
 

 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ІНФОРМАТИКА 6 клас 

 

Підручники: 

1.Інформатика 6 клас, авт. Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г., 

Саражинська Н.А. 

http://shkola.in.ua/download.php?file=pdf/6-klas/Informatyka/Informatyka-6-klas-Morze.pdf 

2.Інформатика 6 клас, авт.РивкіндЙ.Я., Лисенко Т.І.,Чернікова Л.А.,Шакотько В.В. 

http://informatik.pp.ua/component/jdownloads/send/7-6-klas/53-pidruchnyk-informatyka-6-klas-

ryvkind-2017 

 

І семестр 

Семестрова контрольна робота № 1  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Повторення та 

актуалізація 

вивченого в 5 класі. 

 

 

Інструктування з безпеки 

життєдіяльності та правил поведінки 

під час роботи з комп’ютером. 

Основні поняття і терміни. 

Інтернет, пошукові системи, 

мережеві папки, файли,  ключові 

слова,  редагування та форматування 

тексту. 

 

Правила поведінки під 

час роботи на 

комп’ютері 

https://www.youtube.com

/watch?v=w2QcqWAwb

N4 

2 Служби та ресурси 

Інтернету.  

 

Служби інтернету 

Основні поняття і терміни. 

Всесвітнє павутиння, веб-сторінка, 

веб-сайт, гіперпосилання, 

електронна пошта служби 

інтерактивного спілкування. 

http://www.subject.com.u

a/textbook/informatics/6k

las/28.html 

 

 

2.1 Поштова служба 

Інтернету 

Поштова служба Інтернету. 

Створення електронної скриньки. 

Надсилання, отримання, 

перенаправлення повідомлень. 

Операції над папками та листами. 

Вкладання файлів. Використання 

адресної книжки та списків 

розсилання. 

Етикет електронного листування. 

Правила безпечного користування 

електронною скринькою. 

Основні поняття і терміни. 

Електронна пошта та  безпека 

користування, електронна скринька, 

електронний лист, спам, списки 

розсилання, папки. 

  

Поштова служба 

Інтернету. Електронна 

скринька та електронне 

листування -  

https://www.youtube.com

/watch?v=DIuilVKgYr0 

 

Правила безпеки 

електронного 

листування - 

https://sites.google.com/s

ite/teksttekstoviredaktori/

urok-5-pravila-

vvedenna-tekstu-

formatuvanna-tekstu/2-1-

elektronna-posta/pravila-

bezpeki-elektronnogo-

listuvanna 

 

http://shkola.in.ua/download.php?file=pdf/6-klas/Informatyka/Informatyka-6-klas-Morze.pdf
http://informatik.pp.ua/component/jdownloads/send/7-6-klas/53-pidruchnyk-informatyka-6-klas-ryvkind-2017
http://informatik.pp.ua/component/jdownloads/send/7-6-klas/53-pidruchnyk-informatyka-6-klas-ryvkind-2017
http://www.subject.com.ua/textbook/informatics/6klas/28.html
http://www.subject.com.ua/textbook/informatics/6klas/28.html
http://www.subject.com.ua/textbook/informatics/6klas/28.html
https://www.youtube.com/watch?v=DIuilVKgYr0
https://www.youtube.com/watch?v=DIuilVKgYr0
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna
https://sites.google.com/site/teksttekstoviredaktori/urok-5-pravila-vvedenna-tekstu-formatuvanna-tekstu/2-1-elektronna-posta/pravila-bezpeki-elektronnogo-listuvanna


2.2  Онлайнові перекладачі. 

Навчальні веб-ресурси. 

Основні поняття і терміни. 

 Навчальні веб-ресурси,  онлайн-

навчання, поштові сервери, 

персональні дані, онлайн-

перекладачі,  соціальні мережі.  

 

Спілкування в мережі: 

як перекласти текст? 

http://everest-

center.com/spilkuvannya-

v-merezhi-yak-pereklasti-

tekst/ 

ТОП 6 перекладачів з 

англійської- 

https://enguide.ua/ua/ma

gazine/top-6-

perevodchikov-s-

angliyskogo 

Освітні ресурси 

інтернету - 

https://sites.google.com/s

ite/osvitnires/ 

 

 

2.3 Соціальні мережі. 

 

Соціальні мережі і безпечне 

користування соціальними 

мережами. 

Основні поняття і терміни. 

 Персональні дані,  соціальні мережі, 

спілкування.  

 

Презентація на тему:  

"Соціальні мережі" 

https://cdn.gdz4you.com/

files/presentations/51/33

71-prezentaciya-na-

temu-socialni-

merezhi.pptx 

Соцмережі – не втрачай 

голову - 

https://www.youtube.com

/watch?v=xJu-

qN0KDcI&feature=yout

u.be 

 

3 Комп’ютерна 

презентація 

 

Поняття презентації та комп’ютерної 

презентації, їх призначення. 

Програмне забезпечення для 

створення і відтворення 

комп’ютерних презентацій. 

 

Основні поняття і терміни. 

Комп’ютерна презентація, апаратне і 

програмне забезпечення 

 

 

Поняття презентації та 

комп’ютерної 

презентації, їх 

призначення - 

https://www.youtube.com

/watch?v=nsthferXWMc 

Комп’ютерні 

презентації. Об’єкти 

комп’ютерної 

презентації -  

https://www.youtube.com

/watch?v=8OO9FOviMJ

Y 

 

3.1 Створення і 

оформлення 

комп’ютерної 

презентації 

Послідовність створення презентацій 

та вимоги до їх оформлення. 

Налаштування показу презентацій, 

створення графічних об’єктів 

засобами редактора презентацій.  

Основні поняття і терміни. 

 Презентація, слайд, компонування 

об’єктів презентації, дизайн 

Створення презентації -  

https://www.youtube.com

/watch?v=l9Dbe6nShrI 

Етапи створення 

презентацій –  

http://galanet.at.ua/foru

m/38-59-1 

 

http://everest-center.com/spilkuvannya-v-merezhi-yak-pereklasti-tekst/
http://everest-center.com/spilkuvannya-v-merezhi-yak-pereklasti-tekst/
http://everest-center.com/spilkuvannya-v-merezhi-yak-pereklasti-tekst/
http://everest-center.com/spilkuvannya-v-merezhi-yak-pereklasti-tekst/
https://enguide.ua/ua/magazine/top-6-perevodchikov-s-angliyskogo
https://enguide.ua/ua/magazine/top-6-perevodchikov-s-angliyskogo
https://enguide.ua/ua/magazine/top-6-perevodchikov-s-angliyskogo
https://enguide.ua/ua/magazine/top-6-perevodchikov-s-angliyskogo
https://enguide.ua/ua/magazine/top-6-perevodchikov-s-angliyskogo
https://enguide.ua/ua/magazine/top-6-perevodchikov-s-angliyskogo
https://sites.google.com/site/osvitnires/
https://sites.google.com/site/osvitnires/
https://cdn.gdz4you.com/files/presentations/51/3371-prezentaciya-na-temu-socialni-merezhi.pptx
https://cdn.gdz4you.com/files/presentations/51/3371-prezentaciya-na-temu-socialni-merezhi.pptx
https://cdn.gdz4you.com/files/presentations/51/3371-prezentaciya-na-temu-socialni-merezhi.pptx
https://cdn.gdz4you.com/files/presentations/51/3371-prezentaciya-na-temu-socialni-merezhi.pptx
https://cdn.gdz4you.com/files/presentations/51/3371-prezentaciya-na-temu-socialni-merezhi.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=xJu-qN0KDcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xJu-qN0KDcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xJu-qN0KDcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xJu-qN0KDcI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nsthferXWMc
https://www.youtube.com/watch?v=nsthferXWMc
https://www.youtube.com/watch?v=8OO9FOviMJY
https://www.youtube.com/watch?v=8OO9FOviMJY
https://www.youtube.com/watch?v=8OO9FOviMJY
https://www.youtube.com/watch?v=l9Dbe6nShrI
https://www.youtube.com/watch?v=l9Dbe6nShrI
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1


(оформлення) слайдів. 

Графічний об’єкт, редактор 

презентацій. 

 

 

3.2 Анімація у 

презентаціях 

Ефекти анімації в презентаціях. 

Ефекти переміщення об’єктів, 

Ефекти зміни слайдів. 

 

Основні поняття і терміни. 

Презентація, слайд, об’єкт, анімація,  

Ефект анімації  

 

Основні відомості про 

анімацію у презентації 

https://support.office.com

/uk-ua/article/ Основні-

відомості-про-

анімацію-у-

презентації-4fbc7d35-

3548-431a-a871-

709945f9352c 

Анімація тексту й 

об’єктів - 

https://support.office.com

/uk-ua/article/ Анімація-

тексту-й-об-єктів-

305a1c94-83b1-4778-

8df5-fcf7a9b7b7c6 

 

 

 

ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 2  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального 

матеріалу 

Джерела інформації 

4 

 
Алгоритми і 

програми 

 

Програмний об’єкт. 

Властивості об’єкта. 

Змінювання  значень 

властивостей об’єкта в 

програмі Створення та 

редагування програмних 

об’єктів. 

 

Поняття про об’єкт у 

програмуванні. Властивості 

об’єкта - 

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/2-1-

ponatta-pro-ob-ekt-u-

programuvanni-vlastivosti-ob-

ekta 

4.1 І.Подійно-

орієнтоване 

програмування 

 

Поняття події. Види подій. 

Опрацювання події. 

Основні поняття і терміни.  

Поняття події, поняття 

програмного об’єкта.  Події, 

пов’язані із програмними 

об’єктами. Редагування 

програмних об’єктів. 

Декомпозиція задачі. 

Поняття події –  

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/2-2-

ponatta-podiie 

 

4.2 II.Вкладені 

алгоритмічні 

структури 

 

 

Вкладені алгоритмічні 

структури, повторення та 

розгалуження. 

Основні поняття і терміни. 

Вкладені алгоритмічні 

структури повторення та 

Вкладені алгоритмічні 

структури повторення з 

лічильником –  

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/2-5-

https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-1-ponatta-pro-ob-ekt-u-programuvanni-vlastivosti-ob-ekta
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-1-ponatta-pro-ob-ekt-u-programuvanni-vlastivosti-ob-ekta
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-1-ponatta-pro-ob-ekt-u-programuvanni-vlastivosti-ob-ekta
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-1-ponatta-pro-ob-ekt-u-programuvanni-vlastivosti-ob-ekta
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-1-ponatta-pro-ob-ekt-u-programuvanni-vlastivosti-ob-ekta
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-1-ponatta-pro-ob-ekt-u-programuvanni-vlastivosti-ob-ekta
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-2-ponatta-podiie
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-2-ponatta-podiie
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-2-ponatta-podiie
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-2-ponatta-podiie
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-5-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-5-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-5-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-licilnikom


розгалуження.  

Типи задач, розв’язування 

яких вимагає використання 

алгоритмічних структур 

розгалуження та/або 

повторення. 

vkladeni-algoritmicni-strukturi-

povtorenna-z-licilnikom 

Вкладені алгоритмічні 

структури повторення з 

передумовою та лічильником - 

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/2-6-

vkladeni-algoritmicni-strukturi-

povtorenna-z-peredumovou-ta-

licilnikom 

Вкладені алгоритмічні 

структури розгалуження - 

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/tema-2-7-

vkladeni-algoritmicni-strukturi-

rozgaluzenna 

Повторення і розгалуження - 

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/2-8-

povtorenna-i-rozgaluzenna 

Вкладені алгоритмічні 

структури повторення та 

розгалуження - 

https://sites.google.com/site/6kla

sinformatikassno17/tema-2-

algoritmi-i-programi/2-9-

vkladeni-algoritmicni-strukturi-

povtorenna-ta-rozgaluzenna 

5 Проектна 

діяльність 
 

 

Виконання навчальних 

проектів у малих групах із 

дослідження об’єктів 

предметної галузі 

навчального курсу 

«Інформатика». 

Основні поняття і терміни. 

Поняття проекту, шкільний 

проект, проектна діяльність, 

етапи створення проекту, тема 

проекту. 

Аналіз та систематизація 

знайдених  відомостей. 

Презентація результатів 

проектної діяльності. 

 

Як розробити власний проект 

https://helpinformatik.com/?id=9

31 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 

- виконання комп’ютерних презентацій,  

- виконання навчальних проектів, 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 

https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-6-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-peredumovou-ta-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-6-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-peredumovou-ta-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-6-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-peredumovou-ta-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-6-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-peredumovou-ta-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-6-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-peredumovou-ta-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-6-vkladeni-algoritmicni-strukturi-povtorenna-z-peredumovou-ta-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/tema-2-7-vkladeni-algoritmicni-strukturi-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/tema-2-7-vkladeni-algoritmicni-strukturi-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/tema-2-7-vkladeni-algoritmicni-strukturi-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/tema-2-7-vkladeni-algoritmicni-strukturi-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/tema-2-7-vkladeni-algoritmicni-strukturi-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-8-povtorenna-i-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-8-povtorenna-i-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-8-povtorenna-i-rozgaluzenna
https://sites.google.com/site/6klasinformatikassno17/tema-2-algoritmi-i-programi/2-8-povtorenna-i-rozgaluzenna
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