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Про викладання інформатики 
та використання цифрових 

технологій
Загальні питання

Планування й реалізація освіт-
нього процесу з інформатики у ЗЗСО 
у 2021/2022 н.р. визначаються типо-
вою освітньою програмою закладів 
загальної середньої освіти ІІІ ступеня, 
затвердженою наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.04.2018 
№ 408, зокрема рекомендовані фор-
ми організації освітнього процесу та 
інструменти системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти, загаль-
ний обсяг навчального навантаження 
та орієнтовна тривалість і можливі 
взаємозв’язки освітніх галузей, пред-
метів, дисциплін. Розглядаючи розпо-
діл годин навчального плану у процесі 
створення навчального плану освіт-
нього закладу, слід зазначити, що 
після виокремлення інформатичної 
галузі (ІФО) у Державному стандарті 
базової середньої освіти https://bit.
ly/3xZXZZo створились умови для 
перерозподілу годин як предмету 
«технології», так і предмету «інфор-
матика», оскільки години інваріантної 
частини навчального плану ЗЗСО 
можуть надаватися для цих предметів 
сумарно. Насамперед це стосується 
старшої школи. Планування освітньо-
го процесу закладу ЗСО стає більш 
гнучким, але вимагає більш детально-
го аналізу. також треба враховувати, 
що було поновлено санітарні норми і 
правила, введено з 1 січня 2021 року 
«Санітарний регламент для закладів 
загальної середньої освіти», що також 
буде зумовлювати необхідність пев-
ного коригування освітнього процесу 
(Додаток).

Згідно з чинною навчальною про-
грамою для 5-9 класів, основним 
методичним підходом до вивчення 
предмета «інформатика» має бути 
розвивально-компетентнісний підхід. 
Складовими компетентності учнів 
є, по-перше, знання, але не просто 
інформація, а швидко змінювана, 
динамічна, різноманітна, яка по-
трібна для здійснення тієї чи іншої 
діяльності чи розв’язання певного 
кола пізнавальних і життєвих задач, 
виконання завдань, що виникають у 

процесі життєдіяльності в соціумі. По-
друге, учням потрібні вміння застосу-
вати ці знання у конкретній ситуації 
й розуміння, яким чином це зробити. 
По-третє, мають бути сформовані цін-
нісні орієнтації, потрібні суспільству й 
уміння адекватного оцінювання себе, 
світу, свого місця в світі, конкретного 
знання, необхідності чи непотрібності 
його для своєї діяльності, а також 
методу його здобування чи викорис-
тання. Нова українська школа має 
бути зорієнтована на формування тих 
умінь і компетентностей, які будуть 
необхідними дитині для успішної са-
мореалізації у житті.

У 5-11 класах закладів загальної 
середньої освіти у 2021/2022 н.р. ви-
вчення інформатики буде продовжу-
ватися за навчальними програмами, 
які розміщено на веб-сайті Міністер-
ства освіти і науки України https://bit.
ly/3znmfoD, тому рекомендуємо ско-
ристатись минулорічними методични-
ми рекомендаціями «Про викладання 
інформатики у 2020/2021 н.р.: регіо-
нальний аспект» https://docs.google.
com/document/d/1S0b6CpNaYI3LflV_
ZZV_vDGHAOFw-ed6FCA8b5-V1DE/
edit?usp=sharing. 

Новим є те, що гриф «Рекомен-
довано Міністерством освіти і на-
уки України» отримали підручники з 
інформатики для 8 класів. Учні 9-х 
класів будуть навчатися за відсутності 
підручника за чинною програмою.

Типові (модельні) навчаль-
ні 

програми, які пропонуєть-
ся 

брати за основу плануван-
ня 

освітнього процесу

Класи 
(рівні)

Рік 
затверд-

ження

Посилання

Основна школа (5-9 класи)
5-9 2017 https://bit.ly/3BusNnm

Поглиблене вивчення інформатики
8-9 2019 https://bit.ly/3x7DgSt

Старша школа (10-11 класи)
Рівень 

стандарту 2018
https://bit.ly/2UtEb2l

Профіль-
ний рівень

https://bit.ly/2UAEqsh

Учитель не обмежений у виборі 
організаційних форм, видів, методів 
та засобів навчальної діяльності з 
метою забезпечення передбачуваного 
Державним стандартом рівня на-
вчальних досягнень учнів як резуль-
тату освітнього процесу. Однак для 
успішного опанування курсу інформа-
тики рекомендованими є організація 
роботи кожного учня за комп’ютером 
на кожному уроці, наприклад, у фор-
мі виконання практичної роботи або 
електронного уроку, а також підклю-
чення комп’ютерного класу до швид-
кісного Інтернету.

Рекомендується проводити як 
формувальне, так і підсумкове оці-
нювання, за кожною темою курсу. У 
підсумкових оцінках має враховува-
тися набуття учнем всіх знаннєвих, 
діяльнісних та ціннісних компетенцій, 
зазначених у відповідних темах на-
вчальної програми. У разі звільнен-
ня учня від роботи за комп’ютером 
оцінюватися мають ті з зазначених 
у програмі складових компетент-
ності, які можуть бути набуті без ви-
користання комп’ютера (переважно 
знаннєві й ціннісні). Зауважимо, що 
якщо учень звільнений від роботи за 
комп’ютером, але стан здоров’я дає 
йому можливість використовувати 
смартфон, то завдяки спеціалізова-
ним програмним засобам він може 
значною мірою набути й діяльнісних 
компетенцій, згідно з вимогами на-
вчальної програми. Рівень набуття 
таких компетенцій також має оціню-
ватися.
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Восьмі класи
У навчальному процесі пропонуєть-

ся використовувати підручники, які отри-
мали цьогоріч гриф «Рекомендовано 
МОН» та посібники, що отримали гриф 
«Схвалено МОН». Зокрема, згідно з на-
казом МОН від 22.02.2021 № 243 гриф 
«Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України» отримали 5 підручників 
«Інформатика» для 8 класу закладів 
загальної середньої освіти авторських 
колективів: 

- Ривкінд й.я., Лисенко т.І., Черніко-
ва Л.А., Шакотько В.В.; 

- Морзе Н.В., Барна О.В.; 
- Бондаренко О.О., Ластовецький 

В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.; 
- Коршунова О.В., Завадський І.О., 

Стасюк З.Р.; 
- Казанцева О.П., Стеценко І.В.
та один підручник з поглибленим 

вивченням інформатики авторського 
колективу Руденко В.Д., Речич Н.В., 
Потієнко В.О.

також можна використовувати, за 
наявності, підручники з грифом «Ре-
комендовано Міністерством освіти і 
науки України (наказ МОН України від 
10.05.2016 р. № 491), принаймні як до-
даткове джерело знань і навчальних 
завдань.

Для викладання інформатики у 
8 класі пропонуємо матеріали за ре-
зультатами вебінару, який проведено 
6 травня 2021 р. науково-методичним 
центром викладання інформатики, ін-
формаційно-комунікаційних технологій 
та дистанційного навчання за участю 
авторських колективів підручників з 
інформатики, яким надано гриф «Реко-
мендовано Міністерством освіти і науки 
України». Матеріали авторських колек-
тивів та запис вебінару розміщені на 
ментальній карті https://cutt.ly/wbBuexu.

Наведемо стислий опис особливос-
тей навчального матеріалу у кожному з 
підручників інформатики.

У підручнику «Інформатика. 8 клас» 
авторського колективу Ривкінд й.я., Ли-
сенко т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 
традиційно викладання навчального 
матеріалу всіх розділів побудовано на 
об’єктному підході (Об’єкт > Власти-
вості об’єкта > Значення властивостей 
об’єкта > Події з об’єктом > Змінення 
значень властивостей об’єкта > Алго-
ритм виконання операцій з об’єктом). 
До підручника включено рубрики «Пра-
цюємо з комп’ютером», «Найголовніше 
в цьому пункті», «Дайте відповіді на 
запитання», «Виконайте завдання», 
«Практичні роботи». У тексті підручника 
розміщено завдання для формування 
в учнів ключових компетентностей, се-
ред яких особлива увага приділяється 
мовній та іншомовній, математичній та 
природничій, технологічній та соціаль-
ній,  підприємливості та фінансовій гра-
мотності, умінню вчитися та самоосвіті. 
Супровід підручника (файли-заготовки 
для тренувальних вправ, практичних 

робіт та завдань для самостійного ви-
конання, інтерактивні вправи, завдання 
практичних робіт та підсумкових тестів, 
зразки виконання вправ, орієнтовне 
поурочне планування) розміщений на 
сайті авторського колективу «Інформа-
тика для всіх»  

https://sites.google.com/pu.org.ua/allinf.
Розділ «Кодування даних» виокрем-

лено в окремий розділ, метою якого 
є ознайомлення учнів з поняттям ко-
дування та декодування даних різних 
типів, що застосовується у різних життє-
вих ситуаціях. Кодування текстових да-
них базується на використанні таблиць 
кодів символів. Кодування кольорів гра-
фічних даних розглядається на основі 
колірних моделей. Для пояснення осо-
бливостей кодування векторної графіки 
пропонується звертати увагу на мате-
матичні моделі графічних об’єктів. При 
ознайомленні з двійковим кодуванням 
пропонується розв’язування задач на 
перехід від одних одиниць вимірювання 
довжини двійкового коду до інших. 

Зміст розділу «Апаратне забез-
печення комп’ютера» орієнтований 
на формування в учнів розуміння 
призначення окремих пристроїв в за-
гальній системі сучасного персональ-
ного комп’ютера, вмінь отримувати 
з різних джерел актуальні відомості 
про комп’ютерні пристрої, значення їх 
основних властивостей. В розділі роз-
глянуті перспективні технології, які в 
майбутньому можуть бути використані 
для створення нових пристроїв, та 
технології, що лягли в основу нових 
пристроїв, що в останній час починають 
широко використовуватись на підприєм-
ствах, в установах та побуті, наприклад, 
3D принтери, пристрої «розумного» 
будинку.

Вивчення теми «Опрацювання тек-
стових документів» пропонується на 
прикладі роботи з версією Office 365, 
опис цього ж матеріалу для Microsoft 
Word 2010 розміщено в електронному 
додатку до підручника. Основна увага у 
цій темі в підручнику приділяється ство-
ренню структури текстового документа 
та його стильовому оформленню, і від-
повідно створенню колонтитулів, змісту 
документа, гіперпосилань. Колективна 
робота з документами розглядається 
на основі режиму рецензування, бо зі 
спільним опрацюванням текстових до-
кументів в хмарному середовищі учні 
ознайомилися ще в 7 класі. Додатково 
до навчального матеріалу з цієї теми 
включено вивчення вставлення в тек-
стовий документ символів, які відсутні 
на клавіатурі, роботу з кількома доку-
ментами одночасно, створення, реда-
гування та форматування спеціальних 
графічних об’єктів.

У четвертому розділі «Створення 
та публікація веб-ресурсів» подаються 
відомості про структуру веб-сторінок і 
засоби їх створення. Передбачається 

коротке ознайомлення з мовою HTML 
і більш детальне з засобами автомати-
зованого створення веб сайтів у сервісі 
Google Сайти. 

У п’ятому розділі «Опрацювання 
об’єктів мультимедіа» основна увага 
приділяється формуванню умінь скла-
дати сценарії створення мультимедій-
них об’єктів, реалізовувати ці сценарії з 
використанням різноманітних програм, 
в тому числі й онлайн, розміщувати 
мультимедійні об’єкти в Інтернеті з до-
триманням законодавства про автор-
ське право.

Розділ «Алгоритми та програми» за-
пропоновано вивчати з використанням 
мови програмування Object Pascal і 
середовища проєктування Lazarus або 
мови програмування Python і середови-
ща проєктування IDLE. Вибір здійснює 
вчитель із урахуванням рівня підготовки 
і бажання учнів. 

Авторський колектив уважає, що 
основними засобами підвищення ефек-
тивності процесу розвитку алгоритміч-
ного мислення в учнів 8 класу є побу-
дова математичної моделі, письмове 
виконання складених фрагментів про-
грамного коду, підбір тестових прикладів 
для письмового виконання, тестування 
готових проєктів з розгалуженнями, 
циклами.

 Підручник «Інформатика-8» авто-
рів Морзе Н.В., Барна О.В. продовжує 
лінійку підручників, які реалізують ав-
торську концепцію діяльнісного, компе-
тентнісного, практикозорієнтованого та 
розвивального навчання інформатики. 
Підручник містить 5 розділів, які склада-
ються з окремих блоків. Автори змінили 
порядок вивчення тем, останньою ви-
вчається тема «Створення й публікація 
веб-ресурсів», що пов’язано із необ-
хідністю пропорційного навантаження 
на учнів програмним матеріалом. До 
підручника включено рубрики «Цікаво», 
«Діємо», «Досліджуємо», «Працюємо 
в парах», «Працюємо самостійно». У 
кожній темі учням пропонується взяти 
участь в індивідуальному чи колектив-
ному мініпроєкті, що може бути засобом 
комплексного оцінювання навчальних 
результатів учнів. 

У деяких розділах теоретичний та 
практичний матеріал розкрито на при-
кладі різного програмного забезпечення 
(наприклад, Microsoft Word, LibreOffice 
Writer). Однак автори передбачають, що 
учні вивчатимуть тільки одне із запропо-
нованих середовищ. там, де пояснення 
відбувається на основі обох, учителеві 
важливо наголосити, що однакові дії 
можуть виконуватись однаково в різних 
середовищах, що важливо для адапта-
ції дітей в умовах швидкозмінних інтер-
фейсів програм. 

Програмні середовища з онлайно-
вою чи офлайновою підтримкою вчи-
тель обирає самостійно.  Опанування 
навичками опрацювання мультимедій-
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них даних автори рекомендують через 
використання безкоштовних редакторів 
(https://convert-video-online.com/, Free 
Online Screen Recorder, OpenShot 
Video Editor та інших). Для вивчення 
мови програмування вчитель може 
використовувати різні середовища 
програмування, описані у підручнику. 
Серед офлайнових середовищ, як і у 
7 класі, автори виділяють середовище 
Thonny (https://thonny.org/), яке є вільно 
поширюваним та має українську лока-
лізацію. Автоматизоване створення веб-
ресурсів показано на прикладі сервісу 
Google сайти.

Підручник «Інформатика-8», ство-
рений авторським колективом у складі 
Бондаренко О.О., Ластовецького В.В., 
Пилипчука О.П., Шестопалова Є.А. про-
довжує лінійку підручників для 5-7 кла-
сів. Зважаючи на те, що вчитель на свій 
розсуд може встановлювати порядок і 
розподіляти час для вивчення окремих 
тем курсу, автори підручника формува-
ли його зміст таким чином, щоб вивчен-
ня основ алгоритмізації і програмування 
(ОАП) та інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКт) відбулося впродовж 
окремих навчальних семестрів.

Оскільки алгоритмізація є однією 
з базових складових інформатики, в 
багатьох випадках виклад ведеться з 
опорою на знання основ програмуван-
ня, набуті учнями в 5-7 класах. також 
у вправах учням пропонується скорис-
татись цими знаннями. Наприклад, у 
розділі «Кодування даних та апаратне 
забезпечення» учні не лише теоретично 
ознайомлюються з принципами вектор-
ного і растрового кодування графічних 
даних, але й випробовують прості про-
грами, які дозволяють відтворити зобра-
ження за введеним кодом. Це стосуєть-
ся і кодування звукових та відеоданих 
(розділ «Опрацювання мультимедійних 
об’єктів»).

Вправи та практичні роботи мають 
переважно прикладну спрямованість, 
завдання побудовані на матеріалі з по-
всякденного життя. Автори підручника, 
формуючи питання для самоперевірки 
та завдання до вправ і практичних робіт, 
намагались дотримуватись принципу 
«від простого до складного». Для зруч-
ності оцінювання вчителем результатів 
виконання учнями вправ і практичних 
робіт за 12-бальною системою, завдан-
ня в них зазвичай складаються із 6 або 
12 пунктів.

Автори підручника пропонують 
застосовувати елементи переверну-
того навчання (див. статтю авторів  
http://osvita.ua/school/manage/42677): 
учні, готуючись до уроку, опрацьову-
ють матеріал наступного параграфа, 
а на уроці, після короткого розбору 
можливих проблем, виконують вправу. 
Зважаючи на різний рівень підготовки 
учнів, пропонується такий орієнтовний 
розподіл часу: 5 хв (консультація) + 15 
хв (виконання вправ) + 5 хв (зняття зо-
рової та м’язової втоми, обговорення 
подробиць роботи) + 15 хв (виконання 

вправ) + 5 хв (рефлексія, підсумок). За-
вдяки такій схемі роботи, учні, які вико-
нали вправу швидко, можуть допомогти 
однокласникам, які цього потребують, 
або попрацювати над додатковими за-
вданнями.

Практична робота розрахована на 
самостійне її виконання учнями впро-
довж одного уроку (з перервами для 
розслаблювальних вправ і відпочинку) і 
дозволяє оцінити засвоєння відповідної 
теми або її частини. Під час виконання 
вправ і практичних робіт учні можуть 
користуватися підручником та іншими 
джерелами інформації. В кінці кожного 
параграфа наведено QR-код для до-
ступу до інтерактивного тесту за його 
матеріалом. тестування проходить на 
сайті intractive.ranok.com.ua і призначе-
не здебільшого для самоконтролю учнів 
та закріплення вивченого.

Матеріал з основ алгоритмізації та 
програмування викладено з використан-
ням мови програмування Python із за-
стосуванням середовищa PyCharm. За-
вдяки радіально-концентричній побудові 
програми та використанню мови Python, 
починаючи з 5 класу, матеріал підручни-
ка дозволяє учням систематизувати та 
поглибити знання теорії і зосередитись 
на формуванні навичок програмування 
та алгоритмічного мислення.

Окрім власне підручника, для фік-
сування результатів роботи учнів та 
документування оцінювання знань і 
навичок, вчитель може використовувати 
на уроках Робочі зошити, в яких  деталі-
зовано та доповнено вправи і практичні 
роботи підручника, а також “вбудовано” 
зрозумілу систему оцінювання.

Учителю буде корисно ознайоми-
тися з матеріалами вебінарів, про-
ведених авторами підручника в межах 
Інтерактивної школи творчого вчителя 
видавництва «Ранок»:

● https://bit.ly/36VaHN6
Презентація підручника «Інформа-

тика» підручник для 8 класу закладів 
загальної середньої освіти

● https://i-ranok.com/inform
Підручники для 8 класу — учасники 
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● https://bit.ly/2V5VSVz
Інформатичні зустрічі «Інформа-

тика — шлях до успіху» (Випуск 1 від 
18.02.2021)

● https://bit.ly/3eJsz26
Зустріч із автором підручника з ін-

форматики Олександром Пилипчуком
● https://bit.ly/2Wait3N
Інформатичні зустрічі «Інформа-

тика — шлях до успіху» (Випуск 4 від 
11.03.2021)

● https://bit.ly/3kXQoXV
Інформатичні зустрічі «Інформа-

тика — шлях до успіху» (Випуск 5 від 
15.03.2021)

Підручник «Інформатика-8» автор-
ського колективу у складі О.В. Коршу-
нової, І.О. Завадського, З.Р. Стасюк є 
логічним продовженням серії підруч-
ників для учнів 5-7 класів і підтримує 
закладений у них діяльнісний підхід 

до навчання. Підручник поділений 
на п’ять розділів у відповідності  до 
навчальної програми, кожний розділ 
поділений на параграфи, вивчення 
якого розраховано в середньому на 
2-3 уроки; кожний параграф розпо-
чинається із завдань, які учням про-
понується виконати самостійно або 
у малих групах. Зміст завдання, як 
правило, доповнений питаннями, ме-
тою яких є допомогти учням зробити 
висновки та узагальнити здобуті зна-
ння. Вчитель має роз’яснити учням, 
що виконати кожне завдання можна 
спираючись на власний життєвий до-
свід або досвід однокласників (взаємо-
навчання), генеруючи робочі гіпотези 
самостійно або колективно. Рубрика 
«Запитання-відповіді» після завдань 
параграфа містить необхідну інфор-
мацію з теми; кожний параграф за-
кінчується рубрикою «Перевір себе». 
Завдання цієї рубрики побудовані за 
пірамідою Блума, тобто кожне наступ-
не завдання піднімає учня на новий 
щабель розумової діяльності (Знання 
> Аналіз > Створення > Власні думки). 
Рівень виконаних завдань складає 
для вчителя орієнтир для оцінювання 
учнів. Виконання завдань може бути 
не синхронним, одна група учнів може 
працювати над одним завданням, інша  
над іншим, а потім кожна презентувати 
свої «відкриття» та шляхи вирішення 
проблем, висловлювати власну думку, 
ставити питання, конструктивно спе-
речатися. 

Під час вивчення теми «Кодування 
даних та апаратне забезпечення» учні 
повинні усвідомити основні принципи 
роботи будь-якої інформаційної сис-
теми, відслідкувати зміни, які вносить 
технологічний прогрес у підходи до ре-
алізації зберігання і опрацювання да-
них, а також інших інформаційних про-
цесів. Цікавим та сучасним життєвим 
прикладом, описаним у підручнику, є 
знайомство із методом розподілених 
обчислень на прикладі роботи євро-
пейського ґріду, ознайомитися із яким 
учні можуть під час практичної роботи 
з використання програми «Планета 
Земля» Google. Для знайомства з іс-
торією обчислювальної у підручнику 
подано посилання на віртуальні музеї 
обчислювальної техніки зі всього світу. 
Під час презентації вчитель разом із 
учнями може заповнювати інтерактив-
ну шкалу часу (наприклад, на ресурсі 
https://www.timetoast.com/timelines), 
таким чином створюючи, як опорну 
схему, так і візуалізацію навчального 
матеріалу. «Родзинкою» підручника 
є доповнена реальність та мульти-
медійний контент. Щоб скористатися 
технологією доповненої реальності, 
потрібно встановити на смартфон 
або планшет безкоштовну програму 
«Освіта 4d+» (з Google Play Маркет 
або App Store) та навести пристрій на 
відповідну сторінку. 

Розділ «Алгоритми і програми» 
продовжує лінію вивчення об’єктно-
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орієнтованого програмування на 
основі мови Python. Для опанування 
головних понять розділу пропонуєть-
ся розробити програми з графічним 
інтерфейсом користувача, такі як 
«Калькулятор» або електронний бланк 
замовлення для піцерії, що також є в 
руслі концепції навчання на прикладах 
з реального життя.

Розділ «Опрацювання текстових 
даних» побудований на знайомстві 
учнів із професіями редактора, копі-
райтера, науковця тощо. такий спосіб 
подання навчального контенту  надає 
вчителю можливість проведення уро-
ків у вигляді ділової гри. Кожний урок 
або сукупність уроків можуть бути 
організовані як міні-проєкти, під час 
яких учні, крім предметних компетент-
ностей, отримують навички співпраці, 
усвідомлюють необхідність опанувати 
навчальний матеріал, знайомляться з 
конкретними алгоритмами організації 
спільної роботи.

 Ознайомлення учнів із структурою 
текстового документа допомагає пере-
йти до вивчення розділу «Створення та 
публікація веб ресурсів». Опанування 
матеріалу цього розділу побудовано на 
порівнянні вигляду готової сторінки та 
написаного коду, а також змін, які від-
буваються в результаті додавання нових 
тегів. До всіх практичних завдань цього 
розділу авторським колективом розро-
блені заготовки, які можна завантажити 
за посиланням 

http://pidruchnyk.online/files.zip.
Розділ «Опрацювання мульти-

медійних інструментів» допомагає 
сформувати в учнів навички роботи 
з широким колом безкоштовних ав-
тономних і онлайнових ресурсів для 
створення та публікації мультимедій-
ного контенту.

Кожний розділ підручника на ти-
тульній сторінці містить посилання 
на електронну підсумкову тематичну 
роботу, яка надається безкоштовно, 
і є складовою інтерактивного онлай-
нового підручника  «Іт-книга». Цей 
навчальний засіб, що розміщений 
за адресою http:/ / i tknyga.com.ua, 
надає електронну підтримку роботи 
з паперовим підручником. Поурочне 
планування за підручником, у якому 
також вказано відповідні уроки інтер-
активного онлайнового підручника, 
розміщено в меню «Планування» на 
сайті Іт-книги. 

Навчальний матеріал підручника 
«Інформатика» для 8 класу (автори 
Казанцева О.П., Стеценко І.В.) роз-
поділено на змістові блоки, що по-
легшує його сприйняття та поступове 
засвоєння знань, органічно поєднано 
теоретичні відомості та практичні за-
вдання. Кожний параграф відповідає 
одному уроку. Підручник містить 58 
параграфів, отже інші години роз-
раховані на резерв часу, що можна 
використати на розширення вивчення 
деяких тем, створення проєктів після 
вивчення теми, проведення тематич-

них і контрольних робіт, підведення 
підсумків тощо. Крім теоретичного 
та практичного матеріалу підручник 
містить рубрики: висновки; контрольні 
запитання та завдання; питання для 
роздумів та завдання для досліджень. 
Підручник доповнено електронним 
додатком, який містить додатковий 
теоретичний матеріал; інтерактивні 
вправи; відео- та фотоматеріали; до-
даткові завдання; файли-заготовки; 
тестові завдання; електронні крос-
ворди тощо.

Перший розділ «Кодування даних 
та апаратне забезпечення» містить 
12 параграфів. У цьому розділі учні 
ознайомлюються з різними способами 
кодування та вимірювання інформації, 
а також з апаратним забезпеченням 
комп’ютера.

Другий розділ «Опрацювання тек-
стових даних» містить 8 параграфів. 
У цьому розділі учні продовжують зна-
йомство з можливостями текстового 
процесору на основі MS Word 2016. 
Вивчаючи цей розділ, вони здійснюють 
пошук та заміну фрагментів тексту, 
знайомляться зі стильовим оформ-
ленням документів, вчаться додавати 
колонтитули та нумерацію сторінок, 
структурувати документ, створювати 
автозміст та додавати гіперпосилання. 
Ознайомлюються з технологією спіль-
ної роботи над документом.

третій розділ «Створення та публіка-
ція веб-сторінок» містить 9 параграфів. 
У цьому розділі учні вчаться створювати 
веб-сторінки як засобами автоматизова-
ного створення сайтів у сервісі Google 
Sites, так і з використанням мови гіпер-
текстової розмітки html.

З четвертого розділу «Опрацювання 
об’єктів мультимедіа», що містить 5 па-
раграфів, учні дізнаються про мультиме-
дійні продукти та технології. Засобами 
програми FastStone учні відпрацьовують 
вміння та навички захоплення зобра-
жень та відео, здійснюють елементарні 
дії щодо редагування відео. Використо-
вуючи електронний додаток, учні мають 
можливість ознайомитися з програмою 
Кіностудія Windows, що надає більш 
широкі можливості редагування та мон-
тажу відео.

У п’ятому розділі «Алгоритми та 
програми» учні розпочинають знайом-
ство з мовою програмування Python,  
створюючи  як  обчислювальні про-
грами, так і Windows-додатки. Перші 
16 параграфів присвячені ознайом-
ленню з основами програмування 
Python: виконанню арифметичних 
операцій, використанню матема-
тичних функцій, створенню лінійних 
програм, програм з розгалуженнями 
та циклами. Наступні 8 параграфів 
присвячені ознайомленню з основами 
об’єктно-орієнтованого програмуван-
ня. Використовуючи модуль tkinter, 
учні вчаться створювати графічні ві-
кна, розташовувати на них елементи 
керування, створювати обробники 
подій елементів керування.

Матеріал підручника для 8 класу з 
поглибленим вивченням інформатики 
(авт. Руденко В.Д., Речич Н.В., Поті-
єнко В.О.) відповідає чинній програмі 
з урахуванням розвитку сучасних 
комп'ютерних засобів. Залежно від 
рівня підготовки учнів вчитель може 
розділити вивчення параграфу на 
2 уроки або матеріал 2-х парагра-
фів об'єднати в один. У кожному 
параграфі, якщо це дозволяє тема, 
наведено алгоритми опрацювання 
теоретичного матеріалу з конкретним 
програмним засобом. Вчитель для 
практичної підтримки набутих знань з 
теми параграфу може запропонувати 
учневі «Завдання для самостійної 
роботи». Кількість та зміст наведе-
них практичних робіт охоплюють всю 
тематику матеріалу кожного розділу. 
Опис виконання практичних робіт 
подано так, що учень, користуючись 
вказівками роботи, може виконувати 
її самостійно.

тестові завдання до розділів, до-
датковий матеріал, який розраховано 
на допитливих та обдарованих учнів 
винесено у вигляді посилання на елек-
тронний ресурс видавництва «Ранок», 
http://interactive.ranok.com.ua/.

На YouTube-каналі «Олімп інфор-
маційних технологій» http://youtube.
itolymp.com/ розміщено курси з тем, які 
вивчаються у 8 класі за програмою по-
глибленого рівня, а саме  «табличний 
процесор» та  «текстовий процесор». З 
вересня 2021 року виходитимуть курси 
для блоку «Алгоритми та програми» з 
орієнтацію на мови програмування С++ 
та Python. Матеріали ресурсу розподіле-
но за окремими тематично спрямовани-
ми заняттями, кожне з яких передбачає 
10-20 хвилин опанування нового або 
узагальнення вже опанованого матеріа-
лу шляхом перегляду учнем відео, після 
чого пропонується виконати розглянуте 
завдання в середовищі програмного 
продукту чи інтегрованому середовищі 
розробки.

Матеріал підручника «Інформати-
ка-8» для закладів освіти з поглибленим 
вивченням інформатики (авт. А.М. Гур-
жій, Л.А. Карташова, В.В. Лапінський, 
В.Д. Руденко. – Львів: Світ, 2016) за 
змістом повністю відповідає чинній про-
грамі, але має й додаткове  наповнення, 
зокрема, в ньому суттєво підсилено 
зміст деяких розділів, зокрема щодо ко-
дування даних, архітектури комп'ютера, 
роботи з текстовими документами, 
роботи з графікою та мультимедіа, еле-
ментів алгебри логіки тощо. Навчальний 
матеріал поділено на дві частини – пер-
ша присвячена поглибленому вивченню 
сучасних інформаційних технологій, а 
друга – вивченню основ алгоритмізації 
та програмування. Після кожного розді-
лу міститься термінологічний словник. 
Додаткові відомості виокремлено у 
підрозділи «Для допитливих». Підруч-
ник містить також описи 27 практичних 
робіт, систему ранжованих навчальних 
завдань і вправ.
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Використання програмного забезпечення при викладанні інформатики
На уроках інформатики у 5-9 класах 

при вивченні тем: «Опрацювання тек-
стових даних» (5,8 класи), «Комп’ютерні 
презентації» (6 клас) та «Опрацювання 
табличних даних» (7,9 класи) при від-
сутності ліцензії на пакет офісних про-
грам MS Office альтернативним може 
стати вільне програмне забезпечення:  
пакет LibreOffice або WPS Office, за-
вантажити які можна з офіційних сайтів 
https://www.libreoffice.org/download/download/ та 
https://www.wps.com/download . WPS 
Office також працює під операційною 
системою Android, що дозволяє працю-
вати зі смартфонів, проте  LibreOffice, 
крім додатків для роботи з текстовими 
(Writer), табличними даними (Calc) та 
презентаціями, містить додатки для 
роботи з базами даних (Base) та графіч-
ний редактор (Draw).

У 6 класі  при вивченні  теми 
«Комп’ютерна графіка» за відсутності 
ліцензованого програмного забезпечен-
ня для роботи векторною та растровою 
графікою, наприклад, CorelDraw та 
Photoshop, можна використовувати 
вільне програмне забезпечення: для 
векторної графіки популярний графіч-
ний редактор Inkscape, для растрової 
– Gimp. Завантажити їх можна з офі-
ційних сайтів https://inkscape.org/ru та  
https://www.gimp.org/.

як варіант, можна скористатися 
векторним графічним редактором 
Draw пакету LibreOffice та для роботи 
з растровою графікою Photoscape  
(http://www.photoscape.org/ps/main/index.php). 

Відповідно до діючої програми 
викладання інформатики у 8 класі 
у розділі  «Опрацювання мульти-
медійних об’єктів» одним з питань 
розглядається опрацювання об’єктів 
мультимедіа, а саме: захоплення 
аудіо й відео, створення аудіо-, віде-
офрагментів; побудова аудіо- й віде-
оряду; додавання до кліпу ефектів та 
налаштування часових параметрів 
аудіо- та відеоряду.

При наявності ліцензії на операційну 
систему Windows можна використо-
вувати Кіностудію. Вона є простою у 
використанні і досить популярною, 
хоч і працює з обмеженою кількістю 
форматів. також для опрацювання ві-
деоданих можна скористатися вільним 
ПЗ, що підтримує україномовний інтер-
фейс, OpenShot. Завантажити програму 
можна з офіційного сайту https://www.
openshot.org. На сайті також є посібник 
користувача OpenShot.

Для роботи з аудіоданими доцільно 
скористатися звуковим редактором з 
відкритою ліцензією – Audacity. Про-
грама дозволяє записувати звук з мікро-
фона або іншого джерела; імпортувати 
звукові дані із файлів різних форматів; 
редагувати звукові дані; одночасно пра-
цювати з багатьма звуковими доріжка-
ми; застосовувати різноманітні ефекти; 
експортувати результати в потрібний 
формат (WAV, MP3 та ін.). Програма 
перекладена багатьма мовами, в тому 
числі й українською, є документація 
щодо роботи з редактором. Завантажи-

ти програму можна з офіційного сайту 
https://www.audacityteam.org/download/.

При виникненні потреби у запису 
відео з екрана комп’ютера з онлайн-
трансляцією на тематичних сервісах у 
нагоді стане спеціальне програмне за-
безпечення, одним із якого є кросплат-
форменний інструмент – OBS Studio 
(https://studio-obs.ru/). Інструкцію щодо 
запису першого стріму можна знайти за 
посиланням 

https://zapis-ekrana.com/obs-studio.html
Для конвертації відеофайлів з од-

ного формату в інший можна ско-
ристатися програмою Hand Brake  
https://handbrake.fr/downloads.php. 

При вивченні теми «3D-графіка» 
пропонуємо скористатися вільним 
програмним забезпечення з відкритим 
кодом Blender, яке можна заванта-
жити з офіційного сайту https://www.
blender.org . На сайті містяться всі 
версії програми для різних типів та 
версій операційних систем, портатив-
на версія Blender, а також посібник 
для користувачів. також на Youtube-
каналі є відеоролики щодо додавання 
тривимірних примітивів, їх перемі-
щення, масштабування та обертання; 
додавання текстових об’єктів та їх 
редагування; анімація, переміщення 
по кадрах тощо.

також при вивченні цієї теми альтер-
нативою програмі Blender може стати 
онлайн-сервіс Tinkercad 

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

Характеристика умов навчання
Умови навчання повинні забезпечувати ефективне засвоєння 

учнями програмового матеріалу та відповідати вимогам щодо без-
пеки життєдіяльності учасників навчального процесу. Програмою 
не обмежується використання вчителем різних видів апаратного 
та програмного забезпечення за умови відповідності його вимогам 
чинного законодавства, нормативних документів та даної програ-
ми. Зміст усіх практичних робіт має добиратися таким чином, щоб 
тривалість роботи за комп'ютером була поставлена у відповідність 
вимогам чинного санітарного регламенту.

Обов’язковою передумовою успішного виконання вимог про-
грами є практична діяльність учнів на кожному уроці, індивідуальний 
доступ кожного учня до роботи з персональним комп’ютером (поділ 
на групи з урахуванням принципу «один учень – один комп'ютер») та 
підключення комп’ютерного класу до швидкісного Інтернету.

Обладнання має відповідати вимогам, викладеним у «Поло-
женні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 
технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» з ура-
хуванням оновлених нормативів, чинних з 1 січня 2021 року, викла-
дених у документі «Санітарний регламент для закладів загальної 
середньої освіти» (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 
25 вересня 2020 року № 2205), технічним специфікаціям НКК кабі-
нету інформатики, НКК (мобільного) та інтерактивного комплексу 
(інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загально-
освітніх навчальних закладів.

Оскільки обладнання кабінету інформатики (майстерень з тех-
нологій) може суттєво відрізнятися від прийнятих стандартів, при 
обранні змісту навчання зазначене також має обов'язково врахову-
ватися, оскільки для навчання за певним профілем обов'язковою є 
наявність відповідного програмно-апаратного забезпечення.

Деякі особливості навчання 
інформатики як соціально 

значущого предмета
Наші знання, технічна обізнаність, навички використання 

цифрових технологій зростають набагато швидше, ніж духо-
вність, самоконтроль, критичне ставлення до власних дій, 
самодисципліна, відповідальність. Це може призвести до не-
бажаних наслідків, особливо коли інформаційне оточення стає 
агресивним. Діти живуть у суспільстві, але у них немає досвіду 
дорослої людини, щоб адекватно сприймати швидкий потік 
інформації. тому доцільно визначати поняття інформаційної 
безпеки в широкому розумінні. Це дає можливість говорити про 
інформаційну безпеку як про стан доступності для суспільства 
достовірної, не забороненої інформації, необхідної для сталого 
існування і розвитку, при якому забезпечений надійний захист 
дітей, особистості, суспільства, держави, міжнародного співто-
вариства від впливу на них загроз, які у формі організованих 
інформаційних потоків сприяють деформації інформаційного 
простору, суспільної та, особливо, індивідуальної свідомості.

У навчанні інформатики слід передбачити відповіді на со-
ціокультурні, особистісно значущі виклики, особливо пов’язані 
зі збереженням не тільки соматичного здоров’я, але й здоров’я 
психічного, адекватної соціалізації особи. Шляхи забезпечення 
соматичного здоров’я чітко окреслені Санітарним регламентом 
для закладів загальної середньої освіти. Окремо наголошуємо 
на тому, що нині знову з’являються ресурси суїцидального 
спрямування, тому завданням учителів інформатики є ведення 
роз’яснювальної роботи як серед адміністрації закладу ЗСО, так 
і батьків та здобувачів освіти з даної проблеми.

до 2021/2022 навчального року
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Використання інструментів для організації освітнього процесу 
засобами технологій дистанційного навчання

У 2021 році  Інститут інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН 
України оприлюднив аналітичний звіт 
за результатами онлайн-опитування 
вчителів України у січні-лютому 2021 
року щодо їх готовності та потреб із ви-
користання цифрових засобів та ІКт в 
умовах карантину [17]. У звіті, зокрема, 
представлена порівняльна таблиця ре-
зультатів використання педагогічними 
працівниками цифрових інструментів у 
2020 р. та 2021 р. під час дистанційного 
та змішаного навчання [там само, с.14].

Аналіз узагальнених результатів 
показав, що в порівнянні з квітнем 2020 
року на 18 % збільшилось використан-
ня цифрового ресурсу для створення 
інтерактивних плакатів Padlet, на 11,6% 
– технології «перевернутий клас», 
збільшився також відсоток використан-
ня систем керування класами, зокрема 
платформою Moodle на 0,6%, Edmodo 
– на 3,2%. Щодо використання плат-

форм для проведення веб конференцій, 
то на 30% зросла кількість вчителів, 
що використовують Zoom, сервісом 
JitsiMeet стало користуватись на 8,8% 
більше вчителів, додатком CiscoWebex 
– на 3,3%. Зменшилось використання 
вчителями додатками Google Apps for 
Education (на 30%), Skype (на 23,7%), 
Viber (на 5,2%), Telegram (на 7,1%) та 
WhatsApp (на 9,3%). 

Серед основних потреб у підвищенні 
кваліфікації вчителі вказали методику 
онлайн-уроків та особливостей системи 
змішаного навчання; курси для вчите-
лів НУШ про дистанційне навчання в 
умовах карантину; навчитися створю-
вати навчальні відео та аудіоматеріали, 
вести блог, редагувати уроки у форматі 
презентацій; постійне оновлення нави-
чок використання онлайн інструментів; 
інтегровані онлайн курси; доступність 
до онлайн-курсів, вебінарів; оцінюван-
ня в умовах дистанційного навчання; 

онлайн консультації з окремих питань 
фахівцями ІППО; навчально-методич-
на підтримка реформи НУШ та ін. [там 
само, с.29-30].

Для організації освітнього процесу 
засобами дистанційних технологій про-
понуємо матеріали, розміщені на сайті 
Хмельницького ОІППО у рубриці «Ка-
рантин» https://hoippo.km.ua/?page_id=1409, 
зокрема посібник  «Методика дистан-
ційного навчання» https://bit.ly/36QCvT5, 
інструктивні матеріали по роботі з 
платформами для проведення веб-
конференцій, ментальну карту з віде-
оматеріалами «Вчителю та методисту: 
освоюємо сервіси для дистанційного 
навчання» https://cutt.ly/bnJuNnV, які 
охоплюють питання використання циф-
рових технологій для формувального 
та підсумкового оцінювання, організації 
комунікації та співпраці з учнями, ство-
рення цифрового освітнього контенту, 
організації віртуальних класів та ін.

Учнівські олімпіади
16.04.2020 р. наказом МОН України № 525 було скасовано 

проведення IV етапу олімпіад. Проте олімпіада з інформатики 
відбулася за ініціативи громадської організації «Федерація 
олімпіадного програмування». Завдяки вчителям і тренерам 
учні Хмельниччини  досягли значних результатів https://
data.oi.in.ua/contest/uoi/2021. Переможцями стали Денисюк 
Владислав, Карпенко Дарина – дипломи І ступеня; Воляник 
Олена, таравський Денис – дипломи ІІ ступеня; Ратушняк 
Денис, Міль Віталій – дипломи ІІІ ступеня (тренер – Попик 
Андрій Васильович). За ініціативи Андрія Васильовича також 
було організовано участь учнів у Міжнародній Жаутиковській 
олімпіаді (Казахстан): Денисюк Владислав - золота медаль, 
таравський Денис, Карпенко Дарина – бронзова медаль; 
Всеукраїнській дівчачій олімпіаді з інформатики, де Карпенко 
Дарина здобула диплом І ступеня (абсолютне перше місце) 
та увійшла до складу збірної України на Європейську дівчачу 
олімпіаду з інформатики.

Проведено чергову дистанційну Інтернет-олімпіаду, список 
переможців – за посиланням http://dn.hoippo.km.ua/zoi/2020/listXXI.pdf. 
Висловлюємо подяку всім учителям і тренерам, які готували 
учнів до змагань в умовах пандемії.

Для підтримки обдарованих учнів працює обласний дистан-
ційний факультатив з програмування http://sbs.hoippo.km.ua/, 
на який зареєструвались 1706 учнів Хмельниччини, 1466 
учасників з інших областей та 116 вчителів.

Професійний розвиток 
учителя інформатики

Хмельницький обласний інститут післядипломної педаго-
гічної освіти пропонує такі шляхи підвищення фахового рівня 
вчителів інформатики:

- проходження курсів при Хмельницькому ОІППО, план-
графік курсів - за посиланням https://hoippo.km.ua/?page_id=2289;

- участь у пролонгованих дистанційних тренінгах із питань 
вивчення мов програмування Python, C#, Java, С++, підготов-

ки учнів до олімпіад з Іт, викладання курсів за вибором тощо, 
реєстрація на події - за посиланням 

https://bit.ly/2WaCMOw;
- самоосвіта шляхом опанування відеоматеріалів 

тренінгів, які відбулись (вітка «Самоосвіта педагога» мен-
тальної карти «Інформатика 5-11 клас у період карантину» 
https://cutt.ly/EnGxX9a, матеріали на офіційному Youtube-
каналі «Хмельницький ОІППО» 

https://www.youtube.com/channel/UCWZCVNwUR5kvGQ392MWPp2w);
- участь у вебінарах, семінарах, конференціях та інших 

освітніх заходах, які проводяться на базі інституту;
- обмін досвідом та співпраця у групі соцмережі  Facebook  

«Інформатики Хмельниччини» та ін.

Участь учителів області 
у виставці «Освіта Хмельниччини 

на шляхах реформування»
Вчителі інформатики області постійно беруть активну 

участь у наповнені педагогічним контентом репозитарію 
Хмельницького ОІППО. Призових робіт на постійно-діючій 
цифровій виставці «Освіта Хмельниччини на шляхах рефор-
мування» є така кількість:

- 2014 рік - призових робіт - 8  (І - 3, ІІ - 5, ІІІ - 0);
- 2015 рік - призових робіт - 7  (І - 2, ІІ - 7, ІІІ - 0);
- 2016 рік - призових робіт - 9  ( І - 1, ІІ - 3, ІІІ - 5);
- 2017 рік - призових робіт - 11 (І - 2, ІІ - 3, ІІІ - 6);
- 2018 рік - призових робіт - 9  (І - 2, ІІ - 1, ІІІ - 6);
- 2019 рік - призових робіт - 9 (І -2, ІІ - 2, ІІІ - 5);
- 2020 рік - призових робіт - 15  (І -2, ІІ - 3, ІІІ - 10);
- 2021 рік - подано 20 робіт, які оцінюються експертною 

комісією.

Найактивніше за останні роки проявили себе такі автори 
розробок: Пилипчук Олександр Павлович, Аносов Віталій Олек-
сандрович, Земляк Ірина Вікторівна, Мулик Вікторія Вікторівна, 
Новікова Христина Андріївна, трач Лілія Василівна та ін.

до 2021/2022 навчального року
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       Додаток
САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ

для закладів загальної середньої освіти
Витяг 1
Вимоги до кабінетів інформатики
20. Навчальні приміщення, призначені для роботи з персональними комп'ютерами, повинні 

мати природне та штучне освітлення. Штучне освітлення у приміщеннях повинно здійснюватися 
системою загального освітлення. Норми освітленості на робочих місцях повинні відповідати 
вимогам: на екрані – не менш 200 лк; на клавіатурі, робочому столі учня – не менш 400 лк. За-
бороняється перевищувати рівень освітленості на робочому місці та на екрані ПК більше 600 лк.

21. Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого 
прибирання.

22. Для виконання практичної частини навчального заняття дозволено обладнувати кожне 
робоче місце учня персональним комп'ютером форм–фактора десктоп у такому складі: моні-
тор, системний блок, відокремлена клавіатура, відокремлений маніпулятор типу "миша", стіл, 
стілець (крісло). Дозволяється використання моніторів (екранів) з діагоналлю не менш 38,1 см 
(15 дюймів).

Вимоги до комп'ютерного обладнання, яким комплектуються навчальні приміщення, призна-
чені для роботи з персональними комп'ютерами, визначені у Типовому переліку комп'ютерного 
обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно–технічної) 
освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року N 
1440, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 55/31507.

Допускається співвідношення сторін відеомонітора (екрана) 3:4 та використання сучасних 
моделей відеомоніторів (екранів) (рідкокристалічний, плазмовий тощо). Відеомонітор (екран) по-
винен знаходитись на відстані 1,5 діагоналі екрана від очей учня таким чином, щоб його верхня 
половина знаходилась на рівні очей учня. Ширина і глибина робочої поверхні робочого столу 
учня повинна забезпечувати виконання учнем операцій в межах зони досяжності – шириною 
та глибиною не менше 0,50 м.

У разі відсутності можливості обладнання робочих місць учнів персональними комп'ютерами 
форм-фактора десктоп допускається використання портативних персональних комп'ютерів 
(ноутбуків) з діагоналлю відеомоніторів (екранів) не менше 35,56 см (14 дюймів) за умови ви-
користання відокремленої клавіатури (учнями 1-7 класів) та використання відокремленого ма-
ніпулятору типу "миша" (учнями 1-11(12) класів), а також обов'язкового чередування практичної 
та теоретичної частин навчального заняття.

Для проведення лабораторних і практичних робіт (дослідження фізичних, хімічних, 
біологічних явищ та явищ в географічній оболонці), проєктної діяльності, навчальних занять з 
робототехніки, військово–польових зборів допускається використання учнями 7 – 11(12) класів 
персонального комп'ютера форм–фактора планшетний ПК з діагоналлю екранів не менше 25,4 
см (10 дюймів).

Протягом навчального заняття, після роботи з комп'ютерною технікою обов'язково повинні 
виконуватися комплекси вправ для профілактики зорової та статичної втоми. Комплекси вправ 
з рухової активності та комплекс вправ гімнастики для очей наведені у додатку 3 до цього 
Санітарного регламенту.

23. Забороняється використання у закладах освіти як відеомонітори (екрани) пристрої, 
сконструйовані на телевізійних електронно–променевих трубках.

24. Проводи чи інші провідники, через які подається електричний струм в комп'ютерній 
техніці, повинні бути надійно ізольовані й механічно захищені з метою запобігання ураження 
електричним струмом учасників освітнього процесу.

25. Не дозволяється одночасна робота за одним комп'ютером двох і більше учнів, неза-
лежно від їх віку.

26. Медичними протипоказаннями до занять учнів з персональною комп'ютерною технікою є: 
аномалія рефракції, некорегована міопія або гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія.

27. Використання друкувальних та (або) копіювальних пристроїв у навчальних приміщеннях 
дозволяється при відсутності учнів та по завершення навчальних занять. Після використання 
таких пристроїв приміщення необхідно провітрити.

Витяг 2
Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання
8. При використанні технічних засобів навчання (далі – ТЗН) під час проведення навчально-

го заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної 
діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 
10 хвилин; для учнів 2-4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів – не більше 20 хви-
лин; для учнів 8-9 класів – 20- 25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 
хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) 
класів – не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин 
на другому навчальному занятті.

9. Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи 
гімнастики для очей. Комплекси відповідних вправ наведені у додатку 3 до цього Санітарного 
регламенту.
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