
Основні аспекти програми для загальноосвітніх навчальних закладів 

«Сходинки до інформатики». 

 Формування ІКТ-комптентності учнів – один із пріоритетних напрямів розвитку 

сучасної загальної освіти. 

Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш 

широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі  

та носить світоглядний характер.   

Основними завданнями курсу «Сходинки до інформатики» є формування в 

учнів молодшого шкільного віку: 

 формувати початкові уявлення про базові поняття інформатики, зокрема, 

повідомлення, інформація та дані, інформаційні процеси, комп’ютер та 

інші пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями та 

даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному 

суспільстві; 

 формувати початкові навички знаходити, використовувати, створювати та 

поширювати повідомлення та дані, застосовуючи для цього засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, створювати 

графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, 

шукати інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною 

поштою та ін.; 

 вчити алгоритмічно, логічно та критично мислити; 

 формувати початкові уявлення та навички роботи  з різними 

програмними засобами підтримки вивчення інших предметів початкової 

школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих предметів. 

Вивчення курсу сприяє формуванню та розвитку у молодших школярів 

ключових та предметних компетентностей. 

Ключова та предметна ІКТ-компетентності навчального курсу 



ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів 

для навчання, відпочинку та спілкування. 

У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається 

як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в 

конкретній життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті 

знання, уміння, навички, способи діяльності щодо  використання ІКТ. 

Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках: 

 здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби 

для  розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх 

пошуком, зберіганням, поданням і передаванням; 

 готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування 

засобів ІКТ та  алгоритмів  виконання завдань; 

 здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання 

комплексних завдань; 

 вміння безпечно працювати з комунікаційними системами. 

 Діяти у вимірі предметної ІКТ-компетентності учні можуть маючи такі вміння: 

технологічні, телекомунікаційні, алгоритмічні. 

У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу «Сходинки до 

інформатики»  учні мають виявляти такі показники вміння вчитися: 

 розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її 

досягнення; 

 відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування 

різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, 

творчих); 

 генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми; 

 актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, 

комбінувати, доповнювати, перетворювати її; 



 аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, 

групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками; 

 співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань 

(наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають 

застосування різних компетентностей, готовності до продуктивної праці. 

Структура навчальної програми 

 Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 105 годин (35 годин у 2 

класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за 

рахунок інваріантної частини навчального плану). 

Програмою встановлена послідовність тем курсу, яка дозволяє при вивченні 

кожного з розділів використовувати знання і вміння, набуті при вивченні 

попередніх розділів. Вчитель може змінювати порядок вивчення і обсяг тем 

курсу залежно від рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, 

вибудовуючи в такий спосіб найбільш доречну для конкретного навчального 

закладу або класу траєкторію навчання. Водночас, змінюючи порядок тем 

курсу, вчитель не може порушувати порядок викладання тем, між якими є 

суттєві змістові залежності. 

Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу –  

ігрова, навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, 

художня діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія.  

 З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний 

метод оцінювання портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення 

критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми 

подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з 

боку учня тощо. 


