
  

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ІНФОРМАТИКА 6 клас 

  

Підручники:  

1. «Інформатика» підручник для 6 класу закладів загальної середньої освіти   

Ривкінд, Й.Я.; Лисенко, Т.І.; Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. В.  (2019) 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/pidruchniki/elektronni-pidruchniki/elektronni- 

2. Підручник за 6 клас » Інформатика Автор: Морзе, Барна, Вембер   

pidruchniki-dlya-6-klasu/pidruchniki-dlya-6-klasu-shkil-z-ukrayinskoyu-movoyu-navchannya 
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339 

https://imzo.gov.ua/  

Файли –заготовки для виконання завдань і практичних робіт розміщено в Інтернеті за 

адресою http://sites.google.com/pu.org.ua/allinf у розділі Матеріали до підручників  

  

Річна контрольна робота    
  

№  Розділ/тема  Зміст навчального матеріалу  Джерела інформації  

1  Комп’ютерна 

графіка  

Учень/учениця  
Пояснює поняття комп’ютерної 

графіки.  

Порівнює особливості кодування 

растрових і векторних зображень.  

Пояснює призначення растрових і 

векторних графічних редакторів.  

Наводить приклади форматів 

векторної та растрової графіки.  

Пояснює, як змінюються 

властивості об’єктів після їх 

групування і розгруповування Створює 

та редагує векторні та растрові 

зображення.  

Змінює формат і налаштовує 

параметри зображення. 

Групує та розгруповує, обертає, 

вирівнює та масштабує об’єкти на 

зображенні.  

Використовує шари для створення 

зображень.  

Налаштовує інструменти та 

середовище графічного редактора. 

Обґрунтовує вибір способу 

подання зображення для різних потреб  

https://informatik.pp.ua/uroky/6-
klas/konspekty-uchnia/6-klas-urok-
1-poniattia-kompiuternoi-hrafiky 

1.1  Основні 

поняття 

комп’ютерної 

графіки  

Основні поняття і терміни 

Комп’ютерна графіка, растрове 

зображення, векторне зображення, 

формати файлів растрових та 

векторних зображень  

https://sites.google.com/site/rastro
vatavektornagrafika/home/rastrova
-ta-vektorna-grafika 

https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339
https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/1339
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CC%EE%F0%E7%E5/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CC%EE%F0%E7%E5/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CC%EE%F0%E7%E5/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C1%E0%F0%ED%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C1%E0%F0%ED%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C1%E0%F0%ED%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C2%E5%EC%E1%E5%F0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C2%E5%EC%E1%E5%F0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C2%E5%EC%E1%E5%F0/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/
https://pidruchnyk.com.ua/6klas/informatyka6/
http://sites.google.com/pu.org.ua/allinf
http://sites.google.com/pu.org.ua/allinf
https://informatik.pp.ua/uroky/6-klas/konspekty-uchnia/6-klas-urok-1-poniattia-kompiuternoi-hrafiky
https://informatik.pp.ua/uroky/6-klas/konspekty-uchnia/6-klas-urok-1-poniattia-kompiuternoi-hrafiky
https://informatik.pp.ua/uroky/6-klas/konspekty-uchnia/6-klas-urok-1-poniattia-kompiuternoi-hrafiky
https://sites.google.com/site/rastrovatavektornagrafika/home/rastrova-ta-vektorna-grafika
https://sites.google.com/site/rastrovatavektornagrafika/home/rastrova-ta-vektorna-grafika
https://sites.google.com/site/rastrovatavektornagrafika/home/rastrova-ta-vektorna-grafika


1.2  Векторний 

графічний 

редактор  

Основні поняття і терміни Векторне 

зображення, векторний графічний 

редактор LibreOfficeDraw  

Векторний графічний редактор 

Inkscape  

https://sites.google.com/view/onlay
n-konspekt-z-informatiku/6-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/
%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-
4-
%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82
%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8
%D0%B9-
%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8
%D0%B9-
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-
libreoffice-draw 

1.3  Опрацювання 

векторних 

графічних 

зображень  

Основні поняття і терміни 

Багатошарові зображення, 

зображення з графічних примітивів  

https://sites.google.com/site/infor
matika6klas20202021/vektornij-
graficnij-redaktor-inkscape 

2  Комп’ютерні  

презентації  
  

Учень/учениця  
Називає апаратне й програмне 

забезпечення, необхідне для створення 

й перегляду комп’ютерних презентацій.  

Наводить приклади об’єктів 

презентації, їх властивостей і типів 

слайдів.  

Називає етапи створення 

презентації і правила компонування її 

об’єктів.  

Знає принципи естетичного 

оформлення слайдів  

  

Поняття презентації та  
комп’ютерної презентації, їх 

призначення - 

https://www.youtube.com 

/watch?v=nsthferXWMc  
  

2.1  Комп’ютерні 

презентації. 

Об’єкти 

комп’ютерної 

презентації. 

Етапи 

створення 

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 

(оформлення) слайдів. Графічний 

об’єкт, редактор презентацій.  

  
  

Комп’ютерні презентації. 

Об’єкти  
комп’ютерної презентації -  

https://www.youtube.com 

/watch?v=8OO9FOviMJ 

Y  
  

2.2  Макети 

слайдів. 

Додавання 

об’єктів до 

слайдів.  

Ефекти переміщення об’єктів, Ефекти 

зміни слайдів.  

Основні поняття і терміни.  

Презентація, слайд, об’єкт   
  

 Етапи створення презентацій –  

http://galanet.at.ua/foru 

m/38-59-1  
  

  

  

 

https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/6-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-4-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-libreoffice-draw
https://sites.google.com/site/informatika6klas20202021/vektornij-graficnij-redaktor-inkscape
https://sites.google.com/site/informatika6klas20202021/vektornij-graficnij-redaktor-inkscape
https://sites.google.com/site/informatika6klas20202021/vektornij-graficnij-redaktor-inkscape
https://www.youtube.com/watch?v=nsthferXWMc
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=8OO9FOviMJY
https://www.youtube.com/watch?v=l9Dbe6nShrI
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1
http://galanet.at.ua/forum/38-59-1


2.3  Налаштування 

показу 

комп’ютерної 

презентації  

Основні поняття і терміни. 

Показ презентація, слайд   

   
  

https://www.youtube.com/watch?v=
e3dw1V1APsI 

3  
  

Алгоритми та  

програми  
  

Учень/учениця  
Знає і розуміє поняття 

об’єкта в програмуванні. 

Наводить приклади 

властивостей об’єктів та їх 

значень.  

Пояснює поняття події та 

наводить приклади подій та їх 

опрацювання.  

Знає і розуміє поняття 

вкладених алгоритмічних 

структур, наводить приклади їх 

застосування  

Розкладає задачу на 

підзадачі і розв’язує їх 

(здійснює декомпозицію 

задачі).  

Додає об’єкти до 

програмного проекту.  

Уміє змінювати значення 

властивостей об’єктів, у тому 

числі програмно.  

Уміє перевіряти результат 

виконання програми на 

відповідність умові задачі.  

Програмує опрацювання 

подій.  

Застосовує вкладені 

алгоритмічні структури 

повторення та розгалуження  

Усвідомлює доцільність 

застосування подійного 

програмування для розв’язання 

конкретної задачі.  

Обґрунтовує необхідність 

застосування вкладених 

алгоритмічних структур.  

  

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

=se6e_y4moRk 

https://www.youtube.com/watch?v=e3dw1V1APsI
https://www.youtube.com/watch?v=e3dw1V1APsI
https://www.youtube.com/watch?v=se6e_y4moRk
https://www.youtube.com/watch?v=se6e_y4moRk


3.1  
  

Програмні об’єкти 

та  

програмне  
опрацювання події 

в  
Scratch 2 або 

Scratch 3 
 

Вкладені цикли  

Вкладені  

розгалудження  
  

Вкладені цикли та 

розгалуження  

Основні поняття і терміни  
Програмні об’єкти, програмні 

дії та події з об’єктами в 

Scratch 2 або  Scratch 3 

  

Основні поняття і терміни  
Вкладені цикли, вкладені цикли з 

лічильником, цикли з 

переумовою у вкладених циклах  

  

Основні поняття і терміни 

Вкладені розгалуження, 

вкладені розгалудження в 

Scratch 2  

Основні поняття і терміни 

Вкладені цикли та вкладені 

розгалуження, розгалуження, 

вкладене в цикл, цикл, вкладений 

у розгалуження   

Онлайн-сервіс для роботи в 

середовищі Scratch 

https://scratch.mit.edu/projects/edi

tor/?tutorial=getStarted 

  

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ:  

- написання конспекту;  

- виконання практичних робіт;  

- виконання комп’ютерних презентацій,  -  виконання навчальних проектів,  

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах.  
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