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Змістове наповнення підручника реалізує інформатичну галузь Державного стандарту 
початкової школи, відповідає Типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом 

О.Я. Савченко.

Успішне навчання за 
підручником забезпечать:

* чітка структуризація навчального 
матеріалу та апарат орієнтування;
* ретельно продумана система 
завдань і запитань;
* дослідницький підхід;
* достатня кількість ілюстративного 
матеріалу, алгоритмів, схем;
* завдання для роботи в парах, 
групах;
* наявність ігрових, творчих, 
диференційованих завдань.





Підручник структуровано за розділами:
 Інформація. Дії з інформацією
 Комп’ютерні пристрої для здійснення дій з інформацією
 Об’єкти. Властивості об’єктів
 Комп’ютерні програми
 Створення інформаційних моделей
 Алгоритми

Для зручності в орієнтуванні сторінки́ кожного розділу виділено плашками різного кольору.

Назва розділу

Тема уроку



• Ретельно дібраний матеріал сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної та інших
ключових компетентностей, розвитку критичного, аналітичного, логічного мислення.

• В основі розкриття кожної теми лежить дослідницький підхід.







• Тренувальні, творчі та ігрові завдання тісно пов’язані з реальним життям школярів,
заохочують їх до вивчення інформатики.







• Запропоновано завдання, спрямовані на формування практичних умінь, здатності до
розв’язування завдань з використанням цифрових пристроїв та інформаційно-комунікаційних
технологій.







• Підручник дає можливість диференційовано підійти до засвоєння учнями навчального
матеріалу, організувати самостійну роботу учнів ( у групах, парах, індивідуально).









• Для підведення підсумків та перевірки знань запропоновано рубрики «Обговорюємо»,
«Знаю і вмію», «Повторення вивченого».









У навчально-методичний комплект входять:

• Інформатика. Робочий зошит. 4 клас
Запропоновані в зошиті завдання сприяють закріпленню та

поглибленню знань і вмінь з основ інформатики, розвивають
логічне й творче мислення, кмітливість і спостережливість.

• Інформатика. Конспекти уроків. 4 клас 
Представлені матеріали допоможуть учителеві

творчо підготуватися до кожного уроку, зробити заняття
цікавими і насиченими.

Для зручності у використанні розробки уроків
розміщено на відривних аркушах. До кожного уроку
відведено місце для доповнень, змін, уточнень, творчих
доробок учителя.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
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