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РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ У 

ВІДПОВІДНОСТІ ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
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на 20__-20__навчальний рік  

           

           

           

           

           

на 20__-20__навчальний рік 

           

           

           

           

           

на 20__-20__навчальний рік 

           

           

           

           

           

на 20__-20__навчальний рік 

           

           

           

           

           

  



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ПРЕДМЕТУ 

№
 п

/п
 

Назва розділу, модуля, теми заняття 

Кількість годин 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

 

Тема1. Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання 

текстової інформації 

1.  Основні базові поняття інформатики. Знання про 

персональні комп’ютери 

2 2 0 

2. Операційна система Windows 2 2 0 

3. Текстовий процесор Microsoft Word 14 0 14 

4. Контрольна робота 2   

 Всього по розділу 20 4 14 

 

 

Тема2. Алгоритмізація і розробка простих програм 

 

1. Основи візуального програмування. Основні 

поняття та елементи мови Pascal. 
4 4  

2. Стандартні скалярні типи даних мови Pascal. 

Арифметичні і логічні вирази 

10 2 8 

3. Умовні оператори. Використання одно-, дво- і 

багатоальтернативних розгалужень 

2 0 2 

 Творчий проект 2  2 

4. Контрольна робота 2 2  

 Всього по розділу 20 8 12 

 

 

Тема 3. Програмне забезпечення опрацювання табличних даних.  Робота в 



середовищі Internet 

1.  Електронний журнал 4 2 2 

2. Автоматизація оброблення, пошуку і захисту 

електронних документів. Створення власної 

сторінки в Інтернеті  

2  2 

. Узагальнююче заняття 2  2 

 Всього по розділу 8 2 2 

 

Всього: 48   

 



Зміст програми 
 

№
 з

ан
я
тт

я
 

Тема 

Т
и

п
 з

ан
я
тт

я
 

Години 

Зміст (план 

заняття) 

Навчально-

методична 

література 

Самостійна 

робота 

студентів 

Форма 

поточного 

контролю 

В
сь

о
го

 

А
у
д

и
то

р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

і 

1 Основні базові 

поняття інформатики. 

Знання про 

персональні 

комп’ютери 

Лекція 4 2 2 1. Предмет і 

завдання сучасної 

інформатики. 

2.  Поняття про 

інформацію. 

Одиниці 

вимірювання 

інформації. 

3. Складові ПК. 

[1], ст.8-22 Опрацювання 

питань: 

1.Правові 

аспекти 

інформатики. 

Національна 

програма 

інформатизації . 

Інформація і 

знання. Види та 

основні 

властивості 

інформації. 

Інформаційний 

процес. 

 

Фронтальне 

опитування 



2 Операційна система 

Windows 

Лекція 4 2 2 

1. Основні 

об’єкти і прийоми 

управління 

Windows 

2. Файли і теки 

Windows 

3. Операції з 

файловою 

структурою 

4. Використання 

Головного меню 

5. Установка і 

видалення 

додатків Windows 

6. Установка 

устаткування 

 

[1], ст.25-

38 

Опрацювання 

завдань 

підвищеної 

складності 

Тестовий 

контроль 

3. Створення і Практична 4 2 2 1.Знайомство з [2] Редагування Звіт та захист 

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_3.mht


редагування 

складних 

документів 

робота програмою. 

2.Форматування 

тексту. 

документу роботи 

4. Робота з великими 

документами 

Практична 

робота 

4 2 2 1.Головний 

документ: вставка 

вкладеного 

документу. 

2.Розриви 

сторінок і 

розділів. 

3.Робота з 

колонтитулами. 

[2] Створення 

автоматичного 

змісту до 

текстового 

документу 
Звіт та захист 

роботи 

5 Додавання та 

розміщення 

графічних об’єктів 

у текстовому 

процесорі Microsoft 

Word 

Практична 

робота 

4 2 2 1.Робота з авто 

фігурами. 

2.Групування 

об’єктів. 

3.Робота з 

рисунками. 

 

[1-5] Виконання 

олімпіад них 

завдань 

Індивідуальне 

опитування 

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_3.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_3.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_3.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_4.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_4.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_5.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_5.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_5.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_5.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_5.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_5.mht


6 Створення 

головного 

документу. 

Організація тексту у 

великих документах 

засобами текстового 

процесора Microsoft 

Word  

Практична 

робота 

2 2  1.Робота із 

стилями.  

2.Формування 

автозмісту 

документі. 

3.Гіперпосилання. 

[2] Опрацювати 

матеріл з теми 

«Злиття 

документів» 

Звіт та захист 

роботи 

7 Створення форм і 

бланків. 

Практична 

робота 

4 2 2 1. Шаблони. 

2.Створення анкет 

з використанням 

панелі 

інструментів 

Форми. 

[2] Розробка 

анкети 

працівника 

Звіт та захист 

роботи 

8 Робота з таблицями Практична 

робота 

6 2 4 1.Способи  

створення 

таблиць. 

2.Робота з 

границями 

[4] Індивідуальна 

робота 

Звіт та захист 

роботи 

http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_6.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_7.mht
http://ito.vspu.net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/ENK/Osnovu_Inf_Ep/Preview/files/LR_7.mht


9 Комплексна 

практична робота 

Практична 

робота 

2 2  1.Форматування 

символів та 

абзаців. 

2.Робота з 

колонками, 

колонтитулами. 

3.Робота з 

формулами. 

4.Робота з 

графікою. 

[1], ст.205-

300 

 Звіт та захист 

роботи 

10 Контрольна робота Контрольна 

робота 

2 2  Узагальнення 

вивченого 

матеріалу з теми 

  Звіт та захист 

роботи 

11 Основи візуального 

програмування  

Лекція 2 2  1.Вступ до мов 

програмування. 

2.Згайомство з 

середовищем. 

3.Найпростіші 

програми. 

[3]  Звіт та захист 

роботи 



12 Розробка і 

редагування 

простих Pascal-

програм 

Лекція 2 2  1.Поняття 

алгоритму. 

2.Стуктура 

програми. 

[1,2]  Звіт та захист 

роботи 

13 Функції і процедури 

для роботи з 

числовими типами 

даних. 

Арифметичні 

вирази 

Лекція 2 2  1.Числові типи 

даних: цілі та 

дійсні. 

3.Особливості 

роботи з типами 

даних та їх опис. 

[5]  Звіт та захист 

роботи 

14 Розробка форм та 

розміщення на них 

елементів 

керування. 

 

Практична 

робота 

2 2  1.Інтерфейс 

програми. 

2.Створення 

об’єктів.   

3.Програмування 

дій кожного 

об’єкта. 

[1]  Звіт та захист 

роботи 

15 Введення й 

виведення даних, 

Практична 

робота 

2 2  1.Типи даних. 

2.Розділ опису 

[5]  Звіт та захист 

роботи 



робота зі змінними змінних 

16 Налагодження 

програм 

Практична 

робота 

2 2  1. Створення 

кнопок на формі. 

2.Компіляція 

програми. 

Додаткова 

література 

 Звіт та захист 

проекту 

17 Розробка програми 

на виконання 

математичних 

операцій 

Практична 

робота 

4 2 2 1.Структура 

програми. 

2.Математичний 

підхід до 

постановки задач. 

3.Самостійна 

робота 

[3], ст.45-

54 

Розробка 

алгоритмів 

розв’язування 

математичних 

задач 

Звіт та захист 

роботи 

18 Програми з 

розгалуженнями. 

 

 

Практична 

робота 

2 2  1.Оператор 

вибору. 

2.Типи умов. 

3.Робота з 

прапорцями. 

4.Робота з 

перемикачами 

[3], ст.55-

60 

 Звіт та захист 

роботи 



19 Розробка проекту 

«Одноальтернативні 

розгалуження» 

 

Практична 

робота 

6 2 4 1.Робота з групою  

перемикачів. 

2.Створення 

проекту 

«Світлофор» 

 Створення 

навчального 

проекту згідно 

варіанту 

Захист проекту 

20 Контрольна робота Закріплення 

знань, вмінь 

і навичок 

2 2  Контроль 

засвоєних знань та 

вмінь студентів 

  Тести,  

варіанти 

індивідуальних 

завдань 

21 Програмне 

забезпечення для 

опрацювання 

табличних даних 

Лекція 6 2 4 1.Знайомтсво з 

інтерфейсом 

програми. 

2.Можливості 

програми. 

[2], ст.205-

300 

 Фронтальне 

опитування 

22 Електронний 

журнал 

Практична 

робота 

4 2 2 1.Форматування 

Робочого аркуша. 

2.Робота з 

формулами. 

[2], ст.205-

300 

Створення 

екзаменаційної 

відомості 

Звіт та захист 

роботи 

23 Автоматизація Практична 6 2 4 1.Поняття про веб- Додаткова Створення Звіт та захист 



оброблення, пошуку і 

захисту електронних 

документів. 

Створення власної 

сторінки в Інтернеті с 

робота документ. 

2.Створення 

власного блогу. 

література власного сайту роботи 

24 Узагальнююче 

заняття 

Закріплення 

знань, вмінь 

і навичок 

2 2  Контроль 

засвоєних знань та 

вмінь студентів 

   

ВСЬОГО: 80 48 32  



 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ІНШИМИ 

ДИСЦИПЛІНАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Тема 

Дисципліни, з якими пов’язано викладання 

дисципліни 

 

Тема1. 

Інформаційні 

процеси та 

програмне 

забезпечення 

опрацювання 

текстової 

інформації 

Інформатика   

Тема2. 

Алгоритмізація і 

розробка простих 

програм 

 Програмування  

Тема 3. Програмне 

забезпечення 

опрацювання 

табличних даних.  

Робота в 

середовищі 

Internet 

  Інформатика 

 



 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

НА 20__-20__н.р. 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Зміст доповнень та 

змін 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

 

Питання для самостійної роботи студентів 

 

1. До теми «Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання 

текстової інформації»  

  Інформатика. Предмет і завдання сучасної інформатики. Правові аспекти 

інформатики. Національна програма інформатизації . 

  Інформація як основа інформатики. Поняття про інформацію. Одиниці 

вимірювання інформації. Інформація і знання. Види та основні властивості 

інформації. Інформаційний процес. 

  Дані. Реєстрація та операції з даними. Кодування даних. Основні структури 

даних. Одиниці подання і вимірювання даних. Одиниці зберігання даних. 

  Загальна інформація про комп’ютери. Класифікація сучасних комп’ютерів. 

Перспективи розвитку комп’ютерної техніки. 

   Склад персонального комп’ютера. Архітектура персонального комп’ютера. 

Склад центрального обладнання персонального комп’ютера.  

   Пристрої збереження інформації у персональному комп’ютері.  Периферійне 

обладнання  персонального комп’ютера для введення-виведення інформації і 

допоміжних функцій. 

  Технічні засоби для створення комп’ютерних мереж. Поняття про 

комп’ютерні мережі. Технічні засоби комп’ютерних мереж. 

    Програмне забезпечення комп’ютерів. Системні програми. Інструментальні 

 програми. Прикладні програми. 

  Організація інформації на зовнішніх носіях. Поняття накопичувача. Види 

накопичувачів та принципи збереження інформації на них. Ідентифікація 

накопичувачів.  

  Розміщення файлів на магнітному диску. Дефрагментація файлів. Файл. 

Характеристики  файлу. Файли зареєстрованого та незареєстрованого типів. 

Маска (шаблон) файлу. Ієрархічна структура збереження інформації на носії. 



 

 

    Поняття файлової системи. Види файлових систем. Файлова  система FAT. 

Відновлення файлів. 

   Характеристика операційної системи Windows 7. Робочий стіл. Поняття 

«бібліотека». Управління файлами бібліотек. Відображення файлів і папок на 

робочому столі.  

   Редагування вмісту папки Комп’ютер. Оформлення робочого стола. Панель 

завдань. Кнопки відкритих файлів і папок. Функція AeroPeek. Область 

повідомлень. 

   Меню «Пуск». Вікна у Windows 7. Інтерфейс Aero. Гаджети. Контекстне 

меню. 

    Операції з файлами, папками та ярликами. Створення об’єктів Windows 7. 

Переміщення і копіювання об’єктів Windows 7. Перейменування і контроль 

властивостей об’єктів Windows 7. Видалення і відновлення об’єктів Windows 7. 

    Система пошуку. Захист об’єктів Windows 7 засобами операційної системи . 

Запис файлів на оптичні диски в провіднику Windows 7. 

 

2.  До теми «Алгоритмізація і розробка простих програм» 

 

  Поняття програми, алгоритму, блок-схеми. Правила створення алгоритмів. 

Поняття Pascal-програми і її структура. Використання коментарів і директив. 

  Алфавіт мови Pascal. Службові слова мови Pascal. Ідентифікатори. 

Стандартні імена. Правила утворення імен користувачем. Оголошення сталих і 

змінних в описовій частині програми. Правила запису команд. 

  Поняття даного і змінної. Дані цілого типу: цілочислові типи; операції, 

процедури і функції, що виконуються над даними цілого типу.  

  Дані дійсного типу: дійсні типи; операції, процедури і функції, що 

виконуються над даними дійсного типу.  

  Дані символьного типу: оголошення типу; функції і процедури, задані на 

множині char.  



 

 

  Дані логічного типу: оголошення типу; функції і процедури, задані на 

множині boolean. 

  Поняття простої програми. Команди присвоєння і переприсвоєння. Алгоритм 

обміну значеннями між змінними. Допоміжні змінні. Команди введення даних. 

Команди виведення даних. Формати виведення. 

  Арифметичні вирази, правила їх утворення і обчислення. Пріоритет 

виконання арифметичних і логічних операцій. 

  Логічні операції та вирази. Прості і складені логічні вирази. Логічні операції. 

Пріоритет виконання арифметичних і логічних операцій. 

  Неповне і повне розгалуження, блок-схеми неповного і повного 

розгалуження. Поняття складеної команди. 

 

3.  До теми «Програмне забезпечення опрацювання табличних даних.  Робота 

в середовищі Internet» 

  Оброблення табличних даних. Інтерфейс програми Microsoft Excel 2007. Дані 

в програмі Microsoft Excel 2007 

  Сортування та фільтрування даних.  

  Виконання обчислень у Microsoft Excel  за допомогою формул. Використання 

функцій.  

  Графічне представлення рядів даних.  

  Застосування Microsoft Excel  для тестування знань учнів. 
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