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Тема уроку: Інформаційні процеси. 

Мета уроку:  

Навчальна складова мети уроку. Формування предметної ІКТ- 

компетентності. Учень (учениця) описує і розрізняє основні інформаційні 

процеси;наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності 

і в світі. 

Розвивальна складова мети уроку. Розвиток навичок мислення високого рівня 

(знання, розуміння, використання; уваги, уяви, комунікативних здібностей, 

естетичного смаку. 

Виховна складова мети уроку. Формування поведінкових компетенцій. 

Виховання активності, наполегливості, поваги  до відомих особистостей рідного 

краю,толерантного ставлення до товаришів. 

Обладнання і наочність: портрет В.Сухомлинського(додаток 1), український 

рушник, комп’ютерна презентація «Життя і творчість В.Сухомлинського.ppt» 

(додаток 2), виставка зразків носіїв інформації, комп’ютер, комп’ютерна 

програма «Stamina»,картка з домашнім завданням (додаток 3), підручник: 

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. «Інформатика: 5кл: 

для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.:Генеза.2013р. – 200с. 

 

Хід уроку 

 

1. Організаційний момент 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесний (бесіда). 

Поточна хвилина: 

1-2 

Перевірка готовності дітей до 

уроку, психологічний настрій 

на роботу. 

 

 

Слухове сприйняття 
інформації. 
Перевірка робочих 

місць. 
 

 

2. Робота з епіграфом. Знайомство з життям і творчістю В.Сухомлинського 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесно-наочний 

(бесіда). 

Поточна хвилина: 

2 - 4 

Ознайомлення з епіграфом 

уроку  «Байдужість на 
уроках, відсутність 
розумової праці,  там де 
вона має бути,  - головна 
причина відсутності 
вільного часу» 
 В. О. Сухомлинський 
Запитання: Як ви розумієте 

цей вислів? 

Демонстрація презентації 

«Життя і творчість 

В.Сухомлинського.ppt»  

(слайди 1-8, додаток 2)   

Слухове сприйняття 
інформації. 
 

 

 

 

 

 

Висловлювання 

власних 

Висловлювання 

власних міркувань. 
 
Слухове та зорове 
сприйняття інформації. 
міркувань. 



3. Перевірка домашнього завдання та актуалізація опорних знань 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесний 

(фронтальне 

опитування учнів). 

Поточна хвилина: 

4 - 10. 

Запитання: 

1. Що містять повідомлення? 

2. Якими способами можна 

подавати повідомлення? 

3. Як людина сприймає 

повідомлення? 

4. Наведіть приклади текстових, 

числових, графічних, звукових 

повідомлень. 

5. Наведіть приклади 

повідомлень, поданих 

умовними сигналами 

6. Наведіть приклади 

повідомлень, поданих 

комбінованим способом. 

Правильна відповідь  кожного 

учня  фіксується  отриманням  

заохочувального «сонечка». 

Швидке реагування на 
сформульоване 
питання, 
висловлювання 
власних міркувань. 

4. Повідомлення теми й мети уроку 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

 

Методи навчання: 

проблемний  

(пояснення з 

елементами бесіди) 

 

Поточна хвилина: 

10-12. 

Створення проблемної 

ситуації. 

Запитання: Який термін, що ви 

вже вивчили нагадує слово 

«інформаційний»? 

Пригадайте що таке 

«інформація» ? 

«Процес»(з лат. проходження, 

просування) – це послідовність 

взаємопов’язаних дій, що 

тривають протягом певного 

часу.  

Правильна відповідь  кожного 

учня  фіксується  отриманням 

заохочувального «сонечка». 

 

 

Висловлювання 

власних міркувань. 

5. Ознайомлення з новим матеріалом, формування нового навчального 

досвіду 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесно-наочний 

(розповідь, 

дискусія). 

План уроку 
Теоретична частина 

1. Збереження повідомлень. 
Демонстрація виставки носіїв 
інформації. 
2. Передавання повідомлень. 
3. Опрацювання повідомлень. 

Слухове та зорове 

сприйняття інформації. 

Здійснення відповідних  

записів у робочих 

зошитах. 

 



Поточна хвилина: 

12 - 24. 

4. Пошук повідомлень. 
 Узагальнення міркувань учнів 

Висловлювання 

власних міркувань 

 

6. Фізкультхвилинка 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесно-наочний 

(розповідь). 

 

Поточна хвилина: 

24 - 25. 

Завдання:  

Треба дружно всім нам стати, 

І фізпаузу почати. 

Нумо, діти посміхніться 

І до сонця потягніться. 

Опустили руки вниз.  

Пальчиком вказівним носик 

свій дістали. 

Вліво, вправо поверніться. 

Раз присядьте, два присядьте 

І за парти дружно сядьте. 

Виконання вправ 

учнями 

7. Пояснення домашнього завдання 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесний. 

 

Поточна хвилина: 

25 -27. 

Завдання: 

1. Опрацювати §1.2 

підручника. 

2. Дати відповіді на питання 

с.15  

3. Письмово впр.7,с.16 

Консультування учнів. 

Слухове та зорове 

сприйняття інформації. 

Здійснення відповідних 

записів у щоденнику. 

8. Робота за комп’ютером 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

індивідуальна або в 

парах. 

Методи навчання: 

практично-

репродуктивний 

(самостійна робота 

учнів). 

Поточна хвилина: 

27-37. 

Повторення правил роботі за 

комп’ютером.  

 

Завдання: Виконати  вправи 

на відпрацювання навичок 

набору тексту . 

Слідкувати за поставою учнів 

при роботі за комп’ютером. 

За потреби – консультування 

учнів. 

Учні по черзі 

називають правила 

роботи за комп’ютером. 

Самостійна робота 

учнів з програмою 

«Stamina». 

 

  

 

 

 

9. Релаксація 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесно-наочний 

(розповідь). 

Поточна хвилина: 

37 - 38. 

Завдання:  

1. Швидко покліпати, 

закрити очі і посидіти 

спокійно, повільно рахуючи 

до 5. Повторити 4-5 разів. 

2. Подивитися на вказівний 

палець витягнутої руки на 

Виконання вправ 

учнями 



рахунок 1-4, потім перенести 

погляд вдалину на рахунок 1-6. 

Повторити 4-5 разів. 

10. Підсумок уроку. Оцінювання 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесний. 

 

Поточна хвилина: 

38-43. 

Запитання:  

1. Для чого потрібні носії 

інформації? 

2. Про як носії інформації ви 

дізналися на уроці? 

3. Інформаційні процес – це 

дії над…….? 

4. Які дії ми називаємо  

інформаційними процесами? 

Педагогічний коментар 

навчально-пізнавальної 

діяльності, здійсненої учнями 

на уроці. 

Правильна відповідь кожного 

учня  фіксується  отриманням 

заохочувального «сонечка». 

 Оцінювання діяльності 

кожного учня 

 

Висловлювання 

власних міркувань. 

 

 

 

 
 
Підрахунок отриманих 

заохочувальних 

«сонечок», 

повідомлення вчителю. 

11. Підсумкове слово вчителя . 

Форма організації Діяльність вчителя Діяльність учнів 

Форма навчання: 

колективна. 

Методи навчання: 

словесно-наочний 

(бесіда). 

Поточна хвилина: 

43 - 45. 

Демонстрація презентації 

«Життя і творчість 

В.Сухомлинського.ppt» слайд 9 

(додаток1)  

В.О. Сухомлинський у своїй 

книзі «Серце віддаю дітям» 

писав: «В своїх мріях я бачу 

вас дорослими людьми, мої 

дорогі діти. Кожного з вас я 

бачу мужнім патріотом, 

людиною з чесним і гарячим 

серцем, ясним розумом, 

золотими руками». 

 

Слухове сприйняття 
інформації. 

 

 Запитання: Як ви можете стати 

такими? 

Такими  ви станете, якщо 

будете наполегливо 

працювати та добре навчатись.  

Я щиро бажаю, кожному з вас 

стати такою Людиною.  

Висловлювання 

власних міркувань 

 

 

 

 

. 

  



Додаток 1 

В.О.Сухомлинський 
  



 

Додаток 2 
  

Слайд 1       Слайд 2 
 

 

 

 

  Слайд 3       Слайд 4 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Слайд 5       Слайд 6 

 

Твори 

В. О. Сухомлинського 

для дітей і про дітей.



 

  

 Слайд 7       Слайд 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

  



Додаток 3 

Картка з домашнім завданням 

1. §1.2 , стор.11 – 15 прочитати. 

2. Дайте відповіді на запитання, стор.15 

1) Для  чого людина зберігає повідомлення? 

2) Які носії повідомлень ви використовуєте? 

3) Хто кому може передавати повідомлення? 

4) Для чого людина шукає повідомлення? 

5) Чи може шукати повідомлення автоматичний пристрій? 

6) У чому полягають процеси зберігання, передавання, опрацювання і 

пошуку повідомлень? 

7) Які інформаційні процеси відбуваються під час навчання? 

8) Які пристрої використовує людина, здійснюючи інформаційні 

процеси? 

3. Письмово виконати  вправу №7 на стор.16 

Укажіть, до яких інформаційних процесів належить: 

а) зйомка кінофільму; 

б) мислення; 

в) телефонна розмова ; 

г) ксерокопіювання; 

д) відповідь учня на уроці; 

е) написання листа; 

ж) шифрування повідомлень; 

з) написання  контрольної роботи; 

и) виставлення семестрових оцінок; 

к) ведення щоденника; 

л) фотографування; 

м) ведення записів на уроці; 

н) показ пантоміми; 

о) надсилання листа. 

4. Додаткові завдання на вибір стор.16 

Вправа  №9. Складіть кросворд, у якому використовуються слова 

інформація, повідомлення, процес, телевізор, світлофор, лист, учитель. 

  

Вправа  №10. Підготуйте повідомлення про отримання та передавання 

повідомлень тваринами і рослинами.  

 

Вправа  №11. Підготуйте повідомлення про інформаційні процеси в житті 

ваших батьків.  


