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Викладання інформатики в основній та старшій школі 

У 2016-2017 навчальному році шкільний курс «Інформатика» буде мати таку 

структуру: 
 

 
 
З метою розвантаження та удосконалення навчальної програми з інформатики для 

5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення обсягу викладання основ 

алгоритмізації та програмування Наказом МОНУ від 29.05.2015 № 585 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-05/4057/nmo-585-2.pdf внесено зміни у зміст 

курсу інформатики та вимоги до знань учнів.  
 

Розподіл навчальних годин на вивчення розділів програми 6-9 клас 

№  Назва розділу 

Класи і кількість годин  

 
6 

кл. 
7 

кл. 
8 кл. 

9 
кл. 

Всього 

1 Інформація,  інформаційні процеси, 

системи, технології  – – 3 2 9 
2 Комп’ютер як універсальний пристрій 

для опрацювання даних  6 – 5 – 21 
3 Інформаційні технології       

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-06-05/4057/nmo-585-2.pdf


3.1 
Створення та опрацювання текстових 
документів 

 8 – 6 5 19 

3.2 
Створення та опрацювання графічних 

зображень 
 – – – 6 15 

3.3 
Створення та опрацювання об’єктів  

мультимедіа  4 – 6 – 10 

3.4 
Створення та опрацювання 

комп'ютерних презентацій  – – – 6 15 

3.5 
Створення та опрацювання числових 

даних  
 – 8 10 – 18 

4 Комп’ютерні мережі  8 4 – 16 28 
5 Моделювання   – 3 – 6 9 
6 Основи алгоритмізації та 

програмування  7 9 28 10 54 
7 Розв’язування компетентнісних задач, 

виконання індивідуальних і групових  

навчальних проектів 
 – 8 9 15 32 

8 Резерв  2 3 3 4 15 
 Всього  35 35 70 70 245 

 
Оновлений текст програми розміщено на сайті МОН України та сайті кафедри ІІТО. 
Навчальний предмет «Інформатика» у 2016/2017 навчальному році вивчатиметься 

учнями 5-х, 6-х, 9-11-х класів та учнями 2-х, 3-х, 4-х класів початкової ланки. Зокрема: 
  у 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 
  у 10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі 

змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657; 
  у 5-8-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 

409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом 

МОН України від 12.12.2014 № 1465; 
  у 2-4-х класах – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНСМ України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460. 
 

У 9-11-х класах (для всіх профілів, окрім інформаційно-технологічного) вивчення 

інформатики здійснюється за двома рівнями: 
– рівень стандарту (із розрахунку 1 година на тиждень у 10-х та 11-х класах) та  
– академічний рівень (із розрахунку 1 година на тиждень в 10-у класі та 2 години на 

тиждень в 11-у класі).  



Програми вивчення інформатики в цих класах за відповідними рівнями, затверджені 

наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщені на сайті МОНУ.  
Якщо деякі теми або питання програми вивчалися у попередніх класах в обсязі, що 

забезпечує рівень навчальних досягнень учнів, визначений відповідною державною 

програмою, то ці теми і питання можуть вивчатися на рівні повторення, узагальнення і 

систематизації. Вивільнені при цьому години можуть бути використані на збільшення 

часу на вивчення інших тем курсу або на вивчення курсів за вибором. 
Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 10-х класах надруковано у 

Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р., щодо вивчення в 11-х класах – у 

Інформаційному збірнику МОН, № 22-24, 2011 р. 

Профільне вивчення інформатики 

Організація профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах 

здійснюється на основі Концепції профільного навчання у старшій школі. 
Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з 

навчанням українською мовою технологічного напряму – інформаційно-технологічного 

профілю (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 «Про 

затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеня», додаток 10, профільне вивчення інформатики відбувається в 10-11-х класах і 

здійснюється із розрахунку 5 годин на тиждень. Рекомендуємо 1 годину технології 

відвести на вивчення спецкурсу за вибором, не використаного при плануванні курсу 

інформатики, наприклад – «Інформаційний працівник» (В.П. Костюков та Є.В.Мотурнак). 
Вивчення інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю 

здійснюватиметься за програмою авторів Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О.Завадський. 

Авторами програми запропоновано вивчати паралельно навчальний матеріал, який 

розподілено на 2 змістові лінії: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та основи 

алгоритмізації та програмування (ОАП). При такому вивченні двох змістових ліній у 

журналі доцільно вести окремі сторінки для запису уроків і обліку рівня навчальних 

досягнень учнів для кожної з двох змістових ліній: інформатика (ІКТ) та інформатика 

(ОАП), а семестрові оцінки виставляти на сторінці однієї з ліній за підсумками усіх 

тематичних оцінок за семестр з обох змістових ліній. 
Згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-349 від 20.05.13 «Про навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», у 

гімназіях, ліцеях, колегіумах години, відведені на технологічну освіту в 8-11-х класах, 

можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій: веб-дизайн, 

комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо.  
При вивченні інформатики в 9-11-х класах інформаційно-технологічного профілю за 

цією програмою потрібно використовувати базові підручники «Інформатика. 10 (11) клас. 

Академічний рівень, профільний рівень», навчальні посібники для курсів за вибором та 

посібники, збірники завдань, робочі зошити та іншу навчально-методичну літературу, 

наведену в переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для 

використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з 

навчанням українською мовою у 2016/17 навчальному році.  
Навчанню алгоритмізації та програмуванню у 5 класі, згідно з чинною навчальною 

програмою, присвячене друге півріччя, за винятком теми «Проектна діяльність», у якій, 



поміж інших, також мають закріплюватися знання, уміння та навички, здобуті під час 

вивчення ОАП. У 5 класі рекомендується використовувати навчально-імітаційні 

середовища програмування, такі як Scratch, а також онлайнові середовища code.org, 

Blockly (https://blockly-games.appspot.com/) та інші.  
Передбачається, що в 2–4 класах учні вже здобули певні навички складання 

алгоритмів у навчальному середовищі, зокрема з використанням базових алгоритмічних 

структур, однак у них не сформовано належного понятійного апарату, немає розуміння 

сутності структур розгалуження та повторення, вміння добирати алгоритмічну структуру, 
що є оптимальною для розв’язання певної задачі. Формування цих знань і вмінь і є 

завданням вивчення теми ОАП у 5 класі. Слід особливо підкреслити, що в 5 класі не 
передбачено засвоєння таких концепцій, як: 

- змінна; 
- вкладені алгоритмічні структури. 
Ці концепції є достатньо складними, як для рівня підготовки та розумового розвитку 

5-класників, і тому вивчати їх протягом відведеного програмою навчального часу, поряд із 

алгоритмічними структурами повторення та розгалуження, недоцільно. Існує маса 

прикладів і задач, зокрема інтегрованих у вищезазначені імітаційні середовища 

програмування, які дають змогу сформувати розуміння сутності алгоритмічних структур 

та навички їх застосування без використання змінних. Зауважимо, що хоча в змісті 

навчального матеріалу програми зазначено «цикли з лічильником», що, на перший погляд, 

вимагає використання змінних, йдеться про цикли з фіксованою кількістю повторень, у 

яких лічильники використовуються неявно. Прикладом може бути цикл для малювання 8-
кутника. В імітаційних середовищах програмування заголовок такого циклу має вигляд на 

кшталт «Повторити 8 разів» і його застосування не потребує використання змінних.  
Учні, які у 2016/17 навчальному році вчитимуться в 5 класі, вивчатимуть вкладені 

алгоритмічні конструкції у 6 класі, а змінні – у 7-му. Таке відокремлення вивчення 

фундаментальних концепцій програмування сприятиме більш глибокому засвоєнню 

кожної з них, запобігатиме перевантаженню учнів та утворенню «мішанини» із 

засвоюваних ними понять. 
Мінімальна рекомендована кількість оцінюваних практичних робіт за темами: 
Тема Кількість практичних робіт 
Інформаційні процеси. Комп’ютер як 

засіб реалізації інформаційних процесів. 
2 

Цифрові мережеві технології. 1 
Текстовий процесор. 2 
Алгоритми і програми. 4 
Проектна діяльність. 1 
Усього 10 
У 8 класі рекомендується розпочинати вивчення повнофункціональної мови 

програмування та процесу розробки програм у виробничому середовищі програмування. 

Мета теми «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування» – сформувати 

ключові поняття сучасного програмування: програмного об’єкта, пов’язаної з об’єктом 

події, обробника події тощо, а також навчити учнів створювати найпростіші програми з 

графічним інтерфейсом. Із двох тем, присвячених програмуванню, цю тему вказано 

першою для того, щоб подальше вивчення програмування у 8 та 9 класах відбувалося з 



орієнтацією на розробку об’єктно- та подійно-орієнтованих програм для операційних 

систем з графічним інтерфейсом. Повернення в темі «Алгоритми роботи з об’єктами та 

величинами» до використання застарілих систем програмування, орієнтованих на ОС 

DOS, на кшталт Turbo Pascal, настійно не рекомендується і суперечить таким пунктам 

змісту навчального матеріалу, як «Елементи для введення даних: текстове поле, 

прапорець, випадаючий список», «Відображення рисунків із зовнішніх файлів» тощо. 
Однією з основних вимог до мови програмування є підтримка в ній базових 

концепцій об’єктно-орієнтованого програмування. Цій вимозі задовольняють такі мови, як 

Object Pascal, Visual Basic, Python, Java, C#, C++ тощо. Рекомендовано використовувати 

такі середовища програмування, як Lazarus, Visual Studio (безкоштовна версія Community 

Edition), IDLE for Python та ін.  
При викладанні інформатики в усіх класах вчитель самостійно добирає засоби та 

методи подання навчального матеріалу, визначає форму проведення практичних робіт 

(робота з елементами досліджень, спільна робота в Інтернеті, лабораторні роботи, 

проектні роботи, практикуми тощо). Використовувати в процесі навчання інформатики 

можна тільки те програмне забезпечення і навчально-методичну літературу, яку 

рекомендовано або схвалено МОН України. 
З метою реалізації практичної спрямованості курсу інформатики, незалежно від 

профілю навчання, віку учнів комп’ютерна техніка повинна використовуватися на 

кожному уроці інформатики. При проведенні всіх навчальних занять з інформатики 

здійснюється поділ класів на дві групи, за наявності в кожній групі не менше 8 учнів 

(наказ МОНУ № 128 від 20.02 2002 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи 

при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).  
При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в 

кабінеті інформатики слід користуватись Листом МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 

«Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних 

умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

загальноосвітніх навчальних закладів». 
Відповідно до ДСанПіН 5.5.6.009-98 "Влаштування і обладнання кабінетів 

комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних 

комп'ютерах", затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря 

України № 9 від 30.12.1998  матеріально-технічне оснащення кабінету інформатики 

забезпечує наявність: 
 санітарного паспорту кабінету інформатики; 
 паспорту кабінету інформатики на кожен НКК; 
 нормативних документів відповідно до переліку; 
 кондиціонера; 
 засобу аварійного відключення живлення комп’ютерного обладнання;  
 мультимедійного проектору; 
 класної (аудиторної) дошки (магнітна, маркерна); 
 телефонної або виділеної ліній зв’язку з відповідною установою, яка надає послуги 

доступу до мережі Інтернет; 
 настінного психрометра або термометра і гігрометра; 
 системи автоматичної пожежної сигналізації та переносних вогнегасників; 
 системного програмного забезпечення; 

http://leader.ciit.zp.ua/files/menu_r2/cab/497.doc


Робоче місце учня, призначене для роботи з комп'ютером,  
комплектується одномісним столом і стільцем. Кабінет може комплектуватись додатково 

двомісними учнівськими столами і стільцями для проведення занять без використання 

комп'ютера. 
Необхідно надавати перевагу люмінесцентним лампам для організації природного 

та штучного освітлення . 
З метою унеможливлення доступу учнів до небажаного контенту, який несе загрозу 

їх морально-психічному здоров’ю, навчальний комп’ютерний комплекс повинен бути 

забезпечений безкоштовними фільтрами та брандмауерами: 
 Інтернет Цензор - http://www.icensor.ru/soft/; 
 Безкоштовні брандмауери - http://ru.brothersoft.com/security/firewalls/; 
 Безпека сім’ї Windows Live - http://explore.live.com/windows-live-family-

safety?os=winxp ; 
 Яндекс.DNS - http://dns.yandex.ua/. 

 
Календарне планування 

Програми, затверджені МОНУ є для вчителя орієнтиром для складання 

календарного плану. Вчителі інформатики можуть обрати власний підхід до 

структуризації навчального матеріалу, визначення послідовності його вивчення, а також 

методичних шляхів формування системи знань, умінь і способів діяльності, розвитку й 

соціалізації учнів. Вчитель може вносити до 15% змін, які стосуються порядку викладання 

тем та розподілу годин на вивчення тем.  
Календарно-тематичне планування вчитель самостійно розробляє відповідно до 

навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту (без скорочень), 

особливостей навчального процесу в школі тощо. Тому календарними планами, 

створеними іншими вчителями, які пропонуються в навчально-методичних посібниках, 

журналах, інтернет-порталах користуватися не можна. 
Відповідно до Державного стандарту середньої освіти шкільний курс інформатики 

віднесено до галузі «Технологія», де провідним компонентом є спосіб діяльності. Тому 

навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, потрібно розподіляти 

таким чином:  
 30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань; 
 70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з 

сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ. 
При вивченні курсу інформатики передбачається проведення різних видів 

практичної діяльності учнів: демонстраційних, тренувальних, практичних, лабораторних 

робіт, які спрямовані на відпрацювання окремих технологічних прийомів, а також 

практикумів - інтегрованих практичних робіт (проектів), орієнтованих на отримання 

цілісного змістовного результату. У практичних роботах потрібно передбачати 

використання актуального для учнів змістовного матеріалу й завдань з інших предметних 

областей. 
 

Інформаційні ресурси: 

 1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс] – 
Режим доступу : http://www.mon.gov.ua.  

http://www.icensor.ru/soft/
http://ru.brothersoft.com/security/firewalls/
http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp
http://explore.live.com/windows-live-family-safety?os=winxp
http://dns.yandex.ua/
http://www.mon.gov.ua/


2. Офіційний веб-сайт Інститут інноваційних технологій і змісту освіти/ [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://iitzo.gov.ua.  

3. Офіційний веб-сайт Національної академії педагогічних наук України / [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua .  

4. Вчитель також може залучати матеріали з інших українських Інтернет- ресурсів. 

http://iitzo.gov.ua/

