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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання ін-

форматики» є формування у студентів знань, навичок і вмінь, необхідних для 

навчання основам інформатики й обчислювальної техніки, використання засо-

бів сучасних інформаційних технологій у вивченні навчанні шкільної інформа-

тики й інших фахових дисциплін, для управління навчальним процесом, для 

формування елементів інформаційної культури учнів, інтенсифікації та оптимі-

зації навчального процесу, повного розкриття потенціалу вчителя та учня, пог-

либлення теоретичної підготовки, фундаментальних знань і надання результа-

там навчання практичної значущості. 

Основними завданнями вивчення начальної дисципліни «Методика  

викладання інформатики» є: розкрити значення інформаційної культури у зага-

льній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної техно-

логії на науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства; сфо-

рмувати у студентів достатні знання, уміння і навички, необхідні для ефектив-

ного використання засобів ІКТ у своїй майбутній професійній діяльності; сфо-

рмувати у студентів основи інформаційної культури майбутнього вчителя 

тощо.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: мету, завдання і зміст навчання інформатики для різних типів 

шкіл і вікових груп учнів; шкільні програми, підручники, навчальні посібники, 

педагогічні програмні засоби, рекомендовані Міністерством освіти та науки 

України для використання в навчальному процесі, а також додаткової методич-

ної, наукової, періодичної літератури; основні поняття кожного розділу, їх осо-

бливості, ураховувати труднощі, які можуть виникнути в учнів під час вивчен-

ня даних тем, знати методичні шляхи їх подолання; методи, форми, засоби, 

прийоми навчання інформатики, які можуть бути використані під час вивчення 

певних тем, розділів; основні види і зміст позакласної роботи в напрямі удоско-

налення знань із предмета, зміст факультативних курсів з інформатики; основні 
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етапи розв’язування задач на ПК, метод послідовного уточнення алгоритмів; 

різні форми контролю і прийоми оцінки діяльності учнів; 

уміти: складати календарні та тематичні плани; робити логіко-

дидактичний аналіз розділів і тем; робити методичний аналіз задач; писати кон-

спекти уроків, позакласних заходів і факультативних занять; розв’язувати різ-

номанітні задачі на ЕОМ прикладного характеру, доводити правильність алго-

ритмів і програм; проводити уроки різних типів; проводити позакласні заходи; 

виготовляти наочність і дидактичний матеріал; володіти навичками дослідни-

цько-методичної роботи. 
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ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Навчальна програма та календарно-тематичний план предме-

та  «Інформатика» 

Мета роботи: ознайомлення з навчальною програмою та календарно-

тематичним планом з предмета «Інформатика»; формування вмінь і навичок зі 

складанню календарно-тематичного плану. 

Вимоги до знань і вмінь: розуміти значення і структуру навчальної про-

грами та календарно-тематичного плану; уміти складати календарно-

тематичний план роботи вчителя з предмета «Інформатика». 

Короткі теоретичні відомості 

Мета і завдання навчання інформатики 

Метою навчального курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з 

основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних 

комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити 

формування у випускників школи основ інформаційної культу-

ри та інформаційно-комунікативної компетентності. 

Завданнями навчального курсу є: 

– формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфі-

кованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; 

– розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально викорис-

товувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й сис-

тематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; 

– формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отри-

мання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою 

професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства. 
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Структура навчальної програми 

Навчальна програма складається з: 

– пояснювальної записки, де визначено мету та завдання вивчення інфор-

матики, охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано особливості 

організації навчання інформатиці у профільній школі, критерії оцінювання на-

вчальних досягнень, а також подано рекомендації щодо викладання навчально-

го матеріалу за програмою; 

– змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень 

учнів; 

– додатків, де вказано перелік навчальних курсів за вибором, які можуть 

доповнювати цей навчальний курс, перелік методичної літератури. 

Вимоги до складання календарно-тематичного плану 

Навчання учнів інформатиці має здійснюватися систематично, послідов-

но, з урахуванням вимог програми з інформатики, згідно з кількістю годин, ви-

значених навчальним планом школи. Плани роботи вчителя інформатики мо-

жуть відображати навчально-виховний процес, систему позакласної роботи та 

роботу кабінету. 

Для організації навчально-виховного процесу вчитель повинен уміти 

складати плани: перспективний (річний), тематичний, план-конспект уроку. 

Перспективний (річний) план відтворює вивчення інформатики за темами. 

Він дозволяє визначити місце теми в структурі предмета, спланувати практичні 

заняття, систему повторення, провести підготовчу роботу до теми, враховуючи 

певні засоби навчання. Перспективний план потрібний кожному вчителю-

початківцю для самоконтролю в строках проходження матеріалу, використання 

обов’язкових форм навчання, організації систематичного внутрішньо предмет-

ного і міжпредметного повторення. Він може складатися за формою 1. 

Форма 1 

На-

зва 

Позау-

рочна 

Кіль-

кість 

Термін 

прове-

Повторення мате-

ріалу 

Лабораторна 

робота 

Позакласне 

заняття 
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теми робота годин дення Внутріш-

ньопред-

метне 

Між 

пред-

метне 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Тематичний план дозволяє бачити місце кожного уроку в системі уроків 

теми, визначати значення кожного кроку в процесі формування умінь на основі 

знань, відображає систему вивчення школярами прийомів і методів самостійної 

навчальної діяльності, дає можливість вчителю своєчасно підготувати необхід-

ні засоби навчання до кожного уроку. 

Основні вимоги до календарно-тематичного планування: 

1) тематичний план складається на основі програми і загалом їй відповідає; 

2) матеріал має бути розподілений рівномірно і послідовно, у логічному вза-

ємозв’язку; 

3) матеріал по змозі має відповідати підручнику або основному посібнику; 

4) таблиця для складання календарно-тематичного плану може мати такі ко-

лонки (форма 2). 

Форма 2 

№ 

пар. 
Тема уроку 

Кількість 

год 
Дата 

Обладнання 

та програмне 

забезпечення 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

Тематичний план дає змогу вчителю побачити всю тему в цілому, визна-

чити послідовність формування понять, практичних умінь, методів і прийомів 

самостійної роботи учнів. Він допомагає своєчасно організувати підготовку, 

проведення програмних практичних занять, які мають попередній характер, а 

також систематично здійснювати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки 

в процесі оволодіння школярами знаннями з інформатики. 

Тематичний план можна скласти і за такою схемою: 

1. Назва теми і кількість годин, які даються шкільною програмою на її ви-

вчення. 

2. Система понять теми. 
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3. Навчально-виховні завдання теми: 

– освітні; 

– розвивальні; 

– виховні. 

Розподіл уроків теми здійснюється за такою формою 3 

Форма 3 

№ 

пор 

Т
ем

а 
у

р
о

к
у
 

Т
и

п
 у

р
о

к
у

 

В
и

д
 у

р
о
к
у

 

Л
аб

-н
і р

о
б
о
ти

 

О
б
л
ад

-н
я 

та
  

п
р
о
гр

ам
н

е 
 

за
б
ез

п
еч

ен
н
я 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
  

р
о
б
о
та

 у
ч
н
ів

 

П
и

та
н
н

я 
д
л
я 

 

п
о
вт

о
р
ен

н
я 

та
 

у
за

га
л
ьн

ен
н
я Література 

Д
л
я 

вч
и

те
-

л
я 

Д
л
я
  

у
ч
н

ів
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Під час складання тематичного плану особливу увагу потрібно звернути 

на визначення завдань теми. Плануючи освітні завдання, слід виділити систему 

понять, які треба заново сформувати, і понять, які розвиваються в поданій темі. 

Окремо слід відзначити розвиток загальних понять, а також необхідно виділити 

формування або розвиток спеціальних і загальнонавчальних умінь і навичок. 

Плануючи розвивальні завдання теми, необхідно передбачити розвиток 

мислення, пам’яті, уваги учнів, формування мотивів і потреби в навчанні, роз-

виток пізнавальних інтересів і здібностей учнів під час вивчення конкретної 

теми. 

Під час планування виховних завдань на конкретну тему слід вибирати 

тільки ті з них, реалізація яких можлива з урахуванням особливостей змісту те-

ми, методів і прийомів, які використовуються. 

Такий комплекс взаємопов’язаних завдань теми дозволяє отримати кращі 

навчально-виховні результати. 

Заповнюючи форму, слід користуватися програмою зі шкільного курсу 

інформатики і підручником. 

У графі 7 слід відобразити можливі види позаурочної самостійної роботи 

учнів у зв’язку з вивченням матеріалу уроку: роботу з підручником, з 
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комп’ютером, з натуральними і образотворчими засобами наочності, робочим 

зошитом. 

У графу 8 потрібно включити той конкретний матеріал програми з інфо-

рматики, який необхідно повторити у зв’язку з вивченням нових понять (внут-

рішньопредметні зв’язки), і той матеріал з інших предметів, який допоможе за-

своїти ці поняття (міжпредметні зв’язки). 

У графі 9 зазначається література з теми для вчителя, а в графі 10 – літе-

ратура, рекомендована учням для позаурочного та позакласного читання. 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Ознайомитися з навчальною програмою з інформатики. 

2. Скласти календарно-тематичний план на 1-ше півріччя 10 класу, урахо-

вуючи шкільний підручник або навчальний посібник за формою. 

3. Скласти тематичний план вивчення теми «Системи обробки табличної 

інформації» 1-го півріччя 10 класу, ураховуючи орієнтовне поурочне плануван-

ня курсу інформатики, шкільний підручник або навчальний посібник і наявні 

педагогічні програмні засоби пакета «Методика навчання інформатики»  

за формою 3. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Календарно-тематичний план. 

3. Тематичний план вивчення теми «Системи обробки табличної інформа-

ції». 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Проаналізуйте розвиток та особливості шкільного курсу інформатики. 

2. Особливості курсів «Інформатика» та «Інформаційні технології». 

3. Формування інформаційної компетентності учнів. 

4. Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики. 

5. Проаналізуйте навчальну програму шкільного курсу інформатики рівень 

стандарту та академічний рівень для 10 класу. 
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 Література: []. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Вимоги до оформлення та структура конспекту уроку інформа-

тики  

Мета роботи: сформувати вміння та навички складання та оформлення 

конспекту уроку інформатики. 

Вимоги до знань і вмінь: розуміти значення і структуру конспекту уроку 

інформатики; уміти складати розширений план конспект уроку з інформатики. 

Короткі теоретичні відомості 

Урок – основна форма організації навчально-виховної роботи в школі. 

Основні характерні ознаки уроку: 

− мета; 

− зміст; 

− методи і засоби навчання; 

− організація навчальної діяльності. 

Мета – загальноосвітня, виховна, практична (розвивальна). 

Методи навчання – це упорядковані способи взаємопов’язаної діяльнос-

ті вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення цілей навчання. 

Опис кожного методу потребує: 

1) опису навчальної діяльності вчителя; 

2) опису навчальної (пізнавальної) діяльності учня; 

3) опису зв’язку між ними, або спосіб, яким навчальна діяльність вчителя 

керує пізнавальною діяльністю учня. 

У виборі певного методу слід ураховувати: 

1) мету уроку; 

2) структуру та інші особливості змісту матеріалу уроку (складність, новиз-

на, характер матеріалу тощо); 

3) особливості учнів класу (рівень розвитку мислення; рівень знань, умінь і 

навичок; рівень вихованості тощо); 
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4) наявність певних дидактичних матеріалів, обладнання, комп’ютерного 

програмного забезпечення і т. д.; 

5) час проведення уроку, наповненість класу тощо; 

6) індивідуальну майстерність вчителя та його особисті людські якості. 

Методи навчання поділять на методи наукового дослідження та методи 

навчання конкретного предмету (зокрема, інформатики). 

Методи наукового дослідження складаються з загальних методів дидак-

тики з урахуванням специфіки навчального предмету (індукція, дедукція, ана-

ліз, синтез, аналогія, узагальнення, абстрагування, конкретизація, класифікація, 

систематизація) і спеціальних (притаманних тільки методиці навчання інфор-

матики) методів (метод побудови математичних та інформаційних моделей, 

специфічні методи абстрагування тощо). 

До методів навчання інформатики належать проблемний метод, проблем-

не навчання через задачі, евристичний метод, алгоритмічний метод, програмове 

навчання, конкретно-індуктивний та абстрактно-дедуктивний методи тощо. 

Застосування проблемного методу передбачає: 

1) створення проблемної ситуації; 

2) певна готовність і певний інтерес у учнів до знаходження розв’язання; 

3) можливість неоднозначного шляху розв’язання проблеми. 

Схема реалізації проблемного методу: 

1) створення проблемної ситуації; 

2) висунення гіпотез учнями; 

3) обговорення гіпотез; 

4) розв’язування проблеми; 

5) висновки. 

На уроках з інформатики слід використовувати загальні, групові та інди-

відуальні форми роботи з учнями. 

Форми організації навчальної діяльності: лекції, семінари, практичні 

заняття, консультації, конференції, диспути, дослідна робота, додаткові заняття 

з учнями, що відстають, тощо. 
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Типи уроків 

Уроки можна класифікувати за двома ознаками – за дидактичною ме-

тою та за способом їх проведення. 

За дидактичною метою: 

– урок вивчення нового матеріалу; 

– урок закріплення вивченого; 

– урок перевірки знань, умінь і навичок; 

– урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу. 

За способом проведення: 

– комбінований урок; 

– урок пояснення нового матеріалу; 

– урок розв’язування задач; 

– оглядовий урок; 

– урок повторення; 

– урок-лекція; 

– урок-семінар; 

– лабораторна робота; 

– урок-залік; 

– самостійна робота; 

– контрольна робота; 

– урок-бесіда тощо. 

Вимоги до уроку інформатики: 

– цілеспрямованість; 

– раціональна побудова змісту уроку; 

– оптимальний вибір засобів, методів і прийомів навчання і виховання. 

Основні етапи уроку: 

– постановка мети уроку перед учнями; 

– ознайомлення з новим матеріалом; 

– закріплення вивченого; 

– перевірка знань, умінь і навичок учнів; 
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– систематизація та узагальнення вивченого матеріалу. 

Основні типи уроків 

Структура комбінованого уроку: 

– перевірка домашнього завдання; 

– пояснення нового матеріалу; 

– закріплення вивченого матеріалу; 

– інструкція до домашнього завдання. 

Види уроків вивчення нового матеріалу: 

– пояснення нового матеріалу вчителем; 

– самостійна робота учнів з підручниками, посібниками, іншою додатковою 

літературою; 

– самостійна робота учнів із програмним забезпеченням; 

– самостійне вивчення матеріалу під час розв’язування задач тощо. 

Види уроків лабораторної роботи: 

– розробка алгоритмів розв’язання задач, програм і т. д.; 

– робота з комп’ютерним програмним забезпеченням; 

– обчислювальна обробка результатів задач, алгоритмів тощо; 

– робота з таблицями, довідковою літературою, включаючи підручники і 

спеціальні інструкції, що складені за такою схемою: 

1) Тема роботи. 

2) Мета роботи. 

3) Обладнання та програмне забезпечення. 

4) Короткі теоретичні відомості. 

5) Завдання до лабораторної роботи та план роботи. 

6) Форма представлення результатів. 

7) Контрольні запитання. 

8) Вимоги до оцінювання результатів роботи. 

Лекційно-практична система 

Лекція в школі відрізняється від лекції у вищому навчальному закладі. 

Шкільна лекція має бути близькою до бесіди, де можна заслуховувати короткі 
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повідомлення та коментарі учнів. У лекції слід поєднувати інформаційні та 

проблемні аспекти. Лекція в школі не має замінювати роботу учнів з підручни-

ком та іншою літературою. 

Оптимально розглядати шкільну лекцію як елемент лекційно-практичної 

системи, що має таку структуру: 

– підготовчий урок; 

– лекція; 

– практичні заняття; 

– семінари; 

– контрольно-залікові уроки. 

Семінар – це колективне обговорення теми під керівництвом вчителя. 

Семінар проводиться для систематизації, узагальнення і закріплення 

знань учнів. Основний навчально-виховний ефект має підготовча робота учнів 

до семінару: опрацювання матеріал за підручником і додатковою літературою; 

розв’язування задач; самостійне складання алгоритмів, програм, вправ, задач; 

виготовлення наочності, комп’ютерного програмного забезпечення; підготовка 

повідомлень, виступів, рефератів. 

Для ефективної організації роботи семінар має відповідати та-

ким вимогам: 

1) тема семінару має бути ключовою; 

2) тема має викликати інтерес і бути посильною для самостійного опрацю-

вання; 

3) наявність відповідної літератури та іншого методичного та програмного 

забезпечення; 

4) необхідний запас знань, умінь і навичок учня. 

Конспект уроку 

План уроку визначає систему понять, що вивчаються, на кожний урок, 

формування загальнонавчальних і спеціальних умінь відповідно до змісту, ві-

дображає розв’язання комплексу виховних завдань, розвиток особистісних яко-

стей учнів. 
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Учитель розкриває у плані всі структурні елементи уроку, ретельно про-

думує кожний етап, визначає методи і засоби подання матеріалу. 

Методичні вимоги до уроку інформатики: 

1. Сформулювати тему уроку. 

2. Визначити цілі уроку: освітні, практичні (розвивальні) і виховні. 

3. Визначити тип уроку і відповідно до нього розробити структуру уроку, 

визначити конкретне завдання кожного етапу уроку. 

4. Відібрати навчальний матеріал відповідно до мети (освітньої) і завдань 

окремих етапів уроку. 

5. Визначити методи і прийоми роботи учнів. 

6. Визначити прийоми керування вчителем діяльністю учнів. 

7. Вибрати засоби навчання (підручник, дидактичні або роздавальні матері-

али й ін.). 

8. Визначити форму і зміст матеріалів для перевірки засвоєння матеріалу, 

розглянутого на уроці. 

9. Продумати інструктаж до виконання домашнього завдання і форму під-

биття підсумків уроку. 

У розгорнутому плані уроку мають бути відображені: тема уроку, цілі 

уроку, обладнання та програмне забезпечення уроку, етапи уроку (у плані ма-

ють бути позначені тільки ті з них, що будуть на конкретному уроці). 

Методичні рекомендації та вимоги до різних етапів уроку: 

1. Перевірка домашнього завдання. У плані вказати тільки те, що перевіря-

ється, з якою метою й у якій формі. 

2. Пояснення (вивчення) нового матеріалу. У плані вказати: 

а) головну суть нового матеріалу (про що матеріал, який вид задач, який 

прийом (алгоритм, спосіб, метод) уводиться і т. д.); 

б) яким дидактичним прийомом (способом, методом) буде вивчатися нове: 

читання книги, пояснення вчителя, доповіді учнів, самостійне розв’язування за-

дач, робота з комп’ютером і т. д.; 
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в) якщо подається новий алгоритм або вводиться новий прийом 

розв’язування задач, то відповідний матеріал має бути викладений в плані. 

3. Організація самостійної роботи учнів. У плані указати форми організа-

ції самостійної роботи (подано завдання працювати з книгою і сформульовані 

питання, на які треба в книзі знайти відповідь; подано завдання розв’язати за-

дачі і приведені вказівки на комп’ютері, що допомагає й організує 

розв’язування задач; подані два варіанти задачі зазначені аналогічні, але уже 

розв’язані задачі, якими можуть скористатися учні у разі труднощів, і т. д.; на-

ведено розв’язання задач). 

4. Перевірка самостійної роботи учнів. У плані має бути зазначена одна з 

форм перевірки: учитель збирає виконану роботу і перевіряє після уроку; учні 

обміняються зошитами і виконають взаємоперевірку; на комп’ютері буде пода-

не правильне розв’язання і учні звіряться зі зразком і т. д. 

5. Домашнє завдання. У плані має бути зазначена мета домашнього за-

вдання, визначена форма його подання учнями і розв’язані всі задачі, на дома-

шнє опрацювання. 

6. Висновки до уроку. У цій частині плану має бути чітко сформульовано, 

які пізнавальні результати одержать учні на уроці. Висновки з уроку тісно 

пов’язані з цілями уроку, але вони уточнюють і конкретизують мету й одержу-

ють закінчене формулювання тільки в реально проведеному уроці. Якщо поста-

влені цілі до уроку були досягнуті, то, звичайно, висновки будуть їх у своїй ос-

нові повторювати, тільки конкретизуючи. Якщо під час уроку довелося відхи-

литися від основної мети, то і висновки будуть інші. 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити розширений конспект уроку з вибраної теми, ураховуючи ме-

тодичні вимоги до конспекту уроку з інформатики. 

2. Провести аналіз уроку за схемою: 

а) визначити ключові моменти уроку: місце даного уроку в системі уроків з 

теми; мету і завдання уроку; тип і структуру уроку. 

б) провести аналіз кожної структурної частини уроку: 
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– визначити, яке освітнє завдання розв’язується; 

– проаналізувати зміст відібраного навчального матеріалу й установити 

відповідність поставленому завдання; 

– відзначити методи і прийоми, використані вчителем (розповідь, бесіда, 

створення проблемної ситуації, постановка проблемних питань і т. д.); 

– форми організації діяльності учнів (колективна й індивідуальна робота, 

усна і письмова робота); 

– форми і методи контролю за діяльністю учнів. 

в) виконати аналіз дидактичних і психологічних особливостей уроку за схе-

мою комплексного аналізу уроку. Для цього відповісти на наступні питання. 

Чи правильно визначена мета уроку? 

Чи враховані освітні та розвивальні завдання, що розв’язувалися на 

уроці? 

Чи обґрунтований добір навчального матеріалу на урок? (Відповідність змі-

сту уроку його основній навчальній меті, чи достатній обсяг навчального мате-

ріалу на уроці, чи відбитий в матеріалі взаємозв’язок теорії і практики?). 

Які методи і прийоми роботи використовував учитель на уроці, чи відпові-

дають вони меті і змістові навчального матеріалу? (Постановка проблемних пи-

тань, їхня точність і логічність). 

Розв’язування пізнавальних завдань, їхня доступність, формування 

уміння працювати з книгою, комп’ютером і т. д.). 

Які методи і прийоми контролю й оцінювання діяльності учнів використо-

вував учитель на уроці? 

Які особливості діяльності учнів на уроці? (Стійкість уваги учнів, 

швидкість переключення уваги; зовнішні прояви активної розумової діяль-

ності; співвідношення роботи за зразком і самостійної роботи учнів; розумові 

дії, якими володіють учні; позитивні і негативні емоції учнів на уроці; відно-

шення окремих учнів до навчальної роботи на уроці). 

г) зробити загальні висновки до уроку: організація уроку, досягнення 
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мети і завдань року (освітніх, розвивальних і виховних), загальна оцінка ді-

яльності вчителя й учнів на уроці. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Розширений план-конспект уроку з вибраної теми. 

3. Аналіз уроку. 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Групові форми діяльності учнів. 

2. Робота парами. 

3. Індивідуальний практикум. 

4. Лабораторні заняття. Особливості лабораторної роботи з інформатики. 

5. Семінар і його можливості. Способи проведення семінару. 

6. Шкільна лекція. 

Література: []. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема.  Методика викладання теми «Інформація. Інформаційні проце-

си та системи». «Апаратне забезпечення інформаційних систем» 

 Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення по-

нять: інформація, повідомлення, інформаційні системи та технології, апаратне 

та програмне забезпечення інформаційної системи. 

 Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи». «Апа-

ратне забезпечення інформаційних систем». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 
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9 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 

Навчальні досягнення учнів 

1 Інформація. Інфо-

рмаційні процеси та 

системи (2 год) 

  

Поняття про інфор-

мацію та повідомлення, 

види повідомлень. Оці-

нювання кількості інфо-

рмації, поняття про інфо-

рмаційну надлишковість 

повідомлень. Способи 

подання і кодування по-

відомлень, двійкове ко-

дування. Вимірювання 

довжини двійкового ко-

ду. Інформаційні проце-

си: отримання,  

Учень  

пояснює: 

– поняття інформації та повідомлення; 

– поняття про інформаційну надлишковість 

повідомлень; 

– поняття інформаційної системи; 

– поняття апаратного та програмного забезпе-

чення; 

– поняття інформаційної культури; 

–  поняття про інформатику як науку; 

описує: 

– способи подання повідомлень; 

– способи оцінювання кількості інформації; 

– різновиди інформаційних процесів: отри-

мання, збирання, зберігання, пошуку, оброб-

ки і передавання інформації; 

– етапи розвитку та сфери застосування інфо-

рмаційних технологій; 

– різновиди інформаційних систем; 

– структуру інформаційної системи; 

збирання, зберігання, 

 пошук, обробка і пере-

давання інформації. 

Поняття про інфор-

маційні системи та тех-

нології. Види інформа-

ційних систем. Поняття 

про апаратне та програм-

не забезпечення інфор-

маційної системи. Етапи 

розвитку та сфери засто-

сування інформаційних 

технологій. Поняття про 

інформаційну культуру. 

Інформатика як наука 

називає: 

– види повідомлень; 

дає означення: 

– одиниць вимірювання довжини двійкового 

коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, 

терабайт; 

уміє: 

– визначати довжину двійкового коду повідо-

млення. 
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2 Апаратне забезпе-

чення інформацій-

них систем (3 год) 

Типова архітектура 

персонального 

комп’ютера. Класифі-

кація та призначення 

апаратних засобів: 

пристроїв уведення, 

виведення, зберігання 

та обробки інформа-

ції. 

Класифікація та ос-

новні характеристики 

процесорів. Принцип дії 

та основні характерис-

тики найбільш пошире-

них видів за-

пам’ятовуючих пристро-

їв: дискових накопичу-

вачів, оперативної та 

флеш-пам’яті. Класифі-

кація та основні харак-

теристики принтерів. Ві-

деосистема комп’ютера, 

призначення та основні 

характеристики її скла-

дових: монітора, відеоа-

даптера та відео-пам’яті. 

Мультимедійне облад-

нання. Комунікаційні 

пристрої. 

Історія розвитку об-

числювальної техніки. 

Покоління ЕОМ. 

Правила техніки без-

пеки під час роботи на 

комп’ютері. 

Практична робота №1. 

Робота з клавіатурним 

тренажером. 

Учень  

 пояснює: 

– призначення структурних компонентів пер-

сонального комп’ютера; 

– відмінність між оперативними та постійними за-

пам’ятовувальними пристроями; 

– відмінність між зовнішніми та внутрішніми 

запам’ятовувальними пристроями; 

– призначення пристроїв, що входять до скла-

ду мультимедійного обладнання; 

 описує: 

– типову архітектуру персонального 

комп’ютера; 

– основні характеристики запам’ятовувальних 

пристроїв; 

– призначення та основні характеристики мо-

ніторів і відеоадаптерів; 

– основні характеристики принтерів; 

– принцип дії накопичувачів на магнітних та 

оптичних дисках; 

– функціональне призначення та основні хара-

ктеристики процесорів; 

 наводить приклади: 

– пристроїв введення, виведення, зберігання та 

обробки інформації; 

 класифікує: 

– процесори; 

– запам’ятовувальні пристрої; 

– пристрої введення та виведення інформації; 

 дотримується: 

– правил техніки безпеки під час роботи на 

комп’ютері 
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Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з даної теми. 

3. Розробити систему перевірки знань та вмінь учнів з даної теми, що охоп-

лює всі основні поняття та означення та повинна включати: 

– систему контрольних питань для вільного виробу відповіді; 

– систему контрольних питань для диктанту з інформатики; 

– систему тестів множинного виробу. 

4. Кожне контрольне питання і тест оцінити певною кількістю балів 

від 1 до 3. 

5. Обмінятися розробленими системами з іншим студентом. Відповідно ви-

конати завдання та оцінити виконання товариша за критеріями. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Розгорнутий план-конспект уроку з даної теми. 

3. Систему перевірки знань та умінь учнів з теми. 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Методика проведення самостійних робіт, види, особливості. 

2. Особливість проведення контрольних робіт на заняттях з інформатики. 

3. Проведення тестування (комп’ютерне і некомп’ютерне). 

4. Оцінювання роботи учнів. 

Література: []. 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Методика викладання теми «Системне програмне забезпечен-

ня» 

Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення по-

нять: системного, службового та прикладного програмного забезпечення, опе-

раційні системи. 
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Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання теми «Системне програмне забезпечення». 

Теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

9 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

3. Системне програмне 

забезпечення 

(7 год.) 

  

Загальні відомості про 

системне, службове та 

прикладне програмне за-

безпечення. Класифікація, 

основні функції та скла-

дові операційних систем. 

Поняття про ядро опера-

ційної системи, інтерфейс 

користувача, драйвери та 

утиліти. Різновиди інтер-

фейсу користувача. По-

няття файлової системи, 

відмінності між пошире-

ними файловими систе-

мами. Поняття файлу, ка-

талогу. Ім’я файлу та ка-

талогу, розширення імені 

файлу. Імена зовнішніх 

запам’ятовуючих при-

строїв, шлях до файлу. 

Робота з основними 

елементами графічного 

інтерфейсу користувача 

операційної системи. Ви-

користання вікон, меню, 

елементів керування. 

Робота з об’єктами 

файлової системи: ство-

рення, копіювання, пе-

рейменування, перемі-

щення та видалення 

Учень 

пояснює: 

– відмінність між системним, службовим 

та прикладним програмним забезпечен-

ням; 

– поняття ядра операційної системи, інтер-

фейсу користувача, драйвера та утиліти; 

– поняття файлової системи; 

– відмінності між поширеними файловими 

системами; 

– зміст шляху до файлу; 

– поняття файлу та каталогу; 

– поняття типу файлу; 

– поняття та призначення ярликів; 

– необхідність періодичної перевірки та 

очищення дисків; 

описує: 

– призначення та основні функції опера-

ційної системи; 

– основні правила роботи з об’єктами фай-

лової системи; 

– різновиди інтерфейсу користувача; 

– способи запуску програм на виконання; 

– спосіб відновлення видалених даних; 

– методику встановлення й видалення про-

грамного забезпечення; 

 розпізнає: 

– файли та каталоги; 

– імена, розширення імен та типи файлів; 

– файли, яким зіставлені програми; 

– стандартні імена зовнішніх за-

пам’ятовуючих пристроїв комп’ютера; 

 класифікує: 

– операційні системи за типом інтерфейсу 

користувача, за кількістю користувачів та 
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об’єктів. Використання 

ярликів. Використання 

буфера обміну. 

Пошук інформації на 

комп’ютері. 

Запуск на виконання 

програм. Типи файлів. 

Зв’язок типів файлів з 

програмами та з розши-

реннями імен файлів. 

Використання авто-

номної та он-лайнові до-

відки операційної систе-

ми. 

Встановлення й вида-

лення програм. Віднов-

лення видалених даних. 

Програма перевірки й 

очищення дисків. Дефра-

гментації дисків. Контро-

льні точки відновлення 

операційної системи. 

 Практична робота 

№2. Робота з інтерфейсом 

користувача операційної 

системи. 

 Практична робота 

№3. Робота з об’єктами 

файлової системи. 

Практична робота №4. 

Пошук інформації на 

комп’ютері. 

  

  

програм, що працюють у системі одноча-

сно; 

 вміє: 

– переміщувати, відкривати, розгортати, 

згортати вікна та змінювати їхній розмір; 

– визначати й записувати шлях до файлу; 

– переходити до файлу за заданим шляхом; 

– виділяти об’єкти та групи об’єктів для 

виконання операцій над ними; 

– створювати каталоги; 

– створювати ярлики (посилання на файли, 

каталоги або диски); 

– перейменовувати файли та каталоги; 

– видаляти файли та каталоги; 

– копіювати й переміщувати файли та ка-

талоги з використанням та без викорис-

тання буферу обміну; 

– запускати на виконання програми; 

– відкривати файли, типи яких зв’язані з 

програмами; 

– звертатися до служби технічної підтрим-

ки виробників операційної системи та 

прикладного програмного забезпечення; 

– встановлювати й видаляти програми за 

допомогою спеціальних засобів, що на-

даються операційною системою; 

– відновлювати видалені файли та папки; 

– створювати резервні копії файлів та па-

пок; 

– створювати контрольні точки відновлен-

ня та визначати розклад їх автоматичного 

створення; 

– повертати стан системних файлів до кон-

трольної точки відновлення; 

– знаходити на комп’ютері необхідну ін-

формацію в автоматизованому режимі; 

– визначати необхідність дефрагментації 

дисків; 

використовує: 

– елементи керування для виконання дій в 

середовищі операційної системи; 

– меню вікна папки та головне меню опе-

раційної системи; 

– буфер обміну для копіювання та перемі-

щення файлів, каталогів і ярликів; 
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– автономну та онлайнову довідку опера-

ційної системи; 

– засоби автоматизованого пошуку інфор-

мації на комп’ютері; 

– засоби відновлення стану системних да-

них;програму перевірки й очищення дис-

ків; 

– програму дефрагментації дисків. 

Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Виконати тести з теми MS Windows. 

3. Здійснити логіко-дидактичний аналіз теми шкільного посібника 

за схемою: 

– визначити мету вивчення теми; 

Мету слід розуміти як передбачення результатів і тих дій, які ведуть до 

досягнення цих результатів. Під результатами розуміються не тільки змісто-

вні факти, але й уміння виконувати дії, що ведуть до усвідомленого та глибо-

кого оволодіння фактами в різноманітній навчальній діяльності. 

– сформулювати основні знання та вміння, якими повинні оволодіти учні; 

– скласти фрагмент тематично-календарного плану вивчення теми, ураху-

вавши самостійні та контрольні роботи, уроки розв’язування задач, лабораторні 

роботи, заліки, інші форми роботи; 

– логічний і фактичний аналіз змісту теми (теоретичного, практичного ма-

теріалу та змісту задач теми): 

Виділити всі основні поняття, означення та вміння з коротким їх описом 

або поясненням. 

Проаналізувати повноту, логічність, послідовність та відповідність 

матеріалу шкільного посібника вимогам програми шкільного курсу інформати-

ки. 

Проаналізувати задачі до вивчення теми. 
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Яка кількість задач сприяє розкриттю, конкретизації, поглибленню фа-

ктичного матеріалу теми?; 

Як згруповані задачі відповідно до матеріалу теми? 

Чи можна назвати декілька задач, на розв’язання яких повинна бути ско-

нцентрована увага учнів з подальшим закріпленням прийомів і методів 

розв’язання таких задач? 

Чи є задачі на здійснення пошуку розв’язання? Скільки таких задач? Чи 

достатньо їх для досягнення поставлених цілей? 

Чи є задачі з нестандартною фабулою, проблемні, цікаві? 

– сформулювати основні навчальні задачі і відібрати відповідні навчально-

пізнавальні дії (наприклад, розкрити структуру та призначення основних еле-

ментів робочого столу Windows, навчально-пізнавальні дії – робота з підручни-

ком, конспектом, таблицями, комп’ютером); 

– відбір основних засобів (комп’ютер, таблиці тощо), методів (робота з під-

ручником та додатковою літературою, пояснення матеріалу, самостійне оволо-

діння матеріалом) і прийомів навчання (засвоєння теоретичних основ, практич-

на робота, лабораторна робота тощо); 

– визначити форми контролю і оцінки процесу та результатів навчальної 

діяльності учнів (що буде контролюватися і як буде контролюватися). 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Тест з теми MS Windows. 

3. Логіко-дидактичний аналіз теми шкільного посібника. 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Сформовані вміння під час вивчення теми «Системне програмне забезпе-

чення». 

2. Підходи до викладення навчального матеріалу. 

3. Основні задачі теми. 

4. Доцільні засоби навчання та форма контролю знань. 
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Література: []. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Методика викладання теми «Службове програмне забезпечен-

ня» 

Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: 

комп’ютерний вірус, троянська програма, архіватор, форматування диска, ко-

піювання диска. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання теми «Службове програмне забезпечення». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

9 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 

Навчальні досягнення учнів 

4 Службове програмне 

забезпечення (3 год) 

Поняття комп’ютер-

ного вірусу. Історія та 

класифікація вірусів і 

троянських програм. При-

значення, принцип дії та 

класифікація антивірус-

них програм. Робота в се-

редовищі антивірусної 

програми. Правила про-

філактики зараження 

комп’ютера вірусами. 

Стискання, архівуван-

ня та розархівування да-

них. Архіватори та опера-

ції з архівами. 

Запис інформації на 

оптичні носії. Формату-

вання та копіювання дис-

ків. 

Практична робота № 5. 

Учень пояснює: 

– поняття та загальний принцип дії вірусу; 

– відмінності між вірусами та троянськими 

програмами; 

– правила профілактики зараження 

комп’ютера вірусами; 

має уявлення: 

– про принципи стискання інформації; 

описує: 

– особливості завантажувальних і файлових 

вірусів, макровірусів, мережних вірусів, 

вірусів-хробаків і троянських програм; 

– призначення антивірусних програм-

сканерів, моніторів, ревізорів, блокуваль-

ників; 

визначає: 

– необхідність і доцільність стискання да-

них; 

розпізнає: 

– файли архівів; 

використовує: 

– антивірусне програмне забезпечення для 
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Захист комп’ютера від ві-

русів. 

 Практична робота № 6. 

Архівування та розархі-

вування даних 

  

одноразового та періодичного сканування 

й лікування файлів і дисків; 

– програму-архіватор для створення й роз-

пакування архівів у форматі rar та zip; 

– програму для запису інформації на оптич-

ні носії; 

вміє: 

– сканувати й лікувати папки й диски; 

– настроювати параметри періодичної анти-

вірусної перевірки й автоматичного онов-

лення антивірусних баз; 

– записувати дані на оптичні диски; 

– форматувати зовнішні носії інформації, 

такі як гнучкі або оптичні диски, пристрої 

флеш-пам’яті; 

– створювати копії оптичних дисків; 

– архівувати та розархівовувати файли і па-

пки; 

– додавати файли і папки до наявних архівів 

та видаляти їх з архівів 

Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Виконати в групі (2−3 студенти) одне з наступних завдань. Після вико-

нання провести колективне обговорення результатів. 

1) Вибрати типи уроків та розробити їх структуру. Підібрати відповідні 

методи, засоби та прийоми навчання. 

2) Розробити оптимальний план викладення нового матеріалу теми. 

3) З’ясувати, як і яку наочність можна використати під час вивчення те-

ми? Які проблемні ситуації можуть бути організовані та які шляхи їх 

розв’язання? 

4) Які форми можуть бути використані для закріплення вивченого матері-

алу? Який навчальний матеріал буде для цього використаний? 

5) Які записи будуть пропонуватися для учнівських зошитів? Який матері-

ал буде подаватися на класній дошці? Що буде опрацьовуватися з допомогою 

комп’ютера? 
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Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Зміст виконаного завдання. 

3. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Структура різних типів уроків. 

2. Прийоми викладення теми та засоби навчання. 

3. Переваги використання частково-пошукового та репродуктивного мето-

дів. 

4. Приклади проблемних ситуацій та шляхи їх розв’язання. 

Література: []. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Методика викладання теми «Комп’ютерні мережі» 

Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення по-

нять: глобальна та локальна комп’ютерні мережі, апаратне й програмне забез-

печення мереж, IP-адреси, доменного імені та URL-адреси. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання теми «Комп’ютерні мережі». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

 

9 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 

Навчальні досягнення учнів 

5 Комп’ютерні мере-

жі (6 год) 

5.1 Поняття про 

комп’ютерні мережі. 

Робота в локальній 

мережі (3 год) 

Поняття про глобаль-

Учень пояснює: 

– поняття глобальної та локальної 

комп’ютерних мереж; 

– поняття робочої групи, домену, користу-

вача й сеансу користувача; 

– поняття прав доступу до ресурсів; 

– поняття сервера та клієнтського 
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ну та локальну 

комп’ютерні мережі. Апа-

ратне й програмне забез-

печення мереж. Поняття 

про сервер і клієнтський 

комп’ютер. Мережні про-

токоли. 

Поняття робочої гру-

пи, домену, користувача й 

сеансу користувача; вхід у 

локальну мережу. Понят-

тя про права доступу до 

ресурсів. Навігація лока-

льною мережею. Спільне 

використання файлів і па-

пок. Надання доступу до 

ресурсів. Спільне викори-

стання принтерів і спіль-

ний доступ до глобальної 

мережі. 

Віддалене керування 

комп’ютером. 

Практична робота № 7. 

Спільне використання ре-

сурсів локальної мережі 

комп’ютера; 

розрізнює: 

– локальну мережу та глобальну мережу; 

– вхід до сеансу користувача на локальному 

комп’ютері та вхід до мережного домену; 

– комп’ютер-клієнт і комп’ютер-сервер; 

називає: 

– протоколи, що застосовуються в локаль-

них мережах; 

– обладнання, необхідне для організації ло-

кальної мережі та підключення до неї 

комп’ютерів; 

описує: 

– способи навігації локальною мережею в 

середовищі операційної системи; 

– призначення основних мережних протоко-

лів; 

– способи організації спільного доступу до 

Інтернету; 

вміє: 

– відкривати файли та папки на інших 

комп’ютерах локальної мережі; 

– копіювати та переміщувати дані між різ-

ними комп’ютерами мережі; 

– надавати спільний доступ до папок на клі-

єнтському комп’ютері; 

– використовувати мережний принтер; 

– використовувати системні засоби віддале-

ного керування комп’ютером 

5.2 Основи Інтернету. 

Всесвітня павутина й 

пошук в Інтернеті (3 

год) 

Призначення й струк-

тура мережі Інтернет. 

Адресація в Інтернеті, 

поняття IP-адреси, до-

менного імені та URL-

адреси. Протоколи Інтер-

нету. Способи підклю-

чення до Інтернету, фун-

кції провайдера. Служби 

Інтернету. Поняття гіпер-

текстового документа, 

гіперпосилання, веб-

Учень 

пояснює: 

– призначення мережі Інтернет; 

– поняття URL-адреси, IP-адреси та домен-

ного імені; 

– правила адресації ресурсів в Інтернеті; 

– призначення найпоширеніших служб Ін-

тернету: веб-сервісу, електронної пошти, 

телеконференцій, файлового сервісу, від-

даленого керування комп’ютером, інтера-

ктивного спілкування, IP-телефонії; 

– призначення основних протоколів Інтер-

нету; 

– поняття гіпертекстового документа й гіпе-

рпосилання; 

– поняття веб-сторінки та веб-сайту; 
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сторінки та веб-сайту. 

Поняття всесвітньої па-

вутини та навігація нею. 

Використання та на-

строювання браузера. 

Вибір системи кодування 

під час перегляду веб-

сторінок. Збереження 

веб-сторінок і їх фрагме-

нтів на локальному 

комп’ютері. Використан-

ня списку сайтів, обра-

них для швидкого перег-

ляду. 

Засоби пошуку інфо-

рмації в Інтернеті. Прин-

ципи функціонування 

веб-каталогів та пошуко-

вих систем. Стратегії 

пошуку інформації. 

 Практична робота 

№ 8. Пошук інформації в 

Інтернеті 

–  поняття всесвітньої павутини; 

– функції інтернет-провайдера; 

наводить приклади: 

– URL-адрес і доменних імен; 

описує: 

– способи підключення до Інтернету за до-

помогою віддаленого доступу та через 

комп’ютер-шлюз локальної мережі; 

використовує: 

– браузер для навігації Інтернетом; 

– веб-каталоги і пошукові системи для зна-

ходження інформації в Інтернеті; 

уміє: 

– відкривати у вікні браузера веб-сторінку із 

заданою адресою; 

– вибирати систему кодування для перегля-

ду веб-сторінок; 

– створювати та редагувати список сайтів, 

вибраних для швидкого перегляду; 

– зберігати веб-сторінки на локальному 

комп’ютері; 

– знаходити в Інтернеті інформацію на зада-

ну тему; 

– вибирати стратегію пошуку інформації в 

Інтернеті. 

Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Здійснити логіко-дидактичний аналіз даної теми за схемою, наведеною у 

лаб. роб. № 4. 

3.  Розробити інструкцію до практичної роботи № 7 «Спільне використання 

ресурсів локальної мережі» або практичної роботи № 8 «Пошук інформації в 

Інтернеті» за схемою: 

Тема роботи. 

Мета роботи. 

Обладнання та програмне забезпечення. 

Короткі теоретичні відомості. 

Завдання до лабораторної роботи та план роботи. 
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Форма подання результатів. 

Контрольні запитання. 

Вимоги до оцінювання результатів роботи. 

4. Виконати розроблену лабораторну роботу (звіт подати). 

5. За результатами у разі потреби зробити корективи в інструкції. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкцію до практичної роботи № 7 «Спільне використання ресурсів 

локальної мережі» або практичної роботи № 8 «Пошук інформації в Інтернеті». 

3. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Де використовують глобальні та локальні мережі. 

2. Доменне ім’я та URL-адреси. 

3. Способи організації спільного доступу до Інтернету. 

4. Призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної 

пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування 

комп’ютером.  

Література: []. 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Методика викладання теми «Основи роботи з текстовою інфо-

рмацією». «Текстовий процесор» 

Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення по-

нять: шаблон документа; створення документа за допомогою майстра. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Основи роботи з текстовою інформацією». «Текстовий 

процесор». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

9 клас 
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Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

6 Основи роботи з 

текстовою інформа-

цією (4 год) 

Призначення, можли-

вості і класифікація сис-

тем обробки текстів. 

Огляд середовища те-

кстового процесора. Фор-

мати файлів документів. 

Створення, відкриття й 

збереження текстового 

документа. Використання 

довідкової системи текс-

тового процесора. 

Уведення й редагу-

вання тексту. Виділення 

фрагментів тексту та опе-

рації з ними. Перевірка 

правопису. Пошук та ав-

томатична заміна тексто-

вих фрагментів. Робота з 

кількома доку-ментами. 

Форматування шриф-

тів і абзаців. 

  

Практична робота № 9. 

Введення, редагування й 

форматування тексту. 

  

Практична робота № 10.  

Робота з текстовими фра-

гментами 

Учень називає: 

– формати файлів, що обробляються тексто-

вим процесором; 

пояснює: 

– призначення й можливості систем обробки 

текстів; 

– призначення основних меню, панелей ін-

струментів, лінійок і смуг прокручування 

у вікні текстового процесора; 

використовує: 

– довідкову систему текстового процесора; 

– засоби пошуку й автоматичної заміни тек-

сту; 

– засоби перевірки правопису; 

класифікує: 

– системи обробки текстів; 

уміє: 

– створювати, відкривати й зберігати доку-

менти в середовищі текстового процесора; 

– форматувати шрифти і абзаци; 

– виділяти суцільні та несуцільні текстові 

фрагменти; 

– копіювати й переміщувати фрагменти тек-

сту з використанням і без використання 

буфера обміну, у межах одного або між рі-

зними документами; 

– знаходити й замінювати фрагменти тексту 

в автоматичному режимі; 

–  перевіряти правопис текстових докумен-

тів і виправляти помилки в автоматизова-

ному режимі 

  

  

10 клас 

7 Текстовий проце-

сор (8 год) 

Поняття про шаблон 

документа; створення до-

кумента за допомогою 

майстра. 

Створення нумерова-

них і маркованих списків. 

Учень пояснює: 

– правила стильового оформлення докумен-

тів різних типів; 

– поняття шаблону документа; 

використовує: 

– різні режими перегляду документа; 

– майстер створення документів; 

– стилі символів та абзаців для форматуван-
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Вставлення зображень у 

текстовий документ і на-

строювання їхніх власти-

востей. Таблиці в тексто-

вих документах. 

Використання стилів, 

поняття про схему доку-

мента Перегляд докумен-

та в різних режимах. Ав-

томатичне створення змі-

сту доку-мента. Правила 

стильового оформлення 

доку-ментів різних типів. 

Настроювання пара-

метрів сторінок. Створен-

ня колонтитулів. 

Друк документа. 

Настроювання середо-

вища користувача тексто-

вого процесора. 

Практична робота № 2. 

Робота з таблицями і зо-

браженнями у текстових 

документах. 

Практична робота № 3. 

Використання стилів і 

шаблонів документів. 

Практична робота № 4. 

Автоматичне створення 

змісту документа. На-

строювання параметрів 

сторінок. Створення ко-

лонтитулів 

ня тексту й визначення схеми документа; 

– шаблони документів; 

– інструменти для креслення й настроюван-

ня властивостей таблиць у текстовому до-

кументі; 

– схему документа для перегляду його зміс-

ту та навігації ним; 

вміє: 

– створювати нумеровані й марковані спис-

ки; 

– імпортувати зображення в текстовий до-

кумент; 

– створювати в текстовому документі таб-

лиці довільного рівня складності; 

– вставляти в документ зображення та на-

строювати їхні властивості; 

–  настроювати параметри сторінок і ство-

рювати колонтитули; 

– створювати зміст документа в автоматич-

ному режимі; 

– роздруковувати документ на принтері 

  

Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2.  Виконати та проаналізувати практичну роботу. Під час аналізу сформу-

лювати всі знання та вміння, що формуються цією практичною роботою. 

Форматування документів складної структури 

1 Теоретичні відомості 

Стилі 
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Встановлення стилів 

Документ повинен мати однакові стилі оформлення тексту на всіх сторін-

ках (шрифти і вирівнювання заголовків, відступи і інтервали абзаців, маркіро-

вані і нумеровані списки, виділення окремих фрагментів тощо). Щоб зробити 

це власноруч потрібно багато уваги і часу. Для виконання такої роботи краще 

використовувати стилі. 

Стиль встановлюється для всього абзацу, для кількох виділених абзаців 

або для всього документа. 

Для нового документа Word пропонує набір стилів, якими можна скорис-

татися, клацнувши по значку ▼ поля Стиль на панелі інструментів. Відкриєть-

ся список стилів: від Заголовок 1 – тип шрифту Arial, жирний, вирівнювання по 

лівому краю, розмір 14 пт до Основной шрифт абзаца – тип шрифту Times New 

Roman, звичайний, вирівнювання по лівому краю, розмір 10 пт. 

Щоб встановити стиль, необхідно встановити курсор клавіатури на потрі-

бний заголовок або абзац, відкрити список і клацнути на потрібному стилі. 

Текст абзацу набуде вигляду відповідно до вибраного стилю. 

Щоб встановити єдиний стиль для кількох абзаців або всього документа, 

слід їх попередньо виділити і виконати вищевказані дії. 

Стилі заголовків 

Стилі заголовків розділів, підрозділів і т. д., мають бути оформлені одна-

ково упродовж всього документа і забезпечувати створення змісту документа. 

Стилі заголовків можна встановлювати за допомогою поля Стиль на панелі ін-

струментів, за допомогою швидких клавіш, які створює користувач, або після 

виконання команди Формат => Стиль. 

Останній засіб використовують, коли треба не тільки встановити, але й 

змінити вибраний стиль заголовка. Установлення для заголовків розділів, під-

розділів і т. д. стилів Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 дозволить автома-

тично зібрати зміст документа. 

Ознакою некваліфікованої роботи є встановлення стилів «Заголовок» для 

абзаців, які не мають виноситися у зміст. 
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Створення «швидких клавіш» 

Користування найбільш вживаними стилями можна значно спростити, 

створивши для кожного з них «швидку клавішу» – одночасне натискання ком-

бінації клавіш: Ctrl + (буква або цифра) або Alt + (буква або цифра). 

Щоб встановити «швидку клавішу», треба виконати такі дії: 

– встановити курсор клавіатури на абзац, для стилю якого треба створити 

«швидку клавішу»; 

– виконати команду Формат => Стиль => Изменить... => Клавиша, відк-

риється діалогове вікно Настройка клавиатуры; 

– у діалоговому вікні, що відкриється, одночасно натиснути і відпустити 

клавіші Ctrl (Alt) + буква або цифра, яка б відображала призначення стилю (на-

приклад, для стилю Заголовок 1 можна встановити «швидкі клавіші» 

Ctrl + Alt + 1); 

– натиснути кнопку Назначить, далі на кнопці Закрыть; 

– натиснути кнопку ОК, щоб повернутися у вікно Стиль, і у ньому на кно-

пці Применить. 

Усі стилі, які використовуються в документі, зберігаються у файлі цього 

документа. 

При перенесенні файла документа на інший комп’ютер усі його стилі та 

засоби роботи з ними зберігаються. 

Щоб встановити потрібний стиль для вибраного абзацу, досить встанови-

ти на нього курсор і натиснути задану комбінацію клавіш. 

Встановлення колонтитулів 

Колонтитул – це зарезервоване вільне місце зверху і (або) знизу сторінки 

для зазначення номера сторінки, назви розділу, книги тощо. Для встановлення 

колонтитулу, потрібно виконати такі дії: 

– вибрати команду Вид => Колонтитулы, з’явиться панель інструментів 

Колонтитулы і документ перемикнеться у режим роботи з колонтитулами. 

Текст документа зробиться блідим, і з ним працювати буде неможливо; 
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– область колонтитула обведена пунктирною лінією. У цій області, почи-

наючи з знака ї, записується текст колонтитула; 

– після внесення текстів колонтитулів натиснути кнопку Закрыть – і на 

всіх сторінках з’являться встановлені колонтитули. 

Нумерація сторінок 

Для нумерації сторінок документа потрібно виконати такі дії: 

– виконати команду в меню Вставка => Номера страниц..., після чого відк-

риється діалогове вікно Номера страниц 

– зазначаємо положення (у полі Положение) та вирівнювання (у по-

лі Выравнивание) номера сторінки на сторінці та вказуємо необхідність нуме-

рації першої сторінки. 

Для визначення формату номера сторінки (арабські, латинські цифри або 

літери; шрифт і його розмір; зазначення номера сторінки, з якого починається 

нумерація) потрібно скористатися кнопкою вікна Формат. 

Для зміни нумерації сторінок треба виконати попередні дії, а у вік-

ні Формат номера страницы встановити нові значення. Така операція можли-

ва, якщо не міняти параметри полів Положение і Выравнивание (інакше поруч з 

наявною нумерацією одержимо ще одну). 

Для відміни нумерації сторінок, треба виконати такі дії: 

– на будь-якій сторінці двічі клацнути на номері сторінки – з’явиться ко-

лонтитул; 

– знову клацнути на номері сторінки – у колонтитулі навколо номера сторі-

нки з’являться маркери у вигляді чорних квадратиків; 

– натиснути клавішу Delete; 

– натиснути кнопку Закрыть панелі Колонтитулы. 

Виноски 

Виноски можуть бути розташованими в кінці кожної сторінки або в кінці 

всього документа. Щоб зробити виноску, слід виконати такі дії: 

– установити курсор клавіатури в кінці слова, до якого робимо виноску; 

– виконати команду в меню Вставка => Сноска....; 
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– у діалоговому вікні «Сноски», що з’явиться, установити потрібні параме-

три у полях Вставить сноску і Нумерация; 

– натиснути кнопку вікна ОК – у тексті на місці курсору клавіатури 

з’явиться порядковий номер виноски, а сам курсор переміститься в кінець сто-

рінки (документа) для введення тексту виноски. 

– набрати текст виноски, після чого можна продовжувати набір тексту ос-

новного документа. 

Автоматичне створення змісту 

Автоматичне створення змісту стає можливою за умови використання 

стилів «Заголовок» в документі. Для створення змісту потрібно виконати такі дії: 

– установити курсор клавіатури в кінці або на початку документа, де має 

знаходитися зміст; 

– виконати команду у меню Вставка => Оглавление и указатели, після чого 

відкриється діалогове вікно Оглавление и указатели; 

– вибрати вкладку «Оглавление». 

Через деякий час на місці курсора клавіатури з’явиться зміст документа, у 

список стилів буде додано стилі «Оглавление 1», «Оглавление 2» і т. д. для від-

повідних рівнів змісту. 

Досить натиснути на потрібній назві розділу або підрозділу, як на екрані 

з’явиться його текст. 

Приклад практичної роботи 

Форматування документів складної структури 

Завантажити програму Microsoft Word. 

1.  Відкрити робочий файл text з персональної папки. 

2.  Застосувати до заголовків стилі. Застосування заголовків до фрагментів 

тексту має бути зроблено так: 

− заголовок 1-го рівня: ЗАЯВА; 

− заголовок 2-го рівня: Додаток 1, Додаток 2 і т. д.; 

− заголовок 3-го рівня: Назва додатку. 

Щоб застосувати стилі до тексту, необхідно: 
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1. Виділити абзац, до якого потрібно застосувати стиль. 

2. На панелі інструментів «Форматирование» вибрати з наявного списку 

стилів, вибрати необхідний, наприклад, Заголовок 1.  

3. Виділений абзац зміниться після виконання попереднього пункту. Потім 

необхідно виконати зміни, необхідні для цього абзацу (вимоги – у таблиці). 

4. Після закінчення редагування абзацу знову на панелі вибрати назву того 

ж стилю, що й в перший раз (Заголовок 1). Після чого з’явиться діалогове вікно 

«Переопределение стиля», у якому з двох можливих варіантів Переопределить: 

«данный стиль, используя выделенный фрагмент как образец»; «формат выде-

ленного фрагмента текста, используя данный стиль», вибираємо перший. 

 

5. У подальшому за необхідності застосування стилю, який був раніше пе-

ревизначений, необхідно виділити необхідний абзац і вибрати цей шрифт на 

панелі інструментів. 

№ рівня 

заголовку 

Вимоги 

1 Шрифт Times New Roman, розмір – 20, напівжирний, інтервал після – 12 

2 Шрифт Arial, розмір – 18, напівжирний, інтервал після – 12 

3 

Шрифт Times New Roman, розмір – 16, напівжирний курсив, інтервал 

перед – 6, після – 12 
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3. Вставити нумерацію сторінок для документа (унизу сторінки по центру). 

Щоб проставити нумерацію сторінок, необхідно: 

1. Виконати в меню Word Вставка → Номера страниц…→У діалоговому 

вікні «Номера страниц» вибрати положення – внизу сторінки, вирівнювання – 

від центру. Самостійно проглянути можливості формату номера сторінки. 

2. Після закінчення встановлення параметрів номерів сторінок натиснути 

Ок. 

4. Вставити колонтитули для тексту: для першої сторінки – «Документ», 

для всіх інших – «Додатки». 

Щоб вставити колонтитули в текст, необхідно: 

1. Якщо потрібно для різних сторінок вставити різні колонтитули (як-от у 

нашому випадку), то перед тим, як вставляти колонтитули, потрібно розбити 

документ на різні розділи. 

2. Для вставки розриву розділу в поточному положенні, необхідно виконати 

в меню Word Вставка → Разрыв → У діалоговому вікні «Разрыв» вибрати но-

вий розділ «со следующей страницы». 

3. Виконати в меню Word Вид → Колонтитулы в полі редагування колонти-

тулу (верхнього) увести його назву (Документ і Додаток відповідно до розді-

лів). 

4. Відформувати колонтитул – зробити шрифт курсивом з вирівнюванням 

справа. 

5. Закрити поле редагування колонтитула – натиснути «Закрыть» на панелі 

«Колонтитулы». 

6. Для всього тексту документа встановити мову – Українську, та за допо-

могою програми Рута-Плай виправити помилки, якщо такі є. Поставити авто-

матично перенесення слів. 

Щоб перевірити документ на наявність помилок в тексті, необхідно: 

– виділити весь текст документа; 

– виконати в меню Word Сервис → Язык → Выбрать язык → У діалогово-

му вікні «Язык» вибрати «Украинский» → Ок. (при цьому має бути встановле-
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но Сервис → Параметры  → Правописание →  атоматически проверять ор-

фографию). 

Щоб слова в тексті мали автоматичний перенос, необхідно: 

– виконати в меню Word Сервис → Язык→ Расстановка переносов → В ді-

алоговому вікні «Расстановка переносов» вибрати «Автоматическая расста-

новка переносов → Ок. 

7. Вставити в кінець тексту зміст документа. 

Насамперед наберіть слово ЗМІСТ з нової сторінки та застосуйте до нього 

стиль «Заголовок 1». Під цим заголовком помістіть курсор на місце, куди буде 

вставлений зміст. 

Щоб вставити автоматично зміст документу, необхідно: 

– по-перше, у документі мають бути застосовані стилі; 

– виконати в меню Word Вставка → Оглавление и указатели → закладка 

Оглавление → вибирати вид – «Из шаблона», встановити кількість рівнів = 3 

→ Ок; 

 

– зберегти всі зміни в файлі під іменем «pr_word.doc» (розширення файлу 

не вказується) у своїй персональній папці. Усі попередні версії цього документа 

знищити. Закрити всі програми і завершити роботу на комп’ютері; 
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– розробити фрагменти конспектів уроку пояснення нового матеріалу з те-

ми по кожному розділу, ураховуючи знання і вміння, якими повинні оволодіти 

учні під час вивчення MS Word; 

– проаналізуйте особливості викладання теми «Текстовий процесор»; 

– розробити систему контрольних питань і завдань для перевірки матеріалу 

у 9 та 10 класах. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Фрагменти конспектів уроку пояснення нового матеріалу з теми до кож-

ного розділу. 

3. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Особливості викладання теми «Текстовий редактор». 

2. Що таке шаблон? Для чого він використовується. 

3. У чому відмінність понять «редагування» та «форматування». 

4. Переваги використання стилів під час створення документа. 

Література: []. 

  

Лабораторна робота № 8 

Тема. Методика викладання теми «Комп’ютерна графіка» 

  Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: 

комп’ютерна графіка, растрові й векторні зображення, колірні системи. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Комп’ютерна графіка». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

9 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

8 Комп’ютерна графіка 

(7 год) 

Учень пояснює: 

– поняття векторного і растрового зобра-
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 8.1 Засоби перегляду й 

перетворення графічної 

інформації (1 год) 

Поняття комп’ютерної 

графіки. Растрові й ве-

кторні зображення та 

їх властивості. Колірні 

системи. Призначення 

та класифікація засо-

бів обробки графічних 

даних. 

Формати графічних 

файлів. Засоби перегляду 

зображень і перетворення 

графічних форматів 

  

ження; 

–  поняття колірної системи; 

описує: 

– властивості поширених форматів графіч-

них файлів, таких, як BMP, GIF, JPEG; 

– принцип кодування кольору в системах 

RGB,CMYK, HSB; 

– призначення та різновиди засобів оброб-

ки графічних даних; 

порівнює: 

– властивості векторних і растрових зо-

бражень; 

– колірні системи; 

– можливості редакторів векторної і раст-

рової графіки; 

використовує: 

– спеціалізовані програмні засоби для пе-

регляду зображень; 

уміє: 

– перетворювати формати графічних фай-

лів за допомогою спеціалізованих про-

грамних засобів 

8.2 Основи растрової 

графіки (3 год) 

Джерела й параметри 

растрових зображень. По-

няття про роздільну здат-

ність, глибину кольору та 

їх зв’язок з якістю растро-

вих зображень. Робота в 

середо-вищі редактора ра-

стрової графіки: робота з 

файлами, використання 

інструментів малювання, 

виділення фрагментів ма-

люнку, їх переміщення та 

копіювання. Створення 

текстових написів. На-

строювання кольору. 

Практична робота № 

11. Створення растрових 

зображень 

  

Учень пояснює: 

– відмінність між роздільною здатністю 

монітора та роздільною здатністю зо-

браження; 

описує: 

– призначення й спосіб використання ос-

новних інструментів малювання; 

– методику виділення на зображеннях об-

ластей різного типу; 

використовує: 

– графічний редактор для створення й ре-

дагування растрових зображень; 

–  інструменти для малювання прямих і 

кривих ліній; 

– інструменти для малювання геометрич-

них фігур; 

– інструменти для заливки замкнених об-

ластей зображень; 

уміє: 

– відкривати й зберігати зображення, а та-

кож створювати нові зображення в сере-

довищі графічного редактора; 

– вибирати колір для інструментів малю-
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вання та зафарбування на палітрі кольо-

рів; 

– вибирати товщину й тип лінії та інші па-

раметри інструментів малювання; 

– виділяти фрагменти зображень за допо-

могою інструментів різного типу; 

– переміщувати, копіювати, обертати, за-

фарбовувати й видаляти виділені області 

зображення; 

– створювати на зображенні текстові напи-

си; 

– масштабувати зображення 

8.3 Основи векторної 

графіки (3 год) 

Принципи побудови й 

обробки векторних зо-

бражень. 

Засоби графічного ре-

дактора, вбудованого у 

середовище офісних про-

грам; створення простих 

векторних зображень. Ін-

струменти малювання. 

Малювання геометричних 

фігур. Операції з 

об’єктами. 

Зафарбування 

об’єктів, встановлення 

пара-метрів заливки. 

Створення малюнків з 

кривих і ламаних. Бага-

тошарові зображення, ке-

рування розміщенням 

об’єктів за шарами. Вирі-

внювання й групування 

об’єктів. Додавання текс-

ту до графічних зобра-

жень і його форматуван-

ня. 

Практична робота № 12. 

Створення векторних зо-

бражень 

Учень описує: 

        поняття й принципи побудови векторних 

зображень; 

        способи формування зображень з геометри-

чних примітивів; 

використовує: 

– інструменти малювання, призначені для 

креслення ліній, стрілок, основних гео-

метричних фігур; 

– групування для керування зображеннями, 

що складаються з кількох графічних 

об’єктів; 

– засоби вирівнювання об’єктів; 

– лінійки, сітку; 

– шари для керування взаємним розташу-

ванням об’єктів на зображенні; 

уміє: 

– створювати й редагувати зображення в 

документах; 

– створювати об’єкти, що складаються з 

багатьох базових геометричних фігур; 

– виділяти, копіювати й переміщувати 

об’єкти; 

– обертати, відбивати й масштабувати 

об’єкти; 

– зафарбовувати об’єкти, використовуючи 

однорідні, градієнтні, візерункові й текс-

турні заливки; 

– додавати до графічних зображень текст і 

форматувати його 
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Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2.  Розробити інструкцію до практичної роботи № 11 «Створення растрових 

зображень» або практичної роботи № 12 «Створення векторних зображень» за 

схемою наведеною у лаб. роб. № 6. 

3. Розробити етап уроку «Організація самостійної роботи» з теми «Засоби 

перегляду й перетворення графічної інформації». 

4. Розробити систему індивідуальних тренувально-контролюючих завдань з 

теми (6 варіантів). 

 Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкції до виконання практичної роботи № 11 «Створення растрових 

зображень» або практичної роботи № 12 «Створення векторних зображень». 

3. Фрагменти уроку «Організація самостійної роботи» з теми «Засоби пере-

гляду й перетворення графічної інформації». 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Основні принципи викладання теми. 

2. Етапи підготовки інструкції до виконання практичної роботи. 

3. Система індивідуальних тренувально-контролюючих завдань. 

Література: []. 

 

Лабораторна робота № 9 

 Тема. Методика викладання теми «Інформаційні технології у на-

вчанні» 

Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення про-

грамних засобів навчання в Інтернеті,  профільного предмету, іноземних мов. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Інформаційні технології у навчанні». 
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Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

10 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

1 Інформаційні техноло-

гії у навчанні  

(4 год) 

1.1 Програмні засоби 

навчання профільного 

предмету (2 год) 
Використання елект-

ронних посібників, навча-

льних програм і мульти-

медійних курсів із профі-

льного предмету. 

Практична робота № 1. 

Робота з навчальними 

програмними засобами з 

профільних предметів 

  

1.2 Навчання в Інтернеті 

(1 год ) 
Огляд українських 

та зарубіжних освітніх 

сайтів. Веб-енциклопедії. 

Інтерактивне дистанційне 

навчання 

Учень описує: 
– інтерфейс і принципи роботи з електрон-

ними посібниками, інтерактивними навча-

льними курсами або іншими програмними 

засобами навчання профільного предмета; 

– технологію перекладу текстів за допомо-

гою електронних словників і програм-

перекладачів; 

наводить приклади: 

– веб-ресурсів для дистанційного навчання; 

– у веб-енциклопедій; 

уміє: 
– застосовувати програмні засоби для пог-

либлення знань з профільного предмета; 

– використовувати веб-енциклопедії для 

здобуття необхідних даних; 

– перекладати тексти з іноземної мови за 

допомогою електронних словників і про-

грам-перекладачів; 

– навчатися іноземної мови за допомогою 

інтерактивних або мультимедійних курсів 

12.3 Програмні засоби 

навчання іноземних мов 

(1 год.) 

Електронні словники 

й програми-перекладачі. 

Форуми перекладачів. Ін-

терактивні та мультиме-

дійні курси іноземних мов 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 
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2. Розробити інструкцію до практичної роботи № 1 «Робота з навчальними 

програмними засобами з профільних предметів» за схемою наведеною у лаб. 

роб. № 6. 

3. Розробити конспект уроку пояснення нового матеріалу з теми «Викорис-

тання електронних посібників, навчальних програм і мультимедійних курсів із 

профільного предмета». 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкцію до виконання практичної роботи № 1 «Робота з навчальними 

програмними засобами з профільних предметів». 

3. Фрагменти конспектів уроку пояснення нового матеріалу з теми до «Ви-

користання електронних посібників, навчальних програм і мультимедійних ку-

рсів із профільного предмета». 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Принципи вивчення теми. 

2. Веб-ресурси для дистанційного навчання. 

3. Переваги використання мультимедійних або інтерактивних курсів. 

Література: []. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема. Методика викладання теми «Комп’ютерні презентації та пуб-

лікації» 

Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення по-

нять: презентація та комп’ютерна презентація, слайдова та потокова презента-

ції, мультимедійні дані, комп’ютерні публікації. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Комп’ютерні презентації та публікації». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 
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10 клас 

Зміст навчального матері-

алу 
Навчальні досягнення учнів 

3 Комп’ютерні презен-

тації та публікації (12 

год) 

3.1 Створення й показ 

слайдових презентацій 

(6 год) 

Поняття презентації та 

комп’ютерної презентації, їх 

призначення. Поняття про 

слайдові та потокові презен-

тації. Огляд програмних і те-

хнічних засобів, призначе-

них для створення і демон-

страції презентацій. 

Створення презентації за 

допомогою майстра автовмі-

сту та шаблонів оформлення, 

створення пустої презента-

ції, а також однієї презента-

ції на базі іншої. Відкриття 

презентації та збереження її 

в різних форматах. 

Створення текстових на-

писів і вставлення графічних 

зображень на слайдах презе-

нтації. 

Принципи стильового 

оформлення презентацій. 

Основні принципи дизайну 

слайдів. 

Додавання анімацій-них 

ефектів до об’єктів слайда. 

Анімаційні ефекти змінення 

слайдів. 

Демонстрація презентації 

у різних програмних середо-

вищах. 

 Практична робота № 5. Ро-

зробка слайдової презентації. 

 Практична робота № 6. 

Анімація в слайдових презе-

Учень пояснює: 

– поняття та призначення комп’ютерних 

презентацій; 

– правила вибору стильового оформлення 

слайдів презентації; 

– принципи дизайну слайдів презентації; 

порівнює: 

– властивості слайдових і потокових пре-

зентацій; 

описує: 

– призначення й можливості програмних 

засобів, призначених для створення 

презентацій; 

– спосіб застосування ефектів анімації до 

процесу змінення слайдів та об’єктів на 

слайдах; 

– способи показу презентацій у різних 

програмних середовищах; 

уміє: 

– створювати презентацію за допомогою 

майстра, з шаблону, на базі іншої пре-

зентації та з пустих слайдів; 

– розробляти структуру презентації; 

– добирати стильове оформлення презен-

тації та дизайн слайдів; 

– додавати до слайдів текст і зображення 

та настроювати їх параметри; 

– додавати до об’єктів на слайдах аніма-

ційні ефекти; 

– настроювати анімаційні ефекти змінен-

ня слайдів; 

– зберігати презентацію в різних форма-

тах і відтворювати її як у середовищі 

програми розробки презентацій, так і за 

допомогою інших засобів 



 50  

нтаціях 

3.2 Опрацювання мульти-

медійних даних  

(3 год) 

Поняття про мультиме-

дійні дані. Формати аудіо- та 

відео файлів. Мультимедійні 

програвачі. Засоби перетво-

рення аудіо- та відео форма-

тів. Додавання відеокліпів, 

звукових ефектів і мовного 

супроводу до слайдової пре-

зентації. 

Програмне забезпечення 

для опрацювання мультиме-

дійних даних. Захоплення 

аудіо та відео, створення 

кліпів. 

Настроювання часових 

параметрів аудіо- та відеоря-

ду. Додавання до відеокліпу 

відеоефектів та настроювання 

переходів між його фрагмен-

тами. 

Практична робота № 7. 

Створення відеокліпу 

Учень пояснює: 

– поняття комп’ютерної публікації; 

– поняття шаблону публікації та її струк-

тури; 

– особливості роботи з графічними 

об’єктами під час створення публіка-

цій; 

наводить приклади: 

– публікацій різного типу; 

–  основних складових публікації; 

– програмних засобів створення 

комп’ютерних публікацій; 

уміє: 

– створювати публікацію на основі шаб-

лону; 

–  виконувати основні операції над 

об’єктами в середовищі підготовки 

комп’ютерних публікацій; 

– створювати зв’язки між об’єктами пуб-

лікації; 

– зберігати публікації на зовнішніх носі-

ях даних; 

– роздруковувати публікації. 

3.3 Основи створення 

комп’ютерних публікацій 

(3 год) 

 Поняття комп’ютерної 

публікації. 3асоби створення 

публікацій. 

Види публікацій і їх ша-

блони. Структура публікації. 

Особливості роботи з 

графічними об’єктами під 

час створення комп’ютер-

них публікацій. Зв’язки між 

об’єктами публікації. Ство-

рення, збереження, відкриття 

та друк публіка-цій. 

Практична робота № 8. 

Створення інформаційного 

бюлетеня чи буклету 

Учень 

описує: 

– принципи функціонування послуги 

електронної пошти; 

– послідовність дій під час листування за 

допомогою поштового клієнта та веб-

інтерфейсу; 

–  елементи адреси електронної пошти; 

наводить приклади: 

– адрес електронної пошти; 

формулює: 

– правила етикету електронної перепис-

ки; 

вміє: 

– запускати поштовий клієнт та завершу-

вати роботу з ним; 

– використовувати довідкову систему 

поштового клієнта; 

– реєструвати поштову скриньку на сер-
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вері електронної пошти через веб-

інтерфейс; 

– керувати електронними повідомлення-

ми: складати, надсилати, отримувати, 

видаляти й роздруковувати повідом-

лення, указувати тему повідомлення, 

перевіряти його правопис,  надсилати 

повідомлення з зазначенням терміново-

сті, відповідати на повідомлення й пе-

ренаправляти їх; 

– керувати вмістом папок поштової скри-

ньки: переміщуватися папками, пере-

міщувати повідомлення з однієї папки 

до іншої, відновлювати видалені пові-

домлення, очищувати поштову скринь-

ку; 

–  копіювати й переміщувати текст як в 

межах повідомлення, так і з повідом-

лення до зовнішнього джерела і навпа-

ки; 

– вкладати файли у повідомлення, вида-

ляти вкладені файли, а також зберігати 

файли з отриманих повідомлень на 

комп’ютері; 

– створювати, редагувати й видаляти за-

писи в адресній книзі; 

– оновлювати адресну книгу після отри-

мання повідомлення; 

– створювати й використовувати списки 

розсилки 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з теми «Додавання аніма-

ційних ефектів до об’єктів слайда». 

3. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт № 5 «Розробка слай-

дової презентації», № 6 «Анімація в слайдових презентаціях», № 7 «Створення 

відеокліпу», № 8 «Створення інформаційного бюлетеня чи буклета» за схемою 

наведеною у лаб. роб. № 6. 
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4.  Розробити систему контрольних питань і завдань для перевірки матеріалу 

теми. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкцію до виконання однієї з практичних робіт № 5 «Розробка слай-

дової презентації», № 6 «Анімація в слайдових презентаціях», № 7 «Створення 

відеокліпу», № 8 «Створення інформаційного бюлетеня чи буклета». 

3. Розгорнутий план-конспект уроку з теми «Додавання анімаційних ефектів 

до об’єктів слайда». 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Основні етапи уроку. 

2. Із чого складається практична робота? 

3. Яка система контролю знань є доцільною. 

4. Що потрібно обов’язково враховувати під час підготовки до уроку? 

Література: []. 

 

Лабораторна робота № 11 

Тема. Методика викладання теми «Служби Інтернету» 

Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: ре-

єстрація поштової скриньки, надсилання, отримання й перенаправлення пові-

домлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів, миттєве 

повідомлення. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Служби Інтернету». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

10 клас 

 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 
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11 Служби Інтернету 

(7 год) 

11.1 Електронна пошта 

(4 год) 

 Принципи функціо-

нування електронної по-

шти. Огляд програм для 

роботи з електронною 

поштою. 

Робота з електронною 

поштою через веб-

інтерфейс: реєстрація по-

штової скриньки, надси-

лання, отримання й пере-

направлення повідомлень, 

навігація папками, вида-

лення повідомлень, вкла-

дання файлів. 

Робота з поштовим 

клієнтом: керування облі-

ковими записами, надси-

лання, отримання й пере-

направлення повідомлень, 

використання шаблонів 

повідомлень, розміщення 

повідомлень у папках, ви-

далення повідомлень. Пе-

регляд атрибутів повідом-

лень, вкладання файлів, 

використання адресної 

книги, списків розсилки, 

довідкової системи. Ство-

рення власних шаблонів 

листів. 

Етикет електронного 

листування. 

Практична робота № 9. 

Електронне листування 

через веб-інтерфейс. 

Практична робота № 10. 

Електронне листування за 

допомогою поштового 

клієнта 

  

Учень описує: 

– принципи функціонування послуги елект-

ронної пошти; 

– послідовність дій під час листування за 

допомогою поштового клієнта та веб-

інтерфейсу; 

– елементи адреси електронної пошти; 

називає: 

– поштові протоколи; 

наводить приклади: 

– адрес електронної пошти; 

формулює: 

– правила етикету електронної переписки; 

уміє: 

– запускати поштовий клієнт і завершувати 

роботу з ним; 

– настроювати параметри середовища по-

штового клієнта; 

– використовувати довідкову систему по-

штового клієнта; 

– створювати та видаляти обліковий запис 

електронної пошти в поштовому клієнті; 

– реєструвати поштову скриньку на сервері 

електронної пошти через веб-інтерфейс; 

– змінювати та поновлювати пароль пошто-

вої скриньки, якщо його забуто; 

– керувати електронними повідомленнями: 

складати, надсилати, отримувати, видаля-

ти й роздруковувати повідомлення, вказу-

вати тему повідомлення, перевіряти його 

правопис, надсилати повідомлення з за-

значенням терміновості, відповідати на 

повідомлення й перенаправляти їх; 

– керувати вмістом папок поштової скринь-

ки: переміщуватися папками, переміщува-

ти повідомлення з однієї папки до іншої, 

відновлювати видалені повідомлення, 

очищувати поштову скриньку; 

– копіювати й переміщувати текст як в ме-

жах повідомлення, так і з повідомлення до 

зовнішнього джерела і навпаки; 

–  вкладати файли у повідомлення, видаляти 

вкладені файли, а також зберігати файли з 

отриманих повідомлень на комп’ютері; 

–  створювати, редагувати й видаляти записи 
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в адресній книзі; 

– оновлювати адресну книгу після отриман-

ня повідомлення; 

– створювати й використовувати списки ро-

зсилки. 

11.2 Інтерактивне спіл-

кування (3 год) 

Поняття миттєвого по-

відомлення. Обмін миттє-

вими повідомленнями: 

принципи функціонуван-

ня служби, огляд популя-

рних програм. 

Реєстрація в службі 

обміну миттєвими пові-

домленнями. Створення й 

ведення списку контактів, 

надсилання текстових, 

графічних і відео повідо-

млень. 

Поняття форуму. Ре-

єстрація на форумі й 

участь в обговореннях. 

Спілкування в чатах. 

Етикет інтерактивного 

спілкування. 

 Практична робота № 

11. Обмін миттєвими 

повідомленнями 

Практична робота № 12. 

Спілкування на форумах 

та в чатах 

Учень пояснює: 

– поняття миттєвого повідомлення; 

– принцип функціонування служби обміну 

миттєвими повідомленнями; 

– правила етикету інтерактивного спілку-

вання; 

– принцип функціонування форуму; 

– наводить приклади; 

– програм обміну миттєвими повідомлення-

ми; 

–  інтерактивних чатів; 

– тематичних інтернет-форумів; 

уміє: 

– реєструватися у службі обміну миттєвими 

повідомленнями; 

– завантажувати та встановлювати програму 

обміну миттєвими повідомленнями; 

– отримувати ідентифікаційний номер у 

програмі обміну миттєвими повідомлен-

нями; 

– настроювати параметри облікового запису 

в програмі обміну миттєвими повідомлен-

нями; 

–  запускати на виконання та завершувати 

роботу з програмою обміну миттєвими 

повідомленнями; 

– знаходити співрозмовників і запрошувати 

їх до мережі обміну миттєвими повідом-

леннями; 

– керувати списком контактів; 

– надсилати й отримувати повідомлення; 

– надсилати й отримувати файли в програмі 

обміну миттєвими повідомленнями; 

– використовувати панель додаткових мож-

ливостей програми обміну миттєвими по-

відомленнями; 

– реєструватися й спілкуватися в чаті; 

–  реєструватися в інтернет-форумі; 

– брати участь в обговореннях на інтернет-

форумах 
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Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Здійснити логіко-дидактичний аналіз вивчення даної теми. 

3. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт № 9 «Електронне лис-

тування через веб-інтерфейс», № 10 «Електронне листування за допомогою 

поштового клієнта», № 11 «Обмін миттєвими повідомленнями», № 12 «Спілку-

вання на форумах і в чатах» за схемою, наведеною у лаб. роб. № 6. 

4. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з теми «Інтерактивне спіл-

кування». 

5. Дати тлумачення етикету електронного листування, інтерактивного спіл-

кування та сформулювати вимоги до них.  

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкція до виконання однієї з практичних робіт № 9 «Електронне лис-

тування через веб-інтерфейс», № 10 «Електронне листування за допомогою 

поштового клієнта», № 11 «Обмін миттєвими повідомленнями», № 12 «Спілку-

вання на форумах і в чатах». 

3. Розгорнутий план-конспект уроку з теми «Інтерактивне спілкування». 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. У якому підручнику, на вашу думку, найкраще подана тема. 

2. У чому її переваги над іншими. 

3. Основні завдання вивчення теми «Служби Інтернету». 

4. Засоби контролю знань. 

Література: []. 
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Лабораторна робота № 12 

Тема. Методика викладання теми «Моделювання. Основи алгоритмі-

зації» 

Мета роботи: розгляд основних методичних особливостей вивчення по-

нять: модель, алгоритм, мови програмування, програмний код, логічні констан-

ти, логічні змінні, логічні вирази. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Моделювання. Основи алгоритмізації». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

11 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

5 Комп’ютерне моделю-

вання. Основи алгоритмі-

зації (5 год) 

5.1 Поняття моделі. Моде-

лювання (2 год) 

Поняття моделі. Типи 

моделей. 

Моделювання як метод 

дослідження об’єктів. 

5.2 Алгоритми. Властиво-

сті алгоритмів. Форми по-

дання алгоритму 

(2 год) 

Поняття алгоритму. Вла-

стивості алгоритмів. Форми 

подання алгоритму. Вико-

навець алгоритму. Система 

команд виконавця алгорит-

му. Базові структури алго-

ритмів: слідування, розга-

луження, повторення. Гра-

фічні схеми базових струк-

тур алгоритмів. Поняття про 

конструювання алгоритмів 

різними методами.  

 Практична робота № 1. 

Учень описує: 

– поняття моделі, об’єкта, предметної об-

ласті; 

– типи моделей, їх характеристики; 

– поняття алгоритму; 

– властивості алгоритмів; 

– форми подання алгоритму; 

– базові структури алгоритмів і їх особли-

вості; 

– порядок складання алгоритмів; 

–  поняття методу розв’язування задачі; 

– технологію комп’ютерного моделюван-

ня; 

називає: 

– призначення графічних схем базових 

структур алгоритмів; 

пояснює: 

– етапи розв’язування завдання за допомо-

гою комп’ютера; 

– поняття програми; 

використовує: 

– графічні схеми базових структур алгори-

тмів для опису алгоритмів; 

– різні засоби подання алгоритмів; 

уміє: 

– будувати інформаційну модель задачі; 
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Побудова інформаційної 

моделі.  

5.3 Основні етапи 

розв’язування завдань за 

допомогою комп’ютера 

(1 год) 

 Етапи розв’язування за-

вдання за допомогою 

комп’ютера. Вхідні дані та 

результати, їх взаємо-

зв’язок. Поняття про метод 

розв’язування задачі. 

Поняття програми 

– аналізувати алгоритм розв’язування за-

вдання; 

– будувати графічні схеми найпростіших 

алгоритмів; 

– формально виконувати алгоритми 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт № 1 «Побудова інфо-

рмаційної моделі» за схемою, наведеною у лаб. роб. № 6. 

3. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з теми «Основні етапи 

розв’язування завдань за допомогою комп’ютера». 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкція до виконання практичної робіти «Побудова інформаційної мо-

делі» 

3. Розгорнутий план-конспект уроку з теми «Основні етапи розв’язування 

завдань за допомогою комп’ютера».  

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Доцільність вивчення алгоритмізації. 

2. Переваги використання інформаційної моделі задачі. 

3. Нюанси підготовки конспекту уроку з теми «Основні етапи розв’язання 

задач за допомогою комп’ютера». 

 Література: []. 
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Лабораторна робота № 13 

Тема. Методика викладання теми «Системи опрацювання табличних 

даних» 

Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: еле-

ктронні таблиці, книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Системи опрацювання табличних даних». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

11 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

6. Системи опрацюван-

ня табличних даних 

(11 год) 

6.1 Електронні таблиці. 

Табличний процесор (5 

год) 

 Поняття електронної 

таблиці. Засоби опрацю-

вання електронних таб-

лиць. 

Запуск на виконання 

табличного процесора, ві-

дкриття й збереження до-

кумента. Огляд інтерфей-

су табличного процесора. 

Поняття книги, аркуші, 

рядки, стовпці,  клітинки. 

Навігація аркушем і кни-

гою; виділення елементів 

книги й аркуша. Уведення 

даних до клітинок і реда-

гування їх вмісту. 

Копіювання, перемі-

щення й видалення даних. 

Автозаповнення. 

Форматування даних, 

клітинок і діапазонів клі-

тинок. 

Учень описує: 

– поняття електронної книги, аркуша, рядка, 

стовпця,  клітинки, діапазону клітинок; 

– способи навігації аркушем і книгою; 

– формати даних: числовий, грошовий, тек-

стовий, формат дати; 

–  способи введення даних різних форматів і 

керування форматом клітинок; 

– види помилок під час уведення даних і 

формул і способи їх усунення; 

– призначення основних панелей інструмен-

тів табличного процесора та кнопок на 

них; 

– критерії визначення типу діаграми, яка оп-

тимально відображатиме один або кілька 

рядів даних; 

пояснює: 

– правила запису абсолютних, відносних та 

мішаних посилань на клітинки та діапазо-

ни клітинок; 

– правила запису формул і використання ад-

рес клітинок і діапазонів у формулах; 

– правила перетворення абсолютних, відно-

сних та мішаних посилань під час копію-

вання формул; 

використовує: 

– автозаповнення клітинок для прискорення 

введення даних; 



 59  

Використання най-

простіших формул. Абсо-

лютні, відносні та мішані 

посилання на клітинки і 

діапазони клітинок. По-

силання на клітинки ін-

ших аркушів та інших 

книг. Копіювання формул 

і модифікація посилань 

під час копіювання. 

Створення та настрою-

вання діаграм, вибір типу 

діаграми. 

 Практична робота 

№ 2. Введення даних і 

форматування таблиць у 

середовищі табличного 

процесора. 

 Практична робота № 3. 

Використання формул в 

електронних таблицях. 

 Практична робота № 4. 

 Побудова діаграм 

– майстер діаграм; 

уміє: 

– переміщуватися аркушем і книгою; 

– вводити дані і формули у клітинки та ре-

дагувати їх вміст; 

– виділяти діапазони клітинок із заданою 

адресою; 

– форматувати дані, клітинки та діапазони 

клітинок; 

– копіювати, переміщувати й видаляти вміст 

клітинок і діапазонів клітинок; 

– записувати абсолютні, відносні та змішані 

посилання на клітинки і діапазони кліти-

нок; 

– визначати тип діаграми, що найкраще ві-

дображатиме один чи кілька рядів даних; 

– змінювати тип діаграми; 

– задавати діапазон вхідних даних для діаг-

рами й діапазон даних для кожного ряду; 

– настроювати параметри відображення діа-

грами, області даних і рядів даних 

5.2 Аналіз даних у 

середовищі табличного 

процесора (6 год) 
  

Призначення й викори-

стання основних матема-

тичних, статистичних, ло-

гічних функцій таблично-

го процесора. 

Сортування й фільтра-

ція даних у таблицях. 

Проміжні підсумки та 

зведені таблиці. 

Умовне форматування 

даних. 

Практична робота № 5. 

Аналіз даних за допомо-

гою функцій табличного 

процесора. 

 Практична робота № 6. 

Сортування та фільтрація 

даних 

Учень описує: 

– мету та способи фільтрації даних у табли-

цях; 

–  призначення зведених таблиць і засобів 

знаходження проміжних підсумків; 

– призначення умовного форматування да-

них; 

– алгоритмічну конструкцію розгалуження; 

 наводить приклади: 

– математичних, статистичних, логічних 

функцій табличного процесора; 

уміє: сортувати дані в таблицях за значеннями 

одного чи кількох полів; 

– виконувати умовне форматування даних; 

– застосовувати основні математичні, стати-

стичні, логічні функції для аналізу й опра-

цювання даних; 

використовує: 

– автофільтри для вибору даних з таблиць за 

простими критеріями; 

– зведені таблиці для комплексного аналізу 

табличних даних. 
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Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт № 2 «Введення даних 

і форматування таблиць у середовищі табличного процесора», № 3 «Викорис-

тання формул в електронних таблицях»,  № 4 «Побудова діаграм», № 5 «Аналіз 

даних за допомогою функцій табличного процесора», № 6 «Сортування та фі-

льтрація даних» за схемою наведеною у лаб. роб. № 6. 

3. Розробити систему перевірки знань і вмінь учнів з даної теми, що охоп-

лює всі основні поняття та означення та має включати: систему контрольних 

питань для вільного виробу відповіді; систему контрольних питань для диктан-

ту з інформатики; систему тестів множинного виробу. 

4. Розробити етап «Пояснення нового матеріалу» одного з уроків , урахову-

ючи знання і вміння, якими повинні оволодіти учні під час вивченні теми «Сис-

теми опрацювання табличних даних» . 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкція до виконання до однієї з практичних робіт № 2 «Введення да-

них і форматування таблиць у середовищі табличного процесора», № 3 «Вико-

ристання формул в електронних таблицях»,  № 4 «Побудова діаграм», № 5 

«Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора», № 6 «Сортування 

та фільтрація даних». 

3. Систему перевірки знань і вмінь учнів з даної теми. 

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Що має містити інструкція до практичної роботи? 

2. Особливості підготовки практичної роботи з теми «Сортування та фільт-

рація даних». 

3. Що має містити система перевірки знань? 

4. Особливості етапу «Пояснення нового матеріалу».  
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 Література: []. 

 

Лабораторна робота № 14 

Тема. Методика викладання теми «Бази даних. Системи управління 

базами даних» 

Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: мо-

дель даних, база даних, системи управління базами даних, таблиця, форма, звіт, 

запит, макрос. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Бази даних. Системи управління базами даних». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

11 клас 

Зміст навчального ма-

теріалу 
Навчальні досягнення учнів 

14 Бази даних. Системи 

управління базами да-

них (9 год) 

Поняття моделі даних, 

бази даних. Поняття й 

призначення систем 

управління базами даних. 

Огляд реляційної мо-

делі даних. Модель «сут-

ність-зв’язок». Поняття 

відношення, атрибута, 

ключа, зв’язку. Класифі-

кація зв’язків за множин-

ністю та повнотою. Пра-

вила побудови моделі 

«сутність-зв’язок» пред-

метної галузі. 

Поняття таблиці, поля, 

запису. Основні етапи ро-

боти з базами даних у се-

редовищі системи управ-

ління база-ми даних. Ві-

дображення моделі «сут-

ність-зв’язок» на базу да-

Учень описує: 

– поняття моделі даних; 

– поняття бази даних 

– поняття таблиці, поля, запису; 

– поняття ключа; 

– призначення форми, запиту, звіту; 

–  особливості реляційної, мережевої, ієрар-

хічної та об’єктно-орієнтованої моделей 

даних; 

пояснює: 

– призначення систем управління базами 

даних; 

– зв’язки між таблицями за множинністю та 

повнотою; 

класифікує: 

– запити: вибіркові та призначені для дода-

вання, видалення чи оновлення даних; 

називає: 

– типи даних в середовищі СУБД; 

наводить приклади: 

– реляційних СУБД; 

уміє: 

– створювати таблиці у середовищі СУБД; 

– створювати форми для введення даних у 
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них. Властивості полів, 

типи даних. Введення да-

них у таблиці. Форми. 

Сортування, пошук і фі-

льтрація даних. 

Поняття запиту до ре-

ляційної бази даних. 

Створення таблиць, за-

питів на вибірку даних і 

звітів з використанням 

майстрів. Редагування за-

питів, звітів і форм з ви-

користанням конструкто-

ра. 

Практична робота № 7. 

Робота з об’єктами бази 

даних у середовищі 

СУБД. 

Практична робота № 8. 

Створення бази даних у 

середовищі СУБД, ство-

рення форм і введення 

даних. 

  

Практична робота № 9. 

Створення запитів і звітів 

за допомогою майстра та 

в режимі конструктора 

таблиці; 

– знаходити в базі дані за певними критері-

ями відбору, створюючи прості вибіркові 

запити в автоматизованому режимі; 

–  уводити дані у таблиці, дотримуючись 

обмежень, що накладаються структурою 

бази даних; 

– застосовувати майстри для створення таб-

лиць, форм, запитів і звітів; 

– використовувати форми для введення да-

них і звіти для їх відображення; 

– використовувати конструктор для змінен-

ня запитів і форм; 

– сортувати дані в таблицях бази за одним 

чи кількома полями; 

– застосовувати засоби пошуку даних; 

– фільтрувати дані в таблицях 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт № 7 «Робота з 

об’єктами бази даних у середовищі СУБД»,  № 8 «Створення бази даних у се-

редовищі СУБД, створення форм і введення даних», № 9 «Створення запитів і 

звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора» за схемою, наведеною у 

лаб. роб. № 6. 

3. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з теми «Поняття моделі да-

них, бази даних». 
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4. Здійснити логіко-дидактичний аналіз даної теми за схемою, наведеною у 

лаб. роб. № 4. 

5. Розробити систему перевірки знань і вмінь учнів з даної теми, що охоп-

лює всі основні поняття та означення і має містити: 

− систему контрольних питань для вільного виробу відповіді; 

− систему контрольних питань для диктанту з інформатики; 

− систему тестів множинного виробу. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкцію до однієї з практичних робіт № 7 «Робота з об’єктами бази 

даних у середовищі СУБД»,  № 8 «Створення бази даних у середовищі СУБД, 

створення форм і введення даних», № 9 «Створення запитів і звітів за допомо-

гою майстра та в режимі конструктора». 

3. Розгорнутий план-конспект уроку з теми «Поняття моделі даних, бази да-

них». 

4. Логіко-дидактичний аналіз даної теми. 

5. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Основний матеріал для вивчення теми. 

2. Етапи розробки інструкції до виконання практичних робіт, їх особливос-

ті. 

3. Мета проведення уроку з теми «Поняття моделі даних, бази даних». 

4. Етапи логіко-дидактичного аналізу. 

Література: []. 

 

Лабораторна робота № 15−16 

Тема. Методика викладання теми «Інформаційні технології персона-

льної та колективної комунікації» 

Мета: розгляд основних методичних особливостей вивчення понять: за-

соби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним ін-
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терфейсом, система управління вмістом сайту, хостинг, комп’ютерна публіка-

ція, мультимедійні дані. 

Вимоги до знань і вмінь: знати основні принципи, форми, прийоми та 

засоби викладання тем «Інформаційні технології персональної та колективної 

комунікації». 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст навчального матеріалу та вимоги щодо навчальних досягнень 

11 клас 

Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

15 Інформаційні технології 

персональної та колективної 

комунікації (16 год) 

 15.1 Автоматизоване ство-

рення й публікація веб-

ресурсів (6 год) 

Структура веб-сайтів, різ-

новиди веб-сайтів. Різнови-

ди веб-сторінок. Етапи ство-

рення веб-сайтів. 

Поняття про засоби авто-

матизованої розробки веб-

сайтів, редактор веб-сайтів із 

графічним інтерфейсом. По-

няття про систему управлін-

ня вміс-том сайту. Понят-

тя хостингу. Автоматизоване 

створення статичної веб-

сторінки, вибір її типу й офор-

млення. Наповнення веб-

сторінки текстом та графічним 

матеріалом, створення гіпер-

посилань, завантаження фай-

лів. 

Основи веб-дизайну. 

Огляд технологій і серві-

сів Веб 2.0. Веб-

спільноти. Вікі технології. 

Поняття блогу, різнови-

ди блогів. Створення й оформ-

лення блогу, публіка-

ція повідомлень і налаштуван-

Учень пояснює: 

– поняття та особливості сайтів різних 

типів: статичних веб-сайтів, інтернет-

магазинів, порталів, блогів; 

– відмінності між веб-сторінками типу 

домашньої, веб-каталогу, фору-

му, чату, сторінкою розділу веб-

сайту; 

–  поняття блогу; 

– дизайн та правила оформлення веб-

сторінок; 

– поняття хостингу; 

– призначення та типи сервісів Веб 2.0; 

– призначення та особливості функціо-

нування веб-спільнот; 

описує: 

– процес створення веб-сайтів; 

– процес створення блогу й публікації 

повідомлень; 

– формати зображень, відео 

та аудіокліпів, що публікуються 

на веб-сторінках;  

уміє: 

– засобами безкоштовного сервера 

створювати статичні веб-

сторінки різних типів, добирати їх 

оформлення; 

– засобами безкоштовного веб-

сервера створювати вміст веб-сайту й 

оновлювати його; 

– створювати й адмініструвати блог; 

– розміщувати на веб-
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ня його параметрів. 

  

Практична робота № 40. Ав-

томатизоване створення веб-

сайту. 

  

Практична робота № 41. 

Створення й ведення власно-

го блогу 

сторінках зображення й текст, нала-

штовувати параметри їх розташуван-

ня, відображення та відтворення; 

– створювати гіперпосилання на основі 

текстових фрагментів і зображень 

15.2 Основи створення 

комп’ютерних публікацій 

(3 год) 

Поняття комп’ютерної пуб-

лікації. 3асоби створення публі-

кацій. Види публікацій і їх шаб-

лони. Структура публікації. 

Особливості роботи з гра-

фічними та текстовими 

об’єктами під час створення 

комп’ютерних публікацій. 

Зв’язки між об’єктами публі-

кації. Перетікання тексту між 

текстовими поля-

ми. Створення, збережен-

ня, відкриття та друк публіка-

цій. 

Практична робота № 42. 

Створення інформацій-

ного бюлетеня або буклету 

Учень пояснює: 

– поняття комп’ютерної публікації; 

– поняття шаблону публікації та її 

структури; 

– особливості роботи з графічними та 

текстовими об’єктами під час ство-

рення публікацій; 

– особливості роботи з текстовими по-

лями у публікаціях; 

наводить приклади: 

– публікацій різного виду; 

– основних складових публікації; 

– програмних засобів створення 

комп’ютерних публікацій; 

уміє: 

– створювати публікацію на основі ша-

блону; 

– виконувати основні операції над 

об’єктами в середовищі підготовки 

комп’ютерних публікацій; 

– створювати зв’язки між об’єктами 

публікації; 

– зберігати публікації на зовнішніх но-

сіях даних; 

– роздруковувати публікації 

15.3 Опрацювання мульти-

медійних даних (3 год) 

Поняття 

про мультимедійні дані. Фор-

мати аудіо 

та відеофайлів. Мультимедійні 

програвачі. Засоби пере-

творення аудіо- та відео фор-

матів. Додавання відеокліпів, 

звукових ефектів і мовного су-

проводу до слайдової презен-

Учень пояснює: 

– поняття мультимедійних даних; 

– принципи часових парамет-

рів відеокліпів; 

порівнює: 

– формати аудіо- та відео файлів; 

– режими відображення відеоряду; 

наводить приклади: 

– джерел мультимедійних даних; 

– мультимедійних програвачів; 

– засобів перетворення аудіо- та відео 
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тації. 

Програне забезпечення для 

опрацювання мультимедійних 

даних. Розробка аудіо та відео, 

створення клі-

пів. Збереження та публікація 

проектів. 

Розробка сцена-

рію відеокліпу. 

Налаштування часових па-

раметрів аудіо- та відеоряду. 

Додавання 

до відеокліпу відеоефектів і 

налаштування пере-ходів між 

його фрагментами. 
 

 Практична робота № 43. 

Створення відео-кліпу. 

форматів; 

уміє: 

– використовувати мультимедійні про-

гравачі для відтворення аудіо-

 та відеофайлів; 

– змінювати формат аудіо-

 та відеофайлів; 

– додавати 

до слайдових презентацій відеокліпи, 

звукові ефекти та мовний супровід; 

– розробляти сценарій відеокліпу; 

– створювати у програмі для опрацю-

вання мультимедійних да-

них відеокліпи з використанням май-

стра та порожнього проекту; 

– імпортувати у відеокліп аудіо- та ві-

део відеодані з зовнішніх джерел; 

– синхронізувати відеоряд 

з аудіорядом; 

– налаштовувати часові парамет-

ри аудіо- та відеоряду; 

– додавати до відеокліпу відеоефекти та 

налаштовувати и переходи між його 

фрагментами. 

15.4 Інтегроване викорис-

тання засобів опрацювання 

електронних документів (2 

год) 

Обмін даними між графічним 

редактором, текстовим і таб-

личним процесором, системою 

управління базами даних, за-

собом для розробки 

комп’ютерних презентацій. 

Імпорт та експорт файлів до-

кументів. Вбудовування та 

зв’язування файлів. Веб-

публікація документів. 

 Практична робота № 44. 

Виконання завдань з опра-

цювання даних у кількох 

програмних середовищах 

Учень пояснює: 

– відмінність між вставленням об’єкта 

в документ, вставленням посилання 

на об’єкт та зв’язуванням документа і 

об’єкта; 

наводить приклади: 

– завдань, що розв’язуються за допомо-

гою  використання кількох програм 

опрацювання даних електронних до-

кументів; 

уміє: 

– вбудовувати та зв’язувати документи; 

– зберігати електронні документи в різ-

них форматах; 

– імпортувати зображення в текстові 

документи, презентації та електронні 

таблиці; 

– експортувати таблиці бази даних у 

середовище табличного процесора та 

в текстові документи; 

– імпортувати книги електронних таб-
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лиць у бази даних; 

– здійснювати обмін фрагментами до-

кументів і цілими документами між 

текстовим процесором, табличним 

процесором і програмою створення 

комп’ютерних презентацій; 

– готувати до публікації текстові доку-

менти та презентації як веб-сторінки 

15.5 Спільна робота з доку-

ментами. Розробка колекти-

вного проекту (2 год) 

Середовище для спільної 

роботи з документами. Колек-

тивне виконання завдань 

з опрацювання даних. 

Служби онлайнового до-

кументообігу. Спільна робота 

з онлайновими документами. 

Практична робота № 45. Роз-

робка проекту 

Учень описує: 

– стратегію організації колективної ро-

боти над завданням з опрацювання 

даних; правила опрацювання даних у 

середовищі для спільної роботи з до-

кументами; 

уміє: 

– публікувати документ у середовищі 

для спільної роботи з документами, 

змінювати такий документ і керувати 

правами доступу до нього; 

– працювати у колективі з 3–4 учнів 

над розв’язуванням спільного завдан-

ня з опрацювання даних; 

– використовувати комп’ютерні засоби 

інтерактивного спілкування й обміну 

даними для організації та виконання 

колективної роботи 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника. 

2. Виконати та проаналізувати практичну роботу. Під час аналізу сформу-

лювати всі знання та вміння, що формуються цією практичною роботою. 

3. Розробити інструкцію до однієї з практичних робіт № 40 «Автоматизова-

не створення веб-сайту», № 41 «Створення й ведення власного блогу», № 42 

«Створення інформаційного бюлетеня або буклета», № 43 «Створення відео-

кліпу», № 44 «Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних 

середовищах», № 45 «Розробка проекту» за схемою, наведеною у лаб. роб. № 6. 

4. Розробити розгорнутий план-конспект уроку з теми «Основи створення 

комп’ютерних публікацій». 
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5. Здійснити логіко-дидактичний аналіз даної теми за схемою, наведеною 

у лаб. роб. № 4. 

6. Розробити систему перевірки знань і вмінь учнів з даної теми, що охоп-

лює всі основні поняття та означення та повинна включати: 

− систему контрольних питань для вільного виробу відповіді; 

− систему контрольних питань для диктанту з інформатики; 

− систему тестів множинного виробу. 

Зміст звіту 

1. Теоретичні відомості.  

2. Інструкцію до однієї з практичних робіт № 40 «Автоматизоване створен-

ня веб-сайту», № 41 «Створення й ведення власного блогу», № 42 «Створення 

інформаційного бюлетеня або буклета», № 43 «Створення відео-кліпу», № 44 

«Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах», 

№ 45 «Розробка проекту». 

3. Логіко-дидактичний аналіз даної теми.  

4. Відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні запитання 

1. Основні складові аналізу практичної роботи. 

2. Мета проведення логіко-дидактичного аналізу теми. 

3. Особливості підготовки інструкцій до практичних робіт з теми «Інформа-

ційні технології персональної та колективної комунікації» 

 Література: []. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 
 

 

Студенту надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримує не менше 70 балів. 

Студент не допускається до іспиту, якщо за результатами поточного кон-

тролю він отримав менше 40 балів. 
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