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ВСТУП 

Актуальність дослідження 

За останні десятиліття система освіти зазнала значних змін, 

пов’язаних з науково-технічним прогресом і трансформаціями в 

глобальному суспільному середовищі, яке визначають як інформаційне. В 

цих умовах методи викладання є більш особистісно-орієнтованими, 

спрямованими на практичне засвоєння знань. 

Мета будь-якого навчального закладу полягає в забезпеченні 

навчального середовища, що сприяє інтенсивному і якісному процесу 

навчання. Теорія практичного навчання допускає існування зв'язку між 

навчальним середовищем, методами навчання і відповідними методами 

викладання. 

Методи викладання поділяють на пасивні (лекції, читання 

літератури, перегляд відео) й активні, які передбачають активне залучення 

студентів до навчального процесу. Методи викладання, які 

використовують стратегії максимальної взаємодії між студентами, 

студентами і викладачем відносять до активних методів [1]: ситуаційне 

дослідження; індивідуальна дослідницька робота; групові проекти;  

обговорення на заняттях; рольові ігри. 

Основними перевагами активних методів викладання є: підвищення 

мотивації в процесі навчання і, як наслідок, високі результати; 

використання попереднього досвіду і знань; осмислення нових перспектив, 

критичне переосмислення існуючих припущень; відкритість по 

відношенню до результатів навчання; взаємопідтримка і взаємонавчання; 

заохочення до самостійної роботи і відповідальності до результатів 

навчання; розвиток загальних комунікативних навичок. 

Метою даної роботи є розробка інтелектуальної гри «Битва 

розумників» для підвищення мотивації студентів до навчання.  
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Об’єктом роботи є інтелектуальна гра «Битва розумників». 

Предметом роботи є  методика проведення гри. 

Ідея роботи полягає в тому, що для підвищення мотивації студентів 

до навчання необхідно впроваджувати в навчальний процес інтерактивні 

засоби та відповідне програмне забезпечення. 

Завдання даної   роботи: 

– проаналізувати призначення,  типи та особливості позакласних 

заходів з інформаційних технологій; 

– розробити методику проведення інтелектуальної гри «Битва 

розумників»; 

– розробити  програму для інформаційної підтримки гри; 

– розробити інструкцію по використанню програмного забезпечення.  

Методи дослідження:  

– аналіз відповідної методичної, навчальної та технічної літератури;  

– пошук та аналіз існуючого програмного забезпечення аналогічного 

призначення; 

– розробка  алгоритмів  для вирішення оставленої задачі; 

– розробка відповідного програмного забезпечення.  

Наукова новизна роботи: для раціонального використанням 

навчального програмного забезпечення необхідно використовувати різні 

режими доступу до модулів програми, наприклад,  режими проведення гри 

та оновлення бази питань. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати даної 

роботи можуть  бути використані під час аудиторних занять як засіб 

перевірки знань студентів, а також у позакласних виховних  заходах для 

підвищення мотивації до пізнавальної діяльності, поглибленого вивчення 

дисциплін  інформаційного циклу. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО 

 ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1.1 Інформаційна культура як критерій інтелектуального розвитку 

сучасної людини  

 

21 століття – це час інформаційних та цифрових технологій.  

Невід'ємним компонентом культури сучасної людини є інформаційна 

культура, вирішальний вклад в формування якої сьогодні належить 

вивченню інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчальних закладах різного рівня. 

За останні роки зміст шкільного предмету «Інформатика»  значно 

змінився. Від поняття «курсу користувача», тобто вивчення готових 

програмних продуктів людьми, які не володіють програмуванням, 

поступово повертається до фундаментального вивчення курсу основ 

алгоритмізації та сучасних технологій програмування.  

В умовах профілізації  технікумів  та коледжів курс інформатики 

набуває нового функціонального призначення, спрямованого на 

формування інформаційної культури, інформатичної  компетентності 

майбутнього фахівця певної галузі. 

Від рівня і якості опанування студентами курсу інформатики та 

інформаційних технологій залежить успішність подальшої роботи на 

підприємстві, організації робочого місця, продовження освіти та 

самоосвіти.  

Проте легко спіймати на думці, що іноді   ані студенти, ані їх батьки 

та навіть деякі колеги, не сприймають інформатику як серйозну 

фундаментальну науку нового століття. Частіше зустрічається  ситуація, 

коли студенти мають низьку домашню теоретичну підготовку, батьки не 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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розуміють, чому їх дитина має «трійки» з інформатики чи програмування, 

при цьому вдома вона постійно  сидить за комп’ютером.  

Якщо проаналізувати дану ситуацію, то можна  виявити декілька 

причин низької успішності з інформатики: 

- прогалини в знаннях точних наук; 

- недостатній розвиток логічного мислення студентів;  

- неоднозначний підхід до викладання інформатики в школі; 

- велике навантаження навчальним матеріалом з інших предметів; 

- матеріально - технічне забезпечення коледжів та  родин студентів; 

- нерозуміння, де закінчуються знання інформатики та починаються 

комп’ютерні ігри та інтернет-залежності; 

- а головне, мабуть – лінощі студентів. 

І тому головною рушійною силою виступає  мотивація студентів до 

навчання. Сучасному викладачу недостатньо знати навчальний матеріал на 

високому рівні, володіти сучасними технологіями навчання Головне – 

постійно та наполегливо мотивувати студентів не лише до  вивчення 

предметів, але й до самостійного закріплення отриманих знань та навичок, 

напрацювання практичних вмінь. 

Існує багато прийомів підвищення мотивації до вивчення 

інформатики: 

1) Демонстрація  прикладів застосування інформатики в 

повсякденному житі студентів: від оформлення ділових паперів до 

розрахунків родинного бюджету. 

2) Акцент на міжпредметні зв’язки: приклади як можна застосувати 

набуті навички та вміння при вивченні  інших предметів в майбутньому.  

3) Створення проблемної ситуації: відомий метод в педагогіці коли 

студенту ставимо певну проблему, показуємо нові способи її вирішення та 

пропонуємо самим виконати запропонований алгоритм вирішення задачі. 

4) Використання цікавого сюжету: кожен студент хоче працювати над 

чимось цікавим, а не над обов’язковим та  необхідним. 
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5) Ролевий підхід на різних етапах заняття – розігрувати роль  

замовника та  розробника програмного продукту, бухгалтера фірми, 

секретаря. 

6) Ділова гра – на відміну від попереднього методу передбачає велику 

кількість учасників, вимагає  великої підготовки як від викладача, так і 

студента. Найпопулярніший   приклад -  суд над Інтернетом чи  над ПК. 

Проте, для окремо можна виділити ще один метод – особистої  

мотивації  опитування «Що треба робити, щоб стати  успішною людиною, 

успішним студентом, успішним працівником?»  І відповідь криється – на 

перетині  трьох слів – «Хочу», «Можу», «Потрібно»: хочу робити те, що 

люблю; можу робити те, що в мене найкраще отримується; потрібно 

робити те, за що добре платять. 

На мою думку: 

- перше – змінити дуже важко – бо це таланти та вподобання студента, 

які в нього розвивались ще з дитинства.  Тут саме батьки повинні почути, 

побачити до чого тягнеться їх дитина, в якому напрямку розвивати її 

таланти, а не примушувати обирати фах за їх бажанням чи можливостями.  

- третє – це відомий факт -  компютерщики, програмісти, всі, хто 

пов'язані з сучасними  інформаційними технологіями – мають високий 

дохід. 

- саме з другим  - «що і як якісно  може зробити студент»  викладач, і 

повинен допомогти студентові: показати та розкрити суть різних 

технологій, навчити різним прийомам застосування інформаційних 

технологій в залежності від спеціальності. 

Але, щоб подолати цей внутрішній страх у студентів та примусити їх 

працювати поза коледжем, необхідно створити ситуацію успіху: дати 

впевненість у власних силах, авансувати  успішний результат, підказати 

варіанти рішення, визначити важливість зусиль студента в діяльності, 

спонукати до конкретних дій,  хвалити результат та обговорювати причини 

невдач без критики.  
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Найкращим способом розв'язання таких ситуацій є залучення 

студентів до нестандартних заходів та завдань, за які  оцінок як таких не 

ставлять, але прихована мета дуже велика.  

Отже, для підвищення мотивації до вивчення предметів з 

інформаційних технологій, необхідно та доцільно використовувати активні 

методи навчання, з залученням студентів до різних етапів заходів: від 

підготовки та  проведення, до безпосередньої участі в  заході. 

 

1.2 Огляд  досвіду проведення позакласних заходів з інформаційних 

технологій 

 

Робота з мотивації починається та продовжується за межами 

навчального заняття. За весь педагогічний стаж  була проведена велика 

кількість позакласних заходів, переважно зі студентами спеціальності 

«Розробка програмного забезпечення», але їх можна адаптувати до будь 

якої спеціальності та будь-якого предмету. Тематика та час проведення 

заходів  обирались просто: на даний момент існує більше 10 свят 

пов’язаних з інформаційними технологіями. Найвідоміші з них: 

-  29 січня - Міжнародний день без Інтернету; 

- 30 січня - День української Вікіпедії; 

-  другий вівторок лютого -  День безпечнішого Інтернету; 

-  15 лютого -  День ENIAC (День створення першого електронного 

комп'ютера); 

- 4 квітня – День веб-майстра та  міжнародний день Інтернету.  Дата 

дуже схожа на помилку HTTP 404; 

- 17 травня - Всесвітній день інформаційного суспільства; 

- 12-13 вересня – день програміста. Це 256-й день в році, а для 

поціновувачів інформатики відомо,  що число 256 (28) вибрано 

невипадково. У невисокосний рік це свято випадає на 13 вересня, у 

високосний – на 12 вересня; 

https://calenday.org/uk/go/day/29-sichnya/
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_ENIAC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
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- 26 листопада -  Всесвітній день інформації; 

- 30 листопада - Міжнародний день комп'ютерної безпеки; 

- 2 грудня - Міжнародний день комп'ютерної грамотності 

- 4 грудня - день радянської інформатики; 

- 10 грудня – Всесвітній день програміста. День народження першої 

жінки- програміста Ади Августи Лавлейс. 

В комісії інформаційних технологій  вже багато років існує добра 

традиція святкування професійного свята – Дня програміста саме 10 

грудня. В цей день проводиться великий фестиваль комп’ютерних наук: 

гімн професії, засідання круглого столу, ярмарки та інтелектуальні  

конкурси, наприклад «Клуб веселих програмістів», «Ми програмісти», 

«Битва програмістів» та інші.   

«Я люблю інформатику!» Метою конкурсу є поглиблення знань  

студентів з історії  виникнення та становлення науки – інформатики, 

основних областей досліджень науки, трактування даного терміну в різних 

країнах, вклад в розвиток даної науки різних винахідників, спонукати 

студентів до самостійного вивчення історії інформатики та інших 

комп’ютерних наук. Головна тематика конкурсу – пародії різного жанру, 

конкурсна програма містила наступні завдання: вгадування термінів з 

інформатики, написання  команд з програмування, відгадування визначних 

особистостей, відгадування статистичних даних, демонстрації відеороликів 

команд. 

«Для чарівних дам!» Для виховання у  чоловіків поваги до жінок- 

програмістів доцільно проводити позакласні заходи до міжнародних 

жіночих свят. Завжди дітям цікаво,  про що там спілкувалась Ада Лавлейс 

з Чарльзом Беббіджем, і що розробила  Катерина Ющенко  разом з Сергієм 

Лебедєвим. І чому б не розробити пристрій, який би читав думки чоловіків, 

чи не написати алгоритм вдалого заміжжя?  

Насправді, студентам завжди цікаво – Як так сталось? Хто так і чому 

так придумав? Яка ж теорія успіху видатних розробників та винахідників? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
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Тому доцільно проводити позакласні заходи, спрямовані на вивчення 

біографій видатних особистостей інформаційних технологій.  

«Неймовірна правда про зірок». Такий захід дозволить студентам 

детальніше  дізнатись про вклад відомих фізиків,  математиків, 

винахідників  та розробників в розвиток інформатики та обчислювальної 

техніки, та  покаже, які життєві обставини, які робочі умови були у 

винахідників в минулих століттях. І доводить, що це з одного боку вони  

були звичайні люди, з іншого – люди з великим бажанням навчатись, 

розвиватись, творити, розробляти. 

«Теорія успіху Біла Гейтса». Про цю людину можна розмовляти не 

одну годину. Написана не одна книжка, взяте не одне інтерв’ю  про його 

теорію успіху.  Але кожного разу можна відкривати його унікальність.  

Наприклад,  його мотивуюча фраза -  «Між п*пою та диваном долар 

не пролетить», якось чіпляє  сучасну молодь більше,  ніж наша приказка 

«Під лежачий камінь вода не тече».  

Актуальною досі залишається бесіда про «Інтернет- залежність як 

проблема сучасної молоді». Доцільно залучити студентів до 

соціологічного опитування серед працівників коледжу, викладачів, 

лаборантів, і звісно студентів на тематику «Як вони користуються 

Інтернетом?», провести статистичний аналіз, дати рекомендації  щодо 

корисного користування мережею. 

Квест-гра «В пошуках істини». Наша молодь дуже хоче йти в ногу 

з часом! Їх цікавлять нові технології, нові розробки та гаджети! Тому і ми 

повинні шукати нові підходи до студентів!  

Оскільки даний захід був проведений до дня козацтва серед 

студентів програмістів, то тематика конкурсів пов’язана була  не тільки з 

інформаційними технологіями, але й з козацтвом та Україною.  

За тиждень до дня проведення квесту студенти почали шукати 

підказки для якісної підготовки до гри. По коледжу були розвішані в 

різних місцях три  підказки, в яких були загадані аудиторії, де містяться 
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конверти з завданнями. Так, наприклад, студенти дізнались про умови  

створення команд: їх чисельність, склад, обов’язки учасників. Враховуючи 

тематику козацтва, кожний член команди, як і козак на січі повинен 

виконувати певні обов’язки. Наприклад, кошовий отаман, писар, митець, 

розвідники, літописці, джури, кашовари. 

Друге  завдання містило вказівки на розробку власної емблеми, 

газети, що буде прикрашати курінь, продумати власний  дресс-код. Кожен 

учасник  повинен підготувати  необхідний інвентар  для виконання своїх 

обов’язків.  

Останнє третє завдання, містило умови гри. Головним завданням 

квесту «В пошуках істини» - відгадати ключове слово, яке пов’язане з 

сучасною людиною.  Для його розгадування команди повинні зібрати 

підказки. Їх команди отримують на конкурсних станціях, які будуть 

розкидані по всій парковій зоні.  

Всього було заплановано 9 станцій: інтелектуальна, зіркова, лісова, 

загадкова, шифрувальна, сортувальна, маскувальна, криворізька, кінцева. 

Аналізуючи  результати квесту, активну участь студентів, їх інтерес 

до підготовки та бажання грати ще, дало поштовх для створення нової 

традиції –  проводити квест щорічно. 

Ідеї для проведення квестів можуть бути різні: зібрати підказки та 

вгадати ключове слово, зібрати деталі пазлу, вгадати пристрій  та його 

призначення, збирати клавіші та відновити клавіатуру. 

Завдання конкурсів можуть бути різноманітними: ребуси, танаграми, 

логічні загадки, кодування, розшифрування, різні  інтелектуальні загадки 

та ігри.  

Отже, на цей час існує велика різноманітність  позакласних заходів, 

які не лише будуть цікавими студентам для участі, але й підвищать їх 

мотивацію до пізнавальної діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «БИТВА  РОЗУМНИКІВ» 

 

2.1  Методика проведення інтелектуальної гри 

 

«Битва розумників» – форма організації пізнавальної діяльності 

студентів та перевірки рівня знань з заданої тематики. Даний  конкурс 

проводиться у вигляді інтелектуальної вікторини  на командну першість. 

Грати можуть від 3 до 5 учасників (або команд з 5 студентів) та один 

ведучий. 

Головна мета інтелектуальної гри – вгадати кодове слово (наприклад, 

«комунікабельність»), присвячене тематиці зустрічі.  Для цього необхідно 

зібрати букви з цього слова.  Букви можна або купити, або отримати, 

давши правильну відповідь на питання. Виграє та команда, яка перша 

вгадає ключове слово.  Оголосити свій варіант ключового слова  команда 

може на будь-якому етапі, але якщо варіант буде не вірний, то команда 

покидає гру.   

Категорії питань можуть бути різноманітні:  рідне місто,  українське 

козацтво, відомі люди, інформатика, програмування та інше. Все 

залежиться від загальної тематики позакласного заходу.  

Якщо конкурс проводиться з предметів циклу інформаційних 

технологій, то тематика питань може бути наступна:  

- «Алгоритми» -  студенти повинні вгадати відповідну алгоритмічну 

конструкцію.  

-  «Мови програмування» – студенти повинні вгадати відповідну 

мову програмування, її розробника, відповідну технологію. 

- «Інформатика» - студенти повинні вгадати комп’ютерний пристрій 

або його призначення, певний термін з інформаційних технологій.  

-  «Зіркова» – студенти повинні вгадати відомого вченого, 

розробника чи винахідника, його вклад в розвиток ІТ-технологій.  



 

13 

Для проведення гри необхідно:  

1) Гральне поле: 4 номінація питань -  «Алгоритми», «Мови 

програмування», «Інформатика» та «Зіркова», та поля «Старт», «Біле 

поле», «Банк».   

2) На початку гри кожній команді присвоюється свій логотип – 

фішка та видається банкноти з банку сумою в 500  байтів. Всі фішки 

встановлюються на поле «Старт». 

3) Кожен гравець по черзі кидає кубик. Фішка рухається на число 

клітинок, що випали на кубику. Продовжує гру той, хто сидить зліва, далі 

– по годинній стрілці. Протягом усієї гри фішки роблять коло декілька 

разів. Кожен раз, коли гравець проходить через клітинку «СТАРТ», йому 

банк виплачує 200   байтів. 

4) Попавши на поле «БАНК», команді  видається премія –  200 

байтів.  

5) Попавши на поле «ЗІРКОВА» (або інші три категорії), на екран 

виводиться питання з даної категорії.  Якщо команда відповідає правильно, 

то отримує букву з кодового слова.   На роздуми команді дається 30 

секунд.  

6) Попавши на «БІЛЕ ПОЛЕ», команда за власним бажанням та 

наявності суми у власному банку може купити букву за 100 байтів. 

7) Попавши на поле «СТАРТ» в наступний раз або перейшовши в 

наступне коло,  команді  видається бонус -  200 байтів та можливість 

вгадати ключове слово. Проте, якщо слово не вгадано, то банк команди 

зменшується вдвічі.  

Отже, хто перший збере кодове слово, той і виграв.  

Складність проведення гри полягає в постійному контролі викладача 

за різними напрямками: черга ходу, кількість питань з різних категорій, що 

залишились в грі, кількість набраних питань,  оновлення змісту питань. 

Аналіз прикладної області показав, що процес проведення гри 

«Битва розумників» є об’ємним, вимагає уважності від студентів й 
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ведучого та представляє складності проведення у безмашинному варіанті. 

Тому стало питання про  розробку відповідного програмного забезпечення, 

а саме програми інформаційної підтримки інтелектуальної гри «Битва 

розумників». 

Використання такої програми дозволить зекономити на веденні 

рахунку та видання карток,  зробити проведення гри більш зручним. 

 

2.2  Загальна інструкція створеної програми «Битва розумників»  

 

Програма інформаційної підтримки інтелектуальної гри «Битва 

розумників» призначена для автоматизації проведення інтелектуальної гри 

серед студентів. Програма працює в двох режимах, що відрізняються 

функціями. 

 В режимі «Гра» програма має такі можливості: 

- генерує автоматизоване ігрове поле із клітинок різного кольору та 

з 4-ма прямокутниками з назвами тем; 

- виконує стартова позиція для всіх команд; 

-  має кнопку для симуляції гри – «Хід», яка кидає віртуальний 

кубик, відраховує поточний хід по полю та виводить на екран питання з 

категорії, що випала згідно переміщення фішки; 

- створює фішки для команд, які будуть ходити автоматично по 

полю згідно випадкового числа з віртуального кубика; 

- виводить табло з інформацією про гравців, при цьому поточний 

гравець виділений червоним кольором; 

- виводить повідомлення про обмеження на кількість гравців, 

питань, тем з відповідним графічним повідомленням;  

- виводить вікно з відображенням питання повинно має кнопками 

запуску таймеру  та  відображення вірної відповіді. 
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В режимі «Викладач» програма надає можливість оновлювати 

список методів сортування, шляхами їх вдосконалення, навчальними 

матеріалами, задачами та джерелами. 

Для роботи з майбутньою програмою повинні бути виконанні 

наступні вимоги до апаратної частини: 

- процесор Pentium 1 ГГц та вище; 

- об’єм оперативної пам’яті не менше 512 МБ; 

- вільного місця на жорсткому диску не менше 50 МБ (із 

накопиченням даних в БД обсяг може збільшуватися); 

- відеокарта та монітор, що підтримують режим Super VGA з 

роздільною здатністю не менше, ніж 1024х768 пікселів. 

Вимоги до програмного забезпечення: 

- операційна система Windows XP із встановленим Service Pack 3; 

- Microsoft Office 2003 або новіше; 

- пакет .NET Framework 4.0 Redistributable. 

Для роботи з програмою необхідно скопіювати на локальний диск 

папку «Битва розумників», в якій знаходяться: 

- battleofwits.exe – виконуваний файл програми; 

- data.db – файл бази даних; 

- help.chm – файл довідкової системи; 

- system.data.sqlite.dll – бібліотека для підключення до БД SQLite; 

- x64\sqlite.interop.dll – бібліотека для system.data.sqlite.dll для 64-

розрядних систем; 

- x86\sqlite.interop.dll – бібліотека для system.data.sqlite.dll для 32-

розрядних систем. 

Для отримання пояснень як працює програма користувач може 

скористатися довідковою системою програми, що викликається в програмі. 
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2.3  Інтерфейс програми «Битва розумників» 

 

Після запуску програми на екрані з’явиться  головне вікно програми, 

що зображено на рисунку 1. Воно складається з заголовку програми, 

рисунку та 4 кнопок, що дозволяють змінювати представлення або вийти з 

програми. На верхній панелі знаходяться кнопки керування додатком 

(«Назад»,  «Довідка», «Згорнути», «Закрити»). 

 

Рисунок 1 – Головне вікно програми 

При натисненні на кнопку «Режим викладача» відображається 

діалогове вікно із вводом паролю, рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Діалогове вікно введення паролю 
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При натисненні на кнопку «Режим викладача» відображається 

діалогове вікно із вводом паролю, рисунок 2. 

Введений пароль звіряється з базою даних і якщо він співпадає – 

відкривається режим викладача, інакше – відображається повідомлення 

про помилку.  

Режим викладача, рисунок 3, представляє собою  4 сторінки:  «Теми 

та запитання», «Гравці», «Планування ігор» та «Налаштування». 

Сторінка «Теми та запитання» складається зі списків тем та запитань, 

кнопок, які дозволяють додавати, редагувати або видалити обрану тему чи 

питання, друкувати список питань з обраної теми. 

Наприклад, після натиснення на кнопку «Додати питання» з’явиться 

вікно, що зображено на рисунку 3.  

 

Рисунок 3 – Вікно  режиму викладача 

На сторінці «Гравці» викладач повинен зареєструвати всіх гравці, що 

будуть брати участь в грі, використовуючи кнопку «Додати». 
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Рисунок 4  – Вікно додання нового питання 

За потреби дані про гравців (назва команди, логотип) можна змінити. 

Для цього передбачена кнопка «Редагувати гравця». Як результат на екрані 

з’явиться вікно, що зображено на рисунку 5. 

 

Рисунок 5 – Вікно редагування обраного гравця 

Вкладка «Створення гри» складається з двох частин: списку 

зареєстрованих ігор, трьох кнопок та інформації про обрану гру, рисунок 6. 

Вкладка дозволяє створити нову гру. Для цього необхідно вказати 

кількість гравців, обрати команди, обрати 4 категорії питань, задати 

кількість секунд для відповідей на питання та власне назву гри.  
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Рисунок 6 – Вкладка «Створення гри» 

Для того, щоб увійти в режим гри, необхідно, щоб список 

запланованих ігор не був порожній. Користувач повинен обрати 

зареєстровану гру, рисунок 7. 

 

Рисунок 7 – Список зареєстрованих  ігор 

Після вибору гри, на екрані з’являється «Режим гри», рисунок 8. 

Режим гри складається з ігрового поля, табло гравців та кнопки 

«Хід». 



 

20 

 

Рисунок 8 – Вікно режиму «Гра» 

При натисканні на кнопку «Хід» кидається кубик, рисунок 9 та 

фішка поточного гравця зміщується на отриману з кубика позицію.  

 

Рисунок 9 – Вікно віртуального кубика 

Після підтвердження відображається питання та таймер. Дане вікно 

зображено на рисунку 10. Якщо час таймеру вийшов, то відображається 

діалогове вікно з повідомленням. 
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Рисунок 10 – Вікно з питанням до поточного гравця 

Після цього на екрані з’являється кнопка «Відповідь» для відкриття 

нового вікна з відповідним текстом,  рисунок 11. 

 

Рисунок 11 – Відповідь на питання 

Отже, розроблене програмне забезпечення доцільно використати при 

проведенні відповідної інтелектуальної гри, воно значно підвищить 

зацікавленість студентів  до гри, спонукатиме потворити гру, але з іншим 

набором питань. 
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ВИСНОВКИ 

 

Враховуючи стрімкий розвиток не лише інформаційних технологій, 

але й підвищення вимог до  професійних здібностей сучасного фахівця, 

викладач повинен шукати методи та прийоми навчання, підвищувати свою 

кваліфікацію та  постійно саморозвиватись.   

Окрім щоденної аудиторної  роботи – лекційних та лабораторних 

занять, викладач повинен приділяти більше уваги позакласній роботі, адже 

студенти можуть не тільки бути учасниками даних заходів, але й брати 

участь в їх підготовці та проведенні. Олімпіади, конференції, конкурси,  

майстер-класи, екскурсії – на цей час існує велика кількість позакласних 

заходів для підвищення мотивації до пізнання нового. 

Інтелектуальна гра «Битва розумників» – це особлива форма 

організації пізнавально-діяльності студентів та перевірки рівняння знань з  

заданої тематики.  Дана методична розробка є універсальною, оскільки 

може бути застосована і для підвищення професійного  рівня студентів,   

морально-етичного  виховання, рівня міжособистісного спілкування 

студентів в групі, для виявлення, відбору й підтримки обдарованої 

студентської молоді, сприянню розвитку та реалізації її творчих 

здібностей. 

Аналіз результатів проведених конкурсів між різними групами та 

курсами свідчить про наявність системного підходу до організації роботи 

зі студентами. Наявність створеного програмного забезпечення для 

проведення конкурсу; висока зацікавленість  студентів до конкурсу;  

різноманіть тематики питань,  дисциплінованість учасників говорять про 

доцільність  проведення позакласних заходів у вигляді інтелектуальної гри 

«Битва розумників».  
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Додаток А  

 

Питання до категорії «ІНФОРМАТИКА» 

 
Питання Фото питання Відповідь Фото відповіді 

Назвіть даний 

пристрій  

 

Дігітайзер або 

графічний планшет  

 

Що спільного 

між програмою 

Nero та 

імператором 

Нероном?  

 

Комп’ютерна 

програма для 

записку дисків - 

Nero Burning Rom, 

отримала свою назву 

не випадково – 

«Нерон, жгущий 

Рим», на згадку про 

імператора, якого 

підозрювали в 

підпалі Риму. 

 

Яке призначення 

даного 

пристрою?  

 

3D сканер – це 

пристрій, який 

аналізує фізичний 

об’єкт та, 

відштовхуючись від 

отриманої 

інформації, створює 

його 3D образ. 

 

На початку XXI 

століття ескімоси 

познайомились з 

винаходом, яке 

на їх мові 

перевели як 

―ikiaqqivik‖ – 

―мандрівництво 

крізь шари 

(«слої»)‖ 

 Internet  Спочатку 

це слово вживалося 

для опису дій 

шамана, який для 

пошуку відповіді на 

питання 

"подорожував" 

крізь час  і простір. 

 

Якому пристрою 

комп’ютера  

поставили 

пам’ятник в 

Єкатеринбурзі на 

набережній річки 

Ісеті? 

 Клавіатурі  

 

Що спільного між 

нашою собакою та 

зарубіжною 

мавпою та 

равликом? 

 Тільки в декількох 

країнах  знак @ 

називають 

собачкою. В інших 

мовах – частіше  
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Питання Фото питання Відповідь Фото відповіді 

всього @ називають 

мавпочкою чи 

равликом, іноді –  

штрудель, 

оселедець, місячне 

вухо 

―Папа выдал 

дары. Папа порвал 

провода. Арфа 

папы пропала 

дважды‖.  Чому 

можна навчитись, 

правильно 

застосував цю 

інформацію?  

 Швидко друкувати, 

оскільки всі ці букви 

знаходяться в 

одному рядку 

клавіатури 

 

Що це?  

 

Перша комп'ютерна 

миша була створена 

в 1964 році. Її 

винайшов Дуглас 

Карл Енгельбарт . 

 

В давні часи  

збірники  податків 

користувались 

наступною 

системою знаків. 

Яка сума 

зашифрована 

набором символів  

 

2354 р. 18 к. 
 

 

Назвіть дату 

святкування дня  

радянської 

інформатики. 

 4 грудня   

Хто з відомих 

науковців був 

зображений на 

першому логотипі 

компанії Apple? 

 На самому першому 

логотипі Apple був 

зображений сер Ісак 

Ньютон та яблуня, з 

якого ось-ось йому 

на голову впаде 

яблуко  
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Додаток Б 

 

Питання до категорії «Мови програмування» 

 
Питання Фото питання Відповідь  Фото відповіді  

Пояснити, за 

допомогою якої  

структури (типу) 

даних можна  

представити даний 

набір  предметів, 

що зображений на 

малюнку? 

 

Масив (вектор)  

Яку мову 

програмування 

розробив даний 

програміст? 

 

С++  

 
Якою мовою 

програмування 

написаний даний 

код   

 

 
Назвіть 

найвідомішу 

низькорівневу мову 

програмування  

 Асемблер 

 
Оголосіть 

структуру (тип) 

даних для набору 

предметів 

 

Множина   

–

найвідомішу його 

розробку. 

 

Мова 

програмування 

Ruby. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
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Питання Фото питання Відповідь  Фото відповіді  

Назвіть мову 

програмування  

 

Python 

 
Який тип даних 

можна використати 

для опису даного 

набору?  

 

Матриця, 

двовимірний 

масив 

 

Модула-2,  

Оберон.  Яку ще 

мову 

програмування 

розробив даний 

програміст?  

 Ніклаус Вірт  

розробив  і мову 

програмування 

Паскаль  

За допомогою 

якого типу даних 

можна описати 

наведені дані?   

Масив записів   

На якій мові 

представлений 

даний код?  

 

Java 

 

Пояснити, за 

допомогою якої  

структури (типу) 

даних можна  

представити даний 

набір  предметів, 

що зображений на 

малюнку? 

 

Множина   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Додаток В  

 

Питання до категорії «ЗІРКОВА» 

 

 
Питання Фото питання Відповідь  Фото відповіді  

Три перші  у світі 

обчислювальні програми 

були створенні для 

машини Беббіджа. Сама 

простіша з них — 

програма рішення 

системи двох лінійних 

алгебраїчних рівнянь з 

двома невідомими. 

Назвіть ім’я цього 

програміста. 

 Августа Ада 

Лавлейс 

  

Він американський 

винахідник та художник, 

Найбільш відомий його 

винахід – 

електромагнітний 

пишучий телеграф. Хто 

він?  
 

  

 
Він американський 

математик. Але нам 

більш відомий як батько 

архітектури більшості 

сучасних комп’ютерів. 

Хто він?  

 Джон фон Нейман  

Загадкова смерть та 

перемога над «Енігмою», 

саме ці факти  

асоціюються  з даною 

людиною. Назвіть її ім’я.  

  

 
Назвіть ім’я німецького 

інженера, піонера 

комп’ютеробудівництва, 

який створив перший 

дійсно працюючого 

програмованого 

комп’ютера  (1941)  та 

першої мови 

програмування високого 

рівня  (1945). 

 

 Конрад Цузе  
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Поштовхом його зіркової 

кар’єри стала поява на 

його комп’ютері в жовтні 

1989 року вірусу 

«Cascade» . Хто він?  

 

 Касперський Євген  

Валентинович 

 

 Хто очолював компанію,  

яка розробила  ОС MS-

DOS ?  

 Билл Гейтс  

 
Євген Рошал - російський 

програмі, автор відомого 

файлового менеджера 

FAR Manager 

Але і для операційної 

системи  Windows він 

розробив програму, якою 

користуєтесь ви всі. Що 

це за програма?  

 архіватор для 

Windows WinRAR 

 

Назвіть заслуги даного 

розробника  

 

Соц. мережа 

Фейсбук  

 

Він американський 

винахідник українського 

походження, інженер - 

електронник та 

програміст.  В середині 

1970-х в одиночку 

спроектував 

комп’ютери Apple 

I та Apple II. 

Назвіть його ім’я.  

     

Назвіть ім’я фінського 

програміста, хакера, який 

створив ядро операційної 

системи, найпоширенішої 

з вільних операційних 

систем. 

 

Лінус Торвальдс 

 

 

Ноа Уайлі, Ештон 

Кутчер. Майкл 

Фассбендер. Всі ці 

актори зіграли одного з 

піонерів ери IT- 

технологій.  

Кого вони зіграли?  

 

 Стив Джобс 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_II
http://lichnosti.net/people_1123.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB

