
Підручник,

який змінить 

Ваше уявлення 

про інформатику!

Інформатика

Підручник для 5 класів

закладів загальної середньої освіти



Розділи підручника

1 розділ 

Власне цифрове 

середовище

(3 теми)

2 розділ 

Пошук в Інтернеті 

(5 тем)

3 розділ 

Текстові документи (8 тем)
4 розділ 

Алгоритми та 

програми, анімації, 

узори (14 тем, 

4 проєкти Scratch)
5 розділ 

Комп’ютерна 

графіка

(5 тем)



Складові кожної теми
Теоретична 

частина

Інтерактивна  

частина

Практична 

частина



Інтерактивна презентація

Адаптовано для 

смартфона

Інтерактивна презентація

містить:

- матеріал, розроблений для 

кожної теми

- елементи керування 

презентацією (головне меню, 

вихід, вперед, назад)

- інтерактивні кнопки з 

додатковою інформацією

- інтерактивний вміст 

акцентує увагу , 

систематизує та узагальнює 

теоретичні відомості 



Інтерактивні ігри та завдання

- розроблені для кожної теми

- результат гри учень отримує 

одразу

- наявний музичний супровід

- адаптовано для смартфона

Інтерактивні

ігри та завдання:

Адаптовано для 

смартфона



Практична робота за комп’ютером

Практична робота 

- має чіткий алгоритм 

виконання 

- розроблена для кожної теми

- активізує пізнавальну та 

практичну діяльність учнів

- розроблені шаблони-

заголовки для практичних

робіт



Рубрика 

«Смартфон для навчання»
- подає можливості  використання 

смартфона для навчання

- пропонує варіанти використання

смартфона в навчальній діяльності

- показує практичні рекомендації для 

використання смартфона в пізнавальних  

цілях



Завдання «Перевірка знань»

- розроблені для кожної 

теми

- адаптовано для 

смартфона 

- результат перевірки  

учень бачить одразу 

- наявні елементи 

керування та панель 

перебігу

Адаптовано для 

смартфона



Практичні роботи  Scratch
- подано 6 практичних робіт в інтерпретованій

динамічній візуальній мові програмування Scratch

(індивідуальна робота)

- QR коди на готовий проєкт в спільноту Scratch



Проєкти Scratch
- 4 проєкти в Scratch (групова робота)

- QR коди на готовий проєкт в спільноту Scratch

- завантаження та поширення власних проєктів в онлайн-спільноті 

Scratch , де учні  можуть програмувати та ділитися 

інтерактивними проєктами з учнями з усього світу. Коли діти 

творять за допомогою Scratch, вони вчаться мислити творчо, 

працювати разом і систематично міркувати



Інфографіка підручника

- подано ключові поняття до 

кожної теми

- терміни позначені спеціальними 

маркерами

- алгоритми процесів розміщені у 

візуальних блоках, що сприяє 

активізації уваги учня

- представлення інформації у 

вигляді інфографіки, що сприяє 

кращому запам’ятовуванню та 

розумінню матеріалу



Домашнє завдання

- чіткий алгоритм домашнього 

завдання

- розроблено для кожної теми

- активізація пізнавальної

практичної діяльності учнів



Електронний супровід 

підручника




