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 УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: 

 ìåòîäèêà  íàâ÷àííÿ 
іíôîðìàòèêè 

у 1–4 класах 
закладів загальної середньої освіти 
на засадах компетентнісного підходу

Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä, íà ÿêîìó ґðóíòóєòüñÿ 
ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі, 
ïіäñèëþє ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàíіñòü ïðåäìåòà. Ñàìå 
òîìó íà îñíîâі êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó óêëàäåíî 
Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè òà Òèïîâі 
îñâіòíі ïðîãðàìè ïî÷àòêîâîї øêîëè. 

• Ùî âêëþ÷àє öå ïîíÿòòÿ? 
• ßê ïîñòіéíèé ðîçâèòîê êîìï’þòåðíîї òåõíіêè 

âïëèâàє íà æèòòÿ і ÿêі êîðåêòèâè âíîñèòü 
ó ìåòîäèêó íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè, íàäòî â 
ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ?

• ×îìó ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè çàçíàє 
ïîñòіéíîãî îíîâëåííÿ? 

Ðîçãîðíóòі é àðãóìåíòîâàíі âіäïîâіäі íà ïîðóøåíі 
ïèòàííÿ є â öüîìó ïîñіáíèêó.
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ÂÑÒÓÏÍÅ ÑËÎÂÎ

Êîìï’þòåðíі òåõíîëîãії ñòðіìêî óâіðâàëèñÿ â óñі ñôåðè íàøîãî æèò-
òÿ. Âîíè âïëèíóëè íà âåñü ñâіò. Çìіíèëè åêîíîìіêó, ïîëіòèêó, âèðîá-
íèöòâî, òðàíñïîðò, îñâіòó, êóëüòóðó і íàâіòü ñïîðò. Áåç êîìï’þòåðíîї 
òåõíіêè íåìîæëèâî óÿâèòè äіÿëüíіñòü ñó÷àñíîї ëþäèíè. 30 ðîêіâ òîìó 
äîñòàòíüî áóëî âèâ÷àòè іíôîðìàòèêó ëèøå ó äâîõ âèïóñêíèõ êëàñàõ. 
Àëå іç ÷àñîì âèÿâèëîñÿ, ùî äіòè âæå â ïî÷àòêîâіé øêîëі âèêîðèñòîâó-
þòü êîìï’þòåðíі ïðèñòðîї. І âîíè ìàþòü óìіòè ïðàâèëüíî øóêàòè іí-
ôîðìàöіþ, ñòâîðþâàòè òà îôîðìëÿòè åëåêòðîííі äîêóìåíòè, çíàòè ïðî 
çàõîäè áåçïåêè ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì òà â іíòåðíåòі. Ïіä ÷àñ 
ñàìîñòіéíîãî ñòèõіéíîãî íàâ÷àííÿ áàãàòî íàâè÷îê ìîæóòü áóòè ñôîð-
ìîâàíі íåïðàâèëüíî. Òàêîæ â óìîâàõ áåçêîíòðîëüíîãî âèêîðèñòàííÿ 
êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ ãîñòðî ïîñòàє ïðîáëåìà áåçïåêè äіòåé. Òîìó ïðè-
ðîäíî âèíèêëà ïîòðåáà ó âèâ÷åííі іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ. 
À îòæå, é íåîáõіäíіñòü ó âіäïîâіäі íà ïèòàííÿ: ÿê ñàìå íàâ÷àòè ó÷íіâ 
íîâîìó ïðåäìåòó? Íà öå ïèòàííÿ ìàє äàòè âіäïîâіäü ìåòîäèêà âèâ÷åí-
íÿ іíôîðìàòèêè.

Íà âіäìіíó âіä ñòàðøîї øêîëè, ó ïî÷àòêîâіé óðîêè іíôîðìàòèêè 
ìîæå ïðîâîäèòè íå â÷èòåëü-ïðåäìåòíèê, à â÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ. 
І ñàìå éîìó ìàє íàäàâàòèñÿ ïåðåâàãà ïіä ÷àñ ðîçïîäіëó íàâàíòàæåííÿ 
ó øêîëі. Òàêèé ó÷èòåëü äîáðå çíàє ñâіé êëàñ, âіêîâі îñîá ëèâîñòі äіòåé 
ìîëîäøîãî øêіëüíîãî âіêó, ìîæå çàáåçïå÷èòè äієâó іíòåãðàöіþ ç іíøè-
ìè ïðåäìåòàìè, îñêіëüêè äîáðå çíàє íå ëèøå çìіñò îñâіòíüîї ïðîãðàìè, 
à é ùî ñàìå â öåé ìîìåíò âèâ÷àєòüñÿ íà іíøèõ óðîêàõ.

Óïðîâàäæåííÿ êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè äåùî çìіíèëî 
ïіäõîäè äî âèâ÷åííÿ âñіõ ïðåäìåòіâ. Îäíієþ ç âàæëèâèõ îçíàê íàâ÷àí-
íÿ ñòàâ êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä. Ïîòðіáíî ãîòóâàòè ó÷íіâ íå äî íàáîðó 
òåêñòó ÷è ïîøóêó іíôîðìàöії â іíòåðíåòі, à äî âèêîðèñòàííÿ öèõ êîí-
êðåòíèõ íàâè÷îê äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïåâíèõ çàâäàíü. Óìіííÿ çäіéñíþ-
âàòè ïîøóê â іíòåðíåòі ïîòðіáíå íå ñàìå ïî ñîáі, à äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷à-
òèñÿ, øóêàòè ðåñóðñè, ñàìîñòіéíî äîëàòè òðóäíîùі.
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Ó ïåðøіé ÷àñòèíі ïîñіáíèêà ðîçãëÿäàþòüñÿ çàãàëüíîäèäàêòè÷íі ïî-
ëîæåííÿ, òàêі ÿê: ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ, ôîðìè òà ìåòîäè. Îïèñ çàñîáіâ
âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè îõîïëþє íàéïîïóëÿðíіøі êîìï’þòåðíі ïðîãðà-
ìè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó øêîëàõ â Óêðàїíі. Ñòóïіíü ïîøèðåíîñòі
öèõ çàñîáіâ âèçíà÷àєòüñÿ їõ äîñòóïíіñòþ, ÿêіñòþ, íàÿâíіñòþ ìåòîäè÷-
íîї ïіäòðèìêè òîùî. Іñòîðіÿ âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ ç íèõ ìîæå íàëі÷ó-
âàòè ïîíàä 10 ðîêіâ. Óòіì âîíè ìàþòü ñâîє ìіñöå â ñó÷àñíіé øêîëі òà 
ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü íà óðîêàõ íà ðîçñóä ó÷èòåëÿ. Ïðèêëàäíі ïðî-
ãðàìíі çàñîáè äëÿ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî òà òåêñòîâîãî ðåäàêòîðіâ, ïðî-
ãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé, ñåðåäîâèù ïðîãðàìóâàííÿ çàïðîïîíîâà-
íî òà êîíêðåòèçîâàíî ó âіäïîâіäíèõ òåìàõ. Ó äðóãіé ÷àñòèíі
çâåðòàєòüñÿ óâàãà íà òå, ÿê ñàìå âèêëàäàòè ïåâíі òåìè. Ðîçóìіííÿ âàæ-
ëèâîñòі áåçïåêîâîї ñêëàäîâîї âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè òà çíà÷íîãî âïëè-
âó іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé íà ñâіäîìіñòü ñó÷àñíîї
äèòèíè âіäîáðàæåíî â òåìі «Âèõîâíà ðîáîòà íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè». 
Ñëіä çàóâàæèòè, ùî âіäõіä âіä óñòàëåíèõ ðîçäіëіâ (Òåêñò, Ãðàôіêà, Іí-
òåðíåò òîùî) äóæå äîáðå ïîìіòíî â îáîõ ÷èííèõ Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðî-
ãðàìàõ. Íàïðèêëàä, íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ òåêñòî-
âîãî ðåäàêòîðà ó÷íі ìîæóòü øóêàòè іíôîðìàöіþ â іíòåðíåòі, 
ñòâîðþâàòè ìàëþíêè і ò. ä., òîáòî íå çîñåðåäæóâàòèñÿ íà îäíіé òåìі, à 
ïîєäíóâàòè ðіçíі íà âè÷êè äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ. Àëå ïіä ÷àñ âè-
â÷åííÿ ìåòîäèêè іíôîðìàòèêè äëÿ ÷іòêîãî ðîçïîäіëó ìàòåðіàëó òàêі
óñòàëåíі ðîçäіëè çáåðі ãàþòüñÿ. Çîêðåìà, ðîçãëÿäàþòüñÿ іíôîðìàöіÿ òà
іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð і ãðàôіêà, òåêñòîâèé ðåäàê-
òîð і òåêñò, ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé, ìåðåæà Іíòåðíåò, ïîøóê
іíôîðìàöії òà êîìóíіêàöіéíі çàñîáè, àëãîðèòìè òà ñåðåäîâèùà ïðîãðà-
ìóâàííÿ. Ïðè öüîìó îïèñóþòüñÿ ìåòîäè÷íі ïіäõîäè äî âèâ÷åííÿ ÿê
êîíêðåòíèõ, òàê і ñïîðіäíåíèõ òåì, ïðîïîíóєòüñÿ ïðîãðàìíå çàáåçïå-
÷åííÿ, ïîäàþòüñÿ ïðèêëàäè çàâäàíü.

Âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè âàæêî óÿâèòè áåç âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåð-
íîї òåõíіêè. Àëå іíôîðìàòèêà – öå ïåðåäóñіì íàóêà ïðî іíôîðìàöіþ,
ìåòîäè її îáðîáêè òà âëàñòèâîñòі. Ôîðìóâàííÿ àëãîðèòìі÷íîãî ìèñëåí-
íÿ, îá÷èñëþâàëüíèõ óìіíü ìîæëèâå é ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçóâàííÿ âïðàâ íà 
ïàïåðі. Ó ïðàêòèöі óêðàїíñüêîї øêіëüíîї іíôîðìàòèêè іñíóâàâ âèìó-
øåíèé «áåçìàøèííèé» êóðñ. Ñó÷àñíі êóðñè íà êøòàëò Computer
Science Unplugged є ïîäàëüøèì і íàäçâè÷àéíî åôåêòèâíèì ðîçâèòêîì
öієї іäåї, à âïðàâè ç òàêèõ êóðñіâ ìîæíà ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì і çà íàÿâ-
íîñòі êîìï’þòåðíîãî êëàñó.

Êîìï’þòåðíà òåõíіêà ïðîäîâæóє ðîçâèâàòèñÿ, øêіëüíà іíôîðìà-
òèêà ïîñòіéíî îíîâëþєòüñÿ. Ïîòðіáíî â÷àñíî ðåàãóâàòè íà ïîÿâó íîâèõ
òåõíîëîãіé, çìіíó ïîïóëÿðíîñòі ïðîãðàì і ñàéòіâ, ñòâîðåííÿ íîâîãî òà 
îíîâëåííÿ іñíóþ÷îãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Òîìó é ìåòîäèêà íà-
â÷àííÿ іíôîðìàòèêè òàêîæ íàäàëі áóäå çìіíþâàòèñÿ, òàê ÿê öå âіäáó-
âàëîñÿ óâåñü ÷àñ іñíóâàííÿ öüîãî êóðñó.
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1.1. Óíіêàëüíіñòü іíôîðìàòèêè
ÿê øêіëüíîãî ïðåäìåòà

Іíôîðìàòèêà ïîðіâíÿíî íåùîäàâíî ñòàëà îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âèâ÷åí-
íÿ ó øêîëі ïðåäìåòîì. Ó ñòàðøèõ êëàñàõ öå ñòàëîñÿ ó 1985 ðîöі, à â
ïî÷àòêîâіé øêîëі – ó 2011 ðîöі (ðіê çàòâåðäæåííÿ ïîïåðåäíüîãî Äåð-
æàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè). Àëå âîíà äîñèòü øâèäêî íàáóëà
ïîïóëÿðíîñòі, ÿêà âèçíà÷àєòüñÿ і ðîçâàæàëüíèìè ìîæëèâîñòÿìè
êîìï’þòåðіâ, і ïåðñïåêòèâàìè ïîäàëüøîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà é çà-
ãàëüíèì іíòåðåñîì äî ïðåäìåòà. Êîæíà äèñöèïëіíà, ÿêà âèâ÷àєòüñÿ
ó øêîëі, îñîá ëèâà òà ïîñіäàє ñâîє ìіñöå â ñèñòåìі øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ.
Àëå іíôîðìàòèêà ìàє ñâîї óíіêàëüíі îñîá ëèâîñòі. Ñàìå öі îñîá ëèâîñòі і
âèçíà÷àþòü її ïîïóëÿðíіñòü, ñïðèÿþòü ïіäâèùåííþ çàöіêàâëåíîñòі
ïðåäìåòîì. Ðàçîì ç òèì âèíèêàþòü ïåâíі òðóäíîùі, ïîâ’ÿçàíі çі ñêëàä-
íіñòþ ïіäãîòîâêè îñâіòíіõ ïðîãðàì і ïіäðó÷íèêіâ, ðîçðîáêè êîíñïåêòіâ,
ñòâîðåííÿ ïåäàãîãі÷íèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ òîùî.

Óíіêàëüíà îñîá ëèâіñòü іíôîðìàòèêè – öå øâèäêèé ïðîãðåñ

Æîäåí ç іíøèõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ íå çìіíþєòüñÿ òàê øâèäêî, ÿê
іíôîðìàòèêà. І öі çìіíè ïîâ’ÿçàíі íå ç îíîâëåííÿì íàâ÷àëüíèõ ïðî-
ãðàì ÷è óäîñêîíàëåííÿì ïіäõîäіâ äî âèâ÷åííÿ ïðåäìåòà. Âîíè âèçíà-
÷àþòüñÿ çàãàëüíèì ïðîãðåñîì, ÿêèé âëàñòèâèé êîìï’þòåðíіé òåõíіöі.
Ùå ó 1965 ðîöі Ãîðäîí Ìóð ïðèïóñòèâ, ùî êіëüêіñòü òðàíçèñòîðіâ íà
êðèñòàëі ìіêðîñõåìè áóäå ïîäâîþâàòèñÿ êîæíі 24 ìіñÿöі. Öå òâåð-
äæåííÿ îòðèìàëî íàçâó «Çàêîí Ìóðà». Ñïðîùåíî ìîæíà ââàæàòè, ùî
ïðîäóêòèâíіñòü êîìï’þòåðіâ ìàє ïîäâîþâàòèñÿ êîæíі 2 ðîêè. Íà ñüî-
ãîäíі öÿ çàëåæíіñòü ïіäòâåðäæóєòüñÿ, õî÷à é äåÿêі äîñëіäíèêè âêàçó-
âàëè íà òåõíі÷íі îáìåæåííÿ, ÿêі ìàþòü çóïèíèòè òàêі çíà÷íі òåìïè.

ßêùî ïðîäóêòèâíіñòü êîìï’þòåðіâ çáіëüøóєòüñÿ, òî ìîæíà îáðî-
áëÿòè áіëüøå іíôîðìàöії, êðàùå âçàєìîäіÿòè ç êîðèñòóâà÷åì, îòðèìó-
âàòè íîâі ìîæëèâîñòі, ÿêіñíіøå ïðåäñòàâëÿòè іíôîðìàöіþ, ñòâîðþâàòè
ñêëàäíіøі ïðîãðàìè, çáåðіãàòè áіëüøå іíôîðìàöії. Óäîñêîíàëåííÿ òåõ-
íіêè òà çáіëüøåííÿ її ìîæëèâîñòåé ïðèâîäèòü äî çìіí ïðèêëàäíîãî
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Âîíî ñòàє ïðîñòіøèì і äîñòóïíіøèì äëÿ
âèêîðèñòàííÿ. Êîìï’þòåðíà òåõíіêà çäåøåâëþєòüñÿ і íàáóâàє ïîøè-
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ðåííÿ ñåðåä óñіõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Çáіëüøåííÿ ïîïóëÿðíîñòі êîìï’þ-
òåðíèõ çàñîáіâ òà їõíÿ іíòåãðàöіÿ â ðіçíі ãàëóçі æèòòєäіÿëüíîñòі çóìîâ-
ëþє ïîòðåáó â їõ âèâ÷åííі â çàêëàäàõ çàãàëüíîї îñâіòè. Ñàìå òîìó
іíôîðìàòèêà ÿê îáîâ’ÿçêîâèé ïðåäìåò ç’ÿâèëàñÿ ñïî÷àòêó â ñòàðøіé
øêîëі, à ïіçíіøå é ó ïî÷àòêîâіé. Àëå é íàäàëі âíàñëіäîê øâèäêîãî
ïðîãðåñó âіäáóâàþòüñÿ çìіíè ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ,
çìіñòó íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, îíîâëþþòüñÿ ïіäðó÷íèêè, íàâ÷àëüíî-ìå-
òîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ. Ïåâíèé ÷àñ òåìïè çìіíè îïåðàöіéíèõ ñèñòåì
і ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ áóëè òàêèìè, ùî â Óêðàїíі íàäðóêîâàíі
ïіäðó÷íèêè íà ìîìåíò ïîòðàïëÿííÿ ó øêîëè âæå áóëè çàñòàðіëèìè
і çàëèøàëèñÿ íà ïîëèöÿõ áіáëіîòåê. Ïåâíèé ÷àñ ïіäðó÷íèêè ç іíôîðìà-
òèêè âçàãàëі íå äðóêóâàëè. Ó÷èòåëü іíôîðìàòèêè ïîâèíåí àêòèâíî ðå-
àëіçîâóâàòè ïðèíöèï «íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ», îòðèìóþ÷è
íîâі çíàííÿ, îñâîþþ÷è íîâі òåõíîëîãії òà ïðîãðàìíі ïðîäóêòè, óäîñêî-
íàëþþ÷è ñâіé ôàõîâèé ðіâåíü.

Ùå îäíèì íàñëіäêîì ñòðіìêîãî ðîçâèòêó êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ
є їõíі øâèäêі òåìïè ìîðàëüíîãî çàñòàðіâàííÿ. Êîìïîíåíòè òà çàï-
÷àñòèíè äî çàñòàðіëèõ êîìï’þòåðіâ çíіìàþòü ç âèðîáíèöòâà і íàâіòü 
íåçíà÷íі ïîëîìêè âæå íå ïіäëÿãàþòü ðåìîíòó. Òðàïëÿєòüñÿ, ùî íàÿâíі
ó øêîëі êîìï’þòåðè òåõíі÷íî ìîæóòü ïðàöþâàòè, óòіì, òі ïðîãðàìè,
ÿêі íà íèõ çäàòíі âèêîíóâàòèñÿ, óæå íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ і ââàæàþòü-
ñÿ çàñòàðіëèìè. ßêùî ó÷íі îïàíîâóâàòèìóòü òі çàñîáè і òåõíîëîãії, íà 
ÿêі âæå íåìàє ïîïèòó, òî çíèêàє ñåíñ ó òàêîìó íàâ÷àííі. Çâіñíî, øêî-
ëà ìîæå ÷àñòêîâî îíîâëþâàòè òåõíіêó, ó÷èòåëü іíôîðìàòèêè ìîæå øó-
êàòè âіäïîâіäíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ òà çìіíþâàòè ñïîñîáè ïîäàííÿ
іíôîðìàöії. Ïðîòå öå áóäå ëèøå òèì÷àñîâèì âèðіøåííÿì ïðîáëåìè.

Çíà÷íі ôіíàíñîâі âèòðàòè íà âñòàíîâëåííÿ
òà çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè êîìï’þòåðíîãî êëàñó

Ïîâíà âàðòіñòü êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ çàçâè÷àé ïåðåâèùóє âàðòіñòü
îáëàäíàííÿ іíøèõ êàáіíåòіâ ó øêîëі. Òîìó ïîòðіáåí ðåòåëüíèé êîí-
òðîëü çà ñòàíîì òåõíіêè òà ñïîñîáàìè її âèêîðèñòàííÿ. Êðіì òîãî, ïî-
ñòіéíå âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè âèìàãàє ïîòî÷íèõ âèòðàò.
Öі êîøòè ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà ðåìîíò і ìîäåðíіçàöіþ òåõíіêè, ùî 
ìîæå çàáåçïå÷èòè çáіëüøåííÿ òåðìіíó âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ, íà çàêó-
ïіâëþ âèòðàòíèõ ìàòåðіàëіâ, îïëàòó äîñòóïó äî іíòåðíåòó.

Êîøòîâíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ

Âàðòіñòü ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå âñòàíîâëåíî â êîìï’þòåð-
íîìó êëàñі, ìîæå ïåðåâèùóâàòè âàðòіñòü âëàñíå êîìï’þòåðіâ. Òðèâà-
ëèé ÷àñ â Óêðàїíі ìàëî óâàãè ïðèäіëÿëè áîðîòüáі ç ïîðóøåííÿì àâòîð-
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ñüêèõ ïðàâ íà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Òîìó і â ïîáóòîâіé ñôåðі, і â
çàêëàäàõ îñ âіòè ÷àñòêà ïіðàòñüêèõ ïðîãðàì áóëà äîñèòü âèñîêîþ. Âè-
êîðèñòàííÿ íåëіöåíçіéíîãî, à òî÷íіøå êðàäåíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ, íåïðèïóñòèìå ó øêîëі, îñêіëüêè ïåðåøêîäæàє âèõîâàííþ ñâі-
äîìîãî ãðîìàäÿíèíà, ÿêèé äîòðèìóєòüñÿ âèìîã ïðàâîâîї äåìîêðàòè÷íîї
äåðæàâè. Ïåâíі êðîêè, ÿêі áóëè çðîáëåíі äëÿ âèïðàâëåííÿ öієї ñèòóà-
öії, äîïîìîãëè çâåðíóòè óâàãó íà öþ ïðîáëåìó òà äàëè çìîãó ÷àñòêîâî
çàáåçïå÷èòè øêîëè ëіöåíçіéíèìè îïåðàöіéíèìè ñèñòåìàìè òà îôіñíè-
ìè äîäàòêàìè. Àëå íàéãîëîâíіøå, âîíè ñïîíóêàëè ó÷èòåëіâ і êåðіâ-
íèöòâî çàêëàäіâ äî ïîøóêó àëüòåðíàòèâíèõ ïðîäóêòіâ. Òàê, ñó÷àñíà
âåðñіÿ îïåðàöіéíîї ñèñòåìè Windows ìîæå êîøòóâàòè ïðèáëèçíî $200
íà îäèí êîìï’þòåð, à îôіñíèé ïàêåò Microsoft Office ùå áëèçüêî $100
íà êîìï’þòåð. ßêùî ó øêîëі îáðàëè ÿê àëüòåðíàòèâó îäèí ç äèñòðèáó-
òèâіâ Linux òà îäèí ç âіëüíèõ îôіñíèõ äîäàòêіâ, òî âåñü êîìïëåêò ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ìîæíà îòðèìàòè áåçêîøòîâíî.

Ðіçíîìàíіòíіñòü ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ

Іñíóþòü ðіçíі îïåðàöіéíі ñèñòåìè òà їõíі âåðñії. Äëÿ ðіçíèõ òèïіâ
îïåðàöіéíèõ ñèñòåì ñòâîðþєòüñÿ ðіçíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Âîíî
ìàє ñâîї îñîá ëèâîñòі. Ïðèíöèïè ïîáóäîâè іíòåðôåéñó òà ìåòîäè ðîáîòè
â áіëüøîñòі ïðèêëàäíèõ çàñîáіâ çáіãàþòüñÿ. Ïðîòå іíîäі ïåðåõіä âіä
îäíієї ïðîãðàìè äî іíøîї ìîæå ñïðè÷èíèòè ïåâíі òðóäíîùі. ßê íàñëі-
äîê äëÿ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè ñêëàäíî ñòâîðèòè óñòàëåíèé ïіäðó÷-
íèê, ó ÿêîìó äåòàëüíî ðîçãëÿäàþòüñÿ âñі ìîæëèâі ñïîñîáè âèêîíàííÿ
çàâäàííÿ íà ïðèêëàäі ïåâíîãî çàñîáó. Ïî-ïåðøå, òàêèé ïіäðó÷íèê
øâèäêî çàñòàðіâàє, à ïî-äðóãå, íàâіòü îäíàêîâі êîìàíäè â ðіçíèõ âåðñі-
ÿõ ïðîãðàì ìîæóòü ìàòè ðіçíі íàçâè, ùî äåùî äåçîðієíòóє ó÷íÿ. Òîìó
çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – íàâ÷èòè ó÷íÿ ñàìîñòіéíî çíàõîäèòè ïîòðіáíó іí-
ôîðìàöіþ òà îïàíîâóâàòè ïðèêëàäíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ. Öå ìîæå
äîñÿãàòèñÿ âèêîðèñòàííÿì ðіçíèõ âåðñіé îïåðàöіéíèõ ñèñòåì і ïðî-
ãðàì íà óðîêàõ, ïîðіâíÿííÿì їõíіõ ìîæëèâîñòåé, âèçíà÷åííÿì ïåðåâàã
і íåäîëіêіâ.

Êîìï’þòåðíà òåõíіêà ìîæå âïëèâàòè
íà çäîðîâ’ÿ ó÷íіâ

Є êіëüêà îñíîâíèõ íàïðÿìіâ âïëèâó êîìï’þòåðíîї òåõíіêè íà çäî-
ðîâ’ÿ øêîëÿðà. Íàé÷àñòіøå ãîâîðÿòü ïðî âïëèâ íà çіð, êіñòêîâî-ì’ÿçî-
âèé àïàðàò і ïñèõіêó. Àëå ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî âñі öі ïðîÿâè ñòàþòü
ïîìіòíèìè òіëüêè òîäі, êîëè ïîðóøóþòüñÿ ïðàâèëà òåõíіêè áåçïåêè òà
ðåæèì ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ. Ïåðåâèùåííÿ äîçâîëåíîї òðè-
âàëîñòі ðîáîòè ïåðåâàæíî âіäáóâàєòüñÿ â äîìàøíіõ óìîâàõ. Äіòè ÷àñòî
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áåçêîíòðîëüíî âèêîðèñòîâóþòü êîìï’þòåðíі çàñîáè âäîìà òà ñïîæèâà-
þòü êîíòåíò, ÿêèé íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ їõíüîãî âіêó. Âñòàíîâëåíі Ñàíі-
òàðíèì ðåãëàìåíòîì îáìåæåííÿ ìàþòü âðàõîâóâàòèñÿ і â ñòðóêòóðі
óðîêó, і â ïіäáîðі íàâ÷àëüíèõ ìàòåðіàëіâ, çàâäàíü, ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ. Îêðåìî ñëіä çàóâàæèòè ïðî òі íåáåçïåêè, ÿêі ñòàíîâèòü ïіä-
êëþ÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæі. Íàÿâíіñòü íà óðîöі åëåêòðè÷íèõ ïðèñòðî-
їâ âèìàãàє âіä ó÷èòåëÿ ïðèñêіïëèâîãî êîíòðîëþ çà äіÿìè ó÷íіâ.
Âàæëèâèì є îçíàéîìëåííÿ ç ïðàâèëàìè òåõíіêè áåçïåêè òà ðåãóëÿð-
íèì їõ ïîâòîðåííÿì.

Ïîòóæíі ðîçâàæàëüíі ìîæëèâîñòі
êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ

×èñëåííі êîìï’þòåðíі іãðè, âіäåîñåðâіñè, ìåñåíäæåðè, ñîöіàëüíі
ìåðåæі ïðèâåðòàþòü çíà÷íó óâàãó äіòåé äî êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ. Õî÷à
íå âñі ç íèõ çàöіêàâëÿòüñÿ òåõíі÷íîþ ñêëàäîâîþ, óòіì âïëèâ íà çðîñòàí-
íÿ ïîïóëÿðíîñòі іíôîðìàòèêè òóò î÷åâèäíèé. Áàãàòî äіòåé ó ïîçà-
øêіëüíèé ÷àñ àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü êîìï’þòåðè. Âàæêî óÿâèòè
ñîáі іíøèé øêіëüíèé ïðåäìåò, çàñîáè ÿêîãî òàê áóëè á іíòåãðîâàíі â
ïîâñÿêäåííå æèòòÿ øêîëÿðіâ. Çâіñíî, íå ìîæíà ñòàâèòè îäíîçíà÷íèé
çíàê ðіâíîñòі ìіæ ðîçâàæàëüíèìè çàñîáàìè òà іíôîðìàòèêîþ ÿê øêіëü-
íèì ïðåäìåòîì. Àëå îòðèìàíі íàâè÷êè ó÷íі ìîæóòü óñïіøíî çàñòîñî-
âóâàòè é íà óðîêàõ. Îêðіì ïîçèòèâíîãî âïëèâó ðîçâàæàëüíèõ ìîæëè-
âîñòåé, ìîæíà ïîìіòèòè é ïåâíі íåãàòèâíі ïðîÿâè. Çîêðåìà, â ó÷íіâ 
÷àñòî ñêëàäàєòüñÿ âðàæåííÿ, ùî êîìï’þòåðíі çàñîáè öå íàñàìïåðåä
ðîçâàãè. Òîäі їì âàæêî íàëàøòóâàòèñÿ íà ïðîäóêòèâíó ðîáîòó íà óðîöі
іíôîðìàòèêè, ÿêà âèìàãàє ïåâíèõ çóñèëü.

Êîìï’þòåðíà òåõíіêà âèêîðèñòîâóєòüñÿ
äëÿ âèâ÷åííÿ іíøèõ ïðåäìåòіâ

Êîìï’þòåðíà òåõíіêà òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ íà óðîêàõ іíôîð-
ìàòèêè є îá’єêòàìè âèâ÷åííÿ. Àëå ðàçîì ç òèì âîíè âèñòóïàþòü ÿê
çàñіá íàâ÷àííÿ òà íàäàþòü âåëèêі ìîæëèâîñòі äëÿ âіäòâîðåííÿ çâóêî-
âèõ і âіäåîôðàãìåíòіâ, ñòàòè÷íîї òà àíіìîâàíîї ãðàôіêè, іíòåðàêòèâíîї
âçàєìîäії êîìï’þòåð-ëþäèíà, ïåðåâіðêè íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íÿ.
Öі ìîæëèâîñòі ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñ-
òі âèâ÷åííÿ іíøèõ ïðåäìåòіâ. Ïðè öüîìó âèíèêàþòü ïåâíі òðóäíîùі,
ïîâ’ÿçàíі ç íåñòà÷åþ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî õàðàêòå-
ðó, çîêðåìà óêðàїíîìîâíîãî, íåáàæàííÿì ó÷èòåëіâ óíîñèòè çìіíè â 
óñòàëåíèé ïîðÿäîê âèêëàäàííÿ âëàñíèõ ïðåäìåòіâ, óçãîäæåííÿì ìіñöÿ
òà ÷àñó ïðîâåäåííÿ óðîêіâ ó êîìï’þòåðíîìó êëàñі, ïіäòðèìêîþ ïðîâå-
äåííÿ óðîêó òåõíі÷íèì ñïåöіàëіñòîì òà îïëàòîþ éîãî ïðàöі. Íåâåëèêà
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êіëüêіñòü ðîáî÷èõ ìіñöü і ñïåöèôіêà ðîçòàøóâàííÿ êîìï’þòåðіâ ó êàáі-
íåòі âïëèâàþòü íà ôîðìó ïðîâåäåííÿ óðîêó. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі óðîêè
іíôîðìàòèêè äàþòü çíà÷íі ìîæëèâîñòі ùîäî іíòåãðàöії ç іíøèìè
øêіëüíèìè ïðåäìåòàìè. Âèâ÷åííÿ ðіçíèõ òåì іíôîðìàòèêè ìîæå ïðè-
ðîäíî ïîєäíóâàòèñÿ ç ìàòåðіàëîì ìàòåìàòèêè, óêðàїíñüêîї òà іíîçåì-
íîї ìîâ, «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ìèñòåöòâà òîùî.

1.2. Ìåòà і çàâäàííÿ ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè
â ïî÷àòêîâіé øêîëі

Ìåòîäèêà âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі íåðîçðèâíî
ïîâ’ÿçàíà ç íàâ÷àëüíîþ äèñöèïëіíîþ іíôîðìàòèêà. Óñі çìіíè, ÿêі âіä-
áóâàþòüñÿ ó øêіëüíіé іíôîðìàòèöі, ñóòòєâî âïëèâàþòü íà ìåòîäèêó її
âèâ÷åííÿ. Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó ìîæå çäàòèñÿ, ùî öі çìіíè ñòîñóþòüñÿ
ëèøå ïåðåëіêó òåì. Àëå íàñïðàâäі âîíè є ãëèáøèìè. Çìіíà çìіñòó íà-
â÷àííÿ ïåðåâàæíî âèçíà÷àєòüñÿ øâèäêèì òåõíі÷íèì ïðîãðåñîì òà
іíòåíñèâíèì âïðîâàäæåííÿì â óñі ñôåðè æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè іí-
ôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Òîìó îíîâëþþòüñÿ çàñîáè
íàâ÷àííÿ. Ïîòðåáà ó âèâ÷åííі íîâèõ òåì âèíèêàє âíàñëіäîê çáіëüøåí-
íÿ ïîïóëÿðíîñòі ïåâíèõ òåõíîëîãіé. Äëÿ ïðèêëàäó, âèâ÷åííÿ ìåðåæі
Іíòåðíåò ó øêîëàõ ðîçïî÷àëîñÿ íå ëèøå âíàñëіäîê ïîÿâè òàêîї òåõíî-
ëîãії, à âíàñëіäîê іíòåíñèâíîãî її âèêîðèñòàííÿ. Êðіì òîãî, òóò ìîæíà
ïîáà÷èòè і âïëèâ íà ìåòîäèêó âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè. Çàñîáè òà ðåñóð-
ñè ìåðåæі Іíòåðíåò ñóòòєâî ðîçøèðèëè ìåòîäè÷íі ïіäõîäè äî âèâ÷åííÿ
ðіçíèõ òåì.

Âіäáóâàєòüñÿ і çâîðîòíèé âïëèâ. Ïîøóê ìåòîäè÷íèõ ïіäõîäіâ äî âè-
â÷åííÿ îêðåìèõ òåì çóìîâëþє îíîâëåííÿ íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè. Âèáіð
âäàëîї ïîñëіäîâíîñòі âèâ÷åííÿ òåì, çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíîñòі ó âèâ÷åí-
íі іíôîðìàòèêè, âçàєìîçâ’ÿçêó ìіæ òåìàìè – óñå öå є íàäáàííÿì ìåòî-
äèêè âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè, ùî âèçíà÷àє çìіñò øêіëüíîї äèñöèïëіíè.
Òàêèé ñàìèé âçàєìîîáìіí âіäáóâàєòüñÿ і íà ðіâíі ôîðì òà ìåòîäіâ íà-
â÷àííÿ.

Ìåòà іíôîðìàòè÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі

Çà Äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì ïî÷àòêîâîї îñâіòè ìåòîþ іíôîðìàòè÷íîї
îñâіòíüîї ãàëóçі є ôîðìóâàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї êîìïå-
òåíòíîñòі òà іíøèõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, çäàòíîñòі äî ðîçâ’ÿçó-
âàííÿ ïðîáëåì ç âèêîðèñòàííÿì öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ, іíôîðìàöіé-
íî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé і êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ äëÿ ðîçâèòêó,
òâîð÷îãî ñàìîâèðàæåííÿ, âëàñíîãî òà ñóñïіëüíîãî äîáðîáóòó, íàâè÷îê
áåçïå÷íîї òà åòè÷íîї äіÿëüíîñòі â іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі.
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Çàâäàííÿ іíôîðìàòè÷íîї îñâіòíüîї ãàëóçі

Клас Типова освітня програма
(О. Савченко)

Типова освітня програма 
(Р. Шиян)

2 
кл
ас

  формування в учнів 
уявлення про роль ін-
формаційно-комуніка-
ційних технологій у житті 
людини;

  формування вмінь опи-
сувати об’єкти реальної 
та віртуальної дійсності 
різноманітними засоба-
ми подання інформації;

  формування початкових
навичок інформаційної
діяльності, зокрема
вмінь опрацьовувати 
текстову та графічну
інформацію;

  формування в дітей 
початкового досвіду ви-
користання комп’ютерної 
техніки для розв’язу-
вання навчальних, твор-
чих і практичних задач;

  розвиток логічного, алго-
ритмічного, творчого та
об’єктно-орієнтованого
мислення учнів

  формування відповідальної позиції циф-
рового громадянина, навичок безпечного й
етичного користування цифровими пристро-
ями та мережами;

  формування початкових умінь розрізняти ін-
формацію різних видів і працювати з нею за 
допомогою цифрових пристроїв чи без них;

  формування початкових умінь визначати,
знаходити та зберігати інформацію, необ-
хідну для розв’язування життєвих проблем
(навчання, гри тощо), за допомогою цифро-
вих пристроїв, мереж і без них, самостійно
та під час групової взаємодії; розрізняти
правдиву і неправдиву інформацію різних
видів;

  налагодження комунікації за допомогою
цифрових пристроїв і мереж для спільної
творчості, співпраці, навчання, гри;

  формування початкових умінь створювати
електронні тексти (зображення, відео, зву-
ки, програми тощо) за допомогою цифрових
пристроїв;

  формування вмінь презентувати себе, влас-
ну творчість, ідеї, створені продукти та інші
результати індивідуальної та групової ді-
яльності за допомогою цифрових пристроїв

З–
4 
кл
ас
и

  знаходити та опрацьову-
вати інформацію з ви-
користанням пошукових 
систем;

  створювати інформацій-
ні об’єкти та опрацьо-
вувати їх у програмних
середо вищах;

  здійснювати індиві-
дуальну й колективну 
діяльність в інформацій-
ному середовищі;

  критично оцінювати 
інформацію для розв’я-
зуван ня життєвих проб-
лем;

  формування відповідальної позиції циф-
рового громадянина, навичок безпечного й
етичного користування цифровими пристро-
ями та мережами;

  формування початкових умінь розрізняти ін-
формацію різних видів і працювати з нею за 
допомогою цифрових пристроїв чи без них;

  формування початкових умінь визначати,
знаходити та зберігати інформацію, необ-
хідну для розв’язування життєвих проблем
(навчання, гри тощо), за допомогою цифро-
вих пристроїв, мереж і без них, самостійно
та під час групової взаємодії; розрізняти
правдиву і неправдиву інформацію різних
видів;
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Клас Типова освітня програма
(О. Савченко)

Типова освітня програма
(Р. Шиян)

З–
4 
кл
ас
и

  дотримуватися етичних,
міжкультурних і право-
вих норм інформаційної 
взаємодії;

  дотримуватися правил
безпечної роботи з
комп’ютерними пристро-
ями

  налагодження комунікації за допомогою
цифрових пристроїв і мереж для спільної 
творчості, співпраці, навчання, гри;

  формування початкових умінь створювати
електронні тексти (зображення, відео, зву-
ки, програми тощо) за допомогою цифрових
пристроїв;

  формування вмінь презентувати себе, влас-
ну творчість, ідеї, створені продукти та інші 
результати індивідуальної та групової ді-
яльності за допомогою цифрових пристроїв

ßêùî ïîðіâíÿòè ç ïîïåðåäíіìè íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè ç іíôîð-
ìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі, òî ìîæíà ïîìіòèòè ðàçþ÷ó âіäìіííіñòü,
ÿêà ïîëÿãàє ó áіëüøіé óâàçі äî âèõîâàííÿ ñâіäîìîãî ãðîìàäÿíèíà, ùî
æèâå, íàâ÷àєòüñÿ òà äіє â öèôðîâîìó ñóñïіëüñòâі.

Ìåòà ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè

Ìåòà ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè: ôîðìóâàííÿ çàãàëüíèõ
і ïðîôåñіéíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷èòåëÿ, ùî çàáåçïå÷óþòü óñïіøíå
íàâ÷àííÿ ó÷íіâ іíôîðìàòèêè, ðîçâèòîê їõíüîї îñîáèñòîñòі, âèõîâàííÿ
ñâіäîìèõ ãðîìàäÿí öèôðîâîãî ñóñïіëüñòâà, ÿêі óñâіäîìëþþòü íàñëіäêè
ñâîїõ äіé, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ âìіíü âèêîðèñòîâóâàòè ñó÷àñíі іíôîð-
ìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії ó ñâîїé ïðîôåñіéíіé äіÿëüíîñòі.

Çìіñò íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè
çà Òèïîâèìè îñâіòíіìè ïðîãðàìàìè

Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî÷àòêîâîї îñâіòè

Загальні резуль-
тати навчання 

здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення 
та систематизація даних, критичне оцінювання інформації

для розв’язування життєвих проблем

Досліджує інфор-
маційний навколи-
шній світ 

пояснює сприйняття ін-
формації різними органа-
ми чуття на основі влас-
них спостережень

пояснює основні інформаційні
процеси у близькому для себе
середовищі (дім, школа, вулиця)
на основі власних спостережень

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Загальні резуль-
тати навчання

здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

Знаходить, подає, 
перетворює, аналі-
зує та зберігає дані 
різних типів

розрізняє та фіксує дані, 
аналізує та впорядковує
прості послідовності

знаходить інформацію, зберігає 
дані на цифрових носіях, пе-
ретворює інформацію з однієї 
форми в іншу за допомогою по-
даних шаблонів, порівнює різні 
способи представлення інфор-
мації, аналізує та впорядковує 
послідовності

Добирає об’єкти 
для створення мо-
делей

визначає об’єкти, їхні
властивості та значення 
властивостей за підтрим-
ки вчителя; розрізняє мо-
делі та їхні відповідники 
в реальному світі, ство-
рює прості моделі 

класифікує об’єкти за їхніми
властивостями, зіставляє оз-
наки моделей реального і циф-
рового світу, аналізує вплив 
подій на властивості, досліджує 
об’єкти за допомогою створених 
моделей

Критично оцінює 
інформацію з різ-
них джерел

розрізняє правдиві та
неправдиві твердження, 
здобуті з різних джерел

висловлює припущення про 
достовірність інформації, отри-
маної із цифрових джерел, роз-
різняє факти і судження

Створення інформаційних продуктів і програм для ефективного
розв’язування задач/проблем, творчого самовираження індивідуально

та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв і без них

Розробляє та реа-
лізує алгоритми 

створює план дій, наво-
дить приклади повторен-
ня та виконання дій за
визначеним завданням 
у повсякденній діяльності 

розробляє алгоритми (зокрема, 
для власної чи групової діяль-
ності) з послідовних дій, умов, 
повторень

Створює та нала-
годжує програмні
проєкти 

складає простий план 
з точних та однозначних 
вказівок до дій виконав-
ців, виявляє в ньому
помилки, оцінює відповід-
ність очікуваному резуль-
тату

створює згідно з планом або
алгоритмом прості програми
та налагоджує їх; прогнозує та 
формулює очікуваний результат
створеної програми

Розробляє модуль-
ні проєкти 

складає ціле із запропо-
нованих частин, пояснює,
як заміна окремих частин 
приводить до іншого ці-
лого

розкладає задачі на прості, які
виконуються згідно з окремими
інструкціями чи послідовністю 
інструкцій, і навпаки (компонує)

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Загальні резуль-
тати навчання 

здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

Опрацьовує та 
створює інформа-
ційні продукти з ви-
користанням даних
різних типів

використовує готові та 
створює прості інфор-
маційні продукти (текст,
зображення, звуки) для
отримання, передачі
інформації або представ-
лення власних ідей, ре-
зультатів діяльності

створює інформаційні продукти,
поєднуючи текст, зображення,
звук тощо для представлення
ідей та/або результатів діяль-
ності

Співпрацює в ко-
манді для створен-
ня інформаційного
продукту

самостійно та відпові-
дально виконує визначені
завдання; працює в ко-
манді з іншими особами
для досягнення спільної
мети

керує своїми діями та пояснює
власний внесок у спільний ре-
зультат роботи команди, комен-
тує успішні та невдалі кроки у
процесі роботи

Усвідомлене використання інформаційних і комунікаційних технологій 
та цифрових пристроїв для доступу до інформації, спілкування та співпраці 

як творець та/або споживач, самостійне опанування нових

Використовує ши-
рокий спектр циф-
рових пристроїв

використовує цифрові
пристрої вдома, у школі,
на вулиці та пояснює їхнє
призначення

обирає цифрове середовище,
пристрої, засоби для розв’язу-
вання життєвої задачі/пробле-
ми, пояснює свій вибір

Організовує влас-
не інформаційне 
середовище

організовує власне ро-
боче місце за допомогою
дорослих; розпізнає та
описує прості проблеми
та збої, які виникають у
роботі доступних циф-
рових пристроїв, звер-
тається по допомогу та
підтримку

налаштовує для власних потреб 
відповідне програмне середо-
вище; визначає за допомогою
правильної термінології збої
в роботі доступних цифрових
пристроїв, усуває прості не-
справності

Спілкується, на-
вчається та спів-
працює в мереже-
вих спільнотах 

використовує цифрові
пристрої, технології для
доступу до інформації та
спілкування

співпрацює та спілкується в за-
хищених мережевих спільнотах
для обміну думками, виконання
спільних завдань, пошуку інфор-
мації та навчання

Усвідомлення наслідків використання інформаційних технологій для себе, 
суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання етичних, 

міжкультурних і правових норм інформаційної взаємодії

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Загальні резуль-
тати навчання

здобувачів освіти

Обов’язкові результати навчання здобувачів освіти

1–2 класи 3–4 класи

Відповідально ви-
користовує інфор-
маційні технології 
у повсякденному 
житті, захищає
себе та свій інфор-
маційний простір

дотримується правил 
безпечної роботи; захи-
щає свій інформаційний 
простір; розповідає про 
проблеми дорослим

відповідально використовує 
технології для власної безпеки,
регулює власний час роботи із 
цифровими пристроями, обгово-
рює різні наслідки використання
інформаційних технологій у шко-
лі, на вулиці, вдома тощо

Дотримується
норм соціальної,
міжкультурної та 
міжособистісної 
взаємодії

зважає на технічні можли-
вості цифрових пристроїв 
для спілкування, зокрема 
з людьми з особ ливими
потребами, поважає при-
ватність повідомлень,
толерантно ставиться до 
відмінностей культур, тра-
дицій і різних думок 

добирає належні засоби для
спілкування з іншими особами,
зокрема з людьми з особ ливими
потребами безпосередньо та
через інтернет, усвідомлює від-
повідальність за свою діяльність 
в інтернеті, рекомендує цікаві та 
безпечні сайти своїм друзям

Дотримується
норм правової вза-
ємодії

зазначає авторство влас-
них робіт, виявляє повагу
до авторства інших осіб 

відвідує тільки корисні та без-
печні сайти, дотримується
правил використання власних і
чужих творів

Ðîçãëÿäàþ÷è Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè (ñêîðî÷åíî ÒÎÏ), âàæëèâî
çàóâàæèòè, ùî çìіñòîâі ëіíії, ïðåäñòàâëåíі â íèõ, íå âêàçóþòü îäíî-
çíà÷íî íà íàçâó òåìè. Î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè íàâ÷àííÿ, ÿêі âêëþ÷åíî
â ðіçíі çìіñòîâі ëіíії ìîæóòü äîñÿãàòèñÿ íà îäíîìó óðîöі. Ó Òèïîâіé
îñâіòíіé ïðîãðàìі, ðîçðîáëåíіé ïіä êåðіâíèöòâîì Î. Ñàâ÷åíêî, áіëüøå
êîíêðåòèçóєòüñÿ âèâ÷åííÿ ïåâíèõ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêòіâ. Ïðèíàéìíі
çі çìіñòó òà ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ ìîæíà ÷іòêî âèîêðåìèòè êîìï’þ-
òåðíó ïðîãðàìó òà її ôóíêöіîíàëüíі ìîæëèâîñòі, ÿêі ïîòðіáíî âèâ÷à-
òè. Ó Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі, ðîçðîáëåíіé ïіä êåðіâíèöòâîì
Ð. Øèÿíà, äàíî áіëüøå àêàäåìі÷íîї ñâîáîäè â÷èòåëþ òà çàêëàäó îñâі-
òè. Òóò ó çíà÷íî áіëüøèõ ìåæàõ ìîæíà îáèðàòè ïðîãðàìíèé çàñіá.
Êðіì òîãî, ó öіé Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі çìіñòîâі ëіíії ìîæóòü áіëü-
øå ïåðåïëіòàòèñÿ òà ïðîïîíîâàíèé çìіñò ïîєäíóâàòèñÿ â ìåæàõ âè-
â÷åííÿ îäíієї òåìè.

Îðієíòàöіÿ íà âèâ÷åííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ïåâíîãî íàïðÿìó
òàêîæ íå çàâæäè ñïðàöüîâóє. Îäíàêîâі íàâè÷êè ìîæíà ôîðìóâàòè çà
äîïîìîãîþ ðіçíèõ ïðîãðàì. Íàïðèêëàä, ñòâîðþâàòè çîáðàæåííÿ ìîæ-
íà çà äîïîìîãîþ ãðàôі÷íîãî ÷è òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà, ïðîãðàìè ïіäãî-
òîâêè ïðåçåíòàöіé, ñåðåäîâèùà ïðîãðàìóâàííÿ.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà (Î. Ñàâ÷åíêî)

Рівні навчання 
Засоби та об’єкти

навчання
Змістові лінії

2 клас 3 клас 4 клас

Графічний
редактор

Текстовий
редактор

Середовище 
програмування

Інформація. Дії з інформацією ☼ ☼ ☼, зокрема по-
шук інформації в
мережі Інтернет

Комп’ютерні пристрої для здійснен-
ня дій з інформацією

☼ ☼ ☼

Комп’ютерні програми. Меню та 
інструменти

☼ ☼ ☼

Об’єкт. Властивості об’єкта ☼ ☼ ☼

Створення інформаційних моделей. 
Змінення готових. Використання

☼ ☼ ☼

Алгоритми ☼ ☼ ☼

Змістові лінії
Зміст навчання

2 клас 3 клас 4 клас

Інформація. 
Дії з інфор-
мацією

Навколишній світ
та інформація.
Види інформації за 
способом подання

Роль інформації 
в житті людини. Пе-
ретворення інфор-
мації з одного виду
в інший. Способи по-
дання повідомлень, 
носії повідомлень,
символи, кодування
і декодування.
Структурування ін-
формації.
Поняття про мережу
Інтернет, програ-
ма-браузер, веб-
сторінка, вебсайт,
гіперпосилання.
Авторське право.
Безпечна робота в
інтернеті

Пошук інформації
в мережі Інтернет.
Інформаційна вза-
ємодія. Критичне
оцінювання інфор-
мації
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Змістові лінії
Зміст навчання

2 клас 3 клас 4 клас

Комп’ютерні 
пристрої для
здійснення 
дій з інфор-
мацією

Комп’ютерна тех-
ніка як засіб здійс-
нення дій з інфор-
мацією

Історія виникнення
пристроїв для робо-
ти з інформацією. 
Джерело інформації. 
Носії інформації.
Пристрої введення 
та виведення 
інформації.
Введення текстових 
даних.
Правила введення 
та редагування тек-
стових даних

Сучасні носії інфор-
мації.
Організація роботи
цифрового при-
строю (введення,
збереження, опра-
цювання, збережен-
ня або виведення 
даних).
Збереження 
інформації. Пам’ять 
комп’ютера (вну-
трішня та зовнішня).
Огляд конструкторів 
з робототехніки

Об’єкт. Вла-
стивості 
об’єкта

Створення про-
стих геометричних
моделей об’єктів
за описом їхніх
властивостей.
Зміна значень
властивостей об’єк-
та (колір контуру, 
колір фону, форма 
об’єкта)

Види об’єктів: тек-
стові, графічні. Ін-
формаційний об’єкт. 
Властивості об’єкта. 
Створення моделі 
об’єкта за заданими
властивостями.
Зміна значень власти-
востей об’єкта (колір
тексту, шрифт, на-
креслення)

Об’єкти для ство-
рення моделей.
Форматування та
редагування об’єк-
тів.
Додавання аніма-
ційних ефектів до 
об’єктів

Комп’ютерні 
програми. 
Меню та 

інструменти

Меню комп’ютерної
програми.
Огляд різних при-
кладів меню.
Інструменти
комп’ютерних про-
грам.
Графічний редактор.
Інструменти графіч-
ного редактора та 
їх налаштування.
Створення та ре-
дагування простих
малюнків.
Добір кольорової
гами малюнка.
Збереження 
малюнків

Текстові редактори.
Середовища для 
читання текстів. 
Закладки в тексті,
цитати тощо.
Віртуальні бібліоте-
ки, довідники, енци-
клопедії, словники.
Основні команди 
редагування: 
вирізати, копіювати,
вставити, видалити. 
Уведення символів
за допомогою клаві-
атури. Доповнення
текстів зображен-
нями

Середовище про-
грамування.
Команди та інстру-
менти. Проєкти

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Змістові лінії
Зміст навчання

2 клас 3 клас 4 клас

Створення
інформацій-
них моделей. 
Змінення 
готових. 

Використан-
ня

Перенесення фраг-
ментів малюнка.
Виділення і впоряд-
кування даних за
певною ознакою.
Прості та складені 
сюжетні геометрич-
ні задачі.
Копіювання фраг-
ментів малюнка

Етапи створення ін-
формаційної моделі 
в різних програмних 
середо вищах.
Створення текстових 
інформаційних мо-
делей, зокрема
в табличній формі.
Комп’ютерні презен-
тації, редагування
презентацій.
Утворення нового
слайда, текстового 
вікна/поля. Допов-
нення презентації
текстом, зображен-
ням, схемою.
Форматування пре-
зентації. Режим по-
казу презентації

Складові частини
об’єктів. Дії об’єктів.
Математичні моде-
лі. Розв’язування 
задач з використан-
ням математичного
моделювання

Лінійні
алгоритми

Створення малюн-
ків за готовими
алгоритмами.
Складання власних
графічних алгорит-
мів

Команди і виконавці,
алгоритми, способи
подання алгоритмів.
Запис лінійних алго-
ритмів.
Створення зобра-
жень за власними
алгоритмами.
Знаходження та ви-
правлення помилок 
в алгоритмах.
Логічні висловлю-
вання

Середовище вико-
нання алгоритму.
Алгоритми з розга-
луженням, складан-
ня алгоритмів
з повторенням.
Створення програ-
мованих проєктів,
зокрема анімацій-
них історій.
Ігри та стратегії пе-
ремоги

Òèïîâà îñâіòíÿ ïðîãðàìà (Ð. Øèÿí)

2 клас 3–4 класи

1. Змістова лінія «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)»

Поняття про інформацію.
Сприймання інформації людиною. Види інфор-
мації за способом сприйняття (зорова, слухова,
дотикова, нюхова, смакова).

Інформаційні процеси. Спо-
творення інформації. 
Пошук відомостей і збережен-
ня результатів пошуку.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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2 клас 3–4 класи

Властивості інформації (без називання термінів). 
Джерела отримання інформації людиною та ма-
шиною.
Формулювання запитань (типу «так/ні», відкриті,
уточнювальні) до розповідей, текстів, завдань. 
Формулювання запитів для пристроїв і людей.
Головні/ ключові слова для пошуку інформації в 
навколишньому середовищі та мережах («про що
я хочу дізнатися?»). Як запит сформулювати од-
ним словом/словосполученням?
Читання інформаційних знаків. Створення влас-
них. Орієнтування за допомогою інформаційних 
знаків і позначок на цифрових пристроях в до-
ступному середовищі. Розпізнавання та зчитуван-
ня інформації різного виду на носіях і в доступно-
му середовищі.
Приклади фіксування інформації людиною і
машиною (алфавіт, кольори, цифри, спеціальні 
знаки/символи). Кодування відповідей «так–ні»
спеціальними знаками (0–1, червоний – зелений, 
жестами) тощо. Емотикони, інформаційні знаки, 
схеми як закодована інформація.
Просте впорядкування даних.
Використання і пояснення готових  схем, таблиць, 
понятійних карт для організації зібраної інформації.
Збирання даних (фото-, відео-, аудіо-, текстових 
тощо), у тому числі цифровими пристроями, їх
фіксування на носіях (папір, флешка тощо). Збе-
реження даних та інформації на носіях. Приклади 
доступних носіїв. 
Упорядкування простих послідовностей для
розв’язування проблем, виявлення закономірнос-
тей і помилок у послідовностях.
Створення найпростіших моделей (із підручних 
матеріалів, конструктора тощо та за допомогою 
цифрових пристроїв).
Властивості об’єктів та їхніх моделей. Групи
об’єктів за одною спільною ознакою.
Правдиві та хибні висловлювання. Факти та ви-
гадка. Припущення і фантазія. Прогнозування 
розвитку подій (казки, мультфільми, готові про-
грами, ігри), порівняння результатів відповідно до
висловлених припущень

Перетворення (конверту-
вання, кодування) даних та 
інформації для збереження на
різних носіях. Види носіїв.
Види інформації за формою 
подання (текстова, графічна,
числова, звукова, відео тощо).
Властивості інформації.
Істинні та хибні висловлювання.
Порівняння текстів з правди-
вою та неправдивою інформа-
цією. Пошук хибних висловлю-
вань у текстах (зображеннях,
математичних записах тощо). 
Фейкова інформація в текстах,
зображеннях, на відео тощо.
Прості критерії оцінюван-
ня  надійності інтернет-сайтів.
Факти та судження, спосо-
би  їхнього розпізнавання.
Визначення URL-адреси ін-
формаційного ресурсу (дже-
рела інформації), поняття про 
авторство матеріалу.
Групи об’єктів за декількома
спільними ознаками. Струк-
турування елементів за кате-
горіями (зокрема, створення/
заповнення структури папок).
Упорядкування різних послі-
довностей для вирішення
задач/проблем, виявлення
закономірностей і помилок у
послідовностях.
Прості схеми та діаграми для
представлення якісних і кіль-
кісних характеристик.
Експериментування з готови-
ми та складеними моделями.
Створення моделей за допо-
могою цифрових пристроїв і
програм

2. Змістова лінія «Моя цифрова творчість»

Подія, послідовність подій.
Укладання послідовності кроків.

Події, послідовність подій.
Інструкції щодо обробки подій
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2 клас 3–4 класи

Наслідки порушення плану (алгоритму), послі-
довності подій у близькому середовищі, готових
програмах, іграх.
Складання простих алгоритмів для виконавця. 
Виконавець і його система команд.
Що можуть і не можуть виконати машини і люди. 
Очікуваний результат.
Виправлення помилок у планах і алгоритмах.
Завдання прості та складні. Послідовність розв’я-
зування складного завдання. Конструювання.
Програми та інструменти для створення простих
зображень, текстів, музики, запису голосових
повідомлень і пісень. Перегляд і використання
простих інформаційних продуктів (зображень, 
текстів, звуків, відео та їх поєднання).
Аудіо- та інтерактивні книжки.
Заповнення таблиць на пристроях і без них, про-
сті розрахунки. 
Програми та пристрої для простих розрахунків. 
Електронні тексти. Створення простих електрон-
них текстів методом набору і голосовим. Ви-
окремлення ключових слів і фрагментів. Шрифти. 
Їхня роль. Кольори та оздоблення. Оформлення
текстів. Електронний дизайн.
Збереження інформаційних продуктів на 
прист роях. Редагування створених чи готових
електрон них документів. Презентування власних 
ідей, думок, готових чи створених інформаційних 
продуктів перед аудиторією

для їх подання та виконання 
виконавцями.  
Комбіновані задачі. Послідов-
ність розв’язування комбінова-
ної задачі. Лінійні, розгалужені 
та циклічні алгоритми.
Логічне слідування.
Створення програм у простих 
дитячих середовищах. Ство-
рення програм за наданим 
алгоритмом.
Очікуваний результат. Різні 
шляхи його досягнення. Пере-
вірка результату.
Прості та складні проблеми. 
Конструювання. 
Прості та складені алгоритми. 
Логічні та алгоритмічні помил-
ки у скомпонованій програмі.
Комп’ютерні програми для 
створення інформаційних про-
дуктів, інструменти та їх нала-
штування.
Створення простих текстів, 
зображень, відео тощо та до-
кументів з їх поєднанням. Про-
сті операції з таблицями.
Презентування створених 
продуктів

3. Змістова лінія «Комунікація та співпраця»

Правила і необхідність їхнього дотримання. Гру-
пова робота і лідерство. Оцінювання досягнутого
результату власної і групової праці.
Спостереження за розвитком подій, експеримен-
тів, досягнення результату. Висновок про досяг-
нення/недосягнення результату.
Допомога інших під час пошуку рішення.
Комунікація (однокласники, учитель, батьки, довід-
ники, словники тощо) для пошуку потрібних ресурсів

Групова взаємодія. Групові 
ролі. Зворотний зв’язок. Аргу-
ментовані відповіді. Плануван-
ня групової діяльності. Лідер і 
виконавець. Відповідальність 
виконавця та свобода дій.
Рефлексія щодо власної ді-
яльності

4. Змістова лінія «Я і цифрові пристрої»

Люди і машини. Інтелектуальна поведінка машин.
Передавання інформації від людини до пристрою 
і навпаки. Цифрові пристрої для навчання, побу-
ту, гри, безпеки, розвитку та збору інформації.

Цифрові пристрої, їхнє 
призначення і взаємодія. 
Комп’ютерні системи. Викори-
стання цифрових пристроїв
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2 клас 3–4 класи

Можливості цифрових пристроїв, призначення, 
вмикання/вимикання, перевантаження. Робоче
місце для роботи із цифровими пристроями. Еле-
ментарне налагодження програмного середови-
ща під власні потреби.
Розпізнавання та усування елементарних не-
справностей пристроїв і програм, прості заходи 
збереження пристроїв.
Цифрові пристрої як приватна власність іншої
особи, колективу, організації.
Передавання інформації в сучасному суспільстві.
Програми та пристрої для спілкування в інтернеті, 
у безпечних онлайнових і офлайнових середовищах.
Спілкування, пошук інформації через відео- чи 
звуковий (голосовий) режим або передавання 
простого тексту, зображення тощо.
Перегляд  навчального відео, анімацій, схем, по-
шук і навігація в безпечних мережах та інтернеті
за допомогою цифрових пристроїв

для розв’язування усталених
і творчих завдань. Переваги, 
можливості та обмеження 
цифрових пристроїв різних 
видів.
Правила експлуатації циф-
рових пристроїв.  Основні 
несправності цифрових при-
строїв, збої в роботі програм, 
шляхи їх усунення. Вікові 
обмеження і свідомий вибір 
програм для роботи. Нала-
штування програм під власні 
потреби.
Пошук інформації. Види пошу-
ку. Пошукові системи.
Порівняння інформаційних 
ресурсів.
Освітні вебресурси і правила 
роботи з ними.
Засоби і методи міжособистої
комунікації в мережевих спіль-
нотах.
Етика спілкування в мережах 
і її дотримання. Спільне та
відмінне між реальним і вірту-
альним спілкуванням.
Поняття про гіпертекст, гіперпо-
силання. Навігація в мережах

5. Змістова лінія «Відповідальність та безпека
в інформаційному суспільстві»

Правила власної та взаємної безпеки із цифро-
вими пристроями. Організація робочого місця та 
особистого режиму роботи із цифровими пристроями.
Саморегуляція під час роботи із цифровими при-
строями.
Засоби та способи збереження особистої інфор-
мації. Пін-коди і паролі (текстові, графічні, циф-
рові, тактильні, фотопаролі, паролі-зображення
тощо), їх призначення та доцільне використання.
Вікові обмеження на перегляд сторінок і створен-
ня акаунтів.
Безпека в мережах. Небезпечні співрозмовники
та теми.
Виявлення проблем і джерела допомоги.

Наслідки небезпечної та неко-
ректної роботи із цифровими
пристроями і програмами 
безпосередньо та в мережах. 
Етика та безпека цифрової по-
ведінки, цифрова репутація та
цифровий слід. Відповідальна 
поведінка онлайн. Конфіден-
ційність даних, приватність 
інформації. Сильні і слабкі 
паролі. Джерела отримання 
допомоги в прикрих і тривож-
них ситуаціях.
Культура в мережах, особ-
ливості комунікації з людьми
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2 клас 3–4 класи

Етика спілкування в мережах і в реальному житті,
особ ливості цифрового спілкування. Як уникнути
цькування і діяти у випадку образ у цифровому 
спілкуванні.
Програми та засоби, які полегшують спілкування
з людьми з особ ливими потребами.
Інформація для дітей і дорослих, приватна, осо-
биста, сімейна, колективна, публічна.
Авторство контенту, зокрема електронного (влас-
не і чуже)

іншої культури та з особ-
ливими потребами. Відпові-
дальність за порушення пра-
вил взаємодії.
Модель адекватного реагуван-
ня в сумнівних ситуаціях.
Способи визначення і позна-
чення авторства інформацій-
них продуктів. Поняття про 
захист авторських прав.
Наслідки та ризики викори-
стання плагіату (списування)

1.3. Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä äî âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè

Êîìïåòåíòíіñíèé ïіäõіä ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ñòàâ äîñèòü ïîøèðå-
íèì, îñêіëüêè âіí ïіäñèëþє ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàíіñòü íàâ÷àííÿ. Ñàìå
íà îñíîâі êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó óêëàäåíî Äåðæàâíèé ñòàíäàðò ïî-
÷àòêîâîї îñâіòè òà Òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè ïî÷àòêîâîї øêîëè.

Ðîçãëÿíåìî êëþ÷îâі êîìïåòåíòíîñòі, ñôîðìóëüîâàíі â Äåðæàâíîìó
ñòàíäàðòі ïî÷àòêîâîї îñâіòè, òà øëÿõè їõíüîãî ôîðìóâàííÿ íà óðîêàõ
іíôîðìàòèêè.

Âіëüíå âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ

Öÿ êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє óìіííÿ óñíî і ïèñüìîâî âèñëîâëþâà-
òè ñâîї äóìêè, ïî÷óòòÿ, ÷іòêî òà àðãóìåíòîâàíî ïîÿñíþâàòè ôàêòè,
à òàêîæ ëþáîâ äî ÷èòàííÿ, âіä÷óòòÿ êðàñè ñëîâà, óñâіäîìëåííÿ ðîëі
ìîâè äëÿ åôåêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ òà êóëüòóðíîãî ñàìîâèðàæåííÿ, ãî-
òîâíіñòü âæèâàòè óêðàїíñüêó ìîâó ÿê ðіäíó â ðіçíèõ æèòòєâèõ ñèòóà-
öіÿõ.

Õèáíî ââàæàòè, ùî íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè ó÷íі âçàєìîäіþòü ëèøå
ç êîìï’þòåðàìè. Äîñèòü áàãàòî ÷àñó ìàє ïðèäіëÿòèñÿ ðîáîòі ç ïіäðó÷-
íèêîì, ïîÿñíåííþ â÷èòåëÿ, îáãîâîðåííþ çàâäàíü ç îäíîêëàñíèêàìè
òîùî.

Ôîðìóâàííÿ öієї êîìïåòåíòíîñòі ìîæå âіäáóâàòèñÿ íà óðîêàõ іí-
ôîðìàòèêè ïіä ÷àñ òàêèõ äіé:

– ïîñòàíîâêà öіëåé óðîêó òà ïіäáèòòÿ ïіäñóìêó óðîêó;
– íàâ÷àííÿ òà ñïіâïðàöÿ â ãðóïàõ;
– áåñіäè, ñïіëüíі îáãîâîðåííÿ;
– îáãîâîðåííÿ ïðîєêòіâ і ðîáîòà íàä íèìè;
– îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò;
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– іíòåãðàöіÿ ç ìîâíî-ëіòåðàòóðíîþ ãàëóççþ;
–  âіðòóàëüíå òà ðåàëüíå ñïіëêóâàííÿ ç äîòðèìàííÿì óñòàíîâëåíèõ

ïðàâèë;
– ïðåçåíòóâàííÿ ðåçóëüòàòіâ, âèñòóïè.

Çäàòíіñòü ñïіëêóâàòèñÿ ðіäíîþ
òà іíîçåìíèìè ìîâàìè

Ïåðåäáà÷àє àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ðіäíîї ìîâè (ó ðàçі âіäìіííîї
âіä äåðæàâíîї) ó ðіçíèõ êîìóíіêàòèâíèõ ñèòóàöіÿõ, çîêðåìà â ïîáóòі,
îñâіòíüîìó ïðîöåñі, êóëüòóðíîìó æèòòі ãðîìàäè, ìîæëèâіñòü ðîçóìі-
òè ïðîñòі âèñëîâëþâàííÿ іíîçåìíîþ ìîâîþ, ñïіëêóâàòèñÿ íåþ ó âіä-
ïîâіäíèõ ñèòóàöіÿõ, îâîëîäіííÿ íàâè÷êàìè ìіæêóëüòóðíîãî ñïіëêó-
âàííÿ.

Ðіâåíü âîëîäіííÿ іíîçåìíîþ ìîâîþ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ çâіñíî íå-
äîñòàòíіé äëÿ ïîâíîöіííîãî ñïіëêóâàííÿ íåþ. Óòіì íà óðîêàõ іíôîðìà-
òèêè ó÷íі ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ ç àíãëіéñüêèìè ñëîâàìè. Öå ìîæóòü áóòè
íàçâè ñàéòіâ, êîìàíä, ïóíêòіâ ìåíþ â ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìàõ, íàçâè
åëåìåíòіâ іíòåðôåéñó, êëþ÷îâі ïîíÿòòÿ іíøîìîâíîãî ïîõîäæåííÿ, іí-
ôîðìàöіÿ â іíòåðíåòі. Çàãàëîì öå çáіëüøóє ñëîâíèêîâèé çàïàñ іíîçåì-
íèõ ñëіâ â ó÷íіâ.

Ìàòåìàòè÷íà êîìïåòåíòíіñòü

Âîíà ïåðåäáà÷àє âèÿâëåííÿ ïðîñòèõ ìàòåìàòè÷íèõ çàëåæíîñòåé â 
íàâêîëèøíüîìó ñâіòі, ìîäåëþâàííÿ ïðîöåñіâ і ñèòóàöіé іç çàñòîñóâàí-
íÿì ìàòåìàòè÷íèõ âіäíîøåíü і âèìіðþâàíü, óñâіäîìëåííÿ ðîëі ìàòå-
ìàòè÷íèõ çíàíü і âìіíü â îñîáèñòîìó і ñóñïіëüíîìó æèòòі ëþäèíè.

Іíôîðìàòèêà äîñèòü ñèëüíî ïîâ’ÿçàíà ç ëîãіêîþ òà ìàòåìàòèêîþ.
Íà óðîêàõ є áàãàòî ìîæëèâîñòåé ïîäàâàòè ìàòåìàòè÷íі ïðèêëàäè,
íàâîäèòè àíàëîãії. Íàïðèêëàä, âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ó ïî÷àòêîâіé
øêîëі âæå ñïèðàєòüñÿ íà åëåìåíòàðíі çíàííÿ, îòðèìàíі, çîêðåìà, é
íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè. Ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ óìіíü ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà-
÷і ó÷íі îçíàéîìëþþòüñÿ ç ïîñëіäîâíіñòþ äіé, ÿêó ìîæíà ââàæàòè àë-
ãîðèòìîì.

Âåëèêó ðîëü íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè âіäіãðàє ìîäåëþâàííÿ. Ñòâî-
ðåííÿ ìîäåëåé îá’єêòіâ, ÿâèù і ïðîöåñіâ äàє çìîãó êðàùå їõ ðîçóìіòè.
Òàêі ìîäåëі ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî òà òåê-
ñòîâîãî ðåäàêòîðіâ, ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé, ñåðåäîâèù ïðî-
ãðàìóâàííÿ. Îêðåìî ñëіä çàóâàæèòè íà ìîæëèâîñòÿõ ôîðìóâàííÿ ìà-
òåìàòè÷íîї êîìïåòåíòíîñòі ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðîñòèõ ïðîãðàì. ßê 
ïðèêëàäè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ïðîñòі ìàòåìàòè÷íі ñïіââіäíîøåí-
íÿ, çàäà÷і ç êóðñó ìàòåìàòèêè, çàâäàííÿ ç ìàòåìàòè÷íèì çìіñòîì.
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Êîìïåòåíòíîñòі â ãàëóçі ïðèðîäíè÷èõ íàóê,
òåõíіêè і òåõíîëîãіé

Öі êîìïåòåíòíîñòі ïåðåäáà÷àþòü ôîðìóâàííÿ äîïèòëèâîñòі, ïðàã-
íåííÿ øóêàòè і ïðîïîíóâàòè íîâі іäåї, ñàìîñòіéíî ÷è â ãðóïі ñïîñòåðі-
ãàòè òà äîñëіäæóâàòè, ôîðìóëþâàòè ïðèïóùåííÿ і ðîáèòè âèñíîâêè íà
îñíîâі ïðîâåäåíèõ äîñëіäіâ, ïіçíàâàòè ñåáå і íàâêîëèøíіé ñâіò øëÿõîì
ñïîñòåðåæåííÿ òà äîñëіäæåííÿ.

Їõ ôîðìóâàííÿ ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ òàêèìè øëÿõàìè:
– ïіäáіð ïðèêëàäіâ ç êóðñó «ß äîñëіäæóþ ñâіò»;
–  âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíè÷îãî ìàòåðіàëó ïіä ÷àñ ïîÿñíåíü і ïіäáîðó

çàâäàíü;
– óïîðÿäêóâàííÿ äàíèõ ïðèðîäíè÷îãî õàðàêòåðó;
– âèêîðèñòàííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü;
– âèêîðèñòàííÿ ïîøóêîâèõ ðîáіò;
– âèâ÷åííÿ ðîáîòîòåõíіêè;
– ïðîâåäåííÿ äîñëіäіâ.
Ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäíèõ êîìïåòåíòíîñòåé ìîæå âіäáóâàòèñÿ áåçïî-

ñåðåäíüî íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè àáî íà іíøèõ óðîêàõ, çîêðåìà «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò», à òàêîæ ïіä ÷àñ іíòåãðîâàíèõ çàíÿòü àáî ïіäãîòîâêè
âåëèêèõ ïðîєêòіâ.

Іííîâàöіéíіñòü

Öÿ êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє âіäêðèòіñòü äî íîâèõ іäåé, іíіöіþâàí-
íÿ çìіí ó áëèçüêîìó ñåðåäîâèùі (êëàñ, øêîëà, ãðîìàäà òîùî), ôîðìó-
âàííÿ çíàíü, óìіíü, ñòàâëåíü, ùî є îñíîâîþ êîìïåòåíòíіñíîãî ïіäõîäó
і çàáåçïå÷óþòü ïîäàëüøó çäàòíіñòü óñïіøíî íàâ÷àòèñÿ, ïðîâàäèòè ïðî-
ôåñіéíó äіÿëüíіñòü, âіä÷óâàòè ñåáå ÷àñòèíîþ ñïіëüíîòè і áðàòè ó÷àñòü
ó ñïðàâàõ ãðîìàäè.

Âàæëèâèìè äëÿ ôîðìóâàííÿ іííîâàöіéíîñòі є:
– ðîáîòà íàä ïðîєêòàìè;
– ðîáîòà ó÷íіâ ó êîìàíäі;
– ñàìîîðãàíіçàöіÿ òà ðîçïîäіë îáîâ’ÿçêіâ;
– âèêîðèñòàííÿ çàâäàíü ïðîáëåìíîãî õàðàêòåðó;
– ñòâîðåííÿ âëàñíèõ ïðîєêòіâ ó ñåðåäîâèùі ïðîãðàìóâàííÿ.

Åêîëîãі÷íà êîìïåòåíòíіñòü

Âîíà ïåðåäáà÷àє óñâіäîìëåííÿ îñíîâè åêîëîãі÷íîãî ïðèðîäîêîðèñ-
òóâàííÿ, äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïðèðîäîîõîðîííîї ïîâåäіíêè, îùàäíîãî
âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñіâ ç ðîçóìіííÿì âàæëèâîñòі çáåðåæåí-
íÿ ïðèðîäè äëÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.
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Її ôîðìóâàííÿ íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè ìîæå çàáåçïå÷óâàòèñÿ â òà-
êèõ íàïðÿìàõ:

– іíòåãðàöіÿ ç êóðñîì «ß äîñëіäæóþ ñâіò»;
–  îùàäëèâå ñïîæèâàííÿ ðåñóðñіâ, çîêðåìà é íà óðîêàõ іíôîðìà òèêè;
– óòèëіçàöіÿ íåñïðàâíèõ ïðèñòðîїâ òà åëåìåíòіâ æèâëåííÿ;
– âèêîðèñòàííÿ îíëàéí-åíöèêëîïåäіé çà öієþ òåìàòèêîþ;
– âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ åêîëîãі÷íîї òåìàòèêè.

Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíà êîìïåòåíòíіñòü

Öÿ êîìïåòåíòíіñòü íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè є îäíî÷àñíî êëþ÷îâîþ
і ïðåäìåòíîþ òà ïåðåäáà÷àє îïàíóâàííÿ îñíîâîþ öèôðîâîї ãðàìîòíîñòі
äëÿ ðîçâèòêó і ñïіëêóâàííÿ, çäàòíіñòü áåçïå÷íîãî òà åòè÷íîãî âèêîðè-
ñòàííÿ çàñîáіâ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíîї êîìïåòåíòíîñòі â íàâ÷àí-
íі òà іíøèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Çàãàëîì âîíà ôîðìóєòüñÿ ïðîòÿãîì
óñüîãî âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè, à òàêîæ âðàõîâóþ÷è âåëèêèé ïîòåíöіàë 
іíôîðìàòèçàöії é íà іíøèõ óðîêàõ.

Íàâ÷àííÿ ïðîòÿãîì æèòòÿ

Öÿ êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє îïàíóâàííÿ âìіííÿìè і íàâè÷êàìè, íå-
îáõіäíèìè äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ, îðãàíіçàöіþ âëàñíîãî íàâ÷àëüíîãî
ñåðåäîâèùà, îòðèìàííÿ íîâîї іíôîðìàöії ç ìåòîþ çàñòîñóâàííÿ її äëÿ îöі-
íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïîòðåá, âèçíà÷åííÿ âëàñíèõ íàâ÷àëüíèõ öіëåé і ñïî-
ñîáіâ їõ äîñÿãíåííÿ, íàâ÷àííÿ ïðàöþâàòè ñàìîñòіéíî і â ãðóïі.

Ôîðìóâàííÿ âìіíü íàâ÷àòèñÿ ïðîòÿãîì óñüîãî æèòòÿ ìîæå âіäáóâà-
òèñÿ çà òàêèìè íàïðÿìàìè:

–  ìîòèâàöіÿ äî îòðèìàííÿ íîâèõ çíàíü çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíèõ
çàñîáіâ;

– ïîøóê і çàñòîñóâàííÿ іíôîðìàöії;
– îïàíóâàííÿ íîâèõ òåõíîëîãіé;
–  âèáіð ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà іíòåðíåò-ðåñóðñіâ äëÿ âèêî-

íàííÿ çàâäàíü;
– âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ äëÿ îíëàéí-íàâ÷àííÿ;
– âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò ñàìîñòіéíî òà â ãðóïàõ;
– àíàëіç âëàñíèõ ïîìèëîê ó ïðàêòè÷íèõ ðîáîòàõ.

Ãðîìàäÿíñüêі òà ñîöіàëüíі êîìïåòåíòíîñòі

Âîíè ïîâ’ÿçàíі ç іäåÿìè äåìîêðàòії, ñïðàâåäëèâîñòі, ðіâíîñòі, ïðàâ 
ëþäèíè, äîáðîáóòó òà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, óñâіäîìëåííÿì ðіâíèõ
ïðàâ і ìîæëèâîñòåé, ùî ïåðåäáà÷àþòü:
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–  ñïðîìîæíіñòü äіÿòè ÿê âіäïîâіäàëüíèé ãðîìàäÿíèí і áðàòè ïîâíî-
öіííó ó÷àñòü ó ãðîìàäñüêîìó òà ñóñïіëüíîìó æèòòі, çîêðåìà øêî-
ëè òà êëàñó, ñïèðàþ÷èñü íà ðîçóìіííÿ ñîöіàëüíèõ, åêîíîìі÷íèõ
і ïîëіòè÷íèõ ïîíÿòü òà ñòàëîãî ðîçâèòêó, êðèòè÷íå îöіíþâàííÿ
îñíîâíèõ ïîäіé íàöіîíàëüíîї, єâðîïåéñüêîї òà ñâіòîâîї іñòîðії,
à òàêîæ ïîâàãó äî ïðàâ ëþäèíè òà âåðõîâåíñòâà ïðàâà, öіíóâàííÿ
êóëüòóðíîãî ðîçìàїòòÿ ðіçíèõ íàðîäіâ òà іäåíòèôіêàöіþ ñåáå ÿê
ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè;

–  âèÿâëåííÿ ïîâàãè äî іíøèõ і òîëåðàíòíîñòі, óìіííÿ êîíñòðóêòèâ-
íî ñïіâïðàöþâàòè, ñïіâ÷óâàòè òà äіÿòè â êîíôëіêòíèõ ñèòóàöіÿõ,
çîêðåìà ïîâ’ÿçàíèõ ç ðіçíèìè ïðîÿâàìè äèñêðèìіíàöії. Äáàéëèâå
ñòàâëåííÿ äî îñîáèñòîãî, ñîöіàëüíîãî і ôіçè÷íîãî äîáðîáóòó òà 
çäîðîâ’ÿ, äîòðèìàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ; ðîçóìіííÿ ïðà-
âèë ïîâåäіíêè і ñïіëêóâàííÿ, ùî є çàãàëüíîïðèéíÿòèìè â ðіçíèõ
ñïіëüíîòàõ і ñåðåäîâèùàõ, ñïðîìîæíіñòü äіÿòè â óìîâàõ íåâèçíà-
÷åíîñòі òà áàãàòîçàäà÷íîñòі.

Ôîðìóâàííÿ öієї êîìïåòåíòíîñòі ðåêîìåíäóєòüñÿ çäіéñíþâàòè ÷åðåç:
– óêðàїíîçíàâ÷èé çìіñò ìàòåðіàëіâ íà óðîöі;
– äîòðèìàííÿ ãåíäåðíîї ðіâíîñòі;
– ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ;
– ìîäåëþâàííÿ ïîâåäіíêè â іíôîðìàöіéíîìó ñóñïіëüñòâі;
– äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ;
– âіäïîâіäàëüíå ñòàâëåííÿ äî ïðèâàòíîї іíôîðìàöії;
– ïåðåâіðêó òà âñòàíîâëåííÿ äîñòîâіðíîñòі іíôîðìàöії.

Êóëüòóðíà êîìïåòåíòíіñòü

Öÿ êîìïåòåíòíіñòü ïåðåäáà÷àє çàëó÷åííÿ äî ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöüêîї
òâîð÷îñòі (îáðàçîòâîð÷å, ìóçè÷íå òà іíøі âèäè ìèñòåöòâ) øëÿõîì ðîçêðèò-
òÿ і ðîçâèòêó ïðèðîäíèõ çäіáíîñòåé, òâîð÷îãî âèðàæåííÿ îñîáèñòîñòі.

Ôîðìóâàííþ êóëüòóðíîї êîìïåòåíòíîñòі ñïðèÿє:
– çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî ìèñòåöüêîї òâîð÷îñòі;
– åñòåòè÷íå îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò і ïðîєêòіâ;
– âèêîðèñòàííÿ öèôðîâîї òâîð÷îñòі íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè;
– òâîð÷å âèðàæåííÿ îñîáèñòîñòі.

Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü

Ïіäïðèєìëèâіñòü і ôіíàíñîâà ãðàìîòíіñòü ïåðåäáà÷àє іíіöіàòèâíіñòü,
ãîòîâíіñòü áðàòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà âëàñíі ðіøåííÿ, âìіííÿ îðãàíіçî-
âóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü äëÿ äîñÿãíåííÿ öіëåé, óñâіäîìëåííÿ åòè÷íèõ
öіííîñòåé åôåêòèâíîї ñïіâïðàöі, ãîòîâíіñòü äî âòіëåííÿ â æèòòÿ іíіöі-
éîâàíèõ іäåé, ïðèéíÿòòÿ âëàñíèõ ðіøåíü.
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Äëÿ ôîðìóâàííÿ öієї êîìïåòåíòíîñòі ïîòðіáíî ðîçãëÿíóòè:
– ïîíÿòòÿ ôіíàíñîâîї áåçïåêè ó öèôðîâîìó ñóñïіëüñòâі;
– îðãàíіçàöіþ âëàñíîї äіÿëüíîñòі;
– åôåêòèâíó ñïіâïðàöþ â ãðóïі;
– âіäïîâіäàëüíіñòü çà âëàñíі ðіøåííÿ.
Ñïіëüíèìè âìіííÿìè äëÿ âñіõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé є:
– ÷èòàííÿ ç ðîçóìіííÿì;
– óìіííÿ âèñëîâëþâàòè âëàñíó äóìêó óñíî é ïèñüìîâî;
– êðèòè÷íå òà ñèñòåìíå ìèñëåííÿ;
– òâîð÷іñòü;
– çäàòíіñòü ëîãі÷íî îáґðóíòîâóâàòè ïîçèöіþ;
– іíіöіàòèâíіñòü;
– óìіííÿ êîíñòðóêòèâíî êåðóâàòè åìîöіÿìè;
– îöіíþâàòè ðèçèêè;
– ïðèéìàòè ðіøåííÿ;
– ðîçâ’ÿçóâàòè ïðîáëåìè;
– ñïіâïðàöþâàòè ç іíøèìè ëþäüìè.
Êîæíå іç öèõ óìіíü ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ ïіä ÷àñ óðîêó іíôîðìàòè-

êè â ïî÷àòêîâіé øêîëі.

1.4. Ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè
â ïî÷àòêîâіé øêîëі

Ðîçðîáêà Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè âіäáóâàëàñÿ íà 
îñíîâі ïåâíèõ ïðèíöèïіâ. Âëàñíå âîíè íå òîòîæíі ïðèíöèïàì íàâ÷àí-
íÿ, àëå ñàìå íà íèõ çàñíîâàíî іäåї ðåôîðìè Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè.
Âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè, ÿê і іíøèõ ïðåäìåòіâ, ìàє êåðóâàòèñÿ öèìè
ïðèíöèïàìè, çíàõîäÿ÷è ñâîї, ñïåöèôі÷íі øëÿõè їõíüîї ðåàëіçàöії.

Âèçíàííÿ òàëàíîâèòîñòі êîæíîї äèòèíè

Çàáîðîíà äèñêðèìіíàöії, ÿêà çàêëàäåíà â öåé ïðèíöèï, ìîæå ðîç-
ãëÿäàòèñÿ äîñèòü øèðîêî. Â іíôîðìàòèöі óñòàëåíî іñíóє ïåâíà ïî÷àò-
êîâà äèôåðåíöіàöіÿ ìіæ ó÷íÿìè. Їõíіé ðіâåíü óìіíü ìîæå çàëåæàòè âіä
ðіâíÿ ñòàòêіâ áàòüêіâ, îñêіëüêè çàìîæíіøі ñіì’ї ìîæóòü çàáåçïå÷èòè
äіòåé ñó÷àñíіøèìè êîìï’þòåðíèìè çàñîáàìè, ñìàðòôîíàìè, äîñòóïîì
äî ðåñóðñіâ. Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ ïîëÿãàє ó âèêîðèñòàííі äèôåðåíöіéîâà-
íîãî ïіäõîäó íà óðîöі òà âðàõóâàííі ðіâíÿ ñôîðìîâàíîñòі íàâè÷îê ó÷-
íіâ. Ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî âèùèé ðіâåíü íàâè÷îê ìîæå çàáåçïå÷óâà-
òèñÿ áіëüøèìè ôіíàíñîâèìè ìîæëèâîñòÿìè áàòüêіâ.

Іíôîðìàòèêà äàє øèðîêі ìîæëèâîñòі äëÿ ðåàëіçàöії òàëàíòіâ êîæ-
íîї äèòèíè. Íà óðîêàõ ó÷íі ïðàöþþòü іç çîáðàæåííÿìè, òåêñòàìè,
ñòâîðþþòü äèçàéí, ïðîâîäÿòü äîñëіäæåííÿ, ðîçðîáëÿþòü àëãîðèòìè,
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øóêàþòü іíôîðìàöіþ òîùî. Òîìó êîæåí ç ó÷íіâ ìîæå çíàéòè äëÿ ñåáå
öіêàâі çàâäàííÿ. Íà ïðàêòè÷íèõ ðîáîòàõ âèêîðèñòàííÿ äèôåðåíöіéîâà-
íèõ çàâäàíü äàє çìîãó êîæíîìó ó÷íþ òðèìàòè âëàñíèé òåìï íàâ÷àííÿ.

Âèçíàííÿ öіííîñòі äèòèíè

Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє âіäïîâіäíіñòü îñâіòíіõ âèìîã âіêîâèì îñîá-
ëèâîñòÿì äèòèíè. Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè, öå, çîêðåìà, âіäáóâàєòüñÿ
і ÷åðåç äîòðèìàííÿ âèìîã Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó, ÿêèé îáìåæóє äîç-
âîëåíó òðèâàëіñòü ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì. Ùå äî ïîÿâè íîâîãî Äåð-
æàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї îñâіòè â іíôîðìàòèöі íå çàäàâàëè äî-
ìàøíє çàâäàííÿ, ùî çìåíøèëî íàâàíòàæåííÿ íà äіòåé. À ïðàêòè÷íі
çàâäàííÿ, іãðîâà ôîðìà íàâ÷àííÿ òðàäèöіéíî çàñòîñîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ
óðîêó іíôîðìàòèêè.

Ðàäіñòü ïіçíàííÿ

Çà öèì ïðèíöèïîì ïîòðіáíî íàâ÷àòè ó÷íіâ ÷åðåç ñïîñòåðåæåííÿ,
äîñëіäæåííÿ. Òîìó ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîä ïðîєêòіâ.
Òàêîæ ó÷íі ïîâèííі âìіòè àíàëіçóâàòè, ñàìîñòіéíî øóêàòè òà âèïðàâ-
ëÿòè ïîìèëêè. Íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ó÷íі ìîæóòü
ñàìîñòіéíî ïåðåãëÿäàòè òà àíàëіçóâàòè ïðîñòі ïðîãðàìè â äèòÿ÷èõ ñå-
ðåäîâèùàõ ïðîãðàìóâàííÿ òà çíàõîäèòè â íèõ ïîìèëêè. Öå äàñòü çìî-
ãó àêòèâíî âèâ÷àòè òåìó. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî çà öèì ïðèíöèïîì ïî-
òðіáíî ôîðìóâàòè â ó÷íіâ ñïîêіéíå ñòàâëåííÿ äî âëàñíèõ ïîìèëîê.

Ðîçâèòîê âіëüíîї îñîáèñòîñòі

Öåé ïðèíöèï ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ ÷åðåç âèáіð ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ òà øëÿõіâ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, âèáіð ðåñóðñіâ äëÿ
ïðîєêòіâ. Ó÷èòåëü ìàє áіëüøå âèêîðèñòîâóâàòè òâîð÷і çàâäàííÿ, ÿêі
äîïîìîæóòü ðîçêðèòè ïîòåíöіàë ó÷íÿ.

Ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ,
ñòâîðåííÿ áåçïå÷íèõ óìîâ ó øêîëі

Öåé ïðèíöèï äëÿ óðîêіâ іíôîðìàòèêè îñîá ëèâî àêòóàëüíèé. Âèêî-
ðèñòàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç íåãàòèâíèì
âïëèâîì íà çäîðîâ’ÿ. Êðіì òîãî, ó øêîëі ïîòðіáíî ôîðìóâàòè íàâè÷êè
ïðàâèëüíîãî òà áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ, ÿêè-
ìè á ó÷íі ïîñëóãîâóâàëèñÿ âäîìà, îñêіëüêè áіëüøіñòü їõíüîãî «êîìï’þ-
òåðíîãî» íàâàíòàæåííÿ çàðàç ïðèïàäàє íà ïîçàøêіëüíèé ÷àñ.
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Ôîðìóâàííÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ öіííîñòåé

Ñó÷àñíà ëþäèíà äîñèòü áàãàòî ÷àñó ïðîâîäèòü ç êîìï’þòåðíîþ òåõ-
íіêîþ, ñïіëêóєòüñÿ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ çàñîáіâ. Òîìó âàæëèâî
íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè äëÿ ðåàëіçàöії öüîãî ïðèíöèïó áіëüøå óâàãè
ïðèäіëèòè âèâ÷åííþ òåì: «Àâòîðñüêå ïðàâî», «Áåçïåêà â іíòåðíåòі»,
«Ïðàâèëà ñïіëêóâàííÿ ó ìåðåæі Іíòåðíåò» òà іíøі.

Íàäàëі ðîçãëÿíåìî çàãàëüíîäèäàêòè÷íі ïðèíöèïè òà îñîá ëèâîñòі їõ-
íüîї ðåàëіçàöії ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Ïðèíöèï íàóêîâîñòі

Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє, ùî ôàêòè, ïîëîæåííÿ і çàêîíè, ÿêі âè-
â÷àþòüñÿ, ìàþòü áóòè íàóêîâî ïðàâèëüíі. Ïіä ÷àñ óðîêó â÷èòåëü ïî-
âèíåí ðîçêðèâàòè ïðè÷èííî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè ÿâèù, ïðîöåñіâ і ïî-
äіé. Íàïðèêëàä, âèâ÷àþ÷è àëãîðèòìè, ó÷íі ÷іòêî óñâіäîìëþþòü
íàÿâíіñòü òàêèõ çâ’ÿçêіâ, îñêіëüêè âîíè çàêëàäàþòüñÿ â àëãîðèòì ÷è
ïðîãðàìó.

Îñòàííіì ÷àñîì çàãîñòðèëàñÿ ïðîáëåìà ïîøèðåííÿ ïñåâäîíàóêè.
Òîìó äóæå âàæëèâî ôîðìóâàòè â ó÷íіâ æàãó äî íàóêîâîãî ïіçíàííÿ,
äåìîíñòðóâàòè ñèëó ëþäñüêîãî çíàííÿ òà íàóêè. Çîêðåìà, âèâ÷àþ÷è
òåìó «Ïîøóê іíôîðìàöії â іíòåðíåòі», ó÷íі ìîæóòü ñàìîñòіéíî âñòà-
íîâëþâàòè äîñòîâіðíіñòü ôàêòіâ.

Ïðèíöèï íàóêîâîñòі îäèí ç íàéñêëàäíіøèõ äëÿ ðåàëіçàöії íà óðî-
êàõ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Äóæå âàæêî ïîäàâàòè íàóêîâі
çíàííÿ ó ôîðìі, ÿêà áóëà á çðîçóìіëà ó÷íÿì. Íàäìіðíå ñïðîùåííÿ ìà-
òåðіàëó ìîæå ïðèçâåñòè äî ôîðìóâàííÿ ïîìèëêîâèõ çíàíü. Íàïðèêëàä,
ç òàêîþ ïðîáëåìîþ ó÷èòåëі ìîæóòü çіøòîâõíóòèñÿ, âèâ÷àþ÷è òåìó
«Áóäîâà êîìï’þòåðà». ßê áà÷èìî, â іíôîðìàòèöі â ïî÷àòêîâіé øêîëі
âіä÷óâàєòüñÿ ïåâíèé êîíôëіêò ìіæ ïðèíöèïàìè íàóêîâîñòі é äîñòóï-
íîñòі. Ó÷èòåëü іíôîðìàòèêè ïîñòіéíî øóêàє øëÿõè äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ
öüîãî êîíôëіêòó.

Ïðèíöèï ñèñòåìàòè÷íîñòі òà ïîñëіäîâíîñòі íàâ÷àííÿ

Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє ñèñòåìíіñòü ó ðîáîòі â÷èòåëÿ і ñèñòåìíіñòü
ó ðîáîòі ó÷íÿ. Ó÷åíü ïîâèíåí ñèñòåìàòè÷íî âіäâіäóâàòè øêîëó, âèêî-
íóâàòè çàâäàííÿ â÷èòåëÿ, áðàòè ó÷àñòü ó ãðóïîâіé ðîáîòі òîùî. Ó÷è-
òåëü ìàє ðåàëіçîâóâàòè ñèñòåìíіñòü, çàêëàäåíó â Òèïîâіé îñâіòíіé ïðî-
ãðàìі. Âіí ìàє ïðàâî çìіíþâàòè ïîðÿäîê âèâ÷åííÿ òåì, óòіì ïðè öüîìó
ïîâèíåí ðîçóìіòè, ÿê ïîâ’ÿçàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë íå ëèøå â ìåæàõ
іíôîðìàòèêè, à é ç іíøèìè øêіëüíèìè ïðåäìåòàìè.
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Ïіä ÷àñ ïåðåõîäó äî êîíöåïöії Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè ïðîïîíóâà-
ëîñÿ іíòåãðóâàòè іíôîðìàòèêó â êóðñ «ß äîñëіäæóþ ñâіò». Âàðòî çàçíà-
÷èòè, ùî çàâäÿêè ñâîїì îñîá ëèâîñòÿì іíôîðìàòèêà äîñèòü äîáðå ìîæå
іíòåãðóâàòèñÿ ç ðіçíèìè ïðåäìåòàìè, îñêіëüêè ìàє áàãàòî ìîæëèâî-
ñòåé äëÿ ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, êîìï’þòåðíі çàñîáè ìîæóòü ïëіäíî
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ íàâ÷àííÿ áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòà. Àëå ïіçíіøå âіä
òàêîãî ïîєäíàííÿ ó 3–4 êëàñàõ âіäìîâèëèñÿ. Ïіäêðåñëèìî, ùî öå íå
çàïåðå÷óє íåîáõіäíіñòü àêòèâíîї ðåàëіçàöії ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ іí-
ôîðìàòèêè ç іíøèìè ïðåäìåòàìè. Òàêîæ ó÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ
ïîâèíåí çíàòè ÿê ðåàëіçóєòüñÿ íàñòóïíіñòü ó âèâ÷åííі іíôîðìàòèêè
íàäàëі â ñåðåäíіé øêîëі.

Äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ñèñòåìíîñòі òà ïîñëіäîâíîñòі íàâ÷àííÿ íà
óðîêàõ іíôîðìàòèêè ìàє é ñâîþ ñïåöèôіêó. Íà êîæíîìó óðîöі ïåðåä-
áà÷åíî ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ, ÿêіé
ïåðåäóє òåîðåòè÷íå ïîÿñíåííÿ òà äåìîíñòðàöії. Òîáòî óæå â ñòðóêòóðó
óðîêó çàêëàäåíî íåîáõіäíіñòü äîòðèìàííÿ öüîãî ïðèíöèïó.

Ïðèíöèï äîñòóïíîñòі íàâ÷àííÿ

Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє âіäïîâіäíіñòü çìіñòó íàâ÷àííÿ, éîãî ôîðì
і ìåòîäіâ âіêîâèì îñîá ëèâîñòÿì, ðîçóìîâèì ìîæëèâîñòÿì ó÷íіâ. Ïîÿñ-
íåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó, ðіâåíü ñêëàäíîñòі ïðàêòè÷íèõ ðîáіò,
ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ìàþòü áóòè òàêèìè, ùîá ó÷íі ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñіâ çðîçóìіëè òåìó. Âàðòî çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî íàäìіðíå ñïðîùåí-
íÿ ìàòåðіàëó çíèæóє åôåêòèâíіñòü íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ïðèçâîäèòü äî
çàãîñòðåííÿ êîíôëіêòó ç ïðèíöèïîì íàóêîâîñòі. Äîñòóïíіñòü îçíà÷àє,
ùî ïîòðіáíî îðієíòóâàòèñÿ íà âèùó ìåæó ìîæëèâîñòåé ó÷íÿ, îñêіëüêè
ëèøå çà òàêèõ óìîâ öі ìîæëèâîñòі áóäóòü çðîñòàòè. Óñïіøíå íàâ÷àííÿ
âèìàãàє çóñèëü ç áîêó ó÷íÿ. Ðàçîì ç òèì ïåðåâèùóâàòè âіêîâі òà ðîçó-
ìîâі ìîæëèâîñòі ó÷íіâ íå ìîæíà. Ó÷èòåëü ïîâèíåí âіä÷óòè öþ òîíêó
ãðàíü, çà ÿêîþ íàâ÷àííÿ âòðà÷àє ñâîþ åôåêòèâíіñòü.

Ïðèíöèï çâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì

Öåé ïðèíöèï âèìàãàє âèêîðèñòàííÿ íà óðîêàõ æèòòєâîãî äîñâіäó
ó÷íіâ, íàáóòèõ çíàíü ó ïðàêòè÷íіé äіÿëüíîñòі, ðîçêðèòòÿ ïðàêòè÷íîї
çíà÷óùîñòі çíàíü. Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè öåé ïðèíöèï ìàє ñâîþ ñïå-
öèôіêó, ÿêà ïðîÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî áàãàòî ó÷íіâ àêòèâíî âèêîðèñòî-
âóþòü іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі çàñîáè â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі.
Óæå íà åòàïі ìîòèâàöії â÷èòåëü ìîæå âêàçàòè íà ïåðñïåêòèâè âèêîðè-
ñòàííÿ òåõíîëîãіé і ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ, ÿêі áóäóòü âèâ÷àòèñÿ íà óðî-
öі. Öå ìîæå áóòè äàëüíÿ ïåðñïåêòèâà, ïîâ’ÿçàíà ç äîðîñëèì æèòòÿì,
і áëèæíÿ, ÿêà çðîçóìіëà ó÷íþ òà ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ îäíî÷àñíî
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ç íàâ÷àííÿì ó ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ïіäñèëþє çâ’ÿçîê íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ðіàëó іç æèòòÿì ïðàêòè÷íà ðîáîòà, ÿêà ïîâèííà îðієíòóâàòèñÿ íà òі
çàâäàííÿ, ÿêі àêòóàëüíі äëÿ ó÷íіâ.

Ïðèíöèï ñâіäîìîñòі é àêòèâíîñòі ó÷íіâ ó íàâ÷àííі

Ñâіäîìîìó çàñâîєííþ çíàíü ñïðèÿþòü: ðîç’ÿñíåííÿ ìåòè і çàâäàíü
íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà, çíà÷åííÿ éîãî äëÿ âèðіøåííÿ æèòòєâèõ ïðî-
áëåì, äëÿ ïåðñïåêòèâ ó÷íÿ; âèêîðèñòàííÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ìèñëè-
òåëüíèõ îïåðàöіé; ïîçèòèâíі åìîöії; ìîòèâè íàâ÷àííÿ; ðàöіîíàëüíі
ïðèéîìè ðîáîòè íà óðîöі; êðèòè÷íèé ïіäõіä ó ïðîöåñі âèêëàäàííÿ ìà-
òåðіàëó òà éîãî çàñâîєííÿ; íàëåæíèé êîíòðîëü і ñàìîêîíòðîëü. Ñâіäî-
ìіñòü ó íàâ÷àííі çàáåçïå÷óєòüñÿ âèñîêèì ðіâíåì àêòèâíîñòі òà ñàìî-
ñòіéíîñòі ó÷íіâ. Äëÿ öüîãî äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ïðîєêòíèé ïіäõіä.
Òàêîæ ñïðèÿє ðåàëіçàöії öüîãî ïðèíöèïó ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáî-
òè ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ. Êðàùå âіäìîâèòèñÿ âіä äîêëàäíèõ ïî-
êðîêîâèõ іíñòðóêöіé äî ïðàêòè÷íèõ ðîáіò. Ó÷åíü ìàє ñâіäîìî îáèðàòè
øëÿõè äîñÿãíåííÿ öіëі.

Àêòèâіçàöії ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі íà óðîöі іíôîðìàòèêè ñïðèÿþòü:
–  ïîïåðåäíіé ïîçèòèâíèé äîñâіä âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìó-

íіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé;
– іíòåðåñ äî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó;
– ïîçèòèâíі åìîöії, ñïðè÷èíåíі íàâ÷àëüíîþ äіÿëüíіñòþ;
– çâ’ÿçîê íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó òà ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü іç æèòòÿì;
– âçàєìîðîçóìіííÿ ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì;
– ïіäêðіïëåííÿ òåîðåòè÷íîãî ìàòåðіàëó ïðàêòè÷íèìè ðîáîòàìè;
–  ñèñòåìàòè÷íå ïîâòîðåííÿ çàñâîєíèõ çíàíü і íàâè÷îê ó íàñòóïíèõ

ïðàêòè÷íèõ ðîáîòàõ;
– äèôåðåíöіàöіÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü;
– âèêîðèñòàííÿ ïðîєêòіâ;
– ãðóïîâі ìåòîäè ðîáîòè íàä ðîçâ’ÿçóâàííÿì çàâäàíü;
– ñóïðîâіä ó÷èòåëÿ ïіä ÷àñ ñêëàäíèõ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò;
– ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ;
– âèêîðèñòàííÿ ðіçíîìàíіòíèõ і ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ;
– âèêîðèñòàííÿ àêòóàëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ïðèíöèï íàî÷íîñòі â íàâ÷àííі

Öå ïðîâіäíèé ïðèíöèï íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Â іíôîðìàòè-
öі âіí ðåàëіçîâóєòüñÿ äîñèòü ñâîєðіäíî òà àêòèâíî. Ñåðåä íàéïîøèðåíі-
øèõ ñïîñîáіâ òàêі:

– òðàäèöіéíà íàî÷íіñòü;
– ìóëüòèìåäіéíèé ïðîєêòîð;
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– ìóëüòèìåäіéíà äîøêà;
– òðàíñëÿöіÿ çîáðàæåííÿ åêðàíà çàñîáàìè ëîêàëüíîї ìåðåæі;
– ïðîãðàìíі çàñîáè;
– ðåñóðñè â ìåðåæі Іíòåðíåò.
Ïіä ÷àñ óðîêó іíôîðìàòèêè ó÷íі äóæå áàãàòî іíôîðìàöії ñïðèéìà-

þòü âіçóàëüíî. Íàâіòü ÿêùî ïіä ÷àñ ïîÿñíåííÿ ìàòåðіàëó ó÷èòåëü
óíèêàє âèêîðèñòàííÿ íàî÷íîñòі, òî â ïðîöåñі ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ó÷åíü
íå ïðîñòî ïåðåãëÿäàє ìàòåðіàë, à é àêòèâíî âçàєìîäіє òà âïëèâàє íà
íüîãî.

ßêùî ó÷èòåëü âèêîðèñòîâóє íàî÷íіñòü, ÿêà âіäîáðàæàєòüñÿ íà
êîìï’þòåðàõ ó÷íіâ, òî âіí ìàє її ïîÿñíþâàòè òà êîìåíòóâàòè. Ïîòðіáíî
âðàõóâàòè, ùî ïðè öüîìó ó÷íі íå áà÷àòü ó÷èòåëÿ, ñèäÿòü äî íüîãî ñïè-
íîþ, ïîâíіñòþ çàíóðþþòüñÿ â ïåðåãëÿä. ×àñòî âîíè ñïî÷àòêó «âèõî-
ïëþþòü» íàéöіêàâіøå äëÿ íèõ і íàéÿñêðàâіøå. Òîìó ó÷èòåëü ïîâèíåí
îáåðåæíî ïіäáèðàòè ìàòåðіàë äëÿ íàî÷íîñòі, ùîá âîíà íå âòðàòèëà ñâî-
єї íàâ÷àëüíîї ôóíêöії. Âèêîðèñòàííÿ ïðåçåíòàöіé ìàє ñâîї ïåðåâàãè,
îñêіëüêè ó÷èòåëü ìîæå çàêëàñòè òî÷íó ïîñëіäîâíіñòü âіäòâîðåííÿ êîæ-
íîãî åëåìåíòà. Àëå ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî çëîâæèâàííÿ âіçóàëüíèìè
åôåêòàìè ìîæå çíèçèòè óâàãó ó÷íіâ äî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Äèäàêòè÷íі âèìîãè äî âèêîðèñòàííÿ íàî÷íîñòі:
–  íå ïåðåâàíòàæóâàòè ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íàî÷íіñòþ – öå çíèæóє ñà-

ìîñòіéíіñòü і àêòèâíіñòü ó÷íіâ â îñìèñëåííі íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ðіàëó;

–  ÷іòêî äîòðèìóâàòèñÿ ìåòè âèêîðèñòàííÿ íàî÷íèõ çàñîáіâ ó ñòðóê-
òóðі óðîêó (êîëè ââåñòè, ç ÿêîþ ìåòîþ, ÿêèé âèñíîâîê áóäå çðîá-
ëåíî);

–  ïðåäñòàâëåííÿ çàçäàëåãіäü óñіõ íàî÷íèõ çàñîáіâ äåçîðãàíіçîâóє
ñïðèéìàííÿ ó÷íіâ, ðîçñіþє їõíþ óâàãó;

–  íàî÷íèé îá’єêò íå ìàє ìіñòèòè íі÷îãî çàéâîãî, ùîá íå ñïðè÷èíèòè
â ó÷íіâ ïîáі÷íèõ àñîöіàöіé;

– íàî÷íіñòü ìàє âіäïîâіäàòè âіêó øêîëÿðіâ.

Ïðèíöèï ìіöíîñòі çàñâîєííÿ çíàíü, óìіíü і íàâè÷îê

Ðåàëіçàöіÿ öüîãî ïðèíöèïó ïåðåäáà÷àє ñèñòåìàòè÷íå ïîâòîðåííÿ
íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó; âèâ÷åííÿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó íà îñ-
íîâі óæå ïðîéäåíîãî; àêòèâіçàöіþ çíàíü ïіä ÷àñ ïîâòîðåííÿ; íîâå ãðó-
ïóâàííÿ ìàòåðіàëó ç ìåòîþ éîãî ñèñòåìàòèçàöії; âèäіëåííÿ ïіä ÷àñ ïîâ-
òîðåííÿ ãîëîâíèõ іäåé; âèêîðèñòàííÿ â ïðîöåñі ïîâòîðåííÿ
ðіçíîìàíіòíèõ ìåòîäèê, ôîðì, ïіäõîäіâ, âïðàâ; ñàìîñòіéíó ðîáîòó ùîäî
òâîð÷îãî çàñòîñóâàííÿ çíàíü.

Â іíôîðìàòèöі äîñèòü ñèëüíî ïðîÿâëÿєòüñÿ íàñòóïíіñòü íàâ÷àëüíî-
ãî ìàòåðіàëó â ïðàêòè÷íîìó âèìіðі. Íàïðèêëàä, îòðèìàíі âìіííÿ ó
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ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ó÷íі ìàþòü çàñòîñîâóâàòè, âèâ÷àþ÷è òåêñòîâèé
ðåäàêòîð ÷è ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé; âèâ÷åííÿ ïîøóêó â іí-
òåðíåòі äàє çìîãó äîáèðàòè ìàòåðіàëè äëÿ âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ïðàê-
òè÷íèõ ðîáіò; íàâè÷êè ðîáîòè ç ìèøêîþ, êëàâіàòóðîþ, ãðàôі÷íèì іí-
òåðôåéñîì, ôàéëàìè òîùî àêòóàëіçóþòüñÿ ïîñòіéíî, ùî çíà÷íî
ïіäâèùóє ðіâåíü їõíüîãî çàñâîєííÿ. Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ ïîëÿãàє â òîìó,
ùîá íà îñíîâі ïðèíöèïó ñèñòåìàòè÷íîñòі і ïîñëіäîâíîñòі ïðàâèëüíî 
âèáóäóâàòè ïîäàííÿ òà çàêðіïëåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Ïðèíöèï іíäèâіäóàëüíîãî ïіäõîäó äî ó÷íіâ

Öåé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє ìîæëèâîñòі âðàõóâàííÿ іíäèâіäóàëüíèõ
îñîá ëèâîñòåé ó÷íіâ ó ïðîöåñі êîëåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ. Ó÷èòåëü ìàє çíà-
òè ðіâåíü ðîçóìîâîãî ðîçâèòêó, іíòåðåñè, ïðàöåçäàòíіñòü, åìîöіéíî-âî-
ëüîâó ñôåðó ó÷íіâ. Ó÷èòåëü ìàє âèâ÷èòè îñîáèñòіñòü і ìîæëèâîñòі êîæ-
íîãî ó÷íÿ òà âðàõîâóâàòè їõ ïіä ÷àñ óðîêó. Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè öåé
ïðèíöèï íàéêðàùå ðåàëіçóєòüñÿ ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè, îñêіëüêè
âîíà äàє çìîãó âèáóäîâóâàòè іíäèâіäóàëüíó òðàєêòîðіþ êîæíîãî ó÷íÿ
ç óðàõóâàííÿì і éîãî іíòåðåñіâ, і éîãî ìîæëèâîñòåé. Äëÿ öüîãî äîöіëü-
íî âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíîðіâíåâі äèôåðåíöіéîâàíі çàâäàííÿ òà íàäàâà-
òè ïîëå äëÿ òâîð÷îñòі ïіä ÷àñ їõ âèêîíàííÿ.

Ïðèíöèï åìîöіéíîñòі íàâ÷àííÿ

Öåé ïðèíöèï ґðóíòóєòüñÿ íà òîìó, ùî ïîçèòèâíèé åìîöіéíèé ñòàí
ñïðèÿє óñïіøíîìó çàñâîєííþ çíàíü. Òîìó çàâäàííÿ â÷èòåëÿ ïîëÿãàє ó 
ñòâîðåííі ñèòóàöії óñïіõó, êîëè êîæíèé ó÷åíü áóäå âіä÷óâàòè ñâîþ
âàæëèâіñòü ó äîñÿãíåííі çàãàëüíîãî ðåçóëüòàòó. Ó òàêîìó âіöі ó÷íÿì
ñêëàäíî êåðóâàòè ñâîїìè åìîöіÿìè. Íàëàøòóâàííÿ íà ïîçèòèâíèé åìî-
öіéíèé ñòàí ó÷èòåëü ðîçïî÷èíàє âæå íà ïî÷àòêó óðîêó. Ïîòðіáíî çàöі-
êàâèòè ó÷íіâ íà åòàïі ìîòèâàöії òà ïіäáàäüîðþâàòè їõ ïðîòÿãîì óñієї
ðîáîòè. Ó÷èòåëü ìàє âèõîâóâàòè â ó÷íіâ óìіííÿ êåðóâàòè ñâîїì íàñòðî-
єì, åìîöіÿìè, ïåðåæèâàííÿìè. ßêùî ó÷íþ íå äàâàòè ìîæëèâіñòü çà-
êіí÷èòè ïðàêòè÷íó ðîáîòó çà êîìï’þòåðîì, òî ó íüîãî ôîðìóєòüñÿ íå-
ãàòèâíèé åìîöіéíèé ñòàí. Çàçâè÷àé òàêå ïåðåðèâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ
âíàñëіäîê àáî çàêіí÷åííÿ óðîêó, àáî çàêіí÷åííÿ ÷àñó, äîçâîëåíîãî äëÿ
ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì. Òîìó ïîòðіáíî âèáóäóâàòè çàâäàííÿ äëÿ ïðàê-
òè÷íîї ðîáîòè òàê, ùîá ó÷åíü ìіã äîñÿãíóòè ïåâíîãî ïðîìіæíîãî ðå-
çóëüòàòó.

Íå ìîæíà âèîêðåìèòè ÿêèéñü îäèí ç ïðèíöèïіâ íàâ÷àííÿ òà ëèøå 
íà íüîìó áóäóâàòè óðîê. Óñі âîíè òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ, âçàєìî-
îáóìîâëåíі òà âïëèâàþòü íà ðåàëіçàöіþ îäíå îäíîãî. Íàïðèêëàä, ïðèí-
öèï ñâіäîìîñòі òà àêòèâíîñòі ó÷íіâ ó íàâ÷àííі íå ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ 
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áåç ïðèíöèïó ñèñòåìàòè÷íîñòі òà ïîñëіäîâíîñòі íàâ÷àííÿ, à çàáåçïå-
÷åííÿ çáàëàíñîâàíîñòі ïðèíöèïіâ íàóêîâîñòі òà äîñòóïíîñòі ïðÿìî
âïëèâàє íà ïðàâèëüíå ðîçóìіííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Ñàìå òîìó
â÷èòåëü ìàє âðàõîâóâàòè âèìîãè âñіõ ïðèíöèïіâ і íà їõíіé îñíîâі áóäó-
âàòè îñâіòíіé ïðîöåñ.

1.5. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè

Êîëè ó÷èòåëü îáèðàє ñïîñіá ïîÿñíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó,
ÿêèé, íà éîãî äóìêó, áóäå åôåêòèâíіøèì, ÷è âèçíà÷àє ñïîñіá, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêîãî âäàñòüñÿ ñôîðìóâàòè ìіöíі òà òðèâàëі íàâè÷êè, òî ïðè
öüîìó ó÷èòåëü îáèðàє ìåòîä íàâ÷àííÿ.

Ìåòîäè íàâ÷àííÿ – óïîðÿäêîâàíі ñïîñîáè âçàєìîïîâ’ÿçàíîї äіÿëü-
íîñòі â÷èòåëÿ é ó÷íіâ, ñïðÿìîâàíі íà ðîçâ’ÿçàííÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ
çàâäàíü. Ïðàâèëüíèé äîáіð ìåòîäіâ âіäïîâіäíî äî öіëåé íàâ÷àííÿ é âі-
êîâèõ îñîá ëèâîñòåé ó÷íіâ ñïðèÿє ðîçâèòêîâі їõíіõ ïіçíàâàëüíèõ çäі-
áíîñòåé, îçáðîєííþ їõ óìіííÿìè é íàâè÷êàìè âèêîðèñòîâóâàòè íàáóòі
çíàííÿ íà ïðàêòèöі, ãîòóє ó÷íіâ äî ñàìîñòіéíîãî íàáóòòÿ çíàíü, ôîð-
ìóє їõíіé ñâіòîãëÿä. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ – áàãàòîÿêіñíå ïåäàãîãі÷íå ÿâè-
ùå (ãíîñåîëîãі÷íà, ëîãіêî-çìіñòîâà, ïñèõîëîãі÷íà, ìàòåðіàëüíî-äæå-
ðåëüíà é ïåäàãîãі÷íà ñòîðîíè). Öèì çóìîâëåíі ðіçíîìàíіòíі
êëàñèôіêàöії ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ. Çãіäíî ç îäíієþ ç íèõ, ìåòîäè íàâ÷àí-
íÿ áóâàþòü іíôîðìàöіéíî-ïîâіäîìíі, ïîÿñíþâàëüíî-іëþñòðàòèâíі,
ïðîá ëåìíі (ïðîáëåìíèé âèêëàä ó÷èòåëÿ, ÷àñòêîâî ïîøóêîâèé, äîñëіä-
íèöüêèé), ëîãі÷íі ìåòîäè íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ [1].

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè ïåðåâàæàþòü ìåòîäè, ïîâ’ÿçàíі
ç âèêîðèñòàííÿì іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé (ñêîðî÷å-
íî ІÊÒ). Âîíè ïåðåäáà÷àþòü àêòèâíå âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíî-êî-
ìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé. Öå ïðèðîäíî äëÿ іíôîðìàòèêè, îñêіëüêè,
ïî-ïåðøå, óðîê çàïîâíåíèé êîìï’þòåðíèìè çàñîáàìè, ÿêі äàþòü çìîãó
їõ ðåàëіçîâóâàòè ÿê іíñòðóìåíòè íàâ÷àííÿ, à ïî-äðóãå, âëàñíå âèâ÷åí-
íÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé íåìîæëèâå áåç âèêîðè-
ñòàííÿ íà óðîöі êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Çáіëüøåííÿ ïîïóëÿðíîñòі
êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ, їõíє àêòèâíå âõîäæåííÿ â îñâіòíþ ãàëóçü ðîç-
øèðèëî ñôåðó їõ âèêîðèñòàííÿ і íà іíøі øêіëüíі ïðåäìåòè. Îñíîâíі
ïðè÷èíè öüîãî ïðîöåñó:

– çáіëüøåííÿ ïîïóëÿðíîñòі êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ;
–  ïîêðàùåííÿ ìîæëèâîñòåé (çîêðåìà âèðàæàëüíèõ) êîìï’þòåðíèõ

çàñîáіâ;
– ðîçðîáêà ïåäàãîãі÷íîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ;
– ïіäâèùåííÿ åôåêòèâíîñòі íàâ÷àííÿ ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ІÊÒ.
Іç ÷àñîì ç’ÿâèâñÿ òåðìіí «êîìï’þòåðèçîâàíèé óðîê», ÿêèé îïèñóє

ïðîâåäåííÿ óðîêіâ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.
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Ðàçîì ç ïîøèðåííÿì ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ІÊÒ ïî÷à-
ëè íàáèðàòè ïîïóëÿðíîñòі íîâі ìåòîäè, ÿêі îðієíòîâàíі íà іíòåðàêòèâ-
íіñòü, óðàõóâàííÿ îñîá ëèâîñòåé îñîáèñòîñòі ó÷íÿ, àêòèâіçàöіþ éîãî
ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі òîùî. Ïðè öüîìó òðàäèöіéíі ìåòîäè íå ìîæíà
âіäêèäàòè, âîíè ìàþòü ñâîє ìіñöå íà óðîöі.

Іñíóє êіëüêà òðàäèöіéíèõ êëàñèôіêàöіé ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ.

– вивчення нового матеріалу;
– закріплення;
– повторення;
– формування вмінь і навичок;
– контроль.

За
 д
ид
ак
ти
чн
ою

 
м
ет
ою

– пояснювально-ілюстративні;
– репродуктивні;
– проблемні;
– частково-пошукові;
– дослідницькі.

За
 х
ар
ак
те
ро
м

пі
зн
ав
ал
ьн
ої

ді
ял
ьн
ос
ті

За
 д
же

ре
ла
м
и 

зн
ан
ь

–  практична 
робота;

– досліди;
– вправи.

– демонстрація;
– презентація;
– спостереження;
– ілюстрація.

– бесіда;
– пояснення;
– розповідь;
– обговорення;
– лекція.

Словесні Наочні Практичні

Ó âіäîìіé êëàñèôіêàöії ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ çà Þ. Ê. Áàáàíñüêèì êî-
æåí ç ìåòîäіâ ìîæå çíàéòè ñâîє ìіñöå íà óðîöі іíôîðìàòèêè.

Ìåòîäè îðãàíіçàöії òà çäіéñíåííÿ
íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі

Ñëîâåñíі ìåòîäè (ðîçïîâіäü, íàâ÷àëüíà ëåêöіÿ, ñåìіíàð, áåñіäà). Çà
іäåÿìè ÍÓØ ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ñëîâåñíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ áіëü-
øіñòü ÷àñó ìàє ãîâîðèòè ñàìå äèòèíà (10 % ãîâîðèòü ó÷èòåëü, à 90 %
ãîâîðèòü ó÷åíü).
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Àëå öå íå ïîòðіáíî ñïðèéìàòè ëèøå ÿê íàäàííÿ ìîæëèâîñòі äèòèíі 
«âèãîâîðèòèñÿ». Ó÷åíü ïîâèíåí îáґðóíòîâóâàòè ñâîþ äóìêó, áðàòè ó÷àñòü 
ó äèñêóñії, ïðîïîíóâàòè ñâîї іäåї. Íàñïðàâäі 90 % ÷àñó, ÿêі ó÷åíü ãîâî-
ðèòü, ó÷èòåëü ìàє ïðàöþâàòè – ñëóõàòè éîãî. Âàæëèâî çà äîïîìîãîþ ïðè-
êëàäіâ, äîäàòêîâèõ çàïèòàíü ñïðÿìóâàòè ó÷íÿ äî ïðàâèëüíîї äóìêè.

Îñíîâíèìè ñëîâåñíèìè ìåòîäàìè â ïî÷àòêîâіé øêîëі є áåñіäà òà ðîç-
ïîâіäü. Çàçâè÷àé âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà åòàïàõ ìîòèâàöії òà ïîÿñ-
íåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó. Ïіñëÿ çàâåðøåííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè âàðòî 
ïðîâåñòè îáãîâîðåííÿ її ðåçóëüòàòіâ. Ó÷íі ìàþòü ðîçêàçàòè ïðî òå, ùî 
âîíè ïëàíóâàëè çðîáèòè, ÷îãî âîíè äîñÿãëè, ÿê öå їì âäàëîñÿ çðîáèòè. 
Òóò òàêîæ ïåðåâàæíî ãîâîðèòü ó÷åíü, à ó÷èòåëü âèñòóïàє ìîäåðàòîðîì .

Ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ñëîâåñíèõ ìåòîäіâ âàæëèâî:
–  Âèêîðèñòîâóâàòè åìîöії. Öå äîïîìàãàє íàëàãîäèòè êîíòàêò ç ó÷íåì.
–  Ó÷íі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ìèñëÿòü îáðàçàìè. Ïîòðіáíî öі îáðàçè 

ñòâîðþâàòè, âïëіòàòè ó âëàñíó ðîçïîâіäü.
–  Ìîâà ìàє áóòè ïðàâèëüíîþ. Ó÷èòåëü і òå, ÿê âіí ãîâîðèòü, є âçіð-

öåì äëÿ ó÷íіâ.
–  Ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè äîêàçè, ôàêòè. Ïîÿñíåííÿ ìàþòü áóòè 

ëîãі÷íèìè і äîêàçîâèìè.
–  Ïîòðіáíî äàòè ó÷íþ ìîæëèâіñòü ñàìîñòіéíî çíàéòè âіäïîâіäü, çðî-

çóìіòè ìàòåðіàë. Ó÷åíü ìàє âіä÷óâàòè ñâîáîäó íà ñâîїé îñâіòíіé 
òðàєêòîðії, öå äàñòü éîìó ìîæëèâіñòü ïîâіðèòè ó âëàñíі ñèëè.

–  Ðіäøå âæèâàòè çàïåðå÷åííÿ – ÷àñòêó «íå». Öå äîäàñòü ïîçèòèâó 
â ðîçïîâіäü.

– Ïîÿñíåííÿ ìàþòü áóòè ëàêîíі÷íèìè. Íå çàáèðàòè ÷àñ â ó÷íÿ.
–  Íà óðîöі âіäáóâàєòüñÿ íå ëèøå ïîÿñíåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó, à é 

æèâå ñïіëêóâàííÿ ìіæ ó÷èòåëåì і ó÷íåì. Öå ñïіëêóâàííÿ є çàïî-
ðóêîþ ãàðíèõ ñòîñóíêіâ, äîâіðè ìіæ äèòèíîþ òà ïåäàãîãîì.

–  Áåç çàëó÷åííÿ ó÷íіâ äî ðîçìîâè åôåêòèâíіñòü íàâ÷àííÿ ñóòòєâî 
çíèæóєòüñÿ. Ïîòðіáíî çàáåçïå÷èòè ðåàëіçàöіþ ïðèíöèïó ñâіäîìî-
ñòі é àêòèâíîñòі ó÷íіâ ó íàâ÷àííі.

Äëÿ êðàùîãî çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ñëîâåñíі ìåòîäè ïîєäíóþòüñÿ ç íà-
î÷íèìè.

Íàî÷íі ìåòîäè – іëþñòðàöіÿ, äåìîíñòðàöіÿ íàâ÷àëüíîãî âіäåî, ïðå-
çåíòàöіÿ, ñïîñòåðåæåííÿ. Іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії äà-
þòü âåëèêі ìîæëèâîñòі äëÿ óíàî÷íåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. ×àñòî 
ìóëüòèìåäіéíі ïðåçåíòàöії â÷èòåëі ðîçðàõîâóþòü íà óâåñü óðîê. Òîìó 
âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ, íàâіòü ïіä ÷àñ ôіçêóëüòõâèëèí-
êè. Ïðåçåíòàöії ìîæóòü äåìîíñòðóâàòèñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîєêòîðà àáî 
òðàíñëþâàòèñÿ êîìï’þòåðíîþ ìåðåæåþ.

Íàéïîøèðåíіøі ïîìèëêè ó ïðåçåíòàöіÿõ:
–  Ïîêàç ïðåçåíòàöії íå â ïîâíîåêðàííîìó ðåæèìі. Ó òàêîìó âèïàä-

êó íååôåêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïëîùà åêðàíà – ÷àñòèíó çîáðà-
æåííÿ çàéìàє іíòåðôåéñ ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé.
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– Çàíàäòî ÿñêðàâå îôîðìëåííÿ, ÿêå âіäâîëіêàє âіä ìàòåðіàëó.
–  Çëîâæèâàííÿ àíіìàöіÿìè. Àíіìàöії ìàþòü áóòè ïðîñòèìè і øâèä-

êèìè, ïіä ÷àñ ðóõó îá’єêòè íå ìàþòü ïåðåòèíàòè ìàëþíêè òà
òåêñò. Âèíÿòêîì ìîæå áóòè òіëüêè ñèòóàöіÿ, çà ÿêîї ñâіäîìî âè-
êîðèñòîâóєòüñÿ ïåâíà àíіìàöіÿ àáî її òðàєêòîðіÿ, ùîá ñòâîðèòè â 
ó÷íіâ ïåâíå âðàæåííÿ.

–  Ïåðåâàíòàæåííÿ ñëàéäà òåêñòîì. Ñëàéäè íå ïðèçíà÷åíі äëÿ ÷è-
òàííÿ. Ó÷íі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ñïðèéìàþòü ñïî÷àòêó çàãàëüíèé
îáðàç, à íå òåêñò. Âèíÿòêîì ìîæóòü áóòè ëèøå ñïåöіàëüíі âïðà-
âè ÷è çàâäàííÿ, ïіä ÷àñ ÿêèõ ó÷íі ìàþòü ïðî÷èòàòè òåêñò. Çàãà-
ëîì íà ñëàéäі ìàє áóòè ëèøå êіëüêà ñëіâ. Óñå іíøå ìîæíà ïîâі-
äîìèòè óñíî.

–  Äðіáíèé òåêñò. Éîãî íàÿâíіñòü çàçâè÷àé є íàñëіäêîì âåëèêîї êіëü-
êîñòі òåêñòó, ÿêèé àâòîìàòè÷íî çìіíþє ðîçìіð, ùîá ìîæíà áóëî
ðîçòàøóâàòè éîãî íà îäíîìó ñëàéäі.

–  Íàÿâíіñòü çàéâèõ ãіïåðïîñèëàíü òà іíøèõ îá’єêòіâ. Ìîæå âèíèêà-
òè ïіä ÷àñ êîïіþâàííÿ òåêñòó ÷è ìàëþíêіâ ç âåáñàéòіâ àáî â іí-
øèõ óìîâàõ. Ãіïåðïîñèëàííÿ òà ïåðåõîäè äóæå çðó÷íі â ïðåçåíòà-
öіÿõ òà äàþòü çìîãó çàáåçïå÷èòè íàâіãàöіþ і âñåðåäèíі ïðåçåíòàöії,
і çі ñòîðîííіìè ðåñóðñàìè. Ó âèïàäêó óñâіäîìëåíîãî їõíüîãî âèêî-
ðèñòàííÿ òàêі ãіïåðïîñèëàííÿ äóæå êîðèñíі.

–  Òåêñò íå ïðèçíà÷åíî äëÿ ïðåçåíòàöії. Äëÿ ñëàéäіâ íå ìîæíà âèêî-
ðèñòîâóâàòè òîé ñàìèé òåêñò, ÿêèé íàâîäÿòü íà ñàéòàõ ÷è â äîêó-
ìåíòàõ. Éîãî ïîòðіáíî ñêîðîòèòè, ïðèáðàòè çàéâі ñëîâà, çâîðîòè
òîùî.

–  Íåâіäïîâіäíіñòü çìіñòó ïðåçåíòàöії òåìі òà ìåòі óðîêó. Äëÿ
çàöіêàâ ëåííÿ ó÷íіâ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿñêðàâі ìàëþíêè,
æàðòіâëèâі àíіìàöії ÷è âіäåî òîùî. Àëå ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ
áàëàíñó і íå çàõîïëþâàòèñÿ ðîçâàæàëüíèìè åëåìåíòàìè, îñêіëü-
êè ó÷íі ìàþòü ïàì’ÿòàòè íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, à íå ðîçâàæàëü-
íèé âìіñò.

–  Íåâ÷àñíі âіäïîâіäі íà ïèòàííÿ. ßêùî íà óðîöі ñòâîðþєòüñÿ ïðî-
áëåìíà ñèòóàöіÿ, ñòàâèòüñÿ ïèòàííÿ, äàєòüñÿ çàâäàííÿ, òî ïîòðіá-
íî, ùîá âіäïîâіäü ç’ÿâëÿëàñÿ â÷àñíî, ïіñëÿ âіäïîâіäі ó÷íіâ. Òîìó
êðàùå ðîçäіëèòè ïèòàííÿ і âіäïîâіäü íà äâà ñëàéäè àáî âèêîðè-
ñòàòè äëÿ ïîÿâè âіäïîâіäі àíіìàöіéíі åôåêòè.

Êîðèñíèì є âèêîðèñòàííÿ âіäåîôðàãìåíòіâ íà óðîöі. Їõ ïіäáіð і âіä-
òâîðåííÿ ìîæíà çäіéñíþâàòè çà äîïîìîãîþ âіäåîñåðâіñіâ (YouTube,
Vimeo òà іí). Íàé÷àñòіøå âіäåîðîëèêè ïîêàçóþòü ïіä ÷àñ ïîÿñíåííÿ
íîâîãî ìàòåðіàëó. Öå ìîæóòü áóòè ðіçíîìàíіòíі ñèòóàöії, іíòåãðàöіÿ ç 
êóðñîì «ß äîñëіäæóþ ñâіò», ðîáîòà â ïåâíіé êîìï’þòåðíіé ïðîãðàìі.

Îòæå, íàî÷íіñòü íà óðîöі іíôîðìàòèêè ìàє:
– âіäïîâіäàòè òåìі, ìåòі òà çìіñòîâі óðîêó;
– âðàõîâóâàòè âіêîâі îñîá ëèâîñòі äèòèíè;
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–  áóòè çáàëàíñîâàíîþ, íå ïåðåâàíòàæóâàòè ó÷íіâ òà îêðåìі åòàïè
óðîêó;

– â÷àñíî âіäòâîðþâàòèñÿ;
– óíèêàòè çàíàäòî ÿñêðàâèõ òà åìîöіéíèõ ïîäðàçíèêіâ;
– íå ñóïåðå÷èòè ðîçïîâіäі â÷èòåëÿ;
– ñïðèÿòè ðîçâèòêó àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ ó÷íÿ.
Ïðàêòè÷íі ìåòîäè – äîñëіäè, âïðàâè, ïðàêòè÷íі ðîáîòè. Íà êîæ-

íîìó óðîöі іíôîðìàòèêè ïðîâîäèòüñÿ ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Її òðèâàëіñòü
îáìåæåíà 15 õâèëèíàìè. Öå âàæëèâèé òà іíòåíñèâíèé åòàï óðîêó.
Ñàìå ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ôîðìóþòüñÿ íàâè÷êè âèêîíàííÿ ïåâ-
íèõ äіé. Òîìó âіä її âäàëîї îðãàíіçàöії çàëåæèòü åôåêòèâíіñòü íàâ÷àí-
íÿ. Âàæëèâèìè äëÿ óñïіøíîї ïðàêòè÷íîї ðîáîòè є:

– âèáіð ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ;
– ïіäáіð çàâäàíü;
– âèêîðèñòàííÿ äèôåðåíöіéîâàíîãî ïіäõîäó;
– çðîçóìіëà іíñòðóêöіÿ;
– ïіäòðèìêà â÷èòåëÿ;
– ïðîäóêòèâíà äіÿëüíіñòü íà óðîöі;
– óðàõóâàííÿ âіêîâèõ îñîá ëèâîñòåé ó÷íіâ;
– âèïåðåäæóâàëüíå íàâ÷àííÿ.

Ìåòîäè ñòèìóëþâàííÿ і ìîòèâàöії íàâ÷àííÿ:

– ïіçíàâàëüíі іãðè;
– íàâ÷àëüíі äèñêóñії;
– àíàëіç ïðîáëåìíèõ ñèòóàöіé;
– ñòâîðåííÿ ñèòóàöіé óñïіõó â íàâ÷àííі;
– ñòâîðåííÿ ñèòóàöіé îáîâ’ÿçêó і âіäïîâіäàëüíîñòі;
– çàîõî÷åííÿ і çàñóäæåííÿ.

Ìåòîäè êîíòðîëþ і ñàìîêîíòðîëþ â íàâ÷àííі:

– óñíèé êîíòðîëü;
– ïèñüìîâèé êîíòðîëü;
– ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèé êîíòðîëü;
– ìàøèííèé êîíòðîëü;
– ñàìîêîíòðîëü.
Îñîáëèâіñòþ çàñòîñóâàííÿ ìåòîäіâ êîíòðîëþ â ïî÷àòêîâіé øêîëі íà

óðîêàõ іíôîðìàòèêè є âіäñóòíіñòü îöіíêè ó âèãëÿäі òðàäèöіéíîãî áàëó.
Àëå öå íå îçíà÷àє, ùî êîíòðîëü ÿê òàêèé ìîæå áóòè âіäñóòíіé. Âіí ìàє
âàæëèâі ôóíêöії: ìîòèâàöіéíà, äіàãíîñòóâàëüíà, êîðèãóâàëüíà, ïðî-
ãíîñòè÷íà, íàâ÷àëüíî-ïåðåâіðÿëüíà, ðîçâèâàëüíà, âèõîâíà. Êîðåêöіÿ
çíàíü ó÷íіâ ìîæå âіäáóâàòèñÿ ëèøå â óìîâàõ, êîëè â÷èòåëü âèçíà÷àє
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їõíіé ðіâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü. Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè ìîæëèâі
âñі ìåòîäè êîíòðîëþ. Óñíèé êîíòðîëü âіäáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ áåñіä íà 
åòàïàõ àêòóàëіçàöії îïîðíèõ çíàíü і ïîÿñíåííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó. Íà 
óðîöі іíôîðìàòèêè íå çàäàєòüñÿ äîìàøíє çàâäàííÿ. Âіäïîâіäíî âіäñóò-
íіé åòàï éîãî ïåðåâіðêè. Ðіäøå âèêîðèñòîâóþòü ïèñüìîâèé êîíòðîëü.
Àëå âіí òàêîæ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ, íàïðèêëàä òîäі, êîëè íåìîæëèâî
çàáåçïå÷èòè îäíî÷àñíó ðîáîòó ç êîìï’þòåðàìè âñіõ ó÷íіâ. Ó òàêîìó
âèïàäêó ìîæíà âèêîíóâàòè çàâäàííÿ, ÿêі ïіäáåðå â÷èòåëü, àáî ïðàöþ-
âàòè ç ðîáî÷èì çîøèòîì. Ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè, îêðіì ëàáîðàòîð-
íî-ïðàêòè÷íîãî êîíòðîëþ, ìîæå âіäáóâàòèñÿ é ìàøèííèé êîíòðîëü.
Ìîæëèâîñòі ІÊÒ äëÿ ïåðåâіðêè ðіâíÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷íіâ äî-
ñèòü âåëèêі é àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ íà òðàäèöіéíèõ óðîêàõ і ïіä 
÷àñ äèñòàíöіéíîãî íàâ÷àííÿ.

Ìåòîä ïðîєêòіâ

Îäíèì ç íàéäієâіøèõ ìåòîäіâ äëÿ ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòі є ìå-
òîä ïðîєêòіâ. Âіí äàє çìîãó îòðèìóâàòè çíàííÿ òà íàâè÷êè â êîìïëåê-
ñі ç ïðèâ’ÿçêîþ äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì. Çàñòîñóâàííÿ
öüîãî ìåòîäó ðåàëіçóє ïðèíöèï çâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì.

Ìåòîä ïðîєêòіâ ìàє íèçêó ïåðåâàã:
– îðієíòîâàíèé íà ïðàêòè÷íå âèêîðèñòàííÿ;
– òіñíî ïîâ’ÿçàíèé ç æèòòÿì;
– âèêîðèñòîâóє ìіæäèñöèïëіíàðíèé ïіäõіä;
– çãóðòîâóє ó÷íіâ;
– ôîðìóє â ó÷íіâ óìіííÿ ñïіëêóâàòèñÿ;
– äàє ìîæëèâіñòü ó÷íÿì ïîáà÷èòè êîíêðåòíèé ðåçóëüòàò;
– çàêëàäàє óÿâëåííÿ ïðî íàóêîâèé ïіäõіä äî ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïðîáëåìè;
– ðîçâèâàє â ó÷íіâ ñàìîñòіéíіñòü;
– ñïðèÿє ðîçâèòêîâі â ó÷íіâ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé.
Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ïðîєêòіâ ìàє ñâîї îñîá-

ëèâîñòі, íàñàìïåðåä öå âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ.
Ïëàíóþ÷è ïðîєêò, ó÷èòåëü ìàє âèçíà÷èòè ìåòó, òîáòî äàòè âіäïî-

âіäü íà çàïèòàííÿ «Ùî ìè õî÷åìî äîñÿãòè çà äîïîìîãîþ öüîãî ïðîєê-
òó?». Ïîòðіáíî óÿâëÿòè, ÿêі ðåçóëüòàòè ìàþòü îòðèìàòè ó÷íі, ó ÿêîìó 
âèãëÿäі âîíè ìàþòü áóòè ïðåäñòàâëåíі òà ÿê і çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ðå-
ñóðñіâ öі ðåçóëüòàòè áóäóòü îòðèìàíі.

Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè

Іíòåðàêòèâíі ìåòîäè íàâ÷àííÿ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïîñèëåííÿì âçàє-
ìîäії ìіæ ó÷íåì і â÷èòåëåì òà ó÷íіâ ìіæ ñîáîþ. Òàêèé ïіäõіä äàє çìî-
ãó ïіäâèùèòè àêòèâíіñòü ó÷íіâ íà óðîöі і, ÿê íàñëіäîê, ñïðèÿє äієâîìó
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çàñâîєííþ çíàíü і ôîðìóâàííþ íàâè÷îê. Іíòåðàêòèâíі òåõíîëîãії íà-
â÷àííÿ ïîäіëÿþòü íà òàêі ãðóïè [3]:

–  êîîïåðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ (ðîáîòà â ïàðàõ, ðîòàöіéíі òðіéêè,
«Äâà – ÷îòèðè – óñі ðàçîì», êàðóñåëü, ðîáîòà â ìàëèõ ãðóïàõ,
àêâàðіóì);

–  êîëåêòèâíî-ãðóïîâîãî íàâ÷àííÿ (îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè â çàãàëü-
íîìó êîëі, ìіêðîôîí, íåçàêіí÷åíі ðå÷åííÿ, ìîçêîâèé øòóðì, íà-
â÷àþ÷èñü–ó÷óñü, àæóðíà ïèëêà, àíàëіç ñèòóàöії, âèðіøåííÿ ïðî-
áëåì, äåðåâî ðіøåíü);

–  ñèòóàòèâíîãî ìîäåëþâàííÿ (ñèìóëÿöії àáî іìіòàöіéíі іãðè, ñïðî-
ùåíå ñóäîâå ñëóõàííÿ, ãðîìàäñüêі ñëóõàííÿ, ðîçіãðóâàííÿ ñèòóà-
öії çà ðîëÿìè);

–  îïðàöþâàííÿ äèñêóñіéíèõ ïèòàíü (çàéìè ïîçèöіþ, çìіíè ïîçè-
öіþ, íåïåðåðâíà øêàëà äóìîê, äèñêóñіÿ, äåáàòè).

Ðîçãëÿíåìî ìіñöå îêðåìèõ ìåòîäіâ ó ñòðóêòóðі óðîêó. Çàçíà÷èìî,
ùî ìåòîä ïðîєêòіâ ìîæíà ââàæàòè äåùî áіëüøèì çà ïðîñòî ìåòîä, öå
ïåäàãîãі÷íà òåõíîëîãіÿ. Àëå âðàõîâóþ÷è ïîøèðåíіñòü ïðîєêòіâ òà àê-
òèâíå їõíє âèêîðèñòàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі, öþ òåõíîëîãіþ âіäîáðà-
æåíî â íàâåäåíіé ñõåìі.

Мотивація
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Êîæíèé іç öèõ ìåòîäіâ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà ðіçíèõ åòà-
ïàõ. Íà ñõåìі íàâåäåíî íàéïîøèðåíіøèé ïіäõіä. Ó÷èòåëü ìîæå ïî-
áà÷èòè іíøå ìіñöå äëÿ êîíêðåòíîãî ìåòîäó íà óðîöі. Ñâіäîìèé âèáіð
îïòèìàëüíèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ äàñòü çìîãó ïіäâèùèòè åôåêòèâíіñòü
óðîêó.
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1.6. Ôîðìè îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ. Óðîê іíôîðìàòèêè

Ôîðìà îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ – çîâíіøíє âèðàæåííÿ óçãîäæåíîї 
äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ é ó÷íіâ, ùî çäіéñíþєòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
і â ïåâíîìó ðåæèìі [2].

Êëàñèôіêóþòü ôîðìè îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ çà ðіçíèìè êðèòåðіÿìè:
–  çà êіëüêіñòþ ó÷íіâ, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó äіÿëüíîñòі: êîëåêòèâíі,

ãðóïîâі, ïàðíі, іíäèâіäóàëüíі;
–  çà ìіñöåì ïðîâåäåííÿ íàâ÷àííÿ: øêіëüíі (óðîêè, ðîáîòà â ìàé-

ñòåðíÿõ, êîìï’þòåðíîìó êëàñі, ëàáîðàòîðіÿõ, íà ïðèøêіëüíіé äі-
ëÿíöі) і ïîçàøêіëüíі (äîìàøíÿ ðîáîòà, åêñêóðñії);

– çà òðèâàëіñòþ íàâ÷àííÿ: êëàñè÷íèé óðîê (35–45 õâ);
–  çà äèäàêòè÷íèìè öіëÿìè: ôîðìè òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ (ëåêöіÿ,

ôàêóëüòàòèâ, ãóðòîê), ôîðìè êîìáіíîâàíîãî íàâ÷àííÿ (óðîê, äî-
ìàøíÿ ðîáîòà, êîíñóëüòàöіÿ), ôîðìè ïðàêòè÷íîãî íàâ÷àííÿ
(ïðàêòèêóìè, ïðàöÿ â ìàéñòåðíÿõ, íà ïðèøêіëüíèõ äіëÿíêàõ).

Îñíîâíîþ ôîðìîþ îðãàíіçàöії íàâ÷àííÿ â óêðàїíñüêèé øêîëі є
óðîê. Ó ðàìêàõ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè óðîê íàáóâ íîâèõ ðèñ і çáàãà-
òèâñÿ íîâіòíіìè ìåòîäàìè íàâ÷àííÿ.

Óðîê іíôîðìàòèêè ìàє ñâîї îñîá ëèâîñòі:
Âàæëèâіñòü òåõíіêè áåçïåêè. Ó÷èòåëü ìàє óâàæíî ñòåæèòè çà äіÿ-

ìè ó÷íіâ, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòè іíñòðóêòàæ ç òåõíіêè áåçïåêè.
Âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ. Öÿ îñîá ëèâіñòü âèçíà÷àє ñòðóêòóðó óðîêó, òðè-

âàëіñòü êîæíîãî åòàïó, ïðîöåñ ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè.
Íàÿâíіñòü ïðàêòè÷íîї ðîáîòè. Îáîâ’ÿçêîâèì åòàïîì óðîêó іíôîð-

ìàòèêè є ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Öå íå ëèøå çìіíþє ñòðóêòóðó óðîêó, à é
ñòàâèòü ïåðåä ó÷èòåëåì ñïåöèôі÷íі çàâäàííÿ ùîäî ïіäãîòîâêè ó÷íіâ äî
ðîáîòè, êîíòðîëþ çà ó÷íÿìè, ïåðåâіðêè ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè.

Âіäñóòíіñòü äîìàøíüîãî çàâäàííÿ. Çìåíøåííÿ íàâàíòàæåííÿ íà 
ó÷íіâ і ñêîðî÷åííÿ îáñÿãіâ äîìàøíüîї ðîáîòè – âіäïîâіäàє іäåÿì Íîâîї
óêðàїíñüêîї øêîëè. Àëå âіä äîìàøíіõ çàâäàíü íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè
â ïî÷àòêîâіé øêîëі âіäìîâèëèñÿ ùå ðàíіøå. Çîêðåìà, öå ïîâ’ÿçàíî
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ç íàìàãàííÿì óíèêíóòè äèñêðèìіíàöії ó÷íіâ çà íàÿâíіñòþ êîìï’þòåð-
íèõ çàñîáіâ óäîìà.

Îðãàíіçàöіéíі ïðîáëåìè. Çàçâè÷àé óðîêè іíôîðìàòèêè ïðîâîäÿòüñÿ
â îêðåìèõ, îáëàäíàíèõ òåõíіêîþ, êëàñàõ. Ó÷íі ïðèõîäÿòü íà òàêèé
óðîê ðàç íà òèæäåíü, òîìó ìîæóòü âіä÷óâàòè ïåâíå åìîöіéíå çáóäæåí-
íÿ, ñïåðå÷àòèñÿ çà ìіñöå â êëàñі òîùî. Íåîáõіäíіñòü ïðîâåäåííÿ ïðàê-
òè÷íîї ðîáîòè, çîêðåìà, âèìàãàє ðóõó ó÷íіâ ïî êîìï’þòåðíîìó êëàñó,
ùî ìîæå áóòè äîäàòêîâèì íàâàíòàæåííÿì äëÿ â÷èòåëÿ.

Âèìîãè Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó. Íåîáõіäíіñòü äîòðèìóâàòèñÿ ðåæè-
ìó ðîáîòè ó÷íіâ ç êîìï’þòåðàìè òà âèêîðèñòîâóâàòè òåõíіêó ëèøå ç äîç-
âîëåíèìè ïàðàìåòðàìè äåùî çìіíþє óðîê і âïëèâàє íà éîãî ñòðóêòóðó.

Çà âèìîãàìè Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї
îñâіòè áåçïåðåðâíà íàâ÷àëüíà äіÿëüíіñòü ó÷íіâ (òðèâàëіñòü íàâ÷àëüíèõ
çàíÿòü) íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè: ó 1 êëàñі – 35 õâ, 2–4 êëàñàõ – 40 õâ.

Ðîçòàøóâàííÿ ðîáî÷èõ ìіñöü. Ðîçòàøóâàííÿ êîìï’þòåðіâ ó êëàñі
ìîæå áóòè òàêèì, ùî ó÷íі ñèäÿòü äî â÷èòåëÿ ñïèíîþ ÷è áîêîì. Çàãà-
ëîì öå ïîøèðåíà ïðàêòèêà â ÍÓØ. Àëå êîìï’þòåðíà òåõíіêà áіëüøå
ïðèâåðòàє óâàãó ó÷íіâ, òîìó â÷èòåëþ âàæêî íå ëèøå êîíòðîëþâàòè
ó÷íÿ, à é ïðîñòî ïîÿñíþâàòè ìàòåðіàë.

Êîíòðîëü çà ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ. Ó÷èòåëü ìàє ïåðåìіùóâàòèñÿ
ìіæ êîìï’þòåðàìè òà äîïîìàãàòè êîæíîìó ó÷íþ іíäèâіäóàëüíî. Öå
óñêëàäíþє êîíòðîëü çà ðåçóëüòàòàìè ïðàêòè÷íîї ðîáîòè. Ìîæíà ðåêî-
ìåíäóâàòè â êіíöі ðîáîòè çàñëóõîâóâàòè ìіíі-çâіòè êîæíîãî ó÷íÿ.

Òàêі îñîá ëèâîñòі äåùî çìіíþþòü åòàïè óðîêó òà їõ ïîñëіäîâíіñòü.
Íåìàє ñòàëîї ñòðóêòóðè óðîêó іíôîðìàòèêè. Àëå çàãàëüíîïðèéíÿòîþ
ââàæàєòüñÿ òàêà ñòðóêòóðà óðîêó:

Етап уроку Тривалість

I. Організаційний етап (концентрація уваги учнів) 1–2 хв

II. Активізація (розв’язування логічних завдань) 2–3 хв

IІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація до сприйняття нового
матеріалу (створення проблемної ситуації, інші форми)

3–5 хв

ІV. Вивчення нового матеріалу (розповідь учителя, робота з під-
ручником, обговорення тощо)

10–15 хв

V. Фізкультхвилинка 1–2 хв

VI. Практична робота
Оголошення завдання для практичної роботи
Робота за комп’ютером
Релаксація (вправи для очей)
Продовження роботи за комп’ютером
Обговорення результатів

20 хв
1 хв

7–8 хв
1 хв

7–8 хв
2 хв

VII. Підсумок уроку. Рефлексія 3–4 хв
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Îðãàíіçàöіéíèé åòàï

Ó÷íі çàçâè÷àé ïðèõîäÿòü ó êîìï’þòåðíèé êëàñ ðàç íà òèæäåíü. 
Çâèêëі äî ðîáîòè â îäíîìó êàáіíåòі, âîíè ÷àñòî âіä÷óâàþòü çàõîïëåí-
íÿ, çáóäæåííÿ, ïîçèòèâíі î÷іêóâàííÿ âіä ðîáîòè ç êîìï’þòåðàìè.
Çàâäàííÿ â÷èòåëÿ – îðãàíіçóâàòè ïåðøèé êîíòàêò, ùîá öі åìîöії íå
áóëè íåãàòèâíèìè, à ïîâåðíóòè їõ ó ïðîäóêòèâíå ðóñëî. Іíîäі ïîòðіáíî
íàãàäàòè ó÷íÿì ïðî ðîçïîäіë ìіñöü. Ó êëàñі ìîæå áóòè âіëüíèé ðîçïî-
äіë àáî çà êîæíèì ó÷íåì çàêðіïëåíî ïåâíå ìіñöå ÷è êîìï’þòåð.

Íà öüîìó åòàïі â÷èòåëü âіòàєòüñÿ, óñòàíîâëþє ïîçèòèâíèé êîíòàêò,
ïåðåâіðÿє ïðèñóòíіñòü ó÷íіâ. Îáîâ’ÿçêîâî ïîòðіáíî ïîâòîðèòè ïðàâèëà
òåõíіêè áåçïåêè. Äîêëàäíå ïîâòîðåííÿ âіäáóâàєòüñÿ ëèøå íà ïåðøîìó
óðîöі ñåìåñòðó, íàäàëі äîñòàòíüî ïðèãàäàòè 1–2 ïðàâèëà. Íàïðèêëàä:
«Ùî íå ìîæíà ðîáèòè â êîìï’þòåðíîìó êëàñі?», «ßê ìè ïåðåõîäèìî
âіä ïàðò äî êîìï’þòåðіâ?», «Ùîá ñàéò øâèäøå çàâàíòàæóâàâñÿ, ó÷åíü
ñèëüíî áèâ ïî êëàâіøàì. ×è äîïîìîæå öå éîìó? ßê ïðàâèëüíî äіÿòè?».

Àêòèâіçàöіÿ

Ìåòîþ öüîãî åòàïó є ðîçâèòîê óâàãè òà ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ. Ëîãі÷íå 
ìèñëåííÿ âàæëèâå äëÿ óñïіøíîãî âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè. Éîãî ðîç-
âèòêó âàðòî ïðèñâÿòèòè îêðåìèé ìіíі-åòàï óðîêó. Çâè÷àéíî ïіä ÷àñ 
íàñòóïíèõ åòàïіâ óðîêó òàêîæ ìîæíà ïðèäіëèòè óâàãó ðîçâ’ÿçóâàííþ
ëîãі÷íèõ çàâäàíü.

Çàãàëüíà àêòèâіçàöіÿ ðîçóìîâîї òà ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà
öüîìó åòàïі äîñÿãàєòüñÿ ðîçâ’ÿçàííÿì ëîãі÷íèõ çàäà÷ і çàâäàíü íà ðîçâè-
òîê óâàãè ç ïіäðó÷íèêà, ðîáî÷îãî çîøèòà, äîäàòêîâèõ ìàòåðіàëіâ. Óñі
çàâäàííÿ ó÷èòåëü ìàє ïîïåðåäíüî ðîçâ’ÿçàòè. Íà óðîöі, â óìîâàõ îáìåæå-
íîãî ÷àñó òà õâèëþâàííÿ, ëåãêî ïîìèëèòèñÿ, íå ïîáà÷èòè ïðàâèëüíèé
ðîçâ’ÿçîê íàâіòü ó ïðîñòèõ çàâäàííÿõ. Êðіì òîãî, ïîòðіáíî ïåðåêîíàòèñÿ
â ïðàâèëüíîñòі ôîðìóëþâàíü òà іñíóâàííі âіäïîâіäі â çàâäàííÿõ, ÿêі çíàé-
äåíî â іíòåðíåòі, îñêіëüêè âàæêî áóòè ïåâíèì, ùî âîíè áåç ïîìèëîê.

Âàæëèâî ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âñі ó÷íі ïðàöþþòü і ðîçóìіþòü øëÿõ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ. Іíîäі íàéàêòèâíіøà ÷àñòèíà êëàñó îãîëîøóє âіäïîâіäі é 
іíøі ó÷íі ç íèìè ëèøå ïîãîäæóþòüñÿ. Ïîòðіáíî ìàêñèìàëüíî çàëó÷àòè
âåñü êëàñ â ïðîöåñ ïîøóêó ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі.

Àêòóàëіçàöіÿ îïîðíèõ çíàíü і ìîòèâàöіÿ
äî ñïðèéíÿòòÿ íîâîãî ìàòåðіàëó

Ìåòà öüîãî åòàïó ïîëÿãàє â ïіäãîòîâöі ó÷íіâ äî ñïðèéíÿòòÿ òà çàñâî-
єííÿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó; ç’ÿñóâàííі çíàíü, îòðèìàíèõ íà
óðîêàõ ç іíøèõ ïðåäìåòіâ ÷è æèòòєâîãî äîñâіäó; ìîòèâàöії äî âèâ÷åííÿ
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íîâîãî ìàòåðіàëó. Òóò äîöіëüíî ïðîâåñòè áåñіäó, ïîñòàâèòè ïðîáëåìíó
ñèòóàöіþ, ÿêà âêàæå íà íåîáõіäíіñòü âèâ÷åííÿ òåìè óðîêó. Äóæå âàæ-
ëèâî ïðàâèëüíî ìîòèâóâàòè ó÷íіâ. Ñàìå íà öüîìó åòàïі ìîæå ðåàëіçîâó-
âàòèñÿ ïðèíöèï çâ’ÿçêó íàâ÷àííÿ ç æèòòÿì. Ïðè öüîìó ïîòðіáíî ñïèðà-
òèñÿ і íà ìàéáóòíі, і íà ïîòî÷íі ïîòðåáè ó÷íіâ. Íàïðèêëàä, ðîçãëÿäàþ÷è
îáðîáêó çîáðàæåíü, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ãàëóçі і ïðîôåñії, ó ÿêèõ âèêî-
ðèñòîâóєòüñÿ îáðîáêà ôîòî, àëå, ìàáóòü, áіëüøå çàöіêàâèòü ó÷íіâ ìîæ-
ëèâіñòü îáðîáëÿòè çîáðàæåííÿ äëÿ ïóáëіêàöії â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ.

Çàãàëîì öåé åòàï є îäíèì ç åëåìåíòіâ òàêîї ëàíêè: çíàííÿ – àêòóà-
ëіçàöіÿ – ìîòèâàöіÿ – íîâі çíàííÿ – çàêðіïëåííÿ – ïðàêòè÷íі íàâè÷êè.

Âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó

Ó÷íі ìàþòü çàñâîїòè íîâèé íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë. Äëÿ öüîãî âèêî-
ðèñòîâóþòü ðіçíі ôîðìè ðîáîòè (ðîçïîâіäü ç åëåìåíòàìè áåñіäè; âèêîðè-
ñòàííÿ ìóëüòèìåäіéíèõ ìàòåðіàëіâ, ñàìîñòіéíà ðîáîòà ó÷íіâ ç ïіäðó÷íè-
êîì і ðîáî÷èì çîøèòîì òîùî). Âèáèðàþ÷è ìàòåðіàëè äëÿ óðîêó, ïîòðіáíî
âðàõîâóâàòè ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ. Âàæëèâî çàáåçïå÷èòè äієâèé çâîðîòíèé
çâ’ÿçîê ç ó÷íåì. Öå ìîæíà äîñÿãòè âèêîðèñòàííÿì îïèòóâàíü ç êîðîòêè-
ìè ïèòàííÿìè. Íà öüîìó åòàïі íå ëèøå òðèâàє ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ, à é
çàáåçïå÷óєòüñÿ çàêðіïëåííÿ çíàíü, àêòèâíà âçàєìîäіÿ ó÷íÿ òà â÷èòåëÿ.
Òàêîæ íà öüîìó åòàïі ìîæå ðîçïî÷èíàòèñÿ ïіäãîòîâêà ïðîєêòó, ÿêèé áóäå
íàäàëі ðåàëіçîâóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè.

Ôіçêóëüòõâèëèíêà

Ìåòà ôіçêóëüòõâèëèíêè – çàïîáіãòè ñòîìëþâàíîñòі ó÷íіâ íà óðîêàõ
ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà. Âîíà îáîâ’ÿçêîâà íà êîæíîìó óðîöі.
Ó÷íі âèêîíóþòü ðóõëèâі âïðàâè. Àëå ïîòðіáíî âðàõóâàòè ñïåöèôіêó
âïëèâó ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì íà çäîðîâ’ÿ. Öå îçíà÷àє, ùî îêðіì çâè-
÷àéíèõ ðóõіâ, ÿêі ïðèòàìàííі áóäü-ÿêіé øêіëüíіé ôіçêóëüòõâèëèíöі,
ìàþòü áóòè ñïåöèôі÷íі âïðàâè, ñïðÿìîâàíі íà ïðîôіëàêòèêó âèíèê-
íåííÿ áîëüîâèõ âіä÷óòòіâ ó õðåáòі, øèї, ðóêàõ òîùî.

Âïðàâè äëÿ õðåáòà òà øèї:
1. Íàõèëè òóëóáà ëіâîðó÷-ïðàâîðó÷ і âïåðåä-íàçàä.
2. Ïîâîðîòè òóëóáà ëіâîðó÷-ïðàâîðó÷.
3. Êîëîâі ðóõè ïëå÷èìà.
4. Íàõèëè ãîëîâè ëіâîðó÷-ïðàâîðó÷ і âïåðåä-íàçàä.
5. Îïèñàòè ãîëîâîþ êіëüêà ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð àáî ëіòåð.
Âïðàâè äëÿ ðóê:
1.  Ñêëàñòè ïåðåä ñîáîþ äîëîíі ó ôîðìі ìîëèòâè, çàôіêñóâàòè ïîëî-

æåííÿ ëіêòіâ і íàõèëèòè äåêіëüêà ðàçіâ ïàëüöі â ñêëàäåíèõ äîëî-
íÿõ ëіâîðó÷-ïðàâîðó÷.
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2.  Çàòèñíóòè êóëàêè. Ïîêëàñòè ëіêòі òà êóëàêè íà ïîâåðõíþ ïàð-
òè. Ñïåðòèñÿ íà ëіêòі. Çðîáèòè äåêіëüêà êîëîâèõ ðóõіâ êóëàêàìè
íà ïîâåðõíі ïàðòè.

3.  Ïîñòàâèòè ïåðåä ñîáîþ íà äîëîíþ ëіâîї ðóêè äîëîíþ ïðàâîї. Ïіä-
íіìàòè ëіâó ðóêó, îäíî÷àñíî îïóñêàþ÷è ïðàâó. Ïðè öüîìó íå ðîç-
ìèêàòè äîëîíі. Ðóêè óòâîðþþòü ïîçèöіþ, ùî íàãàäóє ëіòåðó Z. 
Çìіíèòè ðóêè. Ïîâòîðèòè äåêіëüêà ðàçіâ.

Âèíèêíåííÿ ïåâíîãî ïîæâàâëåííÿ â êëàñі ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ôіç-
êóëüòõâèëèíêè є íîðìàëüíîþ ðåàêöієþ òà íàâіòü êîðèñíå ç îãëÿäó íà 
ìåòó öüîãî åòàïó óðîêó. Àëå ÿêùî ôіçêóëüòõâèëèíêà ïåðåñòàє áóòè
ïðîäóêòèâíîþ âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ äèñöèïëіíè, òî ïîòðіáíî ðåàãóâà-
òè íà ïîâåäіíêó ó÷íіâ. Çà óìîâè ñèñòåìàòè÷íîñòі òà ðåãóëÿðíîñòі ïðî-
âåäåííÿ ôіçêóëüòõâèëèíêè ó÷íі çâèêàþòü і ïåðåñòàþòü ðåàãóâàòè íàä-
òî åìîöіéíî. Äëÿ çàöіêàâëåííÿ ó÷íіâ âàðòî ïіäіáðàòè öіêàâі âіðøі,
ìóçèêó òà âіäåî äëÿ ñóïðîâîäó.

Ïðàêòè÷íà ðîáîòà

Ìåòîþ öüîãî åòàïó є ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ç ІÊÒ ïіä ÷àñ âè-
êîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü. Ïіä ïðàêòè÷íîþ ðîáîòîþ ìàєòüñÿ íà 
óâàçі âèêîíàííÿ çàâäàíü ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Öå 
íå є îáîâ’ÿçêîâîþ âèìîãîþ. Óòіì, óðîê іíôîðìàòèêè ëèøå îäèí ðàç íà
òèæäåíü і âіäìîâëÿòèñÿ âіä çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåðà íå âàðòî. Çãіäíî
ç âèìîãàìè Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó òðèâàëіñòü áåçïåðåðâíîї ðîáîòè ç
êîìï’þòåðîì íå ìàє ïåðåâèùóâàòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі 15 õâèëèí. Àëå
â öåé ÷àñ íå âõîäèòü ïіäãîòîâ÷à ðîáîòà, ðåëàêñàöіÿ òà îáãîâîðåííÿ ðå-
çóëüòàòіâ.

Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè êëàñ äіëèòüñÿ íà ïіäãðóïè (ÿêùî є êîìï’þ-
òåðíèé êëàñ), àëå êîæíà ïіäãðóïà ìàє áóòè íå ìåíøå íіæ 8 îñіá. Çà 
âèìîãàìè Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó ðîáîòà ç êîìï’þòåðàìè ìàє âіäáóâà-
òèñÿ âèíÿòêîâî â іíäèâіäóàëüíîìó ðåæèìі. ßêùî êіëüêіñòü ó÷íіâ
ó ãðóïі ìåíøà çà êіëüêіñòü êîìï’þòåðіâ, òî ïîòðіáíî äåùî çìіíèòè
ñòðóêòóðó óðîêó і ïåðåäáà÷èòè ìîæëèâіñòü ðîáîòè ïî ÷åðçі. Íàïðè-
êëàä, îäíà ÷àñòèíà ó÷íіâ ïðàöþє ç êîìï’þòåðîì, à äðóãà – ç ðîáî÷èì 
çîøèòîì àáî іíøèìè ìàòåðіàëàìè, à äàëі âîíè ìіíÿþòüñÿ.

Êîæíà ïðàêòè÷íà ðîáîòà ìàє ðîçïî÷èíàòèñÿ ç êîðîòêîãî іíñòðóêòà-
æó, âіí ìîæå çàéìàòè äî 1 õâ ÷àñó. Íå ïîòðіáíî äîêëàäíî îïèñóâàòè
âñі åòàïè ðîáîòè ó÷íÿì. Їì âàæêî áóäå öå çàïàì’ÿòàòè. Ó÷èòåëü ìîæå
ïîâіäîìèòè îñíîâíі äії, ÿêі ìàþòü âèêîíàòè ó÷íі, àáî îïèñàòè áàæàíèé
êіíöåâèé ðåçóëüòàò і âêàçàòè çàñîáè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ éîãî ìîæíà 
äîñÿãòè. ßêùî ïðàêòè÷íà ðîáîòà âèìàãàє äîêëàäíіøèõ ïîÿñíåíü, òî 
ìîæíà ïіäãîòóâàòè äðóêîâàíі ÷è åëåêòðîííі іíñòðóêöії. Іíñòðóêòàæ
ìàє âіäáóâàòèñÿ äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè і äî ïåðåõîäó ó÷íіâ çà êîìï’þòå-
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ðè. Êîëè ó÷íі ïî÷àëè ïðàöþâàòè ç êîìï’þòåðàìè, òî їõíÿ óâàãà áóäå
çäåáіëüøîãî ïðèêóòà äî åêðàíà і â÷èòåëþ áóäå âàæêî çíîâó ïðèâåðíó-
òè óâàãó äî ñåáå. Çìіñò ïðàêòè÷íîãî çàâäàííÿ ìîæå ґðóíòóâàòèñÿ íà
çàâäàííÿõ ç ïіäðó÷íèêà, ðîáî÷îãî çîøèòà, äîäàòêîâèõ ìàòåðіàëіâ àáî
âëàñíèõ ðîçðîáêàõ.

ßêùî ðîçòàøóâàííÿ ìіñöü ó êëàñі òàêå, ùî ó÷íі ìàþòü ïåðåõîäèòè
äî êîìï’þòåðіâ (îñîá ëèâî ÿêùî ïðè öüîìó ùå äîâîäèòüñÿ ïåðåñòàâëÿòè
ñòіëüöі), òî öå çàçâè÷àé ïðèçâîäèòü äî êîðîòêî÷àñíîãî ïîðóøåííÿ äèñ-
öèïëіíè. Çàãàëîì íå ìàє ñåíñó äîáèâàòèñÿ àáñîëþòíîї òèøі. ßêùî ó÷íі
ïіñëÿ ïî÷àòêó âèêîíàííÿ çàâäàííÿ íàëàøòîâàíі íà ïðîäóêòèâíó ðîáî-
òó, òî íå âàðòî âèòðà÷àòè çóñèëëÿ íà íàâåäåííÿ ëàäó ïіä ÷àñ ïåðåõîäó.
Âòіì, ÿêùî öå çàâàæàє íîðìàëüíіé ðîáîòі, òî ïîòðіáíî âèðîáèòè â ó÷-
íіâ ïðàâèëüíó ïîâåäіíêó. Öå ìîæíà çðîáèòè, ââіâøè ðóòèíó ïåðåõîäó
äî êîìï’þòåðіâ і ìîäåëþþ÷è ïîâåäіíêó ó÷íіâ òàê:

1.  Ñïіëüíî ðîçðîáèòè ïðàâèëà ïîâåäіíêè ïî÷àòêó ïðàêòè÷íîї ðî áîòè.
2. Ïîÿñíèòè òà ïðîäåìîíñòðóâàòè êîæíå ïðàâèëî.
3.  Ñòâîðèòè ñèòóàöіþ, çà ÿêîþ ó÷íі âіä÷óþòü íåîáõіäíіñòü ââåäåííÿ

ïðàâèëà.
4. Ðîçіãðàòè ñèòóàöіþ âèêîíàííÿ ïðàâèëà.
5.  Ïðîäåìîíñòðóâàòè ïðîòèëåæíó ñèòóàöіþ òà ïåðåêîíàòèñÿ â іñíó-

âàííі ïðîáëåìè.
6. Çíîâó çìîäåëþâàòè ñèòóàöіþ, çà ÿêîї âñі âèêîíóþòü ïðàâèëà.
Íà äðóãîìó åòàïі ðîçïî÷èíàєòüñÿ âëàñíå âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîãî

çàâäàííÿ. ×àñ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ðîçáèâàєòüñÿ íà äâі ðіâíі ÷àñòèíè,
ìіæ ÿêèìè ïðîâîäÿòü ðåëàêñàöіþ – âïðàâè äëÿ î÷åé. Íà ïåðøèõ õâè-
ëèíàõ ïîòðіáíî ïðîêîíòðîëþâàòè, ÿê ó÷íі âêëþ÷èëèñÿ â ðîáîòó. ×à-
ñòèíà ç íèõ ìîæå ðîçãóáèòèñÿ, çàáóòè іíñòðóêöіþ, ïîìèëèòèñÿ ïіä ÷àñ
âèáîðó ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òîùî. Öі äðіáíі ïîìèëêè ìîæóòü
ñóòòєâî âïëèíóòè íà ôіíàëüíèé ðåçóëüòàò ðîáîòè. Ïðîòÿãîì óñієї ïðàê-
òè÷íîї ðîáîòè â÷èòåëü ìàє êîíòðîëþâàòè õіä âèêîíàííÿ çàâäàíü, êîí-
ñóëüòóâàòè òà äîïîìàãàòè ó÷íþ. Äëÿ óñïіøíîї âçàєìîäії ç ó÷íÿìè
ìîæíà ââåñòè ñèñòåìó çíàêіâ, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó÷íі áóäóòü ïðîñèòè
ïðî äîïîìîãó, íå âіäâîëіêàþ÷è іíøèõ.

Åòàï ðåëàêñàöії òðèâàє ëèøå õâèëèíó, àëå ìàє âåëèêå çíà÷åííÿ.
Âіí âіäáóâàєòüñÿ ïîñåðåäèíі ïðàêòè÷íîї ðîáîòè і íà íüîìó âèêîíóþòü
âïðàâè äëÿ î÷åé, ÿêі çàïîáіãàþòü çîðîâіé ñòîìëþâàíîñòі. Òàê ñàìî ÿê
і íà ôіçêóëüòõâèëèíêàõ, ñèñòåìàòè÷íå ïðîâåäåííÿ âïðàâ çàïîáіãàє
ïðîÿâàì íåïðîäóêòèâíîї ïîâåäіíêè. Ðåêîìåíäîâàíî ïðîâîäèòè òàêі
âïðàâè:

1.  Ðóõè î÷åé (ïðàâîðó÷-ëіâîðó÷, äîãîðè-äîíèçó, êîëàìè, íàìàëþâà-
òè î÷èìà êіëüêà ëіòåð òîùî).

2.  Âïðàâè íà àêîìîäàöіþ îêà (ïåðåâåäåííÿ çîðó ìіæ äàëüíіìè
і áëèæíіìè ïðåäìåòàìè).

3. Êëіïàííÿ.
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Âàæëèâî, ùîá çâè÷êà âèêîíóâàòè öі âïðàâè ïіäêðіïëþâàëàñÿ і áàòü-
êàìè, ÿêі á çàêëèêàëè äіòåé äî öèõ äіé ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ãàäæåòіâ
óäîìà. Öå äàñòü çìîãó âèðîáèòè õîðîøó çâè÷êó òóðáóâàòèñÿ ïðî ñâîє
çäîðîâ’ÿ òà çàõèñòèòü çіð äèòèíè.

Ïîòðіáíî, ùîá і ó÷èòåëü, і ó÷íі ÷іòêî óÿâëÿëè ðåçóëüòàò ïðàêòè÷íîї
ðîáîòè. Ùî öå ìàє áóòè? Ìàëþíîê, òåêñò, âіäïîâіäü íà ïåâíå ïèòàííÿ,
ïðåçåíòàöіÿ òîùî? Ó÷èòåëü òàêîæ ìàє ðîçóìіòè, ÿê ïåðåâіðèòè öåé
ðåçóëüòàò. ×è âіí ïîäèâèòüñÿ éîãî íà åêðàíі, ÷è ó÷åíü ðîçäðóêóє éîãî
íà ïàïåðі àáî íàäіøëå ïîñèëàííÿ.

Äóæå âàæëèâî, ùîá ó÷íі ïðåäñòàâèëè ðåçóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè íà 
çàãàë. Íå ëèøå ó÷èòåëü ìàє ïåðåãëÿíóòè їõ. Ñïіëüíèé ïåðåãëÿä êëà-
ñîì, êîðîòêå ïðåçåíòóâàííÿ òà îáãîâîðåííÿ çãóðòîâóє ó÷íіâ і äàє çìîãó
ïîðіâíÿòè ðåçóëüòàòè, ïîáà÷èòè öіêàâі іäåї.

Ó êîíñïåêòі óðîêó âàæëèâî îïèñàòè:
–  ïðàâèëüíó îðãàíіçàöіþ ðîáîòè ó÷íіâ ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ,
іíñòðóêòàæ äî çàâäàíü;

– ïіäáіð çàâäàíü;
– ôîðìè ðîáîòè ç ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì;
– ïåðåâіðêó âèêîíàíèõ çàâäàíü òà î÷іêóâàíèé ðåçóëüòàò.
Âàðòî â êîíñïåêò äîäàòè åêðàííі êîïії ïðîãðàì òà îïèñ çàâäàíü, ç

ÿêèìè áóäóòü ïðàöþâàòè ó÷íі.

Ïіäñóìîê óðîêó

Ìåòà öüîãî åòàïó – àíàëіç âèêîíàííÿ çàïëàíîâàíîї ìåòè, çàâäàíü
óðîêó, îöіíêà ðîáîòè êëàñó òà îêðåìèõ ó÷íіâ. Äîñÿãàєòüñÿ âîíà ÷åðåç
ïðîâåäåííÿ áåñіäè, ôðîíòàëüíîãî àáî іíäèâіäóàëüíîãî îïèòóâàííÿ.
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1.7. Çàñîáè íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі

Ó ïåäàãîãіöі іñíóþòü ðіçíі îçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «çàñîáè íàâ÷àííÿ» [2]:
–   çíàðÿääÿ ïðàöі â÷èòåëÿ òà ó÷íіâ;
–  óâåñü êîìïëåêñ çàñîáіâ, ùî ñïðèÿþòü îñíàùåííþ íàâ÷àëüíîãî

ïðîöåñó, éîãî âäîñêîíàëåííþ;
–   ïðåäìåòè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ïåðåäàєòüñÿ íà-

óêîâà іíôîðìàöіÿ òà çäіéñíþєòüñÿ âèõîâíèé âïëèâ íà ó÷íіâ ç ìå-
òîþ їõ íàâ÷àííÿ é âèõîâàííÿ;
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–  ìàòåðіàëüíі îá’єêòè, íîñії íàâ÷àëüíîї іíôîðìàöії і ïðåäìåòè æè-
âîї ïðèðîäè, à òàêîæ ïðåäìåòè, øòó÷íî ñòâîðåíі ëþäèíîþ, ùî
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â÷èòåëÿìè é ó÷íÿìè â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñі ÿê іíñòðóìåíò їõíüîї äіÿëüíîñòі;

–  ìàòåðіàëüíі òà іäåàëüíі îá’єêòè, ùî çàëó÷àþòüñÿ äî íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ÿê íîñії іíôîðìàöії é іíñòðóìåíòè äіÿëüíîñòі â÷èòåëÿ òà 
ó÷íіâ;

–  ðіçíîìàíіòíі ìàòåðіàëè òà çíàðÿääÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çàâäÿ-
êè ÿêèì áіëüø óñïіøíî é ðàöіîíàëüíî çà êîðîòêèé ÷àñ äîñÿãà-
þòüñÿ ïîñòàâëåíі öіëі íàâ÷àííÿ;

–  äæåðåëî îòðèìàííÿ çíàíü, ôîðìóâàííÿ âìіíü [6];
–  ìàòåðіàëüíèé àáî іäåàëüíèé îá’єêò, ÿêèé «ðîçìіùåíî» ìіæ ó÷èòå-

ëåì òà ó÷íåì і âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ çàñâîєííÿ çíàíü, ôîðìóâàí-
íÿ äîñâіäó ïіçíàâàëüíîї òà ïðàêòè÷íîї äіÿëüíîñòі [3].

Óñі öі îçíà÷åííÿ îïèñóþòü çàñîáè íàâ÷àííÿ ÿê íàáіð іíñòðóìåíòіâ
ó÷èòåëÿ, êîòðі âіí âèêîðèñòîâóє íà óðîöі ç ìåòîþ ïіäâèùåííÿ åôåê-
òèâíîñòі íàâ÷àííÿ ó÷íіâ.

Ñåðåä òðàäèöіéíèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ – îá’єêòè íàâêîëèøíüîãî ñåðå-
äîâèùà, ìîäåëі, ìàêåòè, ìóëÿæі, ãðàôі÷íі çàñîáè (ìàëþíêè, ôîòî, ñõå-
ìè, ïëàêàòè òîùî). Âïðîâàäæåííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè â îñâіòíіé
ïðîöåñ çóìîâëþє âèòіñíåííÿ òðàäèöіéíèõ çàñîáіâ íîâèìè åëåêòðîííè-
ìè іíñòðóìåíòàìè. Îñîáëèâî ÿñêðàâî öåé ïðîöåñ ïîìіòíèé ó ñôåðі âè-
êîðèñòàííÿ òåõíі÷íèõ çàñîáіâ. Ðіçíîìàíіòíі çíàðÿääÿ äëÿ ïðîєêòóâàí-
íÿ çîáðàæåíü, âіäòâîðåííÿ çâóêó, âіäåî, êîíòðîëþ íàâ÷àëüíèõ
äîñÿãíåíü ó÷íіâ ôàêòè÷íî çàìіíåíî îäíèì ïîòóæíèì çàñîáîì –
êîìï’þòåðîì. Іíôîðìàòèêà ÿê øêіëüíèé ïðåäìåò ìàє çíà÷íі òåõíі÷íі
ìîæëèâîñòі äëÿ âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ íàâ÷àííÿ íà óðî-
öі. Ïî-ïåðøå, çàâäàííÿì іíôîðìàòèêè є âèâ÷åííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñî-
áіâ, à ïî-äðóãå, їõ îáîâ’ÿçêîâà íàÿâíіñòü ñïðèÿє ñèñòåìàòè÷íîìó çàñòî-
ñóâàííþ íà óðîêàõ.

Ïіäðó÷íèê íàëåæèòü äî íàéáіëüø ïîøèðåíèõ òðàäèöіéíèõ çàñîáіâ
íàâ÷àííÿ. Çà éîãî äîïîìîãîþ ó÷íі îçíàéîìëþþòüñÿ ç íàâ÷àëüíèìè ìà-
òåðіàëàìè, ïîäàíèìè ó âèãëÿäі òåêñòіâ, çîáðàæåíü, ñõåì òîùî. Êðіì
òîãî, ïіäðó÷íèê êåðóє îðãàíіçàöієþ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Ðîç-
ïîäіë ìàòåðіàëіâ, ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó, ñòðóêòóðà ïàðàãðàôà – óñå öå
âïëèâàє íà ñòðóêòóðó óðîêó. Òàêîæ ÷àñòî ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ êàëåíäàð-
íî-òåìàòè÷íîãî ïëàíó â÷èòåëі îðієíòóþòüñÿ íà ïîñëіäîâíіñòü ïàðàãðà-
ôіâ ó ïіäðó÷íèêó òà їõíі íàçâè. Ñàìå íà îñíîâі íàÿâíîãî ó øêîëі ïіä-
ðó÷íèêà ïåðåâàæíî ôîðìóєòüñÿ ïåðåëіê і ïîñëіäîâíіñòü òåì, ÿêі
âèâ÷àþòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Íàãîëîñèìî, ùî ó÷èòåëü íå çîáîâ’ÿçàíèé
ïîâíіñòþ âіäòâîðþâàòè ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà íà óðîöі àáî áóäóâàòè ñâіé
óðîê, îðієíòóþ÷èñü ëèøå íà ñòðóêòóðó ïàðàãðàôà. Çáàãà÷åííÿ óðîêó
âëàñíèìè ìàòåðіàëàìè, іíøèìè ðîçðîáêàìè, ïðèâíåñåííÿ ñâîãî áà÷åí-
íÿ òåìè ïіäâèùóє éîãî ÿêіñòü.
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Çàçâè÷àé ïіäðó÷íèê ç іíôîðìàòèêè ìіñòèòü ðîçðîáêè ïðàêòè÷íèõ
ðîáіò. Òîìó éîãî ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê іíñòðóêöіþ äëÿ ó÷íіâ ïіä
÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ. Â іíøîìó ðàçі â÷èòåëü ãîòóє äðó-
êîâàíó àáî åëåêòðîííó іíñòðóêöіþ äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ àáî âіäîáðàæàє її
çà äîïîìîãîþ ïðîєêòîðà.

Ðîáî÷èé çîøèò ç іíôîðìàòèêè íå є îáîâ’ÿçêîâèì çàñîáîì íàâ÷àí-
íÿ. Ó÷èòåëü ìîæå çàñòîñîâóâàòè éîãî íà âëàñíèé ðîçñóä. Ïіäõîäè äî 
ïіäáîðó çàâäàíü ó çîøèòі ç іíôîðìàòèêè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ ïðåä-
ìåòіâ. Ðîáî÷і çîøèòè ç іíôîðìàòèêè áіëüøå çîðієíòîâàíі íà çàêðіïëåí-
íÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü і ðîçâèòîê ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ. Â іíøèõ ïðåäìå-
òàõ íàáóòòÿ òà çàêðіïëåííÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, íàïðèêëàä
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷, ìîæå âіäáóâàòèñÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàíü â 
ðîáî÷îìó çîøèòі. À â іíôîðìàòèöі äëÿ öüîãî ïîòðіáíà êîìï’þòåðíà 
òåõíіêà. Ùå îäíієþ îñîáëèâіñòþ іíôîðìàòèêè є âіäñóòíіñòü äîìàøíüî-
ãî çàâäàííÿ. Òîìó é âèêîðèñòàííÿ ðîáî÷îãî çîøèòà ÿê çáіðíèêà çà-
âäàíü äëÿ äîìàøíüîї ðîáîòè íå ïåðåäáà÷åíî.

Ìóëüòèìåäіéíèé ïðîєêòîð òà іíòåðàêòèâíà äîøêà äîñèòü ïîïó-
ëÿðíі çàñîáè íàâ÷àííÿ і íå ëèøå іíôîðìàòèêè. Äî îñíîâíèõ ñïîñîáіâ їõ 
âèêîðèñòàííÿ íàëåæàòü òàêі:

–  äåìîíñòðàöіÿ îêðåìèõ çîáðàæåíü;
–  äåìîíñòðàöіÿ âіäåîðîëèêіâ;
–  äåìîíñòðàöіÿ ïðåçåíòàöіé äëÿ óðîêó;
–  äåìîíñòðàöіÿ âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ;
–  äåìîíñòðàöіÿ іíñòðóêöії äî ïðàêòè÷íîї ðîáîòè;
–  äåìîíñòðàöіÿ ðåçóëüòàòіâ âèêîíàíîї ðîáîòè;
–  çàõèñò ó÷íіâñüêèõ ïðîєêòіâ;
–  äîäàâàííÿ íàïèñіâ і ïîçíà÷îê ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöіé;
–  áåçïîñåðåäíє ñòâîðåííÿ ìàëþíêіâ;
–  ìîäåëþâàííÿ.
Ìàéæå òі ñàìі äії ìîæíà âèêîíóâàòè çà äîïîìîãîþ ïðîãðàì êåðó-

âàííÿ êîìï’þòåðíèì êëàñîì (Netop School, NetSupport School, Veyon
(áåçêîøòîâíà), Epoptes (áåçêîøòîâíà)). Àëå òîäі ó÷íі ñèäÿòü çà ñâîїìè
êîìï’þòåðàìè і âòðà÷àєòüñÿ çîðîâèé êîíòàêò. Ó òàêèõ óìîâàõ ïîòðіá-
íî óâàæíіøå ñëіäêóâàòè, ùîá ó÷íі íå âіäâîëіêàëèñÿ.

Îñíîâíèìè çàñîáàìè íàâ÷àííÿ íà óðîöі іíôîðìàòèêè ñòàëè åëåê-
òðîííі çàñîáè. Äëÿ їõ ðîáîòè ïîòðіáíî êîìï’þòåðíå îáëàäíàííÿ:
êîìï’þòåð (ìîæëèâî íîóòáóê ÷è ïëàíøåò), ïðîєêòîð, іíòåðàêòèâíà äî-
øêà, êîìï’þòåðíà ìåðåæà. Öå âñå âèêîíóє ðîëü òåõíі÷íèõ çíàðÿäü. Їõ 
îñîáëèâіñòþ є òå, ùî öå íå ëèøå іíñòðóìåíò, à é îá’єêò íàâ÷àííÿ. Ó÷íі
îïàíîâóþòü öі çàñîáè òà ìîæóòü ñàìîñòіéíî їõ âèêîðèñòîâóâàòè. Ó÷è-
òåëü ñëóãóє ïðèêëàäîì òîãî, ÿê ïðàâèëüíî ïðàöþâàòè ç òàêèìè ïðè-
ñòðîÿìè, òà äîâîäèòü, ùî їõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå ëèøå ç ðîçâà-
æàëüíîþ ìåòîþ, à é äëÿ íàâ÷àííÿ.
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Åëåêòðîííі çàñîáè íàâ÷àííÿ

Інтернет-
ресурси

Інформаційні
сайти

Тематичні

Навчальні
платформи

Відео-
ресурси

Програми

Прикладні

Педагогічні

Інструмен-
тальні

Електронні 
засоби

Комунікації

Месенджери

Електронна
пошта

Засоби 
обговорення

Наочність

Зображення

Тексти

Презентації

Відео

Íàâåäåíà êëàñèôіêàöіÿ äåùî óìîâíà. Îêðåìі її ñêëàäîâі ìîæóòü
ïåðåòèíàòèñÿ. Іíôîðìàöіéíі ñàéòè – öå ñàéòè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ
äëÿ îòðèìàííÿ ïåâíîї іíôîðìàöії, íàáóòòÿ íàâè÷îê ðîáîòè ç áðàóçå-
ðîì, ðîçäіëàìè ñàéòó òà îêðåìèìè éîãî ñòîðіíêàìè.

Òåìàòè÷íі ñàéòè – öå òі, ÿêі ïðèçíà÷åíі äëÿ âèâ÷åííÿ ïåâíèõ òåì ç
êóðñó іíôîðìàòèêè (îíëàéí-ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè, Scratch online òîùî).

Äî íàâ÷àëüíèõ ïëàòôîðì ìîæíà âіäíåñòè òі, ÿêі ïðèçíà÷åíі äëÿ
âèêîðèñòàííÿ ïіä ÷àñ äèñòàíöіéíîãî àáî ñàìîñòіéíîãî íàâ÷àííÿ
(Google Classroom, Edmodo, vchy.com.ua òà іí.), à òàêîæ òі, êîòðі â÷è-
òåëü âèêîðèñòîâóє äëÿ ïіäòðèìêè ïðîâåäåííÿ óðîêó (Padlet, Kahoot!
òà іí).

Ïðèêëàäíі ïðîãðàìíі çàñîáè ïðèçíà÷åíі äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïåâíèõ
ïðèêëàäíèõ çàâäàíü, ÿêі ñòîÿòü ïåðåä êîðèñòóâà÷åì: ïіäãîòîâêà òåê-
ñòîâîãî äîêóìåíòà (òåêñòîâі ðåäàêòîðè MS Word, WordPad, LibreOffice
Writer), ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ (ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè MS Paint, TuxPaint
òîùî), ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé (MS PowerPoint, LibreOffice Impress)
і ò. ä.

Ïåäàãîãі÷íі ïðîãðàìíі çàñîáè ïðèçíà÷åíі äëÿ âèâ÷åííÿ ïåâíîãî
ïðåäìåòà àáî æ ïåâíîї òåìè é óòâîðþþòü öіëіñíó ñèñòåìó, ùî âêëþ÷àє
ïîÿñíåííÿ òà óíàî÷íåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, âèêîíàííÿ çàâäàíü,
êîíòðîëü çíàíü òîùî.

Іíñòðóìåíòàëüíі ïðîãðàìíі çàñîáè ïðèçíà÷åíі äëÿ ñòâîðåííÿ ïðî-
ãðàì òà ðåàëіçàöії àëãîðèòìіâ (Scratch òà іí.).
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Äëÿ ïіäòðèìêè âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі є äåêіëü-
êà êîìïëåêñіâ íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíèõ ïðîãðàì. Çàçâè÷àé âîíè â ñîáі 
ïîєäíóþòü çàâäàííÿ ç іíôîðìàòèêè, ìàòåìàòèêè, ìîâè, ïðèðîäè, íà
ðîçâèòîê ïàì’ÿòі, óâàãè, ëîãі÷íîãî ìèñëåííÿ òîùî.

GCompris

Äîñèòü ïîøèðåíèì çàñîáîì ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ñòàâ êîìïëåêñ 
GCompris (gcompris.net). Îñòàííі éîãî âåðñії áåçêîøòîâíі.

Ñåðåä íåäîëіêіâ öüîãî êîìïëåêñó ïîìèëêè òà âіäñóòíіñòü àäàïòàöії
çàâäàíü ïіä ÷àñ ïåðåêëàäó. Îñêіëüêè öåé ïðîãðàìíèé çàñіá áóâ ñòâîðå-
íèé çà êîðäîíîì, òî é âïðàâè і òåìè, ÿêі ó íüîìó âèñâіòëåíі, íå çàâæäè
çáіãàþòüñÿ çі çìіñòîì íàâ÷àííÿ â óêðàїíñüêіé ïî÷àòêîâіé øêîëі. Óðåøòі
ñàìå â÷èòåëü âèðіøóє, ÿêі çàâäàííÿ îáèðàòè äëÿ óðîêó òà ÿê ñàìå їõ
íà óðîöі âèêîðèñòàòè.

Îêðåìі çàâäàííÿ ñêëàäåíî ìåòîäè÷íî ñëàáêî. Íàïðèêëàä, ó çàâäàí-
íі íà âèçíà÷åííÿ ïðîïóùåíîї ëіòåðè âàðіàíòè, ÿêі ïðîïîíóþòüñÿ, áóâà-
þòü íàäòî î÷åâèäíèìè. Äіòè ëåãêî âèêîíóþòü òàêі âïðàâè, òîìó âîíè
íå ìàþòü îñîáëèâîї êîðèñòі. Îñêіëüêè äëÿ áóäü-ÿêîї ìîâè, ÿêó ìîæíà
âñòàíîâèòè ó GCompris, ìàëþíêè áóäóòü îäíàêîâèìè, òî ìîæíà áóëî á
ââàæàòè, ùî òàêèé ñëàáêèé ïіäáіð âàðіàíòіâ ïðîÿâèâñÿ ëèøå ïðè ïåðå-
êëàäі. Óòіì âіí õàðàêòåðíèé і äëÿ іíøèõ ìîâ, çîêðåìà àíãëіéñüêîї òà 
ôðàíöóçüêîї.

Î÷åâèäíî, ùî â öüîìó ðàçі öå çàâäàííÿ íå ìàє æîäíîї êîðèñòі і íà
óðîöі їõ âèêîðèñòîâóâàòè íå âàðòî. Ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî çàíÿòü ñëіä
çâàæàòè íà òàêі îñîáëèâîñòі âèêîðèñòàííÿ GCompris.

Ó êîìïëåêñі ïåðåäáà÷åíî âïðàâè íà ôîðìóâàííÿ óìіíü ïðàöþâàòè ç
ìèøêîþ òà êëàâіàòóðîþ. Õî÷à âîíè äîñèòü ïðèìіòèâíі òà âñå æ ó 2-ìó
êëàñі öіëêîì ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ. Âèãëÿä êëàâіàòóðíîãî òðåíà-
æåðà ó GCompris:
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Îäíå іç çàâäàíü íà òðåíóâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ç ìèøêîþ:

Ðîçäіë Äîñëіäæåííÿ ïðèñâÿ÷åíî âèâ÷åííþ êîëüîðіâ, çâóêіâ, òðåíó-
âàííþ ïàì’ÿòі. Âèãëÿä çàâäàííÿ ïðî çìіøóâàííÿ ôàðá:
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Є çàâäàííÿ íà çíàííÿ êàðòè:

Âіäòâîðåííÿ ïîñëіäîâíîñòåé, çîêðåìà é òèõ, ÿêі âіäáóâàþòüñÿ
ó ïðèðîäі:

Є âåëèêà êіëüêіñòü çàâäàíü ç ìàòåìàòèêè:
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Â îñòàííіé âåðñії êîìïëåêñó GCompris âèïðàâëåíî îêðåìі ïîìèëêè, 
äîäàíî âåëèêó êіëüêіñòü çàâäàíü, çìіíåíî çîâíіøíіé âèãëÿä. Öåé çàñіá 
ñòàâ áіëüø ïðèäàòíèì äëÿ âèêîðèñòàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Óòіì, 
îêðåìі íåäîëіêè çìóøóþòü íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî ó÷èòåëü ïîâèíåí 
ïåðåâіðèòè ïåðåä âèêîðèñòàííÿì íàáіð âïðàâ і ïåðåêîíàòèñÿ â ïîòðåáі 
їõ çàñòîñóâàííÿ íà óðîöі.

Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè Ïëþñ

Êîìïëåêñ íàâ÷àëüíî-ðîçâèâàëüíèõ ïðîãðàì «Ñõîäèíêè äî іíôîðìà-
òèêè Ïëþñ» (http://dvsvit.com.ua/cxodunku/) øâèäêî çäîáóâ ïîïóëÿð-
íіñòü, ïîøèðèâñÿ ïî óñіé Óêðàїíі òà íà äîâãèé ÷àñ ñòàâ îñíîâíèì ïðî-
ãðàìíèì çàñîáîì, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàâñÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі íà 
óðîêàõ іíôîðìàòèêè. Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî âіí ç’ÿâèâñÿ ùå íà ïî÷àò-
êó 2000-õ ðîêіâ, óñå æ і ïîíèíі éîãî ôóíêöіîíàëüíіñòü, ïîñëіäîâíіñòü 
òà îõîïëåííÿ òåì, ìîæëèâîñòі äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іí-
øèõ ïðåäìåòіâ çàëèøàþòüñÿ íà âèñîêîìó ðіâíі.

Íàïðèêëàä, ïîñëіäîâíіñòü âïðàâ äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ç 
ìèøêîþ âêëþ÷àє â ñåáå Ñòðіëüöі ïî ÿáëóêàõ (òî÷íå íàâåäåííÿ ïîçíà÷-
êè ìèøêè òà êëàöàííÿ ëіâîþ і ïðàâîþ êíîïêîþ ìèøêè), Ëіñîâà ãà-
ëÿâèíà (ïåðåòÿãóâàííÿ îá’єêòіâ çà äîïîìîãîþ ìèøêè), Ìèëüíі áóëüêè
(îäèíàðíå òà ïîäâіéíå êëàöàííÿ ëіâîþ êíîïêîþ ìèøêè).

ä äÏðèêëàä ñàéòó äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê
ðîáîòè ç ìèøêîþ (www.minimouse.us)
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Ðàçîì ç òèì ñüîãîäíі іñíóє áàãàòî îíëàéí-ðåñóðñіâ ç ðіçíîìàíіòíèìè
âïðàâàìè äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè ç ìèøêîþ. Òîìó ìîæíà ðå-
êîìåíäóâàòè äîïîâíþâàòè àáî âçàãàëі çàìіíþâàòè «Ñõîäèíêè äî іí-
ôîðìàòèêè Ïëþñ» âèêîðèñòàííÿì іíòåðíåò-âïðàâ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ
âіäïîâіäíèõ òåì.

Çàãàëîì ìîæíà âіäçíà÷èòè òå, ùî àâòîðè «Ñõîäèíîê äî іíôîðìàòè-
êè Ïëþñ» äîáðå ïðîäóìàëè ìîæëèâîñòі äëÿ іíòåãðàöії ó ïðàêòè÷íó
ðîáîòó íà óðîöі. Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî âïðàâó Êóð÷àòà. Öÿ ïðî-
ãðàìà ïðèçíà÷åíà äëÿ ïіäòðèìêè âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè і äàє çìîãó
ïîêðàùèòè â ó÷íіâ íàâè÷êè ëі÷áè. Ó÷åíü çà äîïîìîãîþ êëàâіø êåðó-
âàííÿ ïîâèíåí ïіäâåñòè êâî÷êó âïðèòóë äî ÿéöÿ, íà ÿêîìó çàçíà÷åíî
âіäïîâіäü íà ïðèêëàä, çàïèñàíèé óãîðі åêðàíà. Ïіñëÿ íàñòóïíîãî íà-
òèñêó íà êíîïêó êåðóâàííÿ êóðñîðîì і ðóõó êâî÷êè â íàïðÿìêó «íà
ÿéöå» êâî÷êà ðîçіá’є ÿéöå і ç íüîãî âèëóïèòüñÿ êóð÷à.

ßêùî ó÷åíü ïðàâèëüíî ðîçâ’ÿçàâ çàïðîïîíîâàíèé ïðèêëàä, òî êóð-
÷à, ÿêå âèëóïèòüñÿ, ïðèєäíàєòüñÿ äî êâî÷êè і áóäå ðóõàòèñü çà íåþ.
ßêùî áóëî ðîçáèòî ÿéöå ç íåïðàâèëüíîþ âіäïîâіääþ, òî íîâå êóð÷à
áóäå õàîòè÷íî ðóõàòèñÿ ãàëÿâèíîþ. Ëèøå âіäñëіäêîâóþ÷è ðóõè êóð÷àò
íà åêðàíàõ, ó÷èòåëü ìîæå îòðèìàòè óÿâëåííÿ ïðî ðіâåíü îá÷èñëþâàëü-
íèõ íàâè÷îê ó÷íіâ. Îñêіëüêè ïðîãðàìà ìàє òðåíóâàëüíèé õàðàêòåð, òî 
îöіíþâàííÿ íå çäіéñíþєòüñÿ.

Ïðîãðàìà ìàє øèðîêі ìîæëèâîñòі ç íàëàøòóâàííÿ. Çâåðíåííÿ äî 
âіêíà «Ïàðàìåòðè» çäіéñíþєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðèõîâàíîãî ìåíþ. Ó 
âіêíі «Ïàðàìåòðè» ìîæíà âêàçàòè òèïè çàäà÷, ÿêі áóäóòü ïðåäñòàâëåíі
ó÷íþ. Íàïðèêëàä, a · b + c, c + a · b, d : a – c òà іíøі. Òàêîæ ìîæíà 
îáðàòè ðіâåíü çàäà÷ íà äîäàâàííÿ òà âіäíіìàííÿ (ó ìåæàõ 10;
ó ìåæàõ 20 áåç ïåðåõîäó ÷åðåç 10; ó ìåæàõ 20 ç ïåðåõîäîì ÷åðåç 10;
ó ìåæàõ 100 áåç ïåðåõîäó ÷åðåç äåñÿòîê; â ìåæàõ 100 ç ïåðåõîäîì ÷å-
ðåç äåñÿòîê) і äіàïàçîí ðåçóëüòàòіâ ìíîæåííÿ òà äіëåííÿ. Íàïðèêëàä, 
íà ìàëþíêó ðåçóëüòàòîì ìíîæåííÿ îáðàíî ÷èñëà 10 òà 15. Çàçíà÷åíі
ïàðàìåòðè çìіíþþòü ñïèñîê çàâäàíü ó ñåêöії «Ïðèêëàäè çàäà÷».
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Ó öüîìó êîìïëåêñі çàñëóãîâóє íà óâàãó ïðîñòèé êëàâіàòóðíèé òðå-
íàæåð Êіò-ðèáîëîâ. Âіí çà ñâîєþ ôóíêöіîíàëüíіñòþ ïîñòóïàєòüñÿ òà-
êèì òðåíàæåðàì, ÿê Rapid Typing ÷è Stamina, àëå çíà÷íî ïåðåâàæàє 
êëàâіàòóðíèé òðåíàæåð ç íàáîðó GCompris.
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Âåëèêîþ ïåðåâàãîþ êîìïëåêñó «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè Ïëþñ» є 
ìîæëèâіñòü ó÷èòåëþ çìіíþâàòè çàâäàííÿ, ÿêі ïðîïîíóþòüñÿ ó âïðà-
âàõ. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ïðèõîâàíå âåðõíє ìåíþ ó ïðîãðàìі.
Âіäïîâіäíі êîìàíäè äàþòü çìîãó çìіíèòè ïàðàìåòðè çàâäàíü і âìіñò 
ôàéëіâ іç òåêñòàìè çàâäàíü.

Íàâіòü â óìîâàõ çìіíè çìіñòó íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè òà îíîâëåííÿ
êîìï’þòåðíîї òåõíіêè öåé ïðîãðàìíèé çàñіá íå âòðàòèâ ñâîєї àêòóàëü-
íîñòі òà ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà óðîêàõ.

Ñêàðáíèöÿ çíàíü

Êîìïëåêñ Ñêàðáíèöÿ çíàíü ïîøèðþâàëî âèäàâíèöòâî «Âåñíà» ÷åðåç 
ñâіé ñàéò. Ïіçíіøå ïіäòðèìêó öüîãî ïðîäóêòó âèäàâíèöòâî ïðèïèíèëî.
Àëå âіí ðîçïîâñþäèâñÿ ïî áàãàòüîõ øêîëàõ і çäîáóâ ñâîþ ïîïóëÿðíіñòü.
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Ó öüîìó çàñîáі ïåðåâàæàþòü ðîçâèâàëüíі çàâäàííÿ òà âïðàâè íà ëî-
ãіêó. Íàïðèêëàä, çàâäàííÿ íà âіäòâîðåííÿ ïîñëіäîâíîñòі:

Є äîñòàòíüî çàâäàíü íà âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ: Ïîðÿäîê äіé, Âèáіð
àëãîðèòìó äëÿ ðÿäó ÷èñåë, Ñêëàäàííÿ áëîê-ñõåìè, Ñêëàäàííÿ ïðèêëàäó,
Ðîçãàëóæåííÿ, Âèêîíàâåöü «Їæà÷îê», Ðîáîòà ç ìàñèâàìè, Çàïîâíåííÿ
ìàñèâіâ òîùî.

Ïðèêëàä âïðàâè íà âèâ÷åííÿ ðîçãàëóæåííÿ:
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Òàêîæ ó öüîìó êîìïëåêñі ïîäàíî âëàñíå ñåðåäîâèùå äëÿ ñòâîðåííÿ
ïðîñòèõ ãðàôі÷íèõ àëãîðèòìіâ і âèêîíàííÿ їõ:

Іíôîðìàòèêà. 1, 2 ðіê íàâ÷àííÿ

Öі êîìïëåêñè ïðåäñòàâëåíі Âèäàâíè÷èì äîìîì «Îñâіòà» (http://
www.osvita-dim.com.ua). Çîâíіøíіé âèãëÿä êîìïëåêñó Іíôîðìàòèêà.
1 ðіê íàâ÷àííÿ:
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Öåé êîìïëåêñ ìàє äåùî ìåíøó ïîïóëÿðíіñòü, íіæ íàâåäåíі âèùå.
Àëå ó÷èòåëü ìîæå ñàìîñòіéíî ïåðåãëÿíóòè òà îáðàòè âïðàâè, ÿêі âіí
õî÷å âèêîðèñòàòè íà óðîöі. Íàïðèêëàä, âïðàâà Їæà÷îê òà ÿáëóêà ïðè-
çíà÷åíà äëÿ òðåíóâàííÿ âìіíü ïðàöþâàòè ç ìèøêîþ. Àëå òåõíі÷íà ðå-
àëіçàöії äåùî óòðóäíþє çàñòîñóâàííÿ öієї âïðàâè ó 2-ìó êëàñі.

Іäåÿ ñòâîðåííÿ êëàâіàòóðíîãî òðåíàæåðà íà îñíîâі ëàáіðèíòó ç ëіòå-
ðàìè íå òàêà çðó÷íà â ðåàëіçàöії, ÿê òðàäèöіéíі ïіäõîäè. Ó÷íі ÷àñòî
ïëóòàþòüñÿ â òàêîìó âåëèêîìó íàáîðі ëіòåð, íå ïîìі÷àþòü ðіçíèöþ
ìіæ âåëèêèìè òà ìàëåíüêèìè ëіòåðàìè.
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Ïðîäîâæåííÿ öієї ïðîãðàìè äëÿ 2-ãî êëàñó âèãëÿäàє çîâñіì іíàêøå.
Àâòîðè çìіíèëè çîâíіøíіé âèãëÿä, ïîêðàùèëè îôîðìëåííÿ, ðîçðîáè-
ëè öіêàâі âïðàâè.

Ïðèêëàä âïðàâè äî òåìè «Êîäóâàííÿ іíôîðìàöії»:
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Çàãàëîì äëÿ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі є äîñòàòíüî 
ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ, ÿêі ìàþòü çíà÷íó êіëüêіñòü âïðàâ íà ðіçíі òåìè. 
Ó÷èòåëü íà îñíîâі óìîâ âèêîðèñòàííÿ öèõ êîìïëåêñіâ, à òàêîæ їõ çìіñòó 
ìîæå îáèðàòè ïîòðіáíі äëÿ âèâ÷åííÿ âñüîãî êóðñó àáî æ îêðåìîї òåìè.
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1.8. Óìîâè íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі

Ñó÷àñíà äèòèíà ñòèêàєòüñÿ ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ â äîñèòü ðàí-
íüîìó âіöі. Ïðè÷îìó çàçâè÷àé çàñâîєííÿ åëåìåíòàðíèõ íàâè÷îê ðîáîòè 
çà êîìï’þòåðîì âіäáóâàєòüñÿ áåç íàëåæíîãî êîíòðîëþ ç áîêó äîðîñëèõ. 
Áàòüêè ïîâåðõîâî çíàþòü ïðàâèëà òà íîðìè áåçïå÷íîãî âèêîðèñòàííÿ
êîìï’þòåðíîї òåõíіêè äіòüìè äîøêіëüíîãî òà ìîëîäøîãî øêіëüíîãî 
âіêó, íå çäіéñíþþòü âіäáіð ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ íàâ÷àëüíîãî 
õàðàêòåðó òà іãðîâèõ ïðîãðàì. ßê íàñëіäîê, äèòèíà çàçíàє øêіäëèâèõ
âïëèâіâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïåðåâàíòàæåííÿì çîðó, íåïðàâèëüíèì îáëàøòó-
âàííÿì ðîáî÷îãî ìіñöÿ òà ðîçòàøóâàííÿì ìîíіòîðà, ç ïîðóøåííÿìè 
ðîçâèòêó êіñòêîâî-ì’ÿçîâîãî àïàðàòó, ç íåãàòèâíèìè çìіíàìè ó ïñèõіöі.

Ïðàâèëüíå êîðèñòóâàííÿ êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ äàє çìîãó ïîêðàùè-
òè ðîçóìîâèé ðîçâèòîê äèòèíè, її ëîãі÷íå ìèñëåííÿ, óÿâó, ïàì’ÿòü òîùî.

Ñàíіòàðíèé ðåãëàìåíò

Ç 1 ñі÷íÿ 2021 ðîêó â Óêðàїíі íàáóâ ÷èííîñòі Ñàíіòàðíèé ðåãëàìåíò 
äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè. Âіí çàìіíèâ ïîïåðåäíі Äåð-
æàâíі ñàíіòàðíі íîðìè і ïðàâèëà îáëàøòóâàííÿ êîìï’þòåðíèõ êëàñіâ. 
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Ó íüîìó óçàãàëüíåíî âñі âèìîãè äî êàáіíåòіâ і êîíêðåòèçîâàíî ñïåöè-
ôі÷íі óìîâè, ÿêі ïðèòàìàííі îêðåìèì êëàñàì.

Ó çàêëàäі îñâіòè äîçâîëÿєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ìàòåðіàëè, îáëàä-
íàííÿ, óñòàòêóâàííÿ, çàñîáè, іíâåíòàð, âèòðàòíі ìàòåðіàëè òîùî, ùî
âіäïîâіäàþòü âèìîãàì Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàãàëüíó áåçïå÷íіñòü íå-
õàð÷îâîї ïðîäóêöії», âіäïîâіäíèõ òåõíі÷íèõ ðåãëàìåíòіâ і ñàíіòàðíîãî
çàêîíîäàâñòâà.

Ó çàêëàäàõ îñâіòè äîçâîëÿєòüñÿ äðîòîâå òà/àáî áåçäðîòîâå ïіäêëþ-
÷åííÿ äî ìåðåæі Іíòåðíåò. Âèêîðèñòîâóþ÷è áåçäðîòîâå ïіäêëþ÷åííÿ äî
ìåðåæі Іíòåðíåò, Wi-Fi ðîóòåðè ìàþòü ðîçìіùóâàòèñÿ íà âèñîòі íå
ìåíøå íіæ 2 ì âіä ïіäëîãè ç ìîæëèâіñòþ їõíüîãî âèêëþ÷åííÿ â ïîçà-
íàâ÷àëüíèé ÷àñ.

Îáëàäíàííÿ, óñòàòêóâàííÿ, òåõíі÷íі çàñîáè íàâ÷àííÿ (äàëі – ÒÇÍ),
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íі ìàòåðіàëè, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îñâіòíüîìó
ïðîöåñі, ìàþòü áóòè áåçïå÷íèìè äëÿ çäîðîâ’ÿ äіòåé.

Ó êîìï’þòåðíèõ êëàñàõ äîñèòü ÷àñòî âñòàíîâëþþòüñÿ іíòåðàêòèâíі
äîøêè òà åêðàíè äëÿ ïðîєêòîðіâ. Ïіä ÷àñ їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ ïîòðіá-
íî çàáåçïå÷èòè ðіâíîìіðíå îñâіòëåííÿ òà âіäñóòíіñòü ñâіòëîâèõ ïëÿì
ïіäâèùåíîї ÿñêðàâîñòі.

Áàæàíî, ùîá äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè áóëî îáëàäíàíî îêðåìèé êëàñ
ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ. Öå äàëî á çìîãó êðàùå âðàõóâàòè çðîñòî-âі-
êîâі âèìîãè ó÷íіâ і âñòàíîâèòè âіäïîâіäíі ìåáëі. Êðіì òîãî, ó Ñàíіòàðíî-
ìó ðåãëàìåíòі çàçíà÷åíî, ùî íàâ÷àëüíі ïðèìіùåííÿ äëÿ ó÷íіâ
1–4 êëàñіâ ðîçìіùóþòüñÿ îêðåìî âіä íàâ÷àëüíèõ ïðèìіùåíü ó÷íіâ
5–11(12) êëàñіâ. І õî÷à êîìï’þòåðíі êëàñè є îñîá ëèâèìè і ó íèõ ìîæóòü
÷åðãóâàòèñÿ êëàñè, îäíàê ïîâíіñòþ âèêîíàòè âèìîãè Ñàíіòàðíîãî ðåãëà-
ìåíòó áåç íàÿâíîñòі îêðåìîãî êëàñó äëÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè âêðàé âàæêî.

Âèìîãè äî êàáіíåòіâ іíôîðìàòèêè â Ñàíіòàðíîìó ðåãëàìåíòі íàâåäå-
íî â îêðåìîìó ïіäðîçäіëі.

Íàâ÷àëüíі ïðèìіùåííÿ, ïðèçíà÷åíі äëÿ ðîáîòè ç ïåðñîíàëüíèìè
êîìï’þòåðàìè, ìàþòü ïðèðîäíî òà øòó÷íî îñâіòëþâàòèñÿ. Øòó÷íå
îñâіòëåííÿ ó ïðèìіùåííÿõ ìàє çäіéñíþâàòèñÿ ñèñòåìîþ çàãàëüíîãî 
îñâіòëåííÿ. Íîðìè îñâіòëåíîñòі íà ðîáî÷èõ ìіñöÿõ ìàþòü âіäïîâіäàòè
âèìîãàì: íà åêðàíі – íå ìåíøå íіæ 200 ëê; íà êëàâіàòóðі, ðîáî÷îìó 
ñòîëі ó÷íÿ – íå ìåíøå íіæ 400 ëê. Çàáîðîíÿєòüñÿ ïåðåâèùóâàòè ðіâåíü
îñâіòëåíîñòі íà ðîáî÷îìó ìіñöі òà íà åêðàíі ÏÊ áіëüøå çà 600 ëê.

Ïîâåðõíÿ ïіäëîãè ïîâèííà ìàòè àíòèñòàòè÷íå ïîêðèòòÿ òà áóòè
çðó÷íîþ äëÿ âîëîãîãî ïðèáèðàííÿ.

Äëÿ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ÷àñòèíè íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ äîçâîëåíî
îáëàøòîâóâàòè êîæíå ðîáî÷å ìіñöå ó÷íÿ ïåðñîíàëüíèì êîìï’þòåðîì
ôîðì-ôàêòîðîì äåñêòîï ó òàêîìó ñêëàäі: ìîíіòîð, ñèñòåìíèé áëîê, 
âіäîêðåìëåíà êëàâіàòóðà, âіäîêðåìëåíèé ìàíіïóëÿòîð òèïó «ìèøà»,
ñòіë, ñòіëåöü (êðіñëî). Äîçâîëÿєòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ìîíіòîðіâ (åêðàíіâ)
ç äіàãîíàëëþ íå ìåíøå íіæ 38,1 ñì (15 äþéìіâ).
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Çà âіäñóòíîñòі ìîæëèâîñòі îáëàäíàííÿ ðîáî÷èõ ìіñöü ó÷íіâ ïåðñî-
íàëüíèìè êîìï’þòåðàìè ôîðì-ôàêòîðà äåñêòîï äîïóñêàєòüñÿ âèêîðè-
ñòàííÿ ïîðòàòèâíèõ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ (íîóòáóêіâ) ç äіàãîíàë-
ëþ âіäåîìîíіòîðіâ (åêðàíіâ) íå ìåíøå íіæ 35,56 ñì (14 äþéìіâ) çà
óìîâè âèêîðèñòàííÿ âіäîêðåìëåíîї êëàâіàòóðè (ó÷íÿìè 1–7 êëàñіâ) і
âèêîðèñòàííÿ âіäîêðåìëåíîãî ìàíіïóëÿòîðà òèïó «ìèøà» (ó÷íÿìè
1–11(12) êëàñіâ), à òàêîæ îáîâ’ÿçêîâîãî ÷åðãóâàííÿ ïðàêòè÷íîї òà òåî-
ðåòè÷íîї ÷àñòèí íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ. Òîáòî âñі íîóòáóêè â ïî÷àòêîâіé
øêîëі ìàþòü îáëàäíóâàòèñÿ äîäàòêîâèìè ìèøêàìè òà êëàâіàòóðàìè.

Äëÿ 7–11(12) êëàñіâ íà ïðàêòè÷íèõ ðîáîòàõ ïіä ÷àñ äîñëіäæåííÿ
ïðèðîäíèõ ÿâèù, ïðîєêòíîї äіÿëüíîñòі, çàíÿòü ç ðîáîòîòåõíіêè äîçâî-
ëåíî âèêîðèñòîâóâàòè ïëàíøåòíі êîìï’þòåðè. Àëå äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêî-
âîї øêîëè öüîãî íå ïåðåäáà÷åíî.

Âèìîãè äî êîìï’þòåðíîãî îáëàäíàííÿ, ÿêèì êîìïëåêòóþòüñÿ íà-
â÷àëüíі ïðèìіùåííÿ, ïðèçíà÷åíі äëÿ ðîáîòè ç ïåðñîíàëüíèìè êîìï’þòå-
ðàìè, âèçíà÷åíî â Òèïîâîìó ïåðåëіêó êîìï’þòåðíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ
çàêëàäіâ äîøêіëüíîї, çàãàëüíîї ñåðåäíüîї òà ïðîôåñіéíîї (ïðîôåñіé-
íî-òåõíі÷íîї) îñâіòè, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íà-
óêè Óêðàїíè âіä 02 ëèñòîïàäà 2017 ðîêó № 1440. Âіä ÷àñó ïóáëіêàöії
öüîãî íàêàçó âіí çàçíàâàâ êіëüêîõ çìіí, îñêіëüêè êîìï’þòåðíà òåõíіêà
øâèäêî çìіíþєòüñÿ і öåé ïåðåëіê çàñòàðіâàâ. Íàäàëі âіí áóäå ïðîäîâ-
æóâàòè çìіíþâàòèñÿ âіäïîâіäíî äî ïðîãðåñó. Ó öüîìó ïåðåëіêó äîçâî-
ëåíî âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ôîðì-ôàêòîðè: ïëàíøåòíèé ÏÊ, íîóòáóê,
äåñêòîï, õðîìáóê. Êîíôëіêòó âèìîã ìіæ Ñàíіòàðíèì ðåãëàìåíòîì і Òè-
ïîâèì ïåðåëіêîì íåìàє. Ó êàáіíåòàõ іíôîðìàòèêè ìàþòü óñòàíîâëþâà-
òèñÿ êîìï’þòåðè ç ôîðì-ôàêòîðîì äåñêòîï àáî íîóòáóê, à іíøі
ôîðì-ôàêòîðè ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðàöіâíèêàìè ó ñâîїé äіÿëü-
íîñòі.

Êîìï’þòåðíå îáëàäíàííÿ, ùî ïîñòàâëÿєòüñÿ òà âèêîðèñòîâóєòüñÿ
â îñâіòíüîìó ïðîöåñі â çàêëàäàõ îñâіòè, ïîâèííå ìàòè íà ìîìåíò ïî-
ñòàâêè âèñíîâîê äåðæàâíîї ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãі÷íîї åêñïåðòèçè,
ñåðòèôіêàò ïîõîäæåííÿ ïðîäóêöії òà/àáî òåõíі÷íèé ïàñïîðò íà âèðіá,
äåêëàðàöіþ ïðî âіäïîâіäíіñòü âèìîãàì òåõíі÷íèõ ðåãëàìåíòіâ, áóòè
óêîìïëåêòîâàíå óêðàїíîìîâíèìè іíñòðóêöіÿìè ïðî âèêîðèñòàííÿ òà
çáåðіãàííÿ.
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Íà êîìï’þòåðàõ ìàє áóòè ïîïåðåäíüî âñòàíîâëåíà îïåðàöіéíà ñè-
ñòåìà (ñêîðî÷åíî ÎÑ) íà îñíîâі ëіöåíçіé âіëüíîãî ïîøèðåííÿ àáî ïðî-
ïðієòàðíà ç ïіäòðèìêîþ ðîáîòè â ëîêàëüíіé îá÷èñëþâàëüíіé ìåðåæі ç
óêðàїíîìîâíèì іíòåðôåéñîì; ïîâíîöіííà ïіäòðèìêà ðîáîòè êîðèñòóâà-
÷іâ ç îñîá ëèâèìè ïîòðåáàìè; áåçêîøòîâíå îíîâëåííÿ íà âåñü ïåðіîä
ôóíêöіîíóâàííÿ, àëå íå ìåíøå íіæ 3 ðîêè (çà ïîòðåáè); ìîæëèâіñòü
äèíàìі÷íîãî îíîâëåííÿ äèñòàíöіéíî; íàÿâíіñòü äèñòàíöіéíîãî ðîáî÷î-
ãî ñòîëó; ïðåіíñòàëüîâàíèé ëіöåíçіéíèé ïàêåò îôіñíîãî ïðîãðàìíîãî
çàáåçïå÷åííÿ íà îñíîâі ëіöåíçіé âіëüíîãî ïîøèðåííÿ àáî ïðîïðієòàð-
íèé ç óêðàїíîìîâíèì іíòåðôåéñîì, ñóìіñíèé ç îáðàíîþ ÎÑ; àíòèâіðóñ-
íå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ (çà ïîòðåáè).

Äîïóñêàєòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿ ñòîðіí âіäåîìîíіòîðà (åêðàíà) 3 : 4 òà
âèêîðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ ìîäåëåé âіäåîìîíіòîðіâ (åêðàíіâ) (ðіäêîêðèñòàëі÷-
íèé, ïëàçìîâèé òîùî). Çàçíà÷èìî, ùî âèêîðèñòàííÿ åêðàíіâ, ñêîíñòðóéî-
âàíèõ íà òåëåâіçіéíèõ åëåêòðîííî-ïðîìåíåâèõ òðóáêàõ, çàáîðîíÿєòüñÿ.

      

Øèðèíà і ãëèáèíà ðîáî÷îї ïîâåðõíі ðîáî÷îãî ñòîëó ó÷íÿ ìàє çàáåç-
ïå÷óâàòè âèêîíàííÿ ó÷íåì îïåðàöіé ó ìåæàõ çîíè äîñÿæíîñòі – çàâ-
øèðøêè òà çàâãëèáøêè íå ìåíøå íіæ 0,5 ì. Âіäåîìîíіòîð (åêðàí) ìàє
ìіñòèòèñÿ íà âіäñòàíі 1,5 äіàãîíàëі åêðàíà âіä î÷åé ó÷íÿ òàê, ùîá éîãî
âåðõíÿ ïîëîâèíà áóëà íà ðіâíі î÷åé ó÷íÿ.

Дозволена відстань між екраном і очима учня, 
залежно від діагоналі монітора

Діагональ монітора, дюйми Дозволена відстань до очей, см
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17 65

18 69

21 80

23 88

Ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ, ïіñëÿ ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ òåõíі-
êîþ îáîâ’ÿçêîâî ìàþòü âèêîíóâàòèñÿ êîìïëåêñè âïðàâ äëÿ ïðîôіëàê-
òèêè çîðîâîї òà ñòàòè÷íîї âòîìè, êîìïëåêñè âïðàâ ç ðóõîâîї àêòèâíîñ-
òі òà êîìïëåêñ âïðàâ ãіìíàñòèêè äëÿ î÷åé.
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Êîìïëåêñ âïðàâ ãіìíàñòèêè äëÿ î÷åé
(çà Ñàíіòàðíèì ðåãëàìåíòîì äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї 

ñåðåäíüîї îñâіòè)

1. Øâèäêî ïîêëіïàòè î÷èìà, çàïëþùèòè î÷і òà ïîñèäіòè ñïîêіé-
íî, ïîâіëüíî ðàõóþ÷è äî 5. Ïîâòîðèòè 4–5 ðàçіâ.

2. Ìіöíî çàïëþùèòè î÷і (ðàõóþ÷è äî 3), ðîçïëþùèòè î÷і òà ïî-
äèâèòèñÿ âäàëå÷іíü, ðàõóþ÷è äî 5. Ïîâòîðèòè 4–5 ðàçіâ.

3. Âèòÿãíóòè ïðàâó ðóêó âïåðåä. Ñòåæèòè î÷èìà, íå ïîâåðòàþ÷è
ãîëîâè, çà ïîâіëüíèìè ðóõàìè âëіâî і âïðàâî, âãîðó і âíèç âêàçіâíîãî
ïàëüöÿ âèòÿãíóòîї ðóêè. Ïîâòîðèòè 4–5 ðàçіâ.

4. Ïîäèâèòèñÿ íà âêàçіâíèé ïàëåöü âèòÿãíóòîї ðóêè íà ðàõóíîê
1–4, ïîòіì ïåðåâåñòè ïîãëÿä óäàëå÷іíü íà ðàõóíîê 1–6. Ïîâòîðèòè
4–5 ðàçіâ.

5. Ó ñåðåäíüîìó òåìïі ïðîðîáèòè 3–4 êðóãîâèõ ðóõіâ î÷èìà â ïðà-
âèé áіê, ñòіëüêè ñàìî â ëіâèé áіê. Ðîçñëàáèâøè î÷íі ì’ÿçè, ïîäèâèòèñÿ
âäàëå÷іíü íà ðàõóíîê 1–6. Ïîâòîðèòè 1–2 ðàçè.

Íå äîçâîëÿєòüñÿ îäíî÷àñíà ðîáîòà çà îäíèì êîìï’þòåðîì äâîõ
і áіëüøå ó÷íіâ íåçàëåæíî âіä їõíüîãî âіêó.

Îñêіëüêè äàëåêî íå âñі øêîëè äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíі êîìï’þòåðíîþ
òåõíіêîþ, òî òðàïëÿëèñÿ âèïàäêè, ùî ó÷íі ïðàöþâàëè çà îäíèì
êîìï’þòåðîì ïî äâîє, ÷åðãóþ÷èñü ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàíü. Àëå
ç ââåäåííÿì â äіþ Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó òàêà ïîáóäîâà ïðàêòè÷íîї
ðîáîòè íåìîæëèâà. Òîìó ó÷èòåëü ìàє øóêàòè òà îðãàíіçîâóâàòè òàêі
âèäè ðîáіò íà óðîöі, ùîá ó÷íі ïðàöþâàëè ç êîìï’þòåðàìè âèíÿòêîâî
іíäèâіäóàëüíî. Íàïðèêëàä, ÷àñòèíà ó÷íіâ âèêîíóє ïðàêòè÷íó ðîáîòó,
à ÷àñòèíà ïðàöþє ç ðîáî÷èìè çîøèòàìè, âèêîíóє ïðîєêòè, äîäàòêîâі
çàâäàííÿ òîùî.

Âèêîðèñòàííÿ äðóêóâàëüíèõ òà/àáî êîïіþâàëüíèõ ïðèñòðîїâ ó íà-
â÷àëüíèõ ïðèìіùåííÿõ äîçâîëÿєòüñÿ çà âіäñóòíîñòі ó÷íіâ і ïіñëÿ çàâåð-
øåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü. Ïіñëÿ âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ïðèñòðîїâ ïðè-
ìіùåííÿ ïîòðіáíî ïðîâіòðèòè.

Ïіäêðåñëèìî, ùî çà Ñàíіòàðíèì ðåãëàìåíòîì òðèâàëіñòü óðîêіâ
ó 2–4 êëàñàõ íå ìàє ïåðåâèùóâàòè 40 õâ.

Âèêîðèñòîâóþ÷è ÒÇÍ ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ, ïî-
òðіáíî ÷åðãóâàòè âèäè íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі. Áåçïåðåðâíà òðèâàëіñòü
íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ç ÒÇÍ óïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ ìàє áóòè:
äëÿ ó÷íіâ 1 êëàñіâ – íå áіëüøå íіæ 10 õâ; äëÿ ó÷íіâ 2–4 êëàñіâ – íå
áіëüøå íіæ 15 õâ. Âіäïîâіäíî äî öієї íîðìè Ñàíіòàðíîãî ðåãëàìåíòó
âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè íà óðîöі â ïî÷àòêîâіé øêîëі
(2–4 êëàñè) íå ìîæå òðèâàòè ïîíàä 15 õâ. Öå ïðÿìî âïëèâàє íà ñòðóê-
òóðó óðîêó, ó ÿêіé îáîâ’ÿçêîâî ðåçåðâóєòüñÿ ÷àñ íà ïðàêòè÷íó ðîáîòó.

Ðàçîì ç òèì öÿ íîðìà âèçíà÷åíà äëÿ îäíîãî íàâ÷àëüíîãî çàíÿòòÿ.
Òîìó âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè ìîæëèâå íà êіëüêîõ óðîêàõ
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ïðîòÿãîì äíÿ. Öå ìîæíà ðåàëіçóâàòè ÷åðåç ñèñòåìó іíòåãðîâàíèõ óðî-
êіâ, ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ äëÿ íàâ÷àííÿ. Ó öüîìó 
âèïàäêó âêëþ÷åííÿ ІÊÒ â îñâіòíіé ïðîöåñ âіäáóâàєòüñÿ çíà÷íî øèðøå. 
Ïîçèòèâíèì ïðè òàêîìó ïіäõîäі є åôåêòèâíå ôîðìóâàííÿ іíôîðìàòè÷-
íèõ íàâè÷îê íå ëèøå íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè, à é ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ
іíøèõ øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ.

Çãіäíî ç íàêàçîì Ìіíіñòåðñòâà îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè âіä 20.02.2002 ð.
№ 128, ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ç іíôîðìàòèêè ç âèêîðèñ-
òàííÿì êîìï’þòåðіâ êëàñ äіëèòüñÿ íà äâі ãðóïè, àëå íå ìåíøå íіæ 8 ó÷-
íіâ ó ãðóïі. Òàêèé ïîäіë äàє çìîãó çàáåçïå÷èòè іíäèâіäóàëüíó ðîáîòó
ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ êîæíîãî ó÷íÿ, ùî âèçíà÷àєòüñÿ íîðìàìè Ñà-
íіòàðíîãî ðåãëàìåíòó. Ïіäêðåñëèìî, ùî ó âèïàäêó, ÿêùî â çàêëàäі îñâі-
òè іíôîðìàòèêà íå ïðîâîäèòüñÿ â êîìï’þòåðíîìó êëàñі é ìàє õàðàêòåð
òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ, òî ïîäіë íà ãðóïè íå âіäáóâàєòüñÿ.

Ó Ñàíіòàðíîìó ðåãëàìåíòі äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
ðåêîìåíäóєòüñÿ, ùîá ðîçìіùåííÿ ðîáî÷èõ ñòîëіâ ó÷íіâ ó íàâ÷àëüíèõ
ïðèìіùåííÿõ áóëî òàêèì, ÿêå çàáåçïå÷óâàòèìå ëіâîñòîðîííє ïðèðîäíå
îñâіòëåííÿ ðîáî÷èõ ìіñöü. Äîïóñêàєòüñÿ êðóãîâå àáî іíøå ðîçìіùåííÿ
ðîáî÷èõ ñòîëіâ ó÷íіâ çà óìîâè çàáåçïå÷åííÿ äîñòàòíüîãî ðіâíÿ îñâіòëå-
íîñòі ðîáî÷èõ ìіñöü ó÷íіâ. Çàçíà÷èìî, ùî çàáåçïå÷åííÿ ëіâîñòîðîííüî-
ãî îñâіòëåííÿ є ëèøå ðåêîìåíäàöієþ, à íå âèìîãîþ. Îñêіëüêè íàéïîïó-
ëÿðíіøèì є ðîçòàøóâàííÿ êîìï’þòåðіâ ïî ïåðèìåòðó, òî òàêèé íàïðÿì
îñâіòëåííÿ áóëî á âàæêî çàáåçïå÷èòè.

Ðîçãëÿíåìî íàéïîøèðåíіøі ñïîñîáè îðãàíіçàöії êîìï’þòåðіâ ó êëà-
ñі òà ðîçñàäêó ó÷íіâ.

Ðîçòàøóâàííÿ ðîáî÷èõ ìіñöü

А Б В Г Д

Îáîâ’ÿçêîâî ïîòðіáíî ïåðåäáà÷èòè îáëàøòîâàíå ìіñöå äëÿ ó÷íіâ ç 
îñîá ëèâèìè îñâіòíіìè ïîòðåáàìè âіäïîâіäíî äî ïîòðåá äèòèíè. Òàêîæ
ïîòðіáíî çàáåçïå÷èòè ìîæëèâіñòü áåçïåðåøêîäíîãî ïåðåñóâàííÿ êëà-
ñîì äіòåé íà іíâàëіäíèõ âіçêàõ. Äëÿ âàðіàíòіâ ðîçñàäêè Â, Ã, Ä öå çðî-
áèòè ñêëàäíіøå, îñêіëüêè ïðîõîäè ìîæóòü áóòè çàâóçüêèìè. Òîìó â 
öèõ âèïàäêàõ êðàùå âèäіëèòè òàêå ìіñöå ïåðøèì âіä äâåðåé.
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Âàðіàíò À – ðîçìіùåííÿ êîìï’þòåðіâ ïî ïåðèìåòðó. Ó÷íі ñèäÿòü
ñïèíîþ òà áîêîì äî â÷èòåëÿ. Çàçâè÷àé öåíòð êëàñó ïîðîæíіé. Ïðè
òàêîìó ðîçìіùåííі ó÷íі ïðîòÿãîì óñüîãî óðîêó ñèäÿòü îáëè÷÷ÿì äî
ìîíіòîðà. Ïіä ÷àñ ïîÿñíåííÿ âîíè ìîæóòü ïîâåðòàòèñÿ і ñëóõàòè ó÷è-
òåëÿ, äèâèòèñÿ íà ìóëüòèìåäіéíó äîøêó. Äëÿ òîãî ùîá ïîçà áóëà
çðó÷íіøîþ, ïîòðіáíî, ùîá ó÷íі ïîâåðòàëè ñòіëåöü і òàê ñëóõàëè â÷è-
òåëÿ. Ó÷èòåëü äîáðå áà÷èòü ìîíіòîðè âñіõ ó÷íіâ і ìîæå êîíòðîëþâàòè
їõíþ äіÿëüíіñòü. Âàðіàíò òàêîãî ðîçìіùåííÿ äàє çìîãó ëåãêî óòâîðè-
òè ãðóïè ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè ïðîєêòіâ, îðãàíіçàöії îáãîâîðåíü òîùî.
Àëå ðîáîòà ç ïіäðó÷íèêîì, çîøèòîì òîùî ìîæå áóòè äåùî óòðóäíåíà,
îñêіëüêè íà ðîáî÷îìó ìіñöі ìîæå çàâàæàòè êëàâіàòóðà. Çà òàêîãî ðîç-
òàøóâàííÿ ðîáî÷èõ ìіñöü ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè â÷èòåëþ ìàêñèìàëü-
íî âèêîðèñòîâóâàòè ìîáіëüíіñòü ó÷íіâ ó êëàñі: óòâîðþâàòè íåâåëèêі
êîëà çі ñòіëüöіâ äëÿ ñïіëüíîї ðîáîòè, âèêîðèñòîâóâàòè âіëüíå ìіñöå
äëÿ ïіäãîòîâêè ïðîєêòіâ òîùî. Íàâіòü ïіä ÷àñ ïîÿñíåííÿ ó÷íі ìîæóòü
ïåðåìіùóâàòèñÿ â öåíòð êëàñó, äå їì áóäå çðó÷íіøå. Ñàìå öåé âàðіàíò
äàє çìîãó êðàùå îðãàíіçóâàòè іäåї, çàêëàäåíі â ÍÓØ. ßêùî ó÷íі ïðî-
òÿãîì óðîêó çàëèøàþòüñÿ íà ñâîїõ ìіñöÿõ, òî ïîòðіáíî âèìèêàòè ìî-
íіòîðè.

Âàðіàíò Á – ðîçìіùåííÿ êîìï’þòåðіâ óçäîâæ öåíòðàëüíîї îñі. Ó÷íі
ñèäÿòü áîêîì äî â÷èòåëÿ. Òàêå ðîçìіùåííÿ çàçâè÷àé âèêîðèñòîâóєòüñÿ
ó âóçüêèõ êëàñàõ. Òîìó âіëüíîãî ìіñöÿ â òàêîìó êëàñі áóäå ìàëî. Ïî-
òðіáíî íàäіéíî çàõèñòèòè çàäíі ïàíåëі ñèñòåìíèõ áëîêіâ і ìîíіòîðіâ âіä
ó÷íіâ, îñêіëüêè çà òàêîãî ðîçìіùåííÿ öі ïàíåëі ìіñòÿòüñÿ íà âіäñòàíі
âèòÿãíóòîї ðóêè. Çàãàëîì öå ìîæíà ââàæàòè íåäîëіêîì òàêîї ðîçñàä-
êè. Ó÷íі òåæ ìîæóòü ïåðåìіùóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ïîÿñíåííÿ ó÷èòåëÿ, çíà-
õîäÿ÷è çðó÷íіøå ìіñöå. Çà òàêîãî ðîçòàøóâàííÿ ëåãêî äіëèòè ó÷íіâ íà
äâі ãðóïè (ëіâà і ïðàâà) äëÿ ïðîєêòіâ, çìàãàíü òîùî.

Âàðіàíò Â – ðîçìіùåííÿ, ÿêå ñõîæå íà òðàäèöіéíèé êëàñ, àëå
ç âñòàíîâëåíèìè íà ïàðòàõ êîìï’þòåðàìè. Ñüîãîäíі òàêèé ñïîñіá âè-
êîðèñòîâóєòüñÿ âêðàé ðіäêî. Âіí äîñèòü íåçðó÷íèé, îñêіëüêè óòðóä-
íþє ïåðåìіùåííÿ ó÷íіâ êëàñîì. Êðіì òîãî, âіí ìîæå áóòè é íåáåçïå÷-
íèì, îñêіëüêè çà ñïèíîþ ó÷íіâ ìіñòÿòüñÿ çàäíі ïàíåëі ïðèëàäіâ, äðîòè
æèâëåííÿ òà êîìï’þòåðíîї ìåðåæі, ÿêі ìîæíà ëåãêî ïîøêîäèòè àáî
çàâäàòè øêîäó ñîáі. Ó ïåâíèõ âèïàäêàõ ç âèêîðèñòàííÿì ñïåöіàëüíèõ
ìåáëіâ òàêå ðîçòàøóâàííÿ ìîæëèâå, àëå éîãî îñíîâíà ïåðåâàãà, ùî
ó÷íі âåñü ÷àñ ïîâåðíóòі îáëè÷÷ÿì äî ó÷èòåëÿ, íіâåëþєòüñÿ ÷èñëåí-
íèìè íåçðó÷íîñòÿìè. Òàêîæ ó÷èòåëåâі ñêëàäíî ïåðåâіðÿòè ðåçóëüòàòè
ïðàêòè÷íèõ ðîáіò.

Âàðіàíò Ã – ðîçìіùåííÿ êîìï’þòåðіâ ó 4 ïîâçäîâæíèõ ðÿäè. Äåùî
ñõîæå íà âàðіàíò Á, òîìó ïåðåâàãè òà íåäîëіêè çà òàêîãî ðîçìіùåííÿ
àíàëîãі÷íі.

Âàðіàíò Ä – ðîçìіùåííÿ êîìï’þòåðіâ ïî ïåðèìåòðó êëàñó ç ïàðòà-
ìè â öåíòðàëüíіé çîíі. Ïàðòè ìîæóòü ñòîÿòè ïîïåðåê êëàñó àáî



68

óçäîâæ. Äîñèòü ïîøèðåíèé âàðіàíò ðîçñàäêè â óêðàїíñüêèõ øêîëàõ.
Âіí äàє çìîãó óòâîðèòè áåçïå÷íå ñåðåäîâèùå, àëå òàêîæ äàє ìîæëè-
âіñòü îðãàíіçóâàòè çðó÷íå òåîðåòè÷íå íàâ÷àííÿ òà ðîáîòó íàä ïðîєê-
òàìè íå áіëÿ êîìï’þòåðіâ, à çà ïàðòàìè. Äóæå çðó÷íèé âàðіàíò, ÿêùî
â ãðóïі ó÷íіâ áіëüøå, íіæ êîìï’þòåðіâ, і äîâîäèòüñÿ ÷åðãóâàòè їõíþ
ðîáîòó ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ, ùîá çàáåçïå÷èòè іíäèâіäóàëüíå íàâ÷àííÿ.
ßêùî êëàñ íåâåëèêèé, òî ìîæóòü âèíèêàòè òðóäíîùі ïіä ÷àñ ïåðåìі-
ùåííÿ, çîêðåìà é ó÷èòåëþ áóäå âàæêî ïåðåâіðÿòè ðåçóëüòàòè ïðàê-
òè÷íèõ ðîáіò. Äîñèòü ÷àñòî çà òàêîãî âàðіàíòà ó÷íÿì äîâîäèòüñÿ ïå-
ðåíîñèòè ñòіëüöі ïðè ïåðåõîäі âіä ïàðò äî êîìï’þòåðіâ, ùî äåùî
äåçîðãàíіçîâóє êëàñ.

Çãіäíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî îðãàíіçàöіþ ðîáîòè ç îõîðîíè ïðàöі òà
áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі ó÷àñíèêіâ îñâіòíüîãî ïðîöåñó â óñòàíîâàõ
і çàêëàäàõ îñâіòè â÷èòåëü, êëàñîâîä:

1) є âіäïîâіäàëüíèì çà çáåðåæåííÿ æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ çäîáóâà÷іâ
îñâіòè ïіä ÷àñ îñâіòíüîãî ïðîöåñó;

2) çàáåçïå÷óє ïðîâåäåííÿ îñâіòíüîãî ïðîöåñó, ùî ðåãëàìåíòóєòüñÿ
çàêîíîäàâ÷èìè òà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ç ïèòàíü îõîðîíè
ïðàöі, áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі;

3) îðãàíіçîâóє âèâ÷åííÿ çäîáóâà÷àìè îñâіòè ïðàâèë і íîðì ç îõîðî-
íè ïðàöі, áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі;

4) ïðîâîäèòü іíñòðóêòàæі çі çäîáóâà÷àìè îñâіòè:
–  ç îõîðîíè ïðàöі – ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ і âèðîá-

íè÷îї ïðàêòèêè âіäïîâіäíî äî Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ;
–  ç áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі – ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ çà-

íÿòü, ïîçàêëàñíèõ, ïîçàøêіëüíèõ çàõîäіâ:
–  âñòóïíèé íà ïî÷àòêó íàâ÷àëüíîãî ðîêó – ç ðåєñòðàöієþ âñòóïíî-

ãî іíñòðóêòàæó ç áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі çäîáóâà÷іâ îñâіòè
â æóðíàëі îáëіêó íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü íà ñòîðіíöі êëàñíîãî êåðіâ-
íèêà;

–  ïåðâèííèé, ïîçàïëàíîâèé, öіëüîâèé іíñòðóêòàæі – ç ðåєñòðàöієþ 
â æóðíàëі ðåєñòðàöії ïåðâèííîãî, ïîçàïëàíîâîãî, öіëüîâîãî іí-
ñòðóêòàæіâ çäîáóâà÷іâ îñâіòè ç áåçïåêè æèòòєäіÿëüíîñòі;

–  ïåðâèííèé іíñòðóêòàæ ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòòÿ (íîâîї òåìè, ëàáî-
ðàòîðíîї, ïðàêòè÷íîї ðîáîòè òîùî) – ç ðåєñòðàöієþ â æóðíàëàõ
îáëіêó íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü íà ñòîðіíöі ïðåäìåòà â ðÿäêó ïðî çìіñò
óðîêó;

5) çäіéñíþє êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì çäîáóâà÷àìè îñâіòè ïðàâèë
(іíñòðóêöіé) ç áåçïåêè;

6) ïðîâîäèòü ïðîôіëàêòè÷íó ðîáîòó ùîäî çàïîáіãàííÿ òðàâìàòèçìó
ñåðåä çäîáóâà÷іâ îñâіòè ïіä ÷àñ îñâіòíüîãî ïðîöåñó.

Ó÷èòåëü ðîçïèñóєòüñÿ â æóðíàëі ðåєñòðàöії іíñòðóêòàæіâ. Ó÷íі ïî-
÷àòêîâèõ êëàñіâ ó öüîìó æóðíàëі íå ðîçïèñóþòüñÿ.
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Âïëèâ íà çäîðîâ’ÿ

Âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé ïðèçâî-
äèòü äî ïіäâèùåííÿ ïñèõîëîãі÷íîãî òà ôіçè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà
ó÷íÿ. Òîìó âàæëèâî çíàòè ïðî óìîâè áåçïå÷íîãî çàñòîñóâàííÿ êîì-
ï’þòåðíîї òåõíіêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі òà ïðî ïîçèòèâíі і íåãàòèâíі
âïëèâè öієї òåõíіêè íà îðãàíіçì øêîëÿðà.

Êіñòêîâî-ì’ÿçîâèé àïàðàò øêîëÿðіâ âіäçíà÷àєòüñÿ ãíó÷êіñòþ,
îñêіëüêè â їõíіõ êіñòêàõ ùå áàãàòî õðÿùîâîї òêàíèíè. Íà öå ïîòðіáíî
çâàæàòè, ùîá çàïîáіãòè ìîæëèâèì âèêðèâëåííÿì õðåáòà, êèñòі ðóêè.
Ðîçâèâàєòüñÿ ì’ÿçîâà ñèñòåìà ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, çáіëüøóєòüñÿ ìàñà
óñіõ ì’ÿçіâ âіäíîñíî ìàñè òіëà, ùî ïðèâîäèòü äî çðîñòàííÿ ôіçè÷íîї
ñèëè äèòèíè. Òàêі çìіíè ïіäâèùóþòü âèìîãè äî ðîçòàøóâàííÿ êîìï’þ-
òåðíèõ êëàñіâ, îáëàäíàííÿ їõ ñïåöіàëüíèìè ìåáëÿìè, îñâіòëåííÿ òîùî.

Äðіáíі ì’ÿçè êèñòі ðóêè ðîçâèâàþòüñÿ ïîâіëüíіøå çà іíøі. Íå îñ-
òàííþ ðîëü â óäîñêîíàëåííі êîîðäèíàöії ðóõіâ äðіáíèõ ì’ÿçіâ ó÷íÿ
ìîæå âіäіãðàâàòè ðîáîòà ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ. Íà ñüîãîäíіøíіé
äåíü îñíîâíèìè çàñîáàìè ââåäåííÿ іíôîðìàöії òà êåðóâàííÿ êîìï’þòå-
ðîì çàëèøàєòüñÿ êëàâіàòóðà òà ìèøêà, ÿêі âèìàãàþòü øâèäêèõ ðóõіâ,
à òàêîæ òî÷íîãî ïîçèöіîíóâàííÿ ðóêè і ïàëüöіâ. Ñàìå òîìó â áàãàòüîõ
ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáàõ íàâ÷àëüíîãî õàðàêòåðó âåëèêó óâàãó
ïðèäіëåíî íàáóòòþ òà âäîñêîíàëåííþ íàâè÷îê ðîáîòè ç êëàâіàòóðîþ
і ìèøêîþ.

Íàéïîøèðåíіøèìè ïðîáëåìàìè ç êіñòêîâî-ì’ÿçîâèì àïàðàòîì, ÿêі
âèíèêàþòü ó âèïàäêó íåîáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñî-
áіâ, є áîëüîâі ñèíäðîìè ïëå÷îâîãî ïîÿñó, êèñòі ðóêè òà ëіêòüîâîãî çãè-
íó. Óñі âîíè âèíèêàþòü óíàñëіäîê íåïðèðîäíîãî ïîëîæåííÿ òіëà òà
êіíöіâîê ëþäèíè ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó.

Ó äіòåé äîáðå ðîçâèíåíі âñі îðãàíè ÷óòòÿ, àëå äåÿêі ç íèõ ìàþòü ñâîї
îñîá ëèâîñòі. Íàïðèêëàä, î÷і, çàâäÿêè åëàñòè÷íîñòі êðèøòàëèêà, ìî-
æóòü øâèäêî çìіíþâàòè ñâîþ ôîðìó çàëåæíî âіä ïîçè ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ
і ïèñüìà. Íà öå ïîòðіáíî çâàæàòè òà âèïðàâëÿòè ïîçè äіòåé, ùîá çàïî-
áіãòè íåãàòèâíîìó âïëèâó íà çіð.

Âïëèâ íåçàäîâіëüíèõ óìîâ і ðåæèìіâ ðîáîòè íà ïåðñîíàëüíèõ
êîìï’þòåðàõ íà çäîðîâ’ÿ êîðèñòóâà÷іâ íå îáìåæóєòüñÿ ïðîáëåìàìè
êіñò êîâî-ì’ÿçîâîї ñèñòåìè і çîðó. Íåãàòèâíèé âïëèâ ìîæå ïðîÿâèòèñÿ
é ó âèíèêíåííі ñèíäðîìіâ àñòåíîïії, âèðàæåíîãî íåðâîâîãî ñòðåñó òà
äåðìàòèòàõ.

Ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ІÊÒ íà çàíÿòòÿõ ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè ïñèõî-
ëîãі÷íó ñïåöèôіêó êîìï’þòåðèçîâàíîãî óðîêó. Çîêðåìà, âèÿâëåíî ïіä-
âèùåííÿ ïîêàçíèêіâ àêòèâíîñòі, ñàìîïî÷óòòÿ і íàñòðîþ ó÷íіâ ó êіíöі
êîìï’þòåðèçîâàíîãî óðîêó. Ïðîòå öі ïîçèòèâíі çìіíè âіäáóâàþòüñÿ
ëèøå çà óìîâè, ÿêùî ó÷íі ìàëè ìîæëèâіñòü çàâåðøèòè âèêîíàííÿ
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çàâäàííÿ. ßêùî ïåðåðâà íàñòàє â ñåðåäèíі âèêîíàííÿ, òî â ó÷íіâ âèíè-
êàþòü íåãàòèâíі åìîöіéíі ðåàêöії. Ïîòðіáíî ïåðåäáà÷èòè äëÿ êîæíîãî
ó÷íÿ ìîæëèâіñòü çàâåðøåííÿ çàâäàííÿ, ùî ñòàâèòü ïіä ñóìíіâ çáåðå-
æåííÿ óðîêó â éîãî òðàäèöіéíіé ôîðìі.

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïñèõі÷íèõ ñòàíіâ ó ïðîöåñі êîìï’þòåðíîãî íà-
â÷àííÿ âèçíà÷åíî, ùî ñåðåä ó÷íіâ íà ïî÷àòêó ñåàíñó ðîáîòè ïåðåâàæà-
þòü ïîçèòèâíі åìîöіéíі ñòàíè: ðàäіñòü (50 %) і öіêàâіñòü (30 %). Öå
õàðàêòåðèçóє ïîçèòèâíі î÷іêóâàííÿ ó÷íіâ âіä ñïіëêóâàííÿ ç êîìï’þòå-
ðîì. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñåàíñó íàé÷àñòіøå òðàïëÿþòüñÿ ñòàíè çàäîâî-
ëåííÿ àáî íåçàäîâîëåííÿ, ïîëåãøåííÿ, ñïîêîþ і çàöіêàâëåíîñòі. Ïàäіí-
íÿ іíòåðåñó ó÷íіâ äî ðîáîòè ïðîòÿãîì êîìï’þòåðíîãî óðîêó
ïîÿñíþєòüñÿ òèì, ùî â õîäі ñåàíñó ÷àñòèíà äіòåé ïî÷èíàє ðîçóìіòè, ùî
êîìï’þòåð íå іãðàøêà і âèìàãàє ïåâíîãî ðîçóìîâîãî íàïðóæåííÿ äëÿ
ðîçâ’ÿçóâàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàäà÷.

Ó íåñòàíäàðòíèõ ñèòóàöіÿõ ïіä ÷àñ ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì, êîëè
áіëüøіñòü ëþäåé ñòàðøîãî âіêó âіä÷óâàëè íåãàòèâíі åìîöії: íåðâîç-
íіñòü, ïåðåëÿê, íåçàäîâîëåíіñòü, ðîçãóáëåíіñòü, øêîëÿðі (53 %) âіä÷ó-
âàëè ïîäèâ. Ïðè öüîìó òі, õòî ïî÷èíàâ ðîáîòó â ñòàíі çàöіêàâëåíîñòі,
çàçâè÷àé çàêіí÷óâàëè її ó ñòàíі çàäîâîëåííÿ. Òîìó â÷èòåëü ìàє ñòâîðè-
òè ïîçèòèâíó ìîòèâàöіþ â ó÷íіâ äî ïî÷àòêó êîìï’þòåðíèõ çàíÿòü.

Íîâîþ ôîðìîþ îöіíþâàííÿ çíàíü є îöіíþâàííÿ çà äîïîìîãîþ
êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Ïðè öüîìó ó÷íі çàçíà÷àþòü, ùî âîíè áіëüøå
äîâіðÿþòü îá’єêòèâíîñòі êîìï’þòåðà, íіæ ó÷èòåëÿ, і çãîäíі øâèäøå 
îòðèìàòè íåãàòèâíó îöіíêó âіä êîìï’þòåðà, íіæ âіä ó÷èòåëÿ. Öå ïîâ’ÿ-
çàíî ç òèì, ùî íåãàòèâíà îöіíêà â÷èòåëÿ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñóïðîâî-
äæóєòüñÿ äîñèòü åìîöіéíèìè ïóáëі÷íèìè êîìåíòàðÿìè і, ÿê íàñëіäîê,
ñïðè÷èíÿє ñèëüíі íåãàòèâíі ïåðåæèâàííÿ. À ÿê âіäîìî, äіòè äîñèòü 
áîëіñíî ðåàãóþòü íà òàêі íåãàòèâíі îöіíêè. Îöіíêè, îòðèìàíі çà äîïî-
ìîãîþ êîìï’þòåðà, íå íåñóòü äîäàòêîâîãî åìîöіéíîãî íàâàíòàæåííÿ і 
ìîæóòü áóòè ïðåä’ÿâëåíі êîíôіäåíöіéíî, ùî äîñèòü âàæëèâî äëÿ íå-
âïåâíåíèõ ó ñîáі äіòåé. Ðàçîì ç òèì ïðіîðèòåò îöіíþâàííÿ ìàє íàëåæà-
òè ïåðåäóñіì ó÷èòåëþ, êîòðèé äîáðå çíàє óìîâè, ó ÿêèõ ïðîâîäèëàñü
ïåðåâіðêà çíàíü. Êðіì òîãî, â óìîâàõ ñó÷àñíîї ïî÷àòêîâîї øêîëè âіäáó-
âàєòüñÿ ôîðìóâàëüíå îöіíþâàííÿ, à âëàñíå îöіíêà ïîâіäîìëÿєòüñÿ ó 
âåðáàëüíіé ôîðìі. Òîìó ïåðåâàãà ìàє íàäàâàòèñÿ òèì êîìï’þòåðíèì
çàñîáàì, ó ÿêèõ âðàõîâàíî òàêèé ïіäõіä â îöіíþâàííі, àáî æ îñòàòî÷-
íèé ðåçóëüòàò ïîâіäîìëÿєòüñÿ ó âèãëÿäі çàãàëüíîї êіëüêîñòі ïðàâèëü-
íèõ і íåïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé.

Ùå îäíієþ íîâîþ ïðîáëåìîþ, ç ÿêîþ ñòèêàþòüñÿ ïåäàãîãè â ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ, є âïëèâ êîìï’þòåðíèõ іãîð íà ïіäðîñòàþ÷å ïîêîëіííÿ.
Öåé âïëèâ ìîæå ìàòè і ïîçèòèâíі, і íåãàòèâíі ïðîÿâè.

Çîêðåìà, ïіäëіòêè êîìï’þòåðíîї ãðóïè ÷àñòіøå âіäâіäóþòü äèñêîòå-
êè òà ñïîðòèâíі çìàãàííÿ. Ïðè öüîìó âîíè íå âіäðіçíÿþòüñÿ âіä іíøèõ
÷èñëîì çíà÷èìèõ ñîöіàëüíèõ êîíòàêòіâ. Êðіì òîãî, êîìï’þòåðíі іãðè 
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çìіíþþòü ñòðóêòóðó ðîçâàã òà їõíþ іíòåíñèâíіñòü ëèøå íà êіëüêà òèæ-
íіâ. Ïðîòÿãîì òðüîõ ìіñÿöіâ ó áіëüøîñòі êîðèñòóâà÷іâ âіäíîâëþєòüñÿ
ïîïåðåäíÿ ñòðóêòóðà õîáі. Àëå òàêі çìіíè ìîæóòü áóòè õàðàêòåðíèìè
ëèøå ïðè âèêîðèñòàííі іãðîâèõ ïðèñòàâîê. Ó ðàçі ðîáîòè ç ïåðñîíàëü-
íèì êîìï’þòåðîì ó äèòèíè çàçâè÷àé ç’ÿâëÿþòüñÿ іíøі іíòåðåñè, ïîâ’ÿ-
çàíі ç îïàíóâàííÿì ðîáîòè â ñåðåäîâèùі îïåðàöіéíîї ñèñòåìè òà ïðè-
êëàäíèõ ïðîãðàì, і âîíà ïðîäîâæóє ïðèäіëÿòè çíà÷íó óâàãó ðîáîòі ç
ïåðñîíàëüíèì êîìï’þòåðîì.

Äëÿ âñіõ âіêîâèõ ãðóï ìîæíà âіäçíà÷èòè îäíàêîâó òåíäåíöіþ –
ãðàâöі â êîìï’þòåðíі іãðè áіëüø ñîöіàëüíî àäàïòîâàíі, íіæ їõíі îäíî-
ëіòêè. Ç îäíîãî áîêó, äіòè íàìàãàþòüñÿ óíèêíóòè ñïіëêóâàííÿ ç îäíî-
ëіòêàìè, áіëüøіñòü ÷àñó âèòðà÷àþ÷è íà ðîáîòó ç êîìï’þòåðîì.
À ç іíøîãî – ãðàþ÷è â êîìï’þòåðíі іãðè, çäіéñíþþ÷è ïîøóê іíôîðìà-
öії â іíòåðíåòі, ñïіëêóþ÷èñü çà äîïîìîãîþ іíòåðíåò-çàñîáіâ, âîíè ðåàëі-
çîâóþòü ñâîї ïðàãíåííÿ äî âèçíàííÿ âëàñíèõ çäіáíîñòåé і òàê êîìïåí-
ñóþòü ñâîþ íåóñïіøíіñòü ó ñïіëêóâàííі ç îäíîëіòêàìè. Êðіì òîãî, ó íèõ
ç’ÿâëÿþòüñÿ äðóçі, ÿêі òàêîæ öіêàâëÿòüñÿ êîìï’þòåðíèìè òåõíîëîãіÿ-
ìè. Óòâîðþєòüñÿ ñåðåäîâèùå, ó ÿêîìó ó÷àñíèêè îá’єäíàíі ñïіëüíèìè
іíòåðåñàìè і ïðîöåñ ñïіëêóâàííÿ ïîçáóâàєòüñÿ íàïðóæåíîñòі òà ñòàє
áіëüø âіäêðèòèì.

Ó áіëüøîñòі âèïàäêіâ äіòè íå âìіþòü ãðàòè êîëåêòèâíî íà êîìï’þòå-
ðі, íàâіòü çà óìîâè ñïðîá ïåäàãîãà òàêó ãðó ñïðîâîêóâàòè. Ó äіòåé íå
âèíèêàє ïîòðåáè â ñïіëüíіé äіÿëüíîñòі іìîâіðíî òîìó, ùî äèòèíà íå
âè÷åðïàëà ñâîєї ïîòðåáè â ïіçíàííі êîìï’þòåðíèõ ìîæëèâîñòåé. Îá’єä-
íàííÿ äіòåé çàçâè÷àé íîñèòü íåîðãàíіçîâàíèé õàðàêòåð, їõíÿ äіÿëü-
íіñòü íå ñòðóêòóðîâàíà єäèíîþ ìåòîþ, ó íèõ íå âèíèêàþòü єäèíі ïðà-
âèëà ãðè. Ïîòðåáà â ñïіëüíіé äіÿëüíîñòі ìîæå ñôîðìóâàòèñÿ ëèøå çà
ïåâíèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãі÷íèõ ôîðì îðãàíіçàöії äіÿëüíîñòі. Çà ñïðè-
ÿòëèâèõ òà àäåêâàòíèõ ôîðì îðãàíіçàöії іãðîâîї äіÿëüíîñòі çà äîïîìî-
ãîþ äîðîñëîãî ó äіòåé çíà÷íî øâèäøå, íіæ ó òðàäèöіéíіé ôîðìі, âіäáó-
âàєòüñÿ çàñâîєííÿ íîâèõ çíàíü, ïåðåõіä âіä íåñòðóêòóðîâàíîãî áàæàííÿ
ïîãðàòè ç íîâèì ïðåäìåòîì äî áàæàííÿ ïîäîëàòè òðóäíîùі, ÿêі âèíè-
êàþòü íà øëÿõó äîñÿãíåííÿ ìåòè.

Ç îäíîãî áîêó êîìï’þòåðíі іãðè ïîòðåáóþòü ïåâíîãî ðіâíÿ ïіçíà-
âàëüíîї àêòèâíîñòі òà її іíòåíñèâíîñòі, à ç іíøîãî áîêó – ñàì êîìï’þòåð
є ïîòóæíèì äæåðåëîì ðîçâèòêó і ïіçíàâàëüíîї àêòèâíîñòі, é іíøèõ
іíòåëåêòóàëüíèõ ïî÷óòòіâ äèòèíè – äîïèòëèâîñòі, çàäîâîëåíîñòі ðå-
çóëüòàòîì ñâîєї äіÿëüíîñòі, à òàêîæ âîëüîâèõ ÿêîñòåé.

Ïðîâåäåíі äîñëіäæåííÿ ïîêàçàëè, ùî â ãðóïі ïіäëіòêіâ, ãðàâöіâ ó
êîìï’þòåðíі іãðè, íå áóëî âèÿâëåíî ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü ïñèõі÷íîї
äіÿëü  íîñòі àáî ñèìïòîìіâ «êîìï’þòåðíîї çàëåæíîñòі». Ðàçîì ç òèì
10–12 % äіòåé, ÿêі çàõîïëþþòüñÿ êîìï’þòåðíèìè іãðàìè, ìîæíà ââà-
æàòè ïàòîëîãі÷íèìè ãðàâöÿìè. Ïðîòå òàêèé âіäñîòîê õàðàêòåðíèé і
äëÿ äіòåé, ÿêі çàõîïëþþòüñÿ іíøèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі. Âіäìіííіñòü
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ìіæ ðіçíèìè âіêîâèìè ãðóïàìè ñïîñòåðіãàєòüñÿ ëèøå ó âïëèâі êîìï’þ-
òåðíèõ іãîð íà çðîñòàííÿ àãðåñèâíîñòі â äіòåé. Òàê, ó ïіäëіòêіâ íå áóëî
âèÿâëåíî âçàєìîçâ’ÿçêó ìіæ çðîñòàííÿì àãðåñèâíîñòі òà çàõîïëåííÿì
êîìï’þòåðíèìè іãðàìè. Àëå äîâåäåíî, ùî â äіòåé 6–9 ðîêіâ òàêèé 
âïëèâ ñïîñòåðіãàєòüñÿ. Õî÷à àíàëîãі÷íèé âïëèâ âèÿâëåíî і çà ïåðåãëÿ-
äó êіíîôіëüìіâ і ðåêëàìíèõ ðîëèêіâ ç åëåìåíòàìè íàñèëüñòâà.

Çàíÿòòÿ ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ äàþòü çìîãó ðîçâèíóòè â ó÷íіâ
ïåâíі ðèñè òà çäіáíîñòі. Çîêðåìà, âîíè êðàùå ðîçðіçíÿþòü ñêëàäíі ïðî-
ñòîðîâі ïàòòåðíè. Êðіì òîãî, âîíè áіëüø åðóäîâàíі â öàðèíі òåõíіêè òà
òåõíîëîãіé, äåìîíñòðóþòü âèñîêі ðåçóëüòàòè â òåñòàõ íà ðîçâèòîê óÿâè
òà êìіòëèâîñòі. Ïðè öüîìó ó÷íі, ÿêі іíòåíñèâíî âèêîðèñòîâóþòü іíôîð-
ìàöіéíі òåõíîëîãії, ìåíøå öіêàâëÿòüñÿ ãóìàíіòàðíèìè íàóêàìè, ìåí-
øå ÷èòàþòü, áіëüøå äèâëÿòüñÿ òåëåâіçîð. Êðіì òîãî, çà äàíèìè ñîöіî-
ëîãі÷íèõ îïèòóâàíü, âîíè áіëüøå çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì.

Çàíÿòòÿ ç êîìï’þòåðíîþ òåõíіêîþ äàþòü çìîãó äіòÿì êðàùå áà÷èòè 
ðîçâèòîê ñêëàäíîї ñèòóàöії â äèíàìіöі òà ïðîãíîçóâàòè її íàñëіäêè.
Ïðè öüîìó âîíè ãіðøå ðîçðіçíÿþòü âåðáàëüíó òà íåâåðáàëüíó åêñïðå-
ñіþ (ìіìіêó, æåñòè, іíòîíàöіþ).

Àêòóàëіçàöіÿ êðåàòèâíîñòі äèòèíè â ïðîöåñі íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü
ç êîìï’þòåðíîþ ïіäòðèìêîþ âіäáóâàєòüñÿ ïåðåâàæíî çà ðàõóíîê âèêî-
ðèñòàííÿ ãðàôі÷íèõ çàíÿòü ó ðіçíèõ ìîäèôіêàöіÿõ. Ïðè öüîìó ìàêñè-
ìàëüíà åôåêòèâíіñòü äîñÿãàєòüñÿ çà óìîâè, ÿêùî öі ïðîãðàìè ìàþòü
іãðîâó ôîðìó.

Іíòåíñèâíå âèêîðèñòàííÿ іíòåðíåòó äіòüìè ïîñòàâèëî ïåðåä ñó-
ñïіëüñòâîì íîâі ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàíі ç ïåâíèìè çìіíàìè â æèòòєäіÿëü-
íîñòі ó÷íіâ øêіë.

Ñïåöіàëüíî äî Äíÿ áåçïå÷íîãî Іíòåðíåòó êîìïàíіÿ Microsoft ïðîâå-
ëà ìіæíàðîäíå äîñëіäæåííÿ, ùîá âèÿâèòè ñòàâëåííÿ áàòüêіâ і їõíіõ
äіòåé äî ïðîáëåìè îíëàéí-áåçïåêè. Óñüîãî â îïèòóâàííі âçÿëè ó÷àñòü
11 êðàїí Єâðîïè, Áëèçüêîãî Ñõîäó òà Àôðèêè. Çãіäíî ç ðåçóëüòàòàìè 
äîñëіäæåííÿ 45 % ç óñіõ îïèòàíèõ äіòåé äîçâîëÿþòü ïåðåãëÿäàòè ñâîþ 
ñòîðіíêó â ñîöìåðåæі òіëüêè äðóçÿì і ÷ëåíàì ñіì’ї. Ëèøå 40 % âèêîðèñ-
òîâóþòü íàëàøòóâàííÿ áåçïåêè â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ äëÿ îáìåæåííÿ 
äîñòóïó. Êîæíà äðóãà äèòèíà õî÷à á ðàç îòðèìóâàëà ïîâіäîìëåííÿ âіä 
íåçíàéîìöÿ. Ëèøå 3 % ïîâіäîìëÿëè ïðî öå áàòüêàì. Ïîíàä 40 % îïè-
òàíèõ äіòåé áëîêóâàëè àáî іãíîðóâàëè òàêèé êîìåíòàð àáî çàïèò ïðî
äðóæáó. Ïîíàä 55 % íå ïîêàçóâàëè æîäíîãî іíòåðåñó äî òàêîãî êîìåí-
òàðÿ àáî çàïèòó. Ìàéæå 1/4 îïèòàíèõ äіòåé іç öіêàâîñòі âіäïîâіäàëà íà 
çàïèòè äðóæáè àáî ïîâіäîìëåííÿ âіä íåçíàéîìöіâ ó ìåðåæі.

Ó õîäі äîñëіäæåííÿ òàêîæ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî áàòüêè çàçâè÷àé ÷àñòî
äîâіðÿþòü ñâîїì äіòÿì ñàìèì áðàòè íà ñåáå âіäïîâіäàëüíіñòü çà ïîâåäіí-
êó â іíòåðíåòі – áåç áóäü-ÿêîãî êîíòðîëþ àáî äîïîìîãè.

Ùî ñòîñóєòüñÿ áàòüêіâ, òî ëèøå 28 % çíàє äîñòàòíüî ïðî іíòåðíåò,
à 50 % – îáіçíàíі ëèøå â çàãàëüíèõ ðèñàõ, 60 % áàòüêіâ, êîòðі âçÿëè
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ó÷àñòü â îïèòóâàííі, âïåâíåíі, ùî їõíі äіòè âæèâàþòü ïîòðіáíèõ çàõî-
äіâ áåçïåêè, ïåðåáóâàþ÷è â ìåðåæі.

Âèíÿòîê ñòàíîâèòü Óêðàїíà, äå 67 % áàòüêіâ ó öüîìó íå âïåâíåíі,
51 % – îáìåæóþòü ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ñâîїõ äіòåé â ìåðåæі áåç їõíüîї íà
òå çãîäè, 66 % íі÷îãî íå çíàþòü ïðî íàëàøòóâàííÿ ïðèâàòíîñòі â ñîöі-
àëüíèõ ìåðåæàõ äëÿ ñâîїõ äіòåé, à 30 % – âçàãàëі íå âіäñëіäêîâóþòü
äèòÿ÷ó àêòèâíіñòü ó ìåðåæі.

Òåðìіí «іíòåðíåò-çàëåæíіñòü» óïåðøå çàïðîïîíóâàâ àìåðèêàíñüêèé
ëіêàð Ãîëäáåðã. Ïіä öèì ïîíÿòòÿì âіí ðîçóìіâ íåïåðåáîðíèé ïîòÿã äî
іíòåðíåòó, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ «çãóáíîþ äієþ íà ïîáóòîâó, íàâ÷àëü-
íó, ñîöіàëüíó, ðîáî÷ó, ñіìåéíó, ôіíàíñîâó ñôåðè äіÿëüíîñòі».

Іíòåðíåò-çàëåæíіñòü – áåçïåðåðâíèé ïîòÿã äî êîðèñòóâàííÿ іíòåð-
íåòîì і éîãî ðåñóðñàìè, à òàêîæ íàñòèðëèâå áàæàííÿ ïîñòіéíî áóòè
â ìåðåæі, âіäñóòíіñòü çâ’ÿçêó ç ðåàëüíіñòþ.

Ìîæíà âèäіëèòè òàêі åòàïè ðîçâèòêó іíòåðíåò-çàëåæíîñòі:
1.  Ó ëþäèíè âèíèêàє íåâåëèêèé ïîòÿã äî іíòåðíåòó, âåñü âіëüíèé

÷àñ ëþäèíà ïðîâîäèòü ëèøå â ìåðåæі.
2.  Çðîñòàє êіëüêіñòü ÷àñó, ïðîâåäåíîãî â ìåðåæі, ëþäèíà äåäàëі

áіëüøå ïðàãíå áóòè îíëàéí.
3.  Âіäñóòíÿ ðåàêöіÿ íà çîâíіøíіé ñâіò, ëþäèíà íå âèÿâëÿє іíòåðåñó

äî éîãî ïîäіé і ðåàëüíîãî ñïіëêóâàííÿ.
Âàæëèâó ðîëü і â ðàííüîìó âèÿâëåííі, і â çàïîáіãàííі іíòåðíåò-çà-

ëåæíîñòі âіäіãðàþòü áàòüêè òà â÷èòåëі. Âàæëèâî, ùîá êîæåí іç íèõ
ðîçóìіâ, ÿê ïðàâèëüíî ïîÿñíèòè äіòÿì, ÿêó øêîäó ìîæå ñïðè÷èíèòè
íàäìіðíå çàõîïëåííÿ іíòåðíåòîì.

Áàòüêè ìàþòü êîíòðîëþâàòè äіÿëüíіñòü äіòåé ó ìåðåæі, öіêàâèòèñü,
ç êèì їõíі äіòè ñïіëêóþòüñÿ, ùî ÷èòàþòü і ÿêі ìàþòü іíòåðåñè. Òіëüêè
ïðàâèëüíèé ðîçïîäіë ÷àñó ìіæ ðіçíèìè âèäàìè äіÿëüíîñòі ìîæå ñïðè-
ÿòè çäîðîâ’þ, áàäüîðîìó íàñòðîþ, àêòèâíîñòі äèòèíè. Áàòüêè ïîâèííі
ïàì’ÿòàòè, ùî âèíèêíåííþ іíòåðíåò-çàëåæíîñòі ïåðåäóє íèçêà ñèìï-
òîìіâ. Äèòèíà âіä÷óâàє ñåáå êîìôîðòíіøå ó âіðòóàëüíîìó ñâіòі, íіæ
ó ðåàëüíîìó. Êіëüêіñòü äðóçіâ ó âіðòóàëüíîìó ñâіòі, ç ÿêèìè âîíà íіêî-
ëè íå çóñòðі÷àëàñÿ â ðåàëüíîìó, çðîñòàє. Äèòèíà íàäàє ïåðåâàãó іíòåð-
íåò-ñïіëêóâàííþ òà âáà÷àє â íüîìó çàìіíó áàòüêàì, îäíîëіòêàì òîùî.
Ïðè÷èíîþ öüîìó є ìîæëèâіñòü çàõîâàòèñÿ âіä íåãàðàçäіâ ðåàëüíîãî
ñâіòó, ïîãàíèõ îöіíîê, êïèíіâ, äîêîðіâ.

Áàòüêè ìàþòü ïіäòðèìóâàòè êîíòàêò іç â÷èòåëÿìè, çíàòè, ÷è ðåãó-
ëÿðíî äèòèíà âіäâіäóє óðîêè, î êîòðіé ãîäèíі âîíà ìàє ïîâåðíóòèñÿ
äîäîìó. Áàòüêàì ïîòðіáíî áóòè áëèæ÷å äî ñâîїõ äіòåé, öå єäèíèé çàñіá
ïðîòèäії іíòåðíåò-çàëåæíîñòі. Àäæå öіé çàëåæíîñòі ëåãøå çàïîáіãòè,
íіæ âèëіêóâàòè її.

Ðåçóëüòàòè ÷èñëåííèõ äîñëіäæåíü ñâіä÷àòü, ùî âèêîðèñòàííÿ
êîìï’þòåðíîї òåõíіêè â ïðîöåñі íàâ÷àííÿ äàє çìîãó ïіäâèùèòè åôåê-
òèâíіñòü âèêëàäàííÿ. Öåé åôåêò äîñÿãàєòüñÿ çà ðàõóíîê ïåðåõîäó âіä



74

òðàäèöіéíîãî ñëóõîâîãî ñïðèéìàííÿ äî çîðîâîãî, ìîæëèâîñòåé ìàíі-
ïóëþâàííÿ ìîäåëÿìè, ðîáîòè â іíäèâіäóàëüíîìó ðèòìі òà òåìïîâі, іí-
äèâіäóàëüíîãî âðàõóâàííÿ ðіâíÿ ñêëàäíîñòі çàâäàíü. Ó÷íі ìîæóòü íå-
îäíîðàçîâî ïåðåâіðÿòè ðіâåíü ñâîїõ çíàíü íå òіëüêè ïіä ÷àñ êîíòðîëüíèõ
ðîáіò, àëå é ñàìîñòіéíî, âèêîðèñòîâóþ÷è êîìï’þòåðíі òåñòè.

Ïðîòå äîñÿãòè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòіâ âïðîâàäæåííÿ іíôîðìàöіé-
íèõ òåõíîëîãіé â îñâіòíіé ïðîöåñ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìîæíà ëèøå çà
óìîâ ñòðîãîãî äîòðèìàííÿ ïðàâèë òåõíіêè áåçïåêè òà ñàíіòàðíèõ íîðì.
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2.1. Âèõîâíà ðîáîòà íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè

Âèõîâàííÿ – ïðîöåñ öіëåñïðÿìîâàíîãî âïëèâó â÷èòåëÿ íà ó÷íÿ ç 
ìåòîþ ôîðìóâàííÿ â íüîãî ñîâіñòі, ÷åñòі, ëþäÿíîñòі, ïðàâäèâîñòі òà 
іíøèõ ðèñ õàðàêòåðó, ÿêі âèçíà÷àòèìóòü îñîáèñòіñòü øêîëÿðà ÿê ìàé-
áóòíüîãî ñâіäîìîãî ãðîìàäÿíèíà íåçàëåæíîї Óêðàїíè [2]. Іíôîðìàòèêà
ìàє âåëèêèé ïîòåíöіàë äëÿ çäіéñíåííÿ âèõîâíîãî âïëèâó. Íà óðîêàõ 
ó÷íі êîðèñòóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíèìè íàâ÷àëüíèìè ìàòåðіàëàìè òà іíòåð-
íåò-ðåñóðñàìè, à â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ – çàñîáàìè äëÿ åëåêòðîííîãî ñïіë-
êóâàííÿ, íàâ÷àííÿ, ðîçâàã. Ïðè öüîìó îòðèìóþòü âåëèêі îáñÿãè іí-
ôîðìàöії, ÿêà íå çàâæäè âіäïîâіäàє ìåòîäè÷íèì, âіêîâèì, åñòåòè÷íèì 
âèìîãàì. Âèõîâàííÿ â ó÷íіâ âіäïîâіäíèõ ìîðàëüíèõ îðієíòèðіâ äîïî-
ìàãàє ó ñòàíîâëåííі їõíüîї îñîáèñòîñòі.

Äії ó÷èòåëÿ іíôîðìàòèêè íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç äіÿëüíіñòþ іíøèõ 
ó÷èòåëіâ, êëàñíîãî êåðіâíèêà, áàòüêіâ ùîäî ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі 
âèõîâàíöіâ і ïåðåäáà÷àþòü ïëàíóâàííÿ é îðãàíіçàöіþ ðіçíîìàíіòíèõ 
çàõîäіâ, ÿêі ìàþòü âіäáóâàòèñÿ óçãîäæåíî ç іíøèìè ó÷àñíèêàìè íà-
â÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. Ïðè öüîìó ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè êîíêðåò-
íі óìîâè, ó ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ âèõîâíèé âïëèâ. Åòàïàìè âèõîâíîãî 
ïðîöåñó áóäåìî ââàæàòè:

– âèâ÷åííÿ ó÷íіâ, їõíіõ іíòåðåñіâ, ðіâíÿ çíàíü òîùî;
– ïëàíóâàííÿ âèõîâíîãî âïëèâó;
– îðãàíіçàöіÿ ó÷íіâñüêîãî êîëåêòèâó;
–  âèçíà÷åííÿ íàïðÿìіâ âèõîâíîãî âïëèâó ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ êîí-

êðåòíèõ òåì і â ïîçàøêіëüíіé ðîáîòі;
– íàëàãîäæåííÿ äієâîї âçàєìîäії ç áàòüêàìè ó÷íіâ;
– óçãîäæåííÿ âèìîã êåðіâíèöòâà øêîëè òà іíøèõ ó÷èòåëіâ;
– çäіéñíåííÿ âèõîâíîãî âïëèâó.
Öі åòàïè âëàñòèâі äëÿ äіÿëüíîñòі áóäü-ÿêîãî ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà.

Îñîáëèâîñòÿìè їõíüîї ðåàëіçàöії â ó÷èòåëÿ іíôîðìàòèêè áóäå âèùèé 
ðіâåíü âçàєìîäії ç ðіçíîìàíіòíèì êîíòåíòîì. Âèêîðèñòàííÿ öèôðîâèõ 
ïðèñòðîїâ ó ïîçàøêіëüíèé ÷àñ òàêîæ ðîçøèðþє ñôåðó âèõîâíîãî ïðî-
öåñó òà ïіäâèùóє íåáåçïåêó áåçêîíòðîëüíîãî é íåãàòèâíîãî âïëèâó íà 
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñòі ó÷íÿ.
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Âèõîâíà ðîáîòà íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè ìîæå âіäáóâàòèñÿ áåçïîñå-
ðåäíüî ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ðіçíèõ òåì. Ïðè öüîìó âèõîâíà äіÿëüíіñòü
іíòåãðîâàíà â óðîê і ìàëîïîìіòíà äëÿ äіòåé. Îêðåìі ïîçàóðî÷íі âèõîâíі
çàõîäè ìîæóòü ïіäñèëþâàòè ïåâíèé âèõîâíèé âïëèâ, ÿêèé âіäáóâàâñÿ
íà óðîêàõ, і çàáåçïå÷óâàòè ñâîєðіäíèé îêðåìèé íàïðÿì âèõîâàííÿ òà 
ðîçêðèâàòè іíøі, ÷àñòî ñêëàäíіøі, ïðîáëåìè æèòòєäіÿëüíîñòі äіòåé
ó ñó÷àñíîìó öèôðîâîìó ñâіòі.

Ó÷èòåëü іíôîðìàòèêè ìàє çäіéñíþâàòè âèõîâíèé âïëèâ íå ëèøå íà 
ó÷íіâ, à é їõíіõ áàòüêіâ. Ïîòðіáíî îçíàéîìèòè áàòüêіâ çі ñïåöèôі÷íèìè
íåáåçïåêàìè, ÿêі âèíèêàþòü ó öèôðîâîìó ñâіòі. Іç öієþ ìåòîþ ó÷èòåëü 
іíôîðìàòèêè ìàє áðàòè ó÷àñòü ó áàòüêіâñüêèõ çáîðàõ òà îðãàíіçîâóâàòè
âçàєìîäіþ і êîìóíіêàöіþ ç áàòüêàìè ó÷íіâ.

Åôåêòèâíà äіÿëüíіñòü ó÷èòåëÿ ùîäî âèõîâàííÿ îñîáèñòîñòі ó÷íÿ ìàє
ґðóíòóâàòèñÿ íà ôîðìóâàííі іíòåðåñó äî ïðåäìåòà. Öå ìîæå âіäáóâàòèñü
і íà ðіçíèõ åòàïàõ óðîêó, і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Íà åòàïі ìîòèâàöії ó÷è-
òåëü ìàє ïîêàçàòè âàæëèâіñòü і ïåðñïåêòèâè âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіé-
íî-êîìóíіêàöіéíèõ çàñîáіâ ó ïîäàëüøîìó íàâ÷àííі òà æèòòі. Ó÷åíü ìàє
çðîçóìіòè, ùî âіäïîâіäíі çàñîáè є іíñòðóìåíòîì äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ âåëè-
êîї êіëüêîñòі ïðèêëàäíèõ çàäà÷, ç ÿêèìè âіí ñòèêàєòüñÿ ùîäíÿ. Íà åòà-
ïі ïîÿñíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ó÷èòåëü ìîæå ôîðìóâàòè â ó÷íіâ
іíòåðåñ äî ïðåäìåòà ÷åðåç âіäáіð ïðèêëàäіâ, ïîñëіäîâíіñòü âèêëàäó, íà-
âåäåííÿ öіêàâèõ ôàêòіâ, äîñòóïíіñòü ïîÿñíåííÿ òà çâ’ÿçîê ç ðåàëüíèì
æèòòÿì ñó÷àñíîї äèòèíè. Íà åòàïі ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ôîðìóâàííÿ іíòå-
ðåñó äî ïðåäìåòà ðåàëіçóєòüñÿ âіäáîðîì çàâäàíü, ÿêі ñïèðàþòüñÿ íà öі-
êàâі òà àêòóàëüíі äëÿ ó÷íіâ ïðîáëåìè. Ïîòðіáíî îáèðàòè ïðîãðàìíå çà-
áåçïå÷åííÿ, іíòåðíåò-ðåñóðñè òà ïëàòôîðìè, ÿêі çðîçóìіëі і öіêàâі äіòÿì
òà є ïîïóëÿðíèìè ñåðåä êîðèñòóâà÷іâ âіäïîâіäíîãî âіêó. Ôîðìóâàííÿ
іíòåðåñó äî ïðåäìåòà íà ïîçàóðî÷íèõ çàõîäàõ, ÿêі ïðèñâÿ÷åíі іíôîðìà-
òèöі, ìîæå áóòè ðåàëіçîâàíî ó âèãëÿäі òåàòðàëіçîâàíèõ âèñòàâ, êâåñòіâ,
çìàãàíü (çîêðåìà é åëåêòðîííèõ), іíòåëåêòóàëüíèõ іãîð, ïîäîðîæåé òà
åêñêóðñіé, ðîçâàæàëüíèõ çàõîäіâ, îíëàéí-іâåíòіâ òîùî.

Âèõîâàííÿ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðå÷åé òà îáëàäíàííÿ ìîæå âіä-
áóâàòèñÿ і íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè, і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Êîìï’þòåðíà
òåõíіêà òà ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äîðîãå і âіä òîãî, ÿê ó÷íі ïîâîäÿòü-
ñÿ ç òàêèìè çàñîáàìè, çàëåæèòü òðèâàëіñòü їõíüîãî âèêîðèñòàííÿ ó
øêîëі. Âàðòî ïіäêðåñëèòè, ùî ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ є íåìàòåðіàëü-
íèìè öіííîñòÿìè, ÿêі іíîäі âàæêî âіäîêðåìèòè âіä ôіçè÷íîãî íîñіÿ.
Àëå âîíî ìîæå áóòè ïîøêîäæåíå àáî çíèùåíå. Íà ðåàëіçàöіþ öüîãî
íàïðÿìó ñëіä çâåðòàòè óâàãó ïіä ÷àñ ïîÿñíåííÿ òà ïîâòîðåííÿ ïðàâèë
òåõíіêè áåçïåêè, à òàêîæ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè. Âïëèâ 
ó÷èòåëÿ çàçâè÷àé òóò âіäáóâàєòüñÿ îïîñåðåäêîâàíî. Äëÿ öüîãî íå âèäі-
ëÿþòü îêðåìèé ÷àñ àáî òåìó. Âàæëèâî, ùîá ó÷èòåëü íàäàâàâ ïîçèòèâ-
íèé ïðèêëàä ùîäî äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðå÷åé, à áàòüêè ïіäêðіïëþ-
âàëè éîãî âïëèâ ñâîїìè äіÿìè âäîìà.
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Âèõîâàííÿ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ àêòóàëüíå і äëÿ
іíôîðìàòèêè. Ñó÷àñíà äèòèíà áàãàòî ÷àñó ïðèäіëÿє ðіçíîìàíіòíèì
öèôðîâèì ïðèñòðîÿì і ñïîæèâàє іíôîðìàöіþ, іíîäі íå ïðèçíà÷åíó äëÿ
íåї. Ïîðóøåííÿ ïðàâèë êîðèñòóâàííÿ öèôðîâèìè ïðèñòðîÿìè ìîæå
íàøêîäèòè çäîðîâ’þ ó÷íіâ. Òðàäèöіéíå ïîÿñíåííÿ íåáåçïåê, ÿêі ïîâ’ÿ-
çàíі ç íåêîíòðîëüîâàíèì âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ ãàäæåòіâ, íå äàє
î÷іêóâàíîãî åôåêòó. Öüîìó íàïðÿìó âèõîâàííÿ ìàє áóòè ïðèñâÿ÷åíî
áіëüøå ÷àñó. Äî åòàïіâ óðîêó, íà ÿêèõ âіäáóâàєòüñÿ ðåàëіçàöіÿ öüîãî
íàïðÿìó âèõîâíîãî âïëèâó, âàðòî âêëþ÷èòè ïîâòîðåííÿ ïðàâèë òåõíі-
êè áåçïåêè, ôіçêóëüòõâèëèíêó òà ïðàêòè÷íó ðîáîòó. Ó÷èòåëü ìàє
çäіéñíþâàòè êîíòðîëü çà ïðàâèëüíèì ïîâîäæåííÿì äіòåé ç òåõíіêîþ
âïðîäîâæ óñüîãî óðîêó. Îñíîâíі ïðîáëåìè çі çäîðîâ’ÿì äèòèíè òóò
ïîâ’ÿçàíі іç çîðîì, êіñòêîâî-ì’ÿçîâèì àïàðàòîì і ïñèõіêîþ. Âіäïîâіäíî
â÷èòåëü ìàє ïîñòіéíî ñòåæèòè, ó ÿêіé ïîçі ñèäÿòü ó÷íі, ÿê âîíè òðèìà-
þòü ðóêè íà êëàâіàòóðі òà ìèøöі, íà ÿêіé âіäñòàíі âіä î÷åé ðîçòàøîâà-
íî ìîíіòîð òà ç ÿêèì êîíòåíòîì âîíè ïðàöþþòü. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі
öåé íàïðÿì äîáðå ðåàëіçóєòüñÿ â ìåæàõ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß äîñëіä-
æóþ ñâіò», îñêіëüêè ó íüîìó ïåðåäáà÷åíî çâ’ÿçîê ç âèâ÷åííÿì îñíîâ
çäîðîâ’ÿ. Ó ñåðåäíіé і ñòàðøіé øêîëі âіí ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç ìіæïðåä-
ìåòíі çâ’ÿçêè.

Ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ і íà óðîêàõ іíôîðìà-
òèêè, і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ. Îäíієþ ç âèìîã äî ïіäðó÷íèêіâ òà іíøèõ
ìàòåðіàëіâ є íàÿâíіñòü óêðàїíîçíàâ÷îãî çìіñòó. Ïåðñîíàæі, ëîêàöії,
ïðèêëàäè, îäÿã, іñòîðè÷íі ïîäії òîùî ìàþòü ñòîñóâàòèñÿ óêðàїíñüêèõ
ðåàëіé. Çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ є çáàëàíñîâàíèé âèáіð äëÿ ïðèêëàäіâ і çà-
âäàíü óêðàїíñüêîãî òà çàãàëüíîñâіòîâîãî çìіñòó. Âàæëèâèì є âèêîðè-
ñòàííÿ óêðàїíîìîâíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íàáіð êîìï’þòåð-
íèõ ïðîãðàì, ÿêèé ïîòðіáíèé äëÿ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè ó øêîëі,
äîñèòü äîáðå ïðåäñòàâëåíî óêðàїíñüêèìè âåðñіÿìè. Âèêîðèñòîâóþ÷è
іíòåðíåò-ðåñóðñè, áàæàíî çàâ÷àñíî ïіäіáðàòè òàêó òðàєêòîðіþ ïåðåõî-
äіâ і ïîøóêó іíôîðìàöії, ùîá ïîêàçàòè íàÿâíіñòü öіêàâîãî óêðàїíñüêî-
ãî êîíòåíòó.

Ãðîìàäÿíñüêå òà ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ òіñíî ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ.
×àñòî öі íàïðÿìè îá’єäíóþòü â îäèí – ãðîìàäÿíñüêî-ïàòðіîòè÷íå âèõî-
âàííÿ [4]. Ó÷íіâ ïîòðіáíî âèõîâóâàòè ãðîìàäÿíàìè ñâîєї êðàїíè. Âîíè
ìàþòü áà÷èòè ìîæëèâîñòі äëÿ ðåàëіçàöії ñåáå ÿê ãðîìàäÿíèíà, ðîçóìі-
òè, ÿê ìîæóòü âïëèâàòè íà ìàéáóòíє äåðæàâè. Òàêèé âïëèâ âіäáóâà-
єòüñÿ íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè òà ïіä ÷àñ âèõîâíèõ çàõîäіâ. Õîðîøèìè
ïðèêëàäàìè ìîæóòü áóòè äåðæàâíі åëåêòðîííі ñåðâіñè òà ñïîñîáè åëåê-
òðîííîї âçàєìîäії äåðæàâè і ãðîìàäÿíèíà. Çîêðåìà, ìîæíà ðîçãëÿíóòè
ôóíêöіîíàëüíі ìîæëèâîñòі òà ïðèçíà÷åííÿ ïîðòàëіâ «Äіÿ» òà «Äіÿ.
Öèôðîâà îñâіòà». Âïëèâ ãðîìàäÿíèíà íà äåðæàâíі ðіøåííÿ òà éîãî
âіäïîâіäàëüíіñòü ìîæíà îáãîâîðèòè íà ïðèêëàäі ñåðâіñіâ åëåêòðîííèõ
ïåòèöіé. Íà ìіñöåâîìó ðіâíі ó÷íі ïåðåâàæíî çíàþòü ïðî íàÿâíіñòü ãðî-
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ìàäñüêèõ ïðîєêòіâ, ÿêі äàþòü çìîãó ìіñòÿíàì ðîçðîáèòè ñóñïіëüíî
âàæëèâèé ïðîєêò, îòðèìàòè íà íüîãî ôіíàíñóâàííÿ òà âèçíà÷èòèñÿ ç 
ïðіîðèòåòàìè â éîãî ðåàëіçàöії. Ó áàãàòüîõ øêîëàõ ó ìіñòàõ, äå äіє
òàêà ïðîãðàìà, áàòüêè ó÷íіâ áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó ãîëîñóâàííі çà
ïðîєêòè, ñïðÿìîâàíі íà ïіäòðèìêó ñâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Öіêà-
âèì ñïîñîáîì ðåàëіçàöії ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ є âèêîðèñòàííÿ
іãîð, ÿêі іìіòóþòü ðîçâèòîê äåðæàâè ó âіðòóàëüíîìó ñâіòі àáî çàáåçïå-
÷åííÿ îêðåìèõ її ôóíêöіé (ïîäàòêіâ, áóäіâíèöòâà, ðîçïîäіëó áþäæåòó).
Âîíè äàþòü çìîãó âіä÷óòè âіäïîâіäàëüíіñòü çà ñâîї ðіøåííÿ òà çðîçóìі-
òè âàæëèâіñòü êîæíîї ç ôóíêöіé äåðæàâè.

Âèõîâàííÿ ïîâàãè äî àâòîðñüêîãî ïðàâà – öå âàæëèâà ïðîáëåìà, íà
ÿêó âàðòî çâåðíóòè îñîá ëèâó óâàãó. Ïðîòÿãîì óñüîãî âèâ÷åííÿ іíôîð-
ìàòèêè ó÷íі ñòèêàþòüñÿ ç ïîíÿòòÿì іíòåëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі. Óïåð-
øå öþ ïðîáëåìó îáãîâîðþþòü óæå â 2-ìó êëàñі. Íàäàëі ó÷íі ñòâîðþþòü
ðіçíîìàíіòíі öèôðîâі ïðîäóêòè (ìàëþíêè, òåêñòè, ïðîãðàìè òîùî).
Âîíè ìàþòü ðîçóìіòè, ÿê âèçíà÷àєòüñÿ àâòîð òà ÿêà âіäïîâіäàëüíіñòü
çà ïðèñâîєííÿ ÷óæîãî òâîðó. Ó ïîäàëüøîìó öå ñïðîùóє áîðîòüáó ç ïëà-
ãіàòîì. Îäíèì ç âàæëèâèõ ÷èííèêіâ âèõîâàííÿ ïîâàãè äî àâòîðñüêîãî
ïðàâà є íàÿâíіñòü ó øêîëàõ ëіöåíçіéíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Ó÷èòåëü òóò ìàє âèñòóïàòè ïðèêëàäîì äëÿ äіòåé і êîðèñòóâàòèñÿ ëèøå
çàêîííèìè ïðîäóêòàìè.

Áàãàòî ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê âèõîâíèõ çàõîäіâ ïðèñâÿ÷åíî ïðîáëå-
ìàì áåçïåêè â ìåðåæі Іíòåðíåò. Çóìîâëåíî öå ïåâíèìè ðèçèêàìè, ÿêі 
іñíóþòü ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ. Ó íàâ÷àëüíі ïðîãðàìè ç іíôîðìàòèêè ó
çàãàëüíîîñâіòíіõ øêîëàõ âêëþ÷åíî âіäïîâіäíі òåìè.

Â óìîâàõ çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñòі åêîíîìі÷íîї äіÿëüíîñòі ó âіðòó-
àëüíîìó ñâіòі äåäàëі áіëüøå óâàãè â÷èòåëі ïðèäіëÿþòü åêîíîìі÷íîìó
âèõîâàííþ. Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè åêîíîìі÷íîãî âèõîâàííÿ íà óðîêàõ
іíôîðìàòèêè ìîæíà ââàæàòè òàêі:

– çàáåçïå÷åííÿ ïðèâàòíîñòі іíôîðìàöії;
– âèêîðèñòàííÿ іíòåðíåò-êðàìíèöü;
– âïëèâ іíòåðíåò-ðåêëàìè;
– іãðè ç åêîíîìі÷íèì çìіñòîì;
– ôіíàíñîâі ðîçðàõóíêè;
– åëåêòðîííі ïëàòåæі òà ãðîøі;
– àçàðòíі іãðè.
Êîæíèé іç öèõ íàïðÿìіâ åêîíîìі÷íîãî âèõîâàííÿ íà óðîêàõ іíôîð-

ìàòèêè ìîæå áóòè ðåàëіçîâàíèé ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ïåâíèõ òåì. Íàïðè-
êëàä, «Çàáåçïå÷åííÿ ïðèâàòíîñòі іíôîðìàöії» ïåðåäáà÷àє ðîçãëÿä âàæ-
ëèâîñòі çáåðåæåííÿ â òàєìíèöі ïðèâàòíîї àäðåñè, íîìåðà áàíêіâñüêîї
êàðòêè òà іíøèõ її ðåêâіçèòіâ, íîìåðà òåëåôîíó, îñîáèñòîї іíôîðìàöії
ïðî ðîäè÷іâ, ïðî ñåáå, ïðî ñâîє îòî÷åííÿ òîùî. Íàïðÿì «Âèêîðèñòàííÿ
іíòåðíåò-êðàìíèöü» ïåðåäáà÷àє îïàíóâàííÿ ïîøóêîì â іíòåðíåòі òà íà
îêðåìèõ ñàéòàõ, ïîðіâíÿííÿ іíôîðìàöії, ïåðåâіðêó іíôîðìàöії ïðî
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ñàéò, ïðîäóêò, âàðòіñòü. Òîáòî, êðіì ïîøóêó іíôîðìàöії, òóò âàæëèâèì
є ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà çäàòíіñòü ïåðåâіðÿòè äîñòîâіðíіñòü
іíôîðìàöії. Ñó÷àñíà ëþäèíà çàçíàє ñóòòєâîãî âïëèâó ðåêëàìè, çîêðåìà
é ç іíòåðíåò-äæåðåë. Äèòèíà ëåãêî ïіääàєòüñÿ öüîìó âïëèâó é ðåàãóє
íà ÿñêðàâі îáðàçè, ïіäñòóïíі ôîðìóëþâàííÿ, ÿêі âèêîðèñòîâóє ðåêëà-
ìà. Óìіííÿ êðèòè÷íî îöіíþâàòè іíôîðìàöіþ, íå ïîòðàïëÿòè ïіä âïëèâ
íåäîáðî÷åñíîї ðåêëàìè ìîæå áóòè ñôîðìîâàíî â íàïðÿìі «Âïëèâ іíòåð-
íåò-ðåêëàìè». Íàéäієâіøèì і öіêàâèì äëÿ ó÷íіâ íàïðÿìîì ùîäî åêî-
íîìі÷íîãî âèõîâàííÿ є «Іãðè ç åêîíîìі÷íèì çìіñòîì». Äîñèòü áàãàòî
ñó÷àñíèõ іãîð ìàþòü âáóäîâàíó ðîçâèíåíó åêîíîìі÷íó ñòðàòåãіþ. Êî-
ðèñòóâà÷і, áóäóþ÷è âіðòóàëüíèé ñâіò ÷è éîãî îêðåìі åëåìåíòè çàäëÿ
åôåêòèâíîãî ðåçóëüòàòó, ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ ÷іòêèõ ïðàâèë. Äóæå
÷àñòî äіòè çíàéîìëÿòüñÿ ç ïîíÿòòÿìè ïîäàòêіâ, ñòðàõóâàííÿ, îðåíäè,
ñïëàòè ìèòà íå â ðåàëüíîìó æèòòі, à ó âіðòóàëüíîìó ñâіòі. Іíòåãðóâàòè
òàêі іãðè â óðîê іíôîðìàòèêè äóæå âàæêî, îñêіëüêè â êîæíîãî ó÷íÿ
ñâîÿ іãðîâà òðàєêòîðіÿ, òà ðîçâèòîê ñþæåòó âèìàãàє çíà÷íî áіëüøå
÷àñó, íіæ ìàє äëÿ öüîãî â÷èòåëü. Àëå îïèñ åêîíîìі÷íîї ñòðàòåãії òà
îïåðóâàííÿ îêðåìèìè åêîíîìі÷íèìè êàòåãîðіÿìè, ÿêі çãàäóþòüñÿ ó
ãðі, ìîæå âіäáóâàòèñÿ íà óðîöі. Âàæëèâèì íàïðÿìîì є «Àçàðòíі іãðè».
Éîãî ñëіä ñïðèéìàòè áіëüø øèðîêî òà âêëþ÷àòè â íüîãî ðîçãëÿä ðіçíî-
ìàíіòíèõ øàõðàéñòâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç âèìàíþâàííÿì ïðèâàòíîї іíôîðìà-
öії ÷è îòðèìàííÿì ÿêîãîñü åêîíîìі÷íîãî çèñêó, îñêіëüêè ÷àñòî ìåòîäè
ñîöіàëüíîї іíæåíåðії, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè öüîìó, ґðóíòóþòüñÿ
íà àçàðòíîñòі êîðèñòóâà÷іâ.

Ó êóðñі іíôîðìàòèêè âåëèêà óâàãà ïðèäіëÿєòüñÿ ðîçâèòêîâі â ó÷íіâ
êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ. Óæå ç 2-ãî êëàñó â êóðñі іíôîðìàòèêè àáî «ß äî-
ñëіäæóþ ñâіò» ó÷íі â÷àòüñÿ ðîçðіçíÿòè ïðàâäèâó òà îìàíëèâó іíôîðìà-
öіþ, âèçíà÷àòè âіäìіííîñòі ìіæ ôàíòàçієþ òà ðåàëüíіñòþ.

Åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ ðåàëіçóєòüñÿ ÷åðåç ñòâîðåííÿ öèôðîâèõ ïðî-
äóêòіâ òà їõíüîãî îôîðìëåííÿ â ðіçíèõ ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñî-
áàõ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò, à òàêîæ ó ïіäáîðі ïðèêëàäіâ
ç òâîðіâ ìèñòåöòâà, çîáðàæåíü ïðèðîäè, ïóáëіêàöіé, âèêîðèñòàííÿ ãî-
òîâèõ øàáëîíіâ òîùî.

Âèõîâàííÿ êóëüòóðè ñïіëêóâàííÿ â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ і ñèñòåìàõ
ìèòòєâèõ ïîâіäîìëåíü òàêîæ є íàãàëüíîþ ïðîáëåìîþ, îñêіëüêè áіëü-
øіñòü ñó÷àñíèõ äіòåé àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü öі çàñîáè òà âçàєìîäі-
þòü ó íèõ ç іíøèìè ëþäüìè. ×àñòèíà ç ïëàòôîðì, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü
äіòè (Likee, TikTok, Instagram òà іí.), ìàþòü âіêîâі îáìåæåííÿ. І õî÷à
öі îáìåæåííÿ ìàþòü ïåâíèé ôîðìàëüíèé õàðàêòåð, âіäõèëåííÿ âіä íèõ
є ïîðóøåííÿì ïðàâèë. Îñíîâíèìè íåáåçïåêàìè, ç ÿêèìè ñòèêàþòüñÿ
ó÷íі â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ і ìåñåíäæåðàõ, є ñïіëêóâàííÿ ç íåçíàéîì-
öÿìè, ðîçêðèòòÿ ïðèâàòíîї іíôîðìàöії, äîñòóï äî øêіäëèâîãî êîíòåíòó
òîùî. Ñïіëêóâàííÿ â іíòåðíåòі âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ðåàëüíîãî ñïіëêóâàí-
íÿ. Äіòè ÷àñòî âæèâàþòü çàáîðîíåíі ñëîâà, åìîöіéíіøå ðåàãóþòü íà
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ñïіâðîçìîâíèêà. Â іíòåðíåò-ðîçìîâàõ ÷àñòіøå âèíèêàþòü êîíôëіêòè. 
Çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ іíôîðìàòèêè є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ïðàâèëüíîї ìî-
äåëі ïîâåäіíêè, âèâ÷åííÿ ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ â іíòåðíåòі. Íà óðîêàõ 
іíôîðìàòèêè ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ òåìè «Åòèêåò ñïіëêóâàííÿ â іíòåð-
íåòі». Àëå ðåàëіçàöіÿ öüîãî íàïðÿìó ìàє âіäáóâàòèñÿ ïðîòÿãîì âèâ÷åí-
íÿ âñüîãî êóðñó.

Îòæå, îñíîâíèìè íàïðÿìàìè âèõîâíîї ðîáîòè íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè
â çàãàëüíîîñâіòíіé øêîëі є ôîðìóâàííÿ іíòåðåñó äî ïðåäìåòà, âèõîâàí-
íÿ äáàéëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ðå÷åé òà îáëàäíàííÿ, âèõîâàííÿ äáàéëèâî-
ãî ñòàâëåííÿ äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ, ïàòðіîòè÷íå âèõîâàííÿ, ãðîìàäÿíñüêå
âèõîâàííÿ, âèõîâàííÿ ïîâàãè äî àâòîðñüêîãî ïðàâà, áåçïåêà â ìåðåæі 
Іíòåðíåò, åêîíîìі÷íå âèõîâàííÿ, åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ, âèõîâàííÿ
êóëüòóðè ñïіëêóâàííÿ.
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2.2. Іíôîðìàöіÿ òà іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè

Îäíå ç ïîíÿòü, ç ÿêèì ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ ó÷íі íà óðîêàõ іíôîðìàòè-
êè, – öå «іíôîðìàöіÿ». Íà ïîáóòîâîìó ðіâíі äіòè ïіäñâіäîìî ðîçóìіþòü
ïðî ùî éäåòüñÿ, àëå êîëè ïîòðіáíî ïîÿñíèòè, ùî òàêå іíôîðìàöіÿ, ÷è
äàòè éîìó îçíà÷åííÿ, òî â äіòåé âèíèêàþòü ïåâíі òðóäíîùі. Äîëàþòü
âîíè їõ çà äîïîìîãîþ ïðèêëàäіâ. Ïîíÿòòÿ «іíôîðìàöіÿ» ó÷íі âèçíà÷à-
þòü ÷åðåç îïèñ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ: ÿ îòðèìàâ ïîâіäîìëåííÿ, íà 
êîìï’þòåðі çáåðіãàþòüñÿ ôîòî, ÿ ðîçêàçàâ äðóçÿì ïðî ùî êíèæêà. Âè-
íèêàє öÿ ïðîáëåìà òîìó, ùî «іíôîðìàöіÿ» – öå íåîçíà÷óâàíå ïîíÿòòÿ.
Іñíóє áàãàòî îçíà÷åíü ïîíÿòòÿ «іíôîðìàöіÿ», ÿêі çàïðîïîíóâàëè ôіëî-
ñîôè, þðèñòè, òåõíі÷íі ôàõіâöі òîùî. Íå äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî ìè ùî-
äíÿ ñòèêàєìîñÿ ç іíôîðìàöієþ, äóæå ñóìíіâíî, ùî її âçàãàëі ìîæíà 



81

îäíîçíà÷íî і ÷іòêî âèçíà÷èòè. Òàê ñàìî ìè íå ìîæåìî äàòè âèçíà÷åí-
íÿ é іíøèì áàçîâèì ïîíÿòòÿì, ç ÿêèìè ìè ñòèêàєìîñÿ ùîäíÿ. Ùî 
òàêå ïðîñòіð, ÷àñ? Ìè îïåðóєìî âіäñòàíÿìè, òðèâàëîñòÿìè, çíàєìî, ÿê 
çìіíþþòüñÿ їõíі âëàñòèâîñòі, àëå íå çíàєìî íàïåâíå, ùî öå òàêå. Òîìó 
â êóðñі іíôîðìàòèêè ïîòðіáíî óíèêàòè îçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «іíôîðìà-
öіÿ», ïðèðîäíî çàìіíèòè éîãî îïèñàìè òà ïðèêëàäàìè.

Зміст навчання щодо вивчення понять інформація
та інформаційні процеси

Клас
Типова освітня

програма, розроблена під 
керівництвом О. Савченко

Типова освітня 
програма, розроблена під 
керівництвом Р. Шияна

2 клас Навколишній світ
та інформація.
Види інформації 
за способом подання

Поняття про інформацію.
Сприймання інформації людиною. Види 
інформації за способом сприйняття (зоро-
ва, слухова, дотикова, нюхова, смакова).
Властивості інформації (без називання
термінів). Джерела отримання інформа-
ції людиною та машиною.
Читання інформаційних знаків. Створен-
ня власних. Орієнтування за допомо-
гою інформаційних знаків і позначок на 
цифрових пристроях і в доступному се-
редовищі. Розпізнавання та зчитування 
інформації різного виду на носіях і 
в доступному середовищі.
Приклади фіксування інформації лю-
диною і машиною (алфавіт, кольори, 
цифри, спеціальні знаки/символи). Коду-
вання відповідей «так–ні» спеціальними
знаками (0–1, червоний – зелений, же-
стами) тощо. Емотикони, інформаційні 
знаки, схеми як закодована інформація

3 клас Роль інформації в житті
людини.
Перетворення інформації 
з одного виду в інший. Спо-
соби подання повідомлень,
носії повідомлень, символи, 
кодування і декодування.
Структурування інформації

Інформаційні процеси. Спотворення
інформації.
Види інформації за формою подання 
(текстова, графічна, числова, звукова, 
відео тощо).
Властивості інформації

4 клас Інформаційна взаємодія. 
Критичне оцінювання 
інформації

Інформаційні процеси. Спотворення
інформації.
Види інформації за формою подання 
(текстова, графічна, числова, звукова, 
відео тощо).
Властивості інформації
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Â ó÷íіâ ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî âñі ïîäії â íàâêî-
ëèøíüîìó ñâіòі ïîâ’ÿçàíі ç іíôîðìàöієþ. Ñó÷àñíі äіòè â ïåðøó ÷åðãó
çãàäóþòü ïðèêëàäè, ïîâ’ÿçàíі ç îáìіíîì іíôîðìàöії â іíòåðíåòі, çà äî-
ïîìîãîþ ìåñåíäæåðіâ òà é çàãàëîì êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ (äðóçі íàäі-
ñëàëè ïîâіäîìëåííÿ, ïðî÷èòàâ íà ñàéòі ïðî êîìï’þòåðíó ãðó, ïîäèâèâñÿ
âіäåî â YouTube). Ñïî÷àòêó ìîæíà ïåðåéòè âіä ïðèêëàäіâ ç êîìï’þ-
òåðíèìè òåõíîëîãіÿìè äî ïîáóòîâîї ñôåðè òà íàâ÷àííÿ (÷èòàííÿ ïіä-
ðó÷íèêà, ðîçïîâіäü ó÷èòåëÿ, çàïèñêà âіä ìàìè, ïåðåãëÿä òåëåâіçîðà,
ðîçêëàä óðîêіâ, àðîìàò ïðèãîòîâëåíîї âå÷åðі, îãîëîøåííÿ çóïèíîê
ó òðàíñïîðòі, ìåíþ â їäàëüíі òîùî). Íàñòóïíèì êðîêîì ìàє áóòè ïîÿñ-
íåííÿ, ÿê âіäáóâàєòüñÿ îáìіí іíôîðìàöієþ â ïðèðîäі (òâàðèíè ñïіëêó-
þòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàïàõіâ, ó ïòàõіâ є ñâîÿ ïðîñòà ìîâà, «òàíåöü»
áäæіë, ì’ÿêèé íà äîòèê ïåðñèê áóäå ñòèãëèì).

Öі ïðèêëàäè çàêëàäàþòü ìîæëèâîñòі äëÿ ïåðåõîäó äî íàñòóïíèõ
åòàïіâ âèâ÷åííÿ öèõ ïîíÿòü.

Âèäè іíôîðìàöії çà îðãàíàìè ÷óòòÿ

ßê ìè ñïðèéìàєìî іíôîðìàöіþ? Êîæíèé ç âèùåíàâåäåíèõ ïðèêëàäіâ
çîðієíòîâàíèé íà ñïðèéìàííÿ çà äîïîìîãîþ ïåâíîãî îðãàíó ÷óòòÿ. Ïåð-
øèì îðãàíîì, ÿêèé íàçèâàþòü ó÷íі, íàé÷àñòіøå є î÷і. Öå ïðèðîäíî,
îñêіëüêè áіëüøіñòü іíôîðìàöії ìè ñïðèéìàєìî ñàìå çàâäÿêè çîðó. ßêùî
ïîïåðåäíі ïðèêëàäè äîñèòü ðіçíîìàíіòíі, òî ìîæíà, ïðèãàäàâøè їõ, îäðà-
çó ãðóïóâàòè çà îçíàêîþ îðãàíó, ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ äëÿ ñïðèéìàííÿ.

Âèäè іíôîðìàöії çà îðãàíàìè ÷óòòÿ:
– çîðîâà;
– ñëóõîâà;
– òàêòèëüíà;
– íþõîâà;
– ñìàêîâà.
Óíàî÷íåííÿ çà äîïîìîãîþ åêñïåðèìåíòó.
Ïіäãîòóâàòè öóêîð, ÿáëóêî, ïàðôóìè, îëіâåöü, àóäіîçàïèñ âіäîìîї

ïіñíі. Ïî ÷åðçі âèêëèêàòè ó÷íіâ, ÿêі іç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà ìàþòü âãà-
äàòè, ùî їì çàïðîïîíóâàâ ó÷èòåëü: ñêóøòóâàòè ÿáëóêî, ïîíþõàòè ïàð-
ôóìè, âçÿòè îëіâåöü, ïðîñëóõàòè ïіñíþ. Ïîñòàâèòè ïèòàííÿ: «ßêèì
îðãàíîì ÷óòòÿ îòðèìàíî іíôîðìàöіþ?»

Ïðîäîâæèìî åêñïåðèìåíò і ïîÿñíèìî, ÿê ñàì ïðîöåñ ñïðèéìàííÿ
âïëèâàє íà òî÷íіñòü ðåçóëüòàòó.

Âèêëèêàòè ó÷íÿ, ïîïðîñèòè éîãî çàêðèòè î÷і òà ïðîñòÿãíóòè âïå-
ðåä ðóêó. Ëåãêî òîðêíóòèñÿ äîëîíі ïðåäìåòîì (ÿáëóêîì, ÿêå áóëî ñõî-
âàíî). ×è çäîãàäàєòüñÿ ó÷åíü, ÷èì òîðêíóëèñÿ éîãî äîëîíі? Çàçâè÷àé
íі, òîìó ùî öüîãî êîðîòêîãî äîòèêó íåäîñòàòíüî.

Âêëàñòè ó÷íþ ÿáëóêî â ðóêó, àëå ïðè öüîìó âіí ìàє ïàñèâíî òðèìàòè
ÿáëóêî, íå ðóõàþ÷è äîëîíåþ. Íà öüîìó åòàïі ó÷åíü óæå ìîæå âãàäàòè, ùî
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ñàìå âіí òðèìàє. ßêùî âіí âãàäàâ, òî ìîæíà çàïèòàòè, ÷è âіí âïåâíåíèé ó
âіäïîâіäі, ìîæëèâî íàñïðàâäі âіí òðèìàє àïåëüñèí, ïëàñòèêîâó êóëþ òîùî.

ßêùî ó÷åíü íå âãàäàâ àáî çàñóìíіâàâñÿ, ïîòðіáíî äîçâîëèòè éîìó
âіëüíî ïåðåêëàäàòè ÿáëóêî â ðóêàõ. Ó÷åíü îäðàçó ïåðåêîíóєòüñÿ, ùî
â ðóêàõ ñïðàâäі ÿáëóêî.

Öåé åêñïåðèìåíò ïîêàçóє, íàñêіëüêè âàæëèâà êіëüêіñòü іíôîðìàöії
òà ñïîñіá її çäîáóòòÿ. Àêòèâíå îïåðóâàííÿ îá’єêòàìè äàє çìîãó îòðèìà-
òè òî÷íіøі їõíі õàðàêòåðèñòèêè.

Âèäè іíôîðìàöії çà ôîðìîþ ïîäàííÿ

Âèäè іíôîðìàöії ìîæíà ðîçãëÿäàòè íå ëèøå ÷åðåç ïðèçìó îðãàíіâ
÷óòòÿ, à é ÷åðåç ñïîñіá їõíüîãî ïîäàííÿ. Ñïî÷àòêó ìîæíà îáãîâîðèòè,
ó ÿêîìó âèãëÿäі ïîäàєòüñÿ іíôîðìàöіÿ ç óðàõóâàííÿì її ñïðèéíÿòòÿ
ëþäèíîþ. Íàïðèêëàä, çà äîïîìîãîþ çîðó ìè áà÷èìî òåêñò, öèôðè,
çîáðàæåííÿ, à çà äîïîìîãîþ ñëóõó ÷óєìî çâóê (ïіñíþ, ðîçìîâó, øóì
ìîðÿ). Є êіëüêà êëàñèôіêàöіé, ÿêі íåçíà÷íî ðіçíÿòüñÿ ìіæ ñîáîþ:

– òåêñòîâà;
– ÷èñëîâà;
– ãðàôі÷íà;
– çâóêîâà.
×àñòî òåêñòîâó òà ÷èñëîâó îá’єäíóþòü ó ñèìâîëüíî-òåêñòîâó. Іíîäі

äî öüîãî ñïèñêó äîäàþòü âіäåî- àáî êîìáіíîâàíó іíôîðìàöіþ, òîáòî òó
іíôîðìàöіþ, ó ÿêіé ïîєäíóєòüñÿ êіëüêà âèäіâ.

Іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè

Íàñòóïíèì êðîêîì ïіñëÿ ðîçãëÿäó ïðèêëàäіâ і êëàñèôіêàöіé є ïîÿñ-
íåííÿ òîãî, ÿê ìè ïðàöþєìî ç іíôîðìàöієþ. Ïðè öüîìó ñïèðàєìîñÿ íà
öі ïðèêëàäè, îñêіëüêè ó÷íі óæå ðîçóìіþòü, ùî äëÿ ðîáîòè ç іíôîðìà-
öієþ ìîæóòü çíàäîáèòèñÿ àêòèâíі äії. Ñïèðàþ÷èñü íà öå, âêàçóєìî íà
îñíîâíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè:

– ñòâîðåííÿ;
– îòðèìàííÿ;
– çáåðіãàííÿ;
– îïðàöþâàííÿ;
– ïåðåäàâàííÿ.
Öå äåùî ñïðîùåíà êëàñèôіêàöіÿ, àäàïòîâàíà äî âіêîâèõ ìîæëèâî-

ñòåé ó÷íіâ. Àëå âîíà âіäòâîðþє îñíîâíі äії, ÿêі ëþäè âèêîíóþòü ç іí-
ôîðìàöієþ.

Âïðàâà «YouTube-ðîëèê». Ïіäãîòóєìî ñþæåò äëÿ âіäåîðîëèêà ïðî
óëþáëåíі іãðè, ó ÿêі ãðàþòü ó÷íі íàøîãî êëàñó. ßêі іíôîðìàöіéíі ïðî-
öåñè ìè ìàєìî âèêîðèñòàòè ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè?
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Ì î æ ë è â і  â і ä ï î â і ä і:
–  îòðèìàííÿ: îïèòóâàííÿ ó÷íіâ і çáіð іíôîðìàöії ïðî óëþáëåíі іãðè,

ïîøóê іíôîðìàöії äëÿ îïèñó êîæíîї ãðè;
–  îïðàöþâàííÿ: ñòâîðåííÿ òàáëèöі çі ñïèñêîì óëþáëåíèõ іãîð;
–  ñòâîðåííÿ: ïіäãîòîâêà ñöåíàðіþ òà çéîìêè âіäåîðîëèêà;
–  çáåðіãàííÿ: çáåðåæåííÿ âіäåîðîëèêà íà ñìàðòôîí àáî êîìï’þòåð;
–  ïåðåäàâàííÿ: çàâàíòàæåííÿ ðîëèêà íà іíøі ïðèñòðîї àáî â 

YouTube.
Ó íàâåäåíîìó ñïèñêó ïðîöåñіâ іíîäі íàâîäÿòü ïîøóê. Õî÷à éîãî

ôóíêöії âèêîíóє ïðîöåñ îòðèìàííÿ іíôîðìàöії, àëå òàêà çìіíà äàє çìî-
ãó â ïîäàëüøîìó áіëüø îðãàíі÷íî ïåðåéòè äî âèâ÷åííÿ òåìè «Ïîøóê
іíôîðìàöії â ìåðåæі Іíòåðíåò».

Âëàñòèâîñòі іíôîðìàöії

Âëàñòèâîñòі іíôîðìàöії ïîòðіáíî ðîçãëÿäàòè íà ïðèêëàäàõ. Ó ïî-
÷àòêîâіé øêîëі âèêîðèñòîâóєòüñÿ ïåâíèé ïîáóòîâèé ïіäõіä òà óíèêà-
þòüñÿ òåõíі÷íі îïèñè.

Приклад Властивість

Тимко відправив Оленці смс-повідомлення з
розкладом уроків на 8 вересня.

Інформація може бути важливою
для визначеного дня тижня.

Родина Софійки збиралася їхати на відпочи-
нок до теплого моря. Та в новинах повідоми-
ли, що в’їзд до країни, куди планувала поїхати
сім’я дівчинки, заборонили через карантин.

Інформація є корисною для ви-
значеної ситуації.

Сергійко прочитав англійською мовою вислів 
«A sound mind in a sound body». Він зрозумів
його зміст тому, що вивчає англійську в школі.
Як ви зрозуміли цей вислів?

Інформація подається у формі, 
доступній для сприйняття.й

Для вимірювання температури тіла вико-
ристовують термометр.

Інформація відображає реальний
стан об’єкта, тобто є точною.

Настуня знайшла рецепт тістечок з переліком 
і кількістю потрібних продуктів, послідовністю 
приготування.

Кількість інформації є достат-
ньою, можна сказати, що інфор-
мація є повною.

За температури повітря 0 °С вода замерзає та 
перетворюється на лід.

Інформація відображає достовір-
ність явищ або подій.

Óïîðÿäêóâàííÿ іíôîðìàöії

Âàæëèâèì є ôîðìóâàííÿ óìіíü óïîðÿäêîâóâàòè іíôîðìàöіþ, ñòðóê-
òóðóâàòè її.
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Ñêіëüêè òðіéîê çîáðàæåíî íà ìàëþíêó? Ñêіëüêè ï’ÿòіðîê? Ñêіëüêè
÷àñó âè âèòðàòèëè íà ïіäðàõóíîê?

ßêùî öі ÷èñëà âïîðÿäêóâàòè, òî âèêîíàòè çàâäàííÿ áóäå çíà÷íî
ïðîñòіøå. Ïîðіâíÿéòå: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.

Âïðàâà «Óïіçíàé ïіñíþ». Ó êîæíîãî ç âàñ є óëþáëåíі ïіñíі. Ìîæëèâî ó
âàñ áàãàòî ïіñåíü íà âàøèõ åëåêòðîííèõ ïðèñòðîÿõ. ßê їõ óïîðÿäêóâàòè?

Ïèòàííÿ «ßê óïîðÿäêóâàòè?» і âіäïîâіäü íà íüîãî äàþòü çìîãó ïå-
ðåéòè äî îçíàê óïîðÿäêóâàííÿ. Íàïðèêëàä, ìóçèêó, ó÷íі ìîæóòü óïî-
ðÿäêóâàòè çà æàíðîì, çà âèêîíàâöåì, çà êðàїíîþ, çà ïîïóëÿðíіñòþ.

Ó÷èòåëü âìèêàє ó êëàñі ñó÷àñíі ïîïóëÿðíі ïіñíі, à ó÷íі íàìàãàþòü-
ñÿ âãàäàòè їõ. Ïіñëÿ òîãî ÿê íàçâàíî âèêîíàâöÿ, ó÷íі âèçíà÷àþòü, ÿêі
îçíàêè â êîæíîї êîìïîçèöії. Ìîæíà ñêëàñòè ðåéòèíã ïіñåíü, ÿêèé âè-
çíà÷èòü íàéïîïóëÿðíіøó, íàéóëþáëåíіøó ïіñíþ.

ßêі áóâàþòü ðåéòèíãè? ×è є ðåéòèíã óïîðÿäêóâàííÿì?
ßê áè âè õîòіëè âïîðÿäêóâàòè ìóçèêó íà ñâîєìó öèôðîâîìó ïðèñòðîї?
Ïðèêëàäіâ óïîðÿäêóâàííÿ іíôîðìàöії äóæå áàãàòî: êëàñíèé æóð-

íàë (çà àëôàâіòîì), òîâàð â іíòåðíåò-êðàìíèöі (çà ïîïóëÿðíіñòþ, öі-
íîþ, âèðîáíèêîì òîùî). Îäíі é òі ñàìі îá’єêòè ìîæíà âïîðÿäêîâóâàòè
çà ðіçíèìè îçíàêàìè.

Ó ïðèðîäі ÷àñòî ìîæíà ïîìіòèòè âïîðÿäêîâàíіñòü. Êðіì òîãî, ùîá
êðàùå ðîçóìіòè ïðèðîäó, ëþäè âïîðÿäêîâóþòü çäîáóòó іíôîðìàöіþ çà
äîïîìîãîþ ñõåì, òàáëèöü.

Ðîçãëÿíüòå íà ìàëþíêó ëàíöþã æèâëåííÿ.

×è ìîæíà íàçâàòè öå âïîðÿäêóâàííÿì іíôîðìàöії? ßê öі îá’єêòè
âïîðÿäêóâàòè іíøèì ñïîñîáîì?
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Íàïðèêëàä, íàçâè îá’єêòіâ ìîæíà âïîðÿäêóâàòè:
– çà àëôàâіòîì: âîâê, çàєöü, êàïóñòà;
– çà ðîçìіðîì: êàïóñòà, çàєöü, âîâê.
Óïîðÿäêóâàííÿ ìîæå äîïîìîãòè çðîçóìіòè çàêîíîìіðíîñòі, ç ÿêèìè 

ñòèêàєòüñÿ ëþäèíà.
ßêó çàêîíîìіðíіñòü âèêîðèñòàíî äëÿ ïîáóäîâè òàêîї ïîñëіäîâíî-

ñòі: 2, 4, 6, 8, 10, … ? ßêùî ïîìіòèëè çàêîíîìіðíіñòü, òî ìîæíà ïåðåä-
áà÷èòè, ùî áóäå âіäáóâàòèñÿ â ìàéáóòíüîìó.

Ùå îäèí ïðèêëàä óïîðÿäêóâàííÿ ìîæíà íàâåñòè ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó
ó 3-ìó êëàñі íà óðîêàõ «ß äîñëіäæóþ ñâіò» òåìè «Êîðèñíі êîïàëèíè»
òà âіäïîâіäíîї ñõåìè.

Íàéãîëîâíіøі âèñíîâêè ç âèâ÷åííÿ òåìè ïðî âïîðÿäêóâàííÿ:
1) óïîðÿäêóâàííÿ äàє çìîãó ëåãøå çðîçóìіòè іíôîðìàöіþ;
2) óïîðÿäêóâàííÿ äàє çìîãó êðàùå çàïàì’ÿòàòè іíôîðìàöіþ;
3)  óïîðÿäêóâàííÿ äàє çìîãó ïåðåäáà÷èòè, ùî áóäå âіäáóâàòèñÿ â

ìàéáóòíüîìó.

Êîäóâàííÿ іíôîðìàöії

Äëÿ òîãî ùîá çàêîäóâàòè іíôîðìàöіþ, ïîòðіáíі ÷іòêі ïðàâèëà, ÿêі îïè-
ñóþòü êîä. Ðîçãëÿäàþ÷è ïðèêëàäè êîäіâ, ïîòðіáíî îïèñàòè öі ïðàâèëà.

Приклад Правила

Абетка Кожний символ описує звук. 
В абетках на основі ієрогліфів 
кожний символ описує слово 
або склад

Штрихкод Товщина ліній і проміжків опи-
сує числа

Емотикони. Емоджи Символ описує емоцію або 
предмет
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Òâîð÷å çàâäàííÿ: ñïðîáóéòå âèãàäàòè âëàñíèé òàєìíèé êîä і çàêî-
äóâàòè ïîâіäîìëåííÿ.

Ñóïåðå÷ëèâèìè є ñïðîáè ïîÿñíåííÿ äâіéêîâîãî êîäó â ïî÷àòêîâіé øêî-
ëі. Ñïðàâäі öÿ òåìà ìîæå áóòè íàäòî ñêëàäíîþ äëÿ ó÷íіâ і âіä її âèâ÷åííÿ
ìîæíà âіäìîâèòèñÿ. Ïåâíі çãàäêè ïðî äâіéêîâèé êîä є ó ÒÎÏ çà Ð. Øèÿ-
íîì. Àëå é ïðè ðîáîòі ç ÒÎÏ çà Î. Ñàâ÷åíêî öþ òåìó ìîæíà äîñòóïíî
ðîçêðèòè. Ãîëîâíå çàâäàííÿ â÷èòåëÿ ïîêàçàòè, ùî êîäóâàííÿ âіäáóâàєòüñÿ
íå ëèøå ñèìâîëîì, à é éîãî ðîçòàøóâàííÿì. Äëÿ öüîãî öèôðè ïîòðіáíî
çàìіíèòè íà ÿêіñü îáðàçè, íàïðèêëàä ëàìïî÷êè, êîëüîðîâі ôіãóðè òîùî.

Ïîðіâíÿéòå, ÿê ôîêóñíèê çàêîäóâàâ ÷èñëà 0 òà 1.

ßê ïîòðіáíî çàêîäóâàòè ÷èñëî 2?
Ó÷íі íà öå ïèòàííÿ ìîæóòü çàïðîïîíóâà-

òè çàêîäóâàòè ÷èñëî 2 çà äîïîìîãîþ äâîõ 
êðîëèêіâ. Òîäі óòî÷íþєìî: «À ñêіëüêè ÷è-
ñåë çìîæå çàêîäóâàòè ôîêóñíèê çà äîïîìî-
ãîþ òðüîõ öèëіíäðіâ? Íåâæå ëèøå 3?» ßêùî
ïðèïèñàòè êîæíіé êîìáіíàöії ÷èñëî, òî âè-
ÿâèòüñÿ, ùî ôîêóñíèê ìîæå çàêîäóâàòè
áіëüøå íіæ 3 ÷èñëà.

Ç’ÿñóєìî, ñêіëüêè ÷èñåë ìîæå çàêîäóâà-
òè ôîêóñíèê. Ïîðîæíіé öèëіíäð îçíà÷àє 0,
à öèëіíäð ç êðîëèêîì – 1. Íàïðèêëàä, ÷èñëî 
2 ôîêóñíèê çàêîäóâàâ 0–1–0 (öèëіíäð–êðî-
ëèê–öèëіíäð). Ôîêóñíèê âèêîðèñòàâ äâіé-
êîâèé êîä. Òàê ìîæíà çàêîäóâàòè é іíøі 
÷èñëà.

×îìó öþ òåìó íàìàãàþòüñÿ âèâ÷àòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі? Òîìó ùî
âîíà äàє çìîãó ëåãêî ïîÿñíèòè ïîíÿòòÿ áіò і áàéò.

Îáñÿã іíôîðìàöії

Áіò – öå îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ êіëüêîñòі іíôîðìàöії. 1 áіò – íàé-
ìåíøà êіëüêіñòü іíôîðìàöії.

Ìîæíà ñêàçàòè, ùî êîæíèé öèëіíäð ôîêóñíèêà ìіñòèòü 1 áіò
іíôîðìàöії ïðî íàÿâíіñòü êðîëèêà. Ùî áіëüøå öèëіíäðіâ ó ôîêóñíèêà,
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òî áіëüøå ÷èñåë âіí çìîæå çàêîäóâàòè äâіéêîâèì êîäîì. 3 öèëіíäðè
ìіñòÿòü 3 áіòè іíôîðìàöії, ÿêі äàþòü çìîãó çàêîäóâàòè 8 ÷èñåë (âіä
0 äî 7). 8 öèëіíäðіâ ìіñòèòèìóòü 8 áіòіâ іíôîðìàöії, àáî 1 áàéò, à öå
âæå ìîæëèâіñòü çàêîäóâàòè 256 ÷èñåë.

Áàéò – îäèíèöÿ âèìіðþâàííÿ êіëüêîñòі іíôîðìàöії, ÿêà çáåðіãàєòü-
ñÿ â ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà òà ìіñòèòü 8 áіòіâ.

1000 áàéòіâ = 1 êіëîáàéò.
1000 êіëîáàéòіâ = 1 ìåãàáàéò.
1000 ìåãàáàéòіâ = 1 ãіãàáàéò.
×àñòî â ëіòåðàòóðі âêàçóþòü, ùî 1 êіëîáàéò äîðіâíþє 1024 áàéòè.

Àëå ó ñòàíäàðòі Ìіæíàðîäíîї ñèñòåìè îäèíèöü (ÑІ), îïóáëіêîâàíîìó ó
2008 ð., çãіäíî ç ðіøåííÿì Ìіæíàðîäíîї åëåêòðîòåõíі÷íîї êîìіñії âêà-
çóєòüñÿ, ùî 1 êÁ = 1000 áàéòіâ. Õî÷à â äåÿêèõ âèïàäêàõ äëÿ îá÷èñëåí-
íÿ îáñÿãіâ іíôîðìàöії íà íîñіÿõ 1 êіëîáàéò ïðèðіâíþєòüñÿ äî 1024 áàé-
òіâ. Çàãàëîì ðіçíі ïіäõîäè äî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó іíôîðìàöії âíåñëè
ïåâíó ïëóòàíèíó â öå ïèòàííÿ.

Ó÷íі â ïî÷àòêîâіé øêîëі âæå îïåðóþòü ïîíÿòòÿìè îáñÿãó іíôîðìà-
öії. Âîíè ïîðіâíþþòü îáñÿã ïàì’ÿòі ñìàðòôîíіâ, öіêàâëÿòüñÿ øâèäêі-
ñòþ ïåðåäà÷і іíôîðìàöії â іíòåðíåòі, ñòåæàòü çà îáìåæåííÿìè òðàôіêó
â òàðèôàõ íà ìîáіëüíèé іíòåðíåò. Òîìó, âèâ÷àþ÷è ïîíÿòòÿ êіëîáàéò,
ìåãàáàéò, ãіãàáàéò, äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè çàâäàííÿ, ïîâ’ÿçàíі ñàìå
іç öèì. Àëå äëÿ íèõ ïîòðіáíі ÷іòêі ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ îáñÿãîì іíôîð-
ìàöії і êіëüêіñòþ ïåâíèõ äàíèõ.

Íàïðèêëàä, 1 ôîòî – 5 ìåãàáàéò; 1 õâèëèíà âіäåî â YouTube – 10 ìå-
ãàáàéò.

Çâіñíî, öі îðієíòèðè ïðèáëèçíі òà ñóòòєâî çàëåæàòü âіä óìîâ òà ÿêî-
ñòі âіäåî àáî ôîòî. Îäíàê äіòè ìîæóòü íà íèõ îðієíòóâàòèñÿ, ùîá êîí-
òðîëþâàòè îáñÿã çáåðåæåííÿ òà ïåðåäà÷і äàíèõ.

Ôàéëè і ïàïêè

Ëîãі÷íî ïîєäíóþòüñÿ ç òåìîþ «Êîäóâàííÿ іíôîðìàöії» òåìè «Íîñії 
іíôîðìàöії» òà «Ôàéëè і ïàïêè».

Ðîçóìіþ÷è, ùî ó÷íÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ âàæêî ïðàöþâàòè ç ôàé-
ëàìè òà ïàïêàìè і ùîá íå çàïëóòàòèñÿ â ñòðóêòóðі ïàïîê, öþ òåìó
ïî÷èíàëè âèâ÷àòè ó 3-ìó êëàñі. Òîìó ó 2-ìó êëàñі ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ïðàêòè÷íèõ ðîáіò íàìàãàëèñÿ óíèêíóòè çáåðåæåííÿ ôàéëіâ і ðîçìі-
ùåííÿ їõ ó ïàïêàõ. Іíîäі çáåðåæåííÿ ìîãëî âіäáóâàòèñÿ â ïåâíó ñòàí-
äàðòíó ïàïêó, íàïðèêëàä íà Ðîáî÷èé ñòіë. Ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі
TuxPaint, çáåðіãàþ÷è ìàëþíêè, êîðèñòóâà÷ íå âêàçóє іì’ÿ ôàéëó òà
ïàïêó. Çàïèñ âіäáóâàєòüñÿ â ñòàíäàðòíó, âèçíà÷åíó â ïðèõîâàíèõ íàëà-
øòóâàííÿõ ïàïêó. À îðієíòóâàòèñÿ ñåðåä çáåðåæåíèõ ìàëþíêіâ äîïî-
ìàãàþòü ìіíіàòþðè çîáðàæåíü. Öå áóëî îäíієþ ç ïðè÷èí, õî÷à é íå 
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єäèíîþ, çðîñòàííÿ ïîïóëÿðíîñòі öüîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà â ïî÷àò-
êîâіé øêîëі.

Àëå çàðàç äåäàëі ïîìіòíіøà ïîòðåáà ïîÿñíþâàòè ó÷íÿì ïîíÿòòÿ
ôàéëó і ïàïêè âæå ó 2-ìó êëàñі, îñêіëüêè їì äîâîäèòüñÿ çáåðіãàòè ðå-
çóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè. Ó 2-ìó êëàñі íå ïîòðіáíî ââîäèòè ïîâíîöіííі
îçíà÷åííÿ öèõ ïîíÿòü, õî÷à é ó÷íі âæå ìîæóòü îïåðóâàòè íèìè. Ðîçó-
ìіííÿ íåîáõіäíîñòі ñòðóêòóðóâàííÿ і âïîðÿäêóâàííÿ äàíèõ ìàє ôîðìó-
âàòèñÿ ðàíіøå âіä âèâ÷åííÿ ôàéëіâ і ïàïîê.

Äàëі ìîæíà ââîäèòè ñïðîùåíå îçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ ôàéë. Їõ іñíóє
êіëüêà. Çàïðîïîíóєìî òàêå:

Ôàéë – ñóêóïíіñòü äàíèõ, çàïèñàíèõ íà íîñіé іíôîðìàöії çà ïåâíè-
ìè ïðàâèëàìè òà ç âëàñíèì іìåíåì.

Ôàéë ìîæíà ïîðіâíÿòè ç êîíòåéíåðîì, ó ÿêîìó ìîæóòü çáåðіãàòèñÿ 
äàíі: ìàëþíêè, òåêñòè, ïðîãðàìè, âіäåî òîùî. Іì’ÿ ôàéëó ñêëàäàєòüñÿ
ç íàçâè òà ðîçøèðåííÿ.

Назва файлу —
задається користувачем

Picture . bmp

Розширення файлу – 
указує, яка інформація 
зберігається у файлі

Ðîçøèðåííÿ ôàéëó – öå êіëüêà ñèìâîëіâ ó êіíöі іìåíі ôàéëó, âіääі-
ëåíèõ âіä íàçâè êðàïêîþ, ùî âêàçóþòü íà éîãî òèï.

Ïîÿñíåííÿ ïîíÿòòÿ ðîçøèðåííÿ ôàéëó ìàє â ñîáі ïåâíі òðóäíîùі.
Â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі Windows áóëè çíÿòі îáìåæåííÿ â 3 ñèìâîëè íà
äîâæèíó ðîçøèðåííÿ. ßêùî ðàíіøå ðîçøèðåííÿ ôàéëó âèêîíóâàëî
ëèøå ïåâíó іíôîðìàöіéíó ôóíêöіþ òà âêàçóâàëî íà òèï äàíèõ, ÿêі
çáåðіãàþòüñÿ ó ôàéëі, òî íèíі ðîçøèðåííÿ âêàçóє, ÿêó ñàìå ïðîãðàìó
ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè, ùîá âіäêðèòè öåé ôàéë. Ïåðåâàæíî êîðèñòóâà÷
íå áà÷èòü ðîçøèðåííÿ, à îðієíòóєòüñÿ ïî ïіêòîãðàìі, ÿêà ïðèçíà÷åíà
â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі äëÿ öüîãî ðîçøèðåííÿ.

ДокументДокумент МалюнокМалюнок МультикМультик ПрезентаціяПрезентація

Ïіêòîãðàìè ìîæóòü âèãëÿäàòè ïî-ðіçíîìó. Öå çàëåæèòü âіä òåìè
îôîðìëåííÿ îïåðàöіéíîї ñèñòåìè. Ùîá ó÷íі ðîçóìіëè, ùî öі çîáðàæåííÿ
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ìîæóòü áóòè ðіçíèìè, ìîæíà çàïðîïîíóâàòè їì ñàìîñòіéíî âèãàäàòè
ïіêòîãðàìè äëÿ ðіçíèõ òèïіâ ôàëіâ.

Â іíøèõ îïåðàöіéíèõ ñèñòåìàõ ðîëü ðîçøèðåííÿ ôàéëó ìåíø âàæ-
ëèâà. Òîìó â ïî÷àòêîâіé øêîëі êðàùå áіëüøå óâàãè çâåðòàòè íà òèï 
ôàéëó, à íå íà ïîíÿòòÿ ðîçøèðåííÿ ôàéëó. І òèï ôàéëó ïîâ’ÿçóâàòè ç
êîìï’þòåðíîþ ïðîãðàìîþ, ÿêà ìîæå îáðîáëÿòè âіäïîâіäíі äàíі òà âіä-
êðèâàòè ÷è çàïóñêàòè ôàéë.

Ïîÿñíåííÿ òåìè «Ôàéëè і ïàïêè» ìîæíà ðîç-
ïî÷àòè ç àíàëîãії ç êàíöåëÿðñüêèì ïðèëàääÿì. 
Ïåðåêëàäàþ÷è ôàéëèêè і âñòàâëÿþ÷è їõ ó ïàïêè, 
à ïàïêè – â іíøі ïàïêè, ìîæíà íàî÷íî ïîêàçàòè, 
ÿê âіäáóâàєòüñÿ ñòðóêòóðóâàííÿ іíôîðìàöії.

Ó 2-ìó êëàñі çà ÒÎÏ Î. Ñàâ÷åíêî ïåðåäáà÷åíî 
çáåðåæåííÿ ìàëþíêіâ ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі. 
Àëå ïîÿñíåííÿ ïîíÿòòÿ ôàéë òóò ìîæíà óíèê-
íóòè. Íàïðèêëàä, âèêîðèñòîâóþ÷è âáóäîâàíèé ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð
ó Scratch àáî ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð TuxPaint. Ó 3-ìó êëàñі ó çìіñòі íà-
â÷àííÿ ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ òåìè «Ñòðóêòóðóâàííÿ іíôîðìàöії», äå â 
ðåçóëüòàòàõ íàâ÷àííÿ çàçíà÷åíî, ùî ó÷åíü ìàє âìіòè ñòâîðþâàòè ïà-
ïêó òà äîêóìåíòè â íіé. Òàêîæ ó 3-ìó òà 4-ìó êëàñàõ çà öієþ Òèïîâîþ
îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ íîñіїâ іíôîðìàöії, äå ïî-
òðіáíî áóäå òàêîæ ïðàöþâàòè ç ôàéëàìè і ïàïêàìè.

Ó ÒÎÏ Ð. Øèÿíà òåìà «Ôàéëè і ïàïêè» íå êîíêðåòèçîâàíà. Âîíà
ðîçêðèâàєòüñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíøèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì (ãðàôі÷-
íèé ðåäàêòîð, åëåêòðîííі òåêñòè, ïðåçåíòàöії òîùî) àáî ïіä ÷àñ òåìè
«Çáåðåæåííÿ іíôîðìàöії». Ó 2-ìó êëàñі â çìіñòîâіé ëіíії «ß ó ñâіòі іí-
ôîðìàöії» ïðîïîíóєòüñÿ âèâ÷åííÿ òåìè «Çáåðåæåííÿ äàíèõ òà іíôîð-
ìàöії íà íîñіÿõ». Ñåðåä î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ â çìіñòîâіé 
ëіíії «ß ó ñâіòі іíôîðìàöії (Äàíі. Іíôîðìàöіÿ. Ìîäåëі)» çàçíà÷åíî, ùî
ó÷åíü: çáåðіãàє, çìіíþє òà âèäàëÿє äàíі íà îäíîìó ç âіäîìèõ íîñіїâ; 
ðîçðіçíÿє íîñії çà їõíіì ïðèçíà÷åííÿì. Òàêîæ ðîçãëÿäàþòüñÿ îá’єêòè
òà їõíє ãðóïóâàííÿ çà ïåâíèìè îçíàêàìè, ó ìåæàõ ÷îãî ìîæíà ðîçãëÿ-
íóòè ôàéëè. Ó çìіñòîâіé ëіíії «Ìîÿ öèôðîâà òâîð÷іñòü» є òåìà «Çáåðå-
æåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîäóêòіâ íà ïðèñòðîÿõ». Ó 3–4-ìó êëàñàõ ó
çìіñòîâіé ëіíії «ß ó ñâіòі іíôîðìàöії» ïðîïîíóєòüñÿ âèâ÷åííÿ: «Ãðóïè 
îá’єêòіâ çà êіëüêîìà ñïіëüíèìè îçíàêàìè. Ñòðóêòóðóâàííÿ åëåìåíòіâ
çà êàòåãîðіÿìè (çîêðåìà ñòâîðåííÿ/çàïîâíåííÿ ñòðóêòóðè ïàïîê)».
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Âèõîäÿ÷è ç Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì і ëîãіêè ïîáóäîâè çìіñòó,
ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ïåðåëіê óìіíü, ÿêі ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè â ó÷íіâ
çà öієþ òåìîþ:

– âіäêðèâàòè ôàéëè;
– âèäàëÿòè ôàéëè;
– âіäíîâëþâàòè ôàéëè;
– çìіíþâàòè іì’ÿ ôàéëó;
– ñòâîðþâàòè ïàïêè;
–  îðієíòóâàòèñÿ â ñòðóêòóðі ïàïîê і ïðàöþâàòè іç öієþ ñòðóêòóðîþ;
–  âèäàëÿòè ïàïêó (ðîçóìіòè, ùî âèäàëÿєòüñÿ ïàïêà ðàçîì ç її âìіñòîì);
– çìіíþâàòè іì’ÿ ïàïêè;
– êîïіþâàòè ôàéë (çà äîïîìîãîþ ìèøêè òà/àáî ìåíþ);
– âñòàâëÿòè ôàéë;
– ïåðåìіùóâàòè ôàéë (çà äîïîìîãîþ ìèøêè òà/àáî ìåíþ).
Êîïіþâàííÿ, âñòàâëåííÿ і ïåðåìіùåííÿ îá’єêòіâ âèâ÷àëèñü ó 2-ìó

êëàñі â ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі. Ñàìå íà îñíîâі öèõ çíàíü і ôîðìóþòüñÿ
íàâè÷êè êîïіþâàííÿ òà ïåðåíåñåííÿ ôàéëіâ.

Îðієíòîâíèé ðîçïîäіë çà êëàñàìè ìîæå áóòè òàêèì:
2 êëàñ. Âіäêðèâàòè і çàêðèâàòè ôàéëè; çàïèñóâàòè іíôîðìàöіþ ó ôàéë

(ìîæíà ïåðåíåñòè âèâ÷åííÿ ó 3 êëàñ); ùî òàêå ïàïêà; ÿê âіäêðèâàòè ïàïêó.
3 êëàñ. Îðієíòóâàòèñÿ ó ñòðóêòóðі ïàïîê. Ñòâîðþâàòè ïàïêè, êîïі-

þâàòè, ïåðåìіùóâàòè, âñòàâëÿòè, âèäàëÿòè ïàïêè òà ôàéëè.
4 êëàñ. Àêòèâíî çàñòîñîâóâàòè öі âìіííÿ ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ðіç-

íèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì.
Ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ íà óðîöі ïåðøî÷åðãîâî ìàþòü áóòè ñïðÿìîâàíі íà

ïðèêëàäíèé àñïåêò. Òîáòî áіëüøіñòü óìіíü ìàþòü ôîðìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ
ïðàêòè÷íèõ ðîáіò ç ãðàôі÷íèì ðåäàêòîðîì, òåêñòîâèì ðåäàêòîðîì, çáåðå-
æåííÿì ôàéëіâ ç іíòåðíåòó. Ñòâîðåííÿ ïàïîê і êîïіþâàííÿ òà ïåðåìіùåí-
íÿ ôàéëіâ ó÷íі ìîæóòü âèâ÷àòè íà îêðåìèõ ïðàêòè÷íèõ ðîáîòàõ, ïіä ÷àñ
ÿêèõ âîíè âèêîíóþòü çàïðîïîíîâàíі â іíñòðóêöії îêðåìі êðîêè òà ñòâîðþ-
þòü çà íàâåäåíèì çðàçêîì ñòðóêòóðó ïàïîê і ðîçìіùóþòü òàì ôàéëè.

2.3. Ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð і ãðàôіêà

Ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð îäèí іç íàéïðîñòіøèõ і íàéäîñòóïíіøèõ äëÿ âè-
â÷åííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ. Âіí öіêà-
âèé äëÿ äіòåé, âîíè îäðàçó áà÷àòü ïåðñïåêòèâè éîãî âèêîðèñòàííÿ. Êðіì
òîãî, öåé çàñіá äóæå äîáðå ðîçâèâàє êðåàòèâíіñòü äіòåé. Ó Òèïîâіé îñâіò-
íіé ïðîãðàìі (Î. Ñàâ÷åíêî) ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð âèçíà÷åíî ÿê îñíîâíèé
çàñіá òà îá’єêò íàâ÷àííÿ ó 2-ìó êëàñі. Ñàìå âіí âèâ÷àєòüñÿ â óñіõ çìіñòî-
âèõ ëіíіÿõ. Î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè òà çìіñò íàâ÷àííÿ îõîïëþþòü óñі îñ-
íîâíі òåìè. Ó íàñòóïíèõ êëàñàõ ïî÷àòêîâîї øêîëè âëàñíå ãðàôі÷íèé
ðåäàêòîð íå âèâ÷àєòüñÿ, àëå ó÷íі ìîæóòü éîãî âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ïіä-
ãîòîâêè òà çìіíè çîáðàæåíü, äëÿ ðîáîòè íàä ïðîєêòàìè òîùî.
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Ó Òèïîâіé îñâіòíіé ïðîãðàìі (Ð. Øèÿí) ëèøå ó 3–4 êëàñàõ ó çìіñòî-
âіé ëіíії «Ìîÿ öèôðîâà òâîð÷іñòü» ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ ïðîñòèõ òåê-
ñòіâ, çîáðàæåíü, âіäåî òîùî òà äîêóìåíòіâ ç їõíіì ïîєäíàííÿì. Çàãàëîì
ó öіé îñâіòíіé ïðîãðàìі íå êîíêðåòèçóþòüñÿ ïðîãðàìíі çàñîáè òà ïåðå-
ëіê íàâè÷îê, ÿêèìè ìàþòü âîëîäіòè ó÷íі ïіä ÷àñ ðîáîòè áåçïîñåðåäíüî
ç íèì. Âîíà áіëüøå çîðієíòîâàíà íà ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñòåé, íà
ðåçóëüòàò, à íå âèâ÷åííÿ êîíêðåòíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì.

Зміст навчання щодо роботи з графічним редактором на уроках інформатики

Клас Типова освітня програма, 
розроблена під керівництвом 

О. Савченко

Типова освітня програма, 
розроблена під 

керівництвом Р. Шияна

2 клас Змістова лінія: Об’єкт. Властивості об’єкта. 
Зміст навчання: Створення простих геоме-
тричних моделей об’єктів за описом їхніх 
властивостей. Зміна значень властивостей
об’єкта (колір контуру, колір фону, форма
об’єкта).
Змістова лінія: Комп’ютерні програми. Меню 
та інструменти. Зміст навчання: Графічний
редактор. Інструменти графічного редактора 
та їхнє налаштування. Створення та редагу-
вання нескладних малюнків. Добір кольоро-
вої гами малюнка. Збереження малюнків.
Змістова лінія: Створення інформаційних 
моделей. Змінення готових. Використання.
Зміст навчання: Перенесення фрагментів 
малюнка. Виділення і впорядкування даних
за певною ознакою. Прості та складені сю-
жетні геометричні задачі. Копіювання фраг-
ментів малюнка.
Змістова лінія: Лінійні алгоритми. Зміст 
навчання: Створення малюнків за готовими
алгоритмами

Змістова лінія: «Моя циф-
рова творчість».
Пропонований зміст: Про-
грами та інструменти для
створення простих зобра-
жень, текстів, музики, запи-
су голосових повідомлень і
пісень.
Перегляд і використання
простих інформаційних про-
дуктів (зображень, текстів, 
звуків, відео та їхнє поєд-
нання)

3 клас Змістова лінія: Комп’ютерні програми.
Меню та інструменти. Зміст навчання: До-
повнення текстів зображеннями.
Змістова лінія: Створення інформаційних 
моделей. Змінення готових. Використання.
Зміст навчання: Доповнення презентації
текстом, зображенням, схемою.
Змістова лінія: Лінійні алгоритми. Зміст 
навчання: Створення зображень за власни-
ми алгоритмами

Змістова лінія: «Моя циф-
рова творчість».
Пропонований зміст:
Створення простих текстів,
зображень, відео тощо та
документів з їхнім поєднан-
ням

4 клас Використовується для створення проєктів, 
доповнення зображеннями інших електрон-
них документів
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Âèâ÷àþ÷è ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð, äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè îá’єê-
òíèé ïіäõіä, àäæå ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ â ñåíñі ïî-
íÿòòÿ îá’єêòà, âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ і çíà÷åíü öèõ âëàñòèâîñòåé. Ó÷íі
ìàþòü ðîçãëÿäàòè ñêëàäíі îá’єêòè ÿê íàáіð áіëüø ïðîñòèõ, êîæåí
ç ÿêèõ âèêîíóє ñâîþ ðîëü äëÿ ôóíêöіîíóâàííÿ îá’єêòà â öіëîìó, ðîç-
ãëÿäàòè âïëèâ çìіí â îäíіé çі ñêëàäîâèõ íà öіëó ñèñòåìó. Â÷àòüñÿ áó-
äóâàòè ñêëàäíі îá’єêòè іç çàïðîïîíîâàíèõ ÷àñòèí, ó òîìó ÷èñëі ñàìî-
ñòіéíî äîïîâíþþ÷è ç âіäñóòíіõ êîìïîíåíòіâ.

Ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè ó 1–2 êëàñàõ ó÷íі îòðèìóþòü äîñòàò-
íüî âåëèêèé îáñÿã çíàíü ãåîìåòðè÷íîãî ìàòåðіàëó. Ó íàâ÷àëüíіé ïðî-
ãðàìі ç ìàòåìàòèêè íå âèçíà÷åíî, êîëè ñàìå ìàє âèâ÷àòèñÿ ãåîìåòðè÷-
íèé ìàòåðіàë, à âêàçàíî, ùî öå âіäáóâàєòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó. Òîìó
â÷èòåëü ìîæå íà âëàñíèé ðîçñóä äîäàâàòè âіäïîâіäíі òåìè òîäі, êîëè ó
öüîìó є ïîòðåáà. Ïðèðîäíî öå çðîáèòè ïåðåä і ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷-
íîãî ðåäàêòîðà ó 2-ìó êëàñі. Ñàìå ó öüîìó êëàñі ââîäèòüñÿ ó âèâ÷åííÿ
äîñèòü âåëèêà êіëüêіñòü ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð òà їõíіõ åëåìåíòіâ, ÿêі
äіòè àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü ÿê іíñòðóìåíòàðіé ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà.
Çîêðåìà, ó 2-ìó êëàñі äіòè íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè ðîçãëÿäàþòü êóò,
êóòè ìíîãîêóòíèêà, ïðÿìèé êóò, ïîáóäîâó ïðÿìîãî êóòà íà àðêóøі
â êëіòèíêó, ëàìàíó, ëàíêè ëàìàíîї, äîâæèíó ëàìàíîї, ìíîãîêóòíèê
і éîãî åëåìåíòè: âåðøèíè, ñòîðîíè, êóòè, â÷àòüñÿ ïîçíà÷àòè ãåîìåò-
ðè÷íі ôіãóðè áóêâàìè ëàòèíñüêîãî àëôàâіòó, âèâ÷àþòü ïðÿìîêóòíèê
і éîãî åëåìåíòè, âëàñòèâіñòü ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí ïðÿìîêóòíèêà, êâàä-
ðàò, áóäóþòü ïðÿìîêóòíèêè òà êâàäðàòè, ðîçãëÿäàþòü êîëî і êðóã òà
їõíі åëåìåíòè, öåíòð êîëà (êðóãà), ðàäіóñ, äіàìåòð.

Óêàçàíі óìіííÿ âіäïîâіäàþòü ìîæëèâîñòÿì òà іíñòðóìåíòàì ñòàí-
äàðòíîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà òà ìîæóòü áóòè îñíîâîþ ïðàêòè÷íèõ
çàâäàíü çà âіäïîâіäíîþ òåìîþ êóðñó іíôîðìàòèêè. Êîæíà ç âêàçàíèõ
ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð òà їõíіõ åëåìåíòіâ ìîæóòü áóòè çîáðàæåíі çàñîáà-
ìè ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, ùî äàñòü çìîãó ó÷íÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ
ãëèáøå çðîçóìіòè їõíі âëàñòèâîñòі. Âèêîðèñòàííÿì ãðàôі÷íîãî ðåäàê-
òîðà íå ìîæíà çàìіíèòè ïîáóäîâó ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð çà äîïîìîãîþ
îëіâöÿ і ëіíіéêè. Öі ïіäõîäè ìàþòü îðãàíі÷íî ïîєäíóâàòèñÿ òà äîïîâ-
íþâàòè îäèí îäíîãî.

Âèâ÷àþ÷è ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð, ó÷íÿì ïîòðіáíî âêàçàòè íà âіäìіí-
íîñòі, ÿêі іñíóþòü ó ðîçóìіííі àáñòðàêòíèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð ó êóð-
ñі ìàòåìàòèêè òà ðåàëüíèõ ïîáóäîâ çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðíîї òåõíі-
êè. Ñôîðìóëþєìî îñíîâíі òâåðäæåííÿ, íà ÿêі ïîòðіáíî çâåðíóòè óâàãó:

1. Ïðÿìà â ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі – öå âіäðіçîê. Âîíà ìàє ïî÷àòîê
і êіíåöü. Ó ìàòåìàòèöі âіäðіçîê ìàє ïîçíà÷êè äëÿ ïî÷àòêó і êіíöÿ,
ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі òàêі ïîçíà÷êè íå ñòàâëÿòü.

2. Âіäðіçîê ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ìàє òîâùèíó. Ó öüîìó ëåãêî
ïåðåêîíàòèñÿ, ÿêùî çáіëüøèòè çîáðàæåííÿ ëіíії. Òîäі çàìіñòü âіäðіçêà
ìè îòðèìóєìî òîíêèé çàôàðáîâàíèé ïðÿìîêóòíèê.
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3. Òî÷êà â ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі – öå ñóêóïíіñòü îêðåìèõ òî÷îê
àáî êâàäðàò. Öå òàêîæ ëåãêî áà÷èòè, ÿêùî çáіëüøèòè çîáðàæåííÿ
ìàëþíêà.

4. Ìåæі ïîõèëèõ ëіíіé ïіä ÷àñ çáіëüøåííÿ ìàþòü çóá÷àñòó ñòðóêòó-
ðó і óòâîðþþòü ëàìàíó ç ëàíêàìè ìàëîї äîâæèíè.

Îêðåìі іç öèõ òâåðäæåíü ñòîñóþòüñÿ ëèøå ðàñòðîâîї ãðàôіêè. Ó âåê-
òîðíіé ãðàôіöі ïіä ÷àñ ìàñøòàáóâàííÿ ëіíії âіäîáðàæàòèìóòüñÿ êîðåê-
òíî. Ó÷íÿì ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ëåãøå âèêîðèñòîâóâàòè ðàñòðîâі ãðàôі÷-
íі ðåäàêòîðè. Ïðè öüîìó çà âèìîãàìè íàâ÷àëüíîї ïðîãðàìè êîæåí
ç іíñòðóìåíòіâ ïîòðіáíî ïîÿñíèòè ÿê çàñіá ñòâîðåííÿ ïåâíèõ îá’єêòіâ
ç ïåâíèìè âëàñòèâîñòÿìè. Çìіíà öèõ âëàñòèâîñòåé äàє çìîãó çìіíèòè
ñàì îá’єêò, òîáòî ãåîìåòðè÷íó ôіãóðó.

Ðàñòðîâà ãðàôіêà – öå âèä êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè, ÿêà ïðàöþє 
іç çîáðàæåííÿìè, ùî îïèñóþòüñÿ ÿê ñóêóïíіñòü òî÷îê.

Âåêòîðíà ãðàôіêà – öå âèä êîìï’þòåðíîї ãðàôіêè, ÿêà ïðàöþє 
іç çîáðàæåííÿìè, ùî îïèñóþòüñÿ ÿê ôіãóðè òà їõíі âëàñòèâîñòі.

Ïîÿñíèòè âіäìіííîñòі ìіæ ðàñòðîâîþ òà âåêòîðíîþ ãðàôіêîþ ìîæíà
íà òàêîìó ïðèêëàäі:

Ðîçãëÿíåìî ìàëþíîê, çðîáëåíèé îëіâöÿìè, é àïëіêàöіþ. ßêі âіäìіí-
íîñòі ìіæ íèìè? ßê їõ ìîæíà çìіíèòè? ßê âèäàëèòè ÷àñòèíó ìà-
ëþíêà, çðîáëåíîãî îëіâöÿìè, і ÿê âèäàëèòè ÷àñòèíó àïëіêàöії?

Ïіäáèðàþ÷è ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî ðå-
äàêòîðà, ó÷èòåëü ìàє îðієíòóâàòèñÿ íà âіäïîâіäíіñòü íàâ÷àëüíіé ïðî-
ãðàìі ç іíôîðìàòèêè òà âіêîâі âèìîãè. Îáðàíèé ïðîäóêò ìàє áóòè ïðî-
ñòèì ó âèâ÷åííі, ìàòè îáìåæåíèé íàáіð ôóíêöіé, çàöіêàâëþâàòè ó÷íіâ.
Іñíóє ÷èìàëî ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ, ÿêі ðîçðàõîâàíі íà ó÷íіâ ïî÷àòêî-
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âîї øêîëè. Íàïðèêëàä, Crayola Art Studio, KolourPaint, Tux Paint òà
іí. Îêðåìі ç íèõ ìàþòü ó ñâîєìó ñêëàäі àíіìîâàíі ôðàãìåíòè ìàëþí-
êіâ, іíòåðàêòèâíі åëåìåíòè, çâóêîâèé ñóïðîâіä. Óñå öå ñïðèÿє ïіäâè-
ùåííþ çàöіêàâëåíîñòі ó÷íіâ і øâèäêîìó îïàíóâàííþ íàâè÷êàìè âèêî-
ðèñòàííÿ ãðàôі÷íèõ ðåäàêòîðіâ. Ó÷èòåëü ìîæå íà âëàñíèé ðîçñóä
îáèðàòè òå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå âіí ââàæàє îïòèìàëüíèì. Ïðè
öüîìó êðèòåðіÿìè ìîæóòü áóòè âàðòіñòü, äîñòóïíіñòü, âіäïîâіäíіñòü íà-
â÷àëüíіé ïðîãðàìі òà òåõíі÷íèì âèìîãàì òîùî.

Äóæå ÷àñòî ÿê ïåðøèé ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð îáèðàþòü MS Paint.
Ó òàêîãî âèáîðó є ñâîї ïåðåâàãè. Öåé ïðîãðàìíèé çàñіá є ñòàíäàðòíèì
â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі Windows, à îòæå, âіí óñòàíîâëåíèé ìàéæå íà
êîæíîìó øêіëüíîìó êîìï’þòåðі. Ó÷èòåëü íå ìàє øóêàòè, óñòàíîâëþ-
âàòè, íàëàøòîâóâàòè ïðîãðàìó, à îäðàçó ìîæå ïåðåéòè äî її âèâ÷åííÿ.
Òàêîæ MS Paint ìàє íåâåëèêó êіëüêіñòü ôóíêöіé òà іíñòðóìåíòіâ, à öå
ñïðîùóє éîãî âèêîðèñòàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Ñòàíäàðòíèé іíòåð-
ôåéñ ðîáî÷îãî âіêíà äàє çìîãó ïіäãîòóâàòè ó÷íіâ äî ïîäàëüøîãî âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ. Òàê, ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ãðà-
ôі÷íîãî ðåäàêòîðà ïðîñëіäêîâóєòüñÿ çìіñòîâà ëіíіÿ «Êîìï’þòåðíі
ïðîãðàìè. Ìåíþ òà іíñòðóìåíòè» (Î. Ñàâ÷åíêî).

äÂіêíî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint

Ïîÿâà ó ñêëàäі ñòàíäàðòíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ Windows
ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint 3D äàëà ùå îäèí іíñòðóìåíò, ÿêèé є äî-
ñòóïíèì äëÿ øêіë òà ïðîñòèì і öіêàâèì äëÿ âèâ÷åííÿ. Éîãî îñó÷àñíå-
íèé іíòåðôåéñ ñóòòєâî âіäðіçíÿєòüñÿ âіä êëàñè÷íîãî Paint. Óòіì, âіí
çàëèøèâñÿ äîñèòü ïðîñòèì â îñâîєííі, íå ïåðåâàíòàæåíèé âåëèêîþ
êіëüêіñòþ ôóíêöіé. Ñåðåä íîâèõ ìîæëèâîñòåé, ÿêі ïîäîáàþòüñÿ äі-
òÿì, – ðîáîòà ç òðèâèìіðíèìè ôіãóðàìè òà âèêîðèñòàííÿ íàêëåéîê.
Çàóâàæèìî, ùî äîäàâàííÿ òðèâèìіðíèõ ôіãóð òà їõíÿ çìіíà ìîæóòü
áóòè äåùî ñêëàäíіøèìè äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ. Äëÿ ðîáîòè â
òàêîìó ðåæèìі ìàє áóòè ðîçâèíåíî ïðîñòîðîâå ìèñëåííÿ. Òîìó íå âàð-
òî ïëàíóâàòè ïðàêòè÷íі ðîáîòè íà îñíîâі òðèâèìіðíèõ îá’єêòіâ, àëå
îáìåæåíå âèêîðèñòàííÿ 3D-ìîäåëåé äîïóñêàєòüñÿ.
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äÂіêíî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Paint 3D

Òàêîæ ó øêîëàõ àêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ Tux Paint (http://
www.tuxpaint.org/). Âіí ìàє іíòåðôåéñ äåùî âіäìіííèé âіä ñòàíäàðò-
íîãî. Äî éîãî ïåðåâàã íàëåæàòü íàÿâíіñòü «øòàìïіâ», ìîæëèâіñòü âè-
êîðèñòàííÿ ñïåöіàëüíèõ åôåêòіâ, à òàêîæ äîñèòü âåëèêà êіëüêіñòü
íàëàøòóâàíü, ÿêі ñïðîùóþòü éîãî âèêîðèñòàííÿ â ïî÷àòêîâèõ êëà-
ñàõ. Êðіì òîãî, Tux Paint – áåçêîøòîâíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå
âіëüíî ïîøèðþєòüñÿ. Ùå îäíієþ ïåðåâàãîþ Tux Paint є òå, ùî â íüî-
ìó íå âèêîðèñòîâóєòüñÿ ñòàíäàðòíèé ôàéëîâèé ìåíåäæåð. Ïіä ÷àñ
çáåðåæåííÿ çîáðàæåííÿ âñі ôàéëè ðîçìіùóþòüñÿ â ïåâíó óñòàëåíó
ïàïêó. Ó÷åíü íå áà÷èòü íàçâè ïàïêè òà іìåíі ôàéëó, à ëèøå ìіíіà-
òþðó ñàìîãî çîáðàæåííÿ. Ðîáîòà ç ôàéëàìè і ïàïêàìè ðîçïî÷èíàєòü-
ñÿ ïіñëÿ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà. Òîìó, âèêîðèñòîâóþ÷è Tux
Paint, íå äîâîäèòüñÿ âèïåðåäæàòè ïðîãðàìó.

Є ëîãіêà â òîìó, ùîá äëÿ âèâ÷åííÿ îáèðàòè òîé ãðàôі÷íèé ðåäàê-
òîð, ÿêèé îïèñàíî ó øêіëüíîìó ïіäðó÷íèêó, ùî є ó øêîëі. Òà êîìáіíà-
öіÿ ðіçíèõ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ìîæå äàòè çíà÷íî êðàùі ðåçóëüòà-
òè. Ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè ðîçïî÷èíàòè âèâ÷åííÿ ç MS Paint, ùî äàñòü
çìîãó ó÷íÿì øâèäêî îòðèìàòè îñíîâíі íàâè÷êè ðîáîòè â ñòàíäàðòíîìó
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äÂіêíî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà Tux Paint

ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà é âèâ÷èòè áіëüøіñòü ãðàôі÷íèõ ïðè-
ìіòèâіâ òà їõíі âëàñòèâîñòі. Íàäàëі âàðòî ïåðåéòè äî âèêîðèñòàííÿ Tux
Paint àáî іíøîãî ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, ÿêèé áóäå öіêàâіøèì äëÿ äі-
òåé, ìàòèìå áіëüøå ìîæëèâîñòåé. Òàêèé ïіäõіä äàñòü çìîãó ñôîðìóâà-
òè â äіòåé óÿâëåííÿ ïðî ðіçíîìàíіòòÿ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ. Ó÷íі çàñâî-
ÿòü îñíîâíі ïðèíöèïè ðîáîòè òà çíàòèìóòü, ùî îäíàêîâîãî ðåçóëüòàòó
ìîæíà äîñÿãòè çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ðіçíèõ ïðîãðàì.

Ó ïіäðó÷íèêàõ і ðîáî÷èõ çîøèòàõ ç іíôîðìàòèêè äëÿ ïî÷àòêîâèõ
êëàñіâ ïðåäñòàâëåíî ðіçíі ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè, âèâ÷àþ÷è òåìó «Ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð». Òðàäèöіéíі ïðàêòè÷íі
ðîáîòè ìîæíà äîïîâíèòè çàâäàííÿìè, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ óñïіøíîãî âè-
â÷åííÿ ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà:

1. Ïîáóäîâà ïðîñòèõ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð äëÿ âèâ÷åííÿ їõíіõ
âëàñòèâîñòåé.

Íàïðèêëàä, äëÿ âèâ÷åííÿ âëàñòèâîñòі ðіâíîñòі ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí
ïðÿìîêóòíèêà íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè ó÷íі ìàëþþòü ïðÿìîêóòíèêè òà
âèìіðþþòü äîâæèíó їõíіõ ñòîðіí. Àëå çðîçóìіòè öþ âëàñòèâіñòü çíà÷íî
ïðîñòіøå, ÿêùî ìàëþâàòè ïðÿìîêóòíèê ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі. Çìі-
íþþ÷è éîãî ðîçìіðè, ìîæíà íàî÷íî ïîáà÷èòè, ùî ïðîòèëåæíі ñòîðîíè
çàëèøàþòüñÿ îäíàêîâèìè.
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Öå íå ìàє áóòè ñòàòè÷íà êàðòèíêà. Öåé ïðèêëàä ðîçãëÿäàєòüñÿ
â äèíàìіöі. Ïîðіâíÿéòå, ÿê çìіíþєòüñÿ ïðÿìîêóòíèê çà òàêîї ïîñëіäîâ-
íîñòі ìàëþâàííÿ:

Çâåðíіòü óâàãó íà ïðîòèëåæíі ñòîðîíè. Ñïðîáóéòå çìіíèòè öåé ïðÿ-
ìîêóòíèê і ñòåæòå çà ïîâåäіíêîþ ïðîòèëåæíèõ ñòîðіí.

2. Âèêîðèñòàííÿ çàãîòîâîê ðîçìàëüîâîê ó ñåðåäîâèùі ãðàôі÷íîãî
ðåäàêòîðà. Ðîçôàðáîâóþ÷è òàêі ðîçìàëüîâêè, ó÷íі äóæå øâèäêî íà-
â÷àòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè іíñòðóìåíò «Çàëèâêà», çðîçóìіþòü, ùî îçíà-
÷àє «çàìêíåíèé êîíòóð».

Çíàéäåíі â іíòåðíåòі çàãîòîâêè ðîçìàëüîâîê ìîæóòü áóòè ðîçðàõî-
âàíі äëÿ äðóêó íà ïàïåðі. Òîìó âîíè ìîæóòü ìіñòèòè çîíè, ÿêі ìàþòü
äóæå áëèçüêèé, àëå ðіçíèé êîëіð, ùî óñêëàäíþє âèêîðèñòàííÿ іíñòðó-
ìåíòà «Çàëèâêà» ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі. Òàêîæ іíîäі âîíè ìàþòü ðîç-
ðèâè êîíòóðó і ïіä ÷àñ çàôàðáîâóâàííÿ ôàðáà «âèëèâàєòüñÿ», çàïîâíþ-
þ÷è çîíè, íå ïðèçíà÷åíі äëÿ çàôàðáîâóâàííÿ. Íàñïðàâäі àíàëîãіÿ ç 
ðîçëèâàííÿì ôàðáè äóæå äîáðå ïðàöþє, ó÷íі øâèäêî ðîçóìіþòü ïðèí-
öèï âèêîðèñòàííÿ іíñòðóìåíòà «Çàëèâêà». Îòæå, êîæíó çàãîòîâêó ïî-
òðіáíî ïåðåâіðèòè òà ïåðåêîíàòèñÿ, ÷è âäàñòüñÿ ó÷íÿì âèêîíàòè
çàâäàííÿ.

Äëÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè íà öþ òåìó ìîæíà âèêîðèñòàòè òàêі òèïè 
çàâäàíü:

 Ðîçìàëüîâêà çà çðàçêîì. Â åëåêòðîííіé àáî äðóêîâàíіé ôîðìі ó÷-
íÿì ïîäàєòüñÿ çðàçîê, çà ÿêèì âîíè âèçíà÷àþòü ïîòðіáíі êîëüîðè
äëÿ ðîçôàðáîâóâàííÿ êîæíîãî åëåìåíòà.
  Ðîçìàëüîâêà çà êîäîì. Êîæíîìó åëåìåíòó ïðèçíà÷àєòüñÿ ïåâ-
íèé êîä. Öå ìîæå áóòè öèôðîâèé àáî ñèìâîëüíèé êîä, ðåçóëü-
òàò âіäãàäóâàííÿ çàãàäêè òîùî. Îòðèìàíà âіäïîâіäü àáî êîä
âêàçóє íà êîëіð çà íàçâîþ àáî çà ïðèêëàäîì íà ìàëþíêó. Âèêî-
ðèñòàííÿ ïðèêëàäó êîëüîðіâ äàє çìîãó ðîçøèðèòè çàâäàííÿ
ïðàêòè÷íîї ðîáîòè òà äîäàòè âèêîðèñòàííÿ іíñòðóìåíòà «Ïі-
ïåòêà».
Òâîð÷à ðîçìàëüîâêà. Ó÷íі ñàìі âèçíà÷àþòü êîëüîðè òà îòðèìóþòü
áàæàíèé ðåçóëüòàò.
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Ðîçìàëüîâêà ç âèïðàâëåííÿìè. Ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ó÷íі 
çíàõîäÿòü ïîìèëêè (ðîçіðâàíèé êîíòóð, íåîäíîðіäíèé ôîí, íåïðà-
âèëüíèé êîëіð) і âèïðàâëÿþòü їõ. Òàêîæ ó öüîìó òèïîâі çàâäàíü 
ó÷íі ìîæóòü äîäàâàòè ëіíії, ÿêі äàþòü çìîãó çàôàðáîâóâàòè â ðіçíі 
êîëüîðè îäèí åëåìåíò ìàëþíêà.

3. Âèçíà÷åííÿ ãåîìåòðè÷íèõ ôіãóð íà ìàëþíêó.
Öå äàє çìîãó çàáåçïå÷èòè ìіæïðåäìåòíèé çâ’ÿçîê ç ìàòåìàòèêîþ. 

Ìàëþíîê ñêëàäåíèé ç ïðîñòèõ ôіãóð ìîæå áóòè ïіäãîòîâëåíèé çàçäàëå-
ãіäü. Âіí ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç ïåâíîї êіëüêîñòі ïðÿìîêóòíèêіâ, òðèêóò-
íèêіâ, êіë òîùî. Ó÷íі ìàþòü óñòàíîâèòè їõ òî÷íó êіëüêіñòü.

Òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòàòè ïðîñòі ãåîìåòðè÷íі çàãàäêè: «Ñêіëüêè 
òðèêóòíèêіâ íà ìàëþíêó?».

Ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü ìîæå áóòè ïîäàíî â ðіçíîìó 
âèãëÿäі.

 Äîäàíі ïіäïèñè. Òàêó ïðàêòè÷íó ðîáîòó ìîæíà ïðîâåñòè ïіä ÷àñ 
âèâ÷åííÿ òåìè «Äîäàâàííÿ ïіäïèñіâ íà ìàëþíêó».
 Ïîçíà÷åíі íà ìàëþíêó çíàéäåíі ôіãóðè («íàâåñòè» ëіíії, çáіëü-
øèâøè їõíþ òîâùèíó).
Íóìåðàöіÿ òà çàôàðáîâóâàííÿ çíàéäåíèõ ôіãóð.

4. Âïðàâè íà êîìáіíóâàííÿ çîáðàæåíü ç ãåîìåòðè÷íèõ çàãîòîâîê.
Ïðè öüîìó ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ êîïіþâàòè, ïåðåíîñèòè òà âñòàâëÿòè 

ôðàãìåíòè ìàëþíêіâ.
Çàâäàííÿ íà ïðîñòèé çáіð ìàëþíêà ç åëåìåíòіâ:
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Öå çàâäàííÿ ìîæíà ïîäàòè іíàêøå. Äëÿ ïîáóäîâè âіêíà âèêîðèñòà-
íî 4 îäíàêîâèõ êâàäðàòè. Ó ïîïåðåäíüîìó ìàëþíêó äëÿ êîìáіíóâàííÿ
çîáðàæåííÿ áóëî ïîòðіáíî ëèøå ïåðåíåñåííÿ ôðàãìåíòіâ. ßêùî ìàє
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ êîïіþâàííÿ, òî ç îäíàêîâèõ åëåìåíòіâ íàâîäèòüñÿ
ëèøå îäèí.

Òàêîæ äëÿ òàêîãî çàâäàííÿ ìîæíà ÿê çàãîòîâêè âèêîðèñòîâóâàòè
çìіíåíі åëåìåíòè: çáіëüøåíі àáî çìåíøåíі, âіääçåðêàëåíі, ïîâåðíóòі. Ó 
òàêîìó ðàçі öі ïðàêòè÷íі ðîáîòè âàðòî ïðîâîäèòè äåùî ïіçíіøå, êîëè
â ó÷íіâ áóäóòü êðàùå ñôîðìîâàíі íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ ãðàôі÷íîãî
ðåäàêòîðà, àáî їõ ìîæíà äàâàòè ÿê äîäàòêîâі çàâäàííÿ äëÿ ó÷íіâ, ÿêі
ðàíіøå âïîðàëèñÿ ç ïîïåðåäíіì çàâäàííÿì.

5. Çàâåðøåííÿ ìàëþíêіâ.
Öå äàє çìîãó îïòèìàëüíî âèêîðèñòàòè ÷àñ íà ïðàêòè÷íіé ðîáîòі.

Ïðè öüîìó ó÷íі çàñòîñîâóþòü òîé íàáіð іíñòðóìåíòіâ, ÿêèé ïåðåäáà÷èâ
ó÷èòåëü. Íàïðèêëàä, ÿêùî ïîòðіáíî äîìàëþâàòè âіêíà íà áóäèíêàõ, òî 
ó÷íі áóäóòü âèêîðèñòîâóâàòè іíñòðóìåíò «ïðÿìîêóòíèê».

6. Ìàëþíîê íà ãîòîâîìó ôîíі.
Ïåðåâåñòè ïîïåðåäíє çàâäàííÿ ó òâîð÷ó ïëîùèíó äàє çìîãó çìіíà

ôîíó. ßêùî çàìіñòü ïіäãîòîâëåíîãî ìàëþíêà âèêîðèñòàòè çíàéîìó ó÷-
íÿì ôîòîãðàôіþ (ôàñàä øêîëè, âіäîìі àðõіòåêòóðíі ïàì’ÿòêè òîùî), òî 
öå àêòèâіçóє ó÷íіâ, çàöіêàâèòü їõ.

Íàïðèêëàä: «Óÿâіòü, ùî âè àðõіòåêòîð ÷è äèçàéíåð. Ùîá âè õîòіëè
çìіíèòè íà ôàñàäі íàøîї øêîëè? Ùî äîäàòè? Íàìàëþéòå âàøі іäåї».

Âèêîíóþ÷è öå çàâäàííÿ, âàæëèâèé êîíòðîëü ó÷èòåëÿ äëÿ òîãî, ùîá
ó÷íі íå çëîâæèâàëè ñïîòâîðåííÿì ìàëþíêà. Їõ ïîòðіáíî òðèìàòè â 
ðóñëі ïðîäóêòèâíîї òâîð÷îї ðîáîòè.

2.4. Òåêñòîâèé ðåäàêòîð і òåêñò

Äî ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè ó 2-ìó êëàñі áіëüøіñòü ó÷íіâ
óæå âìіþòü íàáèðàòè òåêñò çà äîïîìîãîþ ðіçíèõ åëåêòðîííèõ ïðè-
ñòðîїâ. Çàðàç äіòè äîñèòü ðàíî ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè ñìàðòôî-
íè і ïëàíøåòè. Òîìó â íèõ âèíèêàє ïîòðåáà îïàíîâóâàòè ââåäåííÿ
òåêñòó. Çàçâè÷àé íà ðàííіõ åòàïàõ ó ìåñåíäæåðàõ âîíè âèêîðèñòîâó-
þòü åìîäæі òà ãîëîñîâі ïîâіäîìëåííÿ. Àëå ïî÷àòêîâі âìіííÿ íàáîðó,
õî÷ і êîðîòêèõ ïîâіäîìëåíü, ó íèõ ôîðìóþòüñÿ. Òîáòî ó÷íі îçíàéîì-
ëþþòüñÿ ç ðîçòàøóâàííÿì ëіòåð íà êëàâіàòóðі, ñïîñîáàìè ââåäåííÿ
ðіçíèõ ñèìâîëіâ, âåëèêèõ ëіòåð òîùî. Àëå їõíє íàâ÷àííÿ âіäáóâàєòü-
ñÿ ñòèõіéíî, ïіä âïëèâîì îòî÷åííÿ. ßê íàñëіäîê, ó äіòåé ôîðìóþòü-
ñÿ íåïðàâèëüíі íàâè÷êè. Íàéïîøèðåíіøèìè ïîìèëêàìè ìîæíà íà-
çâàòè:

  íåõòóâàííÿ ïðàâèëàìè ââåäåííÿ òåêñòó (âіäîêðåìëåííÿ ðîçäіëî-
âèõ çíàêіâ âіä ñëіâ ïðîáіëàìè, âèêîðèñòàííÿ êіëüêîõ ïðîáіëіâ ìіæ
ñëîâàìè òîùî);
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íåõòóâàííÿ ðîçäіëîâèìè çíàêàìè;
íåâèïðàâäàíå ñêîðî÷åííÿ ñëіâ.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî òàêі ïîðóøåííÿ ó öüîìó âіöі íå ìîæíà ââàæà-
òè äóæå ñåðéîçíèìè, à ïðàâèëà ââåäåííÿ òåêñòó ñòðîãèìè. Ïіä ÷àñ
íåôîðìàëüíîãî ñïіëêóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ öå ïðèïóñòèìî. Óòіì, íå-
â÷àñíà êîðåêöіÿ òàêèõ ïîìèëîê ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ó÷íі âèêî-
ðèñòîâóþòü íåïðàâèëüíі ñïîñîáè ââåäåííÿ òåêñòó ïіä ÷àñ ðîáîòè â òåê-
ñòîâîìó ðåäàêòîðі. Òàêі íåïðàâèëüíі íàâè÷êè ìîæóòü âèÿâèòèñÿ äîñèòü
ñòіéêèìè. І їõ âàæêî âèïðàâèòè íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé
øêîëі. Іíîäі їõ äîâîäèòüñÿ âèïðàâëÿòè і â ïîäàëüøîìó íàâ÷àííі ó øêî-
ëі. Êðіì òîãî, ÿêùî âèêîðèñòàííÿ öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ îáìåæóєòüñÿ
ëèøå ïåðåãëÿäîì âіäåî, іãðàìè òà ìåñåíäæåðàìè, òî íàâè÷êè íàáîðó
òåêñòó íå ïіäêðіïëþþòüñÿ éîãî îôîðìëåííÿì. Òîìó ðîáîòà ç òåêñòîì
çàëèøàєòüñÿ íà ïðèìіòèâíîìó ðіâíі. Ç îäíîãî áîêó, âìіííÿ ââîäèòè
òåêñò çà äîïîìîãîþ êëàâіàòóðè äåùî ñïðîùóє íàâ÷àííÿ òàêèõ äіòåé íà
óðîêàõ іíôîðìàòèêè, à ç іíøîãî – âîíè ïîòðåáóþòü ïåâíîãî ÷àñó äëÿ
êîðåêöії.

Óïåðøå íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè ç íàáîðîì òåêñòó ó÷íі îçíàéîìëþ-
þòüñÿ ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ êëàâіàòóðíîãî òðåíàæåðà. Òóò òàêîæ íå
âіäáóâàєòüñÿ îôîðìëåííÿ òåêñòó, àëå ó÷íі íàáèðàþòü ïîâíîöіííі ðå-
÷åííÿ. Çàãàëîì âèâ÷åííÿ êëàâіàòóðíîãî òðåíàæåðà äàє çìîãó óíèêíóòè
ïîìèëîê ó íàáîðі òåêñòó і ìîæå ââàæàòèñÿ ïî÷àòêîâèì åòàïîì âèâ÷åí-
íÿ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà. Àëå íå âàðòî ïіäìіíþâàòè êëàâіàòóðíèì òðå-
íàæåðîì ïîâíîöіííó ðîáîòó ç òåêñòîì. Òàêîæ íå âàðòî î÷іêóâàòè âèñî-
êîãî ðіâíÿ óìіíü íàáèðàòè òåêñò çà óìîâ åïіçîäè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ
êëàâіàòóðíîãî òðåíàæåðà.

Âëàñíå ç îôîðìëåííÿì òåêñòó ó÷íі îçíàéîìëþþòüñÿ íà óðîêàõ
іíôîðìàòèêè ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà. Äîäàþ÷è ïіä-
ïèñè äî ìàëþíêіâ, ìîæíà âêàçóâàòè êîëіð òåêñòó, íàðèñè, òèï
øðèôòó òîùî. Íàâіòü òàêі íàéïðîñòіøі äії äàþòü çìîãó ïîáà÷èòè
ðåçóëüòàò і íàäàëі ïåðåíåñòè îòðèìàíі âìіííÿ íà ðîáîòó â òåêñòîâî-
ìó ðåäàêòîðі. Äîäàâàííþ ïіäïèñіâ äî ìàëþíêіâ ìîæå áóòè ïðèñâÿ÷å-
íà îêðåìà ïðàêòè÷íà ðîáîòà. Âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà ïåðåä-
áà÷åíî â îáîõ ÷èííèõ Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ. Ó ÒÎÏ
(Î. Ñàâ÷åíêî) ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð âèçíà÷åíî îñíîâíèì ïðîãðàìíèì
çàñîáîì ó 2-ìó êëàñі.

Ó ÒÎÏ (Ð. Øèÿí) ó 2-ìó êëàñі, íàâïàêè, äóæå áàãàòî óâàãè ïðèäі-
ëåíî âèâ÷åííþ ðîáîòè ç òåêñòîì. Õî÷à òåðìіí «òåêñòîâèé ðåäàêòîð» і
íå âæèâàєòüñÿ, óòіì, ïåðåäáà÷åíî ðîáîòó ç åëåêòðîííèìè òåêñòàìè.

Ó 3-ìó êëàñі çà ïðîãðàìîþ Î. Ñàâ÷åíêî òåêñòîâèé ðåäàêòîð âè-
çíà÷åíî îñíîâíèì ïðîãðàìíèì çàñîáîì і âіí çãàäóєòüñÿ â áіëüøîñòі
çìіñòîâèõ ëіíіé. Ó çìіñòîâіé ëіíії «Êîìï’þòåðíі ïðèñòðîї äëÿ çäіéñ-
íåííÿ äіé ç іíôîðìàöієþ» ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ òåìè «Ââåäåííÿ
òåêñòîâèõ äàíèõ. Ïðàâèëà ââåäåííÿ òà ðåäàãóâàííÿ òåêñòîâèõ äà-
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íèõ». Òóò ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïðîñòі òåêñòîâі ðåäàêòîðè.
Ó ìåæàõ âèâ÷åííÿ öієї òåìè íå ïåðåäáà÷àєòüñÿ îôîðìëåííÿ òåêñòó.
Óòіì, òåìà ïðàâèëüíîãî ââåäåííÿ òåêñòó äóæå âàæëèâà, îñêіëüêè
ïðàâèëüíèé íàáіð ìàє âіäáóâàòèñÿ íå ëèøå â òåêñòîâîìó ðåäàêòîðі,
à é ó ïðîãðàìàõ ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé, â åëåêòðîííèõ ëèñòàõ ÷è
іíøèõ ïîâіäîìëåííÿõ.

Îñíîâíі ïîíÿòòÿ, ÿêèìè ìàþòü îïåðóâàòè ó÷íі, є ëіòåðà àáî ñèìâîë, 
ñëîâî, ðÿäîê, àáçàö, ñòîðіíêà, äîêóìåíò. Âàæëèâî ÷іòêî ðîçìåæóâàòè
ïîíÿòòÿ ðÿäîê òà àáçàö, ïîêàçàòè, ùî àáçàö ìîæå ñêëàäàòèñÿ і ç îäíî-
ãî ðÿäêà. Öå ïîòðіáíî äëÿ òîãî, ùîá ó÷íі ðîçóìіëè, ÿê ó òåêñòîâîìó
ðåäàêòîðі ïðàöþє êëàâіøà Enter.

Íà ïåðøîìó åòàïі ó÷íі îçíàéîìëþþòüñÿ çі ñïîñîáàìè âèïðàâëåí-
íÿ ïîìèëîê ó òåêñòі: âñòàâëåííÿì ïðîïóùåíîї ëіòåðè, âèäàëåííÿì
òåêñòó çà äîïîìîãîþ êëàâіø Delete òà Backspace. Íà áàãàòüîõ êëàâі-
àòóðàõ êëàâіøà Backspace ïîçíà÷àєòüñÿ ñòðіëêîþ ëіâîðó÷. Öå äîïî-
ìàãàє ó÷íÿì çàïàì’ÿòàòè íàïðÿì, ó ÿêîìó âèäàëÿєòüñÿ òåêñò. Öі
çíàííÿ ìàþòü ïіäêðіïëþâàòèñÿ ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè, ÿêі ó÷íі
îòðèìóþòü ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà. Äëÿ ïðàê-
òè÷íîї ðîáîòè âàðòî ïіäãîòóâàòè òåêñòè ç ïîìèëêàìè, ÿêі ó÷íі ìà-
þòü ñàìîñòіéíî âèïðàâèòè. Ñëîâà äîöіëüíî çàïîçè÷èòè çі ñëîâíèêî-
âèõ äèêòàíòіâ, ç ÿêèìè ó÷íі ïàðàëåëüíî ïðàöþþòü íà óðîêàõ
óêðàїíñüêîї ìîâè.

Ó÷íі ìàþòü äîòðèìóâàòèñÿ òàêèõ ïðîñòèõ ïðàâèë íàáîðó òåêñòó:
1. Ìіæ ñëîâàìè ðîáèòè ëèøå îäèí ïðîáіë.
2. Äëÿ ñòâîðåííÿ àáçàöíîãî âіäñòóïó íå âèêîðèñòîâóâàòè ïðîáіëè.
3. Ïіñëÿ ñëîâà ïåðåä ðîçäіëîâèì çíàêîì íå ñòàâèòè ïðîáіë.
4. Ìіæ ëàïêàìè ÷è äóæêàìè і ñëîâîì íå ñòàâèòè ïðîáіë.
5. Âèðіâíþâàííÿ ðÿäêà ïî öåíòðó íå ðîáèòè ïðîáіëàìè.
6.  Êëàâіøà Enter âèêîðèñòîâóєòüñÿ ëèøå äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî àá-

çàöó.
Òàêîæ ó 3-ìó êëàñі ðîçãëÿäàþòüñÿ îñíîâíі êîìàíäè ðåäàãóâàííÿ:

âèðіçàòè, êîïіþâàòè, âñòàâèòè, âèäàëèòè. Òóò ìîæíà ñïèðàòèñÿ íà òі
íàâè÷êè, ÿêі ó÷íі îòðèìàëè ó 2-ìó êëàñі ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ãðàôі÷íîãî
ðåäàêòîðà. Çîêðåìà, òàì âîíè ïåðåíîñèëè òà êîïіþâàëè ôðàãìåíòè ìà-
ëþíêà. Àêòóàëіçóâàòè çíàííÿ ìîæíà íàî÷íèì ïîÿñíåííÿì, ÿê âіäáóâà-
єòüñÿ êîïіþâàííÿ òà ïåðåíåñåííÿ. Ïðè öüîìó ìîæíà âèêîðèñòàòè ñëî-
âî «êèøåíÿ», ÿêå ââàæàòèìåìî àíàëîãîì Áóôåðà îáìіíó, ÷åðåç ÿêèé
âіäáóâàєòüñÿ êîïіþâàííÿ äàíèõ.

Áàçîâèìè íàâè÷êàìè äëÿ îïåðàöії âèäіëåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó є 
ðîáîòà ç ìèøêîþ, çîêðåìà äіÿ «ïåðåòÿãíè òà âіäïóñòè» (drag and drop),
ÿêà ôîðìóєòüñÿ ó 2-ìó êëàñі àáî ùå â äîøêіëüíèé ïåðіîä.



103

Зміст навчання щодо роботи з текстом на уроках інформатики

Клас
Типова освітня програма, 

розроблена під керівництвом
О. Савченко

Типова освітня програма, 
розроблена під керівництвом 

Р. Шияна

2 клас Набір тексту в клавіатурному тре-
нажері та простих програмах;
набір та оформлення тексту в
графічному редакторі під час дода-
вання підписів до малюнків

Електронні тексти. Створення 
простих електронних текстів мето-
дом набору і голосовим. Шрифти. 
Їхня роль. Кольори і оздоблення. 
Оформлення текстів.
Електронний дизайн.
Редагування створених чи готових 
електронних документів

3 клас Введення та редагування тексто-
вих даних.
Зміна значення властивостей 
об’єкта (колір тексту, шрифт, на-
креслення).
Текстові редактори.
Основні команди редагування: 
вирізати, копіювати, вставити, 
видалити. Уведення символів за
допомогою клавіатури.
Доповнення текстів зображеннями

Комп’ютерні програми для ство-
рення інформаційних продуктів, 
інструменти та їх налаштування. 
Створення простих текстів, зобра-
жень, відео тощо та документів з
їх поєднанням. Прості операції з 
таблицями

4 клас  –

Äëÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè âàæëèâî âèáèðàòè êîðîòêі, ïðîñòі äëÿ íàáî-
ðó, àëå öіêàâі òåêñòè. Ïіä ÷àñ ðîáîòè â òåêñòîâîìó ðåäàêòîðі ó÷íі ïðî-
äîâæóþòü âïðàâëÿòèñÿ â íàáîðі òåêñòó íà êëàâіàòóðі, àëå öå íå є ìåòîþ
âèâ÷åííÿ òåìè. Òîìó áіëüøå óâàãè ïîòðіáíî ïðèäіëèòè îôîðìëåííþ òåê-
ñòó, äîäàâàííþ çîáðàæåíü òîùî. Íå ìîæíà çëîâæèâàòè ïðîñòèì ïå-
ðåäðóêîâóâàííÿì òåêñòó. Ñôîðìóâàòè ñòіéêі íàâè÷êè øâèäêîãî íàáîðó
òåêñòó â ìåæàõ 15 õâèëèí ïðàêòè÷íîї ðîáîòè îäèí ðàç íà òèæäåíü íå-
ìîæëèâî. Òåêñòè äëÿ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò ìîæóòü áóòè çàçäàëåãіäü ïіäãî-
òîâëåíі â åëåêòðîííîìó âèãëÿäі ó ôàéëàõ, ÿêі çáåðіãàþòüñÿ íà ó÷íіâ-
ñüêèõ êîìï’þòåðàõ. Àáî ó÷íі çà âêàçіâêîþ ó÷èòåëÿ øóêàþòü â іíòåðíåòі
ïåâíèé òåêñò, ÿêèé êîïіþþòü òà îôîðìëþþòü íà ïðàêòè÷íіé ðîáîòі.

Ïîòðіáíî óíèêàòè çàïàì’ÿòîâóâàííÿ ó÷íÿìè íàçâ ïóíêòіâ ìåíþ,
êîìàíä. Ïî-ïåðøå, íà öå âèòðà÷àєòüñÿ çàéâèé ÷àñ. Ïî-äðóãå, öå íå
ïðèíîñèòü æîäíîї êîðèñòі. Ó÷íі êðàùå çàïàì’ÿòîâóþòü ïîñëіäîâíіñòü
äіé ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íîãî âèêîðèñòàííÿ, à íå çàçóáðþâàííÿ íàçâ. Êðіì
òîãî, ïðîãðàìíі çàñîáè øâèäêî çìіíþþòüñÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî çìіíè
ðîçòàøóâàííÿ òà íàçâ êîìàíä. Ïðîãðàìíі çàñîáè ðіçíèõ âèðîáíèêіâ
ïåðåâàæíî ïðàöþþòü îäíàêîâî, óòіì, íàçâè îêðåìèõ êîìàíä òàêîæ
ìîæóòü äåùî âіäðіçíÿòèñÿ. Òîìó â ó÷íіâ ïîòðіáíî ôîðìóâàòè âìіííÿ
іíòóїòèâíî êîðèñòóâàòèñÿ іíòåðôåéñîì ïðîãðàìíîãî çàñîáó, à íå íà îñíî-
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âі çàâ÷åíèõ ïîñëіäîâíîñòåé äіé. Òàêå âìіííÿ ìîæå áóòè ñôîðìîâàíî
ëèøå íà îñíîâі äîñâіäó.

Â îáîõ Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ ïåðåäáà÷åíî âèâ÷åííÿ ñåðåäî-
âèù äëÿ ÷èòàííÿ. Óòіì, ÿêùî ó ïðîãðàìі çà Ð. Øèÿíîì ñåðåäîâèùà 
äëÿ ÷èòàííÿ òåêñòіâ ìàþòü áіëüø іíñòðóìåíòàëüíèé õàðàêòåð, à îïèñ 
óìіíü ó÷íіâ äîñèòü çàãàëüíèé (÷èòàє åëåêòðîííі òåêñòè, äîäàє äî íèõ
ïîçíà÷êè і çàêëàäêè), òî â îñâіòíіé ïðîãðàìі çà Î. Ñàâ÷åíêî ó 3-ìó êëà-
ñі ó çìіñòі íàâ÷àííÿ äîñèòü ÷іòêî âêàçàíî, ùî ñàìå âèâ÷àєòüñÿ (Ñåðåäî-
âèùà äëÿ ÷èòàííÿ òåêñòіâ. Çàêëàäêè â òåêñòі, öèòàòè òîùî).

Ùå âàæëèâіøèì âèâ÷åííÿ ñåðåäîâèù äëÿ ÷èòàííÿ ñòàє â óìîâàõ 
âïðîâàäæåííÿ іíòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà ìåòîäèêè «Ùîäåííі 5». Ñàìå
òàêèé ïіäõіä àêòèâíî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ó ÍÓØ. Ïðàêòè÷íî íà êîæíî-
ìó åòàïі öієї ñèñòåìè ó÷íі ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîííі ãàäæå-
òè. Âîíè íå ëèøå є çðó÷íèì ïðèñòðîєì äëÿ ÷èòàííÿ, à é íàäàþòü äî-
äàòêîâі ìîæëèâîñòі äëÿ ðîáîòè ç êíèæêîþ, ç її çìіñòîì, äàþòü çìîãó
âіäñòåæóâàòè ïîäії, ãîòóâàòè öèòàòè äëÿ ðîçïîâіäåé òà іíøå.

Íà ïåðøîìó åòàïі «×èòàííÿ äëÿ ñåáå» ó÷íі ìîæóòü îáèðàòè êíèæ-
êè. Ó÷èòåëü ãîòóє íàáіð êíèæîê, ÿêі çàâàíòàæóє â ñåðåäîâèùå äëÿ
÷èòàííÿ òà ôîðìóє åëåêòðîííó áіáëіîòåêó ÷è «ïîëèöþ». Ó÷íі ìîæóòü
ó ñâîєìó âèáîðі âèõîäèòè çà ìåæі ïðîïîíîâàíîãî ó÷èòåëåì ñïèñêó,
òîäі éîãî ìîæíà ðîçøèðèòè òà äîïîâíèòè. Ñïèñîê ìîæå ñêëàäàòèñÿ і ç 
êíèæîê, ÿêі ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ÷èòàííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі, і ç îáðà-
íèõ íà ðîçñóä ó÷èòåëÿ, áàòüêіâ ÷è ó÷íіâ. Çà óìîâ âèêîðèñòàííÿ ñèñòå-
ìè «Ùîäåííі 5» áåçïîñåðåäíÿ ïðàêòèêà â ÷èòàííі ñïî÷àòêó ìîæå ñòà-
íîâèòè íåçíà÷íó ÷àñòèíó óðîêó. Ðåøòà ÷àñó âіäâîäèòüñÿ íà áàçîâі
óðîêè, ÿêі ïðèâ÷àþòü ó÷íіâ äî áàæàíîї ïîâåäіíêè. ßêùî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ñåðåäîâèùà äëÿ ÷èòàííÿ, òî â öåé ÷àñ äîöіëüíî òàêîæ ôîðìóâà-
òè íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííèõ êíèæîê і ãàäæåòіâ äëÿ ÷èòàí-
íÿ. Ïіñëÿ ÷èòàííÿ âïðîäîâæ âèçíà÷åíîãî ÷àñó ó÷íі âèêîíóþòü
çàâäàííÿ äëÿ ïåðåâіðêè ðîçóìіííÿ òà óñâіäîìëåííÿ ïðî÷èòàíîãî. Äëÿ 
ïіäòâåðäæåííÿ ñâîїõ âіäïîâіäåé і äëÿ ñàìîïåðåâіðêè ó÷íі ìîæóòü êîðè-
ñòóâàòèñÿ ñèñòåìàìè ïîøóêó ïî òåêñòó òà åëåêòðîííèìè çàêëàäêàìè.

Íà åòàïі «Ïèñüìî äëÿ ñåáå» ó÷íі ïèñüìîâî âèñëîâëþþòü ñâîї äóì-
êè. Ïðè öüîìó âîíè âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі ïðèëàääÿ, ïðèêðàøàþòü
ñâîї òåêñòè íàëіïêàìè, âіçåðóíêàìè òîùî. Íà öüîìó åòàïі åëåêòðîííі
êíèæêè íå çàñòîñîâóþòüñÿ.

Åòàï «×èòàííÿ äëÿ êîãîñü». Ó÷íі îá’єäíóþòüñÿ ó ïàðè òà ÷èòàþòü
êíèæêè îäíå îäíîìó. Òàêîæ ó÷èòåëü ãîòóє çàâäàííÿ äëÿ ðîáîòè íàä
óñâіäîìëåííÿì ïðî÷èòàíîãî. Öå ìîæóòü áóòè çàïèòàííÿ çà çìіñòîì
êíèæêè, ïîøóê öèòàò, ïåðåêàç òîùî.

Íà åòàïі «Ñëóõàííÿ» òàêîæ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîííі
ãàäæåòè. Ó÷íі ìîæóòü ñëóõàòè â÷èòåëÿ, ñâîãî îäíîêëàñíèêà àáî àóäіî-
ôàéë ç òåêñòîì åëåêòðîííîї êíèæêè. Іñíóþòü çàñîáè äëÿ êîìï’þòåðíî-
ãî îçâó÷óâàííÿ òåêñòó. Àëå їõ âèêîðèñòîâóþòü óêðàé ðіäêî, îñêіëüêè
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ãîëîñ çâó÷èòü äåùî ìåõàíі÷íî, áåçáàðâíî і áóäå ñêëàäíèì äëÿ ñïðèé-
íÿòòÿ äèòèíîþ.

Åòàï «Ðîáîòà çі ñëîâàìè» ïåðåäáà÷àє òðåíóâàííÿ â íàïèñàííі ñëіâ, 
ïðàêòèêó â ïіäáîðі òà âæèâàííі ñëіâ, ñèíîíіìіâ, àíòîíіìіâ ó ïèñüìîâî-
ìó ìîâëåííі. Åëåêòðîííі êíèæêè òà ñåðåäîâèùà äëÿ ÷èòàííÿ ÷àñòî
ìàþòü іíòåãðîâàíі ñëîâíèêè, ÿêі äàþòü çìîãó ïåðåâіðèòè ïðàâèëüíіñòü 
íàïèñàííÿ ñëîâà. Ó ñèñòåìі «Ùîäåííі 5» äîñèòü áàãàòî óâàãè ïðèäіëÿ-
єòüñÿ ñàìîñòіéíîìó ïîøóêîâі ó÷íÿìè ñëіâ ó ñëîâíèêàõ і ñàìîïåðåâіðêè 
ïіä ÷àñ їõíüîãî íàïèñàííÿ. Åëåêòðîííі ñëîâíèêè ìîæóòü äîïîìîãòè
і ó÷íÿì, і ó÷èòåëÿì, ñïðîñòèâøè ïîøóê і çìåíøèâøè âèòðàòè ÷àñó. 
Íà öüîìó åòàïі ìîæíà ïîñëóãîâóâàòèñÿ ïîøóêîì â іíòåðíåòі äëÿ ç’ÿñó-
âàííÿ çíà÷åííÿ íåâіäîìèõ ñëіâ.

Îïàíóâàííÿ ñåðåäîâèùàìè äëÿ ÷èòàííÿ ìîæå ïðèðîäíî âіäáóâàòè-
ñÿ â ìåæàõ ìîâíî-ëіòåðàòóðíîї îñâіòíüîї ãàëóçі. Íåâåëèêà ÷àñòèíà óðî-
êó ïðèñâÿ÷óєòüñÿ íàâ÷àííþ ìåòîäàì ðîáîòè ç âіäïîâіäíèìè ïðîãðàìà-
ìè, à âåñü іíøèé ÷àñ ó÷íі ÷èòàþòü, âèêîíóþòü çàâäàííÿ, îáãîâîðþþòü 
ïðî÷èòàíå.

Ïіä ÷àñ âèáîðó ïåâíîї ïðîãðàìè äëÿ ÷èòàííÿ åëåêòðîííèõ êíèæîê 
ó÷èòåëü ìîæå îðієíòóâàòèñÿ íà âëàñíі óïîäîáàííÿ, íàÿâíå ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ ÷è òåõíі÷íі ìîæëèâîñòі. Çàãàëîì іñíóє äîñòàòíüî ïðî-
ãðàìíèõ çàñîáіâ, êîæåí ç ÿêèõ ìàє ïåâíі ïåðåâàãè ÷è íåäîëіêè. Ðîç-
ãëÿíåìî êіëüêà òàêèõ ïðîãðàì.

Ïðîãðàìà Cool Reader (https://sourceforge.net/projects/crengine/)
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ і íà ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðàõ, і íà ìîáіëü-
íèõ ïðèñòðîÿõ. Âîíà ìàє çðó÷íèé іíòåðôåéñ, äîáðå ïіäіáðàíі êîëüîðè. 
Êíèæêà âіäîáðàæàєòüñÿ ó âèãëÿäі ðîçâîðîòó ñòîðіíîê. ×èòà÷ ìîæå âè-
áðàòè îäíó ç äâîõ òåì îôîðìëåííÿ – ñâіòëó àáî òåìíó. Є ìîæëèâіñòü 
ïåðåãëÿäó çìіñòó êíèæêè, ñòâîðåííÿ çàêëàäîê і ïîøóêó â òåêñòі. Ðà-
çîì ç òèì íå çàâæäè âäàєòüñÿ óâіìêíóòè óêðàїíñüêèé ïåðåêëàä іíòåð-
ôåéñó ïðîãðàìè.

óÅëåêòðîííà ïîëèöÿ ó ïðîãðàìі Cool Reader
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óÐîçâîðîò êíèæêè ó ïðîãðàìі Cool Reader

Íà ìîáіëüíèõ ïðèñòðîÿõ Cool Reader âèãëÿäàє äåùî іíàêøå, óòіì,
ìàє òі ñàìі ôóíêöії, à òàêîæ óêðàїíñüêèé іíòåðôåéñ.

ä äÇîâíіøíіé âèãëÿä âåðñії Cool Reader äëÿ ñìàðòôîíіâ

Ïðîãðàìà All Reader (http://www.alreader.com/) òàêîæ âіäîáðàæàє
êíèæêó ó âèãëÿäі ðîçâîðîòó, ìàє ðîçâèíåíó ñèñòåìó íàâіãàöії. Îôîðì-
ëåííÿ ðîçãîðòêè íàãàäóє ñïðàâæíþ ïàïåðîâó êíèæêó, ïåðøà ëіòåðà
êîæíîãî àáçàöó ñòèëіçîâàíà. Ïåðåäáà÷åíі ìîæëèâîñòі äëÿ çàïèñó êíè-
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æîê â іíøèõ òåêñòîâèõ ôîðìàòàõ. Óòіì, öÿ ïðîãðàìà ìàє ôóíêöії ëèøå
äëÿ âіäîáðàæåííÿ êíèæîê і ðîáîòè ç òåêñòîì (ïîøóê, çàêëàäêè, âèäі-
ëåííÿ òîùî). Âèêîðèñòîâóâàòè її ÿê ñåðåäîâèùå åëåêòðîííîї áіáëіîòåêè
íå äóæå çðó÷íî, îñêіëüêè ïîøóê і âіäêðèòòÿ êíèæîê, їõ ñîðòóâàííÿ
çäіéñíþєòüñÿ ëèøå çà äîïîìîãîþ çàñîáіâ ôàéëîâîї ñèñòåìè îïåðàöіéíîї
ñèñòåìè. Êðіì òîãî, ïðîãðàìà ïîøèðþєòüñÿ ëèøå ó äâîõ ìîâíèõ âåðñі-
ÿõ – àíãëіéñüêіé і ðîñіéñüêіé.

óÐîçâîðîò êíèæêè ó ïðîãðàìі All Reader

Ùå îäíèì ñåðåäîâèùåì äëÿ ÷èòàííÿ є ïðîãðàìà FBReader (https://
fbreader.org/). Öå äîñèòü ïðîñòà ïðîãðàìà, îðієíòîâàíà ïåðøî÷åðãîâî
íà ìîáіëüíі ïðèñòðîї. Ó íіé âіäñóòíі ôóíêöії åëåêòðîííîї áіáëіîòåêè,
ìîæëèâîñòі äëÿ ñòâîðåííÿ çàêëàäîê. Âіäêðèòà åëåêòðîííà êíèæêà íå
âіäîáðàæàєòüñÿ ó ñòèëіçîâàíîìó âèãëÿäі. Ïåðåäáà÷åíî ðîáîòó çі çìіñ-
òîì êíèæêè òà ïîøóê òåêñòó. Âіäñóòíіé ïåðåêëàä óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.

óÐåæèì ÷èòàííÿ êíèæêè ó ïðîãðàìі FBReader
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Îäíієþ ç íàéêðàùèõ ïðîãðàì äëÿ ÷èòàííÿ åëåêòðîííèõ êíèæîê є
Calibre (https://calibre-ebook.com/uk). Âîíà îá’єäíóє â ñîáі ìîæëèâîñòі
åëåêòðîííîї áіáëіîòåêè, çàñîáó äëÿ ÷èòàííÿ êíèæîê і êîíâåðòóâàííÿ
ðіçíèõ òåêñòîâèõ ôîðìàòіâ. Òîáòî íåþ ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ і äëÿ ÷è-
òàííÿ äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè, і äëÿ ïåðåòâîðåííÿ òåêñòó â ñïåöіàëüíі ôîð-
ìàòè äëÿ åëåêòðîííèõ êíèæîê.

óÅëåêòðîííà ïîëèöÿ ó ïðîãðàìі Calibre

Äî åëåêòðîííîї ïîëèöі öієї ïðîãðàìè ó÷èòåëü ìîæå äîäàòè ïîòðіáíі
êíèæêè, ç ÿêèõ ó÷åíü îáèðàòèìå òó, ÿêó âіí õî÷å ïðî÷èòàòè. Çàçâè÷àé
äіòè â ïî÷àòêîâіé øêîëі âèáіð çäіéñíþþòü íå çà àâòîðîì ÷è íàâіòü íàçâîþ
êíèæêè, à çà îáêëàäèíêîþ, ìàëþíêàìè ÷è æàíðîì. Îáêëàäèíêà îáðàíîї
êíèæêè âіäîáðàæàєòüñÿ ïðàâîðó÷ âіä ïåðåëіêó ëіòåðàòóðè. À îñü æàíð
ó÷èòåëü ìàє âêàçàòè ñàìîñòіéíî. Öå ìîæíà çðîáèòè çà äîïîìîãîþ ñòîâï-
÷èêà «Òåãè». Ïіñëÿ äîäàâàííÿ êíèæêè äî åëåêòðîííîї áіáëіîòåêè ó öüîìó
ïîëі çàçâè÷àé âіäîáðàæàєòüñÿ æàíð ó âèãëÿäі àíãëіéñüêèõ ñêîðî÷åíü. Öå
ïîëå ëåãêî âіäðåäàãóâàòè, âêàçàâøè, íàïðèêëàä, «êàçêà», «ïðèãîäè»,
«ñìіøíî», «ïðî òâàðèí» òîùî. Êîæíà êíèæêà ìîæå ìàòè îäðàçó êіëüêà
òåãіâ. À îòæå, äіòè ëåãêî îáåðóòü òåìó, ÿêà їõ íàéáіëüøå öіêàâèòü.

óÐîçâîðîò êíèæêè ó ïðîãðàìі Calibre
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Âіäêðèòà êíèæêà ìîæå âіäîáðàæàòèñÿ ó âèãëÿäі ñóöіëüíîãî òåê-
ñòó, êíèæíîãî ðîçâîðîòó çàëåæíî âіä íàëàøòóâàíü. Ëіâîðó÷ âіä òåê-
ñòó íà áîêîâіé ïàíåëі ðîçòàøîâàíî åëåìåíòè êåðóâàííÿ, ÿêі çàáåçïå-
÷óþòü:

– âіäêðèòòÿ åëåêòðîííîї êíèæêè;
– êîïіþâàííÿ âèäіëåíîãî ôðàãìåíòà òåêñòó;
– çáіëüøåííÿ òà çìåíøåííÿ ðîçìіðіâ øðèôòó;
– ïåðåãëÿä çìіñòó (ñïèñêó ðîçäіëіâ) êíèæêè;
– óâіìêíåííÿ ïîâíîåêðàííîãî ðåæèìó;
– ïåðåõіä äî íàñòóïíîї ÷è ïîïåðåäíüîї ñòîðіíêè;
– âñòàâêó çàêëàäîê;
– ðîáîòó ç ïîñèëàííÿìè â òåêñòі (ÿêùî âîíè є);
–  íàëàøòóâàííÿ ñåðåäîâèùà äëÿ ÷èòàííÿ (ôîí, øðèôòè, ïàðàìåòðè 

ïîâíîåêðàííîãî ðåæèìó, ãîðòàííÿ ñòîðіíîê òîùî);
– ïåðåãëÿä ìåòàäàíèõ êíèæêè;
– ðîáîòó ç òåìàìè îôîðìëåííÿ;
– äðóê êíèæêè.
Ïåðåä ïî÷àòêîì âèêîðèñòàííÿ ñåðåäîâèùà äëÿ ÷èòàííÿ ïîòðіáíî

ñôîðìóâàòè âіäïîâіäíó ðóòèíó.
Ðóòèíà êîðèñòóâàííÿ åëåêòðîííîþ áіáëіîòåêîþ.
1. Âіäêðèòè ïðîãðàìó Calibre.
2.  Îáðàòè àáî âêàçàíó â÷èòåëåì êíèæêó, àáî ñàìîñòіéíî çà æàí-

ðîì, íàçâîþ ÷è îáêëàäèíêîþ.
3. Âіäêðèòè îáðàíó êíèæêó.
4. Ïî÷àòè ÷èòàòè.
5.  Ãîðòàòè ñòîðіíêè ìîæíà àáî êíîïêàìè íà áі÷íіé ïàíåëі, àáî êî-

ëіùàòêîì ìèøі.
6.  ßêùî ÿêåñü ìіñöå â òåêñòі ïîòðіáíî çàïàì’ÿòàòè, òî òàì ìîæíà 

âñòàâèòè çàêëàäêó, âêàçàâøè її íàçâó.
7. Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ÷èòàííÿ çàêðèòè êíèæêó òà ïðîãðàìó Calibre.
Ó÷èòåëü ìàє çàñòîñîâóâàòè çâè÷íó ìåòîäèêó âïðîâàäæåííÿ ðóòè-

íè – îáãîâîðþє, äåìîíñòðóє, ìîäåëþє її.
Ðîçãëÿíåìî çàâäàííÿ äëÿ êðàùîãî ðîçóìіííÿ òåêñòó.
Ïіäãîòóéòå êіëüêà çàïèòàíü ÷è çàãàäîê çà ïðî÷èòàíèì òåêñòîì. Ñòî-

ðіíêó, íà ÿêіé ìîæíà çíàéòè âіäïîâіäü, ïîçíà÷òå çàêëàäêîþ. Äëÿ ïðè-
êëàäó äî êíèæêè Ã. Ìàëèê «Íåçâè÷àéíі ïðèãîäè Àëі â êðàїíі Íåäîëà-
äії» ìîæíà ïіäãîòóâàòè òàêі çàïèòàííÿ:

1. ßêà ïðèêàçêà áóëà ó Íåäîëàäüêà? (Îò òàêèé êîìïîò)
2.  Ó ùî áóëà âçóòà Íåäîïîïåëþøêà? (Ïðàâà íîãà âçóòà ó êðèøòà-

ëåâèé ÷åðåâè÷îê, ëіâà – ó äåðåâ’ÿíèé)
3.  Íà ÿêîìó ìóçè÷íîìó іíñòðóìåíòі ãðàâ Íåäîðîëü Äåñÿòèé ïіä ÷àñ 

ïåðøîї çóñòðі÷і ç Àëåþ? (Íà áàíäæî)
4.  Äå ïîáà÷èëà Àëÿ âèêðàäåíó ñòðіëêó ãîäèííèêà і ÿê її âèêîðèñòî-

âóâàëè? (Ãâàðäієöü ìàâ її çà ñïèñà)
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5.  ßêèé íîìåð іíñòðóêöії äëÿ ïåðåíåñåííÿ ç êðàїíè Íåäîëàäії áóâ
ó ÷àðіâíіé êíèæöі? (Íîìåð 12)

6. ßê òðåáà çâåðòàòèñÿ äî Íåäîðîëÿ Äåñÿòîãî? (Âàøà íåäîðå÷íîñòå)
7. ×îãî íå áóëî â êіìíàòі Àëі â Íåäîòåëі? (Òåëåôîíó)
8.  Іç ÷îãî Àëÿ çðîáèëà êðèëî äëÿ áàáêè? (Ç êëàïòèêà ÷åðâîíîї

ñòðі÷êè)
Çà çàïðîïîíîâàíèìè çàïèòàííÿìè ñïèñîê çàêëàäîê äî öієї êíèæêè

ìàòèìå òàêèé âèãëÿä:

Çàêëàäêè ó ïðîãðàìі CalibreÇàêëàäêè ó ïðîãðàìі Calibre

Âèâ÷åííÿ ñåðåäîâèùà äëÿ ÷èòàííÿ ìîæå ïîєäíóâàòèñÿ ç âèâ÷åí-
íÿì òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà. Ó òàêîìó âèïàäêó ó÷íі ìîæóòü âèäіëÿòè
òåêñò ó êíèæöі, êîïіþâàòè éîãî òà âñòàâëÿòè â òåêñòîâèé äîêóìåíò,
ôîðìóþ÷è ñïèñîê öèòàò, ÿêі âèêîðèñòîâóâàòèìóòü ïіä ÷àñ îáãîâî-
ðåííÿ.

Îêðіì ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ äëÿ êîìï’þòåðіâ і ñìàðòôîíіâ, ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ñåðåäîâèùà äëÿ ÷èòàííÿ â ñïåöіàëüíèõ ïðèñòðîÿõ – 
åëåêòðîííèõ êíèæêàõ. Ó íèõ є çàñîáè äëÿ êåðóâàííÿ åëåêòðîííîþ 
áіá ëіîòåêîþ, іíñòðóìåíòè äëÿ ðîáîòè ç òåêñòîì (ïîøóê, öèòàòè, çìіñò,
çàêëàäêè òîùî). Òàêîæ âîíè іíîäі ìîæóòü âіäòâîðþâàòè àóäіîôàéëè.
Çàñòîñóâàííÿ òàêèõ ãàäæåòіâ äîñèòü çðó÷íå â ñèñòåìі «Ùîäåííі 5»
і îáìåæóєòüñÿ ëèøå їõ íàÿâíіñòþ òà êіëüêіñòþ ó êëàñі.

Âèêîðèñòàííÿ ñåðåäîâèù äëÿ ÷èòàííÿ ñïðîùóє ðîáîòó ó÷íÿ ç
òåêñòîì, íàäàє éîìó äîäàòêîâі іíñòðóìåíòè. Ðàçîì ç òèì çà òàêèõ
óìîâ âèíèêàþòü ïåâíі ïðîáëåìè. Ïîòðіáíî âðàõîâóâàòè âïëèâ íà
çäîðîâ’ÿ òà îáìåæåííÿ ùîäî òðèâàëîñòі ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ òåõ-
íіêîþ. Àëå çàãàëîì öüîãî ÷àñó ìàє âèñòà÷àòè äëÿ ÷èòàííÿ êíèæîê
íà óðîöі.
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Îáèðàþ÷è òåêñòîâèé ðåäàêòîð, ÿêèé ìàє âèêîðèñòîâóâàòèñÿ, ïî-
òðіáíî âðàõîâóâàòè âіêîâі îñîáëèâîñòі ó÷íіâ і íàñòóïíіñòü ó âèâ÷åííі
іíôîðìàòèêè. Ó ñåðåäíіé øêîëі çàçâè÷àé âèâ÷àþòüñÿ íàéïîøèðåíіøі
îôіñíі ïàêåòè. Àëå òåêñòîâі ðåäàêòîðè, ÿêі âõîäÿòü äî їõ ñêëàäó, ìà-
þòü âåëèêó êіëüêіñòü ôóíêöіé, áàãàòî ðіçíîìàíіòíèõ íàëàøòóâàíü.
Ó÷íі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ìîæóòü ïëóòàòèñÿ â êíîïêàõ і ìåíþ, âìèêà-
òè ðіçíі ðåæèìè âіäîáðàæåííÿ äîêóìåíòà, ùî óñêëàäíþє âèêîíàííÿ
ïðàêòè÷íèõ ðîáіò. Òîìó ïîòðіáíî îáèðàòè òі ðåäàêòîðè, êîòðі ìàþòü
ñïðîùåíèé âèãëÿä òà îáìåæåíó êіëüêіñòü ôóíêöіé, àëå ñõîæі çà ñïî-
ñîáàìè ðîáîòè ç ïîâíîôóíêöіîíàëüíèìè ïðîãðàìàìè. Çà âèìîãàìè
Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì òåêñòîâèé ðåäàêòîð ïîâèíåí âèêîíóâàòè
ôóíêöії îôîðìëåííÿ òåêñòó, ðîáîòè іç ôðàãìåíòàìè, âñòàâêè çîáðà-
æåíü і òàá ëèöü.

Ñüîãîäíі ó øêîëàõ íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü îôіñíèé ïàêåò
MS Office, äî ñêëàäó ÿêîãî âõîäèòü MS Word. Âàðòіñòü ëіöåíçії íà òà-
êèé ïàêåò äëÿ âñòàíîâëåííÿ íà 1 êîìï’þòåð äîñèòü êîøòîâíà. Àëå
íàâіòü çà óìîâè її íàÿâíîñòі, öåé òåêñòîâèé ðåäàêòîð äîöіëüíî âèâ÷àòè
â ñåðåäíіé і ñòàðøіé øêîëі.

Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MS WordÏàíåëü іíñòðóìåíòіâ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MS Word

Ñåðåä íàéïîïóëÿðíіøèõ òåêñòîâèõ ðåäàêòîðіâ є òі, ÿêі âõîäÿòü äî
ñêëàäó áåçêîøòîâíèõ îôіñíèõ ïàêåòіâ (LibreOffice (www.libreoffice.
org), Open Office (www.openoffice.org), WPS Office (www.wps.com)).
Âîíè ìàþòü óñі ïîòðіáíі ôóíêöії òà ìîæóòü âèâ÷àòèñÿ ó øêîëі íà óðî-
êàõ іíôîðìàòèêè. Óòіì, âîíè òàêîæ íå ïðèçíà÷åíі äëÿ âèâ÷åííÿ â
ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà Libre WriterÏàíåëü іíñòðóìåíòіâ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà Libre Writer

Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà WordPadÏàíåëü іíñòðóìåíòіâ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà WordPad
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Îïòèìàëüíèì äëÿ âèâ÷åííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі є òåêñòîâèé ðåäàê-
òîð WordPad. Âіí äîñèòü ïðîñòèé і íå ïåðåâàíòàæåíèé âåëèêîþ êіëü-
êіñòþ ôóíêöіé, óòіì íàÿâíі ìîæëèâîñòі âіäïîâіäàþòü âèìîãàì Òèïî-
âèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì. Éîãî çîâíіøíіé âèãëÿä äîñèòü ñõîæèé íà MS 
Word, ùî ñïðîùóє ïîäàëüøèé ïåðåõіä äî âèâ÷åííÿ ïîâíîôóíêöіîíàëü-
íîãî òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà â ñåðåäíіé øêîëі.

2.5. Ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé

Âèêîðèñòàííÿ ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé ðîçêðèâàє áàãàòî
ìîæëèâîñòåé äëÿ ðåàëіçàöії çìіñòó íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àò-
êîâіé øêîëі. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé âіäáóâàєòüñÿ ðîáîòà ç
îá’єêòàìè, íàáіð òà îôîðìëåííÿ òåêñòó, ñòâîðþþòüñÿ òà çìіíþþòüñÿ
ìàëþíêè, çäіéñíþєòüñÿ ïîøóê іíôîðìàöії â іíòåðíåòі, âèçíà÷àþòü-
ñÿ ïîñëіäîâíîñòі äіé, äîäàєòüñÿ òà íàëàøòîâóєòüñÿ àíіìàöіÿ. Ñàìå
òàêà øèðîêà ôóíêöіîíàëüíіñòü ñïðèÿëà ïîÿâі é óêðіïëåííþ ñåðåä
ìåòîäèñòіâ äóìêè ïðî òå, ùî ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé ìî-
æóòü ñòàòè ó âèâ÷åííі ïåðøèì ïðèêëàäíèì ïðîãðàìíèì çàñîáîì.
І õî÷à òàêèé ïîãëÿä íå óòâåðäèâñÿ îñòàòî÷íî, óòіì, âіí ìàє ñâîїõ
ïðèõèëüíèêіâ, à òèïîâі îñâіòíі ïðîãðàìè äàþòü çìîãó âèâ÷àòè ïðî-
ãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé õî÷ і íå ïåðøî÷åðãîâî, àëå äîñèòü
ðàíî. Óñå æ íà ïåðøîìó ìіñöі çàëèøàєòüñÿ ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð,
ÿêèé є äîñèòü ïðîñòèì і çðîçóìіëèì äëÿ äіòåé. Ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè
ïðåçåíòàöіé òàêîæ çàöіêàâëþþòü ó÷íіâ. Âîíè äàþòü çìîãó ïðàöþâà-
òè ç ÿñêðàâèìè îáðàçàìè, ÿêі íå çàëèøàþòüñÿ ñòàòè÷íèìè ÿê ó ãðà-
ôі÷íîìó ðåäàêòîðі, à ìîæóòü ðóõàòèñÿ ïî åêðàíó òà ðåàãóâàòè íà äії
êîðèñòóâà÷à. Öå ñòàє ìîæëèâèì, ÿêùî âіäêèíóòè óÿâëåííÿ ïðî ïðå-
çåíòàöіþ, ÿê ïðî íàáіð ñëàéäіâ ç òåêñòàìè, ðîçáàâëåíèìè íåâåëèêîþ
êіëüêіñòþ ìàëþíêіâ.

Îá’єäíàííÿ â îäíîìó ïðîäóêòі òåêñòó, çîáðàæåíü, äіé òà àíіìàöіé
äîïîìàãàє ôîðìóâàòè êîìïåòåíòíіñòü ðîáîòè ç åëåêòðîííèìè äîêóìåí-
òàìè.

Âèâ÷åííÿ ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé äàє çìîãó ó÷íÿì ãîòó-
âàòè ÿñêðàâіøі âèñòóïè ç ïðåäñòàâëåííÿì ðåçóëüòàòіâ âèêîíàííÿ
ðіçíèõ ïðîєêòіâ. Àëå òóò ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè, ùî âëàñíå ïðåçåíòà-
öіÿ, çàçâè÷àé íå âèñòóïàє ðåçóëüòàòîì ïðîєêòó (ÿêùî öå íå ïåðåä-
áà÷åíî çàâäàííÿì). Ïðåçåíòàöіÿ ïðåäñòàâëÿє ðåçóëüòàòè, ÿêі ìî-
æóòü áóòè ó âèãëÿäі ïåâíîãî äîñëіäæåííÿ, îïèñó, âіäïîâіäі íà
ïðîáëåìíå ïèòàííÿ òîùî. Íàäàëі íàâè÷êè, îòðèìàíі ïðè ïіäãîòîâöі
ïðåçåíòàöіé àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíøèõ
ïðåäìåòіâ.
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Зміст навчання щодо вивчення програм підготовки презентацій
на уроках інформатики

Клас
Типова освітня програма,

розроблена під керівництвом 
О. Савченко

Типова освітня
програма, розроблена під
керівництвом Р. Шияна

2 клас У 2-му класі не передбачено вивчення 
програм підготовки презентацій.
 Але у 2-му класі учні навчаються пра-
цювати із зображеннями. А ці вміння їм
знадобляться в подальшому під час ви-
вчення програм підготовки презентацій

Змістова лінія «Моя цифро-
ва творчість». Зміст навчан-
ня: Презентування власних 
ідей, думок, готових чи ство-
рених інформаційних продук-
тів перед аудиторією.
Змістова лінія «Комунікація 
та співпраця». Зміст навчан-
ня: Оцінювання досягнутого 
результату власної і групової
роботи. Висновок про до-
сягнення чи недосягнення
результату

3 клас Змістова лінія «Об’єкт. Властивості 
об’єкта». Зміст навчання: Зміна зна-
чень властивостей об’єкта (колір тексту,
шрифт, накреслення).
Змістова лінія «Створення інформацій-
них моделей. Змінення готових. Викори-
стання». Зміст навчання: Комп’ютерні 
презентації, редагування презентацій. 
Утворення нового слайда, текстового 
вікна/поля. Доповнення презентації
текстом, зображенням, схемою. Фор-
матування презентації. Режим показу 
презентації

Змістова лінія «Моя цифро-
ва творчість». Зміст навчан-
ня: Комп’ютерні програми 
для створення інформацій-
них продуктів, інструмен-
ти та їхнє налаштування.
Створення простих текстів,
зображень, відео тощо та
документів з їх поєднанням.
Прості операції з таблицями.
Презентування створених
продуктів

4 клас Змістова лінія «Об’єкт. Властивості 
об’єкта». Зміст навчання: Форматуван-
ня та редагування об’єктів. Додавання 
анімаційних ефектів до об’єктів. 
Змістова лінія «Лінійні алгоритми». 
Зміст навчання: Створення програмо-
ваних проєктів, зокрема анімаційних 
історій

Ïðîàíàëіçóєìî òà ïîðіâíÿєìî ïîëîæåííÿ îáîõ âàðіàíòіâ Òèïîâèõ
îñâіòíіõ ïðîãðàì.

Çà ÒÎÏ (Î. Ñàâ÷åíêî) ïðîãðàìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé ïî÷èíàþòü
âèâ÷àòèñÿ ç 3-ãî êëàñó, àëå äåÿêі áàçîâі íàâè÷êè ó÷íі îòðèìóþòü óæå
â 2-ìó êëàñі. Çàóâàæèìî, ùî öå íå íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ ìèøêè, êëà-
âіàòóðè ÷è ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ. Ñàìå ó 2-ìó êëàñі ó÷íі ïî÷èíàþòü ñòâî-
ðþâàòè ìàëþíêè. Ïðèíöèïè їõíüîãî ñòâîðåííÿ ìîæóòü áóòè äåùî ñõî-
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æèìè íà òі, íà îñíîâі ÿêèõ ó÷íі ïðàöþþòü ó ñåðåäîâèùі ïіäãîòîâêè
ïðåçåíòàöіé.

Ó 3-ìó êëàñі ó÷íі îòðèìóþòü ìàéæå âñі áàçîâі íàâè÷êè ïіäãîòîâêè
ïðåçåíòàöіé: ñòâîðåííÿ, äîäàâàííÿ ñëàéäіâ, îôîðìëåííÿ ñëàéäà, äîäà-
âàííÿ òåêñòіâ, ìàëþíêіâ, ðåäàãóâàííÿ ïðåçåíòàöії, її âіäòâîðåííÿ.
ßê áà÷èìî, ó öüîìó ñïèñêó âіäñóòíі àíіìàöіéíі åôåêòè. Ñïðàâäі, êåðó-
âàííÿ íèìè ìîæå áóòè äåùî ñêëàäíèì äëÿ ó÷íіâ. Ïîòðіáíî âèçíà÷èòè
ïîñëіäîâíіñòü їõíüîãî âіäòâîðåííÿ, òðèâàëіñòü, âçàєìîïîâ’ÿçàíіñòü.
Àëå äîäàâàííÿ îêðåìèõ ïðîñòèõ àíіìàöіé íå íàäòî óñêëàäíþє ðîáîòó ç 
ïðåçåíòàöієþ, à ðàçîì ç òèì «îæèâëÿє» її, ðîáèòü öіêàâîþ, àêòèâіçóє
ó÷íіâ. Òîìó ìîæíà ïîðàäèòè â÷èòåëþ â ðàìêàõ éîãî àêàäåìі÷íîї ñâî-
áîäè äàâàòè ó÷íÿì, ÿêі âñòèãàþòü çðîáèòè òà çàïîâíèòè ïðåçåíòàöіþ
ìàòåðіàëàìè, äîäàòêîâі çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿ ïðîñòèõ àíіìàöіé.

Çâåðíåìî óâàãó, ùî ñàìå ó 3-ìó êëàñі çà ÒÎÏ (Î. Ñàâ÷åíêî) âèâ÷à-
єòüñÿ òåêñòîâèé ðåäàêòîð. Ó ìåæàõ âіäïîâіäíèõ òåì ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ 
ïðàöþâàòè ç òåêñòîì (øðèôòè, êîëіð, íàêðåñëåííÿ), êîïіþâàòè òà 
âñòàâëÿòè ôðàãìåíòè òåêñòó, äîïîâíþâàòè òåêñòè çîáðàæåííÿì і ò. ä. 
Óñі öі âìіííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії. Òîáòî
â öüîìó є ïåâíèé ïåðåòèí ìіæ òåêñòîâèì ðåäàêòîðîì і ïðîãðàìîþ ïіä-
ãîòîâêè ïðåçåíòàöіé. Ãîòóþ÷è êàëåíäàðíèé ïëàí і âèçíà÷àþ÷è ïîñëі-
äîâíіñòü âèâ÷åííÿ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ, ó÷èòåëü ìîæå îáðàòè òîé, ÿêèé
áóäå âèâ÷àòèñÿ ïåðøèì.

Òîáòî öå ìîæå áóòè òàêèé âàðіàíò:

Текстовий редактор  Програма підготовки презентацій

Набуття навичок створення документа, 
оформлення тексту (шрифти, колір, 
накреслення), копіювання та вставка 
фрагментів тексту, доповнення текстів 
зображенням

Доповнення створенням презен-я
тації, додаванням і редагуванням 
слайдів, оформленням фону, від-
творенням презентації

Àáî ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ òàêèé ïіäõіä:

Програма підготовки презентацій  Текстовий редактор

Набуття навичок розробки презентації,
доповнення презентації текстом і зобра -
женням; редагування і форматування
презентації, зміни фону слайда; засто-
сування режиму показу презентацій

Доповнення навичками роботия
в текстовому редакторі (зокрема
з таблицями), середовищами для
читання, віртуальними бібліотека-
ми тощо

Äðóãèé ïіäõіä ìàє ïåâíі íåäîëіêè, ïîâ’ÿçàíі ç ðîçøèðåííÿì òðèâà-
ëîñòі âèâ÷åííÿ ïðåçåíòàöіé, ÿêå íå çàâæäè áóäå îðієíòîâàíî ñàìå íà 
ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії, à ëèøå îáìåæóâàòèìåòüñÿ îôîðìëåííÿì òåêñòó
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íà ñëàéäі. Àëå âіí ìàє é ïîçèòèâíі ñòîðîíè, îñêіëüêè ðîçâàíòàæóє âè-
â÷åííÿ òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà òà äàє çìîãó çîñåðåäèòèñÿ íà ôîðìóâàííі
êîìïåòåíòíîñòåé îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ ó ñåðåäîâèùàõ äëÿ ÷èòàííÿ,
âіðòóàëüíèõ áіáëіîòåêàõ, åíöèêëîïåäіÿõ, äîâіäíèêàõ òîùî.

Ó 4-ìó êëàñі çà ÒÎÏ (Î. Ñàâ÷åíêî) ïåðåäáà÷àєòüñÿ ôîðìóâàííÿ
âìіííÿ ñòâîðþâàòè ïðîñòó àíіìàöіþ. Õî÷à â ñàìіé Òèïîâіé îñâіòíіé
ïðîãðàìі â öüîìó âèïàäêó íå çãàäóєòüñÿ ïðîãðàìà ïіäãîòîâêè ïðåçåí-
òàöіé і ëîãі÷íî ïðèïóñòèòè, ùî ñàìå ó 4-ìó êëàñі ìîæíà ðîçøèðèòè
íàáóòі ó 3-ìó êëàñі íàâè÷êè ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії çà ðàõóíîê âèâ÷åí-
íÿ àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ. Íàñïðàâäі êëþ÷îâèì òóò є âêàçàíèé çìіñò
íàâ÷àííÿ «Äîäàâàííÿ àíіìàöіéíèõ åôåêòіâ äî îá’єêòіâ». Òåêñòè, çîáðà-
æåííÿ ó ïðåçåíòàöії ðîçãëÿäàþòüñÿ ÿê îá’єêòè, ó ÿêèõ є ïåâíі âëàñòè-
âîñòі, òà äî ÿêèõ ìîæíà äîäàòè àíіìàöіéíі åôåêòè. Ðàçîì ç òèì ñòâî-
ðåííÿ àíіìàöіé ìîæíà іíòåðïðåòóâàòè ÿê gif-àíіìàöіþ – íåâåëèêі
àíіìîâàíі ìàëþíêè. Ó÷íі ìîæóòü їõ ñòâîðþâàòè íà îñíîâі êіëüêîõ ñòà-
òè÷íèõ ìàëþíêіâ, ÿêі ïîєäíóþòüñÿ â îäèí àíіìîâàíèé. Êіëüêà ñåðâіñіâ
äëÿ ñòâîðåííÿ gif-àíіìàöіé:

ezgif.com
giphy.com
imgflip.com
tenor.com/gif-maker

Ñåðâіñ äëÿ ïîøóêó òà ñòâîðåííÿ àíіìîâàíèõ ìàëþíêіâ GIPHYÑåðâіñ äëÿ ïîøóêó òà ñòâîðåííÿ àíіìîâàíèõ ìàëþíêіâ GIPHY

Öіêàâèì є òàêîæ âèêîðèñòàííÿ ìîæëèâîñòåé ïðîãðàì ïіäãîòîâêè
ïðåçåíòàöіé äëÿ âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ. Àëå ëіíіéíі àëãîðèòìè âèâ÷à-
þòüñÿ ó 2-ìó êëàñі, à àíіìàöії ó ïðåçåíòàöіÿõ – ó 4-ìó. Òîìó ëîãі÷íіøå
âèçíà÷àòè ïîñëіäîâíіñòü àíіìàöіé íà ñëàéäі, ñïèðàþ÷èñü íà âìіííÿ
ñòâîðþâàòè ëіíіéíі àëãîðèòìè. Òàê ìè ïîâòîðþєìî òà àêòóàëіçóєìî öþ
òåìó. Òàêèé ïіäõіä ìîæå áóòè ðåàëіçîâàíèé ó 4-ìó êëàñі äëÿ àêòóàëі-
çàöії çíàíü ïðî ëіíіéíі àëãîðèòìè ïåðåä âèâ÷åííÿì àëãîðèòìіâ ç ðîçãà-
ëóæåííÿìè і ïîâòîðåííÿìè. Îñêіëüêè ïîñëіäîâíіñòü âіäòâîðåííÿ àíі-
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ìàöіéíèõ åôåêòіâ íà ñëàéäі є ïåâíèì ëіíіéíèì àëãîðèòìîì, òî
ñòâîðåííÿ ïðîñòèõ àíіìàöіéíèõ іñòîðіé ó ïðåçåíòàöіÿõ äîñèòü äієâî òà
íàî÷íî ïîêàçóþòü, ÿê ïðàöþþòü ëіíіéíі àëãîðèòìè.

Íàòîìіñòü ó ÒÎÏ (Ð. Øèÿí) íå êîíêðåòèçóєòüñÿ ïðèêëàäíèé ïðî-
ãðàìíèé çàñіá, à áіëüøå îïèñóþòüñÿ òі âìіííÿ, ÿêі ìàє çäîáóòè ó÷åíü.

Óæå ó 2-ìó êëàñі ó çìіñòîâіé ëіíії «Ìîÿ öèôðîâà òâîð÷іñòü» î÷іêóâà-
íèìè ðåçóëüòàòàìè íàâ÷àííÿ є ïðåçåíòóâàííÿ іäåé òà/àáî ðåçóëüòàòіâ
ñâîєї äіÿëüíîñòі çà äîïîìîãîþ ìàëþíêіâ, òåñòіâ, ìóçèêè òîùî. Ôàêòè÷íî
öå îäíà ç íåáàãàòüîõ çãàäîê ïðåçåíòóâàííÿ. Òîáòî, ó öіé çìіñòîâіé ëіíії
ó 2-ìó êëàñі íå ãîâîðèòüñÿ ïðî âèâ÷åííÿ ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòà-
öіé. Òóò éäåòüñÿ ïðî òå, ùî âіäáóâàєòüñÿ ïіäãîòîâêà ó÷íіâ äî âìіííÿ
ïðåäñòàâëÿòè ñâîї ðåçóëüòàòè, çîêðåìà é ó ïîäàëüøîìó çà äîïîìîãîþ
ïðåçåíòàöіé. Öå íàäçâè÷àéíî âàæëèâå âìіííÿ. Íàäàëі ïіä ÷àñ âèêîíàí-
íÿ ïðîєêòіâ, ïðàêòè÷íèõ ðîáіò òà іíøîãî âàæëèâèì åòàïîì є ïðåäñòàâ-
ëåííÿ і çàõèñò ñâîїõ ðåçóëüòàòіâ. Öå íå îáîâ’ÿçêîâî ìàє âіäáóâàòèñÿ çà
äîïîìîãîþ ïðåçåíòàöії. Òóò âàæëèâî óçàãàëüíèòè ðåçóëüòàòè, îôîðìèòè
їõ, ïіäãîòóâàòè âèñòóï, âìіòè âåñòè ñåáå ïåðåä àóäèòî ðієþ.

Òàêîæ ó 2-ìó êëàñі çà ÒÎÏ (Ð. Øèÿí) ó çìіñòîâіé ëіíії «Êîìóíіêà-
öіÿ òà ñïіâïðàöÿ» ïåðåäáà÷åíî ôîðìóâàííÿ âìіííÿ îöіíþâàòè ðåçóëü-
òàòè äіÿëüíîñòі. Âîíî є êëþ÷îâèì ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ ðî-
áіò, îñêіëüêè äàє çìîãó ïðàâèëüíî ïîðіâíþâàòè ðåçóëüòàòè, çíàõîäèòè
âëàñíі ïîìèëêè òà óäîñêîíàëþâàòè ñâîї ïðîäóêòè.

Ó 3–4 êëàñàõ çà ÒÎÏ (Ð. Øèÿí) ó çìіñòîâіé ëіíії «Ìîÿ öèôðîâà òâîð-
÷іñòü» î÷іêóâàíèìè ðåçóëüòàòàìè âèçíà÷åíî âìіííÿ ñòâîðþâàòè ïðîñòі
ìóëüòèìåäіéíі ïðîäóêòè çà ïіäòðèìêè â÷èòåëÿ, ÷ëåíіâ ñіì’ї àáî іíøèõ
ó÷íіâ; óäîñêîíàëþâàòè çîâíіøíіé âèãëÿä ñòâîðåíèõ іíôîðìàöіéíèõ ïðî-
äóêòіâ. Ñàìå î÷іêóâàíі ðåçóëüòàòè òóò êîíêðåòèçóþòü ó çìіñòі íàâ÷àííÿ
ìіñöå ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé. Òàê, ïîíÿòòÿ «ìóëüòèìåäіéíі
ïðîäóêòè» äîñèòü øèðîêå і ìîæå ðåàëіçîâóâàòèñÿ â ðіçíîìó âèãëÿäі.
Ïðîòå ñàìå ïðåçåíòàöії íàéáіëüø êîìïàêòíî òà äîñòóïíî îá’єäíóþòü
îïèñàíі ó çìіñòі íàâ÷àííÿ â öіé çìіñòîâіé ëіíії âìіííÿ.

ßê áà÷èìî, ó ÒÎÏ (Ð. Øèÿí) íåìàє êîíêðåòíèõ âêàçіâîê íà ïðîãðà-
ìè ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé, íàâіòü â î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòàõ íàâ÷àííÿ
íå âæèâàþòüñÿ ñïåöèôі÷íі äëÿ ïðåçåíòàöіé ïîíÿòòÿ. Є çãàäêè ïðî ïðå-
çåíòóâàííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі, àëå їõ ìîæíà іíòåðïðåòóâàòè ÿê âè-
ñòóï ïåðåä êëàñîì, çàõèñò ðåçóëüòàòіâ ïðîєêòіâ òîùî. Òà âñå æ, ìàþ÷è
íà óâàçі ïåðåëіê îñíîâíèõ ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ, âèâ÷åííÿì
ÿêèõ ïîòðіáíî çàáåçïå÷èòè íàñòóïíіñòü іç ñåðåäíüîþ òà ñòàðøîþ øêî-
ëîþ, à òàêîæ ðîçóìіþ÷è íàñêіëüêè âàæëèâå ìіñöå â ñó÷àñíіé øêîëі ïî-
ñіäàþòü ïðåçåíòàöії, ïðàâèëüíîþ іíòåðïðåòàöієþ çàïðîïîíîâàíîãî ó ïðî-
ãðàìі çìіñòó íàâ÷àííÿ є âèâ÷åííÿ ñàìå ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé.
Äëÿ êîíêðåòèçàöії çìіñòó òà âèçíà÷åííÿ òåì óðîêіâ ìîæíà çâåðíóòèñÿ
äî Òèïîâîї îñâіòíüîї ïðîãðàìè (Î. Ñàâ÷åíêî), øêіëüíèõ ïіäðó÷íèêіâ,
êàëåíäàðíèõ ïëàíіâ, ðîçðîáëåíèõ äëÿ ïіäðó÷íèêіâ ç іíôîðìàòèêè.
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Âèçíà÷àþ÷è, ÿê ñàìå íàâ÷àòè ó÷íіâ ñòâîðþâàòè ïðåçåíòàöії, âàðòî
äàòè âіäïîâіäü íà ïèòàííÿ «Іç ÷îãî ïî÷àòè?». Îòæå, ùå äî ïî÷àòêó âè-
â÷åííÿ ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé ó÷íі ìàþòü óìіòè:

– âèñòóïàòè ïåðåä àóäèòîðієþ;
– ïëàíóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü;
– óçàãàëüíþâàòè ðåçóëüòàòè ñâîєї ðîáîòè;
– ïðåäñòàâëÿòè ðåçóëüòàòè ñâîєї äіÿëüíîñòі.
Öі âìіííÿ ëèøå ïî÷èíàþòü ðîçâèâàòèñÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі. Íå

âàðòî î÷іêóâàòè âіä ó÷íіâ âèñîêîãî ðіâíÿ öèõ óìіíü. Àëå ó ïðîñòèõ
ïðîєêòàõ ó÷íі ìîæóòü їõ ïðîäåìîíñòðóâàòè.

Âèõîäÿ÷è ç ïîëîæåíü Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì, ìîæíà çàïðîïîíó-
âàòè òàêó ïîñëіäîâíіñòü âèâ÷åííÿ òåì:

1. Ïîêàç ïðåçåíòàöіé ó÷íÿìè. Äîöіëüíî ïî÷àòè ç ïîêàçó ãîòîâèõ
ïðåçåíòàöіé. Öå äàñòü óÿâëåííÿ ïðî òå, äëÿ ÷îãî і ÿê ñàìå âèêîðèñòî-
âóþòü ïðåçåíòàöії. Âäàëî ïіäіáðàíі ïðåçåíòàöії ñòàíóòü âçіðöåì äëÿ
ó÷íіâ, ÿêі âîíè íàñëіäóâàòèìóòü ïіä ÷àñ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ.

2. Ñòâîðåííÿ ñëàéäіâ і âèáіð ìàêåòà. Äèçàéí ïðåçåíòàöії. Öі òåìè є
ïî÷àòêîâèìè òà îá’єäíóþòü íàâè÷êè ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії. Ó÷íі ñòâî-
ðþþòü ïðîñòі ïðåçåíòàöії íà 3–4 ñëàéäè. Óæå íà öüîìó åòàïі ïîòðіáíî
ïðèâ÷àòè їõ äî ïåâíîї ñòðóêòóðè, ëîãі÷íîї ïîñëіäîâíîñòі ïîäàííÿ ìàòå-
ðіàëó. Ïðè öüîìó ìîæíà ïîñëàòèñÿ íà ìàòåðіàë ç óêðàїíñüêîї ìîâè.

Ïðèêëàä äіàëîãó íà óðîöі:
– Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ òåêñò?
– Іç çà÷èíó, îñíîâíîї ÷àñòèíè òà êіíöіâêè.
– ×îìó âàæëèâî äîòðèìóâàòèñÿ òàêîãî ïîðÿäêó?
– Òîìó ùî òàê ëåãøå çðîçóìіòè, ïðî ùî òåêñò.
– À ÿê ëåãøå çðîçóìіòè ïðåçåíòàöіþ?
Òàê ìè ïіäâîäèìî ó÷íÿ äî âàæëèâîñòі ñòðóêòóðóâàííÿ ïðåçåíòàöії.

Äàëі ïîòðіáíî ïåðåéòè äî ïіäãîòîâêè ñöåíàðіþ. Âіí є âàæëèâèì åòàïîì
ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії. Ñïî÷àòêó ïîòðіáíî äàòè âіäïîâіäі íà òàêі ïèòàí-
íÿ: Ïðî ùî öÿ ïðåçåíòàöіÿ? Ùî íàéâàæëèâіøå â öіé ïðåçåíòàöії? ßêі
ìàëþíêè áóäóòü ó íіé? ßê âîíà ìàє âèãëÿäàòè?

Çàïèøè ñöåíàðіé ïðåçåíòàöії, ó ÿêіé áóäå ïîêàçàíî öâіòіííÿ âèøíі,
ïîÿâà ëèñòÿ òà äîçðіâàííÿ âèøåíü. ßêі îá’єêòè ïîòðіáíî ïіäãîòóâàòè äëÿ
öієї ïðåçåíòàöії? ßêі àíіìàöії ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè äëÿ öèõ îá’єêòіâ?

3. Çàïîâíåííÿ ñëàéäіâ òåêñòîì. Îôîðìëåííÿ òåêñòó. ßê áóëî çà-
çíà÷åíî âèùå, є äâà ïіäõîäè ó âèâ÷åííі òåìè «Îôîðìëåííÿ òåêñòó».
Çãіäíî іç öèì і îáèðàєòüñÿ ïîñëіäîâíіñòü òà íàïîâíåííÿ öієї òåìè.

4. Äîäàâàííÿ îá’єêòіâ äî ñëàéäà (òåêñò, ìàëþíêè). Âèêîðèñòîâó-
єìî îá’єêòíèé ïіäõіä. Òåêñò, ìàëþíêè, ñëàéäè – öå îá’єêòè. Ìîæíà
çìіíþâàòè âëàñòèâîñòі öèõ îá’єêòіâ – ðîçìіðè, êîëіð, âіäîáðàæåííÿ,
àíіìàöіþ. Ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöії ó÷íі ïðàöþþòü ç îá’єêòàìè
і їõíіìè âëàñòèâîñòÿìè. Ç äåÿêèìè ç íèõ âîíè âæå ïðàöþâàëè, âèâ÷à-
þ÷è іíøі òåìè, à äåÿêі âèêîðèñòîâóþòü óïåðøå.
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5. Ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé äëÿ âëàñíèõ ïðîєêòіâ. Ìîæå âіäáóâàòè-
ñÿ і íà çàâåðøàëüíèõ óðîêàõ âèâ÷åííÿ ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòà-
öіé, і â ìåæàõ âèêîíàííÿ íàñòóïíèõ ïðîєêòіâ.

Íàéâàæ÷å ó÷íÿì äàєòüñÿ âèçíà÷èòè ïîñëіäîâíіñòü àíіìàöіé. Çà-
ïðîïîíóєìî êіëüêà çàâäàíü, ÿêі äàþòü çìîãó ñôîðìóâàòè ïîòðіáíі íà-
âè÷êè.

1. Ðîçãëÿíü ïðèêëàä îáëàñòі àíіìàöії ç Microsoft PowerPoint òà âè-
çíà÷ ïîñëіäîâíіñòü àíіìàöіé:

1) _______________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) _______________________________________________________

4) _______________________________________________________

Ó ÿêîї ôіãóðè àíіìàöіéíèé åôåêò çàêіí÷óєòüñÿ òðåòіì?

___________________________________________________________

Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ àíіìàöії ÿêîї ôіãóðè ðîçïî÷èíàєòüñÿ àíіìàöіÿ
çіðêè?

___________________________________________________________

2. Çàôàðáóé ÷àñòèíè ïðÿìîêóòíèêіâ òàê, ùîá âîíè âіäîáðàæàëè
íàñòóïíó ïîñëіäîâíіñòü àíіìàöіé:

– ó çіðêè òà îâàëó àíіìàöіÿ ðîçïî÷èíàєòüñÿ îäíî÷àñíî;
– ïіñëÿ çіðêè і îâàëó ðîçïî÷èíàєòüñÿ àíіìàöіÿ ó ñòðіëêè;
– ïіñëÿ ñòðіëêè ðîçïî÷èíàєòüñÿ àíіìàöіÿ ó ïðÿìîêóòíèêà.

Зірка

Овал

Стрілка

Прямокутник

3. Óïèøè ó õðîíîìåòðàæ äëÿ êîæíîãî îá’єêòà òðèâàëіñòü àíіìàöії
òà çàòðèìêó ïåðåä її ïî÷àòêîì çãіäíî çі ñöåíàðієì:
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1) Ñõîäèòü ñîíöå ïðîòÿãîì 2 ñåêóíä.
2) ×åðåç 1 ñåêóíäó ïіñëÿ ñõîäó ñîíöÿ âèïëèâàє ïåðøà õìàðèíêà 

âïðîäîâæ 3 ñåêóíä.
3) ×åðåç 1 ñåêóíäó ïіñëÿ ïî÷àòêó àíіìàöії ïåðøîї õìàðèíêè âèïëè-

âàє äðóãà õìàðèíêà, ÿêà ðóõàєòüñÿ âïðîäîâæ 2 ñåêóíä.
4) Ïіñëÿ äðóãîї õìàðèíêè âèëіòàє ïòàõ, ÿêèé ðóõàєòüñÿ âïðîäîâæ 

4 ñåêóíä.

Сонце Перша хмаринка

Друга хмаринка Птах

Âèáіð ïðèêëàäíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîáіâ äëÿ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé
äîñèòü âåëèêèé, àëå ñïðîùåíèõ âàðіàíòіâ äëÿ ó÷íіâ ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ 
íåáàãàòî. Òîáòî áіëüøіñòü ïðîãðàì ïðèçíà÷åíі äëÿ âèêîðèñòàííÿ äî-
ðîñëèìè. Âîíè ìіñòÿòü áàãàòî ôóíêöіé і äіòè ìîæóòü ïëóòàòèñÿ 
â ñêëàäíîìó іíòåðôåéñі.

Íàéïîøèðåíіøèé âàðіàíò ó øêîëàõ Microsoft PowerPointÍàéïîøèðåíіøèé âàðіàíò ó øêîëàõ Microsoft PowerPoint
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OpenOffice Impress. Çі ñêëàäó OpenOffice.Org (www.openoffice.org)OpenOffice Impress. Çі ñêëàäó OpenOffice.Org (www.openoffice.org)

ff ä ff ffLibreOffice Impress çі ñêëàäó LibreOffice, (www.libreoffice.org),
ó óÿêèé є âіäãàëóæåííÿì ïðîєêòó OpenOffice.Org

Öіêàâèì є âèêîðèñòàííÿ îíëàéí-ïðîãðàì ïіäãîòîâêè ïðåçåíòàöіé.
Íàïðèêëàä, Google Ïðåçåíòàöії ìàє ìåíøå ôóíêöіé, íіæ Microsoft
PowerPoint, òà ïðîñòіøà äëÿ îïàíîâóâàííÿ ó÷íÿìè ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ.
Äëÿ їõ ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâå ïіäêëþ÷åííÿ äî іíòåðíåòó.
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Google Ïðåçåíòàöії

Ñõåìà îñíîâíèõ äіé ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії:

МАТЕРІАЛ

СТРУКТУРА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

СЦЕНАРІЙ

ОФОРМЛЕННЯ

РОЗТАШУВАННЯ

РУХ. АНІМАЦІЯ

а) визначення мети презентації;
б) пошук матеріалів;
в) відбір матеріалів;
г) редагування матеріалів
 (спрощення тексту, видалення гіперпосилань)

а) визначення переліку елементів, об’єктів
 (заголовки, тексти, малюнки тощо);
б) визначення схеми кожного слайда;
в) визначення оптимального розташування елементів, композиція

а) фон, шаблон оформлення (кольори, оригінальність);
б) шрифт (тип, розмір, колір);
в) відповідність кольору фону та шрифту;
г) виділення тексту (колір, поворот тощо);
д) малюнки

а) підготовка виступу;
б) підготовка сценарію презентації;
в) вказати у виступі номери слайдів;
г) записати час демонстрації кожного слайда

а) визначення взаємозв’язків між матеріалом;
б) визначення взаємозв’язків між слайдами;
в) визначення послідовності відтворення

а) створення плану презентації;
б) поділ матеріалів на слайди;
в) створення списку слайдів з описом матеріалів

а) вибір типів анімації;
б) уніфікація анімації;
в) співвідношення траєкторій руху
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Ãðóáîþ ïîìèëêîþ є çàõîïëåííÿ ñòâîðåííÿì ïðåçåíòàöіé, êîëè ó÷íі
ëèøå êîïіþþòü іíôîðìàöіþ ç іíòåðíåòó. Öå ïðèâ÷àє їõ äî ðåïðîäóê-
òèâíîãî ìèñëåííÿ òà ïîðóøåííÿ àêàäåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі.

Ïîòðіáíî, ùîá ó÷íі âèêîíóâàëè ðåàëüíó ðîáîòó, ïðîєêò і ðåçóëüòàòè 
âèñâіòëþâàëè ó ïðåçåíòàöії.

Íàïðèêëàä, ó÷íі âèêîíóþòü ïðîєêò «×èñòі áåðåãè Ïіâäåííîãî
Áóãó».

Ïîãàíà ïðåçåíòàöіÿ: ó÷íі øóêàþòü êàðòèíêè òà òåêñòè â іíòåðíåòі
і ñêëàäàþòü ïðåçåíòàöіþ іç öèõ ìàòåðіàëіâ.

Õîðîøà ïðåçåíòàöіÿ: ó÷íі ïіä ÷àñ åêñêóðñії âіäâіäóþòü áåðåã ðі÷êè,
ôîòîãðàôóþòü, ñëóõàþòü ó÷èòåëÿ (áàòüêіâ), çàïàì’ÿòîâóþòü і íà îñíîâі 
öèõ ìàòåðіàëіâ ãîòóþòü ïðåçåíòàöіþ (ìîæëèâî ïіäñèëþþòü її іíôîðìà-
öієþ ç іíòåðíåòó).

2.6. Ìåðåæà Іíòåðíåò, ïîøóê іíôîðìàöії 
òà êîìóíіêàöіéíі çàñîáè

Ñó÷àñíà äèòèíà äîñèòü ðàíî ïî÷èíàє êîðèñòóâàòèñÿ çàñîáàìè ìåðå-
æі Іíòåðíåò. ×àñòî òðàïëÿєòüñÿ òàê, ùî â ïî÷àòêîâіé øêîëі ïîòðіáíî
íå â÷èòè âèêîðèñòîâóâàòè âіäïîâіäíі çàñîáè, à ïðîâîäèòè êîðåêöіþ íå-
ïðàâèëüíî ñôîðìîâàíèõ óìіíü і íàâè÷îê. Íàïðèêëàä, äіòè ìîæóòü ââî-
äèòè â ïîøóêîâіé ñèñòåìі âæå âіäîìó àäðåñó ñàéòó і ëèøå ïіñëÿ îòðè-
ìàííÿ ðåçóëüòàòіâ ïîøóêó ïåðåõîäèòè çà ïîñèëàííÿì. Ó áіëüøîñòі
ðîçìèòà ìåæà ìіæ ïîíÿòòÿìè «áðàóçåð» òà «іíòåðíåò» – «âêëþ÷èòè
іíòåðíåò» іíîäі ìîæå îçíà÷àòè «çàïóñòèòè áðàóçåð». Îñîáëèâîþ ïðî-
áëåìîþ є ìàéæå ïîâíà âіäñóòíіñòü çíàíü ïðî áåçïåêó â іíòåðíåòі. Ïà-
ðàäîêñàëüíî, ùî ïіä ÷àñ îïèòóâàíü ó÷íі ðîçðіçíÿþòü іíòåðíåò-øàõðàé-
ñòâà, ðîçêàçóþòü ïðèêëàäè ç æèòòÿ, ïîâ’ÿçàíі ç ïîðóøåííÿì áåçïåêè, 
óòіì, ñàìі íå äîòðèìóþòüñÿ áàçîâèõ ïðàâèë. Ñàìå òîìó â êîæíіé ç
Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì ïðîáëåìі áåçïåêè â іíòåðíåòі ïðèñâÿ÷åíî
çíà÷íó óâàãó.

Óìіííÿ çäіéñíþâàòè ïîøóê â іíòåðíåòі, âіäáèðàòè ïîòðіáíó іíôîð-
ìàöіþ, êîïіþâàòè òåêñò і çîáðàæåííÿ, çíàòè ïðî ïðîáëåìó àâòîðñüêîãî
ïðàâà – óñå öå íåîáõіäíå ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó øêîëі, çîêðåìà é ïî÷àòêî-
âіé. Ó êîæíіé íàâ÷àëüíіé äèñöèïëіíі ñàìîñòіéíà ðîáîòà, ïіäãîòîâêà
ïðîєêòіâ, ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé, ïîøóê ðåñóðñіâ òà іíøå ïåðåäáà÷àє
âèêîðèñòàííÿ іíòåðíåò-çàñîáіâ.

Îñòàííіì ÷àñîì â ñòðóêòóðі іíòåðåñіâ ó÷íÿ ïî÷àòêîâîї øêîëè ïîìіò-
íå ìіñöå çàéìàє ñïіëêóâàííÿ ó ìåðåæі Іíòåðíåò. Ç îäíîãî áîêó òóò 
âàæëèâèìè çàëèøàþòüñÿ íàâè÷êè âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíî-êîìó-
íіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé, à ç іíøîãî – âñå ïîìіòíіøå ñòàє ïñèõîëîãі÷íà
ñêëàäîâà. Óìіííÿ ïðàâèëüíî ôîðìóëþâàòè ñâîþ äóìêó, ðåàãóâàòè íà 
ïîâіäîìëåííÿ, ïîâîäèòèñÿ â êîíôëіêòíèõ ñèòóàöіÿõ çíà÷íî âèõîäÿòü



123

çà ìåæі ëèøå íàâè÷îê íàáîðó òåêñòó òà êîðèñòóâàííÿ ñèñòåìàìè îáìі-
íó ìèòòєâèìè ïîâіäîìëåííÿìè. Çàñòîñóâàííÿ іíòåðíåò-êîìóíіêàöіé ó
ñó÷àñíîãî ó÷íÿ ÷àñòî âèïåðåäæàє âèâ÷åííÿ áàãàòüîõ òåì íà óðîêàõ
іíôîðìàòèêè.

Âðàõîâóþ÷è óíіêàëüíó îñîá ëèâіñòü іíôîðìàòèêè, ÿêà ïîâ’ÿçàíà çі
øâèäêèìè òåìïàìè ðîçâèòêó, çìіñò íàâ÷àííÿ іíôîðìàòèêè ïîñòіéíî
çìіíþєòüñÿ, îñêіëüêè çìіíþþòüñÿ ñàéòè, ïðîãðàìè, çàñîáè, òåõíîëîãії,
ç’ÿâëÿ þòüñÿ íîâі ìîæëèâîñòі, ñêëàäíі òåõíîëîãії ñòàþòü äîñòóïíіøè-
ìè äëÿ äіòåé.

Зміст навчання щодо вивчення понять інформація
та інформаційні процеси

Клас

Типова освітня 
програма, розроблена 

під керівництвом
О. Савченко

Типова освітня 
програма, розроблена 

під керівництвом
Р. Шияна

2 клас Змістова лінія «Інформа-
ція. Дії з інформацією».
Серед очікуваних резуль-
татів навчання є:
використовує мережі для 
отримання інформації та
спілкування під контро-
лем дорослих.
Онлайн-версія графічного 
редактора

Змістова лінія «Я у світі інформації (Дані. 
Інформація. Моделі)»
Формулювання запитань (типу «так / ні», 
відкриті, уточнювальні) до розповідей, тек-
стів, завдань. Формулювання запитів для 
пристроїв і людей.
Головні / ключові слова для пошуку інфор-
мації в навколишньому середовищі та мере-
жах («про що я хочу дізнатися?»). Як запит 
сформулювати одним словом / словосполу-
ченням?
Змістова лінія «Я і цифрові пристрої»
Передавання інформації в сучасному су-
спільстві. Програми та пристрої для спілку-
вання в інтернеті, у безпечних онлайнових і 
офлайнових середовищах.
Спілкування, пошук інформації через відео-
чи звуковий (голосовий) режим або переда-
вання простого тексту, зображення тощо.
Перегляд навчального відео, анімацій, схем,
пошук і навігація в безпечних мережах та
інтернеті за допомогою цифрових пристроїв.
Змістова лінія «Відповідальність та безпе-
ка в інформаційному суспільстві».
Вікові обмеження на перегляд сторінок 
і створення акаунтів. Безпека в мережах. 
Небезпечні співрозмовники та теми.
Етика спілкування в мережах і в реальному
житті, особ ливості цифрового спілкування. 
Як уникнути цькування і діяти у випадку 
образ у цифровому спілкуванні
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Клас

Типова освітня 
програма, розроблена

під керівництвом
О. Савченко

Типова освітня
програма, розроблена 

під керівництвом
Р. Шияна

3 клас Поняття про мережу 
Інтернет, програма-брау-
зер, вебсторінка, вебсайт, 
гіперпосилання. Автор-
ське право. Безпечна 
робота в інтернеті

Змістова лінія «Я у світі інформації»
Прості критерії оцінювання надійності інтер-
нет-сайтів. Факти та судження, способи їх
розпізнавання.
Визначення URL-адреси інформаційного
ресурсу (джерела інформації), поняття про
авторство матеріалу.
Змістова лінія «Я і цифрові пристрої»
Пошук інформації. Види пошуку.
Пошукові системи.
Порівняння інформаційних ресурсів. Освітні
вебресурси і правила роботи з ними.
Засоби і методи міжособистої комунікації в
мережевих спільнотах. Етика спілкування в
мережах і її дотримання. Спільне та відмін-
не між реальним і віртуальним спілкуван-
ням.
Поняття про гіпертекст, гіперпосилання.
Навігація в мережах.
Змістова лінія «Відповідальність та безпе-
ка в інформаційному суспільстві»
Етика та безпека цифрової поведінки, циф-
рова репутація та цифровий слід. Відпові-
дальна поведінка онлайн. Конфіденційність
даних, приватність інформації. Сильні та
слабкі паролі. Джерела отримання допомоги
в прикрих і тривожних ситуаціях.
Культура в мережах, особ ливості комунікації
з людьми іншої культури та з особ ливими
потребами

4 клас Пошук інформації у мере-
жі Інтернет. Інформаційна 
взаємодія. Критичне оці-
нювання інформації

ßê áà÷èìî, çà Òèïîâîþ îñâіòíüîþ ïðîãðàìîþ (Î. Ñàâ÷åíêî) ñåðåä
іíòåðíåò-çàñîáіâ, ÿêі âèâ÷àþòüñÿ ó 2-ìó êëàñі, є êîðîòêà çãàäêà ïðî 
âèêîðèñòàííÿ ìåðåæ äëÿ îòðèìàííÿ іíôîðìàöії òà îíëàéí-âåðñіÿ ãðà-
ôі÷íîãî ðåäàêòîðà, ÿêèé âèçíà÷åíî ÿê äîäàòêîâèé іíñòðóìåíò. Íàòî-
ìіñòü ó ïðîãðàìі (Ð. Øèÿí) óæå ó 2-ìó êëàñі äàєòüñÿ äîñèòü øèðîêå
ïîëå äëÿ âèâ÷åííÿ ìåðåæі Іíòåðíåò. Âàðòî ïіäêðåñëèòè, ùî áàãàòî äі-
òåé óæå àêòèâíî âèêîðèñòîâóþòü öі òåõíîëîãії, òîìó ââîäèòè âіäïîâіä-
íі òåìè íà ïî÷àòêó âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè є ëîãі÷íèì êðîêîì.

Âèâ÷åííÿ çàñîáіâ ìåðåæі Іíòåðíåò ìîæíà ïîäіëèòè íà êіëüêà åòà-
ïіâ. Âîíè äîñèòü óìîâíі, íå ïðèâ’ÿçàíі äî ÿêîãîñü êîíêðåòíîãî êëàñó
і çîðієíòîâàíі íà ñòóïіíü ñêëàäíîñòі ìàòåðіàëó.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Ïî÷àòêîâèé åòàï. Ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ïåðåãëÿäó ñàéòіâ
òà êîðèñòóâàííÿ áðàóçåðîì

Íà öüîìó åòàïі ó÷íі ïåðåãëÿäàþòü ïðîñòі ñàéòè, ÷èòàþòü òåêñòè,
ïåðåãëÿäàþòü çîáðàæåííÿ, êîðèñòóþòüñÿ ïðîñòèìè çàñîáàìè íàâіãàöії.
Ó÷èòåëü çàçäàëåãіäü ìàє ïіäіáðàòè öіêàâі äèòÿ÷і ñàéòè, ç ðіçíîìàíіò-
íèì îôîðìëåííÿì, òèïàìè ìåíþ (âåðòèêàëüíå, ãîðèçîíòàëüíå, ñïèñ-
êè, ïіêòîãðàìè àáî âåëèêі çîáðàæåííÿ). Îñíîâíå çàâäàííÿ íà öüîìó
åòàïі – îçíàéîìèòèñÿ çі ñïîñîáàìè ñòðóêòóðóâàííÿ іíôîðìàöії íà ñàé-
òàõ і íàáóòè äîñâіä êîðèñòóâàííÿ ñàéòàìè. Ïіä ÷àñ ïåðåãëÿäó ñàéòіâ
ó÷íі îçíàéîìëþþòüñÿ ç áðàóçåðîì òà îñíîâíèìè éîãî ìîæëèâîñòÿìè.
Äëÿ âèâ÷åííÿ áðàóçåðà íå âàðòî âèäіëÿòè îêðåìèé óðîê. Óñі íàâè÷êè
ôîðìóþòüñÿ ïîñòóïîâî, ïіä ÷àñ ïðàêòè÷íèõ ðîáіò. Âàæëèâî ïîêàçàòè
ðіçíі áðàóçåðè òà âêàçàòè íà їõíþ ïîäіáíіñòü. Â ó÷íіâ ïîòðіáíî ñôîðìó-
âàòè ÷іòêå óÿâëåííÿ, ùî áðàóçåð – öå ïðîãðàìà äëÿ ïåðåãëÿäó âåáñàé-
òіâ, à íå âëàñíå іíòåðíåò. Íà öüîìó åòàïі ó÷íі ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ
êíîïêàìè «Âïåðåä» і «Íàçàä» ó áðàóçåðі äëÿ âåáñåðôіíãó.

Ïåðøèé åòàï. Îòðèìàííÿ ïî÷àòêîâèõ òåîðåòè÷íèõ óÿâëåíü
ïðî іíòåðíåò

Íà öüîìó åòàïі âіäáóâàєòüñÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîíÿòòÿìè âåáñòîðіí-
êà, âåáñàéò, ãіïåðòåêñò, ãіïåðïîñèëàííÿ. Óñі öі ïîíÿòòÿ ââîäÿòüñÿ íà
ïðèêëàäàõ. Ó ïîäàëüøîìó їì ìîæíà äàâàòè ïåâíі îçíà÷åííÿ àáî îïèñè.
Íàïðèêëàä, ùîäî ãіïåðïîñèëàííÿ ìîæíà äàòè òàêå ïîÿñíåííÿ:

Ãіïåðïîñèëàííÿ ñêëàäàєòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Ïåðøà, âèäèìà, – öå
òåêñò, ìàëþíîê àáî іíøèé îá’єêò, ÿêèé áà÷èòü ëþäèíà. Äðóãà, ïðèõî-
âàíà, – öå âêàçіâêà äëÿ ïåðåõîäó äî іíøîãî äîêóìåíòà, ñàéòó, ìàëþí-
êà, ÷àñòèíè òåêñòó òîùî.

Òóò òàêîæ ìîæíà ââîäèòè ïîíÿòòÿ URL-àäðåñè òà âèâ÷àòè її ñòðóê-
òóðó. Öå äàє çìîãó ïðèâåðòàòè óâàãó ó÷íіâ äî àäðåñè ñàéòó é âèêî-
ðèñòîâóâàòè àäðåñó ÿê îäèí ç іíñòðóìåíòіâ âèçíà÷åííÿ ðіâíÿ äîâіðè äî
ñàéòó. Òîáòî îäèí ç êðèòåðіїâ âèçíà÷åííÿ õèáíîñòі ÷è äîñòîâіðíîñòі
іíôîðìàöії, äîâіðè äî äæåðåëà – öå àäðåñà ñàéòó.

Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìîæíà äàòè ñïðîùåíå îçíà÷åííÿ URL-àäðåñè,
ó ÿêіé íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ òåõíі÷íі òåðìіíè.

URL-àäðåñà – öå àäðåñà ñàéòó, ÿêó âè ââîäèòå ó áðàóçåðі.
Äåùî ñêëàäíіøå äàòè îçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äîìåí». Ìîæíà çàñòîñó-

âàòè òàêèé ïіäõіä: Ïîðіâíÿéòå URL-àäðåñó ñàéòó òà URL-àäðåñó éîãî
ñòîðіíêè. Ùî ñïіëüíîãî òà âіäìіííîãî ìіæ íèìè? Çðîáіòü âèñíîâîê.
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Ïіñëÿ ïåðåãëÿäó êіëüêîõ ñòîðіíîê ñàéòó ó÷íі çàóâàæóþòü, ùî є ïåâ-
íà îäíàêîâà ÷àñòèíà àäðåñè â óñіõ ñòîðіíêàõ. Ñàìå іç öüîãî і âèïëèâàє
îçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äîìåí».

Äîìåí – öå ñïіëüíà ÷àñòèíà URL-àäðåñè ñàéòó òà éîãî ñòîðіíîê.
Ó êіíöі íàçâè äîìåíó ëіòåðè ua âêàçóþòü íà ïðèíàëåæíіñòü ñàé-

òó äî ïåâíîї êðàїíè. Îòæå, ua îçíà÷àє Óêðàїíà, uk – Âåëèêà Áðèòà-
íіÿ, pl – Ïîëüùà, jp – ßïîíіÿ òà іí. Äåðæàâíі óñòàíîâè â Óêðàїíі 
ìàþòü äîìåí gov.ua.

Îäðàçó ïіñëÿ ôîðìóâàííÿ ïîíÿòòÿ URL-àäðåñè ìîæíà ïîäàâàòè
ïðàâèëà âèçíà÷åííÿ íàäіéíîñòі ñàéòó ÿê äæåðåëà іíôîðìàöії. Çàãàëîì
äóæå ñêëàäíî âèçíà÷èòè êðèòåðії íàäіéíîñòі ñàéòó, ÿêі á âіäïîâіäàëè
âіêîâèì âèìîãàì ó÷íіâ ïî÷àòêîâîї øêîëè. Òîìó äåÿêі êðèòåðії ìîæóòü
âèäàâàòèñÿ ñóìíіâíèìè àáî ìàëîçíà÷èìèìè, àëå âîíè äàþòü çìîãó
øâèäêî îöіíèòè ñàéò і ñôîðìóâàòè ñâîþ äóìêó ïðî íüîãî.

ßê ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ñàéò íàäіéíèé:
– Öå ñàéò äåðæàâíîї óñòàíîâè àáî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
– Íà ñàéòі ïóáëіêóþòü іíôîðìàöіþ âіäîìі ôàõіâöі.
– Ñàéò âèçíàíî іíøèìè êîðèñòóâà÷àìè ÿê íàäіéíèé.
– Íà ñàéòі îñíîâíó óâàãó ïðèäіëåíî êîðèñíèì ïîâіäîìëåííÿì, à íå 

ðåêëàìі.
– Ó ïîâіäîìëåííÿõ íà ñàéòі ïåðåâàæàþòü âèâàæåíі çàãîëîâêè òà

òåêñòè. 
– Ïàì’ÿòàéòå, óñþ іíôîðìàöіþ, íàâіòü ç íàäіéíèõ ñàéòіâ, ñëіä 

ïåðåâіðÿòè!

Äðóãèé åòàï. Ïîøóê â іíòåðíåòі

Íàéêðàùå ðîçïî÷àòè ôîðìóâàòè â ó÷íіâ óìіííÿ øóêàòè іíôîðìà-
öіþ â іíòåðíåòі çà äîïîìîãîþ ïîøóêó íà îêðåìîìó ñàéòі. Âèêîíóâàòè
ïîøóê ïî ñàéòó ìîæíà âæå íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі çà óìîâè, ÿêùî ó÷íі 
ëåãêî ñïðàâëÿþòüñÿ іç çàâäàííÿìè òà âïåâíåíî çäіéñíþþòü íàâіãàöіþ
ñàéòàìè. Â іíøîìó âèïàäêó öі çàâäàííÿ ìàþòü ïåðåäóâàòè âèâ÷åííþ
ïîøóêîâèõ ñåðâіñіâ. Ó÷èòåëü ìàє ïіäіáðàòè ïðîñòі, çðó÷íі і öіêàâі ñàé-
òè, ÿêі ìàþòü âіäïîâіäíó ôóíêöіþ:

Íàïðèêëàä, ðåçóëüòàò ïîøóêó íà öüîìó ñàéòі çà ñëîâîì «ëèñòіâêà»
ìàòèìå òàêèé âèãëÿä:
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Òóò äîáðå âèäíî äâà ñïîñîáè ïîäàííÿ ðåçóëüòàòіâ. Ïåðøèé – ãðóïó-
âàííÿ çà êàòåãîðіÿìè (øïàëåðè, ç ïàïåðó, íà Âåëèêäåíü òîùî), äðó-
ãèé – ïîñèëàííÿ íà êîíêðåòíó ðîçðîáêó. Ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ êàòåãî-
ðіé ìîæíà çãàäàòè ïðî âïîðÿäêóâàííÿ òà ñòðóêòóðóâàííÿ іíôîðìàöії.
Ïåðåõіä çà ãіïåðïîñèëàííÿìè і ïîâåðíåííÿ â ïî÷àòêîâó òî÷êó ìîæå
âіäáóâàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì êíîïîê íàâіãàöії ó áðàóçåðі àáî ç âіä-
êðèòòÿì íîâîї âêëàäêè (çà äîïîìîãîþ êîíòåêñòíîãî ìåíþ ÷è êëàöàííÿ
ìèøêè ç íàòèñíóòîþ êëàâіøåþ Ctrl).

Äëÿ ïðàâèëüíîãî é åôåêòèâíîãî ïîøóêó â іíòåðíåòі ïîòðіáíî âìіòè
âèçíà÷àòè êëþ÷îâі ñëîâà òà áóäóâàòè ïîøóêîâèé çàïèò. Òóò ïîìіòíèé
âçàєìîçâ’ÿçîê ç ìîâíî-ëіòåðàòóðíîþ ãàëóççþ. Õî÷à ìіæ âèçíà÷åííÿì
êëþ÷îâèõ ñëіâ äî òåêñòó òà äëÿ ïîøóêó є ïåâíі âіäìіííîñòі. Äëÿ ïîøó-
êó â іíòåðíåòі íå ìîæíà äîáèðàòè çàãàëüíі ñëîâà, îñêіëüêè ðåçóëüòàò
áóäå íàäòî øèðîêèì.

Äàëі âіäáóâàєòüñÿ îçíàéîìëåííÿ ç ïîøóêîâèìè ñåðâіñàìè. Êîðèñíî
äàòè äëÿ ïîðіâíÿííÿ êіëüêà ñàéòіâ äëÿ ïîøóêó іíôîðìàöії â іíòåðíåòі.
Ó÷íі ìîæóòü ïîäèâèòèñÿ íà âіäìіííîñòі â îôîðìëåííі òà ñïðîáóâàòè
ïîðіâíÿòè ðåçóëüòàòè ïîøóêó çà îäíàêîâèìè êëþ÷îâèìè ñëîâàìè.

óÏîøóêîâà ñèñòåìà Bing: bing.com
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óÏîøóêîâà ñèñòåìà Google: google.com.ua

ó óÍåâåëèêà óêðàїíñüêà ïîøóêîâà ñèñòåìà Search: search.com.ua

Ïîðіâíÿєìî ðåçóëüòàòè ïîøóêó â öèõ ñèñòåìàõ ñëîâà «ðîçìàëüîâ-
êà» çà ïåðøèìè äâîìà çíàéäåíèìè ñàéòàìè.

Bing
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Google

Search.com.ua

ßê áà÷èìî, ðåçóëüòàòè Google òà Bing âіäðіçíÿþòüñÿ ëèøå ïîçèöі-
єþ ñàéòó, à Search.com.ua áіëüøå îðієíòîâàíèé íà ïðîäàæ òîâàðіâ.

Íà æàëü, ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè ìàòåðіàëіâ äî óðîêó ó÷íі ìîæóòü çіòê-
íóòèñÿ ç íåïðàâäèâîþ òà ïîìèëêîâîþ іíôîðìàöієþ. ßê óæå çàçíà÷àëî-
ñÿ, äëÿ ïî÷àòêîâîї ïåðåâіðêè ìîæíà çâåðíóòè óâàãó íà URL-àäðåñó.
ßêùî öüîãî íå äîñèòü, ïîòðіáíî ñêîðèñòàòèñÿ ïîøóêîì â іíòåðíåòі òà 
çíàéòè ïіäòâåðäæåííÿ.

ßê ïåðåêîíàòèñÿ, ùî ïîâіäîìëåííÿ ïðàâäèâå:
– Ïåðåâіðòå â ðіçíèõ äæåðåëàõ (ïіäðó÷íèêàõ, åíöèêëîïåäіÿõ, íà 

ñàéòàõ) ôàêòè, ÿêі íàâåäåíî â ïîâіäîìëåííі.
– Ïîäóìàéòå, ÿêі äîêàçè ïðàâäèâîñòі íàâåäåíî â íüîìó.
– Âèçíà÷òå, ÷è є ïîâíîþ іíôîðìàöіÿ, ïîäàíà â ïîâіäîìëåííі. Íå-

ïîâíà іíôîðìàöіÿ ìîæå çðîáèòè ïîâіäîìëåííÿ íåïðàâäèâèì.
– Ïîìіðêóéòå, ïðî ùî éäåòüñÿ â ïîâіäîìëåííі: ïðî ôàêòè ÷è ïðî 

ñóäæåííÿ.
– Ïåðåêîíàéòåñÿ â íàäіéíîñòі äæåðåëà ïîâіäîìëåííÿ.
Ïðàêòè÷íà ðîáîòà ç ïîøóêó â іíòåðíåòі ìîæå ïîєäíóâàòèñÿ іç 

çàâäàííÿì îáðîáêè іíôîðìàöії, ãðóïóâàííÿ òà âïîðÿäêóâàííÿ її, ïðåä-
ñòàâëåííÿ â çðó÷íіé ôîðìі.
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Ôðàãìåíò ïðàêòè÷íîї ðîáîòè «Ïîøóê â іíòåðíåòі»
Çíàéäіòü íà ñàéòі kazkar.info ïіäðîçäіë «Ëåãåíäè ïðî ðîñëèíè» òà

çàïîâíіòü ïðîïóùåíі íàçâè ðîñëèí і ëåãåíä ó òàáëèöі çà äîïîìîãîþ 
ïîøóêó íà ñàéòі.

Çíàéäіòü íà ñàéòі «Âèäàâíèöòâî Ñòàðîãî Ëåâà» (starylev.com.ua) іí-
ôîðìàöіþ ïðî êíèæêè òà çàïîâíіòü ïðîïóùåíі ìіñöÿ â òàáëèöі.

Книжка Автор Головні герої Ціна Малюнок на
обкладинці

Джуді Муді й талісман 
невдачі Джуді Муді 80 грн

Єнотик Бо і повітряна
куля Ірина Лазуткіна

Єнот з кротом
на повітряній 
кулі

Ракета на чотирьох
лапах Собака

Котохатка Шестеро малень-
ких кошенят

Ïіñëÿ îòðèìàííÿ ðåçóëüòàòіâ ïîøóêó òà âіäêðèòòÿ ñàéòіâ ó÷íі ìî-
æóòü êîïіþâàòè іíôîðìàöіþ, ÿêà їì ïîòðіáíà äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ,
ñòâîðåííÿ ïðîєêòó, ðîçâàã òîùî. Ïðè öüîìó ñïèðàєìîñÿ íà âìіííÿ êî-
ïіþâàòè òà âñòàâëÿòè îá’єêòè (îòðèìàíі âïåðøå ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ ãðà-
ôі÷íîãî ðåäàêòîðà) é íà âìіííÿ ñòâîðþâàòè ïàïêè і ïðàöþâàòè ç їõ-
íüîþ ñòðóêòóðîþ (äëÿ çáåðåæåííÿ çîáðàæåíü). Âèêîíóþ÷è òàêі
ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, äå ó÷íі íà îñíîâі ìàòåðіàëіâ ç іíòåðíåòó ñòâîðþ-
þòü âëàñíèé ïðîäóêò, îáîâ’ÿçêîâî ïîòðіáíî îáãîâîðèòè ïðèíöèïè àêà-
äåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі òà ïðîáëåìó àâòîðñüêîãî ïðàâà. Ó÷íі ïîâèííі
çíàòè, ùî ñïèñóâàòè àáî ïðèïèñóâàòè ÷óæі ìàòåðіàëè ñîáі çàáîðîíåíî.

Àâòîðñüêå ïðàâî

Îá’єêòàìè àâòîðñüêîãî ïðàâà ñåðåä іíøîãî є ëіòåðàòóðíі ïèñüìîâі 
òâîðè, êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, ìóçè÷íі òâîðè ç òåêñòîì і áåç òåêñòó, 
òâîðè îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, ôîòîãðàôі÷íі òâîðè òà іíøå.

Äëÿ ïîøèðåííÿ ïіðàòñüêîãî êîíòåíòó, êðіì åêîíîìі÷íèõ, іñíóþòü 
ïåâíі ïñèõîëîãі÷íі ïðè÷èíè. Õóäîæíі òâîðè, êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè òà
é âçàãàëі іíòåëåêòóàëüíà âëàñíіñòü íå çäàþòüñÿ ÷èìîñü ìàòåðіàëüíèì.
Ñêëàäàєòüñÿ âðàæåííÿ, ùî àâòîð, âëàñíèê íі÷îãî íå âòðà÷àє, ÿêùî
ñêîïіþâàòè éîãî òâіð. Ñïðàâäі, òóò êëþ÷îâå ñëîâî «ñêîïіþâàòè». Ïðè-
ìіðíèê òâîðó çàëèøèòüñÿ â àâòîðà. Àëå, íàñïðàâäі, àâòîð âòðàòèòü 
âëàñíó âèãîäó. Éîãî òâîðè áóäóòü ïîøèðþâàòè іíøі, ÷àñòî îòðèìóþ÷è
іç öüîãî ïåâíèé çèñê. Â ó÷íіâ ïîòðіáíî ñôîðìóâàòè óÿâëåííÿ ïðî òå, 
ùî ðîáîòà ïèñüìåííèêà, õóäîæíèêà, ìóçèêàíòà, ïðîãðàìіñòà ìàє îïëà-
÷óâàòèñÿ.
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Ïèñüìåííèê âèòðà÷àє êîøòè íà ïàïіð, êàíöåëÿðñüêå ïðèëàääÿ,
éîìó ïîòðіáíî õàð÷óâàòèñÿ, ñïëà÷óâàòè çà êâàðòèðó òîùî. Âêëàâøè 
ãðîøі â ìàòåðіàëè, âіí ñòâîðþє íîâå îïîâіäàííÿ. ßêùî âіí âäàëî éîãî 
ïðîäàñòü, òî ìîæå íà îòðèìàíі ãðîøі êóïóâàòè íîâі ìàòåðіàëè, íåîá-
õіäíі ðå÷і. ßêùî õòîñü ñêîïіþє éîãî òâіð, òî öèõ ãðîøåé àâòîð íå îò-
ðèìàє àáî îòðèìàє çíà÷íî ìåíøå. Ó ðåçóëüòàòі âіí ìîæå ïîëèøèòè 
ñâîþ ïðîôåñіþ, і ìè íå ïîáà÷èìî íîâèõ øåäåâðіâ.

Òóò âàæëèâî âæèâàòè ñòîñîâíî ëþäèíè, ÿêà áåç äîçâîëó êîïіþє 
÷óæі òâîðè, òåðìіí «çëîäіé». Ó íàñ âèñîêèé ðіâåíü òîëåðàíòíîñòі äî 
çëî÷èíіâ ó ãàëóçі àâòîðñüêîãî ïðàâà. Äіòè íå óñâіäîìëþþòü òîãî, ùî 
âèêîðèñòàííÿ ïіðàòñüêîãî êîíòåíòó є çëî÷èíîì. Íà óðîöі ïîòðіáíî ÷іòêî 
âêàçàòè íà íåïðèïóñòèìіñòü òàêèõ äіé, ïîðіâíÿòè їõ ç іíøèìè âèäàìè 
çëî÷èíіâ, íàïðèêëàä іç êðàäіæêîþ â ñóïåðìàðêåòі.

×àñòî â äіòåé âèíèêàє ïèòàííÿ: «Õòî çíàòèìå, ùî ÿ ïîðóøóþ àâ-
òîðñüêå ïðàâî? Õòî і ÿê ìåíå çëîâèòü?». Öåé ìîìåíò ïîòðіáíî âèêîðè-
ñòàòè äëÿ òîãî, ùîá ïðîâåñòè àíàëîãіþ ç іíøèìè çëî÷èíàìè. ×îìó 
áіëüøіñòü ëþäåé íå áóäå êðàñòè â ñóïåðìàðêåòі, íàâіòü ÿêùî áóäóòü 
ïåðåêîíàíі, ùî їõ íå çëîâëÿòü? Òîìó ùî â íèõ іñíóþòü ïåâíі ìîðàëüíі 
áàð’єðè, âîíè çíàþòü, ùî öå ïîãàíî íåçàëåæíî âіä òîãî, ìîæóòü їõ çëî-
âèòè ÷è íі. Òàê ñàìî ç ïîðóøåííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ. Íàñàìïåðåä çíà-
òèìå ñàì ó÷åíü. Âіí ðîçóìіòèìå, ùî öå ìàëåíüêèé çëî÷èí, ùî òàê äіÿ-
òè íåïðèïóñòèìî.

Òîìó âèâ÷åííÿ â êóðñі іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі òåìè «Àâ-
òîðñüêå ïðàâî» є íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì.

Ðîçïî÷àòè ïîÿñíåííÿ êîíöåïöії àâòîðñüêîãî ïðàâà ìîæíà ç âèêîðèñ-
òàííÿì áåñіäè. Çàïèòàííÿ «Âè îáðàæàєòåñÿ, êîëè ó âàñ õòîñü ñïèñóє?» íà 
ïðîñòîìó і çðîçóìіëîìó ïðèêëàäі ñòàâèòü ó÷íіâ íà ìіñöå àâòîðà òâîðó. 
Çâè÷àéíî, ó÷íі âіäïîâіäàþòü, ùî їì íå ïîäîáàєòüñÿ, êîëè їõíі äîñÿãíåííÿ 
âèäàþòü çà ñâîї. Ïðîäîâæåííÿì ðîçìîâè áóäå çàïèòàííÿ «Óÿâіìî, ùî â 
êëàñі âèðіøèëè çðîáèòè âèñòàâêó íàéêðàùèõ ìàëþíêіâ. Ùî âè âіä÷óâà-
òèìåòå, êîëè îäíîêëàñíèê âèäàñòü âàø ìàëþíîê çà ñâіé?». Äіòè øâèäêî 
ïîãîäÿòüñÿ, ùî öå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê êðàäіæêó. Âîíè ïîìі÷àþòü, ùî 
ïðè öüîìó íåìàє ìàòåðіàëüíèõ âòðàò. Àëå ïðèñâîїòè ñîáі äîñÿãíåííÿ іí-
øîї ëþäèíè є íåñïðàâåäëèâèì, і öå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ñâîєðіäíèé 
çëî÷èí. Öÿ áåñіäà çàêëàäàє óÿâëåííÿ ïðî àâòîðñüêå ïðàâî, і ïіä ÷àñ íà-
ñòóïíîї ðîáîòè ó÷íі çâåðòàòèìóòü áіëüøå óâàãè íà àâòîðñòâî ìàòåðіàëіâ. 

Âèâ÷àþ÷è öþ òåìó, ìîæíà ïðîâåñòè іíòåãðîâàíèé óðîê іíôîðìàòè-
êè òà «ß äîñëіäæóþ ñâіò», íà ÿêîìó ó÷íі áóäóòü ïіäáèðàòè ìàòåðіàë 
ïðî òâàðèíè, ðîñëèíè, ïòàõіâ. Íàïðèêëàä, ó ìåæàõ ïіäãîòîâêè ïðîєê-
òó «Їñòіâíі òà îòðóéíі ãðèáè» ó÷íі çäіéñíþþòü ïîøóê çîáðàæåíü ðіç-
íèõ ãðèáіâ. Îñíîâíèì çàâäàííÿì, ç òî÷êè çîðó іíôîðìàòèêè, äëÿ ó÷íіâ 
áóäå âіäáіð ìàëþíêіâ íà ñàéòàõ, äîäàâàííÿ їõ ó çàêëàäêè, êîïіþâàííÿ 
â ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð, à òàêîæ çàçíà÷åííÿ àâòîðà. ßêùî íà ñàéòі íå-
ìàє çãàäêè ïðî òîãî, õòî íàìàëþâàâ ÷è ñôîòîãðàôóâàâ ãðèá, òî ó÷íі 
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ìàþòü çàïèñàòè íàçâó ñàéòó, ç ÿêîãî ñêîïіéîâàíî öåé ìàëþíîê. Òàê
ìîæíà ïðèçâè÷àþâàòè ó÷íіâ äî ñòâîðåííÿ ñïèñêó âèêîðèñòàíèõ äæå-
ðåë і äîòðèìàííÿ àâòîðñüêîãî ïðàâà.

Çîáðàæåííÿ ìóõîìîðà іç ñàéòó www.naturalist.if.ua (àâòîð – Â. Ìàëàíþê)Çîáðàæåííÿ ìóõîìîðà іç ñàéòó www.naturalist.if.ua (àâòîð – Â. Ìàëàíþê)

Òåìà «Àâòîðñüêå ïðàâî» ïîєäíàíà ç íàâè÷êàìè ïîøóêó â іíòåðíåòі. 
Ïîøóêîâі ñåðâіñè ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ âñòàíîâëåííÿ àâòîðñòâà.
Äëÿ ïðàêòè÷íîї ðîáîòè ïîòðіáíî ïіäãîòóâàòè ôðàãìåíòè òåêñòіâ ç îïî-
âіäàíü, êàçîê. Êðàùå îáðàòè àâòîðñüêі, à íå íàðîäíі êàçêè. Íàïðè-
êëàä, ó÷íі îòðèìóþòü òàêèé óðèâîê:

Ïñіâ óæå íàø Ìèêèòà íå çäóðèòü. Çàðàç çàíþõàëè, õòî âіí, çàãàð-
÷àëè òà é ÿê íå êèíóòüñÿ äî íüîãî!

Çàâäàííÿ ó÷íіâ ïîëÿãàє â ïîøóêó â іíòåðíåòі òâîðó òà éîãî àâòîðà.
Ó öüîìó âèïàäêó öå êàçêà Іâàíà Ôðàíêà «Ôàðáîâàíèé ëèñ». Òàê ó÷íі
âñòàíîâëþþòü àâòîðñòâî, çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî òåêñò äîñèòü ëåãêî
çíàéòè і áóäü-ÿêå êîïіþâàííÿ áåç çãàäêè àâòîðà ìîæå áóòè øâèäêî
âèÿâëåíå. Êðіì òîãî, âèâ÷àþ÷è öþ òåìó, ó÷íі ñòèêàþòüñÿ ç åëåêòðîí-
íèìè áіáëіîòåêàìè. Ìîæíà ïіäіáðàòè êіëüêà îíëàéí-áіáëіîòåê, ùîá
ó÷íі ïîìіòèëè âіäìіííîñòі â îôîðìëåííі òà çàñîáàõ íàâіãàöії. Íàïðè-
êëàä, òåêñò «Êëàñíèì êåðіâíèêîì ó âàñ áóäå Ïàíòåðà ßãóàðіâíà» ìîæ-
íà çíàéòè íà ñàéòі www.ukrlib.com.ua ó êíèæöі Â. Íåñòàéêà «Äèâî-
âèæíі ïðèãîäè â ëіñîâіé øêîëі».

Âèãëÿä ñòîðіíêè êàçêè І. Ôðàíêà «Ôàðáîâàíèé ëèñ» íà ñàéòі kazky.org.uaÂèãëÿä ñòîðіíêè êàçêè І. Ôðàíêà «Ôàðáîâàíèé ëèñ» íà ñàéòі kazky.org.ua
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Òàêó ñàìó ïðàêòè÷íó ðîáîòó ìîæíà ïðîâîäèòè ó ôîðìі çìàãàííÿ.
Êëàñ äіëÿòü íà êîìàíäè. ×àñòèíó çàâäàíü ãîòóє ó÷èòåëü, à ÷àñòèíó –
ó÷íі. Äàëі êîìàíäè øóêàþòü çàïðîïîíîâàíі óðèâêè ç ðіçíèõ òâîðіâ і
âñòàíîâëþþòü їõíє àâòîðñòâî. Äîäàòêîâèì çàâäàííÿì ìîæå áóòè ïî-
øóê òâîðіâ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà. Òóò âàðòî ïіäіáðàòè êàðòèíè
ç îðèãіíàëüíèìè íàçâàìè, ÿêі ëåãêî øóêàòè â іíòåðíåòі òà ìîæíà
øâèäêî âñòàíîâèòè àâòîðà.

Âíàñëіäîê ïîøèðåííÿ êîìï’þòåðíèõ çàñîáіâ, ñïðîùåííÿ äîñòóïó äî
ìåðåæі Іíòåðíåò, àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ êîìóíіêàöіéíèõ òåõíîëîãіé
ó÷íÿìè ïî÷àòêîâîї øêîëè âèíèêàє ïîòðåáà â ðàííüîìó âèâ÷åííі íîðì
àâòîðñüêîãî ïðàâà, ôîðìóâàííі óÿâëåíü ïðî íåîáõіäíіñòü çàõèñòó іíòå-
ëåêòóàëüíîї âëàñíîñòі, ùî є âàæëèâèì â êîíòåêñòі âèõîâàííÿ çàêîíî-
ñëóõíÿíîãî ãðîìàäÿíèíà.

Òðåòіé åòàï. Êîìóíіêàöії

Ó÷íі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ êîìóíіêàöіþ â іíòåðíåòі ïåðåâàæíî çâîäÿòü
äî âèêîðèñòàííÿ ñèñòåì îáìіíó ìèòòєâèìè ïîâіäîìëåííÿìè (ìåñåíäæå-
ðàìè). Äåÿêі äіòè ñïіëêóþòüñÿ íà òåìàòè÷íèõ ôîðóìàõ, ïðèñâÿ÷åíèõ
іãðàì, ìóçèöі, ìóëüòôіëüìàì òîùî. ×àñòî âîíè íå áà÷àòü ïîòðåáè ó âè-
êîðèñòàííі åëåêòðîííîї ïîøòè. Àëå åëåêòðîííі ñêðèíüêè є êëþ÷åì äî
іíøèõ ñåðâіñіâ. Âèâ÷àþ÷è åëåêòðîííó ïîøòó, ëîãі÷íî ñïèðàòèñÿ íà òі
çíàííÿ і âìіííÿ, ÿêі ó÷íі âæå çäîáóëè ñàìîñòіéíî. Íàé÷àñòіøå âîíè
âìіþòü âіäïðàâëÿòè ïîâіäîìëåííÿ, íàäñèëàòè çîáðàæåííÿ, çâóêîâі
ôðàãìåíòè, ôàéëè òîùî. Òîìó ñïіëêóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ ìîæå ñòàòè
áàçîâèì äëÿ ïîÿñíåííÿ ìåòîäіâ ðîáîòè ç åëåêòðîííîþ ñêðèíüêîþ.
ßêùî äіòè íå ìàþòü òàêîãî äîñâіäó, ó÷èòåëü ìàє éòè òðàäèöіéíèì
øëÿõîì, ïîÿñíþþ÷è íà ïðèêëàäàõ, ÿê âіäáóâàєòüñÿ íàäñèëàííÿ òà îò-
ðèìàííÿ åëåêòðîííèõ ëèñòіâ.

Íà îñíîâі äîñâіäó ñïіëêóâàííÿ â ìåñåíäæåðàõ і íà ñàéòàõ ìîæíà
ðîçïî÷àòè ðîçãëÿä ïîíÿòòÿ «ìåðåæåâèé åòèêåò». Ó ãðóïàõ, ÷àòàõ,
ñïіëüíîòàõ äіòè ÷àñ âіä ÷àñó ñòèêàþòüñÿ ç ïîðóøåííÿìè ïîâåäіíêè
ó÷àñíèêàìè. Öі ñèòóàöії ìîæíà îáãîâîðèòè.

×è áóâàþòü íåïðèєìíі ìîìåíòè ïіä ÷àñ åëåêòðîííîãî ñïіëêóâàííÿ?
Ùî íàéáіëüøå âàñ òóðáóє ïіä ÷àñ âàøîãî åëåêòðîííîãî ñïіëêóâàííÿ?
Ùî á âè õîòіëè çìіíèòè?
ßêі ïðàâèëà ïîòðіáíî ââåñòè ó âàøіé Viber-ãðóïі?
Âіäïîâіäі íà öі ïèòàííÿ äàþòü çìîãó ðîçðîáèòè ïåðåëіê ïðàâèë äëÿ

åëåêòðîííîãî ñïіëêóâàííÿ, à äàëі çìîäåëþâàòè ïðàâèëüíó ïîâåäіíêó
ó÷íіâ.

Ìåðåæåâèé åòèêåò, àáî íåòèêåò («netiquette» ïîõîäèòü âіä àíãëіé-
ñüêîãî «network etiquette»), – öå ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ñïіëêóâàííÿ â ìå-
ðåæі Іíòåðíåò.
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Ïðàâèëà íåòèêåòó

–  Ñïіëêóþ÷èñü ç ëþäèíîþ, äîòðèìóéòåñü òèõ ñàìèõ ïðàâèë ïîâå-
äіíêè, ùî é ó ðåàëüíîìó æèòòі. Çàëèøàéòåñÿ òîëåðàíòíèìè.

– Íå âàðòî íàâ’ÿçóâàòè âëàñíі ïðàâèëà é ïîâ÷àòè іíøèõ.
–  Ïîâàæàéòå ÷àñ і ìîæëèâîñòі іíøèõ. Íå ñëіä î÷іêóâàòè ìèòòєâîї

ðåàêöії íà ïîâіäîìëåííÿ.
–  Çáåðіãàéòå âëàñíó ðåïóòàöіþ. Ïóáëіêóþ÷è іíôîðìàöіþ, ïåðåâі-

ðÿéòå її äîñòîâіðíіñòü, ïèøіòü ãðàìîòíî.
–  Äîïîìàãàéòå іíøèì, ÿêùî âè ìîæåòå öå çðîáèòè. Îáìіíþéòåñü

äîñâіäîì.
– Íå äîïóñêàéòå êîíôëіêòіâ. Óíèêàéòå îáðàç.
–  Ïîâàæàéòå ïðàâî íà ïðèâàòíå ëèñòóâàííÿ. Íå ïîøèðþéòå іíôîð-

ìàöіþ ïðî ñåáå òà іíøèõ ëþäåé.
– Ïàì’ÿòàéòå ïðî àâòîðñüêå ïðàâî òà áåçïåêó â іíòåðíåòі.
Ïіä ÷àñ êîðèñòóâàííÿ åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ó÷íÿìè ïî÷àòêîâîї

øêîëè âèíèêàþòü ïåâíі ïðîáëåìè. Äіòÿì ñêëàäíî çàðåєñòðóâàòè ñâîї
àêàóíòè åëåêòðîííîї ïîøòè (õî÷à íàñïðàâäі áàãàòî ç íèõ їõ ìàє äëÿ
ñâîїõ ñìàðòôîíіâ, àëå íå óñâіäîìëþє, ùî íèìè êîðèñòóєòüñÿ). Òîìó
ðåєñòðàöіþ îáëіêîâèõ çàïèñіâ åëåêòðîííîї ïîøòè ïåðåâàæíî ðîáèòü
ó÷èòåëü. Ìîæíà ðåєñòðóâàòè ñêðèíüêó äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ, àëå äëÿ âå-
ëèêîї êіëüêîñòі ó÷íіâ öå çàéìàє íàäòî áàãàòî ÷àñó. Êðіì òîãî, êåðóâàòè
òàêèìè îáëіêîâèìè çàïèñàìè âàæêî. Ìîæíà çàðåєñòðóâàòè îäíó åëåê-
òðîííó ñêðèíüêó íà êëàñ. Òîäі âñі êîðèñòóâàòèìóòüñÿ íåþ, àëå áóäóòü
ïëóòàòèñÿ â êîðåñïîíäåíöії. Іñíóє êîìïðîìіñíèé âàðіàíò, êîëè ó÷è-
òåëü ðåєñòðóє 4–6 ñêðèíüîê íà êëàñ.

Áіëüøіñòü ñåðâіñіâ åëåêòðîííîї ïîøòè ìàþòü âіêîâі îáìåæåííÿ
і ÇÀÁÎÐÎÍÅÍІ äëÿ êîðèñòóâàííÿ ó÷íÿìè ïî÷àòêîâîї øêîëè. Ìåñåí-
äæåðè òàêîæ ìàþòü âіêîâі îáìåæåííÿ. Òîìó âèêîðèñòàííÿ ó÷íÿìè
öèõ çàñîáіâ є äåùî ñóìíіâíèì, à ïåðåä ó÷èòåëåì, ÿêèé çàñòîñîâóє âіä-
ïîâіäíі çàñîáè íà óðîöі, ïîñòàє íèçêà åòè÷íèõ ïðîáëåì, ÿêі âіí ìóñèòü
ðîçâ’ÿçàòè.

Âèãëÿä ñàéòó Google Family LinkÂèãëÿä ñàéòó Google Family Link
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Ìîæíà ðåêîìåíäóâàòè âèêîðèñòîâóâàòè ñåðâіñè, ÿêі íå ìàþòü òà-
êèõ îáìåæåíü, àáî ðåєñòðóâàòèñÿ íà âіäïîâіäíèõ ìàéäàí÷èêàõ, óêà-
çóþ÷è ðåàëüíèé âіê äèòèíè òà îòðèìóþ÷è äîñòóï äî ñïåöіàëüíèõ ïіä-
ðîçäіëіâ, ðîçðàõîâàíèõ íà äіòåé. Íàïðèêëàä, ó Google іñíóє Family
Link – ðîäèííà ãðóïà (áàòüêè ñòâîðþþòü і êîíòðîëþþòü äèòÿ÷èé àêà-
óíò). Є YouTube Kids – öå YouTube äëÿ äіòåé ç ôіëüòðîâàíèì êîíòåí-
òîì, ìîæëèâîñòÿìè äëÿ ñïіëêóâàííÿ òà êîíòðîëåì áàòüêіâ. Àëå äëÿ
åôåêòèâíîї ðîáîòè ìàє áóòè õîðîøà âçàєìîäіÿ ìіæ áàòüêàìè òà ó÷è-
òåëåì.

Ïî÷àòêîâà ñòîðіíêà YouTube Kids ç ïî÷àòêîì ðåєñòðàöії

Áåçïåêà â ìåðåæі Іíòåðíåò

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì â öèôðîâó åïîõó є äîòðèìàííÿ ïðàâèë áåç-
ïåêè â ìåðåæі Іíòåðíåò. Êîæíå ç íèõ ïîòðіáíî îáãîâîðèòè òà ïðåäñòà-
âèòè ó÷íÿì ïðèêëàäè ïîðóøåííÿ öèõ ïðàâèë і íàñëіäêè âëàñíèõ äіé.

Ïðàâèëà áåçïåêè â іíòåðíåòі

–  Íіêîëè é íіêîìó íå ïîâіäîìëÿéòå îñîáèñòó іíôîðìàöіþ ïðî ñåáå
òà áàòüêіâ.

–  Íå âіäêðèâàéòå ëèñòè ç ïðîïîçèöіÿìè âіä íåçíàéîìèõ îñіá. Óíè-
êàéòå àìîðàëüíèõ ñàéòіâ.

– Êîðèñòóéòåñÿ ñêëàäíèìè ïàðîëÿìè òà íіêîìó íå ïîâіäîìëÿéòå їõ.
–  Ç äîïîìîãîþ äîðîñëèõ ïîäáàéòå ïðî îíîâëåííÿ àíòèâіðóñíèõ ïðî-

ãðàì íà âàøîìó öèôðîâîìó ïðèñòðîї.
–  Ñïіëêóéòåñü ó ìåðåæі ëèøå çі çíàéîìèìè ëþäüìè òà äðóçÿìè/

ïîäðóãàìè.
–  Ðîçïîâіäàéòå áàòüêàì ÷è ðіäíèì ïðî ïіäîçðіëі âèïàäêè òà ïðèñëó-

õàéòåñü äî їõíіõ ïîðàä.
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Ïîòðіáíî áàãàòî óâàãè çâåðòàòè íà ïðîáëåìó áåçïåêè â іíòåðíåòі òà
ïîÿñíþâàòè її íà ïðèêëàäàõ:

– ñïіëêóâàííÿ ç íåçíàéîìöÿìè;
– ïðèâàòíà òà ïóáëі÷íà іíôîðìàöіÿ;
– òàєìíèöÿ ïàðîëіâ;
–  äîòðèìàííÿ ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîї ïîøòè, ìåñåíäæå-

ðіâ і ñàéòіâ.

Ïðàâèëà çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ
– Íå ðîçìіùóéòå â ìåðåæі ïðèâàòíі ñâіòëèíè òà âіäåî.
– Íå çàçíà÷àéòå ñâîє ìіñöå ïðîæèâàííÿ.
– Îáìåæòå äîñòóï äî âëàñíîї ñòîðіíêè â ñîöіàëüíèõ ìåðåæàõ.
– Íå çàçíà÷àéòå ãåîëîêàöіþ ïіä âëàñíèìè ïóáëіêàöіÿìè â ìåðåæі.
– Íå ðîçïîâіäàéòå â ìåðåæі ïðî ìàðøðóòè ñâîїõ ïîäîðîæåé.

×åòâåðòèé åòàï. Ñïіëüíà ðîáîòà

ßêùî â êëàñі ðіâåíü íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü äîñèòü âèñîêèé і âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ åëåêòðîííі ñêðèíüêè, òî ìîæíà ïðàöþâàòè ç Google Äî-
êóìåíòè – ñòâîðþâàòè òåêñòîâі äîêóìåíòè, ïðåçåíòàöії, ìàëþíêè.

Ñòâîðåííÿ ïðîєêòіâ ó Scratch 3 ïåðåäáà÷àє êîìåíòóâàííÿ, ïîøèðåí-
íÿ òà êîïіþâàííÿ ÷óæèõ ïðîєêòіâ.

Ó Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàìàõ ïåðåäáà÷åíî âìіííÿ ïðàöþâàòè
ñïіëüíî íàä ïåâíèìè çàâäàííÿìè, àëå ìîâà òàì éäå íå îáîâ’ÿçêîâî ïðî
åëåêòðîííі ñåðâіñè.

2.7. Àëãîðèòìè òà ñåðåäîâèùà ïðîãðàìóâàííÿ

Íàéáіëüøîþ ïðîáëåìîþ äëÿ âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ó ïî÷àòêîâіé
øêîëі є âіäñóòíіñòü ñôîðìîâàíîãî àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ â ó÷íіâ âіä-
ïîâіäíîãî âіêó. Ñåíçèòèâíèé ïåðіîä ðîçâèòêó àáñòðàêòíîãî ìèñëåííÿ
ïðèïàäàє íà ñåðåäíі êëàñè. Ïåðøі ñïðîáè âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ і ïðî-
ãðàìóâàííÿ áóëè äîñèòü íåâäàëèìè. Îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ áóëî âèêîðè-
ñòàííÿ ìîâ і ñåðåäîâèù ïðîãðàìóâàííÿ, ÿêі íå áóëè ïðèçíà÷åíі äëÿ
äіòåé. Ó ïîäàëüøîìó ïîÿâà íîâîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàêîïè-
÷åííÿ äîñâіäó, âäàëèé ïîøóê ìåòîäè÷íèõ ïðèéîìіâ äàëè çìîãó çàáåç-
ïå÷èòè åôåêòèâíå âèâ÷åííÿ öієї ñêëàäíîї òåìè. Âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ
ðîçïî÷èíàє âåðòèêàëüíó çìіñòîâó ëіíіþ, ÿêà ïðîäîâæóєòüñÿ â ñåðåäíіé 
і ñòàðøіé øêîëі âèâ÷åííÿì ðіçíèõ ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ. Âèáіð êîíêðåò-
íîї ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ íàëåæèòü ó÷èòåëþ. Àëå â îñíîâі ñòâîðåííÿ 
êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì є âìіííÿ ñêëàäàòè àëãîðèòìè, ÿêå ìîæå ôîð-
ìóâàòèñÿ ðіçíèìè ñïîñîáàìè. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі â÷èòåëü òàêîæ ìîæå 
âèçíà÷èòè òі çàñîáè, ÿêі âіí ââàæàє íàéáіëüø äієâèìè â óìîâàõ êîí-
êðåòíîãî êëàñó.
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Зміст вивчення алгоритмів на уроках інформатики

Клас
Типова освітня програма, 

розроблена під керівництвом 
О. Савченко

Типова освітня програма,
розроблена під керівництвом 

Р. Шияна
2 клас Створення малюнків за готовими

алгоритмами.
Складання власних графічних
алгоритмів

Змістова лінія «Моя цифрова
творчість»
Подія, послідовність подій.
Укладання послідовності кроків.
Наслідки порушення плану 
(алгоритму), послідовності подій 
у близькому середовищі, готових
програмах, іграх.
Складання простих алгоритмів 
для виконавця. Виконавець і його 
система команд. Що можуть і не
можуть виконати машини і люди.
Очікуваний результат.
Виправлення помилок у планах
і алгоритмах

3 клас Команди і виконавці, алгоритми,
способи подання алгоритму.
Запис лінійних алгоритмів.
Створення зображень за власними
алгоритмами.
Знаходження та виправлення 
помилок у алгоритмах.
Логічні висловлювання

Події, послідовність подій. Інструкції
щодо обробки подій для їх подання
та виконання виконавцями.
Комбіновані задачі. Послідовність 
розв’язування комбінованої 
задачі. Лінійні, розгалужені 
та циклічні алгоритми.
Логічне слідування.
Створення програм у простих
дитячих середовищах. Створення
програм за наданим алгоритмом.
Очікуваний результат. Різні шляхи
його досягнення. Перевірка
результату.
Прості та складні проблеми. 
Конструювання.
Прості та складені алгоритми.
Логічні та алгоритмічні помилки 
в скомпонованій програмі

4 клас Змістова лінія «я Комп’ютерні 
програми. Меню та інструменти»
Середовище програмування. 
Команди та інструменти.
Змістова лінія «я Лінійні алгоритми»
Середовище виконання алгоритму. 
Алгоритми з розгалуженням,
складання алгоритмів з повторенням. 
Створення програмованих проєктів,
зокрема анімаційних історій. Ігри 
та стратегії перемоги

Âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ

Âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ íå îáìåæóєòüñÿ ëèøå çìіñòîâîþ ëіíієþ «Ëі-
íіéíі àëãîðèòìè» (ÒÎÏ çà Î. Ñàâ÷åíêî) àáî «Ìîÿ öèôðîâà òâîð÷іñòü»
(ÒÎÏ çà Ð. Øèÿíîì). Ðіçíі òåìè, ÿêі âèâ÷àþòüñÿ â іíøèõ çìіñòîâèõ
ëіíіÿõ, äàþòü öіííó іíôîðìàöіþ ó÷íÿì і âêðàé ïîòðіáíі äëÿ îïàíóâàí-
íÿ ñåðåäîâèùåì ïðîãðàìóâàííÿ, ñòâîðåííÿ ïðîãðàì óìіííÿ. Äëÿ ïðè-
êëàäó ìîæíà ðîçãëÿíóòè òàêі òåìè:
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–  âèäіëåííÿ і âïîðÿäêóâàííÿ äàíèõ çà ïåâíîþ îçíàêîþ (ÒÎÏ çà
Î. Ñàâ÷åíêî, 2 êëàñ, çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñòâîðåííÿ іíôîðìàöіéíèõ 
ìîäåëåé. Çìіíåííÿ ãîòîâèõ. Âèêîðèñòàííÿ»). Ñàìå â öіé òåìі î÷і-
êóâàíèì ðåçóëüòàòîì íàâ÷àííÿ є «çíàõîäèòü ïðèêëàäè ïîâòîðåí-
íÿ і ïîñëіäîâíîñòі äіé ó ïîâñÿêäåííіé äіÿëüíîñòі, áëèçüêîìó äëÿ
ñåáå ñåðåäîâèùі»;

–  ìàòåìàòè÷íі ìîäåëі, ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷ ç âèêîðèñòàííÿì ìàòåìà-
òè÷íîãî ìîäåëþâàííÿ (ÒÎÏ çà Ñàâ÷åíêî, 4 êëàñ, çìіñòîâà ëіíіÿ «Ñòâî-
ðåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ìîäåëåé. Çìіíåííÿ ãîòîâèõ. Âèêîðèñòàííÿ»);

–  іñòèííі òà õèáíі âèñëîâëþâàííÿ (ÒÎÏ çà Ð. Øèÿíîì, 3–4 êëàñè,
çìіñòîâà ëіíіÿ «ß ó ñâіòі іíôîðìàöії»).

Êîæíà ç íèõ, ÿê і äåÿêі іíøі, íå íàâåäåíі â öüîìó ñïèñêó, ìàє ñåðåä
î÷іêóâàíèõ ðåçóëüòàòіâ òàêі, ÿêі ðîçâèâàþòü àëãîðèòìі÷íå ìèñëåííÿ
ó÷íіâ, à îòæå, ôîðìóþòü ãîòîâíіñòü їõ ñòâîðþâàòè àëãîðèòìè.

Ðîçðîáíèêè Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì âðàõóâàëè âіêîâі îñîá ëèâîñòі
ó÷íіâ, ùî âіäáèòî â ðîçïîäіëі çìіñòó âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ. Çîêðåìà,
ó 2-ìó êëàñі â îáîõ ïðîãðàìàõ íå çãàäóþòüñÿ ñåðåäîâèùà ïðîãðàìóâàí-
íÿ. Çà Î. Ñàâ÷åíêî ïðîïîíóєòüñÿ çîñåðåäèòèñÿ íà ãðàôі÷íèõ àëãîðèò-
ìàõ. Çà Ð. Øèÿíîì âèâ÷àþòüñÿ ïðîñòі àëãîðèòìè òà â îïèñі ðåçóëüòà-
òіâ íàâ÷àííÿ âàæëèâå ìіñöå çàéìàþòü ïîøóê і âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê.
Ñàìå öå äàє çìîãó íàâ÷èòè ó÷íіâ àíàëіçóâàòè àëãîðèòìè і ðîçóìіòè їõ.

Íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі îçíàéîìëåííÿ ç àëãîðèòìàìè âіäáóâàєòüñÿ íà
ïðèêëàäàõ ç æèòòÿ òà íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ. Ðîçãëÿä ðіçíîìàíіòíèõ
ïðèêëàäіâ ïðèâîäèòü їõ äî äóìêè, ùî ëþäè äóæå ÷àñòî îïèñóþòü ïî-
ñëіäîâíîñòі äіé і âèêîíóþòü їõ.

Íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè ó÷íі âèâ÷àþòü ïîñëіäîâíіñòü ðîçâ’ÿçóâàííÿ
çàäà÷і, óêðàїíñüêîї ìîâè – ðîçáîðó ðå÷åííÿ àáî ñëîâà, îáðàçîòâîð÷îãî
ìèñòåöòâà – ìàëþâàííÿ ïðåäìåòіâ. Çàïèñ öèõ ïîñëіäîâíîñòåé óêàçóє
íà ïîòðåáó ÷іòêîãî äîòðèìàííÿ ïîðÿäêó âèêîíàííÿ äіé. Âèâ÷åííÿ àë-
ãîðèòìіâ ç ðîçãàëóæåííÿì і ïîâòîðåííÿì âіäáóâàєòüñÿ ó 4-ìó êëàñі,
êîëè äіòè áіëüøå ãîòîâі äî ñòâîðåííÿ ñêëàäíіøèõ àëãîðèòìіâ.

Ãðàôі÷íі äèêòàíòè îäèí ç íàéïðîñòіøèõ ñïîñîáіâ ñêëàñòè àëãîðèòì:
Ðîçãëÿíü ïåðøèé ìàëþíîê і çàêîäîâàíèé àëãîðèòì éîãî ìàëþâàí-

íÿ. Ïîçíà÷ ÷åðâîíèì êîëüîðîì òî÷êó, ç ÿêîї ðîçïî÷èíàëîñÿ ìàëþâàí-
íÿ. Ñêëàäè òàêèé ñàìèé àëãîðèòì äëÿ äðóãîãî ìàëþíêà.

 
3  3  3  3  3 
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Íàâіòü íà òàêîìó ïðîñòîìó ïðèêëàäі ìîæíà âêàçóâàòè íà âëàñòèâî-
ñòі àëãîðèòìіâ:

–  êîæíà íàñòóïíà êîìàíäà áóäå âèêîíóâàòèñÿ òіëüêè ïіñëÿ âèêî-
íàííÿ ïîïåðåäíüîї;

– êіëüêіñòü êîìàíä ìàє áóòè ÷іòêî âèçíà÷åíà;
– êîæíà êîìàíäà ìàє áóòè çðîçóìіëîþ äëÿ âèêîíàâöÿ;
– âèêîíàííÿ àëãîðèòìó ìàє ïðèâåñòè äî î÷іêóâàíîãî ðåçóëüòàòó;
–  ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä ìîæå áóòè çàñòîñîâàíà äî ðіçíèõ çàäà÷ òà-

êîãî ñàìîãî òèïó.
Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî ïåðøó âëàñòèâіñòü. ßêùî íå äîìàëþâàòè

çà ïåðøîþ êîìàíäîþ âêàçàíó êіëüêіñòü êëіòèíîê і ïî÷àòè âèêîíóâàòè
íàñòóïíó êîìàíäó, òî ìàëþíîê âèéäå ñïîòâîðåíèì. Òîìó öå ïðàâèëî
äàє çìîãó îòðèìàòè ïðàâèëüíèé ðåçóëüòàò, òàê ÿê éîãî ïåðåäáà÷àâ àâ-
òîð àëãîðèòìó.

Íà Ãàðâàðäñüêîìó êóðñі CS50 ïðîôåñîð Äåâіä Ìàëàí ïîêàçàâ öі-
êàâèé ñïîñіá ïîÿñíåííÿ âàæëèâîñòі òî÷íîãî ôîðìóëþâàííÿ êîìàíä.
Âіí ïðîñèâ ñòóäåíòіâ ñêëàñòè àëãîðèòì ïðèãîòóâàííÿ áóðãåðà. І õî÷
öå çàâäàííÿ çäàєòüñÿ ïðîñòèì, óòіì, âèêîíàâåöü àëãîðèòìó ìîæå
éîãî ñóòòєâî  óñêëàäíèòè, ÿêùî áóäå «òâîð÷î» âèêîíóâàòè êîìàíäè.
Ïðîñòà êîìàíäà «Óçÿòè íіæ і ðîçðіçàòè áóëî÷êó» ìîæå ïî-ðіçíîìó
іíòåðïðåòóâàòèñÿ: ÿêîþ ñòîðîíîþ íîæà ðіçàòè, ðіçàòè âçäîâæ ÷è
âïîïåðåê і ò. ä. Ëþäèíà ÷àñòî ðîçóìіє êîìàíäó ç êîíòåêñòó, ç âëàñ-
íîãî ïîáóòîâîãî äîñâіäó. Äëÿ êîìï’þòåðіâ ïîòðіáíî çàïèñóâàòè êî-
ìàíäè òî÷íî.

Ó 2-ìó êëàñі ðîçãëÿäàþòüñÿ ëіíіéíі àëãîðèòìè. Òîáòî òі àëãîðèòìè,
ó ÿêèõ є ëèøå îäèí ïîðÿäîê âèêîíàííÿ êîìàíä. Ðîçãëÿäàþ÷è ïðèêëàäè
ç ïîáóòó ÷è ç іíøèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïëіí, ìîæíà âèêîðèñòàòè ãðàôі÷-
íèé ñïîñіá çàïèñó àëãîðèòìó (áëîê-ñõåìó). Äî íüîãî ëåãêî ïåðåéòè âіä
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ñëîâåñíîãî çàïèñó. Ó ïî÷àòêîâіé øêîëі íå ïîòðіáíî ââîäèòè ïðàâèëà 
çàïèñó áëîê-ñõåì. Öå áóäå çàéâèì ïåðåâàíòàæåííÿì òåîðåòè÷íèì ìàòå-
ðіàëîì. Àëå áëîê-ñõåìè âèêîíóþòü âàæëèâó ôóíêöіþ: âîíè óíàî÷íþþòü
ïîðÿäîê âèêîíàííÿ êîìàíä. І ÿêùî äëÿ ëіíіéíîãî çàïèñó öå íå òàê
âàæëèâî, òî â ïîäàëüøîìó ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ç ðîçãàëóæåííÿì
і ïîâòîðåííÿì öå äàє çìîãó ëåãøå çðîçóìіòè çàïèñàíèé àëãîðèòì.

Початок

 Кінець

Узяти щітку
із зубною пастою

Почистити зуби

Прополоскати рот
склянкою води

Âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ç ðîçãàëóæåííÿì і ïîâòîðåííÿì ïåðåâàæíî 
ðîçïî÷èíàєòüñÿ â 4-ìó êëàñі, õî÷à çà ÒÎÏ Ð. Øèÿíà є ìîæëèâіñòü öå
ðîáèòè ç 3-ãî êëàñó.

Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä, ó ÿêîìó âèêîðèñòàíî àëãîðèòì ç ðîçãàëó-
æåííÿì.

Ïðî÷èòàéòå óðèâîê. ×è âïіçíàëè âè öåé òâіð?
«Íåçàáàðîì її ïîãëÿä óïàâ íà ìàëåíüêó ñêëÿíó êîðîáî÷êó, ùî ëåæà-

ëà ïіä ñòîëîì. Âîíà ðîçêðèëà її і çíàéøëà òàì íåâåëèêèé ïèðіæîê, íà
ÿêîìó âèäíіëèñÿ ñëîâà «ç’їæ ìåíå»…

— Ùî æ, ÿ ç’їì, – ñêàçàëà Àëіñà. – ßêùî âіä öüîãî ÿ ïіäðîñòó, òî
çìîæó äіñòàòè êëþ÷èê, à ÿêùî ñòàíó ùå ìåíøîþ, ïðîëіçó ïіä äâåðöÿ-
òàìè. ×è òàê ÷è іíàê ïîïàäó â ñàä, òîìó ìåíі âñå îäíî, ùî ñàìå ñòà-
íåòüñÿ».

(Ëüþїñ Êåððîë «Àëіñà â Êðàїíі ÷óäåñ»)
Ó íàâåäåíîìó óðèâêó ìîæíà ïîìіòèòè òàêі óìîâè:
ßÊÙÎ ÿ ïіäðîñòó, ÒÎ çìîæó äіñòàòè êëþ÷èê.
ßÊÙÎ ñòàíó ìåíøîþ, ÒÎ ïðîëіçó ïіä äâåðöÿòàìè.
ßÊÙÎ ç’їì ïèðіæîê, ÒÎ ïîïàäó â ñàä.
ßê áà÷èìî ó öüîìó òåêñòі ñôîðìóëüîâàíî êіëüêà âèñëîâëþâàíü,

ó ÿêèõ âæèòî êîíñòðóêöіþ ßÊÙÎ…, ÒÎ…
ßê çìіíèòüñÿ ïîðÿäîê âèêîíàííÿ êîìàíä ó âèïàäêó ðîçãàëóæåííÿ? 

Âіäïîâіäü íà öå ïèòàííÿ äîïîìîæå äàòè áëîê-ñõåìà.
Ïîðіâíÿéòå äâі áëîê-ñõåìè, ÿêі îïèñóþòü àëãîðèòì ïåðåãëÿäó âіäåî

â іíòåðíåòі. Ïðîñòåæòå çà ñòðіëî÷êàìè ïîñëіäîâíîñòі âèêîíàííÿ
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êîìàíä. Ó ÷îìó âіäìіííіñòü ðåçóëüòàòіâ âèêîíàííÿ? Çà ÿêîї óìîâè
ðåçóëüòàòè áóäóòü îäíàêîâі?

Початок Початок

Кінець

Кінець

Відкрити браузер Відкрити браузер

Знайти відео Знайти відео

Подивитися відео Подивитися відео

Поставити 
вподобайку

Подивитися інше 
відео

Подивитися інше
відео

Закрити браузер

Закрити браузер

Відео 
сподобалося?сподобалося?

так ні

Ó öіé áëîê-ñõåìі âèêîðèñòàíî íåïîâíå ðîçãàëóæåííÿ, îñêіëüêè ïåâ-
íà äіÿ âèêîíóєòüñÿ ëèøå â îäíîìó âèïàäêó – ÿêùî âіäåî ñïîäîáàëîñÿ.
Äëÿ òîãî ùîá ïåðåéòè äî ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ, ó÷íі ìàþòü çãàäàòè,
ùî ó YouTube є ìîæëèâіñòü ñòàâèòè íå ëèøå ïîçèòèâíó îöіíêó. Òîäі
íàì ïîòðіáíî çìіíèòè íàâåäåíèé àëãîðèòì, ùîá ïåâíі äії âèêîíóâàëèñÿ
â îáîõ âèïàäêàõ:

Поставити 
вподобайку

Відео 
сподобалось?

так ні

Поставити 
негативну оцінку
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Äëÿ ïîáóäîâè ñêëàäíèõ óìîâ âèêîðèñòîâóþòü ñëóæáîâі ñëîâà ÀÁÎ,
І, ÍÅ.

Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ öèõ ñëóæáîâèõ ñëіâ.

«Якщо ти вивчиш 
вірш І помиєш 

п осуд, то ми підемо 
в кіно»

«Якщо ти вивчиш
вірш АБО помиєш 

о посуд, то ми піде мо
в кіно»

1. Ó öüîìó ïðèêëàäі âæèâàþòüñÿ ñëîâà ÀÁÎ òà І. Âîíè äàþòü çìîãó â
îäíіé óìîâі ïîєäíàòè êіëüêà ïîäіé. Їõ íàçèâàþòü ëîãі÷íèìè îïåðàòîðàìè.

2. Âèêîíàííÿ îäíієї óìîâè äëÿ ãàðíîãî ðîñòó ðîñëèíè íå äîñòàòíüî.
Ïîòðіáíі І âîäà, І òåïëî, І ñîíÿ÷íå ñâіòëî, І ïîæèâíі ðå÷îâèíè. Óñå öå
ìàє áóòè çàáåçïå÷åíî îäíî÷àñíî.

3. ßêùî äî ÷àþ îäíî÷àñíî äîäàòè ëèìîí І âåðøêè, òî âіä ëèìîíà
âåðøêè çãîðíóòüñÿ é ÷àé áóäå çіïñîâàíî. Òîìó â ÷àé äîäàþòü ùîñü
îäíå (ëèìîí ÀÁÎ âåðøêè).

Ïîÿñíåííÿ ðîçãàëóæåííÿ òà ïîáóäîâè ñêëàäíèõ óìîâ ó Scratch íàé-
êðàùå ðîáèòè íà îñíîâі âèêîðèñòàííÿ Äàò÷èêіâ. Âîíè íàî÷íî ïîêàçó-
þòü, ÿêà óìîâà ïåðåâіðÿєòüñÿ і ÿêèé áóäå ðåçóëüòàò.

Ââåäåííÿ ïîíÿòòÿ öèêëі÷íèé àëãîðèòì ìàє ïî÷èíàòèñÿ іç çàâäàííÿ,
ó ÿêîìó äåÿêі äії âèêîíóþòüñÿ áàãàòî ðàçіâ. Ïіñëÿ öüîãî äîöіëüíî ïî-
ñòàâèòè ïèòàííÿ: «×è íå ìîãëè á ìè çàïèñàòè, ñêіëüêè ðàçіâ ìàє âèêî-
íóâàòèñÿ ïåâíà äіÿ?».

Ó Scratch âèêîðèñòîâóєòüñÿ êіëüêà ðіçíîâèäіâ öèêëó:
Öèêë çàâæäè ïðàöþє áåçïåðåðâíî, ïîâòîðþþ÷è âèêîíàííÿ âêëà-
äåíèõ ó ñåðåäèíó öèêëó áëîêіâ. Ùîá ïåðåðâàòè âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè, ìîæíà íàòèñíóòè íà ÷åðâîíèé êðóæå÷îê íàä ñöåíîþ.
 Öèêë ïîâòîðèòè… ïîâòîðþє âêëàäåíі â íüîãî êîìàíäè òàêó êіëü-
êіñòü ðàçіâ, ÿêó âêàçàíî â éîãî çàãîëîâêó. Òîìó ïîòðіáíî çíàòè
êіëüêіñòü ïîâòîðіâ çàçäàëåãіäü.
 Öèêë ïîâòîðèòè äî… ïîâòîðþє êîìàíäè, ÿêі ðîçìіùåíî âñåðåäè-
íі áëîêà, äîòè, äîêè âñòàíîâëåíà â áëîöі óìîâà íå íàáóäå âêàçàíî-
ãî çíà÷åííÿ.
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Àíàëіç ïîìèëîê ó ïðîãðàìі

Ïîøóê òà àíàëіç ïîìèëîê â àëãîðèòìàõ ñïðèÿє ãëèáøîìó ðîçóìіí-
íþ öієї òåìè. Ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ øóêàòè òà âèïðàâëÿòè âëàñíі ïîìèëêè, 
òåñòóâàòè òà óäîñêîíàëþâàòè ñòâîðåíó ïðîãðàìó.

Ïîìèëêà ïðè øâèäêîìó âèêîíàííі ïðîãðàìè

Неправильно Правильно

Що скаже спрайт? Який текст ви побачите на сцені?

Після виконання команди  спрайт у першому варіанті миттєво

скаже таку фразу «Мене звати Рудий кіт». Скрипти у Scratch виконуються швидко.
Потрібно переконатися, що для кожної команди є достатньо часу, щоб ви помітили 
результат її виконання.

Ïîìèëêà ïðè âñòàíîâëåííі ïî÷àòêîâèõ óìîâ

Неправильно Правильно

Як зміниться розмір спрайту після виконання кожного скрипту? Який розмір
спрайту буде, якщо скрипт запустити ще раз?

Після першого виконання скрипту спрайт збільшиться в обох випадках. У другому 
випадку під час кожного запуску спрайт буде повертатися до початкових розмірів.
А у першому – буде збільшуватись далі. Потрібно задавати початкові умови під
час використання змінних, графічних ефектів, кольорів і розмірів олівця.
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Ïîìèëêà âèêîíàííÿ

Неправильно Правильно

Порівняйте обидва скрипти. Яка помилка може виникнути під час виконання пер-
шого скрипту?

Скрипт складено правильно. Але помилка може виникнути за певних умов під час 
його виконання. Якщо ввести дільник 0, то обчислення неможливе. Тому скрипт
слід змінити так, щоб у ньому перевірялося, чи дільник не дорівнює 0.

Ïîìèëêà â ëîãі÷íèõ îïåðàöіÿõ

Неправильно Правильно

Яка має бути умова, щоб Рудий кіт говорив «Хрум», коли торкається спрайту 
Яблуко при натиснутій клавіші пропуск?

Будьте уважні, коли складаєте умову з використанням логічних операторів І та
АБО.
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Ïîìèëêà ïîðÿäêó âèêîíàííÿ äіé ó ìàòåìàòè÷íèõ îïåðàöіÿõ

Неправильно Правильно

Який порядок виконання дій виразу 2 · (5 + 3) у Scratch?

У Scratch у математичних діях не використовуються дужки. Кожний блок розгляда-
ють як дію в дужках.

Ïîìèëêà âèçíà÷åííÿ êіëüêîñòі ïîâòîðåíü ó öèêëі

Неправильно Правильно

       àáî  

      

Як довго триватиме виконання кожного із цих циклів? За яких умов припиниться 
їх виконання?
Якщо умова, яка записана у циклі повторити до…, ніколи не виконується (5 < 2),
то цикл триватиме безперервно. Потрібно змінити умову на таку, яка точно може
настати.

Ïðîãðàìíі çàñîáè

Äëÿ âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ó ïî÷àòêîâіé øêîëі ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ
іñíóþ÷èìè ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè. Âåëèêó ïîïóëÿðíіñòü â Óêðàїíі íà-
áóëè âèêîíàâöі ç íàáîðó ïðîãðàì «Ñõîäèíêè äî іíôîðìàòèêè Ïëþñ»
Ñàäіâíèê, Íàâàíòàæóâà÷, Êåíãóðó, Âîñüìèíіæêà. Ñòâîðåííÿ òà âèêî-
íàííÿ àëãîðèòìіâ ó öèõ ìіíі-ñåðåäîâèùàõ äîñèòü íàî÷íå òà ïðîñòå.
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äÑàäіâíèê

ó óÊåíãóðó
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Áіëüø âіäïîâіäíîþ ñó÷àñíèì ïіäõîäàì äî âèâ÷åííÿ ïðîãðàìóâàííÿ
ó ïî÷àòêîâіé øêîëі є ïëàòôîðìà Pilas Bloques (Ðîçóìíі áëîêè). Âîíà 
ðîçðîáëåíà â Àðãåíòèíі òà ïåðåêëàäåíà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ (https://
smart-blocks.github.io/).

Àâòîðè öієї ïëàòôîðìè ïіäêðåñëþþòü, ùî ó її îñíîâі ëåæèòü äèäàê-
òè÷íà ïîñëіäîâíіñòü âèâ÷åííÿ ïðîãðàìóâàííÿ ó øêîëі, ÿêó âîíè çàïðî-
ïîíóâàëè òà ïåðåâіðèëè. Çàâäàííÿ ðîçáèòî íà äâà âіêîâèõ ðіâíÿ: 
6–8 ðîêіâ і 9–12 ðîêіâ.

Íà ïåðøîìó ðіâíі íàáіð êîìàíä і ïîñëіäîâíіñòü âèâ÷åííÿ çàãàëîì 
âіäïîâіäàþòü âèìîãàì óêðàїíñüêèõ Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì і ìîæóòü 
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ іíôîðìàòèêè â ïî÷àòêîâіé øêîëі.

Àëãîðèòìè ó Pilas Bloques ñêëàäàþòüñÿ ç áëîêіâ êîìàíä. Öåé âіçó-
àëüíèé ïіäõіä ðåàëіçîâàíî і â іíøèõ ïðîãðàìàõ ÷è ïëàòôîðìàõ. Àëå 
âàðòî âіäçíà÷èòè âäàëèé íàáіð çàâäàíü, ÿêі ïіäіáðàíî àâòîðàìè. Ñïî-
÷àòêó ó÷íі ìàþòü âèêîíàòè çàâäàííÿ íà ïîáóäîâó ëіíіéíîãî àëãîðèòìó.

ä äÏðèêëàä çàâäàííÿ
òà àëãîðèòìó â Pilas

Bloques

Ó ïîäàëüøîìó ó÷íі ìîæóòü ïåðåõîäèòè äî âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ 
ç ïîâòîðåííÿì і ðîçãàëóæåííÿì.

äÍàáіð êîìàíä òà
ïðèêëàä àëãîðèòìó

ç ïîâòîðåííÿì 
óó Pilas Bloques

äÏðèêëàä àëãîðèòìó
ç ðîçãàëóæåííÿì
óó Pilas Bloques
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Êîðèñíèì äëÿ âèâ÷åííÿ ïðîãðàìóâàííÿ є ïіäõіä, çà ÿêîãî ó÷åíü íå
ñêëàäàє àëãîðèòì, à âèïðàâëÿє ïîìèëêè â óæå ãîòîâîìó àëãîðèòìі. Öå
äàє çìîãó íàâ÷èòèñÿ àíàëіçóâàòè ïðîãðàìó òà ãëèáøå ðîçóìіòè, ÿê
âîíà ïðàöþє. Ïîçèòèâíèì є òå, ùî ó Pilas Bloques є ñåðіÿ çàâäàíü, îðі-
єíòîâíà ñàìå íà ðåàëіçàöіþ òàêîãî ïіäõîäó.

Ïðèêëàä çàâäàííÿ ç âèïðàâëåííÿ ïðîãðàìè ó Pilas BloquesÏðèêëàä çàâäàííÿ ç âèïðàâëåííÿ ïðîãðàìè ó Pilas Bloques

Ñâіòëîáîò (gromko.github.io/svitlobot), ÿêèé àäàïòóâàâ і ïåðåêëàâ 
Ãðèãîðіé Ãðîìêî, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ãîëîâîëîìêó. Àëå ìàéæå
äëÿ âñіõ çàâäàíü ïîòðіáíî âèêîðèñòîâóâàòè êîìàíäó ïîâòîðåííÿ, ùî íå
ïåðåäáà÷åíî äëÿ íàâ÷àííÿ ó 2 êëàñі.

Äëÿ âіêîâîї ãðóïè äіòåé 9–12 ðîêіâ ó çàâäàííÿõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ
îêðåìі êàòåãîðії êîìàíä (Êîìàíäè, Ìîї ïðîöåäóðè, Ïîâòîðåííÿ, Ïåðå-
âіðêà óìîâ, Äàò÷èêè). Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàíü і íàáіð êîìàíä âіäïîâі-
äàþòü çìіñòó âèâ÷åííÿ àëãîðèòìіâ ó 4-ìó êëàñі.

Pilas Bloques ìîæå áóòè îñíîâíèì çàñîáîì âèâ÷åííÿ ïðîãðàìóâàííÿ
â ïî÷àòêîâіé øêîëі, îñêіëüêè ðåàëіçîâóє іãðîâèé ïіäõіä äî âèâ÷åííÿ
àëãîðèòìіâ, ìàє ïðîäóìàíó ïîñëіäîâíіñòü óâåäåííÿ íîâèõ êîìàíä і öі-
êàâèé íàáіð çàâäàíü. Âàæëèâî, ùî çìіñò íàâ÷àííÿ òà ïîñëіäîâíіñòü
âèâ÷åííÿ êîìàíä âіäïîâіäàþòü âèìîãàì Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì äëÿ
ïî÷àòêîâîї øêîëè.
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Îðãàíіçóâàòè çìàãàííÿ ÷è ìіíіêâåñòè ìîæíà çà äîïîìîãîþ Code.org: 

Öåé ñàéò äîáðå ïіäõîäèòü äëÿ ñàìîñòіéíîãî íàâ÷àííÿ, äëÿ ïåðіîäè÷-
íîãî âèêîðèñòàííÿ íà óðîöі. Àëå ñèñòåìíå âèêîðèñòàííÿ ìîæå áóòè 
äåùî ñêëàäíèì. Ïî-ïåðøå, ó÷íі, ìàþ÷è ñâîþ òðàєêòîðіþ âèêîíàííÿ
çàâäàíü і ñâіé òåìïåðàìåíò, äîñÿãàþòü ðіçíèõ ðåçóëüòàòіâ, ùî âèðàæà-
єòüñÿ â êіëüêîñòі ïðîéäåíèõ ðіâíіâ. Ó òàêèõ óìîâàõ ñêëàäíî ïîÿñíþâà-
òè ìàòåðіàë îäíî÷àñíî äëÿ âñüîãî êëàñó. Ïî-äðóãå, ó öüîìó ñåðåäîâèùі 
êîðèñòóâà÷ øâèäêî ïåðåõîäèòü äî êîìàíä ç ðîçãàëóæåííÿìè і ïîâòî-
ðåííÿìè. Òîìó ó 2 êëàñі öå áóäå ïåâíèì âèõîäîì çà ìåæі Òèïîâîї îñ-
âіòíüîї ïðîãðàìè.

Îäíèì іç íàéïîøèðåíіøèõ çàñîáіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó øêî-
ëàõ, є ñåðåäîâèùå Scratch. Éîãî îñíîâíà ïåðåâàãà ïîëÿãàє â òîìó, ùî 
ó÷íі íå ïîìèëÿòüñÿ ç íàïèñàííÿì êîìàíä, îñêіëüêè âëàñíå ïðîãðàìà 
ñêëàäàєòüñÿ ç ãîòîâèõ áëîêіâ. Öå äàє çìîãó íå âèòðà÷àòè ÷àñ íà çà-
ïàì’ÿòîâóâàííÿ êîìàíä, à îäðàçó ïåðåéòè äî ñòâîðåííÿ ïðîãðàìè.
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Ñåðåä íåäîëіêіâ âèêîðèñòàííÿ Scratch ó ïî÷àòêîâіé øêîëі є îñîá-
ëèâîñòі, ÿêі âèõîäÿòü çà ìåæі çìіñòó Òèïîâèõ îñâіòíіõ ïðîãðàì:

– íàÿâíіñòü âіä’єìíèõ ÷èñåë;
– çàñòîñóâàííÿ äåêàðòîâîї ñè ñòåìè êîîðäèíàò;
– âèêîðèñòàííÿ ãðàäóñíîї ìіðè êóòà;
– íàÿâíіñòü äðîáîâèõ ÷èñåë.

Ó÷èòåëþ äîâîäèòüñÿ ïîâíіñòþ óíèêàòè çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ іç âèêî-
ðèñòàííÿì öèõ ìîæëèâîñòåé. Íàïðèêëàä, âèêîíóâàòè âñі ðóõè ñïðàé-
òіâ ó ïåðøîìó êâàäðàíòі äåêàðòîâîї ñèñòåìè, ùîá íå âèêîðèñòîâóâàòè
âіä’єìíі ÷èñëà. Àáî ñïðîùåíî ïîÿñíþâàòè ìàòåìàòè÷íі îñíîâè. Íàïðè-
êëàä, äëÿ ïîçíà÷åííÿ ãðàäóñíîї ìіðè êóòà ó Scratch ìîæíà âèêîðèñòà-
òè íàïðàâëåíó ñòðіëêó. Òàêèé ñïîñіá íàî÷íèé і äåùî íàãàäóє âèêîðè-
ñòàííÿ êîìïàñà.
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ДОДАТКИ

Додаток А

ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÊÎÐÈÑÍІ ÏÎÑÈËÀÍÍß

Назва документа та посилання QR-код
35 інструментів для дистанційного навчання – добір-
ка НУШ
https://nus.org.ua/art icles/30-instrumentv-dlya-
dystantsijnogo-navchannya-dobirka-nush/

Державний стандарт початкової освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п#Text

Електронні версії підручників (на сайті Інституту мо-
дернізації змісту освіти)
https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/

Лотоцька А., Пасічник О. Організація дистанційного
навчання в школі. Методичні рекомендації
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_
Metodychni_rekomendatsii-_dystantsiy-na_osvita_
razvoroty.pdf
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Назва документа та посилання QR-код
Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг.
ред. Н. М. Бібік. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/Новини/20
18/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf

Оцінювання в Новій українській школі (сайт МОН
України)
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/
nova-ukrayinska-shkola/ocinyuvannya

Положення про кабінет інформатики та інформацій-
но-комунікаційних технологій навчання загальноос-
вітніх навчальних закладів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0730-04#Text

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп
дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) ком-
пенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх
шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і вихов-
них груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх
типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних за-
кладах : наказ Міністерства науки і освіти України №
128 від 20.02.2002 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text

Продовження додатку А
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Назва документа та посилання QR-код
Про затвердження Положення про організацію робо-
ти з охорони праці та безпеки життєдіяльності учас-
ників освітнього процесу в установах і закладах осві-
ти : наказ Міністерства освіти і науки України № 1669
від 26.12.2017 р.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

Ройз С. Ресурсна скриня
https://resursna-skrynia.nus.org.ua/wp-content/
uploads/2021/08/resursna-skrynya.pdf

Санітарний регламент для закладів загальної серед-
ньої освіти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text

Типова освітня програма, розроблена під керівниц-
твом Савченко О. Я. 3–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20
serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Savchenko.pdf

Продовження додатку А
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Назва документа та посилання QR-код
Типова освітня програма, розроблена під керівниц-
твом Шияна Р. Б. 3–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20
serednya/programy-1-4-klas/2020/11/20/Shiyana.pdf

Типовий перелік засобів навчання та навчального об-
ладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабора-
торій (наказ МОН №574 від 29.04.2020 р.)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text

Типовий перелік комп’ютерного обладнання для за-
кладів дошкільної, загальної середньої та професій-
ної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН №1440 
від 02.11.2017 р.)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0055-18#Text

Типові освітні програми для 1–2 класів НУШ
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20
serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

Продовження додатку А
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Додаток Б

ÍÀÂÈ×ÊÈ 21 ÑÒÎËІÒÒß

Джерело: Bri Stauff er
https://www.aeseducation.com/blog/what-are-21st-century-skills
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Додаток В

6 ÑÒÐÀÒÅÃІÉ ÍÀÂ×ÀÍÍß ÇÀ ÒÀÊÑÎÍÎÌІЄÞ ÁËÓÌÀ

Адаптований переклад публікації працівників TeachThought «6 Strategies For 
Teaching With Bloom’s Taxonomy»
https://www.teachthought.com/pedagogy/teaching-with-blooms-taxonomy/

1. Використовуйте всі рівні
У нижчих рівнях таксономії Блума немає нічого поганого. Заучування – це мар-

на трата часу, що сповільнює навчання учнів і є надійним доказом того, що вчи-
тель не виконує свою роботу. Але насправді, чим глибші та різноманітніші знання 
учнів, тим плавніше вони зможуть переходити на наступні рівні таксономії Блума.

Заучування може зменшити навантаження на учня під час обробки інформа-
ції, що дає змогу швидше згадати та застосувати знання, а не відволікатися на 
пошук інформації та оцінку її достовірності.

Коротко кажучи, чим швидший доступ до інформації у школяра, тим природ-
ніше він не зможе застосувати цю інформацію на вищих рівнях мислення. Крім 
того, він матиме можливість ініціювати такі дії самостійно, установлювати зв’язки, 
виявляти незрозумілі питання та самостійно застосовувати отримані знання у но-
вих і незнайомих ситуаціях.

2. Використовуйте спіраль Блума
Спіраль Блума – це процес, який розпочинається на нижчих рівнях таксономії 

Блума – пригадування, означення, пояснення тощо, а потім відбувається поступо-
ве підвищення рівня мислення. Таким чином, таксономія Блума стає своєрідним 
путівником для керування самим навчальним процесом.

Спочатку дайте означення поняттю «домен», потім опишіть його властивості та 
вкажіть, які бувають домени, порівняйте різні домени, розкажіть, як використову-
ється вибір домену для створення сайту з адресою, котра легко запам’ятовується, 
запропонуйте нове використання певного домену та придумайте адресу сайту із 
цим доменом. У цьому процесі всі учні починають в одній точці – розпізнають і ви-
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значають, а потім «рухаються вгору» таксономією Блума. При цьому рівень «Син-
тез» є дещо гнучким, що допомагає задовольнити потреби різних учнів.

Також спіраль Блума може бути використана для створення уроку, оцінювання
або частини проєкту.

3. Використовуйте технології, щоб підкреслити певні рівні
Найвищий рівень таксономії Блума – «Синтез» вимагає від учнів використання 

інноваційного мислення.
Під час уроків у класі учням іноді доводиться співпрацювати в некомфортних

умовах. Навіть коли учитель намагається організувати продуктивну роботу та вра-
ховує попередній досвід, така співпраця може знижувати допитливість учнів і при-
гнічувати його індивідуальні таланти, надаючи перевагу соціалізації, процедурним
знанням і виконанню вказівок. Хоча це може відповідати вимогам «реального сві-
ту», можливо, деякі частини цього світу краще залишити для дорослого життя.
Якщо ми можемо покращити цю ситуацію, то ми повинні це зробити, а це означає
дати кожному учню власну зону для пізнання та творчості.

Одним із підходів тут є використання цифрових технологій і соціальних медіа для
забезпечення асинхронної співпраці за допомогою програм, соціальних медіа чи циф-
рових спільнот. При цьому учні можуть отримати доступ до різних завдань, виконувати
їх у власному темпі та на власний розсуд, а також мати можливість спостерігати, усві-
домлювати, а потім пропонувати стратегічний внесок відповідно до своєї готовності,
знань і досвіду. Зауважте, що це може бути особливо ефективним для навчання інтро-
вертів, особливо творчих інтровертів, які, можливо, не зможуть виступати під тиском
великої аудиторії.

4. Дозвольте учням керувати
Для початку ви можете дозволити учням запропонувати свої ідеї в рамках так-

сономії Блума. Крім іншого, це може спростити роботу на верхніх рівнях таксономії
Блума. Для прикладу порівняйте, як швидко і за якими ознаками учні будуть упо-
рядковувати інформацію про шкільний предмет і про улюблені музичні композиції.
Такий підхід дає змогу учням упевненіше набувати навчальний досвід.

Крім того, це сприяє створенню в класі колекції різноманітних навчальних ма-
теріалів і результатів виконання проєктів.

5. Плануйте послідовності навчання на основі проєктів
Використовувати таксономію Блума для планування послідовностей на основі

проєктного підходу не так складно, як здається. У цьому випадку це просто озна-
чає, що, наприклад, якщо учень виконує проєкт зі створення міні-гри в середовищі
програмування, то «послідовність» може початися на нижчих рівнях, де учень зга-
дує основні команди, способи керування. Потім учні починають обирати ті фраг-
менти коду, які вони використовували в попередніх практичних роботах, оцінюють
їх придатність для свого проєкту. Нарешті створюють власний код, який реалізовує 
запланований сценарій гри, перевіряють, виправляють та удосконалюють його.

6. Заохочуйте до переходу на наступний рівень
Щоб заохотити учнів переходити з нижчих рівнів таксономії Блума на вищі (зно-

ву ж таки, нижчі рівні таксономії не обов’язково «погані», а вищі рівні не обов’яз-
ково «хороші»), ви можете надати учням менше заохочень, якщо вони «залиша-
ються занадто довго» на нижчих рівнях – наприклад під час обговорення в класі.
У цьому випадку ви можете спочатку однаково оцінювати досягнення на нижчих
і вищих рівнях, але почати заохочувати тих учнів, які будуть переходити на вищі
рівні та виконуватимуть складніші завдання.
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