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У 2020/2021 навчальному році вивчення інформатики у закладах загальної 

середньої освіти здійснюватиметься за навчальними програмами, які розміщено    

на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки                                                                 

України: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi та з 

використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з 

НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 

Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних 

програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016                        

№ 948. Підручник. Інформатика /Г. В. Ломаковська, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінд. 

– К.: Вид. дім «Освіта», 2016. – 176 с. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. 

Ураховуючи завершення 2019/2020 навчального року в умовах карантинних 

обмежень, пропонуємо на початку 2020/2021 навчального року провести вхідне 

оцінювання учнів із метою визначення рівня навчальних досягнень учнів за 

попередній рік та спланувати подальшу роботу із систематизації, узагальнення та 

закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно. 

Курс «Інформатика» 2-4 класи розрахований на 105 годин: по 35 годин у 

кожному класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної складової 

навчального плану. 

Для викладання інформатики у 5-8 класах, а також у 10-11 класах 

пропонуємо скористатись методичними рекомендаціями та матеріалами, 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
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підготовленими у минулому році, які розміщені за посиланням 

https://bitly.su/UutmLcXZ.  

Учні 9 класів вперше навчатимуться за програмою для 5-9 класів, 

затвердженою в 2017 році https://bitly.su/RpK3Qhcu. У 9 класі завершується 

вивчення курсу інформатики в основній школі, тому значну увагу слід приділяти 

узагальненню й повторенню матеріалу, повноцінному й цілісному формуванню  

ІТ-компетентностей. У програмі виділено 70 годин на вивчення наступних розділів 

програми: 

 - програмне забезпечення та інформаційна безпека;  

- 3D-графіка;  

- опрацювання табличних даних;  

- бази даних, системи керування базами даних; - алгоритми та програми.  

10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень 

Реалізація змісту освіти в 10-11 класах, визначеного Державним стандартом 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, відповідно до навчальних 

планів типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 

затвердженої наказом МОН від 20.04.2018  № 408 (у редакції наказу МОН від 

28.11.2019 № 1493), забезпечується в тому числі й вивченням «Інформатики» як 

вибірково-обов’язкового предмета. 

Щодо викладання інформатики у 10 (11) класі на рівні стандарту як 

вибірково-обов’язкового предмета та профільному рівні діють методичні 

рекомендації 2018-2019 років. 

Курс «Інформатика» вибудовується за такими предметними змістовими 

лініями:  

● інформація, інформаційні процеси, системи, технології; 

● комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних; 

● телекомунікаційні технології; 

● інформаційні технології створення й опрацювання інформаційних 

об’єктів; 

https://bitly.su/UutmLcXZ
https://bitly.su/RpK3Qhcu


● моделювання, алгоритмізація й програмування. 

З метою дотримання принципів науковості і доступності програмою 

передбачено послідовне ускладнення навчального матеріалу кожної з названих 

вище змістових ліній та умовне виокремлення двох змістових рівнів. 

Для викладання інформатики у 7 класі пропонуємо матеріали                                            

за результатами вебінару, який проведено 28 травня 2020 р. науково-методичним 

центром викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій                                   

та дистанційного навчання за участю авторських колективів підручників                                

з інформатики, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти                         

і науки України» https://www.youtube.com/watch?v=Ad_N-

u48Kzw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0E15ikio39nWe4ysDRQDGU7f47eNv5t1zFn

SCKGjaAcz-_0v_qkqWuZHI.  

Також у календарно-тематичному плануванні на 2020-2021 навчальний рік 

рекомендуємо суттєво збільшити навчальний час на узагальнення та закріплення 

навчального матеріалу за попередній рік. Перелік навчальної літератури, що має 

гриф Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, постійно 

оновлюватиметься на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за 

посиланням https://bitly.su/GUXQUDLZ.  

Важливим викликом для всього вчительства у 2019/2020 навчальному році 

стало дистанційне навчання. Зміни в організації освітнього процесу, які відбулися 

у 2019/2020 навчальному році у звʼязку з необхідністю переходу до дистанційних 

форм навчання вимагають від вчителя умінь щодо застосування технологій 

дистанційного навчання, яке регламентується наказом Міністерства освіти і науки 

України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання» та листом Міністерства освіти і науки України від 16 

березня 2020 року № 1/9-160 «Щодо організації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти під час карантину». 
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Під час карантину вивчався досвід роботи вчителів Одеської області вчителів 

інформатики, вчителів початкових класів, які викладають інформатику в 

початкових класах та вчителів-предметників, що в основному використовується 

багато платформ для очно-дистанційного навчання. 

Для прикладу для очно-дистанційного навчання можна використовувати 

платформи та сервіси: 

1.  PROMETHEUS. Проєкт масових відкритих онлайн-курсів 

https://prometheus.org.ua/; 

2. ED-ERA. Проєкт, який створює онлайн-курси та освітній контент 

широкого спектра з використанням IT https://www.ed-era.com/; 

3. iLEARN. Онлайн курси з основних предметів ЗНО, вебінари з 

найкращими репетиторами, тести, подкасти, матеріали для самопідготовки 

https://ilearn.org.ua/; 

4. MOODLE. Безкоштовна навчальна платформа, яка допоможе створити 

ефективне інтернет-навчання на основі співпраці у власному середовищі 

https://moodle.org/; 

5. МІЙ КЛАС. Електронна освітня платформа, яка пропонує широкий 

спектр матеріалів для здійснення дистанційного навчання – завдання, теорію та 

тести зі шкільних предметів https://miyklas.com.ua/; 

6. GOOGLE CLASSROOM. Безкоштовний веб-сервіс створений Google 

для закладів освіти з метою спрощення створення, поширення і класифікації 

завдань безпаперовим шляхом https://classroom.google.com/u/0/h. 

7. PADLET. Це мультимедійний ресурс для створення, спільного 

редагування та зберігання інформації. Це віртуальна стіна, на яку можна 

прикріплювати фото, файли, посилання на інтернет-сторінки та замітки. Учитель 

надає доступ до стіни школярам і вводить їх електронні адреси, відкриваючи 

можливість писати або модерувати дошку https://padlet.com/; 

8. LEARNINGAPPS. Конструктор інтерактивних завдань, що дозволяє 

зручно й легко створювати електронні інтерактивні вправи, що сприяє активності, 
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самостійності, ефективності, зв'язку теорії з практикою, поєднання колективних та 

індивідуальних форм навчальної роботи тощо https://learningapps.org/; 

9. GOOGLE SITES. Популярний сервіс для створення сайтів. На сайті 

можна розміщувати як текстові документи, презентації, відео, фото, форми для 

опитування, так і посилання на них. Інформацію можна систематизувати за 

класами у вигляді сторінок сайту https://sites.google.com/new; 

10. GOOGLE FORMS. Сервіс хмарних технологій для формування 

системи тестів контролю навчальної діяльності учнів. Застосування форм надає 

нові можливості створення динамічних і актуальних додатків на основі 

інформаційно-цифрових технологій для застосування в дистанційному навчанні 

https://docs.google.com/forms/u/0/; 

11. Освітній портал Класна оцінка. Проект Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут», спрямований на підвищення рівня освіти завдяки доступу до кращих 

педагогічних напрацювань, створенню системи неперервної освіти через 

організацію єдиного навчально-виховного простору навчальних закладів, 

створенню комп’ютерно-орієнтовного середовища для навчання дітей з 

особливими потребами https://klasnaocinka.com.ua/. 

Також для проведення онлайн-уроків, конференцій, онлайн-семінарів можна 

використовувати: 

1. Freeconferencecall.com. Безкоштовна платформа для проведення 

відеоконференцій, онлайн-нарад з можливістю підключення до 1000 учасників. Тут 

можна демонструвати на екрані матеріали, презентації та коментувати їх, 

завантажувати файли і за допомогою інструментів малювання виділяти важливі 

частини доповіді https://www.freeconferencecall.com/global/ua; 

2. Zoom на безкоштовній основі пропонує організовувати вебінари, записом 

до 40 хвилин та які можуть дивитись до 100 користувачів. Ви, як учасник, можете 

не реєструватись, а просто долучитись до відеокімнати організатора конференції, а 

також спілкуватись в чаті, ставити питання та додавати посилання, файли та ін. 
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Також цей ресурс дозволяє паралельно транслювати вебінари у Facebook і Youtube 

та робить автоматичну транскрипцію, яку можна завантажити собі додатково 

https://zoom.us/; 

3. Microsoft Teams. Додаток Microsoft Teams можна завантажити на свій 

комп’ютер або мобільний пристрій, або ж використовувати як веб-додаток. Більше 

можливостей надається у поєднанні з іншими сервісами Microsoft, особливо 

корпоративної пошти Office 365. Цей ресурс є безкоштовним. Тут є можливість 

проводити онлайн аудіо, відео, веб-конференції, а також транслювати і записувати 

масштабні наради, вебінари для великої аудиторії (10 000 учасників) 

https://www.microsoft.com/uk-UA/microsoft-365/microsoft-teams/online-meetings. 

4. Wedex. Безкоштовна версія цієї платформи дійсна протягом місяця і дає 

змогу робити записи відео вебінарів до 40 хвилин, які можуть подивитись до 100 

учасників кожної зустрічі, зберігання можливе на хмарному сховищі до 1 Гб 

https://www.webex.com/; 

5. Google Hangouts. За допомогою Google Hangouts можна проводити 

відеоконференції та транслювати вебінари для широкої аудиторії, з можливістю 

паралельного ефіру в Youtube. Потім ці відео можна зберегти та розмістити на 

каналі Youtube. Учасниками можуть стати люди з вашого списку контактів за 

номером телефону або адресою електронної пошти, або ж ви можете запросити 

людей, надіславши їм посилання на вебкімнату. Під час вебінару є опція взаємодії з 

учасниками: демонстрації програм, документів, презентацій та відео, можна також 

спілкуватись у чаті https://hangouts.google.com/unsupported; 

6. MYOWNCONFERENCE. На цій платформі встановлений безкоштовний 

безліміт на проведення вебінарів та їхніх записів. При цьому, на вебінарі має бути 

до 20 учасників та максимум три ведучих (одночасно). А кількість пам’яті для 

завантаження та зберігання записів відео надається до 500 Мб (на кожен вебінар). 

Але, MyOwnConference — це зручний інтерфейс, широкий набір інструментів для 

показу всього необхідного під час вебінару та проста реєстрація без додаткового 

програмного забезпечення https://myownconference.com.ua/; 
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7. Discord.  є пропрієтарною freeware VoIP програмою, яка розроблена для 

ігрових спільнот. Дискорд має підтримку ОС 

(Windows, macOS, Android, iOS, Linux) та веб-переглядачів https://discord.com/new. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%94%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/VoIP
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