
Методичні рекомендації  

щодо навчання змісту інформатичної освітньої галузі (5 клас)  

у 2022-2023 навчальному році  

 

Організація освітнього процесу з інформатики в умовах правового 

режиму воєнного стану здійснюється відповідно до Законів України «Про 

освіту» [2] і «Про повну загальну середню освіту» [3], Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під 

час дії правового режиму воєнного стану в Україні». 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 30.06.2022  

№ 1/7322-22 «Про організацію 2022-2023 навчального року», освітній процес 

з інформатики у закладах загальної середньої освіти реалізується залежно від 

безпекової ситуації в кожному населеному пункті:  

– в очному форматі, із гарантуванням безпечних умов навчання для 

всіх учасників освітнього процесу; 

– у дистанційному форматі, у разі наявності безпосередньої 

небезпеки, зокрема продовження воєнних (бойових) дій, можливих 

артилерійських обстрілів, загрози ракетно-бомбових ударів; 

– у змішаному (очно-дистанційному) форматі. 

Форми організації освітнього процесу, структура та тривалість 

навчальних тижнів, днів, занять визначаються педагогічною радою закладу 

загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою 

програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, установленого 

навчальним планом, із урахуванням вікових особливостей, фізичного, 

психічного та інтелектуального розвитку учнів 5 класу, безпекової ситуації 

кожного населеного пункту. 

Необхідною умовою організації освітнього процесу з інформатики в  

5 класі в умовах воєнного стану є дотримання сигналів оповіщення, зокрема  

«Повітряна тривога», «Загроза артобстрілів». 

Учасники освітнього процесу, у разі включення сигналу оповіщення, 

повинні організовано прослідувати до споруд цивільного захисту й 

перебувати в них до скасування сигналу. У разі скасування сигналу (відбою) 

повернутись до приміщення закладу освіти та продовжити заняття відповідно 

розкладу з урахуванням необхідного корегування. 

На виконання Указу Президента України Володимира Зеленського  

від 16.03.2022 № 143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання» 

варто щоранку о 9.00 згадати хвилиною мовчання загиблих внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації проти України. 

З метою саморегулювання психоемоційних станів у дітей, запобіганню 

виникнення тривожних станів і панічних атак у школярів, підготовки до 

проведення уроків в умовах воєнного стану, варто: 

– опрацювати методичні рекомендації Міністерства освіти і науки 

України «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» 

(https://cutt.ly/dFpL5j1); 
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– використовувати матеріали, розміщені на сайті інституту 

модернізації змісту освіти (https://cutt.ly/UFpACXA); 

– опрацювати матеріали проєкту психологічної підтримки «Поруч» 

(https://poruch.me/); 

– використовувати матеріали «Психологічна підтримка педагогів» 

Державної служби якості освіти України (https://bit.ly/3yDqxJY). 

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, із метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), рекомендуємо 

дотримуватися протиепідеміологічних вимог у закладах загальної середньої 

освіти під час карантину згідно з Постановою Міністерства охорони здоров’я 

від 06.09.2021 № 10 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(СОVID-19)». 

Організацію дистанційного навчання з інформатики, у разі 

карантинних обмежень, наявності безпосередньої небезпеки, рекомендуємо 

здійснювати відповідно Положення про дистанційну форму здобуття повної 

загальної середньої освіти [4], затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації 

дистанційного навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 28.09.2020 

за № 941/35224.  

Організація освітнього процесу з інформатики в 5 класах у  

2022-2023 навчальному році здійснюється за Державним стандартом базової 

та повної загальної середньої освіти [1], затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних 

стандартів повної загальної середньої освіти»; Типовою освітньою 

програмою [6], затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України  

від 19.02.2021 № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для  

5-9 класів закладів загальної середньої освіти» та модельними навчальними 

програмами (інформатична освітня галузь), затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 «Про надання 

грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним 

навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти» із змінами, 

унесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 

10.08.2021  № 898 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795», від 29.09.2021 № 1031 

«Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12 липня 2021 року № 795», зокрема: 

− модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори: Завадський І.О.,  

Коршунова О.В., Лапінський В.В.) – https://cutt.ly/jLErrP4; 

− модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори: Морзе Н.В., Барна О.В.)  – 

https://cutt.ly/kLErgPI; 
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− модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори Пасічник О.В., Чернікова Л.А.) – 

https://cutt.ly/4LEeJhT; 

− модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори Радченко С.С., Боровцова Є.В.) – 

https://cutt.ly/hLEeMXL; 

− модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., 

Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) – https://cutt.ly/CLEe4G7; 

− модельна навчальна програма «Інформатика. 5-6 класи» для 

закладів загальної середньої освіти (автори: Козак Л. З., Ворожбит А. В.) – 

https://cutt.ly/JLErcAE. 

Перелік підручників з інформатики для 5 класів закладів загальної 

середньої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.06.2022 № 545 «Про затвердження переліку підручників для 5 класу 

закладів загальної середньої освіти, що можуть видаватися за кошти 

державного бюджету».  

Відповідно до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти [6] навчальне навантаження (інформатична 

освітня галузь) для закладів із навчанням українською мовою в 5 класі 

становить: 

– рекомендоване – 1,5 год на тиждень , 52,5 годин на рік;  

– мінімальне – 1 год. на тиждень, 35 годин на рік;  

– максимальне – 2 год. на тиждень, 70 годин на рік.  

Навчання інформатики в 5 класі підпорядковується меті інформатичної 

освітньої галузі, визначеній у Державному стандарті базової середньої 

освіти [1]: розвиток особистості учня, здатного використовувати цифрові 

інструменти і технології для розв’язання проблем, розвитку, творчого 

самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, критично 

мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві. 

Формування й розвиток в учнів ключових компетентностей на уроках 

інформатики в 5 класі за Державним стандартом базової середньої освіти [1] 

в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» відбувається у 

процесі опанування змісту та досягнення очікуваних результатів навчання, 

визначених у модельних навчальних програмах (інформатична освітня 

галузь), засобами навчальних завдань, поданих в підручниках і навчальних 

посібниках, створених на основі обраних модельних навчальних програм, із 

використанням сучасних засобів навчання.  

Навчання інформатики у 5 класі базується на результатах, отриманих 

учнями початкових класів під час вивчення окремого курсу інформатики або 

відповідної складової інтегрованого курсу.  

Передбачається, що на початок 5 класу учень/учениця мають навики:  

– вибору та роботи із цифровими пристроями для дослідження 

інформаційного навколишнього світу,  
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– знаходження, подання, перетворення, аналізу та зберігання даних 

різних типів (текстових, графічних, мультимедійних);  

– відповідального використання інтернету для пошуку даних, 

навчання та комунікації, з дотриманням власної безпеки й авторського права;  

– створення простих інформаційних продуктів, які містять текст, 

зображення, звук тощо для представлення ідей та/або результатів діяльності; 

– розробки простих алгоритмів для власної чи групової діяльності з 

послідовних дій, умов, повторень в середовищі створення та виконання 

алгоритмів;  

– роботи з об’єктами та моделями (визначення властивостей об’єктів, 

класифікація, упорядковування, створення простих інформаційних моделей.  

Необхідною умовою організації освітнього процесу з інформатики є 

постійне використання комп’ютерної техніки, різних цифрових пристроїв, із 

метою забезпечення формування діяльнісної складової освітньої 

компетентності. 

Відповідно до чинних нормативних документів, кожний урок 

інформатики, проводиться в комп’ютерному класі за виключенням випадків 

використання елементів дистанційного навчання в умовах карантину або 

інших випадків передбачених законодавством.  

Для проведення уроків інформатики класи діляться на підгрупи 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 № 128 «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» 

(зі змінами, унесеними згідно з наказом Міністерства освіти України  

від 09.10.2002 № 572 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128», наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 401 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року 

№ 128»).  

Рекомендуємо дотримуватися принципу «1 учень – 1 комп’ютер» або 

передбачити використання учнями власних девайсів – за умови, що це 

сприятиме формуванню відповідного вміння та отриманню очікуваного 

результату навчання.  

Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння учнями 

програмового матеріалу, формування предметної та ключових 

компетентностей та відповідати вимогам щодо безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу.  

Вибір апаратного та програмного забезпечення для використання на 

уроках інформатики здійснюється з урахуванням необхідності досягнення 



зазначених у навчальній програмі результатів навчання, технічних 

можливостей закладу загальної середньої освіти, форми навчання (очна чи 

дистанційна), за умови відповідності його вимогам нормативних документів.  

Для успішного виконання вимог навчальної програми рекомендовано 

підключення комп’ютерного класу до швидкісного Інтернету з 

використанням відповідних фільтрів та брандмауерів для унеможливлення 

доступу учнів до сайтів, що містять негативний контент.  

Для організації навчання інформатики в 5 класі з використанням мереж 

рекомендовано використовувати шкільні облікові записи учнів, а не батьків.  

Якщо вікові обмеження конкретних поштових серверів дозволяють, то 

учні можуть створювати власні облікові записи й використовувати їх для 

реєстрації у відповідних онлайнових навчальних середовищах та 

співпрацювати у команді. При цьому обробка персональних даних 

здійснюється згідно із вимогами чинного законодавства (Закон України «Про 

захист персональних даних»), також як і оприлюднення особистої / приватної 

інформації, зібраної від респондентів під час реалізації проєктної діяльності 

(якщо таке планується модельною програмою чи вчителем).  

Дотримання санітарно-гігієнічних норм та безпеки життєдіяльності під 

час освітнього процесу регламентуються наказом Міністерства охорони 

здоров'я від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту 

для закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394: 

− чергування видів навчальної діяльності під час проведення 

навчального заняття; 

− безперервна тривалість навчальної діяльності з технічними 

засобами навчання впродовж навчального заняття для учнів 5 класів – не 

більше 20 хвилин;  

− проведення вправ із рухової активності та вправ гімнастики для 

очей після занять із застосуванням технічних засобів навчання (додаток 3 

«Комплекси вправ з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для 

очей» до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 

(пункт 22 розділу III) [5]. 

Пояснення навчального матеріалу необхідно здійснювати в доступній, 

чіткій, ілюстративній формі відповідно до вікових особливостей учнів  

5 класів із урахованням когнітивних особливостей сучасного цифрового 

покоління, використовуючи засоби візуалізації:  

– інфографіка (Piktochart (http://piktochart.com/), Visual.ly 

(http://visual.ly/), Venngage (http://venngage.com/),  Easel.ly 

(http://www.easel.ly/); 

– ментальні карти (MindMeister (https://www.mindmeister.com/), 

Mindomo (https://www.mindomo.com/); 

З метою забезпечення актуалізації опорних знань, неперервного 

повторення, як передумови міцності знань і вмінь учнів, необхідно 

використовувати інтерактивні завдання онлайн сервісів LearningApps.org 
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(http://learningapps.org/), Kahoot! (https://kahoot.com), Classtime 

(https://www.classtime.com/uk/), Flippity (https://www.flippity.net).  

Навчання інформатики в 5 класі необхідно здійснювати з 

використанням активних, інтерактивних, проблемних методів навчання. 

Під час оцінювання учнів з інформатики варто орієнтуватись на опис 

інструментарію оцінювання у Типовій освітній програмі для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти [6], ураховувати «Рекомендації щодо 

оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту 

відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» [1], 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022  

№ 289 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до 

нового Державного стандарту базової середньої освіти». 

Під час оцінювання результатів освітнього процесу необхідно: 

– надавати учням наперед чіткі критерії оцінювання результатів 

навчання та стимулювати самостійно оцінювати свою діяльність, її 

результати відповідно до критеріїв, стежити за поступом;  

– формувати позитивне сприйняття себе, результатів власного 

навчання і розвитку, ставити особисті цілі і визначати рівень їх досягнення; 

– порівнювати себе не з іншими, а тільки з власним поступом. 

Вибір форм, змісту та способів поточного та підсумкового оцінювання 

результатів навчання здійснюється вчителями інформатики залежно від 

дидактичної мети.  

Зважаючи на особливості змісту та видів навчальної діяльності, 

передбачені навчальною програмою «Інформатика (5-6 класи)», поточне та 

підсумкове оцінювання може здійснюватися із застосування таких основних 

форм та способів:  

– практичної, зокрема шляхом планування та виконання 

експериментальних досліджень, планування та реалізації проєктів, 

виготовлення моделей, створення нових або використання існуючих 

комп’ютерних програм, інших інформаційних продуктів;  

– письмової, у тому числі графічної, зокрема шляхом бланкового 

тестування, організації роботи з текстами, діаграмами, таблицями, графіками, 

схемами тощо;  

– цифрової, зокрема шляхом тестування в електронному форматі або 

виконання інтерактивних онлайн вправ;  

– усної, зокрема шляхом індивідуального, групового та фронтального 

опитування, а також організації інтерактивних заходів.  

Оцінювання має бути орієнтованим на:  

– очікувані результати навчання на відповідному етапі освітнього 

процесу;  

– ключові компетентності та наскрізні вміння.  

Для ефективної організації навчання інформатики в 5 класі за 

Державним стандартом базової середньої освіти [1] в умовах реалізації 

Концепції «Нова українська школа» доцільно опрацювати навчально-
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методичне забезпечення (інформатична освітня галузь), розміщене на сайті 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України (https://cutt.ly/4Dm0A9p), зокрема: 

– навчально-методичний путівник НУШ 5 клас (https://cutt.ly/oLEs3D6); 

– навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи 

(https://cutt.ly/LLEsn5i); 

– модельні навчальні програми (https://cutt.ly/QLEdfIe); 

− презентації модельних навчальних програм  

(https://imzo.gov.ua/informatychna-osvitnia-haluz/). 

У процесі формування власної траєкторії професійного розвитку 

вчителя інформатики Нової української школи, організації самоосвітньої 

діяльності необхідно використовувати: 

– освітні онлайн середовища: 

Нова українська школа (http://nus.inf.ua/); 

український проєкт «Якість освіти» (http://yakistosviti.com.ua/; 

інтерактивне навчання (http://interactive.ranok.com.ua/); 

Prometheus (http://courses.prometheus.org.ua/); 

студія онлайн освіти (https://courses.ed-era.com/); 

– платформи для організації навчання та підвищення кваліфікації 

вчителів: 

Піфагор (https://pifa.com.ua); 

Atoms HUB (https://hub.atoms.com.ua); 

ITeacher (https://iteacher.com.ua); 

Рух. Освіта (https://ruh.com.ua/); 

Дистанційна Академія «ТeachНub» (http://teach-hub.com);  

EdWay (https://edway.in.ua/); 

– середовища для ознайомлення з побудовою елементарних 

алгоритмів у ігровій формі: 

Kodu (https://www.kodugamelab.com/); 

Code Club (https://projects.raspberrypi.org/en/codeclub); 

Sonic Pi (https://sonic-pi.net/); 

гра від Lego (https://bit.ly/3jfGP2X); 

Кodable (https://www.kodable.com/); 

Студія коду (https://studio.code.org/courses); 

Вlockly.games (https://blockly.games/?lang=uk); 

Година коду (https://hourofcode.com/ua/learn); 

– ігрові технології для створення 3-D моделей: 

Mine Сraft Education Edition (https://education.minecraft.net/); 

Lego Digital Designer (https://www.lego.com/en-us/ldd); 

Tinkercad (https://www.tinkercad.com/); 

SketchUp (https://www.sketchup.com/); 

LeoCAD (https://www.leocad.org/). 

Продуктивна самоосвітня діяльність учителя інформатики є 

необхідною умовою професійного зростання педагога та запорукою його 

успішної практичної діяльності.  
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