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Чи вміємо ми планувати події 

Як створити програму

Що робити, якщо… 

Що робити, якщо все стало складніше… 

Для чого повторюють команди

Що змінює змінна

Як спілкуються між собою спрайти

Як спрайти рухаються
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Орієнтовна навчальна програма предмета «Інформатика» (4 клас) 
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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. 







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 3. Цифрова творчість


14. Чи вміємо ми 
планувати події
С. 62-65  


називає складові об’єкта; [4 ІФО 1.3] 
називає, які дії можна виконувати 
над об’єктом, які дії може 
виконувати об’єкт; [4 ІФО 1.3] 
визначає алгоритмічні структури; [4 
ІФО 2.1] 
розробляє алгоритми (зокрема, для 
власної чи групової діяльності) з 
послідовних дій, умов, повторень; [4 
ІФО 2.1] НАЗАД


– практична робота з
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи,
завдання);


– складання та аналіз
алгоритмів;


– обговорення правил
поведінки під час роботи з
комп’ютером або цифровим
пристроєм


Створення 
інформаційних 


моделей. 
Змінення 
готових. 


Використання  
Лінійні 


алгоритми 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


15. Як створити 
програму 
С. 65-69


вміє відкривати та завершувати роботу в 
знайомих середовищах для програмування 
(офлайн та онлайн); [4 ІФО 1.2] 
називає інструменти середовища та 
пояснює їх призначення; [4 ІФО 3.2] 
визначає алгоритмічні структури; [4 ІФО 2.1] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, завдання);


– складання, порівняння та
аналіз лінійних алгоритмів


Комп’ютерні 
програми. 
Меню та 


інструменти  


Лінійні 
алгоритми 


16. 
Що робити, 
якщо… 
С. 70-75 


визначає алгоритмічні структури; [4 ІФО 2.1] 
створює алгоритми з розгалуженням у 
середовищі програмування; [4 ІФО 2.1] 
розробляє алгоритми (зокрема, для власної 
чи групової діяльності) з послідовних дій, 
умов, повторень; [4 ІФО 2.1] 
аналізує та впорядковує послідовності; [4 
ІФО 1.2] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, 
завдання);


– складання, порівняння та
аналіз алгоритмів з 
розгалуженням


Лінійні 
алгоритми 


Лінійні 
алгоритми 17. 


Що робити, 
якщо все 
стало 
складніше… 
С. 76-80 


створює алгоритми з розгалуженням у 
середовищі програмування; [4 ІФО 2.1] 
розробляє алгоритми (зокрема, для власної 
чи групової діяльності) з послідовних дій, 
умов, повторень; [4 ІФО 2.1] 
аналізує та впорядковує послідовності; [4 
ІФО 1.2] 
знаходить помилки в алгоритмах та 
виправляє їх; [4 ІФО 2.2] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, 
завдання);


– складання, порівняння та
аналіз алгоритмів з 
розгалуженням;


– розв’язування задач з
використанням логічних 
операторів







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


18. 
Для чого 
повторюють 
команди 
С. 81-85 


наводить приклади необхідності 
моделювання для розв’язування 
конкретних задач; [4 ІФО 1.3] 
створює математичні моделі; [4 ІФО 1.3] 
прогнозує та формулює очікуваний 
результат; [4 ІФО 2.2] 
коментує успішні та невдалі кроки у 
процесі роботи; [4 ІФО 2.5] 
створює алгоритми з розгалуженням у 
середовищі програмування; [4 ІФО 2.1] 
розробляє алгоритми (зокрема, для 
власної чи групової діяльності) з 
послідовних дій, умов, повторень; [4 ІФО 
2.1] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, 
завдання);


– складання, порівняння та
аналіз алгоритмів з 
повторенням


Створення 
інформаційних 


моделей. 
Змінення 
готових. 


Використання 


Лінійні 
алгоритми 


19. Що змінює 
змінна 
С. 85-88 


визначає алгоритмічні структури; [4 ІФО 
2.1] 
створює алгоритми з розгалуженням у 
середовищі програмування; [4 ІФО 2.1] 
розробляє алгоритми (зокрема, для 
власної чи групової діяльності) з 
послідовних дій, умов, повторень; [4 ІФО 
2.1] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, 
завдання);


– складання та аналіз
алгоритмів


Лінійні 
алгоритми 







НАЗАД


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 
ПЛАНУВАННЯ


Лінійні 
алгоритми 


20. 
Як спілкуються 
між собою 
спрайти 
С. 89-91 


розробляє алгоритми (зокрема, для 
власної чи групової діяльності) з 
послідовних дій, умов, повторень; [4 ІФО 
2.1] 
аналізує та впорядковує послідовності; [4 
ІФО 1.2] 
знаходить помилки в алгоритмах і 
виправляє їх; [4 ІФО 2.2] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, 
завдання);


– складання та аналіз
алгоритмів


21. 
Як спрайти 
рухаються 
С. 92-96 


аналізує вплив подій на властивості 
об’єкта; [4 ІФО 1.3] 
досліджує об’єкти за допомогою 
створених моделей; [4 ІФО 1.3] 
визначає алгоритмічні структури; [4 ІФО 
2.1] 


– практична робота з 
комп’ютером;


– тренування пам’яті, уваги
(алгоритми, вправи, 
завдання);


– розв’язування проблемних
завдань на визначення місця 
розташування об’єкта;


– складання, аналіз
алгоритмів


Об’єкт. 
Властивості 


об’єкта 


Лінійні 
алгоритми 
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЩО РОБИТИ, ЯКЩО…


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/3251527 – Якщо – то
https://learningapps.org/16155346 – Алгоритм з розгалуженням 


2. Команда в Scratch, яка передає дані про стан спрайта або сцени, – це …


датчик 


скрипт


1. Алгоритм, який дає змогу виконувати різні команди залежно від
результату перевірки умови, – це ...


лінійний алгоритм 


алгоритм з розгалуженням


Обери правильну відповідь
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ


ЧИ ВМІЄМО МИ ПЛАНУВАТИ ПОДІЇ (с. 79-83)


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/ttkpzAvc-Wk – Послідовність дій. Приклади послідовності дій у природі
https://youtu.be/cGsxpX383JA – Життєвий цикл метелика


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!


Джерело: https://cikavosti.com/10-algoritmiv-yaki-pravlyat-svitom/#hcq=6auaJSs


 Алгоритми в нашому повсякденному житті мають 
велике значення. До прикладу – стрічка новин 
соціальної мережі Facebook, яка стала одним з 
головних місць в інтернеті, де люди з різних країн 
готові просиджувати годинами. Ви можете свідомо 
вибрати таке налаштування, щоб переглядати всі 
повідомлення від усіх ваших друзів у хронологічному 
порядку. Проте в усіх інших випадках ваша стрічка 
буде формуватися за власними алгоритмами Facebook, 
і ви побачите в ній те, що за цими розрахунками 
вважатиметься необхідним. На формування такого 
контенту впливає і кількість залишених коментарів, і 
статус «важливості» автора повідомлення, і тип 
повідомлення: фото, відео, оновлення статусу, репост 
тощо. Алгоритм обирає і «рекомендовані» пости від 
тих, кого поки немає у вас у друзях.





		back_Plan: 








НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/4584301 – Алгоритм приготування супу
https://learningapps.org/15866764 – Будуємо будинок


ЯК СТВОРИТИ ПРОГРАМУ


Обери правильну відповідь


Частина навколишнього світу – це 


Зміна, яка відбувається внаслідок виконання певних дій, – це 


Якщо події відбуваються одна за одною, вони утворюють 


Вказівки, правила для виконання певної роботи – це 





		back_Plan: 

		z1-1: [ . . . . . .]

		z1-2: [ . . . . . .]

		z1-3: [ . . . . . .]

		z1-4: [ . . . . . .]








НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ 
ЩО ЗМІНЮЄ ЗМІННА (с. 108-111)


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/JK6RNsvPOaY – Цикл з умовою (див. до 8:12)
https://youtu.be/JtZ3fM_m844 – Що таке змінна (на прикладі Scratch)


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://sites.google.com/comp-sc.if.ua/scratch-together/взаємодія-
обєктів/ознайомлення-зі-змінною – Ознайомлення зі змінною


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


  Змінна – це слово, яке означає, що щось або хтось змінюється або може змінюватися. Це також 
означає «нестабільний», «змінний» і «непостійний». Цим поняттям користуються в математиці, в 
інформатиці й у деяких інших науках.
  Так, у математиці змінна записується не числом, а буквою. Під умовним позначенням найчастіше 
ховається певне значення. Змінна отримала свою назву завдяки тому, що її значення змінюється залежно 
від рівняння. Як правило, будь-яка буква абетки може бути використана як позначення для такого 
елемента. Наприклад, якщо ви знаєте, що у вас є 10 гривень, і хочете купити яблука, які коштують по 2 
гривні за одне, кількість яблук, які можна купити, позначається буквою (наприклад, «Х»). 


 В інформатиці ж «змінна» – це назва місця в пам’яті 
комп’ютера, де ви зберігаєте деякі дані. Уявіть собі дуже 
великий склад з великою кількістю сховищ, столів, полиць, 
спеціальних приміщень тощо. Це все місця, де можна щось 
зберігати. А що саме зберігати – визначаєте ви, надаючи 
змінній ім’я.


Джерела: https://www.greelane.com/uk/ наука-технологія-
математика/компютерна-наука/what-is-a-variable-958334/ 
https://ukr.sciencedevices.com/chto-takoe-peremennaya-
velichina-v-matematike-view-813562
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ 
ДЛЯ ЧОГО ПОВТОРЮЮТЬ КОМАНДИ (с. 102-107)


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/n4omFp8ahHQ – Алгоритми з повторенням (див. до 3:29)


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!


Виявляється, є й такий день.


3 червня –  День повторень. Цей день про «повторення як запоруку ефективного навчання», про 
циклічні події в нашому житті: зміну пір року, дня і ночі, про робочий день школяра або дорослої 
людини, рух автобуса протягом дня за маршрутом тощо. 


Джерело: https://cbs.poltava.ua/index.php/novyny/3188-nezvichajni-svyata-chervnya 
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ДЛЯ ЧОГО ПОВТОРЮЮТЬ КОМАНДИ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/16134877 – Цикли навколо
https://learningapps.org/4171445 – Цикли в житті
https://learningapps.org/19643788 – Алгоритми


2. Послідовність команд, яка може виконуватися багато разів, – це …


1. Алгоритм, який містить частину, що може повторюватись, – це …


лінійний алгоритм 


алгоритм з розгалуженням 


циклічний алгоритм


Обери правильну відповідь


цикл 


об’єкт 


спрайт
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/4606196 – Знайди та вкажи


ЯК СТВОРИТИ ПРОГРАМУ


Обери правильну відповідь


Алгоритм, у якому всі дії виконуються послідовно одна за одною, – це ...


Графічний об’єкт, для якого створюють скрипт у Scratch, – це ...


Програма, записана мовою програмування Scratch, – це ...





		back_Plan: 

		z2-1: [ . . . . . .]

		z2-2: [ . . . . . .]
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО… ( с. 90-95)


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/z20DcjcxAIQ – Інформатика 4 клас. Алгоритми з розгалуженням у середовищі Scratch


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://sites.google.com/comp-sc.if.ua/scratch-together/взаємодія-
обєктів – Взаємодія. Паралельне виконання скриптів


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


Джерело: http://programer.in.ua/index.php/pochatkivtsiu/alhorytmy/38-alhorytmy-ta-ikh-vlastyvosti 


Слово «алгоритм» походить від імені видатного вченого 
середньовічного Сходу Мухаммада ібн Муси аль-Хорезмі (783–850), 
який у своїх наукових працях з математики, астрономії та географії 
описав і використав індійську позиційну систему числення, а також 
сформулював у загальному вигляді правила виконання чотирьох 
основних арифметичних дій: додавання, віднімання, множення і 
ділення. Європейські вчені ознайомилися з працями вченого 
завдяки їхнім перекладам на латину. Під час перекладу ім’я автора 
було подано як Algorithmus. Звідси й пішло слово «алгоритм». А 
розроблені аль-Хорезмі правила виконання арифметичних дій 
вважають першими алгоритмами.
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЯК СПРАЙТИ РУХАЮТЬСЯ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/4275680 – Алгоритми з циклами


2. До якої групи команд належать ці блоки?


1. Система позначень, за допомогою якої визначають положення об’єктів, – це…


сцена


координати


блоки


Обери правильну відповідь


Вигляд


Звук


Рух 


Події
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЩО ЗМІНЮЄ ЗМІННА


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/4275680 – Алгоритми з циклами


2. До якої групи команд належать ці блоки?


1. Укажи правильне визначення поняття «змінна».


Це величина, яка постійно змінюється


Це величина, яка може набувати деяких значень (числових або текстових) 


Це число, позначене літерою


Це величина, яка бере участь в обчисленнях у Scratch


Обери правильну відповідь


Керування 


Датчики 


Оператори 


Змінні
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ
ЯК СПРАЙТИ РУХАЮТЬСЯ ( с. 116-120)


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/5Hn6oP-17ko – Scratch. Рух спрайтів


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://sites.google.com/comp-sc.if.ua/scratch-together/перші-
кроки-в-scratch/починаємо-рухатись – Починаємо рухатись


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ 
ЯК СПІЛКУЮТЬСЯ МІЖ СОБОЮ СПРАЙТИ (с. 111-115)


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://sites.google.com/comp-sc.if.ua/scratch-together/перші-
кроки-в-scratch/що-таке-спрайт – Що таке спрайт?


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ
ЯК СТВОРИТИ ПРОГРАМУ ( с. 84-88)


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://sites.google.com/comp-sc.if.ua/scratch-together/
знайомство-зі-scratch –Вивчаємо Scratch разом. Знайомство зі 
Scratch


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


Джерело: http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-1054-1244-7-cikavih-faktiv-pro-programuvannya_golovna


 Першим запрограмованим пристроєм прийнято вважати 
жакардовий ткацький верстат, що його побудував у 1804 році 
Жозеф Марі Жаккар. Він здійснив революцію в ткацькій 
промисловості, надавши можливість програмувати візерунки 
на тканинах за допомогою перфокарт.


Першу в історії людства програму для обчислювальної 
машини написала в 1843 році графиня Ада Августа Лавлейс, 
дочка великого англійського поета Джорджа Байрона. На 
честь першої програмістки названа універсальна мова 
програмування «Ада».


День програміста святкують у 256-й день року (13 вересня, у високосний рік – 12 вересня). Вибір 
числа 256 не випадковий – воно виходить від зведення двійки у восьмий ступінь. Саме таку кількість 
чисел можна виразити за допомогою одного восьмирозрядного байта.
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НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РОЗДІЛ 3. ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ 
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВСЕ СТАЛО СКЛАДНІШЕ… (с. 96-101)


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/GHCj9Mpv8t0 – Алгоритми з розгалуженням. Базова алгоритмічна структура 
розгалуження 


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://sites.google.com/view/vyvchaiemo-scratch/алгоритми-з-
розгалуженням – Алгоритми з розгалуженням


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:







НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


РУХАНКА:













НАЗАД


ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ


ЦЕ ЦІКАВО!


 Мова програмування – це штучна мова, створена для передавання команд машинам, зокрема 
комп’ютерам. Мови програмування використовують для створення програм, що контролюють 
поведінку машин, та для запису алгоритмів.


Але будь-яка штучна мова створена на основі природної людської мови. 
 «І», «АБО», «НЕ» – це логічні оператори в середовищі програмування. А що це за слова 
в українській мові?


«НЕ» – це заперечувальна частка, слово, яке вживають у разі протиставлення, а також для 
повного чи неповного заперечення змісту висловленого.


«І» – це сполучник, слово, яке вживають для поєднання членів речення або речень.
 «АБО» – це також сполучник, слово, яке вживають, коли предмети або явища 
періодично чергуються чи змінюються.





		back_Plan: 








НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЯК СПІЛКУЮТЬСЯ МІЖ СОБОЮ СПРАЙТИ


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/4275680 – Алгоритми з циклами


2. До якої групи команд належать ці блоки?1. Як у середовищі Scratch називають виконавця?


Скрипт 


Спрайт 


Гравець 


Командир


Обери правильну відповідь


Вигляд


Події 


Керування


Датчики 


3. Що таке команда?


Вказівка, яка не виконується 


Вказівка, яку потрібно виконати 


Той, хто може виконати 


Той, хто не може виконати
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НАЗАД


ПЕРЕВІР СЕБЕ


ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВСЕ СТАЛО СКЛАДНІШЕ…


ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ: 
https://learningapps.org/4586327 – Істинні та хибні висловлювання 
https://learningapps.org/18543437 – Слова-команди


Познач логічні оператори
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