
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

ІНФОРМАТИКА 3 клас  

 Рекомендовані підручники та посібники:  

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

Рівкінд.- К.: Видавничий дім  «Освіта», 2013. 

2. Тренажер зі Сходинок до інформатики для 3 класу. Упорядник – Лисенко С. С.  

3. Зошит з друкованою основою «Сходинки до інформатики» для 3 класу. Відповідно 

до автора підручника. 
-  Рекомендовані  сайти – 1) http://school.xvatit.com/index. 

         2)  http://osvita.  

         3) Острів знань 

 

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».  

Річна контрольна робота 
Тема. Інформаційні процеси і комп’ютер. Файли і папки. Вікна та операції над 

вікнами. Пошук даних в Інтернеті. Робота з презентаціями. 

Алгоритми і виконавці. Створення проектів.  

№ Підтема 
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки екстернів 

1. 
  

  

Інформаційні процеси і 

комп’ютер  
Способи  подання повідомлень 

(текстовий, графічний, звуковий, 

відео, умовні жести та сигнали, 

комбіновані). Носії повідомлень. 

Дані. Опрацювання та зберігання 

даних  за допомогою комп’ютера. 

Поняття про символи та їх 

кодування . Кодування та 

декодування повідомлень. 

Робота з програмами на розвиток 

логіки, пам’яті, просторової уяви. 

  

називає способи  подання повідомлень;  

наводить приклади повідомлень, поданих різними 

способами; 

розрізняє способи  подання повідомлень; 

має уявлення про носії повідомлень, дані;  

орієнтується в  засобах зберігання та опрацювання 

повідомлень; 

має уявлення про символ; 

описує способи кодування і декодування символів і 

повідомлень на різних прикладах; 

наводить приклади кодування і декодування 

символів і повідомлень.  

2. 

Файли та папки. Вікна та 

операції  над вікнами.  
Поняття файлу та папки. Вкладенні 

папки. Перегляд вмісту папок. 

Основні об’єкти вікна (рядок 

заголовка, кнопки керування, 

робоча область). Операції над 

вікнами. Поняття меню. 

Контекстне меню. Різні способи 

запуску програм на виконання 

має уявлення про файли і папки, їх призначення; 

наводить приклади імен папок, файлів; 

відкриває, переглядає вміст та закриває потрібну 

папку; 

називає основні об’єкти вікна (рядок заголовка, 

кнопки керування, робоча область); 

розуміє призначення основних об‘єктів вікна; 

пояснює призначення кнопок керування вікном; 

має уявлення про основні операції, які можна 

виконувати над вікнами; 

змінює розміри вікон; 

http://school.xvatit.com/index
http://osvita/


змінює положення вікон на екрані; 

згортає і розгортає вікна; 

розуміє призначення меню, контекстного меню; 

має уявлення про різні способи запуску програм на 

виконання.  

3. 

Пошук даних в Інтернеті.  
Поняття про комп’ютерну мережу. 

Поняття про Інтернет. Знайомство 

з програмою- браузером. Поняття 

веб-сторінки, її адреси. 

Гіперпосилання. 

Правила пошуку даних в Інтернеті. 

Збереження даних, знайдених в 

Інтернеті. Авторське право та 

Інтернет. Безпечна робота в 

Інтернеті 

має уявлення про комп’ютерні мережі, веб-сторінки, 

адресу веб-сторінки, гіперпосилання,  

пояснює призначення браузера; 

розпочинає і завершує роботу з браузером;  

пояснює процес пошуку даних в мережі Інтернет; 

використовує гіперпосилання для навігації веб-

сторінками ;  

  виконує нескладний пошук  текстів та зображень в 

Інтернеті за вказаною темою; 

зберігає результати пошуку потрібних зображень; 

дотримується  авторських прав при використанні 

зображень, знайдених  в Інтернеті; 

знає правила безпечної роботи в Інтернеті;  

дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті.  

4. 

  

  

Робота з  презентаціями.  

Презентація та слайди.  

Середовище редактора 

презентацій. Відкриття 

презентації та її запуск на 

перегляд. Текстові та графічні 

об’єкти слайдів. Переміщення 

об’єктів на слайді. Створення та 

редагування текстових об’єктів. 

Вставляння  зображень та 

тексту. Форматування текстових 

і графічних об’єктів 

слайду.  Збереження презентацій. 

Створення простих презентацій. 

  

має уявлення про комп’ютерну презентацію та її 

складові, фотоальбом; 

наводить приклади використання презентацій в 

процесі навчання; 

має уявлення про середовище редактора 

презентацій; 

описує процес створення презентацій;  

розрізняє текстові та графічні  об’єкти слайда 

презентації; 

виділяє слайди; 

виділяє об’єкти слайда та, використовуючи 

контекстне меню, виконує над ними прості операції: 

переміщує, змінює значення властивостей, видаляє; 

вводить текст, вставляє зображення та текст до 

слайду презентації; 

має уявлення про редагування тексту слайду; 

має уявлення про форматування тексту на слайді - 

зміна розміру літер, їх кольору та виду 

накреслення,  вирівнювання по горизонталі; має 

уявлення про форматування  зображень на слайді; 

відкриває файл, що містить презентацією; 

здійснює перегляд презентації, сортування слайдів 

та її збереження; 

створює прості презентації (3-5 слайдів), зокрема 

фотоальбом; 

демонструє презентацію з усним коментарем перед 

слухачами. 

  

5. 

Алгоритми і виконавці.  

Алгоритми і виконавці. 

Середовище виконання 

алгоритмів. Складання 

алгоритмів для виконавців.. 

Словесне подання алгоритмів.  

  

наводить приклади виконавців алгоритмів та систем 

команд виконавців алгоритмів; 

складає алгоритми дій з повсякденного життя та з 

використанням матеріалу навчальних предметів 

(математики, української мови тощо); 

пояснює випадки, коли виконавець не може 

виконати команду; 

знає виконавців алгоритму та систему команд 

виконавців у визначеному середовищі; 

записує алгоритм у вигляді послідовності 



команд   виконавця; 

виконує алгоритми у визначеному середовищі; 

має уявлення про словесне подання алгоритму. 

  

    

Зразок завдань для підготовки річного оцінювання. 
І рівень  

1. Після завантаження операційної системи на екрані монітора 

з’являється… 

А   Wев – папка.  Б  робочий стіл.  В   стандартні програми. 
 

2. Визнач, як викликати контекстне  меню. 

А   натиснути праву клавішу миші   

Б   натиснути ліву клавішу миші   

В   натиснути кнопку Enter на клавіатурі  
  

3. Група файлів, що зберігаються під одним ім’ям – це…    

 А папка.   Б малюнок.   В символ.  
 

4. Що з нижче переліченого є алгоритмом… 

А привітання з днем народжшення. 

Б план розв’язування задачі. 

В слова з пісні. 

5. Алгоритм - це 

А  зображення, яке з’являється після завантаження копм’ютера. 

Б  послідовність команд. 

В  предмети або явища , які реально існують. 

Г  найменший об’єкт малювання в графічному редакторі. 

 

6. Повна інформація про книжковий фонд бібліотеки міститься в 

А  закодованому алгоритмі. 

Б алфавітному  каталозі. 

В активному образі. 

Г сміттєвій  корзині. 

 

ІІ рівень  

7. Продовж словосполучення.  
1. Мої ... 

___________________________________________ 

2. Робочий ... 

________________________________________ 

3. Ліва ... 

____________________________________________ 

4. Операційна ... 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

8. Напиши, назви інструментів, які  розташовані у вікні файлу Power 

Point для форматування виділеного тексту. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

9. Вибери з довідки, для якого інформаційного матеріалу потрібні такі 

правила опису: автор статті, назва, дата перегляду статті, адреса веб-

сайта. 

 А для книги 

 Б для веб-сайта 

 В для журналу 

 Г для листа 

ІІІ рівень  

10. Запиши цифрами  в рамках послідовність дій для запуску  

            програми   Блокнот.  

Програми                

Пуск                      

Блокнот                 

Стандартні            

 

11. Розгадай кросворд.   

По горизонталі:  

1) комплект друкарських літер, призначених для набору тексту; 

2)  використання відомостей без посилання на прізвище автора.  

По вертикалі: 

1) зразок оформлення слайдів: 

2) сукупність впорядкованих даних, що зберігаються в пам’яті 

комп’ютера. 

   1)   2)  

  1)      

2)        

        

        

        

        
IV рівень  
12. Напиши алгоритм розв’язування задачі.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)


__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


