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Мета і завдання навчального курсу

àëóçü «Òåõíîëîãії» â іíòåãðàöії ç іíøèìè îñâіòíіìè ãàëóçÿìè є áàçîâîþ äëÿ
ìîëîäі â óñïіøíîìó îïàíóâàííі ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê êîðèñòóâàííÿ ñó÷àñíèìè
іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèìè òåõíîëîãіÿìè (ІÊÒ) ç ìåòîþ ðîçâ’ÿçóâàííÿ
æèòòєâèõ òà íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü.
Ôîðìóâàííÿ ІÊÒ-êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ — îäèí іç ïðіîðèòåòíèõ íàïðÿìіâ ðîçâèòêó ñó÷àñíîї çàãàëüíîї îñâіòè.
Ïðîãðàìà «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» äëÿ 2–4 êëàñіâ ñïðÿìîâàíà íà ðåàëіçàöіþ ìåòè і çàâäàíü îñâіòíüîї ãàëóçі «Òåõíîëîãії», âèçíà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó
ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè, òà âðàõîâóє ðåêîìåíäàöії ÞÍÅÑÊÎ «Іíôîðìàòèêà â ïî÷àòêîâіé îñâіòі».
«Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» є ïіäãîòîâ÷èì êóðñîì, ùî ïåðåäóє áіëüø øèðîêîìó і ãëèáîêîìó âèâ÷åííþ áàçîâîãî êóðñó іíôîðìàòèêè â ñåðåäíіé øêîëі, ÿâëÿє
ñîáîþ ñêîðî÷åíèé ñèñòåìàòè÷íèé âèêëàä îñíîâíèõ ïèòàíü íàóêè іíôîðìàòèêè é
іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé â åëåìåíòàðíіé ôîðìі, à òàêîæ є ñâіòîãëÿäíèì.
Ìåòîþ êóðñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» є ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê â ó÷íіâ
іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі òà êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé äëÿ
ðåàëіçàöії їõíüîãî òâîð÷îãî ïîòåíöіàëó і ñîöіàëіçàöії ó ñóñïіëüñòâі.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè êóðñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» є ôîðìóâàííÿ â
ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ:
 ïî÷àòêîâèõ óÿâëåíü ïðî áàçîâі ïîíÿòòÿ іíôîðìàòèêè, çîêðåìà ïîâіäîìëåííÿ,
іíôîðìàöіÿ òà äàíі, іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, êîìï’þòåð òà іíøі ïðèñòðîї, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ðîáîòè ç ïîâіäîìëåííÿìè і äàíèìè, ñôåðè їõ çàñòîñóâàííÿ
ó æèòòі ñó÷àñíîї ëþäèíè â іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі;
 ïî÷àòêîâèõ íàâè÷îê çíàõîäèòè, âèêîðèñòîâóâàòè, ñòâîðþâàòè é ïîøèðþâàòè
ïîâіäîìëåííÿ òà äàíі, çàñòîñîâóþ÷è äëÿ öüîãî çàñîáè іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé, çîêðåìà, ñòâîðþâàòè ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, êîìï’þòåðíі
ïðåçåíòàöії, òåêñòîâі äîêóìåíòè, øóêàòè âіäîìîñòі â ìåðåæі Іíòåðíåò, êîðèñòóâàòèñÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ òà іí.;
 àëãîðèòìі÷íîãî, ëîãі÷íîãî òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ;
* Програма «Сходинки до інформатики» запроваджується у 2–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.

 ïî÷àòêîâèõ óÿâëåíü òà íàâè÷îê ðîáîòè ç ðіçíèìè ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè ïіäòðèìêè âèâ÷åííÿ іíøèõ ïðåäìåòіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè, à òàêîæ äëÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü іç öèõ ïðåäìåòіâ.
Öåé êóðñ ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê íåîáõіäíèé іíñòðóìåíò, ùî â ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі
ñïðèÿòèìå áіëüø óñïіøíîìó íàâ÷àííþ äіòåé ó ïî÷àòêîâіé øêîëі і â íàñòóïíèõ
êëàñàõ, ôîðìóâàííþ ÿê ïðåäìåòíèõ, òàê і êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, âñåáі÷íîìó
ðîçâèòêó ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ. Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії ðîçãëÿäàþòüñÿ â êóðñі ÿê îá’єêò і çàñіá íàâ÷àííÿ.

Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу
Âèâ÷åííÿ êóðñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» ñïðèÿє ôîðìóâàííþ і ðîçâèòêó ó
ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ñåðåä ÿêèõ ìîæíà âèäіëèòè
ІÊÒ-êîìïåòåíòíіñòü, òà «óìіííÿ â÷èòèñÿ» ÿê çäàòíіñòü äî ñàìîîðãàíіçàöії â íàâ÷àëüíіé äіÿëüíîñòі.
ІÊÒ-êîìïåòåíòíіñòü, ÿê êëþ÷îâà, ïåðåäáà÷àє âïåâíåíå і êðèòè÷íå âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé òà âіäïîâіäíèõ çàñîáіâ äëÿ íàâ÷àííÿ, äîçâіëëÿ òà ñïіëêóâàííÿ.
ІÊÒ-êîìïåòåíòíіñòü äëÿ äàíîãî êóðñó є îäíî÷àñíî і ïðåäìåòíîþ.
Ó êîíòåêñòі ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ ïðåäìåòíà ІÊÒ-êîìïåòåíòíіñòü ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê çäàòíіñòü ó÷íÿ àêòóàëіçóâàòè, äîáèðàòè, іíòåãðóâàòè é çàñòîñîâóâàòè â
êîíêðåòíіé æèòòєâіé àáî íàâ÷àëüíіé ñèòóàöії, â òîìó ÷èñëі ïðîáëåìíіé, íàáóòі
çíàííÿ, óìіííÿ, íàâè÷êè, ñïîñîáè äіÿëüíîñòі ùîäî âèêîðèñòàííÿ ІÊÒ.
Ïðåäìåòíà ІÊÒ-êîìïåòåíòíіñòü ó÷íіâ âèÿâëÿєòüñÿ ó òàêèõ îçíàêàõ:
 çäàòíіñòü ðàöіîíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè êîìï’þòåð і êîìï’þòåðíі çàñîáè äëÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç îïðàöþâàííÿì äàíèõ, їõ ïîøóêîì, çáåðіãàííÿì, ïîäàííÿì і ïåðåäàâàííÿì;
 ãîòîâíіñòü âèðіøóâàòè іíôîðìàöіéíі ïðîáëåìè øëÿõîì çàñòîñóâàííÿ çàñîáіâ
ІÊÒ òà àëãîðèòìіâ âèêîíàííÿ çàâäàíü;
 çäàòíіñòü ñïіâïðàöþâàòè çà äîïîìîãîþ çàñîáіâ ІÊÒ äëÿ âèêîíàííÿ êîìïëåêñíèõ çàâäàíü;
 âìіííÿ áåçïå÷íî ïðàöþâàòè ç êîìóíіêàöіéíèìè ñèñòåìàìè.
Äіÿëüíіñíèé âèìіð ïðåäìåòíîї ІÊÒ-êîìïåòåíòíîñòі ïîâ’ÿçàíèé іç òàêèìè âìіííÿìè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ:
Òåõíîëîãі÷íі: âìèêàє òà âèìèêàє êîìï’þòåð; âèáèðàє îá’єêòè òà ïåðåìіùóє їõ
іç âèêîðèñòàííÿì ìàíіïóëÿòîðà ìèøі; âèêîíóє îïåðàöії íàä îá’єêòàìè, çîêðåìà,
íàä âіêíàìè, ôàéëàìè, ïàïêàìè; çàïóñêàє ïðîãðàìó íà âèêîíàííÿ òà çàâåðøóє
ðîáîòó ç íåþ; âèêîðèñòîâóє êëàâіàòóðó äëÿ ââåäåííÿ ñèìâîëіâ, ñëіâ, ðå÷åíü, òåêñòіâ; çäіéñíþє ïіäãîòîâêó òà ðåäàãóâàííÿ íåñêëàäíèõ òåêñòіâ íåâåëèêîãî îáñÿãó â
ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà; ïðàöþє іç ãðàôі÷íèìè îá’єêòàìè ó ñåðåäîâèùі
ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, ñòâîðþє åëåìåíòàðíі ìàëþíêè òà çìіíþє çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòâîðåíèõ ìàëþíêіâ; ïðàöþє ç êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè ïіäòðèìêè
âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ; ñòâîðþє ïðîñòі ïðåçåíòàöії (3–5 ñëàéäіâ) íà ïіäòðèìêó âëàñíîї ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі.
Òåëåêîìóíіêàöіéíі: îäåðæóє, ñòâîðþє і íàäñèëàє åëåêòðîííі ëèñòè; âèêîíóє ïîøóê â Іíòåðíåòі çîáðàæåíü і òåêñòіâ çà âêàçàíîþ òåìîþ; çáåðіãàє ðåçóëüòàòè ïîøóêó.
Àëãîðèòìі÷íі: ñêëàäàє àëãîðèòìè äіé іç ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ, ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåðіàëó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ (ìàòåìàòèêè, óêðàїíñüêîї ìîâè òîùî);
àíàëіçóє òåêñò çàäà÷і; ñêëàäàє, çàïèñóє і âèêîíóє íàéïðîñòіøі àëãîðèòìè äëÿ âèêîíàâöіâ ó âèçíà÷åíîìó ñåðåäîâèùі, ðîçðіçíÿє îñíîâíі àëãîðèòìі÷íі êîíñòðóêöії.
Ó ðåçóëüòàòі çàñâîєííÿ ïðåäìåòíîãî çìіñòó íàâ÷àëüíîãî êóðñó «Ñõîäèíêè äî
іíôîðìàòèêè» ó÷íі ìàþòü âèÿâëÿòè òàêі ïîêàçíèêè âìіííÿ â÷èòèñÿ:
 ðîçóìіòè ìåòó íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, âèçíà÷àòè çàâäàííÿ äëÿ її äîñÿãíåííÿ;
 äîáèðàòè àáî çíàõîäèòè ïîòðіáíі çíàííÿ, ñïîñîáè äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ðіçíèõ íàâ÷àëüíèõ і æèòòєâèõ çàäà÷ (ÿê òèïîâèõ, òàê і íåñòàíäàðòíèõ, òâîð÷èõ);
 ãåíåðóâàòè ðіçíі ñïîñîáè ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і, ïðîáëåìè;

 àêòóàëіçóâàòè é âіäòâîðþâàòè ïîòðіáíі âіäîìîñòі, ìîäåëþâàòè, êîìáіíóâàòè,
äîïîâíþâàòè, ïåðåòâîðþâàòè їõ;
 àíàëіçóâàòè íàâ÷àëüíі îá’єêòè, ðîçðіçíÿòè їõ ñóòòєâі òà íåñóòòєâі îçíàêè, ãðóïóâàòè і êëàñèôіêóâàòè îá’єêòè çà ïåâíèìè îçíàêàìè;
 ñïіâïðàöþâàòè ó ðіçíèõ ãðóïàõ äëÿ âèêîíàííÿ êîìïëåêñíèõ çàâäàíü (íàïðèêëàä, ó÷àñòü ó ïðîåêòàõ, òâîð÷èõ ðîáîòàõ òîùî), ÿêі ïîòðåáóþòü çàñòîñóâàííÿ
ðіçíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ãîòîâíîñòі äî ïðîäóêòèâíîї ïðàöі.

Структура навчальної програми
Êóðñ «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» ðîçðàõîâàíèé íà 105 ãîäèí (35 ãîäèí ó
2 êëàñі, 35 ãîäèí ó 3 êëàñі і 35 ãîäèí ó 4 êëàñі ç ðîçðàõóíêó 1 ãîäèíà íà òèæäåíü
çà ðàõóíîê іíâàðіàíòíîї ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî ïëàíó).
Âіäïîâіäíî äî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè êóðñ «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» áóäóєòüñÿ çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè:
 «Êîìï’þòåð òà éîãî ñêëàäîâі»;
 «Іíôîðìàöіÿ òà іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè»;
 «Âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé»;
 «Àëãîðèòìè і âèêîíàâöі»;
 «Êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії».
Ïðîãðàìà ïîáóäîâàíà ëіíіéíî-êîíöåíòðè÷íî. Çìіñò ïîíÿòü ïîñòóïîâî ðîçøèðþєòüñÿ і äîïîâíþєòüñÿ. Êîíöåíòðè÷íіñòü ïåðåäáà÷àє ïîâåðíåííÿ äî ïîäàííÿ òà
îïðàöþâàííÿ іíôîðìàöіéíèõ äàíèõ (òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ, ÷èñëîâèõ) çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ ïðîãðàìíèõ ñåðåäîâèù. Ëіíіéíіñòü ìàє çà ìåòó îçíàéîìèòè ó÷íіâ íà
ïðîïåäåâòè÷íîìó åòàïі âèâ÷åííÿ áàçîâîãî êóðñó «Іíôîðìàòèêà» іç ïðîñòèìè ðåäàêòîðàìè òåêñòó, ãðàôіêè, ïðåçåíòàöіé. Ïîíÿòòÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ òà їõ
âèêîðèñòàííÿ ó íàâ÷àííі ðîçøèðþєòüñÿ і äîïîâíþєòüñÿ â êîæíîìó êëàñі. Òàêèì
÷èíîì çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîñòóïîâå íàðîùóâàííÿ ñêëàäíîñòі ìàòåðіàëó, éîãî àêòóàëіçàöіÿ, ïîâòîðåííÿ, çàêðіïëåííÿ, ùî ñïðèÿє ôîðìóâàííþ êëþ÷îâèõ òà ïðåäìåòíèõ
êîìïåòåíòíîñòåé і ñïîñîáіâ äіÿëüíîñòі íà âèùîìó ðіâíі óçàãàëüíåííÿ.
Ó ïðîãðàìі êîíêðåòèçîâàíî çìіñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó çà êîæíèì êëàñîì і
ïîäàíî âіäïîâіäíі âèìîãè äî íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ.
Ïðîãðàìîþ âñòàíîâëåíî ïîñëіäîâíіñòü òåì êóðñó, ÿêà äîçâîëÿє ïðè âèâ÷åííі
êîæíîãî ç ðîçäіëіâ âèêîðèñòîâóâàòè çíàííÿ і âìіííÿ, íàáóòі ïðè îïàíóâàííі ïîïåðåäíіõ ðîçäіëіâ. Ó÷èòåëü ìîæå çìіíþâàòè ïîðÿäîê çàñâîєííÿ òà îáñÿã òåì êóðñó
çàëåæíî âіä ðіâíÿ ïіäãîòîâêè ó÷íіâ і òåõíі÷íîãî îñíàùåííÿ øêîëè, âèáóäîâóþ÷è
â òàêèé ñïîñіá íàéáіëüø äîðå÷íó äëÿ êîíêðåòíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó àáî êëàñó
òðàєêòîðіþ íàâ÷àííÿ. Âîäíî÷àñ, çìіíþþ÷è ïîðÿäîê òåì êóðñó, â÷èòåëü íå ìîæå
ïîðóøóâàòè ïîðÿäîê âèêëàäàííÿ òåì, ìіæ ÿêèìè є ñóòòєâі çìіñòîâі çàëåæíîñòі.
Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ðåçåðâ ÷àñó, ÿêèé ìîæíà äîäàòêîâî âèêîðèñòàòè íà
âèâ÷åííÿ òåì êóðñó, à òàêîæ äëÿ âèêîíàííÿ äîäàòêîâèõ íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòіâ,
ïðîâåäåííÿ іíòåëåêòóàëüíèõ êîíêóðñіâ òà òâîð÷èõ çìàãàíü ó êіíöі êîæíîãî ñåìåñòðó àáî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
Íàïðèêіíöі êîæíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, à òàêîæ íà ïî÷àòêó 3 і 4 êëàñó ïåðåäáà÷åíî ãîäèíè äëÿ ïîâòîðåííÿ і ñèñòåìàòèçàöії íàáóòèõ çíàíü.

Характеристика змісту навчання
Çàâäàííÿì çìіñòîâîї ëіíії «Êîìï’þòåð òà éîãî ñêëàäîâі» є ïî÷àòêîâå îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ çі ñêëàäîâèìè ÷àñòèíàìè êîìï’þòåðà, їõíіì ïðèçíà÷åííÿì, à òàêîæ
çàñòîñóâàííÿì êîìï’þòåðіâ ó ðіçíèõ ñôåðàõ ñó÷àñíîãî іíôîðìàöіéíîãî ñóñïіëüñòâà. Ñïî÷àòêó (2 êëàñ) ïðîïîíóєòüñÿ ïðîäåìîíñòðóâàòè ó÷íÿì îñíîâíі ñêëàäîâі
êîìï’þòåðà: ñèñòåìíèé áëîê, êëàâіàòóðó і ìèøó, ìîíіòîð і ïðèíòåð, ïîâіäîìèòè
ïðî їõ ïðèçíà÷åííÿ, âèðîáèòè íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ ìèøі і êëàâіàòóðè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàì-òðåíàæåðіâ òà ðîçâèâàëüíèõ ïðîãðàì. Íà äðóãîìó åòàïі (3 êëàñ)
ïåðåäáà÷àєòüñÿ îãëÿäîâå îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ïàì’ÿòòþ і ïðîöåñîðîì ÿê ïðè-

ñòðîÿìè, ùî çàáåçïå÷óþòü çáåðіãàííÿ é îïðàöþâàííÿ äàíèõ, òîáòî ðåàëіçàöіþ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ іç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà. Íà íàñòóïíèõ åòàïàõ, ïðàöþþ÷è ç ðіçíèìè ïðîãðàìàìè, ó÷íі çàêðіïëþþòü çíàííÿ ïðî ñêëàäîâі êîìï’þòåðà
òà ðîçøèðþþòü óÿâëåííÿ ïðî ñôåðè éîãî çàñòîñóâàííÿ äëÿ îïðàöþâàííÿ іíôîðìàöіéíèõ äàíèõ. Ó 2 êëàñі âàæëèâî íàâ÷èòè äіòåé ïðàâèëüíî òà øâèäêî ââîäèòè ëіòåðè, öèôðè і ðîçäіëîâі çíàêè ç êëàâіàòóðè, à íà êіíåöü êóðñó ó÷íі ìàþòü äîñÿãòè
ïåâíîї øâèäêîñòі ó êëàâіàòóðíîìó ââåäåííі äàíèõ. Äëÿ öüîãî íåîáõіäíî ïåðåäáà÷èòè ñèñòåìàòè÷íó ðîáîòó øêîëÿðіâ іç êëàâіàòóðíèì òðåíàæåðîì, ðîçâèâàëüíèìè
òà íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè ó ïðîöåñі ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü.
Çàâäàííÿì çìіñòîâîї ëіíії «Іíôîðìàöіÿ òà іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè» є îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ïîíÿòòÿìè ïîâіäîìëåííÿ, іíôîðìàöіÿ, äàíі. Øêîëÿðі ìàþòü ðîçóìіòè їõ íà іíòóїòèâíîìó ðіâíі, âìіòè íàâîäèòè ïðèêëàäè ïîâіäîìëåíü, ðîçóìіòè, ùî
âîíè ïåðåäàþòü іíôîðìàöіþ — âіäîìîñòі ïðî ïðåäìåòè, æèâі іñòîòè і ÿâèùà íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Ïðè îçíàéîìëåííі ó÷íіâ ç іíôîðìàöіéíèìè ïðîöåñàìè ñïî÷àòêó
ïðîïîíóєòüñÿ ðîçãëÿíóòè òі, ùî òðàïëÿþòüñÿ ó æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, і ëèøå
ïîòіì — іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ùî ðåàëіçóþòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà.
Ðîçóìіííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ìàє âіäáóâàòèñÿ òàêîæ íà іíòóїòèâíîìó ðіâíі,
íåäîöіëüíî âèìàãàòè âіä äіòåé òî÷íèõ îçíà÷åíü óñіõ òåîðåòè÷íèõ ïîíÿòü, ÿêі ðîçãëÿäàþòüñÿ ïðè âèâ÷åííі çìіñòó öієї ëіíії. Ó÷íі ìàþòü îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè íà
ðіâíі ðîçóìіííÿ, ÿêå ìîæå ïîëÿãàòè ó íàâåäåííі íèìè âіäïîâіäíèõ ïðèêëàäіâ çі
ñâîãî æèòòÿ òà ç íàâêîëèøíüîãî ñâіòó. Âàæëèâî, ùîá ó÷íі ìàëè óÿâëåííÿ ïðî òå,
ùî ëþäèíà ïîñòіéíî ñòèêàєòüñÿ ó æèòòі ç êîæíèì іç çàçíà÷åíèõ іíôîðìàöіéíèõ
ïðîöåñіâ і ìîæå ïðè öüîìó âèêîðèñòîâóâàòè êîìï’þòåð ÷è іíøі ïðèñòðîї äëÿ ðîáîòè ç ïîâіäîìëåííÿìè òà äàíèìè. Çìіñòîâà ëіíіÿ äîïîìàãàòèìå ôîðìóâàííþ öіëіñíîї íàóêîâîї êàðòèíè ñâіòó, ïіäêðåñëþþ÷è íà äîñòóïíèõ ó÷íÿì ïðèêëàäàõ ðîëü
іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ó ñóñïіëüñòâі, áіîëîãі÷íèõ і òåõíі÷íèõ ñèñòåìàõ.
Ó ðàìêàõ öієї çìіñòîâîї ëіíії ðîçãëÿäàþòüñÿ ïîíÿòòÿ îá’єêòà, âëàñòèâîñòåé
îá’єêòіâ і çíà÷åíü öèõ âëàñòèâîñòåé. Øêîëÿðі ìàþòü íàâîäèòè іç âëàñíîãî æèòòÿ
ïðèêëàäè ðіçíèõ îá’єêòіâ, їõ âëàñòèâîñòåé і çíà÷åíü öèõ âëàñòèâîñòåé, óïîðÿäêîâóâàòè òà ãðóïóâàòè îá’єêòè íà îñíîâі çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé, ìàòè óÿâëåííÿ ïðî
âïëèâ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ íà ïîäàëüøå їõ âèêîðèñòàííÿ é îïðàöþâàííÿ. Ó÷íі ïîâèííі ðîçóìіòè, ùî áóäü-ÿêà îïåðàöіÿ íàä îá’єêòîì ïîëÿãàє ó çìіíі
çíà÷åííÿ îäíієї ç éîãî âëàñòèâîñòåé àáî çíà÷åíü ãðóïè éîãî âëàñòèâîñòåé. Ïðè
öüîìó äîöіëüíî îçíàéîìëþâàòè їõ ÿê іç êîíêðåòíèìè îá’єêòàìè òà їõ îáðàçàìè,
òàê і ç âіäïîâіäíèìè àáñòðàêòíèìè ïîíÿòòÿìè. Ó÷íі ìàþòü ðîçãëÿäàòè ñêëàäíі
îá’єêòè ÿê íàáіð áіëüø ïðîñòèõ, êîæåí іç ÿêèõ âèêîíóє ñâîþ ðîëü äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ îá’єêòà â öіëîìó; ðîçãëÿäàòè âïëèâ çìіí â îäíіé çі ñêëàäîâèõ íà öіëó
ñèñòåìó. Äіòè â÷àòüñÿ áóäóâàòè ñêëàäíі îá’єêòè іç çàïðîïîíîâàíèõ ÷àñòèí, ó òîìó
÷èñëі ñàìîñòіéíî äîïîâíþâàòè êîìïîíåíòàìè, ÿêèõ áðàêóє.
Îá’єêòíèé ïіäõіä ìàє ïðîíèçóâàòè îïàíóâàííÿ òåîðåòè÷íîãî òà ïðàêòè÷íîãî
ìàòåðіàëó âñіõ çìіñòîâèõ ëіíіé êóðñó.
Çàâäàííÿì çìіñòîâîї ëіíії «Âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé» є ïî÷àòêîâå îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ãðàôі÷íèì ðåäàêòîðîì, ðåäàêòîðîì êîìï’þòåðíèõ
ïðåçåíòàöіé, òåêñòîâèì ðåäàêòîðîì òà ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñòâîðþâàòè é ðåäàãóâàòè ðіçíîìàíіòíі îá’єêòè, çäіéñíþâàòè íàä íèìè òèïîâі îïåðàöії çі çìіíè çíà÷åíü
âëàñòèâîñòåé. Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ó÷íі ìàòèìóòü çìîãó ïðàöþâàòè ó ñïåöіàëüíî
ñòâîðåíèõ äëÿ íàâ÷àííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ãðàôі÷íèõ і òåêñòîâèõ ðåäàêòîðàõ,
ÿêі íå ïîòðåáóâàòèìóòü âіä íèõ îçíàéîìëåííÿ çі ñêëàäíèì áàãàòîôóíêöіîíàëüíèì
іíòåðôåéñîì. Ó õîäі ðåàëіçàöії öієї çìіñòîâîї ëіíії äіòè ìàþòü íàâ÷èòèñÿ ñòâîðþâàòè і ðåäàãóâàòè íàéïðîñòіøі ãðàôі÷íі çîáðàæåííÿ, íåâåëèêі êîìï’þòåðíі
ïðåçåíòàöії (3–5 ñëàéäіâ), çîêðåìà ôîòîàëüáîìè, íåâåëèêі òåêñòîâі äîêóìåíòè
(äî 10 ðÿäêіâ) іç ïðîçîâèì і âіðøîâàíèì òåêñòîì, çі âñòàâëåíèìè ãðàôі÷íèìè
çîáðàæåííÿìè, âìіòè âèäіëÿòè ôðàãìåíòè òåêñòó, âèêîíóâàòè åëåìåíòàðíі äії ç
ðåäàãóâàííÿ і ôîðìàòóâàííÿ âèäіëåíèõ ôðàãìåíòіâ. Îïàíóâàííÿ òàêèõ ïåðøèõ
íàâè÷îê ðîáîòè ïåðåäáà÷àєòüñÿ â ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà òà ðåäàêòîðà

êîìï’þòåðíèõ ïðåçåíòàöіé, à íå ó çâè÷íîìó òåêñòîâîìó ðåäàêòîðі, îñêіëüêè ðîáîòà іç çîáðàæåííÿìè òà ïðåçåíòàöіÿìè є áіëüø öіêàâîþ äëÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ,
àíіæ ðîáîòà çі çâè÷àéíèìè òåêñòàìè. Ñôîðìîâàíі åëåìåíòàðíі íàâè÷êè ñòâîðåííÿ
ïðåçåíòàöіé äàäóòü çìîãó âæå íà ïåðøèõ êðîêàõ îïàíóâàííÿ çìіñòîì êóðñó ñòâîðþâàòè ïðåçåíòàöії äî íàâ÷àëüíèõ ïðîåêòіâ, ïîäàâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї íàâ÷àëüíîї
äіÿëüíîñòі ç іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ.
Çàâäàííÿì çìіñòîâîї ëіíії «Êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії» є ïî÷àòêîâå îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç ïîíÿòòÿì êîìï’þòåðíîї ìåðåæі (ëîêàëüíîї і ãëîáàëüíîї) òà ìîæëèâèìè
íàïðÿìêàìè її âèêîðèñòàííÿ â æèòòі ëþäèíè. Îñíîâíó óâàãó â öіé çìіñòîâіé ëіíії ïðèäіëåíî îïàíóâàííþ ó÷íÿìè ïî÷àòêîâèõ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê âèêîðèñòàííÿ
ãëîáàëüíîї ìåðåæі Іíòåðíåò çàäëÿ ïîøóêó íåîáõіäíèõ òåêñòîâèõ äàíèõ і çîáðàæåíü, їõ ïåðåãëÿäó і çáåðåæåííÿ, âèêîíàííÿ іíòåðàêòèâíèõ çàâäàíü îí-ëàéí íà
ïіäòðèìêó íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, åëåêòðîííîãî ëèñòóâàííÿ ïðè äîòðèìàííі âèìîã áåçïå÷íîї ðîáîòè äіòåé â Іíòåðíåòі. Ç ïîøóêîì äàíèõ â Іíòåðíåòі ïðîïîíóєòüñÿ
îçíàéîìëþâàòè øêîëÿðіâ íà ïðèêëàäі ïîøóêó ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü òà íàñòóïíîãî їõ çáåðåæåííÿ ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî їõ îïðàöþâàííÿ çà äîïîìîãîþ ãðàôі÷íîãî
ðåäàêòîðà òà ðåäàêòîðà êîìï’þòåðíèõ ïðåçåíòàöіé. Ïîøóê òåêñòîâèõ ïîâіäîìëåíü
äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç їõ çìіñòîì, à òàêîæ äëÿ êîïіþâàííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó ó ïðåçåíòàöії òà òåêñòîâі äîêóìåíòè. Âàæëèâî, ùîá ó÷íі
çðîçóìіëè íà іíòóїòèâíîìó ðіâíі ãîëîâíі îñîáëèâîñòі ðîáîòè ç іíôîðìàöіéíèìè
äæåðåëàìè òà ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè âіäïîâіäíі íàâè÷êè і çíàííÿ ïðè âèâ÷åííі
іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ. І íàâïàêè, íåîáõіäíî äîáèðàòè çìіñò ïðèêëàäіâ òà
âïðàâ, ùî âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ íà óðîêàõ êóðñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè»,
ÿêèé âіäîáðàæàòèìå çìіñò íàâ÷àííÿ ó÷íіâ ç ìàòåìàòèêè, ìîâ òà іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ. Âàæëèâèì є çàäîâіëüíåííÿ ïіçíàâàëüíèõ іíòåðåñіâ і íàâ÷àëüíèõ
ïîòðåá ó÷íіâ, ïіäòðèìêà їõíüîї òâîð÷îї іíіöіàòèâè òà ïðàãíåííÿ äî îñâîєííÿ íîâèõ
êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé, ùî ñòâîðþâàòèìå âіä÷óòòÿ äîñòóïíîñòі â ïîñòіéíîìó
îíîâëåííі ñâîїõ êîìïåòåíòíîñòåé.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ ìіæïðåäìåòíèõ êîìïåòåíöіé, îñîáëèâî ç êóðñîì ìàòåìàòèêè, ó ðàìêàõ ïðîïåäåâòè÷íîãî êóðñó ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ ïèòàíü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç àëãîðèòìàìè òà їõíіìè âèêîíàâöÿìè. Ó ðåçóëüòàòі îçíàéîìëåííÿ
ç íèìè ó÷íі ïîâèííі ðîçóìіòè íà іíòóїòèâíîìó ðіâíі (à íå íà ðіâíі ÷іòêèõ îçíà÷åíü) ïîíÿòòÿ âèêîíàâöÿ, éîãî ñåðåäîâèùà, êîìàíäè, ñèñòåìè êîìàíä âèêîíàâöÿ,
àëãîðèòìó; îòðèìàòè ïåðøі óÿâëåííÿ ïðî îñíîâíі àëãîðèòìі÷íі ñòðóêòóðè, çîêðåìà, ñëіäóâàííÿ, ðîçãàëóæåííÿ òà ïîâòîðåííÿ; íàâ÷èòèñÿ âèêîíóâàòè ãîòîâі
àëãîðèòìè, à òàêîæ ñêëàäàòè ïðîñòі àëãîðèòìè äëÿ âèêîíàâöіâ, ÿêі ïðàöþþòü
ó ïåâíîìó, çðîçóìіëîìó ìîëîäøèì øêîëÿðàì, êîìï’þòåðíîìó ñåðåäîâèùі, âèêîðèñòîâóþ÷è ïðîñòó ñèñòåìó їõíіõ êîìàíä. Ãîëîâíîþ ìåòîþ àëãîðèòìі÷íîї ëіíії
є âìіííÿ ðîçâ’ÿçóâàòè çíà÷óùі äëÿ ó÷íіâ çàäà÷і ç їõíüîãî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ,
çàñòîñîâóþ÷è àëãîðèòìі÷íèé ïіäõіä: óìіííÿ ïëàíóâàòè ïîñëіäîâíіñòü äіé äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïåðåäáà÷àòè ìîæëèâі íàñëіäêè; ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і, äëÿ ÿêèõ
âіäïîâіääþ є íå ÷èñëî àáî òâåðäæåííÿ, à îïèñ ïîñëіäîâíîñòі äіé, ñòâîðåííÿ ìîäåëі,
ñõåìè, ãðàôіêà òîùî.
Ó ïðîãðàìі ïåðåäáà÷åíî îêðåìі ãîäèíè äëÿ ðîáîòè іç ïðîãðàìàìè íà ïіäòðèìêó
çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ øêîëè І ñòóïåíÿ. Êðіì òîãî, äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè íà óðîêàõ ðіçíîìàíіòíі ïðîãðàìè äëÿ ðîçâèòêó ëîãі÷íîãî òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ïàì’ÿòі, ïðîñòîðîâîї òà òâîð÷îї óÿâè äіòåé. Ó÷èòåëі, âðàõîâóþ÷è
îñîáëèâîñòі íàâ÷àííÿ òà ðåàëіçàöіþ ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, íàâ÷àëüíі ïîòðåáè
òà îñîáëèâîñòі ó÷íіâ, ìîæóòü ðîçïîäіëèòè ãîäèíè íà îïàíóâàííÿ òåìè 2 êëàñó
«Êîìï’þòåðíà ïіäòðèìêà âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ» ïðîòÿãîì ðîêó.
Îäíієþ ç âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ ïðîãðàìè є іíòåãðàòèâíі íàâ÷àëüíі ïðîåêòè, ïðè
âèêîíàííі ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ çàêðіïëåííÿ, ïîãëèáëåííÿ òà àêòèâíå çàñâîєííÿ ìàòåðіàëіâ êóðñó. Ïåðåäáà÷åíî, ùî ó÷íі ìàþòü çäіéñíþâàòè âèáіð іç çàïðîïîíîâàíèõ
æèòòєâèõ ñèòóàöіé (òåì), ïðèäóìóâàòè ñâîþ òåìàòèêó æèòòєâèõ ñèòóàöіé; ïëàíóâàòè é êîðèãóâàòè ïëàí äîñëіäæåííÿ; âèÿâëÿòè ãîòîâíіñòü âіäêðèòî âèñëîâëþâàòè

і âіäñòîþâàòè âëàñíі äóìêè; â÷èòèñÿ ñëóõàòè é ÷óòè ïàðòíåðà, ç ïîâàãîþ âèçíàâàòè ïðàâî êîæíîãî íà âëàñíó òî÷êó çîðó; íàâ÷èòèñÿ ïðåçåíòóâàòè ðåçóëüòàò іíäèâіäóàëüíîãî ÷è êîëåêòèâíîãî äîñëіäæåííÿ.
Ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ ó÷íÿìè іíäèâіäóàëüíèõ àáî ãðóïîâèõ ïðîåêòіâ ó 3 і 4 êëàñàõ. Ó õîäі ñòâîðåííÿ öèõ ïðîåêòіâ ó÷íі ìàþòü îçíàéîìèòèñÿ ç îñíîâíèìè ïðèíöèïàìè ïðîåêòíîї äіÿëüíîñòі і ðåàëіçóâàòè âñі ІÊÒ-êîìïåòåíòíîñòі, íàáóòі ó ïðîöåñі îïàíóâàííÿ öüîãî êóðñó. Ïðè âèâ÷åííі òåìè «Ñòâîðåííÿ ïðîåêòіâ»
ìîæíà âèêîíàòè ç ó÷íÿìè:
 êіëüêà êîìïëåêñíèõ ïðîåêòіâ íàïðèêіíöі íàâ÷àëüíîãî ðîêó;
 îäèí êîìïëåêñíèé ïðîåêò íàïðèêіíöі íàâ÷àëüíîãî ðîêó (íå ìåíøå 3 ãîäèí), à ðåøòó ãîäèí ðîçïîäіëèòè íà âèêîíàííÿ ìіíі-ïðîåêòіâ ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

Характеристика умов навчання
Óñïіøíå âïðîâàäæåííÿ íàâ÷àëüíîãî êóðñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» çàëåæèòü âіä îáîâ’ÿçêîâîї ñàìå äëÿ íüîãî ñêëàäîâîї — ñòàíäàðòó ìîæëèâîñòåé
äëÿ íàâ÷àííÿ, â ÿêîìó çàçíà÷àþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâі óìîâè òà ðåñóðñè, ùî ïîòðіáíі
äëÿ ðåàëіçàöії äåðæàâíèõ âèìîã äî ðіâíÿ çàãàëüíîîñâіòíüîї ïіäãîòîâêè ìîëîäøèõ
øêîëÿðіâ.
Ïðè âèâ÷åííі êóðñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè» êîæíèé óðîê ïðîâîäèòüñÿ іç
âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðіâ. Òîìó êëàñè äіëÿòüñÿ íà ïіäãðóïè òàê, ùîá êîæåí
ó÷åíü áóâ çàáåçïå÷åíèé іíäèâіäóàëüíèì ðîáî÷èì ìіñöåì çà êîìï’þòåðîì, àëå íå
ìåíøå 8 ó÷íіâ ó ïіäãðóïі.
Çãіäíî іç ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèìè íîðìàìè ÷àñ ðîáîòè øêîëÿðіâ çà êîìï’þòåðîì
íà 1 óðîöі íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 15 õâ. Âåñü іíøèé ÷àñ óðîêó ó÷íі ïðàöþþòü
áåç êîìï’þòåðà, çíàéîìëÿòüñÿ іç çàãàëüíèìè òåîðåòè÷íèìè ïîëîæåííÿìè êóðñó
«Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè», ïîâòîðþþòü і çàêðіïëþþòü âèâ÷åíèé ìàòåðіàë, âèêîíóþòü âïðàâè íà ðîçâèòîê óâàãè, àëãîðèòìі÷íîãî, ëîãі÷íîãî òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ, òâîð÷èõ çäіáíîñòåé òîùî.
Äëÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ó÷íіâ çà êîìï’þòåðîì ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðîãðàìè ç íàÿâíîãî ó øêîëі íàâ÷àëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ñåðåäîâèùà, ÿêі
àäàïòîâàíі äëÿ íàâ÷àííÿ äіòåé ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó. Ïåðåëіê íåîáõіäíèõ
ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ:
 îïåðàöіéíà ñèñòåìà;
 ïðîãðàìè íà ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî òà êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ;
 ðîçâèâàëüíі ïðîãðàìè;
 êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè íà ïіäòðèìêó âèâ÷åííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè, іíîçåìíîї
ìîâè, ìàòåìàòèêè, îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ìóçèêè òîùî;
 êëàâіàòóðíèé òðåíàæåð;
 òðåíàæåð ìèøі;
 ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð;
 òåêñòîâèé ïðîöåñîð;
 ðåäàêòîð ïðåçåíòàöіé;
 ñåðåäîâèùå âèêîíàííÿ àëãîðèòìіâ.
Âèäè äіÿëüíîñòі, ÿêі ñëіä ðåàëіçîâóâàòè ó ïðîöåñі âèâ÷åííÿ êóðñó — іãðîâà,
íàâ÷àëüíî-іãðîâà, ïðàêòè÷íå åêñïåðèìåíòóâàííÿ, êîíñòðóþâàííÿ, õóäîæíÿ äіÿëüíіñòü, äîñëіäæåííÿ, ñïіâïðàöÿ â ïàðі, ãðóïîâà âçàєìîäіÿ.
Ç ìåòîþ îöіíþâàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé
ìåòîä ïîðòôîëіî. Òàêå îöіíþâàííÿ ïåðåäáà÷àє âèçíà÷åííÿ êðèòåðіїâ äëÿ âíåñåííÿ
ó÷íіâñüêèõ íàïðàöþâàíü äî ïîðòôîëіî; ôîðìè ïîäàííÿ ìàòåðіàëó; ñïëàíîâàíіñòü
îöіííîãî ïðîöåñó; åëåìåíòè ñàìîîöіíêè ç áîêó ó÷íÿ òîùî.
Ïðîïîíóєòüñÿ ïðîâîäèòè îöіíþâàííÿ íà áàçі ïîðòôîëіî ó÷íÿ: ïîðòôîëіî ðîçâèòêó òà äåìîíñòðàöіéíå ïîðòôîëіî.

2 КЛАС
35 годин (1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Комп’ютери та їх застосування (3 години)
Сучасні комп’ютери та їх застосування.

Учень/учениця:
має уявлення про сфери застосування суПравила поведінки і безпеки життєдіяль- часних комп’ютерів;
розуміє призначення комп’ютера;
ності (БЖ) в комп’ютерному класі
наводить приклади використання сучасних комп’ютерів у різних сферах діяльності
людини;
називає пристрої, що використовуються
для обчислення, опрацювання текстів, зображень, передавання повідомлень;
знає правила поведінки і БЖ у процесі роботи з комп’ютером;
дотримується правил поведінки і БЖ у роботі з комп’ютером

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером
(9 годин)
Складові комп’ютера (системний блок, при- Учень/учениця:
строї введення (миша, клавіатура), при- Називає складові комп’ютера (системний
строї виведення (монітор, принтер)).
блок, монітор, клавіатура та миша, принтер);
Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне розуміє призначення основних складових
завершення роботи з комп’ютером.
комп’ютера;
Поняття про програму. Робочий стіл.
Запуск програми на виконання з Робочого
стола. Вікно програми.
Завершення роботи із програмою.

Миша.
Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання.
Робота із програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею.

Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавішів

має уявлення про програму, Робочий стіл,
значки;
знає порядок вмикання та вимикання
комп’ютера;
уміє вмикати комп’ютер;
уміє коректно завершувати роботу з
комп’ютером;
уміє вказувати вказівником на об’єкти, які
містяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;
володіє навичками вибирати об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші;
володіє навичками перетягувати об’єктів за
допомогою миші;
володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші;
використовує значки на Робочому столі
для запуску програм;
уміє коректно завершувати роботу із програмою;
розрізняє різні групи клавішів клавіатури
комп’ютера та їх призначення;
уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею
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Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси (5 годин)
Поняття про повідомлення. Сприйняття
людиною повідомлень.
Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.

і латиницею у середовищі клавіатурного
тренажера
Учень/учениця:
має уявлення про повідомлення та інформацію;
має уявлення про використання повідоРізні пристрої, що використовуються для млень людиною;
розуміє, за допомогою яких органів чуттів
роботи з повідомленнями.
людина сприймає повідомлення;
Короткі історичні відомості (від абака до має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для
нетбука).
роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS та ін.);
орієнтується, які пристрої призначені для
реалізації певних інформаційних процесів;
орієнтується, як можна працювати з повідомленнями;
називає інформаційні процеси (отримання,
зберігання, опрацювання і передавання поРобота з розвивальними програмами
відомлень);
наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в навколишньому світі;
розрізняє інформаційні процеси (отриман-

Алгоритми і виконавці (4 години)
Спонукальні речення. Ознайомлення з по- ня, зберігання, опрацювання і передавання
няттям команди. Команди і виконавці.
повідомлень)
Учень/учениця:
Ознайомлення з поняттям алгоритму.
розуміє сутність понять «команда», «алгоритм»;
Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому розрізняє команди від речень, що не є кожитті
мандами;
наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя;

Об’єкти. Графічний редактор (8 годин)
Об’єкти. Властивості об’єктів, значення уміє виконати алгоритм, складений для
властивостей.
нього як для виконавця
Учень/учениця:
має уявлення про об’єкти та їх властивості,
значення властивостей;
Графічний редактор. Створення об’єктів наводить приклади об’єктів, властивостей
у середовищі графічного редактора, змі- об’єктів, значень властивостей об’єктів;
на значень їх властивостей. Комбінування розуміє призначення графічного редактора;
об’єктів, створення зображень. Додавання має уявлення про можливості використання
палітри кольорів у середовищі графічного
тексту.
редактора;
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уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора;
уміє створювати прості графічні об’єкти та
їх комбінації; уміє змінювати значення властивостей об‘єктів у середовищі графічного
редактора;
застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом;
уміє додавати текст до створених зображень;
поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора ;
Збереження зображень. Відкриття збере- уміє зберігати зображення на Робочому
столі або в папці, встановленій за замовжених зображень у редакторі
чуванням;
уміє відкривати в середовищі графічного
редактора збережені зображення

Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів (4 години)
Робота з комп’ютерними програмами на
підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого
мистецтва, музики тощо

Учень/учениця:
розуміє і застосовує правила роботи з
комп’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;
уміє працювати з комп’ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів

Повторення і систематизація навчального матеріалу
Резервний час (2 години)
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Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу
за 2 клас (2 години)
Інформаційні процеси і комп’ютер (4 години)
Способи подання повідомлень (текстовий,
графічний, звуковий, відео, умовні жести та
сигнали, комбіновані). Носії повідомлень.
Дані. Опрацювання та зберігання даних за
допомогою комп’ютера. Поняття про символи та їх кодування. Кодування та декодування повідомлень.

Учень/учениця:
називає способи подання повідомлень;
наводить приклади повідомлень, поданих
різними способами;
розрізняє способи подання повідомлень;
має уявлення про носії повідомлень, дані;
орієнтується в засобах зберігання та
опрацювання повідомлень;
Робота із програмами на опрацювання да- має уявлення про символ;
них та повідомлень
описує способи кодування і декодування
символів і повідомлень на різних прикладах;
наводить приклади кодування і декодування символів і повідомлень

Файли та папки. Вікна та операції над вікнами (4 години)
Поняття файлу та папки. Вкладені папки. Учень/учениця:
має уявлення про файли і папки, їх признаПерегляд вмісту папок.
чення;
Основні об’єкти вікна (рядок заголовка, наводить приклади імен папок, файлів;
кнопки керування, робоча область). Опера- уміє відкривати потрібну папку, переглядації над вікнами. Поняття меню. Контекстне ти її вміст і закривати;
меню.
називає основні об’єкти вікна (рядок заголовка, кнопки керування, робоча область);
Різні способи запуску програм на виконан- розуміє призначення основних об’єктів віня.
кна;
пояснює призначення кнопок керування вікном;
Робота з розвивальними програмами
називає основні операції, які можна виконувати над вікнами;
уміє змінювати розміри вікон, їх положення
на екрані;
уміє згортати і розгортати вікна;
розуміє призначення меню, контекстного
меню;
має уявлення про різні способи запуску
програм на виконання

Пошук даних в Інтернеті (6 годин)
Поняття про комп’ютерну мережу.

Поняття про Інтернет.

Учень/учениця:
має уявлення про комп’ютерні мережі, вебсторінки, адресу веб-сторінки, гіперпосилання;
пояснює призначення браузера;

Зміст навчального матеріалу
Ознайомлення із програмою-браузером.
Поняття веб-сторінки, її адреси.
Гіперпосилання.
Правила пошуку даних в Інтернеті.
Збереження даних, знайдених в Інтернеті.

Авторське право та Інтернет.
Безпечна робота в Інтернеті

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
уміє розпочинати і завершувати роботу з
браузером;
пояснює процес пошуку даних у мережі Інтернет;
використовує гіперпосилання для навігації
веб-сторінками;
має уявлення про ключові слова;
уміє з допомогою вчителя визначати тему,
основну думку тексту, ставити запитання
за змістом тексту для виділення ключових
слів;
уміє виконувати нескладний пошук текстів
та зображень в Інтернеті за вказаною темою;
уміє зберігати результати пошуку потрібних
зображень;
дотримується авторських прав при використанні зображень, знайдених в Інтернеті;
знає правила безпечної роботи в Інтернеті,
дотримується їх

Робота із презентаціями (7 годин)
Презентація та слайди.
Середовище редактора презентацій.
Відкриття презентації та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів.
Переміщення об’єктів на слайді.
Створення
об’єктів.

та

редагування

текстових

Вставляння зображень і тексту. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду.
Збереження презентацій.
Створення простих презентацій

Учень/учениця:
має уявлення про комп’ютерну презентацію
та її складові, фотоальбом;
наводить приклади використання презентацій у процесі навчання;
має уявлення про середовище редактора
презентацій;
описує процес створення презентацій;
розрізняє текстові та графічні об’єкти слайда презентації;
уміє виділяти слайди;
уміє виділяти об’єкти слайда та виконувати
над ними прості операції: відкривати контекстне меню, переміщувати, змінювати
значення властивостей, видаляти;
уміє вводити текст, вставляти зображення
та текст до слайда презентації;
має уявлення про редагування тексту слайда;
має уявлення про форматування тексту на
слайді — зміна розміру літер, їх кольору та
виду накреслення, вирівнювання по горизонталі;
має уявлення про форматування зображень на слайді;
уміє відкривати файл, що містить презентацією;
уміє здійснювати перегляд презентації,
сортування слайдів та її збереження;
уміє
створювати
прості
презентації
(3–5 слайдів), зокрема фотоальбом;
уміє демонструвати презентацію з усним
коментарем перед слухачами

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Алгоритми і виконавці (5 годин)
Алгоритми і виконавці.
Середовище виконання алгоритмів.
Складання алгоритмів для виконавців.
Словесне подання алгоритмів

Учень/учениця:
наводить приклади виконавців алгоритмів
та систем команд виконавців алгоритмів;
складає алгоритми дій із повсякденного
життя та з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);
пояснює випадки, коли виконавець не може
виконати команду;
знає виконавців алгоритму та систему команд виконавців у визначеному середовищі;
записує алгоритм у вигляді послідовності
команд виконавця;
виконує алгоритми у визначеному середовищі;
має уявлення про словесне подання алгоритму

Створення проектів (4 години)
Поняття навчального проекту.
Етапи виконання навчального проекту

Учень/учениця:
має уявлення про проект:
має уявлення про порядок роботи над проектом;
реалізує проект зі вказаної теми;
записує план своєї роботи над проектом;
використовує Інтернет для пошуку текстів і
графічних зображень із теми проекту;
використовує графічний редактор для підготовки матеріалів із теми проекту;
використовує редактор презентацій для
оформлення матеріалів із теми проекту

Повторення і систематизація навчального матеріалу
Резервний час (3 години)

4 КЛАС
35 годин (1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу
за 3 клас (2 години)
Операції над папками і файлами (3 години)
Створення і видалення папок, видалення Учень/учениця:
створює папки, використовуючи контекфайлів.
стне меню;
Копіювання файлів та папок
видаляє і копіює папки і файли, використовуючи контекстне меню

Опрацювання тексту на комп’ютері (7 годин)
Тексти і текстовий редактор.
Середовище текстового редактора.
Відкриття та створення текстового документа.
Редагування тексту.
Правила введення тексту. Форматування
тексту.

Копіювання і переміщення фрагментів тексту.

Вставлення зображень у текстовий документ.

Збереження текстового документа

Учень/учениця:
розуміє призначення текстового редактора;
має уявлення про середовище текстового
редактора;
уміє розпочинати і завершувати роботу з
текстовим редактором;
уміє відкривати в середовищі редактора
текстовий документ, що зберігається на носії;
розуміє поняття абзацу тексту;
уміє переключати мовні режими роботи
клавіатури;
уміє вводити кілька абзаців тексту з дотриманням правил орфографії і пунктуації;
уміє виділяти фрагменти тексту (слово, рядок, абзац);
уміє переміщувати текстовий курсор по
тексту з використанням миші та клавіатури;
уміє редагувати і форматувати текст:
символи (розмір, колір, накреслення), абзаци (вирівнювання, відступ першого рядка,
відступи ліворуч та праворуч);
уміє вставляти до текстового документа
графічні зображення;
створює в середовищі текстового редактора текстовий документ;
розрізняє операції копіювання і переміщення фрагментів тексту;
називає різні способи копіювання і вставлення фрагментів тексту;
застосовує різні способи копіювання і переміщення фрагментів тексту;
уміє зберігати текстовий документ на носії

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Електронне листування (5 годин)
Електронна скринька та електронне листу- Учень/учениця:
має уявлення про електронну скриньку та
вання.
її адресу;
Електронна адреса поштової скриньки.
уміє відкривати власну поштову скриньку,
створену вчителем;
уміє створювати і надсилати електронні
листи; уміє вкладати файли до електронного листа;
уміє відкривати одержані електронні листи;
Правила і етикет електронного листування. знає правила і етикет електронного листування;
знає правила безпечної роботи в Інтернеті
при електронному листуванні
дотримується правила і етикету електронного листування;
Безпечна робота в Інтернеті при електро- дотримується правила безпечної роботи
нному листуванні
в Інтернеті при електронному листуванні

Висловлювання. Алгоритми з розгалуженням і повторенням (8 годин)
Висловлювання. Істинні та хибні висловлю- Учень/учениця:
вання.
розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання;
Логічне слідування «Якщо — то — інакше». наводить приклади істинних та хибних висловлювань;
Аналіз тексту задачі. Алгоритми з розгалу- формулює висловлювання з логічною поженням.
слідовністю;
виконує змістовий аналіз формулювання
Створення та виконання алгоритмів із роз- задачі;
галуженням для виконавців у визначеному моделює умову задачі за допомогою схем;
прогнозує очікуваний результат;
середовищі.
аналізує задачу та пропонує або розробляє
Алгоритми з повторенням.
спосіб її розв’язування;
уміє находити варіанти розв’язування задачі, проблеми;
розрізняє алгоритмічні структури (слідування, розгалуження, повторення);
уміє створювати та виконувати алгоритми з розгалуженням у визначеному середовищі;
Створення та виконання алгоритмів із по- уміє створювати та виконувати алгоритвторенням у визначеному середовищі
ми з повторенням у визначеному середовищі

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Створення проектів (6 годин)
Виконання навчальних проектів

Учень/учениця:
має уявлення про порядок роботи над проектом;
реалізує проект зі вказаної теми;
записує план своєї роботи над проектом;
використовує Інтернет для пошуку даних із
теми проекту;
використовує текстовий і графічний редактор для оформлення матеріалів із теми
проекту, а також редактор презентацій;
використовує електронну пошту для відправлення вчителю результатів своєї роботи

Повторення і систематизація навчального матеріалу
Резервний час (3 години)

Програму підготували:
Н. В. Морзе, керівник творчого колективу, проректор з інформатизації
навчально-наукової та адміністративної діяльності
Київського університету імені Бориса Грінченка, член-кореспондент Національної
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор;
Г. В. Ломаковська, директор Ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва,
учитель-методист, заслужений працівник освіти України;
Г. О. Проценко, учитель інформатики Печерської гімназії № 75 м. Києва,
учитель-методист;
О. В. Коршунова, учитель інформатики
Зміївського ліцею № 1 Харківської області, учитель-методист;
Й. Я. Ривкінд, учитель інформатики, завідувач кафедри математики та
інформатики ліцею № 38 ім. В. Молчанова м. Києва, учитель-методист,
заслужений вчитель України;
Ф. М. Рівкінд, учитель початкових класів, завідувач кафедри розвивального
навчання ліцею № 38 ім. В. Молчанова м. Києва, учитель-методист

