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вступ

Сьогодні ми живемо у час, коли найновіші техно-
логії проникають у всі сфери нашого життя: додому, 
в школи, офіси, і навіть у сферу розваг і відпочинку. 
Зараз практично неможливо уникнути використан-
ня технологій, ігнорувати їх, оскільки вони не тільки 
дають можливість більш повного інформаційного 
комфорту у всіх сферах життя і діяльності, а є необ-
хідною умовою подальшого розвитку суспільства і, 
зокрема, реалізації людських можливостей і форму-
вання кар’єри молодих фахівців. Так, науково-техніч-
ний прогрес у всьому світі стає все більш залежним 
від рівня використання інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ). Зокрема, «інформаційний ви-
бух» у сфері знань вимагає реорганізації концепцій 
освіти та навчання. Сучасне суспільство вимагає від 
фахівців різних сфер високого рівня знань і навичок 
у галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, 
зокрема, ефективних засобів комунікації та обробки 
інформації. Це означає, що необхідним є формуван-
ня у школярів певної інформаційної культури та від-
повідного світогляду, як того вимагає інформаційний 
простір сучасного суспільства.

На сьогоднішній день однією з найсерйозні-
ших проблем є оптимізація навчального процесу 
у школі взагалі й у початковій школі зокрема. 

Початкова освіта — це перший освітній рівень, 
де закладається фундамент загальноосвітньої під-

готовки школярів. Тому пріоритетне завдання 
навчання в початковій школі у світлі реалізації 
Націо нальної доктрини розвитку освіти України 
у ХХІ ст., нових концепцій виховання та навчання 
учнів полягає не лише у формуванні в учнів певної 
суми знань, загальнонавчальних умінь і навичок, 
а й умінні застосовувати набуті знання на практиці. 

Однією з визначних подій для освітян стало при-
йняття нового Державного стандарту початко-
вої загальної освіти. В основу цього важливого до-
кумента покладено компетентнісний підхід до осві-
ти молодших школярів. Зокрема, одним з ключових 
завдань початкової освіти визначено формування 
компетентності учнів з питань інформаційно-ко-
мунікаційних технологій. У розділ «Освітня галузь 
„Технології”» введено змістову лінію «Ознайомлен-
ня з інформаційно-комунікаційними технологія-
ми» й визначено основні теми, які мають вивчати 
діти з 2-го класу: «Комп’ютер та його можливості», 
« Інформація та інформаційні процеси», «Викорис-
тання комп’ютера», «Комунікаційні технології».

Отже ІКТ у початковій школі тепер виступають 
одночасно і предметом вивчення, і засобом підви-
щення ефективності навчальної діяльності учнів 
з інших предметів. Впровадження інтегрованого 
навчання допомагає вчителю по-новому бачити 
свій предмет,  чіткіше усвідомлювати його спів-
відношення з іншими науками; поєднувати мож-
ливості різних навчальних дисциплін у  створенні 
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цілісних уявлень учнів про світ, суспільство, на-
уку, мистецтво, літературу. Інтегровані уроки 
дозволяють учням глибше опановувати тему, яка 
вивчається, розширювати світогляд і застосовува-
ти на практиці набуті знання, уміння й навички. 

Метою програми інтегрованого курсу «При-
кладна інформатика» є організація розвивального 
практикуючого навчання, яке передбачає розви-
ток учня як особистості для самостійного набуття 
знань, їх практичного застосування у повсякден-
ному житті, формування мотивації до навчання 
протягом всього життя. 

Процес навчання реалізується через ієрар-
хічну багаторівневу структуру взаємозв’язаних 
практичних вправ, які суворо підкоряються ло-
кальним цілям навчання. Такий підхід забез-
печує безпосереднє застосування та поглиблення 
отриманих знань з математики, іноземної мови, 
природознавства на практиці, в повсякденному 
житті, і накопичення власного досвіду роботи із 
комп’ютерною технікою та сучасними інформацій-
но-комунікаційними технологіями. 

Програма створена з урахуванням вимог нового 
Державного стандарту й навчальних програм пред-
метів, що вивчаються у початковій школі, та віко-
вих особливостей дітей молодшого шкільного віку.

Зважаючи, що вивчення іноземної мови за но-
вими програмами передбачено з 1-го класу, на-

вчання за даною програмою сприятиме форму-
ванню елементарної комунікативної компетенції 
учнів, яка складається з лінгвістичної, мовленнє-
вої, соціокультурної та загально-навчальної ком-
петенцій, розвитку когнітивних здібностей дитини. 

Інтегрований курс «Прикладна інформатика» 
розрахований на 280 год (по 70 год у 1-му, 2-му, 
3-му та 4-му класах) з розрахунку 2 год на тиж-
день за рахунок годин варіативної частини на-
вчальних планів або для організації позаурочної 
роботи у факультативах, гуртках, групах або 
інших творчих об’єднаннях навчального закла-
ду системи загальної середньої освіти України.

Загальні принципи організації навчаль-
ного процесу

•	 системний підхід;
•	 індивідуалізація навчання;
•	 формування організаційно-педагогічних 

умов навчання, які є максимально дружні, сти-
мулюють здібності учня та сприяють їх розвитку;

•	 забезпечення якості підготовки через по-
стійний моніторинг рівня навчальних досягнень 
і рівня мотивування учнів.

Структура організаційно-педагогічних умов 
навчання формуються на базі системного підходу 
та має структуру, яка показана на рис. 1.

Загальновідомі між-
народні та вітчизняні 
авторські методики із 
розвивального та експі-
риєнтивного навчання.

СиСТема ОргаНІЗаЦІйНО-ПеДагОгІчНиХ УмОВ

аНглІйСьКа 
ТермІНОлОгІя

ДОДаТКОВІ мОДУлІ 
мІжДиСЦиПлІНарНиХ ЗВ’яЗКІВ

Додаткові модулі підтримки основного модуля

Викладач / команда 
викладачів

БаЗОВий 
мОДУль — ОСНОВа 

еКСПІриєНТиВНОгО 
НаВчаННя

Учень

Підготовка та перепідготовка викладачів

методичні матеріали 
із запровадження 

програми

Навчальний план 

Заохочувальні заходи: 
спонсорська допомога, 
організація свят тощо

Заходи із обміну 
досвідом: семінари, 
круглі столи тощо

Науково-
практичні 

дослідження

Технологія 
командної 

роботи 
викладачів

ОСОБиСТІСНІ 
яКОСТІ УчНя

Рис. 1. Схема структури організаційно-педагогічних умов реалізації програми
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Місце і роль комп’ютера у структурі 
навчального простору

Одним із аспектів інформаційно-комп’ютерної 
культури є розуміння ролі та місця комп’ютерної 
техніки й інформаційних технологій у житті су-
часного суспільства, тому загальні принципи ор-
ганізації навчального процесу спрямовані на фор-
мування в учня такого світогляду, який чітко 
формулює основні причини появи комп’ютерних 
та інформаційних технологій, їх призначення 
та сфери використання. Так, у межах програ-
ми роль і місце комп’ютера, зокрема, у структурі 
простору навчання формулюється через ряд по-
ложень, які представлені у табл. 1.

Аспекти формування комп’ютерно-
інформаційної культури

Комп’ютерно-інформаційна культура у межах 
цієї програми тлумачиться як система понять, 
уявлень, знань, умінь і навичок, які формують 
в учня певний стиль мислення та відповідної 
поведінки і стилю дій, що ґрунтується на логіко-
математичній і гуманітарній підготовці, яку учень 
отримує у межах загальної шкільної програми, 
і знаходиться у тісній постійній взаємодії з нею. 
Інформаційна культура виховується і проявля-
ється у процесі роботи з інформацією, різними 
типами інформаційних джерел, зокрема, при 
використанні ресурсів Internet, конструювання 
та оформленні документів, у ході електронного 
листування, спілкування у чатах, форумах тощо.

Пізнавальний аспект спрямований на фор-
мування в учня певної системи понять і термінів 
галузі комп’ютерно-інформаційних технологій; 
знань про загальні принципи застосування цих 

технологій у різних аспектах людської діяльності 
при розв’язанні практичних задач, відповідної 
специфічної англійської термінології.

Технологічний аспект спрямований на фор-
мування в учня певної системи вмінь і навичок 
використання комп’ютерно-інформаційних тех-
нологій, таких як операції з текстом, електрон-
ними таблицями, графічними зображеннями, 
засобами комунікації тощо, для застосування їх 
у практичній діяльності, зокрема, при виконанні 
різноманітних проектів — як групових, так і ін-
дивідуальних.

Гуманітарно-технологійний аспект спря-
мований на опанування учнем інваріантних спо-
собів діяльності з використанням таких понять 
як символ, знак, значення, мова, інформація, 
форми подання інформації, види інформації, ін-
формаційний простір.

Інтеграційно-технологічний аспект спря-
мований на:

•	 опанування учнем інваріантних способів 
діяльності з використанням таких понять, як сис-
тема, елемент системи, модель, алгоритм, код, 
кодування, інформаційний процес;

•	 формування в учнів умінь і навичок систе-
матизації, класифікації, структуризації, плану-
вання, інтерпретації, логічного мислення та при-
йняття рішень (особистих і групових).

Соціально-технологічний аспект спрямова-
ний на опанування учнем способів використання 
отриманих знань, умінь і навичок у повсякден-
ному житті, зокрема, при формуванні навичок 
ділової етики при роботі у команді, прийнятті 
індивідуальних і групових рішень, норм пово-
дження та правил спілкування у соціумі, здат-
ності слухати та сприймати альтернативні думки.

Таблиця 1
Місце і роль комп’ютера у структурі навчального простору

Роль Функції

Засіб для автоматизації про-
цесу виконання певних видів 
робіт

Комп’ютер подається як багатоцільовий засіб, який використовують для 
роботи з текстом, малювання та розрахунків, подаванні інформації, її 
обробки, спілкування тощо

Засіб пізнання Комп’ютер отримує властивості засобу навчання через програмування

Зразок сучасних технологій у 
галузі електроніки

Комп’ютер виступає як зразок сучасних технологій, розвиває навички 
володіння ним, знання назв і призначання його складових елементів і 
системи зв’язків, принципи роботи апаратного та програмного забезпе-
чення тощо

Тренажер Взаємодія з комп’ютером розвиває в учня творчість, спонукає його при-
ймати власні рішення, бачити їх результат і перевіряти їх правомірність

Партнер
Комп’ютер відіграє роль партнера у виконанні практичних вправ, яка 
полягає у виконанні запрограмованих дій і стимулюванні бажання учня 
знати більше
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Особистісний аспект спрямований на роз-
винення якостей учня як особистості і передбачає 
формування вмінь аналізувати ситуації, самостій-
но приймати рішення й аналізувати його резуль-
тат, приймати рішення і/або здійснювати певну 
діяльність у складі групи, розвитку творчих здіб-
ностей, компенсацію негативних якостей, таких 
як агресія, гіперактивність, нерішучість, недобро-
зичливість тощо.

структура програми

Програма має модульну структуру, включає 
4 рівні підготовки, які розраховані на учнів по-
чаткової школи загальноосвітніх навчальних за-
кладів.

Кількість занять у модулях зумовлена кон-
цепцією практикуючого навчання і наскрізної 
підготовки.

До складу матеріалу кожного рівня вклю-
чені:

1) основна лінія занять — власне з інформа-
ційно-комунікаційних технологій;

2) інтерактивні вправи різного тематичного 
спрямування;

3) система моніторингу навчальних досягнень, 
система кредитування.

Кожний рівень має стандартну структуру 
і містить такі тематичні модулі (складність 
яких поетапно зростає):

1. Комп’ютерні інформаційні технології (апа-
ратне, системне та прикладне програмне забез-
печення) (КІТ).

2. Операції з текстом. 
3. електронні таблиці.
4. Бази даних.
5. графіка і мультимедіа.
6. Програмування.

Очікувані навчальні досягнення
Семантичні вміння полягають у здатності 

співвіднесення учнями символів, знаків та їхніх 
значень, а саме:

•	 розпізнавання об’єктів за їхніми назвами 
та символами;

•	 виділення суттєвих ознак об’єктів за понят-
тями;

•	 оцінювання відповідності предметно-мате-
ріального та вербального (текстового, символьно-
го) представлення об’єкта (ситуації);

•	 класифікація об’єктів за певними ознаками, 
представленими вербально (за допомогою тексту, 
символів).

Синтаксичні вміння полягають у здатності 
читання і запису символічних виразів та їх побу-
дові відповідно до встановлених правил.

Уміння інтерпретувати полягає у визна-
ченні особливих ознак об’єкта, який подається че-

рез графічне зображення, вербальний (текстовий) 
опис і/або символьне представлення.

Уміння алгоритмізації полягає у здатності 
побудови логічних послідовностей об’єктів, зобра-
жень, подій у ситуаціях.

Уміння планувати полягає у здатності фор-
мувати опис операції, як послідовності певних дій, 
з метою досягнення певної мети.

Уміння системного мислення полягає 
у здатності до операцій декомпозиції системи 
на складові елементи, встановлення функцій 
кожного складового елемента і структури їх 
взаємозв’язків у складі системи.

Уміння структуризації полягає у здатності 
до формування із загальної сукупності (множини) 
об’єктів субмножин об’єктів за певними критерія-
ми та визначення зв’язків між ними. 

Вимоги до навчальних досягнень учнів за ре-
зультатами підготовки на кожному рівні пред-
ставлені у пояснювальних записках до рівнів.

Організаційна форма  
процесу навчання

Організаційною формою є заняття (урок), яке 
проводиться у відповідності з методичними вка-
зівками для вчителя. 

Структура навчально-методичних ма-
теріалів заняття

Усі навчально-методичні матеріали підкоря-
ються єдиній структурі, яка включає такі позиції:

•	 номер заняття у модулі;
•	 назва тематичного розділу;
•	 мета заняття;
•	 знання, вміння та навички, якими учні по-

винні володіти до заняття;
•	 навчальні досягнення учня після заняття;
•	 тема заняття;
•	 необхідні навчально-методичні матеріали;
•	 способи організації заняття;
•	 додаткові вправи.

Методичні особливості запровадження 
програми

Сукупність знань, умінь і навичок, передбаче-
них програмою, формується на інтуїтивно-прак-
тичній основі з використанням методів викладан-
ня, які включають демонстрації, показ, ілюстрації 
способів діяльності.

На першому рівні учні отримують найпростіші 
базові поняття та термінологію у межах шести 
тематичних розділів, оволодівають їх суттєви-
ми ознаками, і далі від рівня до рівня розширю-
ють і поглиблюють обсяг знань, умінь і навичок, 
що ґрунтуються на матеріалі початкового рів-
ня. Це досягається завдяки жорсткій тематичній 
структурі рівня, яка на кожному рівні включає 
шість тематичних модулів:
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1. Комп’ютерні інформаційні технології (КІТ) 
(апаратне, системне та прикладне програмне за-
безпечення).

2. Операції з текстом. 
3. електронні таблиці.
4. Бази даних.
5. графіка і мультимедіа.
6. Програмування.
Критеріями сформованості інваріантних спо-

собів діяльності учня є розуміння суті способу ді-
яльності, вміння його самостійного застосування 
та навички безпомилковості та відновлюваності 
дій (здатності до виправлення допущених по-
милок). Основний наголос у способі організації 
навчального процесу за програмою робиться на 
індивідуальну та групову практичну діяльність 
учня, його креативність, самостійність, і накопи-
чення власного досвіду завдяки дослідницькому, 
операційно-орієнтованому складу дій.

Засоби організації навчального процесу
Базою для організації навчального процесу 

є система організаційно-педагогічних умов 
(див. рис. 1 на с. 4) або середовище забезпечення.

Заняття проводяться з групами учнів не біль-
ше 10 осіб, які формуються за результатами по-
передньої співбесіди або тестування.

Програма кожного рівня включає максималь-
ну кількість годин, яка складається з:

•	 обов’язкової кількості годин основної лінії 
уроків з КІТ;

•	 кількості годин, відведених на опанування 
відповідної англійської термінології;

•	 кількості годин, відведених на інтерактивні 
вправи різного тематичного спрямування;

•	 кількості годин, відведених на виконання 
індивідуальних завдань за результатами прохо-
дження тематичних рівнів;

•	 модульного тестового контролю, який не має 
конкретно відведених годин, а виконуються за рі-
шенням викладача на одному з практичних за-
нять.

Основна лінія занять — власне КІТ — включає 
теоретичні і практичні елементи, які забезпечу-
ють формування базових знань, вмінь і навичок 
використання КІТ.

Заняття з англійської термінології не 
є обов’язковими. Вони спрямовані на розши-
рення термінологічного запасу слів, включають 
вправи з аудіювання, читання та письма специ-
фічної термінології, пов’язаної з тематикою занять 
основної лінії. Кожне заняття з англійської термі-
нології передує заняттю з основної лінії та готує 
учня до проходження цього заняття англійською 
мовою.

Інтерактивні вправи виконуються україн-
ською та англійською мовами. Ці вправи спрямо-
вані на посилення мотивації учнів до навчання, 

створення атмосфери змагання, творчості, вико-
ристовуються для організації командної роботи, 
відпрацювання навичок спілкування, прийнят-
тя рішень, логічного мислення, аналізу, розвит-
ку навичок конструкторської, дослідницької ді-
яльності, збагачення термінологічного запасу 
слів учня, поліпшення умов опанування учнями 
двох мов одночасно. Інтерактивні вправи не 
є обов’язковими. Вибір тих чи інших вправ здій-
снюється вчителем вибірково, в залежності від 
потреб учнів та їх можливостей. Інтерактивні 
вправи можуть виконуватися як у повному обсязі, 
так і частково, або зовсім не виконуватися. єди-
ною вимогою є фіксація результатів виконання 
вправ — якщо вони виконуються — та обговорен-
ня результатів.

Виконання модульних завдань спрямоване 
на закріплення набутого учнями власного досві-
ду використання КІТ у різних сферах діяльності, 
розширення їх можливостей пошуку, аналізу, 
класифікації інформації, прийняття особистих 
і групових рішень, набуття досвіду презентації 
та обговорення власних результатів роботи, об-
ґрунтування їх, формування та відстоювання 
власної думки. Виконання модульних завдань 
не є обов’язковим. Вибір тих чи інших завдань 
здійснюється викладачем вибірково, в залежності 
від потреб учнів та їх можливостей. модульні за-
вдання можуть виконуватися як у повному обсязі, 
так і частково, або зовсім не виконуватися. єди-
ною вимогою є фіксація результатів виконання 
завдань — якщо вони виконуються — та обгово-
рення результатів.

Модульний тестовий контроль є обов’яз-
ковим, оскільки орієнтований на матеріал основ-
ної лінії занять з КІТ і не включає перевірки 
знань англійської термінології чи досвіду, набу-
того у ході виконання інтерактивних вправ.

Таким чином, навчальний план кожного мо-
дуля формується індивідуально кожним навчаль-
ним закладом, виходячи з умов, можливостей 
учнів і викладачів. мінімальна обов’язкова кіль-
кість навчальних годин за рівнями:

STD1-STD2 – 31(30 + 1 тест);
STD3-STD10 – 37 (36 + 1 тест).

Структура середовища забезпечення
Апаратне забезпечення
Вимоги до апаратного забезпечення
Необхідно не гірше: Celeron 433, 64 MB RAM, 

10 GB Hard Disk Drive, Color Monitor, Printer, 
Internet Connection / Intranet.

Бажано: сканер, принтер або багатофункціо-
нальний пристрій, цифрова відеокамера.

Програмне забезпечення
Вимоги до програмного забезпечення
MS Windows XP і вище, MS Office 2003 і вище, 

браузер.
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Навчально-методичне забезпечення
Структура навчально-методичного забезпечення показана на рис. 2.

Рис. 2. Структура навчально-методичного забезпечення

Навчально-методичні матеріали для 
тренера/консультанта

Настанови з організації навчального процесу. 
Призначається для консультантів.

містить технологію організації процесу впрова-
дження програми, зокрема, вимоги до апаратного 
та програмного забезпечення, інструкції з їх ви-
користання, способи розробки розкладу, методоло-
гію та способи організації занять тощо, технологію 
проведення установчих семінарів.

Навчально-методичні матеріали для 
викладача

У методичних вказівках для викладача з тео-
ретичної та практичної підготовки описано техно-
логію організації теоретичних і практичних занять, 
технологію подачі англійської термінології, наста-
нови з організації інтерактивних вправ, настанови 
з виконання проектів і модульних завдань, розда-
вальні матеріали у твердих копіях та електронному 
вигляді, компакт-диски із навчальним програмним 
забезпеченням, настанови з їх використання.

Навчально-методичні матеріали для 
учнів:

•	 вказівки з теоретичної підготовки: містять 
теоретичні відомості з кожної теми, що  вивчається;

•	 вказівки з виконання лабораторних робіт;
•	 робочі зошити;
•	 робочі аркуші для виконання додаткових 

вправ тощо;
•	 навчальне програмне забезпечення.

система оцінювання навчальних 
досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів 
здійснюється згідно правил кредитно-модульної 
системи, яка передбачає модульну структуриза-
цію всього навчального матеріалу та помодульне 
оцінювання навчальних досягнень учнів через 
тестування. 

Найменшою одиницею оцінювання навчаль-
них досягнень учнів вважаємо бал. 

Відповідь на кожне запитання тесту оціню-
ється певною кількістю балів, яка залежить від 
складності поставленого запитання і правильнос-
ті та повноти відповіді учня. 

Практична діяльність учнів також оцінюється 
у балах за результатами виконання практичних 
завдань.

Для 
тренера

Програмне забезпечення

методичні вказівки 
з підготовки викладачів

Для 
ВиКлаДача

методичні вказівки 
з теоретичної підготовки

методичні вказівки 
з лабораторних робіт

Для УчНя

методичні вказівки 
з теоретичної підготовки

методичні вказівки 
з лабораторних робіт

робочий 
зоши

КОМплеКт нАвчАльнО-МетОДичнихМАтеРіАлів
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Рівень STD1 (70 год)

рівень STD1 призначений для учнів 
6—7 років і відповідає рівню підготовки учнів 
першого класу. У межах цього рівня базові 
поняття і термінологія, які є необхідними для 
подальшого безпосереднього вивчення КІТ 
під час навчання, повторюються, закріплю-
ються та розширюються. Заняття цього рівня 
спрямовані на розвиток тих знань, навичок 
і вмінь, які передбачені базовими шкільними 
предметами. 

рівень має фіксовану структуру, яка включає 
такі тематичні модулі:

•	 апаратне і програмне забезпечення (інфор-
маційна технологія);

•	 робота зі словами (операції з текстом);
•	 таблиці;
•	 бази даних;
•	 графіка і мультимедіа;
•	 програмування.
Отримані знання закріплюються через ви-

конання вправ в ігровій формі, а також у середо-
вищі навчально-розвивального програмного за-
безпечення.

рівень STD1 включає 60 год занять з ан-
глійської термінології, КІТ, інтерактивних 
вправ і 7 заходів моніторингу навчальних 
досягнень учнів, а саме: 6 тестів і заключне 
свято, на якому учні демонструють всі свої 
досягнення — як навчальні, так і особистісні, 
3 год — резерв. резерв часу можна додатково 
використати на вивчення тем курсу, а також 
для проведення інтелектуальних конкурсів 
і творчих змагань у кінці теми, семестру або 
навчального року.

Навчальний план рівня STD1 розрахований 
на інтенсивність у два заняття щотижня. 

Кожне заняття триває 30 хв. Використання 
комп’ютера на занятті — до 10 хв (максимум 20 хв 
на тиждень). Кожний тематичний модуль завер-
шується тестом. рівень завершується заключним 
святом.

Однією з найважливіших задач програми 
є виховування в учнів інформаційної культури, 
що включає дотримання правил безпеки життєді-
яльності під час роботи на комп’ютері, формуван-
ня навичок логічного мислення, знань про світ, 
прийняття особистих і групових рішень, добро-
зичливого спілкування, зниження рівня агресії, 
формування вміння працювати самостійно і в 
команді. Тому програма рівня включає низку 
інтерактивних вправ, які спрямовані на розвиток 
вказаних якостей і зниження прояву негативних 
рис учня. розподілення вправ за кількістю годин 
наведено у таблиці. 

вправи, год

Кіт
логічне 
мислен-

ня

Команд-
на робо-

та

при-
йняття 
рішень

Знан-
ня про 

світ

43 17 4 14 5

навчально-методичні матеріали Рівня 
STD1

Навчально-методичні матеріали включають:
•	 настанови для викладача з організації за-

нять;
•	 методичні вказівки для викладача з теоре-

тичної підготовки;
•	 слайди, картки, макети, плакати, предмети 

для унаочнення понять і процесів, що вивчаються;
•	 методичні вказівки для викладача з лабо-

раторних робіт;
•	 робочий зошит учня;
•	 методичні вказівки для викладача з англій-

ської термінології;
•	 робочий зошит учня з англійської терміно-

логії;
•	 методичні вказівки для вчителя з організа-

ції розвивальних вправ та інформаційної культу-
ри;

•	 робочий зошит учня з розвивальних вправ;
•	 настанови для викладача з організації ін-

терактивних вправ;
•	 навчально-розвивальне програмне забез-

печення. 

Система оцінювання навчальних досяг-
нень учнів за результатами навчання за Рів-
нем STD1

Моніторинг навчальних досягнень учнів 
здійснюється шляхом постійного залучення їх 
до виконання вправ (індивідуальних і групових), 
через постійне опитування на занятті, а також 
шляхом виконання ними тестових завдань в ін-
терактивній ігровій формі по закінченні кожного 
тематичного модуля. Виконання обов’язкових 
вправ кожного заняття зараховується як 1 бал. 
Виконання додаткового завдання оцінюється та-
кож у 1 бал. Таким чином, мінімальна кількість 
балів рівня KG складає 60 балів, максималь-
на — 120. Успішне виконання тематичних тестів 
оцінюється також у 1 бал, участь у заключному 
святі — від 1 до 4 балів. Сумарна мінімальна 
кількість балів за рівень складає 67, максималь-
на — 130.
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по завершенні 1-го рівня учні 
Знають:
•	 правила техніки безпеки при роботі 

на комп’ютері;
•	 алгоритм вмикання комп’ютера;
•	 правила користування накопичувачем 

на компакт-диску;
•	 функції елементів комп’ютера (апаратна 

складова інформаційної системи), їх назви (сис-
темний блок, монітор, клавіатура, миша, динамі-
ки, принтер);

•	 українські/російські та латинські літери 
середнього та верхнього ряду клавіатури;

•	 поняття, пов’язані зі словами та звуками 
(прикметника, голосної тощо);

•	 поняття адреси комірки в таблиці;
•	 основні кольори;
•	 основні геометричні фігури (квадрат, пря-

мокутник, трикутник, коло,  півколо);
•	 домашніх тварин та їх характеристики, від-

повідну англійську термінологію.
Мають уявлення про:
•	 основні функції пристроїв комп’ютера; 
•	 «горизонталь» і «вертикаль» у кросворді;
•	 структуру числа і розряди;
•	 інтервали;
•	 технологію створення мультфільмів;
•	 систему координат.
Вміють:
•	 вмикати комп’ютер за певним алгоритмом;
•	 правильно встановлювати CD (DVD) у від-

повідний пристрій, правильно його виймати 
і класти у футляр;

•	  «грати» зі словами (розв’язувати анаграми, 
римувати слова, розв’язувати кросворди);

•	 промовляти слова по звуках (спелінг);
•	 заповнювати пропуски у словах відповід-

ними літерами;
•	 класифікувати об’єкти по групах;
•	 аналізувати дані таблиці;
•	 оперувати з даними таблиці ;
•	 визначати позицію комірки в таблиці за її 

адресою;
•	 заповнювати комірки таблиці сумами но-

мера рядка і номера стовпчика, на перетині яких 
розташовується комірка;

•	 розгадувати кросворди;
•	 співвідносити об’єкти і кольори;
•	 описувати об’єкти у термінах кольорів, ви-

користовуючи прикметники;
•	 розпізнавати основні геометричні фігури 

(квадрат, прямокутник, трикутник, коло, півколо); 
•	 асоціювати звук із малюнком (слухове роз-

пізнавання);
•	 аналізувати характеристики домашніх 

тварин та об’єднувати характеристики у групи 
за певними критеріями;

•	 формувати логічні послідовності подій для 
заданих ситуацій;

•	 формувати логічну послідовність кадрів 
мультфільму;

•	 використовувати координати для знахо-
дження заданої позиції.

Зміст навчального матеріалу та вимоги до на-
вчальних досягнень учнів рівня STD1 наведено 
в таблиці.

зміст навчального матеріалу  
й вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1-й клас

60 год (1 год на тиждень) 

№ 
з/п

К-ть  
годин Зміст навчального матеріалу вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів

1. Кіт (7 год)

1 2

вступ. 
Правила безпеки життєдіяльності 
(Бж) у комп’ютерному класі.
Основні складові комп’ютера 
(системний блок, монітор, 
клавіатура, миша, динаміки, 
принтер) та їхнє призначення. 
алгоритм вмикання та 
вимикання комп’ютера. робота з 
CD (DVD) ROM.
англійська термінологія

Учень (учениця):
знає правила безпеки життєдіяльності 
під час роботі з комп’ютером;
називає пристрої комп’ютера українською 
та англійською мовами;
розуміє призначення комп’ютера, 
наводить приклади використання 
комп’ютера в повсякденному житті;
пояснює призначення елементів 
комп’ютера;
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№ 
з/п

К-ть  
годин Зміст навчального матеріалу вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів

використовує алгоритм дій при вмиканні 
та вимиканні комп’ютера; 
дотримується правил поведінки і Бж 
при роботі з комп’ютером

2 4

Клавіатура комп’ютера. 
Призначення основних клавіш.
літери верхнього ряду та 
середнього ряду клавіатури. 
Правила фіксації пальців на 
певних клавішах. Введення 
слів. Назви кольорів. англійська 
термінологія

дотримуються правил роботи з CD 
(DVD) ROM;
розпізнає основні складові комп’ютера, 
(системний блок, монітор, клавіатура, 
миша, динаміки, принтер) і основні 
функції;
співвідносить слова з пропущеними 
літерами і слова, де є всі літери; 
аналізує, які літери пропущені;
показує літери верхнього й середнього 
ряду клавіатури;
використовує основні навички роботи на 
клавіатурі (фіксація пальців на певних 
клавішах);
називає кольори українською та 
англійською мовами

3 1
Інтерактивна вправа «малюємо 
і розфарбовуємо кольорову 
картинку». англійська 
термінологія. (RR STD1)

Розуміє призначення клавіш мишки 
комп’ютера;
уміє вказувати вказівником мишки на 
об’єкти;
володіє навичками вибирати об’єкти 
на екрані одинарним клацанням лівої 
кнопки мишки — «клік»;
володіє навичками перетягувати об’єкти 
з однієї позиції на екрані в іншу за 
допомогою мишки;
аналізуює і співвідносить кольори у 
природі і на екрані;
підбирає відповідні кольори для 
правильного розфарбовування картинки;
називає кольори українською та 
англійською мовами

2. Операції з текстом (15 год)

4 2
Впорядкування літер у словах. 
розгадування слів. англійська 
термінологія

Співвідносить слова з пропущеними 
літерами і слова, де є всі літери;
аналізує слова та називає, які літери 
пропущені

5 2

Формування речень англійською 
мовою з використанням назв ко-
льорів. Співвіднесення предметів 
і кольорів.
англійська термінологія

Називає предмети та їхні кольори 
українською та англійською мовами;
формує речення англійською мовою з 
використанням назв кольорів
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№ 
з/п

К-ть  
годин Зміст навчального матеріалу вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів

6 2
Заповнення пропусків у словах. 
Заповнення пропущених голосних 
літер.
англійська термінологія

Називає голосні літери;
характеризує спосіб промовляння слова 
по звуках;
розрізняє слова з пропущеними літерами 
і слова, де є всі літери;
аналізує та розпізнає, які літери 
пропущені

7 2
Інтерактивна вправа «Вибір 
слів за критеріями». англійська 
термінологія

Пояснює поняття, пов’язані з словами і 
звуками (прикметника, голосної тощо);
складає слова з обмеженого набору літер

8 3
Інтерактивна вправа «римуван-
ня». англійська термінологія. 
(Aqualand, RR KG)

Пояснює поняття рими;
пояснює принципи римування;
володіє навичками римування

9 2
Інтерактивна вправа «Підбір 
слова за сенсом». логічне 
завершення речення. англійська 
термінологія. (Aqualand)

Пояснює принципи асоціації «слово-
слово», «слово-картинка»;
використовує принципи асоціації «слово-
слово», «слово-картинка» (розвиток мови);
називає методи «гри» зі словами;
аналізує методи «гри» зі словами 
(розв’язання анаграм, римування слів, 
розв’язання кросвордів)

10 2
Інтерактивна вправа 
«розгадування кросворда». 
англійська термінологія

Пояснює принципи заповнення кросворда;
володіє навичками роботи з клавіатурою

3. електронні таблиці (8 год)

11 4
рахунок від 1 до 20. Поняття 
адреси комірки. Заповнення 
таблиці числами від 1 до 20. 
англійська термінологія

Розуміє поняття адреси комірки у 
таблиці;
наводить приклади чисел;
використовує поняття адреси для 
заповнення таблиці; 
співвідносить адресу комірки із рядком і 
стовпчиком таблиці:
називає числа українською та 
англійською мовами

12 1
Інтерактивна вправа «Креслення 
геометричних фігур». англійська 
термінологія. (RR Math)

Знає основні геометричні фігури;
наводить приклади геометричних 
фігур;
використовує навички володіння 
мишею;
розрізняє геометричні фігури;
аналізує геометричні фігури за кількістю 
сторін, формою і розміром;
називає суттєві та несуттєві ознаки 
геометричних фігур;
називає основні геометричні фігури 
українською та англійською мовами
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13 3
рівняння та нерівності. англій-
ська термінологія. (Aqualand, 
RR Math)

Пояснює поняття «більше», «менше», 
«дорівнює»; 
розрізняє числові рівності та нерівності; 
використовує навички виконання 
арифметичних дій;
визначає правильні й неправильні 
рівності й нерівності, обґрунтовує своє 
рішення;
називає арифметичні дії українською та 
англійською мовами

4. Бази даних (5 год)

14 2 розподілення слів за ознаками. 
англійська термінологія

Пояснює поняття ознаки;
розуміє принцип вибору об’єктів за 
ознаками;
наводить приклади об’єктів зі спільними 
ознаками; 
використовує поняття ознаки при виборі 
об’єктів;
аналізує об’єкти за ознаками;
формує групи об’єктів за спільними 
ознаками;
оцінює правильність віднесення об’єкта 
до групи та виправляє помилки

15 2 База даних домашніх тварин. ан-
глійська термінологія

Пояснює поняття бази даних;
розуміє та пояснює принцип занесення 
об’єктів до бази даних;
використовує навички роботи з мишею та 
клавіатурою; 
аналізує та називає ознаки домашніх 
тварин;
створює групу домашніх тварин і формує 
сукупність їх ознак;
оцінює правильність заповнення бази 
даних і виправляє помилки;
називає домашніх тварин українською та 
англійською мовами

16 1 Інтерактивна вправа «Ціле та час-
тина цілого». (RR Math)

Пояснює поняття цілого та частини;
пояснює суть дробу;
використовує поняття цілого та частини 
для виконання вправ

5. Графіка і мультимедіа (14 год)

17 12
Інтерактивні вправи з геометрич-
ними фігурами. англійська термі-
нологія

Використовує навички володіння мишею 
та клавіатурою;
співвідносить (асоціація) об’єкт-колір;
розрізняє однотипні фігури;
встановлює відповідність «колір-фігура»;
визначає кількості сторін фігур;
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об’єднує фігури для утворення зображень;
називає елементи фігур українською та 
англійською мовами

18 1 Співвіднесення зображення та 
звуку. англійська термінологія

Співвідносить (асоціація) зображення та 
звуки;
називає елементи зображень українською 
та англійською мовами

19 1
Інтерактивна вправа «Створення 
мультфільму про геометричні фі-
гури». англійська термінологія. 
аудіювання.(RR STD1)

Знає принцип створення динамічних 
зображень;
розуміє та пояснює принцип 
мультиплікації; 
використовує навички володіння мишею 
та клавіатурою; 
об’єднує зображення у послідовність;
називає елементи зображень українською 
та англійською мовами

6. програмування (11 год)

20 2
Проходження лабіринту. Послі-
довність дій. англійська терміно-
логія

Знає поняття алгоритму;
розуміє та наводить приклади логічних 
послідовностей дій;
приймає рішення у найпростіших 
ситуаціях;
аналізує найпростіші ситуації;
формує логічну послідовність із заданих подій

21 6 Вправи на закріплення поняття 
алгоритму. Послідовність дій

Використовує принципи побудови 
логічних послідовностей подій для 
заданих ситуацій;
формує речення із множини слів, даних у 
довільному порядку

22 1 Інтерактивна вправа «Шукачі 
скарбу»: система координат

Використовує навички володіння мишею 
та клавіатурою

23 2
Інтерактивна вправа «Впорядку-
вання слів у вірші». англійська 
термінологія

Використовує поняття алгоритму для 
впорядкування слів у вірші


