
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ІНФОРМАТИКА 5 клас  
 

Підручники: 

Інформатика: підрууч. для 5 класу загальноосвітн. навч. закл. / Морзе, Н. 

В.; Вембер, В. П.; Барна, О. В.; Кузьмінська О. Г. -  Київ: Вид-во «Оріон», 2018. 

 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/927 

 
 

І семестр 

Семестрова контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ВСТУП 

Інформаційні 

процеси та системи 

      Інформація, дані, повідомлення. 

Інформаційні процеси та системи. 

Роль інформаційних технологій у 

житті сучасної людини.  

Апаратна і програмна складові 

інформаційної системи. 

Операційна система та її інтерфейс. 

Безпека життєдіяльності при роботі з 

комп'ютером 

 

Основні поняття і терміни. 

 

Інформація. Операційна система. 

Інтерфейс. Файл. Папка. 

Інформаційні процеси  

https://learningapps.org/v

iew1887340 

 

Складові комп’ютера  

https://www.slideshare.n

et/Silaslov98/ss-

49028942 

2 Мережеві 

технології та 

Інтернет 

Комп’ютерні мережі.  

Локальна мережа. Пошук інформації 

в Інтернеті. 

Критичне оцінювання інформації, 

отриманої з Інтернету. 

Використання мережі Інтернет для 

навчання. 

 

Основні поняття і терміни. 

 

Мережа.  Локальна мережа. 

Глобальна мережа. Всесвітня 

павутина.  Інтернет. Авторське 

право.  

Комп’ютерні мережі 

https://www.slideshare.n

et/ssuserd774a8/5-8-

81204529 
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ІІ семестр 

Семестрова контрольна робота № 2 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Опрацювання 

текстових даних 

Об’єкти та їхні властивості. Основні 

об'єкти текстового документа. 

Програмне забезпечення для 

опрацювання текстів. 

Введення, редагування та 

форматування символів і абзаців. 

Додавання зображень із файлу та їх 

форматування.  

Додавання, редагування та 

форматування таблиць.  

Сторінки документа та їх 

форматування. 

Підготовка документа до друку. 

Друк документа 

 

Основні поняття і терміни. 

  

Текстовий процесор. Текстовий 

документ. Шаблон. Редагування. 

Форматування.  

 

Текстовий процесор  

https://www.youtube.co

m/watch?v=RMveE5_30

bs 

 

Головні функції  

https://www.youtube.co

m/watch?v=J_nasDp01fg 

4 Алгоритми та 

програми 

Виконавці алгоритмів та їхні 

системи команд. 

Способи опису алгоритму. Програма. 

Середовище опису й виконання 

алгоритмів. 

Лінійні алгоритми. 

Алгоритми з розгалуженнями. 

Алгоритми з повтореннями 

 

Основні поняття і терміни. 

 

Алгоритм. Виконавець. Система 

команд. Середовище виконання.  

Команда. Блок-схема.  

 

 

Робота з алгоритмами  

https://hourofcode.com/h

u/uk 

 

https://scratch.mit.edu/pr

ojects/31876/ 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- опрацювання параграфів в підручнику; 

- написання конспекту; 

- виконання вправ після кожного параграфу;  

- виконання  практичних завдань на комп’ютері;  

- вивчення всього програмного забезпечення, яке передбачене навчальною 

програмою. 
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