
 
 

ІНФОРМАТИКА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Зміст навчального предмету «Інформатика» в початковій школі являє собою 

узагальнений і скорочений виклад основ  інформаційно-комунікаційних технологій, 

адаптованим до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.  

У 2 класі переважає наочно-образне мислення, а елементи абстракції починають 

розвиватись в 9-10 років. У 2 класі для виникнення образу необхідна опора на конкретний 

предмет, наприклад, опора на зображення при розповіді, далі розвивається опора на слово, яке 

є передумовою мисленнєвого створення нового образу. Тому психологи радять не 

пропонувати для запам’ятовування та використання абстрактні поняття учням та ученицям у 

2-3 класі, не використовувати вправи та завдання, котрі вимагають виконання складних 

аналітичних процесів. 

При ознайомленні учнівства з основами ІКТ використовується комп’ютерна техніка: 

стаціонарні, портативні комп’ютери, мобільні пристрої та інш. 

Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-середовища Інтернету, додатки 

для мобільних пристроїв). 

Перелік рекомендованих програмних засобів:  

● операційна система;  

● браузер; 

● програми (сервіси, розширення, додатки, служби та інші інструменти Інтернету) 

для організації навчання, взаємодії учнів між собою; 

● середовища для сприймання, створення та змінювання текстів, зображень, 

презентацій, графічні та текстові редактори, редактори презентацій;  

● середовища для перегляду навчальних відео, слухання музики, роботи з 

картами; 

● середовища програмування для дітей, для вправ з алгоритмами. 

У початковій школі для дотримання норм безпеки дитини рекомендується 

організовувати навчання у закритому захищеному інформаційному середовищі. Облікові 

записи для електронного листування та співпраці в мережі створює адміністратор навчального 

закладу.  

 

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

 

1. «Сходинки до інформатики» Г. В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й. Я. Рівкінд,     Ф. М. 

Рівкінд.- К.: Видавничий дім  «Освіта», 2012. 

2. Тренажер зі Сходинок до інформатики для 2 класу. Упорядник – Лисенко С. С.  

3. Зошит з друкованою основою «Інформатика» для 2 класу. Відповідно до автора 

підручника. 
4. «Вчуся розв’язувати задачі». Х. : Вид. група «Основа», 2013. та інші. 

Довідники 

1.  Перший довідник учня 1-4 класи. Л. П. Ткаченко. Видавництво «Ранок». 

2. Довідник учня початкових класів Н. О. Будна Тернопіль Навчальна книга – Богдан  

3. Універсальний довідник «Хочу все знати» Тернопіль «Підручники і посібники» 

4. Універсальний довідник молодшого школяра / Н. Л. Цепочко. - X.: Видавництво «Ранок».  



ДОВІДКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ  

    (ЗРАЗОК ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ) 

РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З НАСТУПНИХ ТЕМ: 

І СЕМЕСТР 
ТЕМА. Інформація. Комп’ютери та інші пристрої 

№ Підтема Уміння та навички учня 

1 Поняття про інформацію.  

Зміст та завдання курсу 

«Інформатика».  

Сприймання людиною 

інформації.  

Властивості інформації. 

Види інформації за способом 

сприймання: зорова, слухова, 

нюхова, смакова, дотикова. 

Приватна та публічна 

інформація. Захист особистої 

приватної інформації. Безпека 

використання інформації. 

Пристрої для роботи з 

інформацією. 

Правила безпечної поведінки 

у кабінеті інформатики. 

 

 має уявлення про інформацію;  

 розуміє за допомогою яких органів чуття людина 

сприймає інформацію; 

 для чого вивчають інформатику; 

 розрізняє приватну та публічну інформацію; 

 наводить приклади видів інформації за способом 

сприймання; 

 властивостей інформації (без називання терміну) 

на конкретних прикладах; 

 називає правила безпечної поведінки в кабінеті 

інформатики;  

 дотримується правил безпечного користування 

пристроями у кабінеті інформатики; 

 використовує у своєму мовленні слова інформація, 

інформатика, приватна, публічна інформація та 

називає 3 сучасних пристрої для роботи з 

інформацією. 

 

2 Комп'ютер та інші пристрої 

для роботи з інформацією.  

Увімкнення та вимкнення 

комп'ютера  та інших 

пристроїв. 

Робочий стіл. Значки 

робочого столу.  

Використання миші та інших 

маніпуляторів для вибору та 

переміщення об’єктів. 

Використання пристроїв для 

навчання: перегляд зображень 

(образотворче мистецтво), 

читання текстів (літературне 

читання, мови), слухання 

мелодій (музичне мистецтво).  

Виділення обраного тексту в 

середовищах для читання. 

Клавіатура. Уведення 

окремих символів. Зміна 

мовних режимів. 

Організація робочого місця 

під час навчання з різними 

пристроями. 

.  

 має уявлення про різноманіття сучасних пристроїв 

для роботи з інформацією; 

 наводить приклади використання пристроїв для 

роботи з інформацією у школі, вдома; 

 уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та інші 

пристрої (за умови їх використання); 

 уміє знаходити необхідні для роботи значки на 

Робочому столі та розпочинає роботу в 

програмах;  

 орієнтується в середовищах для перегляду 

зображень, читання текстів, слухання музики та 

завершує роботу з ними; 

 уміє використовувати маніпулятори для вибору та 

переміщення об’єктів; 

 уміє змінити мовні режими на клавіатурі та ввести 

окремі символи; 

 уміє відшукати необхідну інформацію в тексті та 

виділити частину тексту; 

 прагне використовувати пристрої з навчальною 

метою; 

 володіє навичками раціональної організації 

робочого місця; 

 використовує у своєму мовленні слова робочий 

стіл, програма, комп’ютер, ноутбук, смартфон, 

клавіатура, мишка, тачпад (за умови 

використання).  

 

 



 

 

ТЕМА. Інтернет  

№ Підтема Уміння та навички учня 

1 Початкові уявлення про 

Інтернет. Поняття браузера, 

як програми для роботи в 

Інтернеті. Вікно браузера. 

Кнопки керування вікном. 

Маніпуляції з вікном.  

Вкладки браузера. 

Посилання. Закладка.  

Правила безпечної роботи в 

Інтернеті. 

Інформація для дітей та для 

дорослих. Приватна 

(особиста, сімейна) та 

публічна інформація.  

Вікові обмеження на 

перегляд вмісту сторінок. 

Ігри для вдосконалення 

навичок роботи з 

маніпуляторами, 

клавіатурою. 

Перегляд навчальних відео, 

картин художників, читання 

текстів, вдосконалення 

навичок усного рахунку в 

математичних тренажерах.  

 

 має загальні уявлення про Інтернет; пояснює 

призначення програми-браузера; 

 уміє розпочати роботу в браузері, додавати 

вкладки, закривати вкладки, завершувати роботу з 

браузером; відкривати необхідні для навчання 

сторінки через закладки, переходити за 

посиланнями, переглядати навчальне відео чи 

його заданий фрагмент; змінити розмір вікна 

браузера, згорнути, розгорнути вікно; 

 розрізняє дитячу інформацію та інформацію для 

дорослих;  

 розуміє про існування вікових обмежень на 

перегляд вмісту сторінок; 

 наводить при клади приватної та публічної 

інформації; 

 наводить приклади приватної інформації, яку не 

повідомляють незнайомцям в Інтернеті;  

 дотримується правил безпеки в Інтернеті щодо 

нерозголошення приватної (особистої та сімейної) 

інформації; 

 має уявлення про початкові норми авторського 

права щодо використання інформації; 

 використовує у своєму мовленні слова браузер, 

Інтернет, вікно, вкладка, відкрити, закрити 

браузер, посилання, закладка, відео. 

 

 

ІІ СЕМЕСТР 

 

ТЕМА. Графіка 

№ Підтема Уміння та навички учня 

1 Поняття ком’ютерної 

графіки. Програми для 

створення за змінювання 

графічних зображень. 

Створення зображень.  

Зображення з геометричних 

фігур. Змінювання готових 

зображень.  

Доповнення зображень 

підписами чи коментарями 

у вигляді кількох слів.  

Сервіси для перегляду 

зображень картин 

художників. Віртуальні 

мистецькі галереї, екскурсії 

до музеїв. 

Пристрої для створення та 

опрацювання графічних 

зображень. 

 має уявлення про комп’ютерну графіку та способи 

її подання; 

 впізнає значки та назви середовищ для створення та 

змінювання графічних зображень; 

 уміє створювати найпростіші зображення та 

змінювати їх, використовує для цього 

інструменти графічних редакторів; 

 додавати підписи чи коментарі з кількох слів до 

зображень; 

 уміє відшукати та переглядати в Інтернеті картину 

художника (задане зображення тварини, рослини 

тощо) та додати до закладок в браузері;  

 прагне поважного ставлення до особистої 

інформації інших людей; 

 називає 3-5 пристроїв, що використовуються для 

створення та опрацювання графічних зображень; 

 використовує у своєму мовленні слова зображення, 

картина, фото, палітра, дозвіл на використання. 



Пошук зображень в 

Інтернеті для 

природознавства (музичного 

та образотворчого мистецтв, 

читання тощо). Право на 

зображення. Розрізнення 

дозволів на використання 

чужих зображень. 

 

 фіксує здобуту інформацію / дані словами, 

малюнками, символами, за допомогою 

цифрових аудіо-, відео-, фотопристроїв [2 

ПРО 1-2.2-1]; 

записує результати дослідів (наприклад, у 

таблицю) [2 ПРО 1-2.2-2] 

 

ТЕМА. Команди та виконавці 

№ Підтема Уміння та навички учня 

1 Поняттям команди. 

Порівняння команди й 

спонукального речення. 

Команди й виконавці.  

Послідовність дій. 

Приклади послідовності дій 

у природі. Виконання 

послідовних дій. Пошук 

помилок в послідовності 

дій.  

Ігрові вправи з надання 

команд виконавцям у 

середовищах 

програмування. 

Порівняння двох або більше 

предметів.  

Об’єднання предметів у 

групи за певними заданими 

ознаками. Назви групи 

однорідних предметів. 

Визначення ознак 

предметів, впізнавання 

предметів за даними 

ознаками. Складові частини 

предметів. 

Ігри на змінювання 

послідовності дій, пошук 

помилок в послідовностях; 

об’єднання предметів у 

групи, вилучення зайвого за 

певними ознаками. 

 має уявлення про команду, виконавців; 

послідовність дій;  

 відрізняє команди від спонукальних речень; 

 вміє надавати команди виконавцю в середовищах 

програмування; 

 шукати помилки в послідовності команд;  

наводить приклади послідовних дій в побуті; 

 знаходить повторюваність подій в казках, 

повторювані стани у природі; 

 знаходить помилки в поданих записах послідовних 

дій; 

 дотримується певного порядку дій в іграх; 

 об’єднує предмети в групу за певними ознаками, 

придумує назву групі; 

вилучає зайві предмети з групи за ознаками, 

впізнає предмети за даними ознаками та обирає з 

групи; 

 об’єднує складові частини одного предмета в 

ігрових середовищах;  

 використовує у своєму мовленні слова команда, 

виконавець, порядок дій, послідовні дії.  

 

     СПІВБЕСІДА ЗА РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 1 

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СЕМЕСТРОВОГО/РІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 

Семестрова контрольна робота № 1 
 Основні складові  комп’ютера. Робочий стіл. Поняття про повідомлення, інформацію  

та інформаційні процеси. 

Варіант 1 

І рівень (Кожне завдання по 0,5 балів. Завдання 1-6 мають 4 варіанти відповідей, серед яких 

лише одна правильна) 

1.  Для введення графічної інформації використовується: 

а) мишка; 

б) принтер;                                                                      

в) сканер; 

г) клавіатура. 

2. Пристрій візуального представлення даних: 

а) ПК; 

б) материнська плата; 

в) системний блок; 

г) монітор. 

3. Пристрій управління , що служить для введення алфавітно - цифрових даних : 

а) клавіатура; 

б) материнська плата; 

в) системний блок; 

г) монітор. 

4. Пристрій управління маніпуляторного типу: 

а) миша; 

б) материнська плата; 

в) системний блок; 

г) монітор. 

5. Відомості, дані, повідомлення про властивості об’єктів, процеси та явища навколишнього 

світу: 

а) факти; 

б) інформація; 

в) результати; 

г) новини. 

6. Друкуючі пристрої, що дозволяють одержувати копії документів на папері або прозорому 

носії: 

а) сканери; 

б) принтери; 

в) трекболи; 

г) відеокарти. 

ІІ рівень (Кожне завдання по 1 балу. Завдання 7 і 8 мають 4 варіанти відповідей, серед 

яких три  правильні. Завдання 9 має чотири твердження, серед яких лише одне правильне. ) 

7.  Пристроями , за допомогою яких можна вивести інформацію є …. 

а) монітор;  

б) плотер;  

в) модем;  

г) принтер; 

8. До складових комп’ютера входять … 

  а) монітор; 

 б) книга; 

                     в) клавіатура; 

             г) системний блок.  

 



9. Оберіть правильні дії при вимкненні ПК: 

    а) натиснути кнопку на моніторі, а потім на системному блоці; 

    б) зразу вимкнути ПК  з мережі; 

    в) не вимикати взагалі ПК; 

    г) закрити всі робочі вікна, завершити роботу ПК, вимкнути з мережі. 

 

ІІІ рівень (завдання 10 – 2 бали; завдання 11 – 1 бал. Бали зараховуються, якщо все 

завдання виконано правильно) 

10. Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями. 

 

 

П‘ять співпадінь – 2 бали. 

Два або чотири  співпадіння – 1 бал. 

Одне або жодного співпадіння – 0 балів. 

11. Установити хронологічну послідовність.  
А)  ноутбук 

Б)  абак 

В) механічна обчислювальна машина 

Г) електронна обчислювальна машина 

 

IV рівень (3 бали) 

 
 12. Перелічити   різні види інформації. Навести приклади. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ІІ СЕМЕСТР 
 

Семестрова контрольна робота №2 
 

ТЕМА: Алгоритми і виконавці. Об'єкти. Графічний редактор.  

 

 

І рівень (Кожне завдання по 0,5 балів. Завдання 1-4 мають 3 варіанти відповідей, 5-6 – 

чотири варіанти, серед яких лише одна правильна) 

 

1.  Комп’ютерна програма – це  

А інструкції для комп’ютера. 

Б малюнок. 

В частина комп’ютера.  

 

2. Для введення тексту потрібно відкрити програму під назвою: 

     А  текстовий редактор 

     Б  редактор                                                                      

     В  клавіатурний тренажер 

А) дисплей 1) пристрій виведення, який управляє 

рухом одного чи кількох олівців для 

нанесення ліній на аркуш паперу 

Б) плотер 2) пристрій для введення звукової 

інформації 

В) принтер 3) пристрій для введення текстових і 

цифрових повідомлень  

Г) мікрофон 4) пристрій виведення повідомлень, 

який працює за принципом телевізора 

Д) клавіатура 5) друкуючий пристрій 

 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

5      

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     



 

3. Для введення великої літери потрібно утримувати клавішу: 

    А  Enter 

    Б  Shift 

    В Забій 

 

4. Де з’явиться наступний текстовий символ на екрані, вказує: 

    А  текстовий редактор 

    Б  текстовий курсор 

    В  попередня літера  

 

5. Познач правильні дії у графічному редакторі Paint, щоб надрукувати зображення: 
А «Файл»       «Друкувати»         Б   «Правка» «Друкувати» 

В  «Файл»     «Макет сторінки»   Г  «Малюнок»      «Друкувати» 

 

 

6. Щоб очистити аркуш у графічному редакторі Paint, треба обрати команди: 

А  «Файл»        «Очистити»        Б  «Правка»          «Вилучити» 

В  «Файл»         «Створити»        Г  «Малюнок»         «Очистити» 

 

 

 

ІІ рівень 

(Кожне завдання по 1 балу. Завдання 7  має 4 варіанти відповідей, серед яких три  правильні. 

Завдання 8 на відповідність. Завдання 9 має чотири твердження, серед яких лише одне 

правильне. ) 

 

7. Що можна робити за допомогою графічного редактора? 
Програвати музику 

Розфарбовувати малюнок 

Малювати геометричні фігури 

Редагувати зображення 

 

8. Вкажи, на якому інформаційному носії зберігається інформація, з’єднавши лініями 

слова з лівого та правого стовпчика. 
Розклад занять             щоденник 

Виконане домашнє завдання                записна книжка 

Адреси друзів              компакт диск 

Комп’ютерна програма            пам'ять людини 

Смак цукерки                                         зошит 

 

9. Оберіть дію, яку потрібно виконати першою в алгоритмі вимкнення комп’ютера : 
А  натиснути ліву клавішу миші 

Б   встановити вказівник на команду Вимкнути комп’ютер   

В   встановити вказівник на кнопку Пуск   

Г   натиснути ліву клавішу миші. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ рівень 

(завдання 10 – 2 бали; завдання 11 – 1 бал. Бали зараховуються, якщо все завдання виконано 

правильно) 

 

10.  Установіть відповідність між параметрами інструментів графічного редактора 

Paint та їхніми зображеннями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П‘ять співпадінь – 2 бали. 

Два або чотири  співпадіння – 1 бал. 

Одне або жодного співпадіння – 0 балів 

 

11. Установити  послідовність дій для відкриття редактора  Paint . Намалюй піктограму 

програми Paint. 

А  Програми  

Б  Пуск 

В  Paint 

Г  Стандартні 

 

 

 

 

 

IV рівень   (3 бали) 

 

12.  Намалювати в  будь-якому графічному редакторі  будинок  довільного розміру, біля 

якого є дерево (зберегти  в стандартному форматі і переслати разом з письмовою 

роботою). 

 

 

 

Бажаю успіхів! 

З повагою, Нестеренко Світлана Миколаївна. 

 
 

 

2018-19 Н.Р. 

А) товщина лінії 

1)  

Б) непрозорий фон 

2)  

В) прозорий фон 

3)  

Г) розмір 

розпилювача 4)  

Д) розмір ластику 

5)  
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