
Фрагмент розробленої програми  

«Інформатика «Раннє програмування» 

навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 

класів 

  

Пояснювальна записка 

Мета і завдання навчального курсу 

Навчальна програма «Раннє програмування» рекомендована для учнів 1-4 класів. 

Програма побудована на основі компетентнісного підходу, при якому на перше 

місце виносяться компетентності, які мають отримати учні у результаті вивчення тем. 

Велика увага приділяється знаннєвий, діяльнісний та ціннісній складовим. 

Основними завданнями навчального курсу є формування в дітей молодшого 

шкільного віку (1-4 класів): 

• початкових навичок використовувати інформаційно-комунікаційні технології; 

•  алгоритмічного, логічного та критичного мислення; 

• основних навичок роботи з різними пристроями для вивчення (вирішення) 

інших предметів, а також для розв’язування практичних соціальних, 

комунікативних завдань; 

• надання рівних можливостей учням у підготовці до надзвичайно захоплюючої 

діяльності – програмування; 

• формування теоретичної бази знань учнів з основ програмування та 

практичних навичок розв’язування задач, які вже протягом 25 років 

пропонуються на олімпіадах з інформатики різного рівня, починаючи від 

шкільних олімпіад, закінчуючи міжнародними; 

• активізація гурткової і факультативної позакласної роботи з метою підготовки 

учнів до участі у шкільних, районних та міських олімпіадах з інформатики; 

• розвиток дистанційних форм навчання для учнів з використанням мережі 

Інтернет. 

 В Україні програмування не є основним змістом існуючих уроків інформатики, в 

той час як у ньому є реальна потреба. Вивчення коду не просто посилить сам предмет, а й 

загальну цифрову грамотність і навички учнів і вчителів. 

Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу 

У результаті засвоєння предметного змісту навчальної програми учні мають 

виявляти такі складові предметної та ключових компетентностей: 

• всебічний розвиток за рахунок здобуття ключових навичок; 

• залучення до колективної співпраці та вміння будувати комунікації; 

• досвід роботи з технологіями та сучасним програмним забезпеченням; 

• посилення конкурентних переваг при працевлаштуванні у майбутньому; 

• можливість застосовувати набуті знання та досвід у будь- якій професії; 

• можливість навчатися дистанційно, що насамперед важливо для дітей з особливими 

потребами. 

Структура навчальної програми 

Навчальна програма розрахована на 280 годин: по 70 годин у кожному класі з 

розрахунку 2 години на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану 

(Таблиця 1. «Розподіл годин на вивчення курсу інформатики за класами»). 

Програма побудована змішаним способом.  Зміст понять поєднаний частково в 

блоки, які поступово розширюються і доповнюються. Змішаність полягає в поєднанні 

лінійності, концентричності та блочності.  

Характеристика змісту навчання 



У 1 класі - учні знайомляться з різноманітники засобами компютерної техніки: 

портативними та стаціонарними компютерами, мобільними пристроями, що наявні у школі 

та вдома. Освоюють основи програмування за допомогою різних методик. 

У  2 класі -  учні за допомогою пошуку шляхів вирішення завдань удосконалюють і 

поглиблюють свої знання з програмування та дослідити навколішній світ.  

У 3 класі - учні поглиблюють свої  знання та вдосконалюють навички їх 

використання, поєднуючи з іншими предметами на практиці. 

У 4 класі - розширюють уявлення про цифрові технології суспільства, їх 

застосування для зберігання, опрацювання та передавання інформації,  

Характеристика умов навчання 

Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку має свої особливості. У 7-8 

років лише починають розвиватися основні психічні новоутворення: довільність психічних 

процесів, внутрішній план дій, уміння організовувати навчальну діяльність, рефлексія, як 

результат активної навчальної діяльності у 1 класі. Продовжують своє становлення й 

основні пізнавальні процеси: сприймання, увага, пам’ять, уява, мислення і мовлення. До 

кінця молодшого шкільного віку вони мають перетворитися на вищі психічні функції, яким 

властива довільність і опосередкованість. До кінця навчання у 4 класі має сформуватись 

усвідомлення своїх власних розумових операцій, що надає допомогу в самоконтролі. У 2-3 

класах переважає наочно-образне мислення, а елементи абстракції починають розвиватись 

в 9-10 років. У 2 класі для виникнення образу необхідна опора на конкретний предмет, 

наприклад, опора на зображення при розповіді, далі розвивається опора на слово, яке є 

передумовою мисленнєвого створення нового образу. Тому психологи радять не 

пропонувати для запам’ятовування та використання абстрактні поняття учням та ученицям 

у 2-3 класі, не використовувати вправи та завдання, котрі вимагають виконання складних 

аналітичних процесів. 

 

1 клас 
70 годин (2 години на тиждень) 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних 

досягнень учня/учениці 

Розділ 1. Команди та їх 

послідовності. 

Правила поведінки в 

комп'ютерному класі. 

Послідовності команд у світі 

навколо нас. Не знайдені помилки. 

Подорож до світу цікавих речей. 

Сьогодні диригентом буду я. 

Знайомство з простими 

алгоритмами. Мандруємо до світу 

команд. Цікаві карти. Веселе 

програмування пташкою. 

Послідовні алгоритми. 

Учень/Учениця: 

знає і дотримується правил поведінки в 

комп'ютерному класі; 

має уявлення про помилку як частину 

програми, яка не працює належним чином; 

програму, як алгоритм, який був закодований 

у те, що може бути запущено машиною, 

програмування, як мистецтво створення 

програми; 

розуміє як знайти і виправити помилку в 

алгоритмі або програмі; наводить приклади 

кроків, які необхідні для завершення 

завдання, алгоритмів у повсякденному 

житті;  

вміє транслювати реальні ситуації в онлайн-

сценарії та навпаки, складати послідовні 

алгоритми, брати участь у парному 



програмуванні, розпізнавати помилки в 

алгоритмі та вміти виправити їх; має 

уявлення про роботу з мишкою (натиснути, 

натиснути двічі, перетягнути вказівник, 

відпустити); 

розуміє різницю між плануванням 

послідовності та кодуванням цієї 

послідовності на відповідній мові; 

використовує у своєму мовленні поняття: 

алгоритм, помилка (баг), виправлення 

помилки (дебаг), переміщення, програма, 

програмування.  

Розділ 2. Безпека в Інтернеті. 

Цикли. 

Безпека понад усе. Цифровий слід. 

Повторюємо дії. Поняття про цикл. 

Цікавий лабіринт. Створення 

зображень за допомогою циклів.  

Учень/Учениця: 

дотримується правил безпеки в Інтернеті, 

орієнтується в поняттях приватної та 

публічної інформації, наводить приклади 

інформації, яку розголошувати не можна; має 

уявлення про цифровий слід, безпечні та 

небезпечні веб-сайти; розпочинає роботу з 

циклами у програмах; розуміє як спростити 

свій код шляхом групування команд, які 

потрібно повторити, утворюючи цикл; вміє 

додавати інструкції до існуючих циклів, 

збирати повторювані коди в цикли та 

розпізнавати шаблони, які потрібно 

зациклити, створювати власні зображення за 

допомогою циклів; 

використовує у своєму мовленні поняття: 

Інтернет, ім’я користувача, цифровий слід, 

веб-сайт, цикл, повторення. 

Розділ 3. Команди та 

переміщення. 

Переміщення. Подорож у 

комп'ютерну лабораторію. 

Програмую своїх друзів - роботів. 

Створення власного супергероя.  

Учень/Учениця: 

розуміє різницю між алгоритмом і 

програмою; знає та дотримується правил 

поведінки у комп’ютерному класі; вміє 

застосовувати програмування у фізичному 

русі, під час взаємодії з однокласниками, 

визначаючи алгоритм досягнення мети, 

натиснути, натиснути двічі, перетягнути 

вказівник миші, відпустити, використовувати 

онлайн-головоломки для створення лінійного 

алгоритму;  

використовує навички виправлення 

помилки у алгоритмі запропонованих 



програм, створення алгоритму для 

переміщення на карті, перетягнувши 

необхідні блоки; застосовує набір символів 

замість коду, для розробки алгоритму 

інструктування “робота”; створює зв’язок 

між символами і діями; використовує у 

своєму мовленні поняття: алгоритм, 

помилка, переміщення, перетягування. 

Розділ 4. Події та виконавці. 

Послідовність дій. Приклади 

послідовності дій у природі. 

Виконання події у програмуванні. 

Вивчаємо цикли із Scrat та Laurel. 

Створення анімованої гри у Play 

Lab, враховуючи послідовність 

подій. 
 

  

Учень/учениця: 

має уявлення про події, важливість 

упорядкування команд послідовного 

переміщення, побудову стеку, цикли і про те, 

як їх реалізувати в коді; розуміє як 

визначити дії, що корелюють з вхідними 

подіями, диференціювати попередньо 

визначені дії і події,  поліпшити існуючий 

код шляхом пошуку областей повторення і 

переміщення їх в циклічні структури, 

створити програму, використовуючи 

структури, які повторюють області коду; 

відрізняє події від дій, їх послідовність і 

циклічність у логічному порядку, помилки в 

послідовності команд, код що повторюється 

в циклі та шаблони, які необхідно повторити; 

наводить приклади подій, циклів та їх 

переваг над ручним введенням; володіє 

навичками критичного мислення у 

створенні циклічних шаблонів коду, 

використання циклів у програмуванні; 

використовує у своєму мовленні слова 

команда, виконавець, порядок дій, послідовні 

дії, стек, цикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 клас 
70 годин (2 години на тиждень) 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних досягнень 

учня/учениці 

Розділ 1. Алгоритми та помилки. 

Правила поведінки в 

комп’ютерному класі. Створення 

основи алгоритму. Програмування 

об’єкта. Виправлення помилок в 

алгоритмі. Алгоритм створення 

об’єкта, паперовий літачок. 

Малюємо за допомогою коду.  

Учень/Учениця: 

вміє визначити помилки в існуючому коді, 

включаючи неправильні цикли, відсутні 

блоки, додаткові блоки та блоки, які 

виходять за межі порядку, вводити команди у 

правильному порядку, щоб комп'ютер міг 

прочитати їх, використовувати різних 

персонажів в алгоритмах онлайн-тренажерів, 

застосовувати блоки з різними функціями 

(рух вперед, поворот та інші); використовує 

навички створення лінійних алгоритмів, 

переміщує блоки прямо/праворуч/ліворуч; 

доводить до автоматизму вміння 

транслювати реальні ситуації в онлайн-

сценарії і навпаки. використовує у своєму 

мовленні поняття: розчарування, 

наполегливість, послідовність команд, дебаг, 

алгоритм. 

Розділ 2. Цикли. 

Навколишній світ я перенесу в 

онлайн.  

Робота з онлайн тренажерами. 

Мистецтво через алгоритм. 

Алгоритми, які допомагають 

людині.  

Учень/учениця:  

має уявлення про зациклення в 

програмуванні; розуміє як виявити 

закономірності фізичного руху та коду 

програмування, структурувати свій код за 

допомогою циклів, програмувати набір 

лінійних алгоритмів, розпочати роботу з 

програмуванням набору лінійних інструкцій; 

вміє зіставляти блоки з відповідним 

оброблювачем подій, здійснювати запис 

алгоритмів у вигляді блоків, обробляти та 

використовувати події в програмуванні, 

створювати ланцюжок дій, щоб реакція 

наступних дій була взаємозалежної від інших 

учнів і навпаки, використовуючи обробники 

подій, змінити гру в рамках передбачених 

обмежень, створювати гру з власним 

креативним дизайном, ділитися посиланням 

гри, з усім кодом до неї; розрізняє команди, 

які повинні повторюватися в циклах, і 

команди, які повинні використовуватися самі 



по собі; цикли та зацикленні цикли; 

наводить приклади лінійного 

програмування, зациклення; володіє 

навичками комбінації послідовних і 

зациклених команд, обробки подій; 

використовує у своєму мовленні поняття: 

конструкція коду, обробник подій, 

зациклення, зациклені цикли, лінійне 

програмування. 

Розділ 3. Події та виконавці. 

Подія. Подія у грі Flappy Bird. 

Створення гри в PlayLab. 

Головоломки у Minecraft. 

Кіберзалякування.  

Учень/Учениця:  

вміє розпізнавати рухи вчителя як сигнали 

для ініціювання команд; програмувати 

“події”, диференціює поняття “подія” та 

“дія”; використовує події різних типів для 

написання алгоритму, узгоджує блоки з 

відповідним обробником подій; визначає 

обставини, коли певні частини програми 

повинні працювати, а коли ні;  

розпізнає поведінку в Інтернеті, яку можна 

вважати залякуванням, знає як поводити 

себе, якщо став винуватцем ситуації 

кіберзалякування; створює власні анімовані 

та інтерактивні ігри з використанням 

послідовностей за допомогою обробників 

подій, поширює власні доробки серед 

однокласників через інтернет; використовує 

у своєму мовленні поняття: подія, дія, 

алгоритм, умова, онлайн, кіберзалякування. 

Розділ 4. Види інформації. 

Двійковий код. 

Умови. Як думає комп'ютер? 

Двійковий код.  

Учень/учениця: 

має уявлення про  

види інформації; 

розуміє як взяти інформацію з реального 

життя і перевести в серію включень і 

виключень, комп'ютер читає програму, 

переводять її в двійковий файл, інтерпретує і 

зберігає інформацію; 

вміє конвертувати літери в двійковий код та 

навпаки; 

наводить приклади зберігання інформації 

на папері та на комп'ютері; 

володіє навичками двійкового коду 

використовує у своєму мовленні поняття: 

інформація, двійковий код. 



 


