
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ІНФОРМАТИКА 4 клас 

Рекомендовані підручники та посібники: 
1.  Підручник «Інформатика» 4 клас, автори КорнієнкоМ.М., Крамаровська С.М., 

Зарецька І.Т. 

2. «Інформатика» 4 клас, експрес-контроль до підручника Ломаковської Г.В. 

3. «Інформатика» 4 клас, робочий зошит до підручника Ломаковської Г.В. 

4. «Мій конспект» 4 клас, автор Банник М.О. 

 

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

2) http://osvita. 

3) Острів знань 

 

Річна контрольна робота 
Тема. Файл. Папка. Операції над папками і файлами. Опрацювання тексту на 

комп’ютері. Графічний редактор. Безпека дітей в Інтернеті . Висловлювання. 

Алгоритми з розгалуженням і повторенням. Робота з презентаціями. Повторення та 

узагальнення набутих знань 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Джерела  

Повторення, узагальнення і 

систематизація навчального 

матеріалу за 3-й клас 

 

 

Файл. Папка. Операції над 

папками і файлами. 

Створення і видалення папок, 

видалення файлів. 

Копіювання файлів та папок. 

має уявлення про використання комп’ютера в різних сферах 

діяльності людини; 
знає правила безпечної роботи з 
комп’ютером і дотримується їх; 
виконує навчальні завдання з використанням програм 
підтримки навчальних предметів; 
має уявлення про різні за вмістом файли (текстові, графічні, 
звукові тощо) 

розуміє призначення папки; 

створює папки, використовуючи контекстне меню; 
видаляє папки і файли, використовуючи контекстне меню; 
копіює файли і папки, використовуючи контекстне меню. 
розуміє призначення текстового редактора; 

має уявлення про середовище текстового редактора; 

розпочинає і завершує роботу з текстовим редактором; 

https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-do-uroku-informatiki-
kopiuvanna-papok-i-fajliv-4-
klas-16534.html 

 

 

Опрацювання     тексту на комп’ютері. 

Тексти і текстовий редактор. 

Середовище текстового 

редактора. Відкриття та 

створення текстового 

документа. Редагування 

тексту. Правила введення 

тексту. Форматування тексту. 

Копіювання і переміщення 

фрагментів тексту. 

Вставлення зображень у 

текстовий документ. 

Збереження текстового 

документа. 

відкриває в середовищі редактора текстовий документ, що 
зберігається на носії; 

переключає мовні режими роботи клавіатури; 

вводить кілька абзаців тексту з дотриманням правил 
орфографії і пунктуації; 

виділяє фрагменти тексту (слово, рядок, абзац); 

переміщує текстовий курсор по тексту з використанням 

мишки та клавіатури; 
редагує та форматує текст: символи (розмір, колір, 
накреслення), абзаци (вирівнювання, відступ І-го рядка, 
відступи ліворуч та праворуч); 

вставляє до текстового документа графічні зображення; 

створює в середовищі текстового редактора текстовий 
документ; 
розрізняє операції копіювання і переміщення фрагментів 
тексту; 
називає різні способи копіювання і вставлення фрагментів 
тексту; 
застосовує різні способи копіювання і переміщення 
фрагментів тексту; 

зберігає текстовий документ на носії. 

https://subject.com.ua/textbook/i
nformatics/4klas_1/5.html 

https://subject.com.ua/textboo
k/informatics/4klas/8.html 
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Графічний редактор. Графічні 

редактори та їх призначення. 

Середовище графічного 

редактора. Панель 

інструментів. Палітра. Колір 

фігури і колір фону. Створення 

простих графічних зображень. 

Збереження зображень. 

Вставлення підпису до 

малюнка. Зміна кольору 

й розміру шрифта. 

знає призначення графічних редакторів, 

орієнтується в середовищі графічного редактора; 

обирає і використовує потрібні інструменти середовища 
графічного редактора для створення зображення за зразком 
та за власним задумом; 

дотримується послідовності роботи ними; 

задає і змінює колір фігури і колір фону; 

створює підпис до малюнка: 

вводить слова і розділові знаки за допомогою клавіатури; 

змінює розмір і колір шрифта; 

зберігає створене зображення за вказаною адресою. 

https://urok-ua.com/rozrobka-

uroku-z-informatiki-dlya-4-

klasu-po-temi-grafichniy-

redaktor-scratch/ 

https://naurok.com.ua/urok-na-

temu-grafichni-redaktori-ta-h-

priznachennya-seredovische-

grafichnogo-redaktora-

63879.html 

https://vseosvita.ua/library/4-
klas-urok-13-ak-pracuvati-z-
instrumentami-i-palitrou-
graficnogo-redaktora-
34467.html 
 

Безпека дітей в Інтернеті. 

Правила безпечного 

користування Інтернетом при 

пошуку інформаційних 

матеріалів (повідомлень). 

Веб-сторінки для дітей. Дитячі 

бібліотеки. Навчаємось онлайн. 

Малюємо онлайн/ 

Електронне спілкування. Безпека 

спілкування в спільнотах. 

дотримується правил безпечної роботи в Інтернеті при 
пошуку інформаційних матеріалів (повідомлень); 

має уявлення про коло веб-сторінок для дітей; 

називає окремі дитячі сайти; 

запускає на виконання програму-браузер; 

відкриває у вікні браузера визначену

 веб-сторінку, використовуючи меню закладок; 

орієнтується на головній сторінці дитячого сайту; 

здійснює простий пошук інформаційних матеріалів за 
вказаною послідовністю доступу до них; 
виконує навчальні завдання з використанням комп’ютерних 
програм онлайн; 

має уявлення про спільноти та електронне спілкування; 
називає правила етикету та безпеки
 спілкування в спільнотах, дотримується їх. 

https://vseosvita.ua/library/pravil
a-bezpecnogo-koristuvanna-
internetom-pri-posuku-
informacijnih-materialiv-
povidomlen-10646.html 
 
https://super.urok-
ua.com/prezentatsiya-do-uroku-

informatiki-u-pochatkoviy-
shkoli-bezpeka-ditey-v-interneti/ 

 

Висловлювання. Алгоритми з 

розгалуженням і повторенням. 

Висловлювання.  Істинні та 

хибні висловлювання. Логічне 

слідування «Якщо  – то  – 

інакше». Аналіз тексту задачі. 

Алгоритми з розгалуженням. 

Створення   та  виконання 

алгоритмів з розгалуженням для 

виконавців у визначеному 

середовищі. Алгоритми з 

повторенням. Створення та 

виконання алгоритмів  з 

повторенням у визначеному 

середовищі. 

розрізняє правильні (істинні) та неправильні (хибні) висловлювання; 

наводить приклади істинних та хибних висловлювань; 

формулює висловлювання з логічним слідуванням; 

аналізує зміст завдання на складання алгоритму для 
виконавця; 

формулює команди для виконавця; 

прогнозує очікуваний результат; 

шукає варіанти виконання завдання; 

обирає та обґрунтовує варіант виконання завдання;  
розрізняє алгоритмічні структур (слідування, 

розгалуження, повторення); 
створює та виконує алгоритми з 
розгалуженням у визначеному середовищі; 
створює та виконує алгоритми з 
повторенням у визначеному середовищі. 

https://naurok.com.ua/urok-
algoritmi-z-rozgaluzhennyam-

skladannya-ta-vikonannya-
algoritmiv-z-rozgaluzhennyam-
v-seredovischi-scratch-
25280.html 
 
https://subject.com.ua/textbook/i
nformatics/4klas/23.html 
 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=U8zjFe8bBRA 

 

Створення презентацій. на основі шаблону. 

 

Повторення та узагальнення 

вивченого у 4-му класі 

демонструє створену презентацію, коментує її зміст. 

 
розуміє призначення комп’ютера; 

знає правила безпечної роботи з комп’ютером і 

дотримується їх; 

обирає потрібний редактор роботи з інформацією відповідно 

до поставленого навчального завдання; 

має уявлення про пошук інформації в Інтернеті; 

називає правила безпечної роботи в мережі. 

використовує у своєму мовленні слова передавання, 

зберігання, кодування, декодування інформації, носії 

інформації, джерело, приймач інформації, пристрої введення, 

пристрої виведення. 

https://subject.com.ua/lesson/inf
ormatics/4klas/31.html 
 
https://helpinformatik.com/?cat=
4&class=4 
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До співбесіди за рік: 

1) потрібно знати такі теми: 

Правила техніки безпеки у роботі з комп’ютером 

- Що таке файл? 

- Що таке папка? 

- Які операції можна здійснювати з файлами та папками? 

- Які команди можна виконувати над текстом в текстовому та графічному редакторах? 

- Інструменти середовища текстового редактора 

- Інструменти середовища графічного редактора 

- Правила техніки безпеки у роботі з комп’ютером 

- Безпека дітей в Інтернеті 

-  Правила   безпечного   користування   Інтернетом   під  час  пошуку інформаційних 
матеріалів (повідомлень); 

- Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання 

- Середовище редактора презентацій 

2) потрібно уміти: 

- користуватись різними за вмістом файлами (текстові, графічні, звукові тощо); 

- працювати з текстом в текстовому та графічному редакторах. 

- здійснює пошук інформаційних матеріалів (повідомлень); 

- складає алгоритм для виконавця дій; 

- створення за шаблоном презентації з природознавства (за обраною темою). 

 Зразок завдань для річного оцінювання. 
І рівень (Літеру з правильною відповіддю – записуй у квадратик). 

1. Познач назву документа, який може містити різні об’єкти (текст, 

зображення, звук, відео, гіперпосилання) і який можна переглянути за 

допомогою програми-браузера. 

А веб-сторінка 

Б комп’ютерна графіка 

В робочий стіл 

Г контекстне меню 

 

2. Познач назву сукупності веб-сторінок, пов’язаних за змістом. 
А папка Б сайт В монітор Г редактор 

3. Познач назву дії під час виправлення помилок, внесення змін до тексту. 

А браузер 

Б прискорення 

В редагування 

Г подарунок 

 

4. Укажи назву переходу з однієї веб-сторінки на іншу. 

А гіперпосилання     Б браузер В код Г вставка 



5. Укажи значення поняття: нік. 

А онлйн-програма 

Б вигадане ім я 

В домашнє завдання 

Г контекстне меню 

6. Скретч – це… 

А середовище програмування 

Б виконавець програми 

В фрагмент тексту 

Г текстовий рядок 

ІІ рівень 

1. Запиши, адреси сайтів для дітей. 

а)  ; 

б)  ; 

2. Познач у квадратику знаком «+» дві правильні відповіді. 

□ Вікіпедія – це електронна бібліотека, яку створюють користувачі Інтеренету. 

□ Віруси - це спеціальні програми, які не пускають вредоносні програми на 

комп’ютер, блокують, знищують їх. 

□ Спам не псує файли і не заважає роботі. 

□ Для швидкого доступу до певних веб-сторінок використовують закладки. 

 
3. Розгадай ребуси. Запиши слова – відгадки. 

 

 
  ; 

 

    . 

 
ІІІ рівень 

1. Напиши назви об’єктів вікна браузера, позначених цифрами. 

1  ; 

2 ; 
 

3 ; 
4 ; 

5 ; 

6 . 

 



 
 
 

2. Поєднай стрілочками значок браузера з його назвою. 

значок браузера назва браузера 

 

 

 

Mozilla Firefox 

Safari 

Google Chrome 

Internet Explorer 

Opera 

ІV рівень 

1. Напиши правила безпеки під час реєстрації в онлайн-програмі. 

 
 

 

 

 

  _ 
 
 

2. Наведи приклад алгоритму із розгалуженням у прислів’ї. 
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