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Пiд час налаштування текстового редактора 
WordPad на вкладцi Вигляд можна змiнити масштаб 
вiдображення документа, увiмкнути лiнiйку та рядок 
стану, визначити одиницi вимiрювання i способи пере
несення слiв . 

Якщо стрiчка з командами заважае, топ· можна згор
нути. Для цього клацнiть на нiй правою кнопкою мишi 
та оберiть вiдповiдний пункт контекстного меню: 

□ Х Вирi:,ати Callbri 

Вста15ити .Цодати на панtль wвидкоrо доступу 

Пiсля цього стрiчка з'являтиметься лише пiсля на
тискання на назвi вкладки: 

3. 1 • 2. 1 ·1. 1 -�· 1. 

Щоб пришвидшити роботу з командами, якi вико
ристовують дуже часто, ·1х переносять на панель швид
кого доступу. Для цього в контекстному меню обирають 
пункт Додати на панель швидкого доступу: 

О х ""'''"" [ §§,, ::::±.::3[к .- iiE •�l== . :.,. � 8СТi!18ИТИ (n KonllOllllТИ г.r------=��........L-..;�--L,,06р11ження 1 
tiOДlml Hi!I ПIIHtJlb Wlll-,ДICOГO доступу 

Буфер 06�1lну В.\добрllЖМИ Пi!IНС!ЛЬ Ш8ИДКОГО доступу n\д стрiЧКОIО 

�-
J_rорнущ стрiчку 

Наприклад, якщо ви часто змiнюете накреслення 
шрифту - напiвжирний, курсив i пiдкреслення, то цi 
кнопки можна додати до панелi швидкого доступу: 

В I У 9 

@) Копiювати 
Вставити 

Буфер об 1iну 

Вигляд 
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Графiчний редактор, програми пiдготовки презента
цiй, iгри, браузер та iншi програми можна налаштову
вати так само. 

Налаштуйте середовище графiчного редак
тора для зручного та швидкого оформления 
контурноi карти. 

1. Вiдкрийте графiчний редактор Paint.
2. Обговорiть у групах, якi iнструменти графiчного ре

дактора потрiбнi для: розмальовування, додавання
назв на контурнiй картi, створення малюнкiв з гео
метричних фiгур.

3. Вiдкрийте за вказiвкою вчителя/вчительки зо
браження контурно"f карти Укра·1ни в графiчному
редакторi .

4. Подумайте, якi iнструменти в графiчному редакторi
вам будуть потрiбнi, щоб додати пiдписи назв мiст
i позначити природнi зони на картi .
П i д к  а з  к а: природнi зони можна позначати
за допомогою iнструмента Розпилювач.

5. Додайте обранi iнструменти до панелi швидкого до
ступу та згорнiть стрiчку.

6. Додайте назви найбiльших мiст Укра·1ни на контурну
карту. (Використайте панель швидкого доступу.)

7. Розфарбуйте природнi зони на контурнiй картi. (Ви
користовуйте панель швидкого доступу.)
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Оберіть пристрої, які можна взяти
із собою в подорож











































НАЗАД

ЗМІСТ

ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ

Чи може робот замінити людину 

Що керує цифровими пристроями 

Як бути на «ти» із цифровими пристроями 

Що потрібно знати про безпеку в мережі 

Чи вмієте ви зберігати таємниці

Чому потрібно бути ввічливим у віртуальному просторі





НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЧИ МОЖЕ РОБОТ ЗАМІНИТИ ЛЮДИНУ


Обери правильний варіант


Як звуть відомих роботів?


https://learningapps.org/13933735 – Робот-тягач
https://learningapps.org/3778633 – Пари пристроїв


Цікаві завдання:



Валентина

Штамп



Валентина

Штамп
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ 


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО БЕЗПЕКУ В МЕРЕЖІ( с. 62-67)


ЦІКАВЕ ВІДЕО: 
https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g&t=256s – Корисні підказки 2. Увага! Інтернет!
https://youtu.be/NIdu9W9lJ90 – Основні правила безпечного користування інтернетом
https://youtu.be/gn7ts37TUTU – Безпечний інтернет


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа. Вебресурс НУШ 
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні 
навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%
CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів
https://pustunchik.ua/ua/online-school/it-technology/
kiberbezpeka-spilkujsia-z-zadovolenniam – Дитячий портал 
«Пустунчик». Віртуальна школа. «Безпека в інтернеті: спілкуйся 
із задоволенням!» 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


• Більше 90 % людей, що народилися в новому столітті, 
мають акаунти в різних соціальних мережах.
• Кожну секунду 8 осіб на планеті стають частиною будь-
якої з наявних соціальних мереж.
• Один мільйон посилань поширюється в Facebook 
кожні 20 хвилин.
• Щохвилини 100 000 осіб стають друзями в 
Facebook.
• Половина всіх користувачів проводить від 
одного до п’яти годин на тиждень за спілкуванням в 
соціальних мережах.
• 80 % людей довіряють думці своїх онлайн-
друзів більше, ніж думці своїх реальних 
товаришів.


І трохи про небезпеку… 
• У 2011 році четверо з п’яти грабіжників у Великій 
Британії, готуючись до пограбування, використовували 
соціальні мережі.


НАЗАД


• Дослідження показали, що захоплення соцмережами згубно впливає 
на імунітет людини.
• Близько 15 % користувачів використовують соціальні мережі для стеження. 
Особливо це практикують спецслужби.
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 


ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО БЕЗПЕКУ В МЕРЕЖІ


Обери правильну відповідь


https://learningapps.org/5371390 – Безпека в інтернеті («Найжахливіший тиждень Петрика!»)
https://learningapps.org/4553441 – Безпека в інтернеті
https://learningapps.org/4560976 – Безпека в мережі Інтернет


У Артема незабаром день народження. 
Хлопчик вирішив запросити своїх друзів до 
себе на свято за допомогою однієї із 
соціальних мереж. Артем надрукував 
повідомлення в себе на сторінці, де в 
запрошенні зазначив свою домашню адресу. 
Як ви гадаєте, чи правильно зробив хлопчик?


ТАК
НІ


Марійка отримала повідомлення від незнайомого хлопчика, у 
якого на сторінці в соціальній мережі не було вказано його 
реальне ім'я та не було світлин, а лише чудернацькі зображення. 
Він написав, що бачив Марійку в школі, знає, що вона хороша 
дівчинка, та пропонує їй дружити. А ще попросив скинути 
особисті світлини дівчинки. Чи варто Марійці погоджуватися 
на пропозицію незнайомця?


ТАК
НІ
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НАЗАД


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


Орієнтовна навчальна програма предмета «Інформатика» (4 клас) 
(інформатична освітня галузь) 


створена відповідно до типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко 


Підручник «Інформатика» 4 КЛАС. Авторський колектив: Тетяна Гільберг, Олег Суховірський, 
Лариса Грубіян, Світлана Тарнавська 
Видавництво ГЕНЕЗА, 2021


Метою інформатичної освітньої галузі є формування у здобувача освіти інформаційно-
комунікаційної та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання завдань з використанням 
цифрових пристроїв та інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку критичного, 
аналітичного, синтетичного, логічного мислення, реалізації творчого потенціалу, формування активної, 
відповідальної, безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві.
Головними завданнями є формування 
умінь:
– знаходити та опрацьовувати інформацію із використанням пошукових систем;
– створювати інформаційні об'єкти та опрацьовувати їх у програмних середовищах;
– здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
– критично оцінювати інформацію для розв’язування життєвих проблем;
– дотримуватися етичних, міжкультурних і правових норм інформаційної взаємодії;
– дотримуватися правил безпечної роботи з комп’ютерними


пристроями.
Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за змістовими лініями: «Інформація. 


Дії з інформацією», «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією», «Об’єкт. Властивості 
об’єкта», «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання», «Алгоритми». 


Програма включає 4 розділи. 







НАЗАД


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


Зміст розділу 1 «Цікавий світ інформації» передбачає формування в учнів умінь наводити приклади 
інформації, властивостей інформації, ефективно використовувати інформацію; будувати складні об’єкти із 
запропонованих частин, у тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх компонентів, представляти інформацію 
про них різними способами – у вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати 
значення властивостей текстових і графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей; 
уявлень про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, працює з нею та може 
використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій інформаційний простір. Для практичних 
робіт використовуються програми (онлайн-середовища інтернету, додатки для мобільних пристроїв). 


Зміст розділу 2 «Цифрові пристрої. Відповідальність і безпека в мережі» спрямований на формування 
уявлень про процес створення роботів та принципи керування цифровими пристроями; виховання свідомого, 
відповідального та безпечного використання інформаційних технологій і спілкування за допомогою засобів 
мережі інтернет. 


Зміст розділу 3 «Цифрова творчість» спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, його 
середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, основних алгоритмічних структур, зокрема, 
слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові алгоритми, а також складати прості алгоритми 
для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, 
використовуючи просту систему їхніх команд; навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати 
зміст завдань на складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного життя, 
застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, передбачати 
можливі наслідки; формування уявлень про вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання 
та опрацювання. 


Зміст розділу 4 «Створення та презентування навчальних проєктів» забезпечує розвиток навичок 
створення та реалізації у середовищах програмування алгоритмів; початкових навичок використання 
різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; створювати та 
опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні зображення у вигляді 
малюнків і творчо опрацьовувати готові зображення; розробляти сценарій проєкту та реалізовувати його; 
презентувати інформацію у вигляді слайдів. 







НАЗАД


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


Тематика параграфів (тем) побудована за проблемами. Теми містять рубрики «Думаємо та обговорюємо», 
«Шукаємо та аналізуємо», «Є ідея», які мають на меті зацікавити учнів до навчання, розширити їх  уявлення про 
навколишній світ, вмотивувати до свідомого та активного навчання. Кожна тема містить рубрику «Вчимося 
практично», у якій наведено завдання для формування та закріплення практичних навичок використання 
інформаційних технологій.  


Розподіл годин орієнтовний. 
Резервний час в освітній програмі закладу загальної середньої освіти сприяє, зокрема, задоволенню 


освітніх потреб здобувачів освіти, вирівнюванню їхніх досягнень, розвитку наскрізних умінь [Державний 
стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688)]. 


Кількість годин (уроків) для опрацювання теми учитель/-ка добирає самостійно, враховуючи рівень 
формування конкретних очікуваних результатів навчання учнів, а також додатковий резервний час. 


№ Тема/ проблема/ 
проєкт/ блок 


Очікувані результати та індекс 
очікуваного результату в ТОП 


Навчальна діяльність Змістова 
лінія 


Розділ 2. Цифрові пристрої. Відповідальність і безпека в мережі


8. Чи може 
робот 
замінити 
людину С. 
35-39 


має уявлення про процес 
створення роботів; [4 ІФО 1.1] 


Комп’ютерні 
пристрої для 


здійснення дій 
із інформацією 


– практична робота з 
комп’ютером;
– тренування пам’яті, уваги 
(алгоритми, вправи, завдання);
– вправи та завдання для 
розвитку логічного мислення;
– розв’язування проблемного 
завдання







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


9. Що керує 
цифровими 
пристроями
С. 39-43


наводить приклади сучасних 
різновидів комп’ютерних 
пристроїв; [4 ІФО 1.1]


Комп’ютерні 
пристрої для 


здійснення дій 
із інформацією


10. 
Як бути на 
«ти» із 
цифровими 
пристроями
С. 43-49


контролює час використання 
цифрових пристроїв; [4 ІФО 4.1]


називає інструменти середовища та 
пояснює їх призначення; [4 ІФО 3.2]


– практична робота з 
комп’ютером;
– тренування пам’яті, уваги 
(алгоритми, вправи, завдання);
– розв’язування прогностичних 
задач «Що буде, якщо…»;
– обговорення правил 
використання мобільних 
пристроїв


Комп’ютерні 
пристрої для 


здійснення дій 
із інформацією


Комп’ютерні 
програми. 
Меню та 


інструменти


11. Що потрібно 
знати про 
безпеку в 
мережі
С. 49-53


вміє здійснювати простий пошук інформації 
у мережі інтернет; [4 ІФО 1.2]
знає адреси деяких сайтів, зокрема 
електронних бібліотек, сайтів з навчальним 
контентом; [4 ІФО 3.1]
добирає належні засоби для спілкування з 
іншими особами, зокрема з людьми з 
особливими потребами безпосередньо та 
через інтернет; [4 ІФО 4.2]
пояснює наслідки використання 
інформаційних технологій, відповідальність 
за свою діяльність в інтернеті; [4 ІФО 4.1]


– практична робота з 
комп’ютером;
– тренування пам’яті, уваги 
(алгоритми, вправи, 
завдання);
– моделювання поведінки у 
різних ситуаціях, пов’язаних з 
використанням мережі;
– складання правил безпечної 
поведінки в інтернеті


Інформація. Дії 
з інформацією


– практична робота з 
комп’ютером;
– тренування пам’яті, уваги 
(алгоритми, вправи, завдання);
– розв’язування задач на 
розвиток уяви


НАЗАД







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


13. 
Чи потрібна 
ввічливість у 
віртуальному 
просторі
С. 57-61


зберігає дані на цифрових носіях; [4 ІФО 1.2] 
пояснює, як організована робота з даними в 
будь-якому цифровому пристрої; [4 ІФО 1.2] 


вміє відкривати готові та зберігати 
створені проєкти; [4 ІФО 2.4] 


– практична робота з 
комп’ютером;
– тренування пам’яті, уваги 
(алгоритми, вправи, завдання);
– моделювання поведінки у 
віртуальному спілкуванні з 
використанням мережі;
– обговорення правил нетикету


Інформація. Дії 
з інформацією


12. Чи вмієте ви 
зберігати 
таємниці
С. 54-56


пояснює наслідки використання 
інформаційних технологій, 
відповідальність за свою діяльність в 
інтернеті; [4 ІФО 4.1]


– практична робота з 
комп’ютером;
– тренування пам’яті, уваги 
(алгоритми, вправи, 
завдання);
– моделювання поведінки 
користувача в мережі інтернет


Інформація. Дії 
з інформацією


НАЗАД
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ


ЩО КЕРУЄ ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ ( с. 48-53)


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/vDvXFB5itoc – Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. 4 клас


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/WzbcQ4eIDL4 – Чому самокеровані автомобілі – це добре


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа. Вебресурс НУШ 
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні 
навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC
%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів
https://life.pravda.com.ua/society/2019/11/23/239002/ – Нам є чим 
пишатися: 5 цікавих фактів про вау-досягнення українців в ІT


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


Фотографії, які ви бачите в рекламі Iphone, 
завжди показують час "9:41".
Стів Джобс представив світу перше покоління 
iPhone 29 червня 2007 року саме о 09:41. З цієї 
причини щоразу, коли iPhone показують у 
рекламі, час  залишається незмінним – «9:41», у 
пам’ять про цей історичний момент. 
Зверніть увагу на рекламу iPhone і 
переконайтеся в цьому самі.


Джерело: https://tut-cikavo.com/tekhnolohii/prystroi-internet/562-tsikavi-fakti-pro-kompaniyu-apple 







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


Фірмову звукову тему для операційної системи Windows 95 
придумав композитор Брайан Іно. Музикант, який 
працював із зірками на зразок Девіда Боуї і U2, одного разу 
сказав газеті San Francisco Chronicle, що створення такого 
короткого музичного уривка було «прикольним» і 
«дивним». Іно порівняв цей процес зі «створенням 
маленького дорогоцінного шедевра». Ще один музичний 
твір, що може асоціюватися з Windows, це пісня «Роллінг 
Стоунз» Start Me Up, яка звучала в рекламному ролику 
операційної системи в 1995 році.


Джерело: https://facti.info/tsikavi-fakty-pro-microsoft/







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


Операційна система Android була розроблена компанією 
Android Inc у 2003 році й спершу призначалася для 
цифрових фотоапаратів. Ця система встановлена також в 
автомобілях, ноутбуках, ігрових приставках, телевізорах. 
Творець системи Енді Рубін захоплювався 
робототехнікою, тому назвав операційну систему 
«Андроїд», тобто «робот, схожий на людину». В 2005 році 
Google викупив цю компанію і переробив систему під 
мобільні пристрої.  Сьогодні Android доступний 46 
мовами, а послуговуються цією операційною системою 
понад один мільярд осіб.


Джерело: https://historyurok.com.ua/tsikavi-fakty/nauka/android.html
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


https://learningapps.org/1779929 – Об’єкти ОС
https://learningapps.org/3992308 – Види комп’ютерів


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ:


ЩО КЕРУЄ ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ
1. Про яку операційну систему йдеться? (познач правильну відповідь)


 Цього симпатичного пінгвінчика звуть Такс, і він є офіційним талісманом цієї 
операційної системи протягом ось уже 20 років.
 Існує декілька версій появи такого логотипа, проте одна – найцікавіша. 
Подейкують, що під час екскурсії зоопарком-акваріумом у місті Канберра в Австралії 
розробника цієї ОС клюнув пінгвін. Торвальдс тоді пожартував, що заразився 
маловідомою хворобою, яка зветься «пінгвініт». Ця рідкісна хвороба, звісно ж, була 
просто жартом, однак те, що розробника клюнув пінгвін у зоопарку, – цілком 
реальна історія. Маленький пінгвін дійсно вирішив проявити симпатію до 
Торвальдса і з любов’ю клюнув його в палець.


Android Linux Mac OS Windows


2. Познач прості цифрові пристрої:


пральна 
машина


самокерований 
автомобіль


мікрохвильова 
піч смартфон
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ 


ЯК БУТИ НА «ТИ» ІЗ ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ ( с. 54-61)


ВІДЕОУРОКИ:
https://youtu.be/VKWJ83jjceM – Гаджети й девайси. Техніка, яка допомагає


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/ZNyPTJHU7C0 – Графічні редактори


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа. Вебресурс НУШ 
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні 
навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC
%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


Паління поруч з комп’ютером Apple анулює його гарантію


Паління не тільки вбиває – воно ще й анулює гарантію комп’ютерів Apple. Навіть клієнти, які купують 
гарантію AppleCare, не захищені від ушкоджень димом. З поломками через пошкодження комп’ютера 
тютюновим димом співробітники стикаються регулярно, тому відмовляють у ремонті.
Одна зі скарг дійшла до Стіва Джобса. Він відповів: «Нікотин – небезпечна речовина, яка є у списку 
керівництва з охорони праці та техніки безпеки (OSHA), і Apple не буде вимагати від своїх співробітників 
працювати з будь-якими речовинами, небезпечними для здоров’я».
Тож наступного разу, коли хтось вирішить покурити поруч з вашим Mac, пам’ятайте, що це не тільки 
шкодитиме вашому здоров’ю, але також позбавить вас права на гарантійний ремонт комп’ютера в разі 
поломки.


Джерело: https://tut-cikavo.com/tekhnolohii/prystroi-internet/562-tsikavi-fakti-pro-kompaniyu-apple 
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 


ЧОМУ ПОТРІБНА ВВІЧЛИВІСТЬ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ


Обери правильну відповідь


https://learningapps.org/1669805 – Етикет електронного спілкування
https://learningapps.org/16172773 – Віртуальне спілкування


1. Норми й правила гідної поведінки 
людей у суспільстві – це...


а) етикет
б) алгоритм 
в) поведінки правила безпеки


2. Набір приписів про те, як себе 
поводити в інтернеті, називається…


а) етикетом
б) правилами поведінки 
в) мережевим етикетом (нетикетом) 
г) правилами безпеки в інтернеті


3. Спілкуючись в інтернеті,…


а) можна не зважати на співрозмовника 
б) треба пам’ятати, що співрозмовник – людина 
в) можна ставитися до співрозмовника абияк


4. Вибери істинне висловлювання: «Під час 
спілкування в інтернеті…


а) можна поводитися як завгодно, все одно ніхто тебе не знає»
б) класно викликати конфлікт і гарно посперечатися»
в) треба завжди коректно висловлювати свою думку 
та перевіряти правопис повідомлення»
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ 


ЧОМУ ПОТРІБНА ВВІЧЛИВІСТЬ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ (с. 72-77)


ЦІКАВЕ ВІДЕО: 
https://youtu.be/Q195hkyuhy4 – Спілкування в мережі. Нетикет
https://youtu.be/N1-lbvklVz8 – Нетикет: про ввічливість у віртуальному просторі


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа. Вебресурс НУШ 
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні 
навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%
CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів 


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 


ЯК БУТИ НА «ТИ» ІЗ ЦИФРОВИМИ ПРИСТРОЯМИ


Обери команди, відсутні на панелі швидкого доступу


Розмір шрифту 


Збереження документа 


Скасувати дію


Вирізати


Підкреслений шрифт


Вставити зображення


https://learningapps.org/14038754 – Цифрові пристрої для прогнозу погоди
https://learningapps.org/20648458 – Знайди слова
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ


ЧИ МОЖЕ РОБОТ ЗАМІНИТИ ЛЮДИНУ ( с. 43-47)
ВІДЕОУРОКИ:


https://youtu.be/5LQxdM-QRXE – Яка роль роботів у житті людини? Робот. Різновиди роботів (НУШ)


ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/Dm8qkS-vJjo – Робот Софія – інтерв’ю з творцем
https://youtu.be/VOiS4bKg_P4 – Жінку-робота, що може замінити людину, представили на 
міжнародному ярмарку в Берліні
https://youtu.be/mQi-C9F6fmQ – Штучний інтелект: що ми про нього знаємо?


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа. Вебресурс НУШ
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні 
навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC
%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


 – Йозефе, послухай-но, – звернувся він, – маю ідею для п’єси.
 – А саме? – пробурмотів художник (справді пробурмотів, оскільки в цей час 
тримав у роті пензля). Автор одразу виклав сюжет твору.
 – Ну то напиши про це, – запропонував художник, вийнявши пензля з рота 
й призупинивши роботу над полотном.
 – Але я не знаю, як назвати цих штучних робітників, – відповів письменник. 
 – Я хочу назвати їх лаборами, але це слово здається мені занадто штучним.
 – Тоді назви їх роботами, – процідив художник…
 Ось так усе й було. Так народилося слово «робот»… (Lidové noviny, 
24.12.1933).


Джерело: http://slovoprosvity.org/2021/02/08/ches-komu-slovu-robot-100-rokiv/


 У 2020 році всесвітньовідоме слово «РОБОТ», яке з’явилося в п’єсі 
Карела Чапека «Р. У. Р.» («Rossumovi univerzální roboti»), відсвяткувало 
своє сторіччя. Саме 100 років тому, 25 січня 1921 року, відбулася перша 
офіційна прем’єра «Р. У. Р. » на сцені Національного театру в Празі.
 Небагато хто з українців знає, що саме Карел Чапек подарував 
світові людиноподібне створіння на ім’я Робот. А було це так: ідея п’єси 
виникла у письменника зненацька. І допоки вона ще жевріла, він хутко 
вирушив до свого старшого брата Йозефа, художника, якого знайшов за 
мольбертом…
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 


ЧИ ВМІЄТЕ ВИ ЗБЕРІГАТИ ТАЄМНИЦІ


https://learningapps.org/16946102 – Знайди слова


секретна чужа


шкідлива


приватнадовірлива


закрита таємна персональна


1. З поданих слів обери лише ті, що є синонімами до слова «конфіденційна»


3. Чи пов’язане поширення персональних даних у
соціальній мережі з небезпекою?


ТАК 


НІ


2. Чи належать захоплення, інтереси та
релігійні переконання до персональних даних?


ТАК


НІ
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 2. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА В МЕРЕЖІ 


ЧИ ВМІЄТЕ ВИ ЗБЕРІГАТИ ТАЄМНИЦІ (с. 68-71)


ЦІКАВЕ ВІДЕО: 
https://youtu.be/gP0K44LqdW8 – Діти і молодь (Права людини та інтернет)
https://youtu.be/0BFt5OpCiLA – Безпечний інтернет для дітей


https://nus.org.ua/ – Нова українська школа. Вебресурс НУШ 
https://vseosvita.ua/ – Національна спільнота освітян
https://naurok.com.ua/ – Освітній проєкт для вчителів
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні 
навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%
CC%CE%C4%C5%CB%DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text – Закон 
України «Про захист персональних даних»


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


НАЗАД


А ви знаєте, що різноманітні опитування в соціальних мережах 
на кшталт «Який ти коштовний камінь?» чи «Яка ти квітка?» 
можуть бути знаряддям таємного збирання персональних даних? 


Так, протягом 2016 та 2018 років двоє громадян України 
розробили різноманітні вебсайти та вебпрограми (їхня суть 
полягала у проведенні опитувань користувачів типу «хто ти за 
гороскопом?»), такі як «Supertest» «FQuiz» «Megatest» та 
«Pechenka», через які схиляли користувачів входити на сайт через 
Facebook-логін і встановлювати шкідливі розширення (додатки) 


до браузерів. Шкідливі додатки дозволяли зловмисникам незаконно 
(без згоди користувачів) збирати дані Facebook-акаунтів користувачів 
(зокрема, перелік друзів та інші дані) та розміщувати в стрічці новин 
користувачів рекламу. Такі дії Facebook кваліфікував як шахрайство.


Джерело: https://legalclinics.in.ua/consult/consultation-07-04-2019-2/ 
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