуртка будуть вико-

ристовуватись у їх власному житті.
 Творчої – спонукає подальший розвиток творчих здібностей та реаліза-

ція творчого потенціалу задля інтегрованого поєднання знань, здібностей і
установок, що є оптимальними для формування креативної особистості, фізич-
ного, духовного та інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції;
безперервне самопізнання та розвиток особистісних якостей; формування пси-
хологічної грамотності, культури мислення та поведінки.
 Соціальної – розуміння своєї ролі та місця у суспільстві, прагнення бути

корисним.
 Комунікативної – знання способів взаємодії з оточуючими й окремими

людьми та подіями, навички роботи у групі/команді, досвід різних соціальних
ролей у житті. Слухачі гуртка мають напрацьовувати навички презентувати се-
бе і результати своєї роботи, ставити запитання, вести діалог та ін.
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Згідно з наказом МОН України №5 від 08.01.2002 р. цей розділ містить
інформацію про необхідні для організації навчально-виховного процесу мате-
ріали, обладнання, прилади, інвентар, електронні засоби навчання тощо.

 персональні комп’ютери;
 програми (ПЗ) – MS Office Suite (наприклад, MS Office 2010), інтегро-

вана середа розробки ПЗ MS Visual Studio (наприклад, Visual Studio 2012);
 мережа Internet;
 браузери (наприклад, Google Chrome Web Browser, або Mozilla Firefox,

або Opera).
 фізико-математичне та хіміко-біологічне устаткування Центру.
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Додаток 1
Зміст освітніх ліній навчальної програми

гуртка «Біоніка та ІТ»

Наскрізні змістові лінії є засобом інтеграції навчального змісту програми
гуртка. Зміст освітніх ліній навчальної програми корелюється з ключовими
компетентностями, опанування яких забезпечує формування ціннісних і світо-
глядних орієнтацій учня, які визначають його поведінку в  життєвих ситуаці-
ях.

Лінія №1. Природничі науки: історія та сучасність. При вивченні цього
розділу здобувачі освіти дізнаються про історію та сучасність природничих на-
ук екологічного напрямку та основні методи наукових досліджень. Опанування
необхідними знаннями та навичками для здійснення науково-дослідницької
роботи.

1 Про охорону навколишнього природного середовища
2 Поняття збалансованого розвитку суспільства, рушійні сили суспільного прогресу.
3 Поняття вичерпання природних ресурсів та їх основні наслідки для Природи і сус-

пільства.
4 Відходи виробництва і споживання. Забруднення навколишнього середовища.
5 Причини руйнування природних ландшафтів та біоценозів.
6 Техногенні катастрофи. Україна після Чорнобильської аварії.
7 Стратегія вирішення екологічних проблем; утилізація відходів, комплексна переро-

бка сировини, розробка та впровадження екологічно безпечних технологій.
8 Міжнародне співробітництво у розв'язанні проблем навколишнього середовища.
9 Ознайомлення з основними засадами та ідеями «екологічного» законодавства країн

ЄС, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї.
10 Законодавча база України щодо охорони довкілля.
11 Досвід «зелених держав» Європи – Німеччини, Данії, Нідерландів – у царині еко-

логії.
12 Порівняння офіційної статистики з урахуванням наочної інформації щодо екологі-

чного стану Європейського Союзу та України.
13 Узгодження національної стратегії розвитку України із вимогами ЄС і міжнарод-

ними зобов’язаннями зі сталого розвитку загалом та екологічними зокрема.
14 Поняття принципів раціонального використання й відтворення природно-

ресурсного потенціалу, запровадження сучасних підходів до забезпечення екологічної без-
пеки відповідно до принципів Європейського Союзу.

15 Національний план дій з охорони довкілля: «Основні напрями державної політики
України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еко-
логічної безпеки» (Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР).

16 Першочергові заходи, необхідні для поліпшення стану довкілля.
17 Пошуки альтернативних природних джерел енергії.
18 Гармонізація відносин у системі «людина – Природа». Значення екологічної осві-

ти.
19 Методика складання екологічних проектів з поліпшення стану довкілля та пошуків

альтернативних природних джерел енергії.
20 Техніка безпеки при роботі з лабораторним обладнанням та санітарні норми робо-

ти за ПК.
21 Законодавство України про інтелектуальну власність, авторське право та патенту-

вання.
22 Дистанційний пошук інформації за допомогою пошукових серверів.
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23 Поняття про науку, її сутність, цілі, принципи та функції.
24 Історія народження і розвитку світової та вітчизняної науки, а саме: фізики, мате-

матики, інформатики і кібернетики, біології і екології, біо-фізики, біоніки (біоінженерії) та
низки сучасних технологій.

25 Досягнення української науки. Видатні українські вчені минулого і сучасності.
26 Про сучасну науку (в цілому), науки та технології природничо-екологічного на-

пряму (зокрема, про біоінженерію, біоніку, а також телемедицину).
27 Базові сучасні методики наукових досліджень та науковий експеримент;
28 Поняття про біоніку як сучасну технологічну науку.
29 Поняття про телемедицину як важливий напрямок соціально значущої складової

частини сучасної медицини.
30 Специфіка дослідницької роботи з таким напрямком біоінженерії як біоніка, а та-

кож у галузі телемедицини.
Лінія №2. Трансдисциплінарний підхід в освітньому процесі. В цьому

розділі здобувачі освіти отримують можливість вивчити поглиблено окремі ро-
зділи математики, фізики, біології, навчитися азам програмування та викорис-
тання ІТ для розв’язання наукомістких задач. Впроваджується англійська нау-
ково-технічна термінологія: знайомство з нею та опанування.

Математика (+ спеціальні розділи):
1. Повторення основних розділів шкільного курсу алгебри та геометрії.
2. Системи координат: декартова і полярна системи координат на площині та у прос-

торі. Перетворення координат.
3. Методи розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь.
4. Поглиблене вивчення елементарних функцій (властивості, області застосування).
5. Елементи математичної статистики (базові характеристики чисельного ансамблю)

та теорії ймовірностей.
6. Базові методи статистичної обробки отриманих даних (параметрів). Обґрунтування

висновків та їх інтерпретація.
7. Зв'язок з відповідними бібліотеками ПЗ.
8. Незвичайні криві: рівняння, властивості та побудова.
9. Крива Гаусса, її інтерпретація. Описова статистика.
10. Похибки обчислень: обчислення похибок та їх інтерпретація.
11. Поглиблене вивчення шкільного курсі диференційного та інтегрованого обчислен-

ня.
12. Чисельне обчислення похідної функції у заданих точках.
13. Обчислення визначених інтегралів.
14. Аналітика чисельних методів.
15. Знаходження площ плоских опуклих фігур.
16. Використання властивостей адитивності площі фігур.
17. Здійснення геометричних перетворень геометричних фігур.
18. Обчислення елементів та сум числових послідовностей.
19. Розбиття пласких фігур на інтегровані ділянки.
20. Алгоритмізація процесу розв’язування математичних задач і складання відповід-

них програмних модулів.
21. Поняття про складені (поліномні) функції.
22. Побудова графіків складених функцій; перетворення графіків складених функцій.
23. Поняття про декартові та полярні системи координат.
24. Обчислення довжини складних кривих ліній, що задаються функціонально.
25. Поняття сплайнів. Аналіз складних ліній щодо наявності у них лінійних та нелі-

нійних ділянок.
26. Поняття пласкої геометричної фігури (2D-фігури), яка має щонайменше 1 аналіти-

чно задану сторону у вигляді функції, що задана лінійними та нелінійними сплайнами.
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27. Обчислення довжини складної кривої лінії аналітично.
28. Обчислення довжини складної кривої лінії чисельно.
29. Задачі на знаходження екстремумів функцій; пошук локальних та глобальних екс-

тремумів на заданих проміжках аналітично.
30. Задачі оптимізації в природі.
31. Принципи математичного моделювання.
32. Побудова математичних моделей відповідно до тематики дослідницьких робіт.
33. Поняття про імітаційну модель. Робота з імітаційною моделлю.
34. Поняття чисельного експерименту.
35. Поняття про «зворотній зв'язок». Зворотний зв’язок як основний принцип функці-

онування так званих «керованих систем»
36. Поняття про механізми саморегулювання, що притаманні будь-якій органічній та

неорганічній системі.
Фізика :

1. Повторення основних розділів шкільного курсу фізики.
2. Одиниці вимірювання фізичних величин. Подання та перетворювання.
3. Механіка матеріальної точки.
4. Робота та механічна енергія.
5. Молекулярна будова речовини.
6. Агрегатний стан речовини; фізико-хімічні властивості речовин.
7. Термодинамічні закони.
8. Електрика та магнетизм.
9. Електромагнітні явища. Шкала електромагнітних хвиль.
10. Енергія електромагнітного поля.
11. Розподіл величин за законом Максвелла. Крива Максвелла та її інтерпретація.
12. Коливання та хвилі, рівняння коливань, рівняння хвилі.
13. Геометрична оптика.
14. Хвильова оптика.
15. Спектри випромінювання, відбиття та поглинання.
16. Сонячний спектр (загально); спектр сонячного випромінювання на рівні моря. Сві-

тіння земної атмосфери.
17. «Крива видності» людського ока, а також очей тварин і комах.
18. Фотоелектричні явища у твердому тілі.
19. Ефективність процесів перетворення енергії. ККД.
20. Шляхи підвищення ККД процесів генерації та трансферу енергії.
21. Екологічні джерела енергії.
22. Поняття про основні сучасні поновлювані джерела енергії та перспективи їх вико-

ристання.
23. Фізичні принципи генерації енергії.
Практична частина: розв’язування задач з відповідних тем. Виконання практичних та

лабораторних робіт.
Біонічні моделі та технології :

1. Біо-фізичні процеси мовою природничих наук.
2. Приклади реалізації біонічних моделей та технологій у світі.
3. Фізичні основи біологічних процесів та їх використання в сучасних технологіях про-

відних галузей: медицині, енергетиці, будівництві, та ін.
4. Хвильові або циклічні процеси в природі.
5. Прості числа та біологія.
6. Живі організми та їх фізичні властивості: маса, вага, швидкість руху, прискорення,

температура, теплоємність, здатність поглинати та випромінювати енергію та інше.
7. Густина біологічних тканин.
8. Фізика води.
9. Реологічні властивості біологічних рідин.
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10. Природні витоки RGB-колористики. Кольорові фільтри.
11. Квітка як фізичний об'єкт.
12. Одержання основної палітри кольорів та деяких кольорових відтінків методом змі-

шування пігментів (гуаш, акварель).
13. Поняття про телеметрію та сервомеханізми (сервоприводи, точна механіка і елект-

роніка).
14. Принципи роботи сервомеханізмів та їх різноманіття.
15. Передавальна функція сервомеханізмів.
16. Управління сервомеханізмами.
17. Програмне забезпечення для автоматизації керування сервомеханізмами.

Інформатика та програмування :
1. Етапи розв‘язування задач на комп’ютері.
2. Базові алгоритми програмування.
3. Розв'язання компетентнісних задач за допомогою ПК.
4. Вивчення алгоритмічної мови програмування високого рівня (5-ї генерації) за вибо-

ром;
5. Складання алгоритмів для вирішення певних науково-дослідницьких задач (проек-

тів) та їх аналіз.
6. Перетворювання алгоритмів на працездатні програмні модулі через використання

мов програмування високого рівня.
7. Використання генераторів випадкових чисел (ГВЧ) та створювання програмних мо-

дулів з ГВЧ.
8. Використання ІТ та базових чисельних методів при виконанні науко-во-дослідних

робіт (самостійно та під науковим керівництвом).
9. Принципи тестування програм.
10. Збирання, групування та представлення числових даних у табличному вигляді.
11. Застосування стандартних функцій табличного процесора для обробки статистич-

них даних.
12. Табличне представлення числових даних. Обробка табличної інформації стандарт-

ними функціями процесора MS Excel.
13. Поняття бази даних (БД). Структура БД.
14. Автоматизація роботи табличного процесора. Написання макросів: створення мак-

росів за допомогою інструментарію MS Excel_MacroRecorder.
15. Початкові кроки програмування в VBA.
16. Побудова кривих 2-го та 3-го порядку (виду cbxaxy ++= 2  та

dcxbxaxy +++= 23 ) за даними трьома і чотирма точками відповідно;
17. Піксельна графіка – в статиці і динаміці.
18. Використання ГВЧ у якості «ядра» у багатьох алгоритмах, а також у різноманітних

програмних модулях.
19. Генератор випадкових чисел для формування паролів, ключів.
20. Збір інформації методом анкетування та опитування для створення бази даних (збір

даних соціально-медичного характеру).
21. Створення баз даних за допомогою табличного процесора.
22. Обробка табличної інформації за допомогою програмних модулів.
23. Створення програмного модуля для генерації кольорів на дисплеї (VBA, .NET).
24. Поняття про основні прийоми роботи з ІКТ під час здійснення наукових дослі-

джень.
25. Застосування ІТ у вирішенні науково-дослідницьких задач природничо-

екологічного напряму.
26. Методика створення біонічних проектів з використанням ІТ.
27. Автоматизація обчислень площ складених геометричних фігур та об'єктів програм-

ними засобами на комп'ютері.
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28. Задачі на знаходження екстремумів функцій.
29. Пошук локальних та глобальних екстремумів на заданих проміжках за допомогою

складання відповідних програм.
30. Побудова графіків функцій в декартових та полярних системах координат.
31. Побудова математичної моделі та блок-схеми розв'язання дослідницьких задач згі-

дно обраної тематики.
32. Програмне забезпечення для автоматизації керування сервомеханізмами.
33. Основні принципи захисту інформації.
34. Переваги та недоліки штрих-кодів та QR-кодів. Алгоритми створення та програмні

модулі для генерації штрих-кодів та QR-кодів.
35. Поняття про алгоритми шифрування та дешифровки.
36. Алгоритми адресації електронних розсилок.

Лінія №3. Організація та реалізація науково-дослідницьких проектів.
Підготовка слухачів до участі у науково-дослідницькій діяльності. Здобувачі
освіти засвоюють правила написання науково-дослідницьких робіт, тез, висту-
пів; навчаються вести наукові дискусії та подавати напрацьований матеріал;
готуються та беруть участь у конкурсах.

1 Структура науково-дослідницької роботи. Знайомство з науковими роботами вихо-
ванців гуртків еколого-натуралістичного напряму за минулі роки та їх аналіз.

2 Опрацювання наукових джерел за тематикою обраної роботи.
3 Користування Інтернет-ресурсами (електроні підручники, наукові статті, науково-

популярні фільми, електроні бібліотеки ВНЗ, тощо).
4 Складання переліків використаних наукової літератури та інших наукових джерел.
5 Спостереження і експеримент. Послідовність збирання та накопичення наукової ін-

формації.
6 Методика спостереження при виконанні науково-дослідницької роботи.
7 Сучасні принципи і методи експерименту в природничих науках.
8 Поняття про статистичну обробку отриманих даних (параметрів).
9 Поняття про аналіз результатів проведеного наукового експерименту. Сутність його

проведення.
10 Принципи та «технологія» наукової творчості. Висунення наукових гіпотез та їх

всебічна перевірка.
11 Вибір теми, наукових методів дослідження: актуальність, науковість, вирішення

даної проблеми з точки зору сучасних природничих наук.
12 Поняття про об’єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження.
13 Як обирати і застосовувати методи дослідження відповідно до поставленої мети;
14 Основні прийоми роботи з науковими джерелами. Аналіз підбору пошуку матеріалу

у наукових джерелах.
15 Правила складання звітів про дослідження, оформлення щоденників спостережень,

звітів, альбомів, стендів. Складання плану доповіді. Написання доповіді.
16 Підготовка висновків наукових робіт, підготовка тезисів.
17 Наочність виступу (використання плакатів, мап, таблиць, мультимедійних засобів)

та її значення. Психологічний аспект доповіді та виступу.
18 Теорія і практика презентації результатів екологічних досліджень.
19 Розв'язування нестандартних питання теоретичного туру МАН України.
20 Аналіз зібраного матеріалу та виконання робіт за вибраною науковою тематикою

протягом канікул.
21 Індивідуальні консультації слухачів за тематикою дослідницької роботи за завдан-

нями наукових керівників.
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Лінія №4. Практична частина. Виконання базових практичних завдань і
лабораторних занять з метою набуття певних навичок та досвіду виконання
НДР.

1. Виконання практичних та лабораторних робіт з запропонованих навчальних дисцип-
лін.

2. Підготовка до участі у навчально-дослідницькій практиці.
3. Навчально-дослідницька практика.
4. Розробка та виконання індивідуальних завдань відповідно тематиці учнівських нау-

ково-дослідницьких робіт.
5. Відпрацювання методик дослідження у природному середовищі.
6. Аналіз виконання індивідуальних завдань..
7. Підготовка учнівських науково-дослідницьких робіт за результатами практичних і

лабораторних занять та участь у інтелектуальних змаганнях різного рівня.
8. «Внутрішній» захист-підсумок науково-дослідницьких робіт слухачів гуртка «Біоні-

ка та ІТ».
9. Екскурсії за тематикою учнівських НДР.

Лінія №5. Робота з батьками слухачів гуртка. Плануються наступні фо-
рми роботи: зустрічі, спілкування з батьками у формі індивідуальних співбесід,
консультацій, групових зустрічей, проведення відкритих занять з метою безпо-
середнього ознайомлення батьків із результатами освітнього розвитку здобува-
чів освіти (слухачів гуртка), творчих звітів та виставок учнівських наробок, уз-
годження із батьками участі їх дітей у екскурсіях та інтелектуальних змаган-
нях, тощо.

1. Установча зустріч (1-й рік навчання): про завдання гуртка, зміст навчального матері-
алу, розклад занять. Форми роботи із слухачами та спілкування з батьками слухачів.

2. Зустріч за підсумками навчального року (1-й рік навчання). Звіт слухачів гуртка про
власні досягнення за підсумками першого року навчання у гуртку.

3. Установча зустріч (2-й рік навчання): про поточну роботу гуртка, зміст навчального
матеріалу, розклад занять. Форми роботи із слухачами та спілкування з батьками слухачів.

4. Зустріч за підсумками навчального року (2-й рік навчання). Звіт слухачів гуртка про
власні досягнення за підсумками другого року навчання у гуртку.

5. Установча зустріч (3-й рік навчання): про поточну роботу гуртка, зміст навчального
матеріалу, розклад занять. Форми роботи із слухачами та спілкування з батьками слухачів.

6. Зустріч за підсумками навчального року (3-й рік навчання). Звіт слухачів гуртка про
власні досягнення за підсумками навчання у гуртку.
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Додаток 2

Гурток вищого рівня «Біоніка та ІТ»:
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

Згідно до закону України «Про освіту», здобувачі освіти мають набувати
наступні ключові компетентності, а саме (Концепція НУШ, стор. 10-12):

 спілкування державною і рідною (у разі відмінності) мовами;
 здатність спілкуватися іноземними мовами;
 математична компетентність;
 основні компетентності у природничих науках і технологіях;
 інформаційно-цифрова компетентність;
 навчання впродовж життя;
 ініціативність і підприємливість, а також фінансова грамотність;
 соціальна та громадянська компетентності;
 культурна компетентність («обізнаність та самовираження у сфері куль-

тури»);
 екологічна компетентність («екологічна грамотність і здорове життя»).

Спільними для всіх перелічених компетентностей є наскрізні вміння
(Концепція НУШ, стор. 13), які впродовж усього навчального процесу покликані
забезпечити якісну освіту здобувачів освіти:

 розуміти прочитане, аналізувати його зміст та робити висновки;
 вміння висловлювати власну думку усно і письмово;
 вміння критично та системно мислити;
 здатність логічно обґрунтовувати позицію;
 творчість та ініціативність;
 вміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення;
 вміння конструктивно керувати власними емоціями;
 вміння застосовувати емоційний інтелект;
 здатність співпрацювати в команді.

Для формування перелічених компетентностей та наскрізних вмінь вихо-
ванців гуртка планується навчання на базі творчого партнерства вчителя та уч-
ня і за принципами діяльнісного підходу з використанням методів інтегровано-
го та проектного навчання; форми навчання: індивідуальна, групова, фронта-
льна; форми організації навчального процесу: аудиторна (класно-урочна), дис-
танційна.

Алгоритм проведення занять визначається цілями та змістом навчальних
тем, а вибір форми і методів – їх доцільністю та індивідуальними особливостя-
ми вихованців.

Технології навчання спрямовані на забезпечення дослідницького характе-
ру навчання; на перший план висувається розвиваюча функція навчання, домі-
нанта самостійної думки, що зазвичай стимулює розвиток пізнавальної актив-
ності слухачів.

Програмою передбачаються:
 теоретичні заняття та семінари (обов’язкові);
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 лабораторні та практичні роботи учнів (обов’язковий вид робіт);
 екскурсії, участь у конференціях та семінарах;
 участь в інтелектуальних змаганнях.

Структура навчальної програми гуртка вищого рівня «Біоніка та ІТ» від-
повідає концентричному способу будови, що допускає повторне вивчення
окремих розділів і тем на різних рівнях навчання з розширенням та поглиблен-
ням змісту навчального матеріалу.

Автори програми приділяють особливу увагу чисельному експерименту як
одному з потужних методів дослідження. Реалізувати мету роботи гуртка мож-
на за принципом «математична модель  програма  чисельний експери-
мент»: здобувачі освіти спочатку реалізує тріаду «модель – алгоритм – про-
грама», і лише потім виконує потрібні обчислювальні експерименти.

Крім аудиторно-класних занять слухачі гуртка також навчатимуться дис-
танційно. Дистанційна форма навчання має на меті доповнювати традиційні
форми навчання і буде полягати у використанні:

 дистанційного курсу «Біоніка та ІТ» (цей розділ поки що існує на стадії роз-
робки) де навчальний матеріал буде подано українською та англійською мова-
ми;

 аудіо-, відео- та текстова інформація наукового змісту із всесвітніх ре-
сурсів українською та англійською мовами (Вікіпедія, бібліотека www.meta.ua
та ін.);

 on-line курси (prometheus.org.ua – масові безкоштовні on-line курси);
 використання хмарних технологій Google;
 інтерактивні підручники (www.pidruchnik.com.ua;

www.interactive.ranok.com.ua; http://itknyga.com.ua/ – традиційні та електронні
підручники з ІТ);

 дистанційні лабораторії (на зразок МАН: відкрита освітня лабораторія
www.man.gov.ua).

Однією із форм розвитку та навчання слухачів гуртка є наукові дискусії,
які доцільно проводити як у очному, так і у заочному (on-line)-режимі: під час
дискусій слухачі навчаються вести наукові діалоги при захистах науково-
дослідних робіт, а також «круглих столах» на конференціях та інтелектуальних
конкурсах різного рівня.

Оцінювання знань та вмінь слухачів гуртка проводиться за рейтинговою
системою за допомогою тестування, співбесіди, результатів участі в конкурсах
різного рівня, перевірки засвоєння практичних навичок, виконання практич-
них, лабораторних, індивідуальних робіт та наукових досліджень, результатив-
ності виступів на заняттях-конференціях, «малих» захистах науково-
дослідницьких робіт та науково-практичних конференціях різного рівня, ре-
зультативності участі у конкурсах науково-дослідницьких робіт школярів, уча-
сті у навчальній практиці. Рейтингова оцінка дозволяє детально розглянути і
розставити по рангу усі компоненти необхідних (контрольованих) знань і
умінь, допоможе дати уявлення викладачу і слухачу про те, яка саме недоробка
навчального матеріалу заважає йому в навчальній діяльності.

www.meta.ua
www.pidruchnik.com.ua
www.interactive.ranok.com.ua
http://itknyga.com.ua/
www.man.gov.ua

