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Шановні вчителі!

Видання, яке ви тримаєте в руках, призначене для вивчення та викладання інформатики 
в 5 класі за навчальною програмою для учнів, які вже вивчали інформатику в 2–4 класах. 
Його вид досить незвичайний — «зошит-конспект». Це робочий зошит з інформатики, 
призначений для учнів, який водночас можуть використовувати і вчителі як плани-
конспекти уроків. Чому ми обрали саме таку форму?

По-перше, це зручно . Учитель перебуває з учнями в одній площині, а не в паралель-
них просторах. Усі в класі спільно працюють за однією траєкторією, над тими самими 
завданнями. Це одна з головних функцій даного видання — задавати траєкторію уроку. 
Крім завдань для самостійної роботи, ми прагнули розробити якомога більше завдань для 
роботи в парах, обговорення, спільної роботи учнів і вчителя. Так, зошит-конспект — не 
для лінивих учнів і вчителів!

По-друге, специфіка вивчення інформатики відразу після пропедевтичного курсу 
початкової школи полягає у роботі з узагальнення та систематизації вже здобутих знань, 
умінь і навичок. А тому потрібне видання, яке подавало б матеріал конспективно, у вигляді 
тез і наочних схем, що добре запам’ятовуються і стають своєрідним каркасом для вже 
засвоєного і нового матеріалу.

По-третє, саме така, дещо коміксоподібна, форма видання узгоджується зі способом 
сприйняття інформації сучасними дітьми, на яких традиційні підручники навіюють лише 
нудьгу.

Четверте — і головне — зошит-конспект спонукає до творчості. У ньому мало суто 
репродуктивних завдань. Більшість задач вимагає від учня класифікації, узагальнення, 
проведення аналогії, побудови алгоритмів тощо. Такі задачі розвивають мислення й творчі 
здібності. А хіба це не є однією з головних цілей освіти взагалі?

Якщо розглядати структуру видання, то воно складається з розробок 23-х уроків. 
З урахуванням 4-х підсумкових тематичних робіт вийде та кількість годин, яка передбачена 
для вивчення чотирьох основних тем у 5 класі згідно з чинною навчальною програмою. Для 
теми «Проектна діяльність» ми не надаємо уроків, однак зошит-конспект стане в пригоді й під 
час її вивчення, оскільки багато завдань містять умови та вхідні дані для навчальних проектів.

Ми прагнули якомога більше унезалежнити видання від специфіки тих чи інших версій 
програмних продуктів, проте в темі «Програмування» орієнтувалися на найбільш новий і 
повний варіант безкоштовного середовища розробки — Scratch 2.

Можливо, зошит-конспект не до кінця заповнює прогалину, що утворюється через брак 
повноформатного підручника. Однак такий підручник нами створено — це онлайновий 
інтерактивний підручник, який розміщено на сайті itknyga.com.ua. Він тісно корельований 
із даним виданням і може використовуватися разом з ним у комплекті. Наприклад, учні 
можуть спочатку пройти матеріал уроку за електронним підручником вдома, а потім 
працювати з відповідним матеріалом зошита-конспекта в класі або навпаки.

Бажаємо вам натхненної і творчої праці разом із вашими учнями та нашим зошитом-
конспектом! Сподіваємося, він вам сподобається.

Інтернет-ресурси:
itknyga.com.ua — сайт видавництва «ІТ-книга». На ньому розміщено онлайновий 

інтерактивний підручник і офлайнову версію середовища Scratch.
blockly-games.appspot.com — онлайнові ігри Blockly.

www.playcodemonkey.com — ігрове програмування з мавпочкою.
code.org — найвідоміший у світі ресурс із навчального програмування.



ДОРОГІ УЧНІ!ДОРОГІ УЧНІ!
Яким ви уявляєте своє доросле життя? Ким мрієте стати у майбутньому? 

Чого очікуєте від уроків інформатики? А чи знаєте ви, щоб бути успіш-
ною дорослою людиною у майбутньому і успішним учнем сьогодні, потрібно 
вміти самостійно вчитися, знаходити необхідну інформацію та критично її 
осмислювати; вміти працювати в команді, відстоювати власні думки та пре-
зентувати досягнення; творчо мислити та правильно розподіляти свій час?

Ви спитаєте: а до чого інформатика? Річ у тім, що сьогодні нові 
технології є тим «золотим ключиком», який відкриває чарівні дверцята у 
великий дорослий світ. Світ, який неможливо уявити без сучасних засо-
бів спілкування, де потрібно постійно отримувати і опрацьовувати безліч 
інформації, постійно вчитися.

Кожний урок у цьому зошиті побудовано так, що для отримання нових 
знань потрібно самостійно або в команді знайти відповідь на поставлене 
запитання, розв’язати цікаве творче завдання, систематизувати відомості, 
створити проект та презентувати його. А ще ви маєте можливість спробу-
вати себе в ролі програміста, розробника комп’ютерних ігор та корисних 
програм. І навіть якщо в майбутньому у вас буде інша професія, розвинуте 
алгоритмічне та логічне мислення допоможе розв’язати будь-яке завдання.

Будьте старанними та наполегливими. Якщо завдання здаються складними, 
намагайтеся їх розв’язати, шукаючи різні підходи та джерела інформації. 
Бажаємо успіхів у навчанні та досягнення поставленої мети!

Автори

Умовні позначки до завдань

інтерактивні завдання, що потребують обговорення та групової вза-
ємодії

практичні завдання, що потребують підключення до мережі Інтернет

практичні завдання, що потребують наявності комп’ютера

завдання з гумором
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Чи замислювався ти над тим, які наслідки мають твої дії?
В оповіданні американського письменника-фантаста Рея Бредбері «І грянув 

грім» іде мова про фірму, що організовує подорожі на 60 мільйонів років в минуле. 
Усі відвідувачі минулого мають пересуватися тільки спеціально прокладеною стеж-
кою, бо лише один необережний крок може порушити історію майбутнього. Один 
зі службовців фірми це описує так: «Припустимо, ми випадково вбили тут мишу. 
Це означає, що всіх майбутніх нащадків цієї миші не буде… Ви знищите не одну, а 
мільйон мишей… А як з лисицями, для живлення яких потрібні були саме ці миші? 
Не вистачить десяти мишей – помре одна лисиця. Десятьма лисицями менше – 
здохне з голоду лев… І ось підсумок: через 59 мільйонів років печерна людина, одна з 
дюжини, що населяє весь світ, виходить на полювання за кабаном або саблезубим 
тигром. Але ви, роздавивши одну мишу, роздавили всіх тигрів у цих місцях. І пе-
черна людина вмирає з голоду… Це смерть мільярда її нащадків. Можливо, Рим не 
з’явиться на своїх семи горбах…»

Цікаве припущення?

Завдання 1. Спробуй і ти побудувати ланцюжок ПОДІЯ—НАСЛІДКИ. Поділись 
своїми міркуваннями з однокласниками.

Ситуація 1

Урок 1
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Ситуація 3

Українсько-англійський словничок
Клавіатура — keyboard Навчання — learning
Комп’ютер — computer Робоче місце — workplace/work-table
Монітор — monitor Програмування — programming
Системний блок — system unit Спілкування — communication

Урок 1
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А як ти найчастіше використовуєш комп‛ютер?
Завдання 2. Створи за зразком діаграму1, що демонструє обсяг часу, який 
ти витрачаєш на різні види діяльності за комп’ютером. Використовуй сло-
ва-підказки.
Зразок: Слова-підказки

Інше

Навчаюсь

Граю в 
комп’ютерні ігри

Займаюсь 
спортом

Спілкуюсь 
із друзями  Спілкуюсь із друзями

Шукаю цікаві відомості

    НАВЧАЮСЬ

Дивлюсь фільми

   Слухаю музику

ГРАЮ В КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ

  Редагую фотокартки

СТВОРЮЮ ПРОЕКТИ

   Програмую

Обсяг часу, який витрачаю на різні види діяльності за комп‛ютером

1 Діаграма (англ. chart, diagrama) — зображення, малюнок, що графічно показує співвідношення між вели-
чинами.
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Завдання 1. Розглянь малюнки та поясни, як ти їх розумієш.
a 
+ 

b 
= 

c a + b = f

         

      

◊ Інформаційні технології (information technologies) — використання 
комп‛ютерів та інших електронних пристроїв у різних сферах людської 
діяльності.

Урок 5
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Завдання 2. У яких сферах життя можна використовувати комп’ютери? 
Доповни схему.

Навчання Спілкування

 ◊ Опиши, що відбувалося у вказаних сферах до і після винайдення комп’ютера.

Завдання 3. Склади порівняльну таблицю: як розвиток інформаційних тех-
нологій вплинув на навчання в школі.

Минуле Сьогодення

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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Завдання 4. Склади розповідь про будь-яку подію у твоєму житті, викорис-
товуючи слова комп’ютер, смартфон, диктофон, плеєр (програвач), кальку-
лятор, фотоапарат, кінокамера, ігрова приставка, навігатор, планшет.

Завдання 5. Подумай та обговори з однокласниками, як інформаційні тех-
нології прискорюють виконання кожного із завдань порівняно з «докомп’ютерною 
епохою».

 ◊ З’єднай стрілками завдання із зазначеними на шкалі цифрами, щоб вказати, 
у скільки разів швидше можна його виконати.

Написати та розіслати десятьом друзям за-
прошення на день народження

Пр
ис
ко
ре
нн
я,

 р
аз
ів

Придбати квиток на поїзд

Знайти та прослухати новий 
хіт улюбленого гурту

Проїхати на автомобілі з одного кінця міста в 
інший у годину «пік»

Дізнатися, чи є зараз сніг 
на гірськолижному курорті 1

2

10

100

Завдання 6. З часом деякі слова набувають нових значень. Розглянь малюнки. 
Запиши у другому стовпці таблиці назви зображених предметів та опиши, яких 
значень ці слова набули в ІТ. Доповни таблицю двома власними прикладами.

1

Назва:__________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2

Назва:__________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Урок 5
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ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА
Завдання 1. Поясни, як ти розумієш поняття мережа магазинів, електрична 
мережа, мережа кінотеатрів.

 ◊ Продовж речення.

Мережа — це ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 ◊ Поясни вислів «комп’ютерна мережа».

◊ Локальна мережа (Local Area Network, LAN) — група комп‛ютерів або 
інших пристроїв, з‛єднаних між собою високошвидкісними каналами пе-
редавання даних в межах однієї або декількох сусідніх будівель.

Завдання 2. Розглянь малюнок. Запиши переваги локальних мереж у вико-
ристанні ресурсів та обладнання.

Урок 7
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 Завдання 7. Знайди у мережі Інтернет інформацію, запропоновану в та-
блиці. Запиши адресу ресурсу, із якого отримано відомості.

Прогноз погоди на завтра

Відповідь
________________________________________________

_______________________________________________

Адреса ресурсу

Текст пісні «Мам» Кузьми Скрябіна (записати декілька рядків другого куплету)

Відповідь
________________________________________________

_______________________________________________

Адреса ресурсу

Що таке «фейк»?

Відповідь
________________________________________________

_______________________________________________

Адреса ресурсу

Яку назву мав перший український штучний супутник Землі? У якому році його 
було виведено на орбіту?

Відповідь
________________________________________________

_______________________________________________

Адреса ресурсу

 Завдання 8. Визнач, чи є фейком інформація. Познач істинні висловлю-
вання літерою Т, а хибні — літерою F.

 Вага Марсу приблизно вдесятеро менше ваги Землі.

 Перший політ людини на Марс заплановано на березень 2018 року. В американ-
ській космічній асоціації NASA розпочато тренування команди із 5 космонавтів.

Українсько-англійський словничок
Адреса сторінки — page address Відео — video 
Малюнок — picture Музика — music
Новини — news  Налаштування — customize
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БЕЗПЕЧНЕ КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ
Завдання 1. Розглянь малюнки. Як ти вважаєш, чим може закінчитися ця 
історія?

Урок 10
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Завдання 3. Заповни схему — впиши відповіді на запитання.

ПРОГРАМА

ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ
Символ тексту

Які дії 
можна 

виконати?

Які дії 
можна 

виконати?

Як саме можна 
змінити вміст?

_________________

На якому носії?
У якій папці?

З якою назвою?

_________________

Як саме можна змі-
нити вигляд?

_________________

Урок 11
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Завдання 3. Визнач, яким параметрам відповідають зображені макети сто-
рінок. Запиши біля макету номер сторінки.

            

№
сторінки

Параметри сторінки

Орієнтація Ліве поле Праве поле
Верхнє 

поле
Нижнє 

поле

1 Альбомна 0 см 0 см 1 см 1 см

2 Книжкова 6 см 1,5 см 2 см 2 см

3 Альбомна 2 см 2 см 3 см 3 см

4 Книжкова 3 см 3 см 7 см 7 см

◊ Абзац у текстовому документі — це будь-який набір символів, введення 
якого завершилося натисканням клавіші Enter.

Властивості 
абзацу

Вирівнювання 
тексту відносно 
полів документа

Горизонтальні 
відступи

Міжрядковій 
інтервал

Межі абзаців у документі можна легко визначити, натиснувши кнопку  — 
недруковані символи. Цей символ в тексті позначає кінець абзацу.

Знайди цю кнопку на панелі інструментів та поекспериментуй.
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ЛІНІЙНІ АЛГОРИТМИ

Завдання 1. Розглянь подану блок-схему (графічний спосіб подання алго-
ритмів) і дай визначення лінійного алгоритму.

Команда 1

Команда 2

Команда N

....

Лінійний алгоритм — це ____________________________________________

_____________________________________________________________________

Початок Кінець

Завдання 2. Виконай алгоритм.
У виконавця Робот є чотири команди (вгору, вниз, ліворуч і праворуч). Під час 

виконання кожної з них Робот переміщується на одну клітку у вказаному напрямку. 
За командою Зафарбувати Робот зафарбовує клітинку, у якій він розташований.

Виконай запропонований алгоритм. Порівняй отримане зображення з резуль-
татами однокласників.

Зафарбувати
Праворуч
Вниз
Зафарбувати
Праворуч
Зафарбувати
Ліворуч
Ліворуч
Ліворуч
Вгору
Зафарбувати
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ІНТЕРАКТИВНІСТЬ У СКРЕТЧІ

Завдання 1. Створи скрипт, який даватиме користувачу змогу рухати Рудим 
котом за допомогою клавіш керування курсором (стрілка вгору, вниз, впра-
во та вліво). Ось 3 блоки, які варто використати:

Подумай, які ще 3 блоки треба додати, як їх скомбінувати.

Завдання 2. Додай до попереднього завдання спрайт Мишка, який користувач 
може пересувати такими клавішами: w (вгору); a (ліворуч); d (праворуч); 
x (униз).

Завдання 3. Зроби так, щоб коли спрайти доторкалися один до одного, Кіт 
казав: «Я тебе спіймав!» Для цього в скрипті Кота скористайся таким 
блоком перевірки:

Завдання 4. Домалюй у правому нижньому куті сцени нірку Мишки чорного 
кольору. Зроби так, щоб коли Мишка дотикалася нірки, вона казала: 
«Я втекла!» Для цього в скрипті Мишки скористайся таким блоком перевірки:

Пограй з однокласником у «наздоганялки». Нехай один із вас керує Котом, а 
інший — Мишкою. Спочатку персонажі мають розташовуватися на сцені так:

Мета Кота — спіймати Мишку, а мета Мишки — втекти до норки.
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