
Харків 
Видавнича група «Основа» 

2016

Серія «Мій конспект» 
Заснована 2008 року



УДК	 373.167.1
ББК	 74.263.2

C24

©	 Свистунова	Т.	М.,	2015
ISBN 978-617-00-2528-9	 ©	 ТОВ	«Видавнича	група	“Основа”»,	2016

Свистунова Т. М.
С24	 	 Інформатика.	7	клас.	—	Х.	:	Вид.	група	«Ос	нова»,	2016.	—	

77,	[3]	c.	—	(Серія	«Мій	конспект»).
ISBN	978-617-00-2528-9.
Видання	«Мій	конспект»	—	це	серія	посібників,	які	ставлять	

на	меті	надати	допомогу	вчителеві	в	підготовці	до	уроку.	Автор	
пропонує	 базову	 основу,	 використовуючи	 яку,	 кожен	 учитель	
може	створити	власний	конспект	уроку.

Посібник	розрахований	на	вчителів	загальноосвітніх	закла-
дів,	які	працюють	у	7	класі.

УДК 373.167.1  
ББК 74.263.2

Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я

Серія	«Мій	конспект»

СВИСТУНОВА	Тетяна	Миколаївна

ІНФОРМАТИКА. 7 КЛАС

Навчально-методичний	посібник

Головний	редактор	 Г. О. Агафонова
Коректор	О. М. Журенко

Комп’ютерна	верстка	О. В. Лєбєдєва

Підп.	до	друку	27.10.15.	Формат	84×108/16.	Папір	офсет.		
Гарнітура	Шкільна.	Друк	офсет.	Ум.	друк.	арк.	9,3.	Зам.	№	15-11/16-05.

ТОВ	«Видавнича	група	“Основа”».		
Свідоцтво	суб’єкта	видавничої	справи	ДК	№	2911	від	25.07.2007.		

Україна,	61001	Харків,	вул.	Плеханівська,	66.	
Тел.	(057)	731-96-32.	E-mail:	math@osnova.com.ua

Віддруковано	з	готових	плівок	ТОВ	«Тріада	принт»	
Свідоцтво	суб’єкта	видавничої	справи	ДК	№	1870	від	16.07.2007.	

Харків,	вул.	Киргизька,	19.	Тел.:	(057)	757-98-16,	757-98-15.



Зміст
 Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

 Орієнтовне календарно-тематичне 
планування. Інформатика. 7 клас  . . . . . .  5

 Електронне листування . . . . . . . . . . . . . . .  7
Урок № 1. Поштова служба Інтернету . . . . . . . .  7

Урок № 2. Створення електронної скриньки . . .  9

Урок № 3. Етикет електронного листування . . .  11

Урок № 4. Практична робота № 1 
«Електронне листування 
з використанням веб-інтерфейсу»  . . . . . .  13

 Моделювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Урок № 5. Поняття моделі  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Урок № 6. Форми подання 
інформаційної моделі . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Урок № 7. Практична робота № 2 
«Побудова інформаційних моделей»  . . . .  19

 Алгоритми з повторенням 
і розгалуженням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Урок № 8. Базові алгоритмічні структури: 
повторення та розгалуження . . . . . . . . . . .  21

Урок № 9. Алгоритми з повторенням . . . . . . . . .  23

Урок № 10. Складання та виконання алгоритмів 
з повторенням у визначеному навчальному 
середовищі виконання алгоритмів  . . . . . .  25

Урок № 11. Практична робота № 3 
«Складання та виконання 
алгоритмів з повторенням 
у визначеному навчальному 
середовищі виконання алгоритмів» . . . . .  27

Урок № 12. Висловлювання. 
Істинні та хибні висловлювання . . . . . . . .  29

Урок № 13. Умовне висловлювання «Якщо – то». 
Алгоритми з розгалуженням  . . . . . . . . . .  31

Урок № 14. Практична робота № 4 
«Складання та виконання алгоритмів 
з розгалуженням у визначеному 
навчальному середовищі 
виконання алгоритмів» . . . . . . . . . . . . . . .  33

Урок № 15. Практична робота № 5 
«Складання та виконання алгоритмів 
з повторенням і розгалуженням 
для виконавців у визначеному навчальному 
середовищі виконання алгоритмів» . . . . .  35

Урок № 16. Складання та виконання 
алгоритмів з повторенням 
і розгалуженням у визначеному 
навчальному середовищі 
виконання алгоритмів . . . . . . . . . . . . . . . .  37

Урок № 17. Контрольна робота № 1  . . . . . . . . . .  39

 Табличний процесор  . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Урок № 18. Табличний процесор, 
його призначення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Урок № 19. Відкривання, перегляд 
і збереження електронної книги  . . . . . . . .  43

Урок № 20. Уведення даних до клітинок . . . . . .  45

Урок № 21. Формати даних: числовий, 
текстовий, формат дати. 
Форматування даних, 
клітинок і діапазонів клітинок. 
Практична робота № 6 
«Уведення, редагування 
та форматування даних 
у середовищі табличного процесора»  . . . .  47

Урок № 22. Правила запису формул 
у табличному процесорі . . . . . . . . . . . . . . .  49

Урок № 23. Практична робота № 7 
«Виконання обчислень за даними 
електронної таблиці. 
Використання вбудованих функцій»  . . . .  51

Урок № 24. Стовпчасті та секторні діаграми, 
їх об’єкти і властивості.
Створення та форматування стовпчастих 
і секторних діаграм у середовищі
табличного процесора. 
Аналіз даних, поданих на діаграмі . . . . . .  53

Урок № 25. Практична робота № 8 
«Створення діаграм. 
Аналіз даних, поданих на діаграмі» . . . . .  55

Урок № 26. Розв’язування 
компетентнісних задач  . . . . . . . . . . . . . . .  57

Урок № 27. Розв’язування
компетентнісних задач  . . . . . . . . . . . . . . .  59

Урок № 28. Розв’язування 
компетентнісних задач  . . . . . . . . . . . . . . .  61

Урок № 29. Розв’язування 
компетентнісних задач  . . . . . . . . . . . . . . .  63

Урок № 30. Розв’язування 
компетентнісних задач  . . . . . . . . . . . . . . .  65

Урок № 31. Виконання індивідуальних навчальних 
проектів з використанням програмних засобів 
навчального призначення з математики, 
фізики, хімії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Урок № 32. Виконання індивідуальних 
навчальних проектів 
з використанням програмних засобів 
навчального призначення 
з біології, географії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Урок № 33. Виконання індивідуальних 
навчальних проектів  . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Урок № 34. Контрольна робота № 2  . . . . . . . . . .  73

Урок № 35. Узагальнення й систематизація 
знань, вивчених за рік . . . . . . . . . . . . . . . .  75



ВСТУП

Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають інформатику в 7 класі за 
програмою «Інформатика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів». 

Основна мета посібника — надати допомогу вчителеві в підготовці до проведення уроків. У на-
ведених конспектах подається тема, дидактична мета (розвивальну та виховну вчитель записує на 
власний розсуд), тип уроку. Передбачено місце для запису програмного забезпечення, залежно від 
його наявності в комп’ютерному класі. Бажано, щоб школа мала швидкісний канал підключення 
до Інтернету. 

Змістова частина конспектів уроків має заголовок «Хід уроку». Тут відображено етапи уро-
ку; зміст навчального матеріалу, що виноситься на урок; систему типових завдань, необхідних 
для досягнення дидактичної мети.

Розробляючи плани-конспекти уроків, автор дбав про те, щоб систематично перевірявся рі-
вень засвоєння учнями матеріалу, вивченого на попередніх уроках. Для цього в конспектах про-
понуються різноманітні форми організації учнів на етапі актуалізації опорних знань: фронталь-
не опитування, самостійні роботи, комп’ютерне тестування тощо. У такий спосіб учитель може 
організувати узагальнення, систематизацію або повторення теоретичних відомостей. На деяких 
уроках передбачено й таку форму роботи, як складання та розв’язування кросвордів. З цією ме-
тою автор рекомендує використовувати програму для створення кросвордів Crosswords_Forge. 

У посібнику наведено тексти всіх практичних робіт, передбачених програмою для 7 кла-
су. Наведені тексти контрольних робіт укладено з урахуванням чотирьох рівнів навчальних 
досягнень учнів. Тестові завдання можна виконувати як безпосередньо «з аркуша», так і за 
допомогою комп’ютера. Для цього можна використовувати будь-яку комп’ютерну програму 
для створення тестів (автор рекомендує програмний комплекс, призначений для організації 
навчання в комп’ютерному класі NetOp School). 

Проведення організаційного етапу, перевірку домашнього завдання та підбиття підсумків 
уроку вчитель планує залежно від особливостей класу, методів роботи, власного досвіду. 

Автор сподівається, що вчителі не формально використовуватимуть матеріали посібника, 
а візьмуть їх за основу і творчо доповнять пропоновані поурочні конспекти, ураховуючи осо-
бливості кожного класу та власні методи роботи. 



ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. 
ІНФОРМАТИКА. 7 КЛАС

№№ 
уроку

Тема уроку
Дата 

проведення
Кількість 

годин
Примітки

Електронне листування (4 год)
1 Поштова служба Інтернету 1

2 Створення електронної скриньки 1

3 Етикет електронного листування 1

4 Практична робота № 1 «Електронне листуван-
ня з використанням веб-інтерфейсу»

1

Моделювання (3 год)
5 Поняття моделі 1

6 Форми подання інформаційної моделі 1

7 Практична робота № 2 «Побудова інформацій-
ної моделі»

1

Алгоритми з повторенням і розгалуженням (10 год)
8 Базові алгоритмічні структури повторення 

та розгалуження 
1

9 Алгоритми з повторенням 1

10 Складання та виконання алгоритмів з повторен-
ням у визначеному навчальному середовищі ви-
конання алгоритмів 

1

11 Практична робота № 3 «Складання та виконан-
ня алгоритмів з повторенням, у визначеному на-
вчальному середовищі виконання алгоритмів»

1

12 Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання 1

13 Умовне висловлювання «Якщо — то». Алгорит-
ми з розгалуженням 

1

14 Практична робота № 4 «Складання та виконан-
ня алгоритмів з розгалуженням у визначеному 
навчальному середовищі виконання алгоритмів»

1

15 Практична робота № 5 «Складання та виконан-
ня алгоритмів з повторенням і розгалуженням 
для виконавців у визначеному навчальному се-
редовищі виконання алгоритмів»

1

16 Складання та виконання алгоритмів з повторен-
ням і розгалуженням у визначеному навчально-
му середовищі виконання алгоритмів

1

17 Контрольна робота № 1 1
Табличний процесор (18 год)

18 Табличний процесор, його призначення 1

19 Відкриття, перегляд та збереження електронної 
книги

1

20 Уведення даних у клітинки 1



№№ 
уроку

Тема уроку
Дата 

проведення
Кількість 

годин
Примітки

21 Формати даних: числовий, текстовий, формат да-
ти. Форматування даних, клітинок і діапазонів 
клітинок. Практична робота № 6 «Уведення, 
редагування та форматування даних у середови-
щі табличного процесора»

1

22 Правила запису формул у табличному процесорі 1

23 Практична робота № 7 «Виконання обчислень 
за даними електронної таблиці. Використання 
вбудованих функцій»

1

24 Стовпчасті та секторні діаграми, їх  об’єкти і влас-
тивості. Створення та форматування стовпчастих 
і секторних діаграм у середовищі табличного про-
цесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі

1

25 Практична робота № 8 «Створення діаграм. 
Аналіз даних, поданих на діаграмі» 

1

26–30 Розв’язування компетентнісних задач 5

31 Виконання індивідуальних навчальних проектів, 
з використанням програмних засобів навчально-
го призначення з математики, фізики, хімії

1

32 Виконання індивідуальних навчальних проектів, 
з використанням програмних засобів навчально-
го призначення з біології, географії

1

33 Виконання індивідуальних навчальних проектів 1

34 Контрольна робота № 2 1

35 Узагальнення та систематизація знань, вивчених 
за рік

1



Дата _______________________

Клас _______________________

ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ

Урок № 1. ПОШТОВА СЛУЖБА ІНТЕРНЕТУ

Цілі: 
навчальна : повторити та узагальнити знання про мережу Інтернет, техніку безпеки 
під час роботи за комп’ютером; формувати знання про електронну пошту, електро-
нну адресу; ______________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння плану-
вати та аналізувати свою діяльність; ___________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований. 
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: браузер. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Комп’ютерне тестування «Техніка безпеки в кабінеті інформатики»
1. Коли можна перебувати в кабінеті інформатики?

А) Коли пролунає дзвоник;                  Б) на перерві;
В) коли забажаєш;                                Г) з дозволу вчителя.

2. Коли можна користуватись комп’ютером?
А) Коли бажаєш пограти;                  Б) з дозволу вчителя;
В) коли не бачить вчитель;                   Г) у другій половині уроку.

3. Як можна заходити в кабінет інформатики?
А) У спортивному одязі;                        Б) у спеціальних тапочках;
В)  без верхнього одягу та у змінному взутті.

4. Чи можна бігати по кабінету?
 А) Ні;                                                              Б) залежить від обставин; 
В) так, лише коли треба зайняти комп’ютерне місце;
Г) так, лише на перерві.

5. Хто відповідає за стан комп’ютерного робочого місця на уроці?
А) Учитель;                                                  Б) прибиральниця;
 В) учень;                                                        Г) черговий.

6. Чим можна смітити в кабінеті інформатики?
А) Лише папірцями;                             Б) нічім;
В) чим не шкода;                                        Г) чим дозволить вчитель.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складіть розповідь, використовуючи схему.

Користувач Петров Користувач Сміт

Користувач Сидоров

Поштовий 
сервер 
mail.ru

Поштовий 
сервер 

yahoo.com
Користувач Джон

Користувач Іванов Користувач Гейтс

7



ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Поштова служба Інтернету.
2. Електронна скринька та електронне листування. 
3. Електронна адреса поштової скриньки.
4. Переваги та недоліки електронної пошти.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Розв’яжіть угорський кросворд.
Відповідь. Адресат, 

домен, звезда, клиент, 
кольцо, модем, сеанс, 
сервер, сервис, трафик, 
шина, шлюз.

2) Обговоріть повідо-
млення за темою 
«Історія знака @».

Історія знака @ по-
чинається із Середньо-
віччя, коли монахи — 
зберігачі давніх знань і рукописів — перекладали й переписували трактати 
(і написані латиною також). У латині вживали прийменник «ad», що в пе-
рекладі сучасною англійською означає «at» («на», «в», «до») й указує на 
належність, напрямок і наближення.

У XV ст. @ з’являється знову. Іспанські купці використовували цей 
знак як скорочену назву міри терезів — «arroba» (це приблизно 11,52 кг 
або 25,40 фунта). Цікаво, що цю міру використовували для позначення ва-
ги худоби й вина. В епоху Відродження @ використовували для позначен-
ня ціни, а в епоху індустріальної революції (період капіталу, перших бірж, 
верстатів тощо) @ постійно трапляється в бухгалтерських звітах. Так «со-
бачка» разом із $, # % й іншими «рахівними» знаками, семантику яких 
майже забули, перекочувала на клавіатуру.

«Собачка» мирно чекала свого зоряного часу, поки її випадково не поба-
чив Рей Томлінсон, дослідник з американської компанії BBN Technology.

4. Робота за комп’ютером 
У мережі Інтернет знайдіть 5 програм для роботи з електронною по-

штою й запишіть їхні можливості.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:  ______________________________________

2. Додаткове завдання. Складіть 5 запитань та відповідей на них за темою 
уроку.

Ц Ё В Ї Ю Я Т Р А Ф І К А У І

Н Є Ч Б Ж Ц С Й Ь О Є Б Л Л Ф

К Ё Ф Ш Ц В Е Щ Ж Я З Ї Ї Р У

І Д Л И Ё Т Р Т Й Ч І Д Ж Ь Х

Л У Ь Н Х В В Я И А Ё П Ь І Е

Ь И Щ А Д Р Е С А Т Д Х Ё Д Д

Ц А С К Д М Р Ж З І Р К А Ц О

Е Ю М О Й Я Б І И Ю І Я Ь М М

Я З Ё К Л І Є Н Т А Ь Л С И Е

М О Д Е М Н Д Ё Є Т Х Р Ч Ь Н
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 2. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СКРИНЬКИ

Цілі: 
навчальна : ознайомити зі способами створення поштової скриньки та  роботою 
з електронною поштою на безкоштовних поштових серверах Інтернету; __________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. __

__________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Лицарський турнір»
Двоє учнів виходять до дошки. Один ставить іншому запитання, підго-

товлені вдома. Другий відповідає і після цього ставить своє запитання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Комп’ютерне тестування
1. Виберіть з наведеного найповніший перелік послуг Internet.

А) Е-mail, трансляція новин, редагування повідомлень у текстових ре-
дакторах, списки розсилань, FTP.

Б) Електронна пошта, система телеконференцій, WWW, FTP, Chat тощо.
В) Електронна пошта, списки розсилань, Web, FTP, IRC, NetBios тощо.

2. Що таке браузер?
А) Програма, призначена для створення веб-сторінок.
Б) Програмне забезпечення, призначене для роботи з електронною по-

штою і телеконференціями.
В) Програма, призначена для перегляду веб-сторінок.

3. Що таке веб-сторінка?
А) Документ у будь-якому текстовому форматі. Він може містити зобра-

ження, невеличкі програми тощо.
Б) Документ у будь-якому текстовому форматі, який можна відобрази-

ти у вікні програми-браузера. Він може містити зображення, неве-
личкі програми тощо.

В) HTML-документ, який можна відобразити у вікні програми-браузера. 
Він може містити текст, зображення, невеличкі програми тощо.

4. Що таке доменне ім’я?
А) Аналог IP-адреси вузла Internet у вигляді груп символів.
Б) Унікальне ім’я сайту.
В) Унікальне ім’я WWW-серверу.
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ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Наведіть приклади доцільності використання смайликів.

   

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ)

План вивчення теми
1. Створення електронної скриньки. 
2. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. 
3. Операції над папками та листами. 
4. Вкладання файлів. 
5. Використання адресної книги та списків розсилання.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________
2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________
3. Додаткові завдання

1) Які протоколи електронної пошти описано?
Простий протокол передання пошти, призначений для відправлення  
повідомлень. (SMTP)
Протокол поштової служби, призначений для вхідних повідомлень. ( POP3)
Протокол Інтернет-доступу до повідомлень, призначений для оброблян- 
ня вхідних повідомлень, що мають текстовий і HTML-формат. (IMAP)

2) У нижченаведених прикладах адрес електронної пошти підкресліть одні-
єю рискою — локальне ім’я користувача і двома рисками — ім’я домену: 
marina@krok.net.ua 
urok@mail.ru 
valiza270@com.ua

4. Робота за комп’ютером 
Заповніть таблицю. 

Поштовий сервер
Максимальний об’єм 
поштової скриньки

Доменне ім’я

http://www.mail.ru
http://www.yahoo.com
http://www.ukr.net
http://www.yandex.ru
http://www.newmail.ru

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: _____________________________________
2. Додаткове завдання. З’ясуйте призначення використання шаблонів 

електронних листів.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 3. ЕТИКЕТ ЕЛЕКТРОННОГО ЛИСТУВАННЯ

Цілі: 
навчальна : узагальнити та систематизувати знання про електронну пошту; сформу-
вати поняття етикету електронного спілкування; ______________________________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру учнів; формувати вміння дотримува-
ти етикету електронного листування та правил безпечної роботи в Інтернеті під час 
електронного листування.  _________________________________________________

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Фронтальне опитування
1) Який принцип роботи електронної пошти?
2) Назвіть протоколи електронної пошти.
3) Опишіть структуру взаємодії учасників поштового обміну.
4) Які елементи має адреса електронної пошти?
5) Які шаблони листів існують та в яких ситуаціях їх доцільно вико-

ристовувати?

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Методичний прийом «Радіальна діаграма»
Учитель та учні будують діаграму в програмі MS PowerPoint (або MS 

Word). Кореневим елементом виступає «Можливості програм електронної 
пошти». Учні пропонують свої варіанти. 

Варіанти відповідей:
облік і читання листів; 
ведення адресної книги; 
раціональний перегляд повідомлень; 
робота з групою новин; 
робота з веб-сторінками. 

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фронтальне опитування
1. Які недоліки існують під час користування електронною поштою?
2. Чому інколи ви не отримуєте відповідь на відправленого електронного 

листа?
3. Які правила етикету листування існують за звичайного поштового спіл-

кування?
4. Чи доцільні ці правила в електронному листуванні?
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V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Етикет електронного листування.
2. Правила безпечного користування електронною скринькою.
3. Поняття спаму та боротьба з ним.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Вставте пропущені слова.

Можливість читання своєї пошти з будь-якого місця доступу в Інтер-• 
нет без використання... (поштових програм);
можливість встановлення фільтрів на... (• вхідну пошту);
можливість великих і непотрібних повідомлень без завантаження • 
на... (• свій комп’ютер);
можливість збирання пошти з... (• інших скриньок);
можливість перенаправлення пошти на... (• інші адреси).

2) Інтерактивна гра «Так–ні»
Заповніть таблицю.

Під час електронного листування заборонено Так чи ні
ображати учасників• +

розпивати напої• –

поширювати комп’ютерні віруси • +

обговорювати боротьбу з комп’ютерними ві-• 
русами

–

використовувати режим великих літер• –

обговорювати навчальні проблеми• –

заповнювати лише частину полів• +

4. Робота за комп’ютером 
Складіть таблицю на 7–12 правил електронного спілкування, які існу-

ють в Інтернеті.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Заповніть таблицю.

Елемент електронного листа Вимоги
Електронна адреса відправника

Електронна адреса адресата

Ім’я відправника

Тема

Використання «Re:»
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 4. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСУ» 

Цілі: 
навчальна : ознайомити учнів зі способами реєстрації поштової скриньки та робо-
тою з електронною поштою на безкоштовних поштових серверах Інтернету; ______
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; ______________________
виховна : виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до шкільної 
комп’ютерної техніки. _____________________________________________________

Тип уроку: узагальнення й удосконалення знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Бліцопитування ланцюжком
Учні по черзі називають елементи електронного листа та вимоги до них.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складіть доповідь, використовуючи схему «Структура взаємодії учас-

ників поштового обміну».

Комп’ютер 1 Комп’ютер 2Програма 
підготовки 
пошти

Програма 
підготовки 

пошти

Файли 
поштових 

повідомлень

Файли 
поштових 

повідомлень

Файли місцевої 
пошти

Файли місцевої 
пошти

Програма 
перегляду 
кореспонденції

Програма 
відправних 
поштових 

повідомлень

Програма 
відправних 
поштових 

повідомлень

Програма 
перегляду 

кореспонденції

ІнтернетІнтернет

ІV. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
За допомогою магнітних карток складіть схему.

Служби Інтернет 

Служби перегляду 
гіпертекстових 

документів WWW

Служби 
віддаленого 

доступу

Служби 
передання 

файлів

Служби передання 
електронних листів

Протокол 
Telnet

Протокол 
HTTP

Протокол 
FTP

Протоколи 
POP3, SMTP
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:  ___________________________________

3. Додаткове завдання
Встановіть відповідність між назвою та призначенням папок електро-

нної поштової скриньки.

Назва папки Призначення
Вхідні Зберігає електронні листи, отримані 

на адресу поштової скриньки корис-
тувача

Відправлені Зберігає копії листів, відправлені ко-
ристувачем

Чернетки Зберігає незавершені листи, з якими 
користувач планує продовжити роботу

Видалені Тимчасово зберігає видалені електро-
нні листи

4. Робота за комп’ютером 

Практична робота № 1 
«Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень
1. Зареєструйте поштову скриньку на будь-якому безкоштовному пошто-

вому сервері.
2. Кроки реєстрації запишіть у зошит.

Достатній рівень навчальних досягнень
3. Відправте листа з привітаннями на поштові скриньки п’ятьох друзів.
4. В один із листів вкладіть графічний та текстовий файли, при цьому 

з’ясуйте максимальний об’єм вкладених файлів.

Високий рівень навчальних досягнень
5. Прочитайте листи, які надійшли на вашу поштову скриньку.
6. Отримайте докладні відомості про ці листи.
7. Напишіть звіт про використання поштового серверу та власне електро-

нне листування.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Заповніть таблицю. 

Дія Алгоритм виконання
Отримання листа

Читання листа

Створення листа

Зберігання листа
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Дата _______________________

Клас _______________________

МОДЕЛЮВАННЯ

Урок № 5. ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ

Цілі: 
навчальна : сформувати уявлення про моделі, моделювання, типи моделей; _______
розвивальна : розвивати логічне та алгоритмічне мислення; _____________________
виховна : виховувати інформаційну культуру учнів, дбайливе ставлення до комп’ю-
терної техніки. _______________________________________________________________

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті.

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Перевірка завдання, заданого за підручником
Фронтальне опитування за таблицею

Дія Алгоритм виконання
Отримання листа
Читання листа
Створення листа
Зберігання листа

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування
1. Наведіть приклади моделей.
2. Для чого їх використовують?
3. На яких шкільних предметах ви працювали з моделями? Назвіть їх.

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Встановіть відповідність між моделями та їх призначенням.

Модель літака Вивчення аеродинамічних властивостей
Модель землетрусу Вивчення наслідків землетрусу на різні архітектур-

ні споруди
Модель прямолінійного 
руху матеріальної точки

Створення рівняння залежності руху від часу за різ-
ної швидкості

Глобус Вивчення розташування материків, океанів, країн 
на Земній кулі

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Поняття моделі. 
2. Поняття предметної галузі.
3. Типи моделей.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

15



VII. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ 

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:  ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Створіть схему за текстом.

Моделі для дослідження об’єктів створюють у випадках, коли:
власне об’єкт недоступний або важкодоступний і його неможливо або • 
важко досліджувати безпосередньо (наприклад, зоря сузір’я Великої 
Ведмедиці, сонячна корона, розпад ядра або виверження вулкана);
дослідження об’єкта може призвести до його руйнування (наприклад, • 
дослідження міцності мостового переходу під час різних навантажень 
або будинків під час землетрусів різної сили);
виготовлення об’єкта потребує значних коштів (наприклад, забудова • 
нового мікрорайону);
об’єкти мають багато властивостей і деякі з них несуттєві для кон-• 
кретного дослідження (наприклад, колір будинку не впливає на до-
слідження його міцності, а його розміри і матеріали, з якого його зво-
дили, впливають); у таких випадках створюють модель об’єкта, яка 
обов’язково має досліджувані властивості, а властивості, несуттєві 
для даного дослідження, можуть бути відсутні.

2) Встановіть відповідність між означенням та його змістом.

Модель об’єкта Новий об’єкт, який має властивості цього об’єкта, суттє-
ві для певного дослідження

Моделювання Процес створення та дослідження моделей
Предметна галузь Множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення 

між якими досліджують

4. Робота за комп’ютером 
У будь-якій офісній програмі створіть схему.

Моделі

За способом 
подання

Матеріальні Інформаційні

Словесні

Графічні

Структурні

Алгоритмічні

Математичні

Спеціальні

За галузями 
використання

За фактором 
часу

Навчальні

Дослідницькі

Ігрові

Динамічні

Статичні

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Наведіть приклади предметної галузі досліджень 

хіміків, філологів, програмістів, медиків.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 6. ФОРМИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

Цілі: 
навчальна : формувати вміння створювати інформаційні моделі та подавати їх у різ-
них видах; _______________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. __

__________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Сніжна грудка»
Алгоритм цього прийому — «Слово – речення – питання – відповідь». 

Перший учень називає слово, що стосується предметної галузі досліджень 
хіміків, філологів, програмістів, медиків. Другий утворює з ним речення, 
третій  — питання, четвертий  — відповідь на запитання. 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Методичний прийом «Пинг-понг»
Перший учень називає тип інформаційної моделі (словесні, графічні, 

структурні, алгоритмічні, математичні, спеціальні), другий учень наво-
дить приклад. Якщо учень помиляється або не може надати приклад, йому 
допомагають інші учні класу. Потім учні міняються місцями. 

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— Що спільного між наведеними скріншотами?
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V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
(МІНІ-ЛЕКЦІЯ З ДЕМОНСТРУВАННЯМ ПРИКЛАДІВ)

План вивчення теми
Форми подання інформаційної моделі: 

1. Приклади інформаційної моделі у формі опису.
2. Приклади інформаційної моделі у формі таблиці.
3. Приклади інформаційної моделі у формі формули.
4. Приклади інформаційної моделі у формі схеми.
5. Етапи побудови інформаційної моделі.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) У якій формі доречно надати такі інформаційні моделі:

а) чергування учнів класу;
б) табель успішності учнів;
в) сценарій класного свята;
г) пісню на класне свято;
д) хімічний дослід?

2) Створіть інформаційну модель класифікації тварин у формі схеми.
3) Створіть інформаційну модель залежності периметра квадрата від його 

сторони у вигляді формули.

4.  Робота за комп’ютером 
Створіть інформаційну модель підрахунку доходів та витрат у формі та-

блиці в текстовому редакторі.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Створіть будь-яку інформаційну модель у вигляді 

схеми або таблиці. 
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 7. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 
«ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ»

Цілі: 
навчальна : формувати вміння будувати інформаційні моделі та подавати їх у різних 
формах; _________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. __

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Рецензія»
Двоє учнів на дошці малюють власні схеми або таблиці за домашнім за-

вданням. Клас пише рецензію за планом:
1) Повнота визначень питання.
2) Логіка викладення.
3) Наявність (відсутність) фактичних помилок.
4) Мовна грамотність.
5) Дизайнерське оформлення схеми, таблиці.

ІІІ. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Встановіть правильний порядок етапів створення інформаційної моделі.

Відокремити властивості об'єкта, які є суттєвими для цього дослідження ІІ

З’ясувати мету дослідження, для якої створюють модель І

Встановити взаємоз'язок між значеннями обраних властивостей ІІІ

Обрати форму подання та створити інформаційну модель ІV

ІV. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

План повторення теми
1. Поняття моделі. 
2. Поняття предметної галузі.
3. Типи моделей.
4. Форми подання інформаційної моделі: у формі опису, таблиці, форму-

ли, схеми.
5. Етапи побудови інформаційної моделі.

____________________________________________________________
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

Практична робота № 2 «Побудова інформаційних моделей»

Робота за комп’ютером
Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Створіть інформаційну модель об’єкта «автомобіль» з точки зору інже-
нера, водія таксі, пасажира, дизайнера. Модель подайте у формі опису 
в текстовому редакторі.

Достатній рівень навчальних досягнень
2. Створіть інформаційну модель об’єкта «многокутники» та подайте її 

у формі таблиці в текстовому редакторі.

Високий рівень навчальних досягнень
3. Створіть та подайте інформаційну модель об’єкта «Сучасні українські 

письменники» у формі схеми в програмі для редакції презентацій.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть кросворд на тему «Інформаційні моделі».
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Дата _______________________

Клас _______________________

АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок № 8. БАЗОВІ АЛГОРИТМІЧНІ СТРУКТУРИ: ПОВТОРЕННЯ 
ТА РОЗГАЛУЖЕННЯ

Цілі: 
навчальна : сформувати поняття алгоритму та його властивостей, поняття виконав-
ця, мови програмування; засвоїти базові алгоритмічні структури; ________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному класі. ____
Програмне забезпечення: Pascal ABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Сніжна грудка»
Один учень називає слово з кросворда, інший утворює з ним речення, 

третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
У наведені правила для створення запитів вставте слова.

1) У запитах намагайтеся застосовувати … (малі) літери, з великої наби-
райте лише власні імена.

2) Пропуск між словами означає, що вони … (обидва) мають міститися 
у шуканому документі. Наприклад, задання слів «урок інформатики» 
надасть документи, де є слова і «урок», і «інформатика».

3) Якщо потрібно знайти документи з будь-яким із вказаних слів, застосо-
вують знак …(|). Наприклад, ключові слова урок інформатики| Паскаль 
внаслідок пошуку знайдуть сторінки, які містять слово … (урок) и будь-
яке зі слів … (інформатика) або … (Паскаль).

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вкажіть послідовність дій для…

1) заварювання чаю;
2) визначення чергування прийменників у–в;
3) обчислення виразу ax b x c+( ) +  при заданих значеннях a, b, c.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Виконавець алгоритмів.
2. Мови програмування та комп’ютерні програми.
3. Середовище програмування Pascal ABC.NET.
4. Характеристика мови Паскаль — алфавіт, синтаксис, семантика.
5. Структура програми мовою Паскаль.
6. Концепція типів змінних. Правила створення імен змінних у Паскалі.
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7. Арифметичні операції, операції відношення, логічні операції.
8. Лінійні алгоритми.
9. Алгоритми з повторенням та розгалуженням.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
_____________________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________
2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________
3. Додаткові завдання

1) З’ясуйте, яка властивість алгоритму описана.
Алгоритм повинен розв’язувати будь-яку задачу певного типу і бути • 
застосовним до допустимих вхідних даних. (Масовість)
Операції, які використовують в алгоритмі, не повинні мати подвій-• 
ного тлумачення; не повинно виникати питання, що саме і як потріб-
но робити. Порядок виконання операцій має бути строго визначений. 
(Визначеність)
Процес виконання алгоритму має передбачати окремі завершені опе-• 
рації, які виконують послідовно і за скінченний час. (Дискретність)
Виконання послідовності операцій алгоритму має призводити до кон-• 
кретного результату. (Результативність)
Будь-який виконавець, здатний сприймати і виконувати вказівки ал-• 
горитму (навіть не розуміючи їх змісту), діючи за алгоритмом, може 
виконати поставлене завдання. (Формальність)

2) Вкажіть відповідність між елементами структури Паскаль-програми:

Program dc;
uses crt;
var r, c: Real;
begin
 clrscr;
 writeln(‘Задайте радіус круга’);
 read(r);
 c:=2*pi*r;
 writeln(‘Довжина кола з радіусом r’, r, ’дорівнює’, c);
end.

{Виконавча частина}
{Описова частина}

3) Запишіть мовою Паскаль вирази: 
1

3
, 

1

3 + x
, 

2

3 5
11−

+
+

x

x
, 2 2+ x .

4) Запишіть у математичному вигляді: 1,0678Е12, (7-х^3)/2+х.

4. Робота за комп’ютером 
1) У мережі Інтернет знайдіть і запишіть у зошит по три приклади алго-

ритмів: лінійних, з розгалуженням та з повторенням. 
2) У середовище програмування Pascal ABC.NET введіть і виконайте 

програму, наведену в додатковому завданні 2.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Перепишіть вирази, записані НАМ у традиційній 

математичній формі;
а) z:=sqrt(a*x*x+b*x+c)-sqrt(abs(x-c));
б) z:=a*x+d*x/(c-b)–(a+b)/c*x+d.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 9. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ

Цілі: 
навчальна : сформувати уявлення про призначення циклічних структур та види опе-
раторів повторення; сформулювати поняття тіла циклу та умов входження (виходу) 
до циклу; сформувати навички використання циклу ПОКИ; ______________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування та первинне застосування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_______________________________________________________________________
Програмне забезпечення: Pascal ABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
_____________________________________________________________________
2. Заповніть таблицю.

Вираз, записаний НАМ Математичний вираз
z:=sqrt(a*x*x+b*x+c)-sqrt(abs(x-c))
z:=a*x+d*x/(c-b)–(a+b)/c*x+d

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Наведіть приклади алгоритмів та опишіть їх різними способами.
2. Наведіть приклади допустимих та недопустимих команд таких виконавців:

а) людина;
б) робот;
в) пристрій дистанційного керування телевізором.

3. Які частини має алгоритм?
4. Що належить до описової частини алгоритму?
5. Які є типи данних?
6. Наведіть приклади цілих, дійсних та текстових сталих.

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Перекладіть програму, написану мовою Паскаль, українською мовою. 
program cycl_while;
uses crt; 
var 

a, x, y: real; 
i: integer;

begin
writeln (‘Введите а‘); 
readln (a); 
x:= -1; 

writeln(‘x‘,‘y‘);
while do x<1.05 
begin
y:= sqr(a)*a/(a*a+x*x);
writeln (x:6:2, y:8:4);
x:=x+0.1

end;
readln; 
end.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Призначення циклічних структур, види операторів повторення.
2. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).
3. Спільні ознаки та відмінність різних видів циклів.
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4. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ. 
5. Блок-схема циклу ПОКИ. Загальна структура циклічного алгоритму. 
6. Заповнення таблиці виконавця для задач, у розв’язанні яких викорис-

товують оператор повторення з передумовою.
____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________
2. Робота з додатковим матеріалом:  ___________________________________
3. Додаткові завдання

1) Вкажіть відповідність між елементом блок-схеми та його призначенням.

Елемент блок-схеми Призначення
Перевірка умови Отримання нових значень величин, що ви-

користовують в основній частині циклу
Підготовка циклу Реалізація основних дій
Підготовка до повторного 
виконання 

Присвоєння початкових значень всім вели-
чинам, що змінюються у циклі

Основна частина циклу Перевірка умови входження до циклу

2) У програмі запишіть пропущені оператори для алгоритму Евкліда (зна-
ходження найбільшого спільного дільника двох натуральних чисел A 
і B), використовуючи цикл ПОКИ:
Програма Евклід;
Змінна а, b: … (ціла);
… (Початок)
Вивести (‘Введіть два натуральні числа’);
Ввести … (а,b);
Поки а<>b … (виконати)
Якщо a>b то а:=а-b
інакше b:=b-a;
… (Вивести) (‘НСД=‘, а);
Кінець

3) Заповніть таблицю виконавця.

Вхідні дані Перший крок Другий крок Третій крок НСД (А, В) = 5
А = 25
В = 15

4. Робота за комп’ютером
Розв’язування задач з використанням циклу ПОКИ
Напишіть програми обчислення сум, використовуючи цикл ПОКИ.

Початковий 
та середній рівні 

Достатній рівень Високий рівень 

Для тридцяти доданків 
вигляду n i− , де і = 1, 2, 
3, …, 30, а n — дане число

Для п’ятдесяти доданків, що 

мають вигляд дробу 
i

i

+
+

1

2

Для n доданків вигля-

ду i +( )3
2

, де і = 1, 2, 
3, …, n

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Наведіть п’ять прикладів із життя з використан-

ням циклу ПОКИ. На два приклади складіть блок-схему.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 10. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ 
З ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ 

Цілі: 
навчальна : формувати вміння складати алгоритми циклу з параметром; формувати 
уявлення про правила записування циклу з параметром; виконувати програми з по-
вторенням у середовищі Pascal ABC.NET; узагальнити знання про алгоритм Евкліда; __
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; ______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: Pascal ABC.NET. ______________________________________

_________________________________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Лицарський турнір» 
Перший учень читає свої приклади, на які складені блок-схеми. Другий 

учень на дошці малює блок-схеми на приклади. Потім, навпаки, другий учень 
читає свої приклади, а перший малює. Клас оцінює правильність блок-схем.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Методичний прийом «Місткий кошик» 
Учні отримують заготовки «кошику», на якому учитель  пропонує на-

писати терміни двох попередніх уроків. Кошик треба заповнити доверху. 
Потім один з учнів читає слова, а інші викреслюють терміни, що повторю-
ються в їх записах. Перемагає учень, у якого більше за інших записано тер-
мінів.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Призначення циклу з параметром. 
2. Правило записування циклу з параметром за правилами мови Паскаль. 
3. Параметр циклу. 
4. Особливості цього оператора повторення. Розв’язування задач з вико-

ристанням операторів повторення та розгалуження.
5. Найбільший спільний дільник двох натуральних чисел. Алгоритм Ев-

кліда: визначення НСД з використанням циклу ДЛЯ.
____________________________________________________________
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. ФОРМУВАННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:  ___________________________________
3. Додаткове завдання
Складіть розповідь за таблицею.

Загальний вигляд 
оператора циклу

Алгоритмічна мова Мова Паскаль

З передумовою Поки <логічний вираз 
(умова)>
пц
 <оператор Р>
кн

While <логічний вираз 
(умова)> do <оператор Р>;

З післяумовою пц
 <оператор Р>
кц
Поки < логічний вираз 
(умова) >

Repeat <оператор Р> until 
<логічний вираз (умова)>;

З параметром у по-
рядку збільшення

Для <параметр циклу> від 
Хпоч до Хкінц крок 1пц
 <оператор Р>
кц

For <параметр циклу>:=Хпоч to Xкінц do <оператор Р>;

З параметром у по-
рядку зменшення

Для <параметр циклу> від 
Хпоч до Х кінц крок-1Пц
 <оператор Р>;
кц 

For <параметр циклу>:=Хпоч downto Xкінц do <опера-тор Р>;

4. Робота за комп’ютером «Розв’язування задач з використанням циклу ДЛЯ»
Складіть блок-схеми та програми, використовуючи цикл ПОКИ:

Початковий та середній 
рівні 

Достатній рівень Високий рівень 

Скласти програму, що бу-
де виводити на екран сло-
во «Привіт» 10 разів

Обчислити суму 

S i
i

= +
=
∑2 1

1

10
Обчислити добуток 
P n n= = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅! ...1 2 3 , вико-
ристовуючи цикл з параме-
тром у порядку збільшення та 
порядку зменшення

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Дайте відповідь на запитання:

1) Що таке параметр циклу ДЛЯ?
2) Чому початкове та кінцеве значення параметра мають належати до 

одного типу даних?
3) Чи може параметр мати дійсний тип?
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 11. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 
«СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ 

З ПОВТОРЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Цілі: 
навчальна : закріпити вміння складати та виконувати алгоритми з повторенням у се-
редовищі Pascal ABC.NET; __________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння 
планувати та аналізувати свою діяльність; ___________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: PascalABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Сніжна грудка» 
Алгоритм цього прийому — «Слово – речення – запитання – відповідь». 

Перший учень називає слово, що стосується циклу з параметром, другий утво-
рює з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання. 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Фронтальна бесіда
1. Що відбудеться, якщо під час трансляції програми, записаної у середо-

вищі програмування PascalABC.NET, у її тексті виявиться помилка? 
2. Що необхідно робити для її усунення?
3. Які існують режими виконання програми?
4. Як вибрати потрібний режим?
5. Як можна переглядати проміжні значення змінних у режимі трасуван-

ня програми в середовище PascalABC.NET?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
За допомогою магнітних карток складіть схему.

Помилки під час 
розробляння 

програми
Синтаксичні Логічні

Семантичні
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V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

План узагальнення понять
1. Призначення циклічних структур, види операторів повторення.
2. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).
3. Спільні ознаки та відмінність різних видів циклів.
4. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ. 
5. Блок-схема циклу поки. Загальна структура циклічного алгоритму. 
6. Призначення циклу з параметром. 
7. Правило записування циклу з параметром за правилами мови Паскаль.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:  ___________________________________

3. Робота за комп’ютером  
Практична робота № 3 «Складання та виконання алгоритмів 
з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання 
алгоритмів»
Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Складіть програму обчислення суми чисел від 20 до 200 в середовищі 
PascalABC.NET.

Достатній рівень навчальних досягнень
2. Намалюйте блок-схему та складіть програму на НАМ алгоритму Евклі-

да, використовуючи цикли ДЛЯ і ПОКИ.
3. Введіть їх у середовище PascalABC.NET.
4. Перевірте правильність роботи програми і заповніть таблицю виконавця.

Високий рівень навчальних досягнень
5. Напишіть програми обчислення добутку.

a) a a a a n+( ) +( )⋅ ⋅ +( )1 2 ... ;
б) x x x n−( ) −( )⋅ ⋅ −( )1 2 ... ;
в) 2 4 6 2⋅ ⋅ ⋅ ⋅( )... n ;
г) усіх чисел від 1 до 100, кратних 3, але не кратних 6.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 Завдання за підручником:  ____________________________________________
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 12. ВИСЛОВЛЮВАННЯ. ІСТИННІ ТА ХИБНІ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Цілі: 
навчальна : сформувати поняття простої логічної умови та її можливих значень, за-
своїти правила запису оператора розгалуження за правилами НАМ та позначення-
ми блок-схем;
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: PascalABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Умовні позначення» 
Для проведення цього методичного прийому наперед необхідно 

роздрукувати скріншоти кожної з кнопок середовища PascalABC.NET на 

аркуші А4: , , , , , , , , , .
У грі беруть участь дві команди по два-три учні в кожній. Кожна ко-

манда має однакову кількість аркушів із зображенням кнопок і шикуєть-
ся одна навпроти іншої. За командою вчителя учень першої команди підні-
має аркуш зі скріншотом кнопки, суперники ж повинні протягом 5 секунд 
(час заздалегідь встановлюється) назвати назву і призначення кнопки. По-
тім у гру вступає учень з іншої команди, що стоїть навпроти першого грав-
ця тощо. Перемагає команда, що має у своєму активі найбільшу кількість 
правильних відповідей.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— Як перевірити, чи є ціле число парним? За допомогою магнітних 

карток складіть блок-схему перевірки числа на парність.

Початок

Ввести X

Чи ділиться 
X без остачі

на 2?

Вивести 
«Число парне»

Вивести 
«Число непарне»

Кінець
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ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Логічні умови. 
2. Значення, яких може набувати логічна умова. 
3. Побудова простих логічних умов. 

____________________________________________________________

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. ЗАСВОЄННЯ ТА ПЕРВИННЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА 
НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом:  ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Підкресліть однією лінією записи, що є умовами, а двома — записи, що 

не є умовами.
а) x = 5; 
б) 4 < 1; 
в) різниця < 3; 
г) ax bx c2 + + ; 
д) 5 2 1 0x x− + < ; 
е) швидкість · час = відстань.

2) Складіть блок-схему для обчислення виразу y
x x

x
x

=
− ⋅ >

≤

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

3 0

4
0

, ,

, .

3) Складіть програму НАМ для обчислення квадратного кореня числа.

4. Робота за комп’ютером 
Складіть програму та введіть її в середовище PascalABC.NET для 

розв’язання наведеної задачі.
Якщо щомісячна зарплата працівника не перевищує 738 грн, то нара-

хування проводять згідно з формулою m = stavka, інакше щомісячну зарп-
лату нараховують згідно з формулою m = stavka – podatky.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Наведіть три приклади розгалужень, побудуйте на 

них блок-схему.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 13. УМОВНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ «ЯКЩО – ТО». 
АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ 

Цілі: 
навчальна : засвоїти послідовність дій у процесі використання вкладених операто-
рів; сформувати уявлення про складені логічні умови; сформувати навички зі скла-
дання та заповнення таблиці виконавця, перевірки правильності програм за допо-
могою системи текстів; ____________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: засвоєння знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: PascalABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Відгадай блок-схему» 
Перший учень виходить і читає всім один із прикладів розгалуження. 

Далі малює на дошці блок-схему на цю програму з порожніми елементами. 
Другий учень повинен заповнити елементи блок-схеми, які він вважає за 
доцільні для прочитаного прикладу. Клас оцінює роботу учнів. 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Розставте порядок виконання операцій відповідно до їх пріоритету.
Операція відношення: =, <>(не дорівнює), <, >, <=, >=.  ( 4);
Операція типу множення: *, /, div, mod, and ( 2);
Операція типу додавання: +, –, or, хor ( 3);
Операція not — логічне заперечення ( 1).

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Складіть блок схему обчислення значень функції f x

x

x x

x x

( ) =
≤

− < ≤
+ >

⎧

⎨
⎪

⎩
⎪

3 0

2 0 1

1 12

, ,

, ,

, .

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Використання вкладених операторів. 
2. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалуження.
3. Призначення та використання складених логічних умов в операторі 

розгалуження. Логічні оператори and, or.
4. Таблиця виконавця.
5. Перевірка правильності програм за допомогою системи тестів.

____________________________________________________________
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VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Заповніть таблицю.

Х Y X and Y Х Y X or Y

1 1 1 1

1 0 1 0

0 1 0 1

0 0 0 0

2) Складіть програми на НАМ.
а) Дано дійсні числа x, y. Менше з чисел замінити його абсолютною ве-

личиною, а більше – добутком чисел x, y.
б) Дано дійсні числа a, b, c. Перевірити, чи виконується умова a b c> > .
в) Дано дійсні числа a, b, c. Перевірити, чи виконується умова a b c> > .
г) Дано три дійсні числа. Вибрати ті з них, які належать проміжку [1, 3].

4. Робота за комп’ютером
У середовище PascalABC.NET введіть програми з додаткових завдань. 

Самостійно виберіть спосіб для перевірки правильності: заповніть табли-
цю виконавця, виконайте програму та проаналізуйте отримані результати, 
покроково виконайте програму в середовище PascalABC.NET, на кожному 
кроці перевіряючи отримані значення змінних.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть п’ять запитань за темою уроку.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 14. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 
«СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ 

З РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Цілі: 
навчальна : узагальнити й систематизувати знання з використання оператора розга-
луження; ________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: PascalABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Лицарський турнір» 
Двоє учнів виходять до дошки. Один ставить іншому запитання, підго-

товлені вдома. Другий відповідає і після цього ставить своє запитання. 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
За готовим кросвордом складіть запитання.

ІV. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Запишіть наведені висловлення як складені умови:

1) значення змінної х більше за 10 та менше від 40;
2) значення змінної х не менше лише за одне з двох чисел а і b;
3) значення змінної х є найбільшим з трьох чисел y1, y2, y3.
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V. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

План повторення теми
1. Логічні умови. 
2. Значення, яких може набувати логічна умова. 
3. Побудова простих логічних умов. 
4. Оператор розгалуження. 
5. Зображення структури розгалуження за допомогою блок-схеми.
6. Таблиця виконавця: призначення, створення, заповнення.
7. Використання вкладених операторів. 
8. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалуження.
9. Призначення та використання складених логічних умов в операторі 

розгалуження. Логічні оператори АБО, ТА.
10. Перевірка правильності програм за допомогою системи тестів.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ПОВТОРЕННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Робота за комп’ютером 

Практична робота № 4 «Складання та виконання алгоритмів 
з розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання 
алгоритмів»

Початковий та середній рівні навчальних досягнень
1. Визначте, чи належить точка з координатою х відрізку [a; b]. Запишіть 

цю умову подвійною нерівністю (х менше або дорівнює b і більше або до-
рівнює а). Запишіть це відношення за правилами мови Паскаль.

Достатній рівень навчальних досягнень
2. Складіть програму визначення існування трикутника зі сторонами a, 

b і c. Умова існування трикутника відома з геометрії: сума двох будь-
яких сторін повинна бути більшою за третю. Отже, для всіх сторін умо-
ва «сума двох більша за третю» має виконуватись. 

Високий рівень навчальних досягнень
3. Нехай є прямокутний отвір зі сторонами a і b і цеглина з ребрами x, y, z. 

Потрібно скласти умову входження цеглини в отвір.

Цеглина

a

b

Отвір

y

x
z

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Повторіть елементи вікна середовища PascalABC.

NET. 
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 15. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 
«СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ З ПОВТОРЕННЯМ 

І РОЗГАЛУЖЕННЯМ ДЛЯ ВИКОНАВЦІВ У ВИЗНАЧЕНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ»

Цілі: 
навчальна : узагальнити та систематизувати знання зі створення та виконання алго-
ритмів з повторенням і розгалуженням; ______________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

__________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: PascalABC.NET. ______________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
_____________________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Сніжна грудка» 
Алгоритм прийому — «Слово – речення – запитання – відповідь». Перший 

учень називає слово з понятійного апарату попередніх уроків, другий утворює 
з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на запитання.

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Угорський кросворд

В Е Н В Б Я А Ц Р О З Г А Л У Ж Е Н Н Я
Щ А Р Х Г У Я Б А Й Ф І Б О Н А Ч Ч І Г
Ч Л Я Ї І И З Н Є Ч П И З Х Е О П О К И
Р Г Ц М П А Л Г О И Н П Е Є Щ Ю Е Ф І Е

Щ О Ф Ж Т К Е М У Т И Ш Ф Т Ц Б В Ь Ь І
Ї Р Е Б Ф Ч О П Е Р А Т О Р Ь Т К О Ї Щ
П И П Е Р Е Д У М О В А Н А М Є Л Я О И
О Т І Л О + Ц И К Л У Д Н Я К І І Н Х К
В М Ь У Я Ь Д І З М Б Щ Ж Й Ї Ч Д Ю Ї Ь
А Р П Ж Е Й Ю Ц П І С Л Я У М О В А У Ї

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складіть програму за блок-схемою.

Початок

s = 0
i:=101

s:=s+i
i:=i+2

i<1000

Виведення

Кінець
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V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Використання операторів розгалуження та різних видів циклічних опе-

раторів.
2. Циклічний оператор із вкладеним умовним оператором. 
3. Використання умовних операторів до (після) операторів циклу.
4. Використання вкладених циклічних операторів.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ФОРМУВАННЯ Й ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Робота за комп’ютером 

Практична робота № 5 
«Розв’язування задач з використанням циклічного та умовного операторів»
Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Введіть, відкомпілюйте програму та з’ясуйте її призначення:
progam n4;
uses crt;
var x, y: Real;
begin
clrscr;
x:=-1;
while x<0.1 do

begin
y:=x-3;
writeln(‘y=’,y:3:3, ‘при 
x=’, x:3:1);
x:=x+0.1;

end;
readln;

end.
Достатній рівень навчальних досягнень

2. Складіть програму, що виводить на 
екран усі значення функції:

y
x

x
= +

−

2

4

5

1
, для x = −1 ; –0,5; 0; 0,5; 1.

Високий рівень навчальних досягнень
3. Складіть програму для обчислення 

S n a= +! !  за блок-схемою.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
______________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:
 ___________________________________
2. Додаткове завдання. Поясніть різ-

ницю між умовами, записаними 
після слів while та repeat.

Початок

p:=1

p:=p*i r:=1

r:=r*j

f:=r+p

Для i від 1 до 
n крок 1

Для j від 1 до 
n крок 1

Введення 
a, n

Виведення p

Кінець

Так

Так

Ні

Ні
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 16. СКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ 
З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ У ВИЗНАЧЕНОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИКОНАННЯ АЛГОРИТМІВ

Цілі: 
навчальна : узагальнити й систематизувати знання з основ програмування мовою 
Паскаль, операторів розгалуження та циклів; _________________________________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Програмне забезпечення: PascalABC.NET. ______________________________________
_________________________________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Заповнити таблицю» 
До дошки виходять дві команди по 3 учні в кожній і заповнюють спіль-

ну таблицю.

Оператор з передумовою Оператор з післяумовою

Блок-схема

Загальний вигляд у НАМ

Загальний вигляд 
у Паскалі

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Складіть запитання до кросворда.

1
P

2
R

3
C A S E

4
T

S P
5
D O

C E O
6
B

7
E A A

8
W H

9
I L E

10
U N T I L

11
T H E N F G

D T I
12

F O R N
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________
2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________
3. Експериментально-дослідницька робота. Робота в групах

№ групи Завдання

1 1. Задано дійсне число x. Складіть блок-схему та програму обчислен-

ня значення f x( ), якщо f x
x x

x
x

( ) =
+ ≤

− >

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

3 1 0

1
0

2 , ,

, .

якщо

якщо

2. Складіть програму, що буде виводити на екран фразу «Незабаром 
канікули» п’ять разів.

3. Складіть програму для обчислення суми всіх непарних двозначних 
натуральних чисел.

4. Складіть програму для обчислення площі круга, якщо радіус R = 3, 
5, 7, …, 15 дм

2 1. Задано дійсне число x. Складіть блок-схему та програму обчислен-

ня значення f x( ), якщо f x
x x

x
x

( ) =
− ≤

− >

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

2 8 0

2
0

, ,

, .

якщо

якщо

2. Складіть програму, що буде виводити на екран фразу «Веселого від-
починку» десять разів.

3. Складіть програму для обчислення суми чисел 1 3 53 3 3 3+ + + +... n .
4. Складіть програму для обчислення площі круга, якщо радіус R = 2, 

4, 8, 16, …, 64 см

3 1. Задано дійсне число x. Складіть блок-схему та програму обчислен-

ня значення f x( ), якщо f x
x x

x
x

( ) =
− ≤

− >

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

5 0

3
0

2, ,

, .

якщо

якщо

2. Складіть програму, що буде виводити на екран фразу «Ми чекаємо 
на літо» 3 рази.

3. Складіть програму для обчислення суми чисел 2 5 83 3 3 3+ + + +... k .
4. Складіть програму для обчислення площі круга, якщо радіус R = 5, 

6, 7, …, 18 дм

4 1. Задано дійсне число x. Складіть блок-схему та програму обчислен-

ня значення f x( ), якщо f x x
x

x
x

( ) =
≤

− >

⎧

⎨
⎪⎪

⎩
⎪
⎪

1
0

4
0

2
, ,

, .

якщо

якщо

2. Складіть програму, що буде виводити на екран фразу «Щасливих 
канікул» вісім разів.

3. Складіть програму для обчислення суми чисел 6 8 102 2 2 2+ + + +... k .
4. Складіть програму для обчислення площі круга, якщо радіус R = 10, 20, 

30, …, 80 см

V. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________

____________________________________________________________

2. Додаткове завдання. Підготуватись до контрольної роботи.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 17. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Цілі: 
навчальна : перевірити рівень знань з тем «Базові алгоритмічні структури мови Пас-
каль», «Алгоритми з повторенням та розгалуженням»; __________________________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: перевірка знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
____________________________________________________________

ІІІ. ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Початковий та середній рівні навчальних досягнень
1. Яке слово використовують для позначення початку описової частини 

програми мовою Паскаль?
А) begin;
Б) program;
В) write;
Г) readln;
Д) var.

2. Яке слово використовують у мові програмування Паскаль для опису 
процедури введення даних?
А) read;
Б) program;
В) write;
Г) writeln;
Д) readln.

3. Мовою програмування називається…:
А) українська мова;
Б) транслятор;
В) набір символів, які використовують під час складання програм;
Г) фіксована система позначень для опису алгоритмів і структур даних;
Д) спеціальні символи і слова.
4. За допомогою якого зарезервованого слова описують мовою Паскаль 

сталі величини?
А) var;
Б) const;
В) procedure;
Г) real;
Д) integer.
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5. Який результат буде отримано в результаті виконання наведеного фраг-
менту програми? 
a=12; 
b=4;
c=2*b-a;
f:=a+b;
writeln(c, f);
А) –416;
Б) 4–16;
В) 4,26, 5;
Г) –4, –16;
Д) –4,12;
Е) 7 32.

6. Які з наведених службових слів використовують під час запису команд ци-
клу? 
А) while … wend;
Б) for … downto … do;
В) begin … end;
Г) write;
Д) input;
Е) for … next;

Ж) goto;
З) REM.

Достатній рівень навчальних досягнень
7. Складіть програму для обчислення значення функції f x( ) , якщо

 f x
x

x
x

x x
( ) =

+
+

> −

≤ −

⎧
⎨
⎪

⎩⎪

1

4
5

52

, ,

, .

якщо

якщо

Високий рівень навчальних досягнень
8. Складіть програму, яка запитує у користувача належну йому суму гро-

шей у гривнях та видає повідомлення про суму євро та доларів, які він 
може за неї купити.
____________________________________________________________

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Напишіть твір «Чого я навчився на уроках інфор-

матики».
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Дата _______________________

Клас _______________________

ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок № 18. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Цілі: 
навчальна : засвоїти основні можливості та призначення програми MS Excel, поняття 
книги, аркуша, рядка, стовпця, клітинки, активної клітинки, її вмісту та адреси, 
сформувати навички введення, редагування даних в активну клітинку; ___________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння 
планувати та аналізувати свою діяльність; ____________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування та первинне закріплення знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: MS Excel. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
У таблиці знайдіть заголовок, рядки, стовпці, клітинки, назви рядків, 

назви стовпців.

Таблиця 1. Список працівників фірми «Аудитор»

№ з/р ПІБ Стать Посада Оклад
Дата прийому 

на роботу

1 Ніколаєва О. Ю. ж нач. відділу 5 000 12.03.2004

2 Гуров С. І. ч консультант 4 000 28.11.2005

3 Гриньов К. М. ч аудитор 3 200 07.05.2007

Середнє

Разом

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Побудуйте на дошці таблицю для розв’язування задачі. 
Тіло кинуто до горизонту під кутом α. Визначити, на якій висоті і на 

якій відстані від точки старту буде тіло через 1, 2, 3 с, якщо α = °35 , а по-
чаткова швидкість — 49 м/с. Дослідити, як залежить висота польоту і від-
стань, яку проходить тіло, від кута до горизонту, під яким воно кинуте.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Таблиці, елементи таблиці.
2. Електронні таблиці. Їх види.
3. Табличний процесор, його призначення. 
4. Об’єкти електронної таблиці, їхні властивості.
5. Навігація аркушем і книгою.

____________________________________________________________
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VI. ОСМИСЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Опишіть можливості таких пунктів меню: Файл, Правка, Вид, 

Вставка, Формат, Сервис, Данные, Окно.
2) Вкажіть адресацію клітинок.

а) ; б) ; в) 

3) Заповніть таблицю.

Об’єкт Спосіб виділення
Клітинка

Рядок

Стовпчик

Діапазон

Уся таблиця

4. Робота з комп’ютером
Введіть таблицю, що побудована на дошці (залежність висоти польоту 

тіла та відстані від кута).

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть схему про об’єкти табличного процесора.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 19. ВІДКРИВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД І ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОЇ КНИГИ 

Цілі: 
навчальна : узагальнити та систематизувати знання про створення та заповнення 
електронних таблиць; _____________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: MS Exсel. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником 
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Заповнити схему» 
Двоє учнів малюють схему про об’єкти табличного процесора, але з по-

рожніми базовими елементами. Інші учні повинні відгадати, яким чином 
відображуються структурні зв’язки в запропонованих схемах.

Діаграма

Електронна таблиця

Аркуш

Книга

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складіть розповідь про призначення вікна.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Комп’ютерне тестування
1. Що з наведеного не є характеристиками клітинки?

А) Ім’я; Б) розмір; В) адреса; Г) значення.
2. Яку адресу матиме клітинка В12, якщо змінити вигляд адресації з А1 

на R1C1?
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А) RBC12; Б) R2C12; В) 12B; Г)R12C2.
3. Що означає вміст клітинки «#####»?

А) Ділення на нуль;
Б) ширина клітинки не відповідає формату числа;
В) число в клітинці не відповідає допустимому числовому формату.

4. Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є…:
А) клітинка; Б) формула; В) робоча книга.

5. Де у робочому вікні Microsoft Exсel XP можна одразу побачити суму ви-
ділення клітинок?
А) У заголовку робочого вікна;
Б) в одному з полів статусного рядка;
В) у рядку формул.

6. Що розуміють під Робочою книгою в MS Exсel?
А) Системний файл;  Б)  файл з розширенням назви .xls;
В) документ, який утворений з Робочих зошитів;
Г) текстовий документ, до якого введено таблиці.

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ)
План вивчення теми

1. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги. 
2. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
3. Адресація в середовищі табличного процесора. 
4. Іменовані клітинки і діапазони. 
5. Типи даних: число, текст, формула.

____________________________________________________________

VІ. ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК
1) Складіть доповідь, використовуючи схему.

2) Запишіть способи виділення елементів книги й аркуша.

4. Робота за комп’ютером 
Завантажте програму MS Excel різними способами. Ознайомтесь з ві-

кном програми. Змінить зовнішній вигляд вікна, послідовно виконуючи 
такі дії: 

прибрати та відобразити панелі інструментів • Стандартная і Форма-
тирование;
прибрати та відобразити рядок формул та рядок стану;• 
установити масштаб відображення документа 75 %;• 
відкрити та переглянути список панелей • Области задач;
з’ясувати та записати алгоритм створення власної панелі інструментів.• 

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Створіть таблицю за матеріалом уроку.

Дія Спосіб виконання 
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 20. УВЕДЕННЯ ДАНИХ ДО КЛІТИНОК

Цілі: 
навчальна : засвоїти та закріпити принципи введення, редагування, копіювання, пе-
реміщення й видалення даних; сформувати поняття типів даних; ознайомити з про-
цедурою автозаповнення клітинок; __________________________________________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування й комплексне застосування знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: MS Exсel. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Створіть схему за текстом. 
Аркуші робочих книг поділяються на такі типи:

 — робочі таблиці;                    — аркуші діаграм;

 — аркуші макрокоманд;     — аркуші діалогу.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З’ясуйте, якими даними заповниться виділений діапазон клітинок під 

час виконання таких операцій.

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)

План вивчення теми
1. Уведення даних до клітинок: текст, число. 
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2. Редагування даних таблиці. 
3. Копіювання, переміщення й вилучення даних. 
4. Автозаповнення. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2.  Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) За допомогою магнітних карток складіть схему. 

Переміщення 
даних в MS Excel 

Вирізання 
та вставлення

Копіювання 
діапазонів 
клітинок

Перетягування 
виділених фрагментів 

за допомогою миші

2) Встановіть правильний порядок дій для копіювання даних:
установити курсор на потрібне місце і виконати команди • Правка → 
→ Вставить; (3)
виділити потрібний діапазон клітинок; (• 1)
виконати команди • Правка → Копировать. (2)

3) Запишіть алгоритм вставляння днів тижня у стовпці MS Excel.

4. Робота за комп’ютером
За допомогою автозаповнення введіть дані:

Діапазон клітинок Значення даних
А1:А20 Числа від 1 до 20

В1:В12 Місяці від січня до грудня

С1:С21 Дні тижня 

D1:D20 Роки, починаючи з 1990

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ У НЕСТАНДАРТНИХ УМОВАХ 
З’ясувати:

який буде результат копіювання, якщо місяці задавати не поспіль, • 
а пропускаючи один чи два значення;
як отримати ряд клітинок 5, 10, 15, 20, 25, 30 …;• 
чи можливо досягти копіювання чергування «вірю — не вірю»;• 

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть схему про типи даних в MS Excel.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 21. ФОРМАТИ ДАНИХ: ЧИСЛОВИЙ, ТЕКСТОВИЙ, ФОРМАТ 
ДАТИ. ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ, КЛІТИНОК І ДІАПАЗОНІВ 

КЛІТИНОК. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6 «УВЕДЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ 
ТА ФОРМАТУВАННЯ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО 

ПРОЦЕСОРА»

Цілі: 
навчальна : сформувати навички щодо уведення, редагування та форматування да-
них, клітинок, діапазонів клітинок в електронній таблиці; _______________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування й комплексне застосування знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції по ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

__________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: MS Excel. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Фронтальне опитування за схемою 

Типи даних MS Excel Дані типу формул

Дані типу часу і датиЧислові дані

Текстові дані

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання за комп’ютером
Введіть, починаючи з клітинки А1, праворуч текстові стовпці: «кварти-

ра 1», «квартира 2», «квартира 3», «квартира 4»…
Введіть, починаючи з клітинки В4, униз список з чотирьох шкільних 

предметів, попередньо створивши прогресію користувача.

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З’ясуйте способи виділення в MS Excel, заповнивши таблицю.

Об’єкт виділення Спосіб виділення
Клітинка
Рядок
Стовпець
Кілька сусідніх рядків або стовпчиків
Діапазон клітинок
Уся таблиця
Несуміжний діапазон

V. ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА ПРАВИЛ ТЕМИ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________
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3. Додаткові завдання
1) Установіть відповідність між вкладками діалогового вікна Формат 

ячеек та настройками, які можна виконати за їх допомогою:

Вкладка Дія
Змінює шрифт, накреслення, розмір, колір, підкреслення і ефекти 
тексту у виділених клітинках

Створює рамки навколо виділеного діапазону

Защита Керує приховуванням формул і блокуванням клітинок

Настроює колір заливки, візерунка, заповнення клітинки

Задає формати подання даних у клітинці

Настроює вирівнювання, направлення тексту, перенесення

2) У клітинку введене число 80. Запишіть алгоритм встановлення фор-
мату, щоб число 80 виводилось як 80 км/год.

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Робота за комп’ютером 

Практична робота № 6 «Уведення, редагування та форматування даних 
у середовищі табличного процесора»
Початковий та середній рівні навчальних досягнень 

1. Відформатуйте таблицю за зразком:

Достатній рівень навчальних досягнень 
2. Установіть формати даних згідно зі стовпцем А.

Високий рівень навчальних досягнень 
3. Впишіть отримані на комп’ютері результати в таблицю. 
4. Оформте роботу. Обов’язкові елементи: тема, мета, програмне забезпе-

чення, хід роботи, висновки.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Запишіть алгоритм призначення Автоформату 

для вже наявної таблиці.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 22. ПРАВИЛА ЗАПИСУ ФОРМУЛ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ

Цілі: 
навчальна : сформувати вміння виконувати обчислення за допомогою формул у се-
редовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного, відносного та 
мішаного посилань на клітинки та діапазони клітинок; _________________________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування й комплексне застосування знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Знайди помилку» 
Учень у своєму алгоритмі призначення автоформату спеціально припуска-

ється помилок. Інші учні повинні знайти у відповіді помилки та виправити їх. 

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Встановіть правильний порядок дій для створення власного стилю в MS 

Excel:
виконати команди • Формат → Стиль; (3)
виділити блок клітинок або таблицю; (• 1)
ввести ім’я стилю і встановити відповідні атрибути у діалоговому ві-• 
кні Стиль; (4)
підключити усі необхідні формати. (• 2)

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Обговоріть повідомлення та скріншот.
Формули MS Excel 

призначені для виконан-
ня дій над змістом клі-
тинок згідно з умовами 
конкретної задачі. Вони 
починаються зі знака «до-
рівнює». Після введення 
формули у клітинці відо-
бражається результат об-
числень, а формулу мож-
на побачити лише в рядку 
формул. Щоб побачити всі 
формули в таблиці, потрібно задати режим відображення формул 
у клітинках. Це роблять у діалоговому вікні Параметры Сервис → 
→ Параметры → Вид.
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V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ)

План вивчення теми
1. Правила запису формул у табличному процесорі.
2. Копіювання і переміщення формул. 
3. Поняття про модифікацію формул під час копіювання.
4. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Робота за комп’ютером

Початковий та середній рівень навчальних досягнень 
1. Побудуйте таблицю для п’яти найменувань товару. Заповніть 

стовпці В, С, D даними для п’ятьох рядків самостійно. Стов-
пець A заповніть за допомогою засобу автозаповнення. Підберіть 
шрифт та кольорову палітру для заголовка та шапки документа.

Розрахункові формули: E= C*D. Використайте засіб Автосумма для по-
казника Усього.

Достатній рівень навчальних досягнень 
2. Скопіюйте таблицю на інший аркуш, додайте інші дані, виконавши аб-

солютне посилання на стовпець з ціною. 

Високий рівень навчальних досягнень 
3. Додайте ще один стовпець, де обчислюється собівартість товару, що 

менша від вартості на 25 %. 
4. Оформте роботу. Обов’язкові елементи: тема, мета, програмне забезпе-

чення, хід роботи, висновки.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть таблицю про посилання у формулах.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 23. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 
«ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ ЗА ДАНИМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ. 

ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ»

Цілі: 
навчальна : розглянути призначення й використання основних математичних, ста-
тистичних і фінансових функцій; формувати уявлення про аналіз даних за допомо-
гою функцій табличного процесора; _________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Фронтальне опитування за таблицею 

Посилання Формат Опис
Абсолютне $A$1 Посилання на дану клітинку незалежно від місця 

розміщення клітинки з формулою
Відносне A1 У ході копіювання клітинки відносне посилання 

автоматично змінюється
Змішане $A1 або 

A$1
У ході копіювання корегуються частково або за 
стовпцем, або за рядком

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Складіть схему за допомогою магнітних карток.

Елементи формули 
в MS Excel

Константи

ОператориПосилання

Функції

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складіть розповідь про вікно.
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V. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота за комп’ютером
Задачі на використання фінансових функцій для визначення майбутньої 
вартості сьогоднішніх інвестицій

1. Інвестор відкриває рахунок в банку на суму 2000 грн на умовах 5 % 
ставки прибутку кожен місяць. Визначити вартість інвестицій через 36 
місяців. (Обчислюють через формулу =БС(5 %; 36; –2000))

2. Умові ті самі, але клієнт планує на початку кожного місяця забирати 
з рахунка 100 грн. Обчислити суму на рахунку через 36 місяців. (Обчис-
люють через формулу =БС(5 %; 36; 100; –2000; 1))

3. Умові ті ж самі, але клієнт планує не забирати, а додавати по 100 грн 
на початку кожного місяця. (Обчислюють через формулу =БС(5 %; 36; 
–100; –2000; 1))
Відповіді. 1) 11583,63 грн; 2) 1520,82 грн; 3) 21646,45 грн.

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________ 

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Практична робота № 7 «Виконання обчислень за даними електронної 
таблиці. Використання вбудованих функцій»
Початковий та середній рівні навчальних досягнень

1. Визначте рівень знань групи учнів з інформатики за допомогою рейтин-
гової системи. Використайте логічні функції Якщо(), І() та математичні 
функції, що відстежують критерії оцінювання тестування знань:

% правильних відповідей Рівень знань
30 ≤ x ≤ 50 середній
50 < x ≤ 80 достатній

80 < x ≤ 100 високий

Достатній рівень навчальних досягнень
2. Результати розв’язання завдання оформте за таблицею:

Високий рівень навчальних досягнень
3. Додайте в критерії відсоток якісних рівнів (достатнього і високого) та 

середнього рівня у групі.

VІІI. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

____________________________________________________________

ІX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть таблицю про призначення статистичних 

функцій.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 24. СТОВПЧАСТІ ТА СЕКТОРНІ ДІАГРАМИ, ЇХ ОБ’ЄКТИ 
І ВЛАСТИВОСТІ. СТВОРЕННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧАСТИХ 

І СЕКТОРНИХ ДІАГРАМ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. 
АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ

Цілі: 
навчальна : ознайомити з основними типами та видами діаграм, їхнім застосуван-
ням, основними елементами діаграми; сформувати навички графічного аналізу да-
них, використання, створення, редагування, настроювання діаграм; _____________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: формування й комплексне застосування знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: MS Excel. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Фронтальне опитування за таблицею 

Статистична функція Призначення
МАКС () Визначає максимальне значення зі списку аргументів

МИН() Визначає мінімальне значення зі списку аргументів

СРЗНАЧ() Визначає середнє арифметичне значення зі списку аргу-
ментів

СРГЕОМ() Визначає середнє геометричне значення зі списку аргу-
ментів

МОДА Визначає значення з найбільшою частотою повторення

МЕДИАНА Визначає середнє значення варіаційного ряду

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розгляньте наведене повідомлення, подане в різних видах. Визначте, де 

інформація сприймається найкраще.

1) Чисельність населення Вінницької області станом на червень 2009 ро-
ку становить 1771,8 тис. осіб. Чисельність населення Донецької облас-
ті становить 4,5 млн мешканців. Івано-Франківська область зафіксува-
ла 1405,7 тис. осіб. У Чернівецькій області мешкає 1 млн. осіб. 

2) Чисельність населення в деяких областях України станом на червень 
2009 р.

Область Чисельність населення (тис. осіб)
Вінницька 1771,8
Донецька 4500
Івано-Франківська 1405,7
Чернівецька 1000
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3) 

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ З ДЕМОНСТРАЦІЄЮ)

План вивчення теми
1. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. 
2. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середо-

вищі табличного процесора. 
3. Аналіз даних, поданих на діаграмі.

____________________________________________________________

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
1) Заповніть таблицю.

Тип діаграми Призначення

2) На діаграмі, яку розглядали на етапі мотивації, вкажіть назву, вісь 
Х, назву осі Х, вісь У, назву осі У, ділянку побудови діаграми, ряди 
даних, позначки даних, лінії сітки. Вкажіть елементи, які відсутні. 

3) З’ясуйте, який тип діаграм доцільно використовувати в таких при-
кладах:

 діаграма, за допомогою якої можна наочно зобразити, якими вели-• 
чинами одного або декількох показників характеризуються певні 
об’єкти та часові інтервали; (вертикальна стовпчаста)
тип діаграми, що використовують, коли найменування об’єктів ма-• 
ють довгі текстові рядки, які не вміщуються в стандартний простір 
на осі Х; (лінійчату, зі зміною положення осей Х і Y)
за допомогою цього типу діаграми можна відобразити зміни одного або • 
декількох показників через рівні проміжки часу. (Лінійний графік)

4. Робота за комп’ютером
Використовуючи дані з етапу мотивації, побудуйте кругову діаграму.

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. З’ясуйте призначення вкладок під час формату-

вання осей діаграми.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 25. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 
«СТВОРЕННЯ ДІАГРАМ. АНАЛІЗ ДАНИХ, ПОДАНИХ НА ДІАГРАМІ»

Цілі: 
навчальна : закріпити навички зі створення діаграм та аналізу даних за допомогою 
функцій табличного процесора; _____________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Заповніть таблицю за матеріалом домашньої роботи.

Вкладка Призначення

Вид

Шрифт

Шкала

Число

Вирівнювання

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 

Самостійна робота

Варіант І Варіант ІІ
1. Яке призначення діаграм? 1. Які є типи діаграм?

2. Накресліть ескіз кругової діаграми 2. Накресліть ескіз конічної гістограми

3. Для чого використовують кругові ді-
аграми?

3. Для чого використовують конічні 
гістограми?

4. Як отримати на діаграмі назву її 
елементів?

4. З яких елементів утворена діаграма?

5. Як вилучити діаграму зі сторінки? 5. Як скопіювати діаграму на іншу сто-
рінку?

6. Як збільшити розмір діаграми? 6. Як виділити елемент діаграми?

7. Яке призначення стовпчастих діа-
грам?

7. Яке призначення діаграми типу Гра-
фік?

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вкажіть складові частини діаграми: маркери даних аркуша, область ді-

аграми, маркери даних на діаграмі — ряди значень, вісь значень, вісь кате-
горій, легенда.
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V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ОСНОВНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Робота за комп’ютером

Практична робота № 8 
«Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі»
Початковий та середній рівні навчальних досягнень 

1. Складіть таблицю та побудуйте діаграму за текстом. Оформте таблицю 
та визначте тип діаграми на власний розсуд. 

Чисельність населення Вінницької області станом на червень 2009 ро-
ку становить 1771,8 тис. осіб. Чисельність населення Донецької облас-
ті становить 4,5 млн мешканців. Івано-Франківська область зафіксувала 
1405,7 тис. осіб. У Чернівецькій області мешкає 1 млн. осіб

Достатній рівень навчальних досягнень 
2. На побудованій діаграмі вкажіть назву, вісь Х, назву осі Х, вісь У, на-

зву осі У, ділянку побудови діаграми, ряди даних, позначки даних, лі-
нії сітки. Вкажіть елементи, які відсутні.

Високий рівень навчальних досягнень 
3. На основі даних практичної роботи побудуйте гістограму з накопичен-

ням за полями «Харківська область» та «Чернівецька область». Всі не-
обхідні дані додайте самостійно. 

4. Оформте роботу. Обов’язкові елементи: тема, мета, програмне забезпе-
чення, хід роботи, висновки.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Дайте відповідь на запитання: 

1) Назвіть типи діаграм. 
2) Які існують об’єкти діаграми? 
3) Опишіть основні способи побудови діаграм. 
4) Опишіть основні операції редагування діаграм.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 26. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Цілі: 
навчальна : сприяти комплексному застосовуванню знань, вмінь та навичок у вико-
ристанні комп’ютерного програмного забезпечення для розв’язання практичних 
задач; ___________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Сніжна грудка» 
Алгоритм прийому — «Слово – речення – запитання – відповідь». Пер-

ший учень називає слово з понятійного апарату редагування діаграм, дру-
гий утворює з ним речення, третій — запитання, четвертий — відповідь на 
запитання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Угорський кросворд

В Е Н В Б Я А Ц Р О З Г А Л У Ж Е Н Н Я
Щ А Р Х Г У Я Б А Й Ф І Б О Н А Ч Ч І Г
Ч Л Я Ї І И З Н Є Ч П И З Х Е О П О К И
Р Г Ц М П А Л Г О И Н П Е Є Щ Ю Е Ф І Е

Щ О Ф Ж Т К Е М У Т И Ш Ф Т Ц Б В Ь Ь І
Ї Р Е Б Ф Ч О П Е Р А Т О Р Ь Т К О Ї Щ
П И П Е Р Е Д У М О В А Н А М Є Л Я О И
О Т І Л О + Ц И К Л У Д Н Я К І І Н Х К
В М Ь У Я Ь Д І З М Б Щ Ж Й Ї Ч Д Ю Ї Ь
А Р П Ж Е Й Ю Ц П І С Л Я У М О В А У Ї

Розгалуження, Фiбоначчi, алгоритм, оператор, ПОКИ, Евклiд, переду-
мова, НАМ, тiло циклу, пiсляумова.

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

План повторення теми
1. Мови програмування та комп’ютерні програми.
2. Навчальна алгоритмічна мова (НАМ).
3. Основні елементи вікна середовища програмування Pascal ABC.NET.
4. Робота із шаблонами.
5. Логічні умови. 
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6. Зображення структури розгалуження за допомогою блок-схеми.
7. Таблиця виконавця: призначення, створення, заповнення.
8. Використання вкладених операторів.
9. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).

10. Блок-схема циклу ПОКИ. Загальна структура циклічного алгоритму. 
11. Призначення циклу з параметром. 
12. Оператор повторення з післяумовою. Доцільність використання цього 

виду циклу. 
13. Загальна структура циклічного алгоритму. Блок-схема циклу ПОВТО-

РЮВАТИ — ДОКИ … НЕ. 
14. Заповнення таблиці виконавця для циклу з післяумовою. 
______________________________________________________________

V. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Розв’язування компетентнісних задач 
Учнів об’єднано в чотири групи. Кожна група отримує завдання створи-

ти презентацію, у якій потрібно відобразити запитання.

№ групи Завдання
1 1. Текстова інформація про причини виникнення Інтернету.

2. Рисунок про способи з’єднання комп’ютерів у мережі Інтернет.
3. Текстова інформація про цикли з параметром. Два приклади про-

грам з цими циклами, написані мовою Паскаль.
4. Портрет та історична довідка про Евкліда

2 1. Текстова інформація про правила записування доменної адреси.
2. Таблиця з переліком та призначенням основних сервісів Інтернету.
3. Текстова інформація про цикли з передумовою. Два приклади про-

грам з цими циклами, написані мовою Паскаль.
4. Портрет та довідка про діяльність професора Олексія Стахова

3 1. Текстова інформація про принципи організації пошуку інформації 
в Інтернеті.

2. Таблиця з переліком пошукових систем та мови, для якої вони роз-
роблені.

3. Текстова інформація про структуру розгалуження. Два приклади 
програм з цією структурою написані мовою Паскаль.

4. Портрет та історична довідка про Фібоначчі

4 1. Текстова інформація про принципи організації електронної пошти.
2. Рисунок, де відображено передання листа в електронній пошті.
3. Текстова інформація про циклічну структуру з післяумовою. Два 

приклади програм з цими циклами, написані мовою Паскаль. 
4. Портрет та історична довідка про діяльність академіка С. О. Лебедєва

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником:  ______________________________________
2. Додаткове завдання. Повторіть основні означення та алгоритми роботи 

з графічним редактором.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 27. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Цілі: 
навчальна : сприяти комплексному застосовуванню знань, вмінь та навичок у ви-
користанні матеріалу з тем «Текстовий редактор», «Графічний редактор», «Електро-
нні презентації», «Електронні таблиці», «Електронна пошта»; ____________________
________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Робота над груповими навчальними проектами 
Учитель об’єднує учнів у чотири групи і роздає завдання.

№ 
групи

Завдання

1 1. У графічному редакто-
рі намалюйте та оформте 
кросворд.

2. Вставте його в презента-
цію з минулого уроку.

3. Складіть запитання для 
кросворда, оформте їх 
на окремому аркуші MS 
Word та роздрукуйте.

4. Створіть електронну по-
штову скриньку з адресою 
pakunok1@ukr.net.

5. З електронної скриньки 
надішліть на адресу, яку 
вкаже учитель листа, до 
якого вкладіть файли: 
а) презентацію; 
б) графічний файл з крос-

вордом; 
в) текстовий файл із запи-

таннями для кросворду 

1в

и
2ф о р м а т

і
3к у р с и в

н

ю
4с и м в о л

5т а
6р е д а г у в а н н я

к н

с я

т
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2 1. У графічному редакторі намалюйте та оформте кросворд.
2. Вставте його в презентацію з минулого урока.
3. Складіть запитання для кросворда, оформте їх на окремому аркуші 

MS Word та роздрукуйте.
4. Створіть електронну поштову скриньку з адресою pakunok2@ukr.net.

5. З електронної скриньки 
надішліть на адресу, яку 
вкаже учитель листа, до 
якого вкладіть файли: 
а) презентацію; 
б) графічний файл з крос-

вордом; 
в) текстовий файл із запи-

таннями для кросворда.

1с
к

2з 3о б р а ж е н н я 4р
л н о
і у 5п е н з е л ь
в в п
е 6а т р і б у т и
ц н л
ь н ю

я в
7м а л ю н о к

ч

3 1. У графічному редакто-
рі намалюйте та оформте 
кросворд.

2. Вставте його в презента-
цію з минулого урока.

3. Складіть запитання для 
кросворда, оформте їх 
на окремому аркуші MS 
Word та роздрукуйте.

4. Створіть електронну по-
штову скриньку з адресою 
pakunok3@ukr.net.

1к
2ф о н

н 3м
с а 4с 5а
т к л н

6п р е з е н т а ц і я
у т й м
к д а
т ц
о і

7г р а д і є н т я

5. З електронної скриньки надішліть на адресу, яку вкаже учитель, лис-
та, до якого вкладіть файли: 
а) презентацію; 
б) графічний файл з кросвордом; 
в) текстовий файл із запитаннями для кросворда

4 1. У графічному редакто-
рі намалюйте та оформте 
кросворд.

2. Вставте його в презента-
цію з минулого урока.

3. Складіть запитання для 
кросворда, оформте їх 
на окремому аркуші MS 
Word та роздрукуйте.

1а 2к 3р
д 4т а б л и ц я
р і д
е т о

5с т о в п ч и к к
6д а т а н

к
7ф о р м у л а

4. Створіть електронну поштову скриньку з адресою pakunok4@ukr.net.
5. З електронної скриньки надішліть на адресу, яку вкаже учитель, лис-

та, до якого вкладіть файли: 
а) презентацію; 
б) графічний файл з кросвордом; 
в) текстовий файл із запитаннями для кросворда

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть схему за будь-якою темою, що розглядали.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 28. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Цілі: 
навчальна : сприяти комплексному застосовуванню знань, вмінь та навичок у вико-
ристанні комп’ютерного програмного забезпечення для розув’язання практичних 
задач та поданні власного інформаційного продукту; __________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Рецензія» 
Двоє учнів на дошці рисують власні схеми за домашнім завданням. 

Клас пише рецензію за планом:
1) Повнота розкриття теми.
2) Логіка викладання.
3) Наявність (відсутність) фактичних помилок.
4) Мовна грамотність.
5) Дизайнерське оформлення схеми.

III. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Робота за планом
1. Розминка. Кожна група пропонує класу свій кросворд, завдання для 

якого вони роздрукували на минулому уроці. Сітку кросворда, складе-
ну в графічному редакторі, показують за допомогою проектора. Розга-
дують кросворд також групами.

2. Доповідь груп за презентацією. Доповідь має містити такі пункти:
мета навчального проекту;• 
прізвища, імена учасників групи;• 
завдання;• 
доповіді по слайдах;• 
труднощі, що виникли під час підготовки проекту;• 
висновки.• 

IV. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

V. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ (ПРОДОВЖЕННЯ)
3. Відповіді на запитання, що виникли у класу.
4. Рецензія та оцінювання роботи. 
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Робота за комп’ютером 
Кожна група пише рецензію, оцінює роботу інших трьох груп та від-

правляє свою рецензію за допомогою електронної пошти на електронну по-
штову скриньку кожної групи (pakunok (номер групи)@ukr.net)

____________________________________________________________

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
Кожна група оцінює всіх своїх учасників, враховуючи їхню діяльність 

над проектом і оцінювання учасників інших груп, які вони отримали на 
свою поштову скриньку. 

____________________________________________________________

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть кросворд з термінами, що розглядали 

в поточному році.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 29. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Цілі: 
навчальна : сприяти комплексному застосовуванню знань, вмінь та навичок у вико-
ристанні комп’ютерного програмного забезпечення для розув’язання практичних 
задач; ___________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Пінг-понг» 
Перший учень називає запитання зі свого кросворда, другий учень на-

водить відповідь. Якщо учень помиляється або не може відповісти на запи-
тання, йому допомагають інші учні класу. Далі учні міняються місцями. 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Бесіда

1. Яке призначення наступної сторінки?

2. Наведіть приклади, коли необхідно створювати веб-сайт.

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Розв’яжіть угорський кросворд.

I H T R Y J Z C M D H F B V F
P O W E R + P O I N T E X M N
V D D O W Q B X B A C W P I I
R Y X A M H D L Z C W P Q C W
I Y C S T O V C Q S L A J R W
N B Q H A W O R D Q M I S O T
G E X C E L J V R F Q N H S R
Z S V W I N D O W S A T G O R
O J R G Y C D C P T M L T F T
C P D H H I N T E R N E T T G

Відповідь. Windows, Word, Paint, Power + Роint, Microsoft, Exсel, Internet.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Розв’язування компетентнісних задач 
Учні вибирають задачу, для якої необхідно розробити інформаційну 

підтримку. 
Ви — власник мережі готелів. Опишіть перелік задач для ІТ-відділу,  
які ви вимагаєте виконати для інформаційної підтримки розвитку ва-
шого бізнесу. Виконайте ті з них, які ви вже можете реалізувати. 
Варіанти задач: створення сайту, створення бази даних клієнтів, ство-

рення презентації, розробка договору про надання послуг, створення ре-
кламних публікацій, флаєрів, розробка логотипу тощо.

Ви — директор видавництва. Вам необхідно знайти авторів з різних  
жанрів літератури (наукової, художньої, публіцистичної). Автори мо-
жуть перебувати в різних містах та країнах. Необхідно знайти їх коор-
динати, провести он-лайн співбесіду, підписати договори на написання 
літературних творів. Опишіть алгоритм виконання цієї роботи, а також 
за допомогою яких програмних засобів ви будете виконувати цю робо-
ту. Інформацію подайте у вигляді таблиці. Реалізуйте ті завдання, про-
грамні засоби яких вам знайомі.

VI. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VII. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Робота за комп’ютером 
Кожен учень отримує Google-таблицю або Google-форму «Оцінювання 

компетентнісних задач», яку необхідно заповнити протягом уроку. Таблицю 
або форму доцільно розробити в хмарних технологіях і надати доступ учням 
з кожного комп’ютера.

Варіант Google-таблиці:

Критерії оцінювання
Шкала 

оцінювання
Самооцінка

Оцінки 
групи

Оцінка 
вчителя

Зміст завдань 1–10

Можливість їх реалізації 1–10

Оригінальність 1–10

Використання різнома-
нітних програмних за-
собів

1–10

Ясність та структурова-
ність тексту 

1–10

Загальна оцінка 1–10

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________

____________________________________________________________
2. Додаткове завдання. Дайте відповідь на запитання: 

1) Які особливості має цикл з післяумовою? 
2) Коли доцільно його використовувати?
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 30. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ

Цілі: 
навчальна : спияти комплексному застосовуванню знань, вмінь та навичок у вико-
ристанні комп’ютерного програмного забезпечення для розув’язання практичних 
задач; ___________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Обговорення «Цикл з передумовою»
Двоє учнів читають відповіді на запитання із домашнього завдання, ре-

шта слухає та ставить уточнювальні запитання.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Складіть схему за текстом.
Алгоритм можна уявити як певні структури, що утворені з окремих 

елементів. Будь-який алгоритм можна подати у вигляді комбінації трьох 
базових структур: слідування, розгалуження, повторення.
1. Базова структура слідування. Подається у вигляді послідовності двох 

(чи більше) виконуваних одна за одною простих команд  S1, S2, …, Sn.
Слідування — це така форма організації дій, за якої всі дії виконують 

одну за одною послідовно.
2. Базова структура розгалуження — це аналіз певної умови і вибору по-

дальшого напрямку в послідовності виконання дій залежно від 
значення цієї умови.
Розгалуження — це така форма організації дій, за якої залежно від ви-

конання або невиконання певної умови виконується або одна, або інша по-
слідовність дій.
3. Базова структура повторення забезпечує багаторазове виконання пев-

ної сукупності дій, яку називають тілом циклу.
Циклом називають таку форму організації дій, за якої одна й та сама 

послідовність дій виконується декілька разів (або жодного разу), поки ви-
конується певна умова

ІV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Задача. Коли у будиночок Ігора провели швидкісний канал Інтернету, 
він безліч часу почав проводити у Всесвітній мережі. У перший день мандрів 
Інтернетом він завантажив на свій комп’ютер x  Мб різноманітної та цікавої 
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інформації, а кожного наступного дня обсяг переглянутої інформації збіль-
шувався на y  Мб порівняно з попереднім днем. Ураховуючи, що 1 Мб інфор-
мації коштує c  гривень, Ігор мандрував у цьому місяці n  (n > 1) днів. Визна-
чте загальний обсяг переглянутої за весь час роботи інформації та суму, яку 
наприкінці місяця хлопець повинен сплатити провайдеру.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

План повторення теми
1. Виконавець алгоритмів.
2. Мови програмування та комп’ютерні програми.
3. Середовище програмування Pascal ABC.NET. 
4. Структура програми мовою Паскаль.
5. Лінійні алгоритми.
6. Алгоритми з повторенням та розгалуженням.
7. Призначення циклічних структур, види операторів повторення.
8. Блок-схема циклу ПОКИ. Загальна структура циклічного алгоритму. 
9. Заповнення таблиці виконавця для задач, під час розв’язання яких 

використовують оператор повторення з передумовою.

VІ. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
_______________________________

VІІ. ВІДТВОРЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ 
ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з підручником: _____________
____________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: _
____________________________________

3. Додаткові завдання
1) Розробіть програму, яка виводитеме 

на екран значення квадратів натуральних чисел від 1 до n , де n > 1 — 
натуральне число, значення якого задає користувач.

2) Деяка область нашої країни поділена на n  районів. Восени кожен район 
передає до області такі відомості:

площа (у гектарах), засіяна пшеницею;• 
середня урожайність пшениці (у центнерах з гектара).• 

Визначте загальний урожай пшениці (у центнерах), зібраний областю 
за рік, та середню урожайність по області.
3) Визначте:

а) добуток цілих чисел від a до c  (значення цілих чисел a  та c  задає ко-
ристувач);

б) середнє арифметичне квадратів непарних чисел від a  до c  (значення 
непарних чисел a та c  задає користувач, a c< ).

VІІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________

2. Додаткове завдання. Підготуйте повідомлення «Друк таблиці Excel».
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 31. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ З МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ, ХІМІЇ

Цілі: 
навчальна : ознайомити учнів із прикладними програмними засобами навчального 
призначення з математики, фізики, хімії; _____________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: прикладні навчальні засоби навчального призначення 

з переліку МОН України. _________________________________________________
_______________________________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Складiть розповiдь про можливостi діалогового вiкна Друк.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розробіть графік повернення кредиту за таких умов:

сума кредиту становить 20 000 гривень;• 
кредит позичено на 3 роки під 14 % річних;• 
кредит має повертатися однаковими частинами кожного місяця, не • 
забуваючи сплачувати банку відсоток за користування ще не повер-
нутими коштами.
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Програмне забезпечення виберіть самостійно.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми
1. Програмні засоби навчання алгебри, геометрії.
2. Програмні засоби навчання хімії, фізики.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

____________________________________________________________

VІ. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

1. Робота з підручником: ______________________________________________
_____________________________________________________________________

2.  Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________
_____________________________________________________________________

3. Додаткове завдання
Заповніть таблицю.

Назва ППЗ 
навчального 
призначення

Предмет Клас
Теорія чи 
практика

Можливості
Приклади з тем, 
що розглядають 

(не менше 5)

4. Робота за комп’ютером
Робота з конкретними ППЗ навчального призначення

1) Алгебра:

побудуйте графіки функцій • y x= −7 4 , y
x

= 9
. Знайдіть координати то-

чок перетину;
побудуйте точки на координатній площині: • А(2; 5), В(3; 0), С(–2; 3), 
D(1; –5), E(–4; 2).

2) Геометрія:
побудуйте піраміду, основа якої — рівнобедрений трикутник з осно-• 
вою 12 см, бічна сторона — 10 см; 
побудуйте взаємне розташування прямої і кола.• 

3) Фізика: розгляньте досліди та теоретичні відомості, що містяться в темі 
«Швидкість руху молекул газу» та «Деформація твердих тіл».

4) Хімія: розгляньте дослід взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкар-
бонатів. Поясніть, що відбувається в результаті дії хлоридної кислоти 
на карбонати. Розгляньте й запишіть рівняння реакції.

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________

____________________________________________________________
2. Додаткове завдання. Підготуйте реферат з навчального предмета (на 

ваш вибір).
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 32. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ З БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ

Цілі: 
навчальна : ознайомити учнів із прикладними програмними засобами навчального 
призначення з біології, географії; ____________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
_________________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: прикладні навчальні засоби навчального призначення 

з переліку МОН України. ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Робота в парах 
Учні обмінюються рефератами та пишуть одне одному рецензію за планом:

предмет, тема;• 
повнота розкриття теми;• 
кількість сторінок;• 
стильове оформлення;• 
наявність помилок;• 
загальна оцінка.• 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фронтальне опитування
1. Які предмети за допомогою ППЗ ми розглядали на попередньому уроці?
2. Які види діяльності можливі за допомогою ППЗ навчального призна-

чення?
3. Які шкільні предмети можна вивчати з допомогою комп’ютера?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми
1. Програмні засоби навчання біології.
2. Програмні засоби навчання географії.

____________________________________________________________

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________
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VІ. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
Заповніть таблицю.

Назва ППЗ 
навчального 
призначення

Предмет Клас
Теорія чи 
практика

Можливості
Приклади з тем, 
що розглядають 

(не менше 5)

4. Робота за комп’ютером

Робота з конкретними ППЗ навчального призначення
Біологія:

розгляньте будову та поділ тваринної і рослинної клітини. Запишіть • 
досліди та практичні завдання, що пов’язані з темою ДНК;
знайдіть відповіді на запитання та оформте у вигляді презентації: • 

1. Яка риба найбільша?
2. Яка риба хвостом рибу глушить?
3. Плавці яких риб використовують у китайській кухні для приготування 

делікатесного супу?
4. Чому акула-молот так названа? Що дає цій рибі така форма?
5. Чи водяться акули на території України?
6. У назві яких риб трапляються назви інших тварин?
7. У назві яких риб трапляються назви інструментів?
8. Які риби здатні виробляти сильні електричні розряди?
9. Північноамериканські індійці дуже винахідливі люди. У природі вони 

можуть знайти і свічку, і бритву, а допомагають їм у цьому риби. Які?
10. Які риби видають запах свіжих огірків?
11. Що таке торібон?
12. Чим цікаві скляні соми?
13. Навіщо рибі чотириочці чотири ока?
14. Чи можуть риби літати?

Географія: виконайте тестування з теми «Країни Центральної Європи».

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________
2. Додаткове завдання. Складіть тест з будь-якого предмета.
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 33. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Цілі: 
навчальна : сформувати уявлення про можливості освітніх сайтів; ознайомити зі 
способами роботи з веб- енциклопедіями; сформувати поняття дистанційного на-
вчання; __________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: засвоєння знань, формування вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: браузер. ___________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдання, заданого за підручником
____________________________________________________________

2. Методичний прийом «Комп’ютерне тестування» 
Учні створюють тести в програмі MS Еxcel або в будь-якій програмі для 

створення тестів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Складіть розповідь за схемою «Освітні Інтернет-ресурси».

Презентаційні
(персональні 
веб-сторінки 
освітніх за-

кладів, мето-
дичні розроб-
ки матеріалів 

для уроків)

Консульта-
ційні 

(телеконфе-
ренції, фору-
ми, віртуаль-
ні педради та 
методоб’єд-

нання)

Освітні Інтернет-ресурси

Інформаційні 
(електронні 
посібники, 
довідники, 

словники, бі-
бліотеки, ка-
талог, вірту-
альні музеї)

Оцінні 
(телетестинг, 

дистанцій-
ні конкур-

си, проекти, 
вікторини, 
олімпіади, 

турніри)

Навчальні 
(дистанційні 
курси, вірту-
альні школи, 
лібораторії)

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (МІНІ-ЛЕКЦІЯ)
План вивчення теми

1. Огляд українських та зарубіжних освітніх сайтів.
2. Веб-енциклопедії.
3. Інтерактивне дистанційне навчання.

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

VІ. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
Складіть індивідуальні проекти (презентації, рисунки, таблиці, рефера-

ти тощо) за планом:
1) Організаційний етап: вибір теми дослідження, об’єднання в групи, ви-

значення задач, планування діяльності.
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2) Пошуковий та дослідницький етап: вивчення додаткової літератури, 
збирання інформації, наочне подання своїх досліджень.

3) Презентація проектів (етап доцільно проводити на наступних уро-
ках). 
Учні наочно подають результати власної проектної діяльності у вигляді 

мультимедійної презентації. 
Учитель об’єднує учнів у чотири групи і роздає завдання.

№ 
групи

Назва групи Завдання 

1 Теоретики-
математики

1. Паралелепіпед як геометричне тіло.
2. Піраміда як геометричне тіло.
3. Магічний квадрат
4. Куб як геометричне тіло.
5. Призма як геометричне тіло.
6. Конус як геометричне тіло.
7. Циліндр як геометричне тіло.
8. Куля як геометричне тіло.
9. Послідовність Фібоначчі.

2 Хіміки-
фізики

1. Вивчення мильних бульбашок.
2. Демонстрація тиску.
3. Звуковий вогнегасник.
4. Камера-обскура.
5. Вирощування кристалів.
6. Що спільного між крахмалом та ватою?
7. Що може замінити мило?
8. Що таке ПАР? Які вони бувають?
9. Склад жувальної гумки

3 Біологи 1. Тканини рослинних організмів.
2. Тканини тваринних організмів.
3. Біологічно активні домішки.
4. Біологічні методи боротьби зі шкідниками кімнатних 

рослин.
5. Вивчення життєвого стану зелених насаджень в околицях 

школи.
6. Вплив «живої» і «мертвої» води на ріст і розвиток рослин.
7. Обережно — отруйні рослини!
8. Вирощування огірків за кімнатних умов.
9. Використання лікарських рослин нашого краю

4 Географи 1. Розвиток географічних уявлень в Середземномор’ї 
і Східній Азії.

2. Видатні вчені-геологи. Вітчизняні і зарубіжні.
3. Теорії походження Землі (порівняння, теорія).
4. Землетруси. Характеристика та поширення.
5. Загадки Антарктиди.
6. Великі таємниці Землі: Бермудський трикутник.
7. Подорож до Великобританії без зайвих витрат.
8. Забуті замки Європи.
9. Пам’ятки мого міста

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________
2. Додаткове завдання. Підготуватись до контрольної роботи. 
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 34. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Цілі: 
навчальна : перевірити рівень засвоєння знань з тем «Системи обробляння таблич-
ної інформації»; ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; ___________________________________
____________________________________________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: контроль і корекція знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Програмне забезпечення: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ІІІ. ТЕКСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2

Початковий та середній рівні навчальних досягнень
1. Для роботи з окремими елементами таблиці їх необхідно…:

А) вилучити;           Б) виділити; 
В) перемістити;      Г) скопіювати.

2. Електронна таблиця — це…:
А) паперовий бухгалтерський документ;
Б) офісна програма для створення, редагування та використання розра-

хункових документів;
В) програма роботи зі списками;
Г) електронне рекламне табло.

3. Для того щоб скопіювати вміст виділених клітинок, потрібно натиснути…:
А) Ctrl + C;                                     Б) Ctrl + V; 
В) Копирование;                          Г) Правка → Копировать; 
Д) Правка → Вставить;         Е) Вставить → Ячейки.

4. Майстер діаграм виконує такі функції…:
А) керує процесом обчислень; 
Б) керує процесом створення діаграм; 
В) виконує функції прогнозування процесів.

5. Кругова діаграма відображає…:
А) зміну даних за певний проміжок часу; 
Б) співвідношення окремих значень даних; 
В) значення як частину цілого; 
Г) зіставлення даних за величиною; 
Д) тенденції зміни даних за однакові проміжки часу.
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Достатній рівень навчальних досягнень
6. Опишіть призначення і приклади використання формул у табличному 

процесорі.

Високий рівень навчальних досягнень
7. Підприємець отримує кредит на 4000 грн в банку під 6 % місячних стро-

ком на 4 місяці. Визначте щомісячні виплати та їх складові.
8. Продемонструйте презентації власних проектів, створених на попередніх 

уроках.

ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Завдання за підручником: ______________________________________
2. Додаткове завдання. Напишіть твір «Чого я навчився на уроці інформа-

тики».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Дата _______________________

Клас _______________________

Урок № 35. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, 
ВИВЧЕНИХ ЗА РІК

Цілі: 
навчальна : узагальнити та систематизувати знання за 7 клас; закріпити набуті вмін-
ня та навички; ____________________________________________________________
розвивальна : розвивати логічне й алгоритмічне мислення; формувати вміння пла-
нувати та аналізувати свою діяльність; _______________________________________
виховна : виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної 
техніки. __________________________________________________________________

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, вмінь та навичок.
Обладнання та наочність: дошка, комп’ютер, інструкції з ТБ у комп’ютерному кабінеті. 

_________________________________________________________________________ 
Програмне забезпечення: ___________________________________________________

Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП
____________________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
____________________________________________________________

ІІІ. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
____________________________________________________________

ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, НАБУТИХ ЗА РІК

Основні питання, що були розглянуті в 7 класі
1. Поштова служба Інтернету.
2. Електронна скринька та електронне листування. 
3. Переваги та недоліки електронної пошти.
4. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправ-

лення повідомлень. 
5. Операції над папками та листами. 
6. Вкладання файлів. 
7. Використання адресної книги та списків розсилання.
8. Етикет електронного листування.
9. Поняття спаму та боротьба з ним.

10. Поняття моделі. 
11. Поняття предметної галузі.
12. Типи моделей.
13. Форми подання інформаційної моделі.
14. Етапи побудови інформаційної моделі.
15. Виконавець алгоритмів.
16. Мови програмування та комп’ютерні програми.
17. Середовище програмування Pascal ABC.NET.
18. Характеристика мови Паскаль — алфавіт, синтаксис, семантика.
19. Структура програми мовою Паскаль.
20. Концепція типів змінних. Правила створення імен змінних у Паскалі.
21. Арифметичні операції, операції відношення, логічні операції.
22. Лінійні алгоритми.
23. Алгоритми з повторення та розгалуженням.
24. Призначення циклічних структур, види операторів повторення.
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25. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу).
26. Спільні ознаки та відмінність різних видів циклів.
27. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ. 
28. Блок-схема циклу ПОКИ. Загальна структура циклічного алгоритму. 
29. Заповнення таблиці виконавця для задач, під час розв’язання яких ви-

користовують оператор повторення з передумовою.
30. Призначення циклу з параметром. 
31. Правило записування циклу з параметром за правилами мови Паскаль. 
32. Параметр циклу. 
33. Особливості цього оператора повторення. Розв’язування задач з вико-

ристанням операторів повторення та розгалуження.
34. Найбільший спільний дільник двох натуральних чисел. Алгоритм Ев-

кліда визначення НСД з використанням циклу ДЛЯ.
35. Логічні умови. 
36. Використання вкладених операторів. 
37. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалу-

ження.
38. Призначення та використання складених логічних умов в операторі 

розгалуження. Логічні оператори and, or.
39. Перевірка правильності програм за допомогою системи тестів.
40. Використання операторів розгалуження та різних видів циклічних опе-

раторів.
41. Циклічний оператор із вкладеним умовним оператором. 
42. Використання умовних операторів до (після) операторів циклу.
43. Використання вкладених циклічних операторів.
44. Таблиці, елементи таблиці.
45. Навігація аркушем і книгою.
46. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.
47. Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.
48. Адресація в середовищі табличного процесора. 
49. Типи даних: число, текст, формула.
50. Уведення даних до клітинок: текст, число. 
51. Редагування даних таблиці. 
52. Правила запису формул у табличному процесорі.
53. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. 
54. Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середо-

вищі табличного процесора. 

V. ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА
____________________________________________________________

VІ. КОНТРОЛЬ І САМОКОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

1. Робота з підручником: ______________________________________________

2. Робота з додатковим матеріалом: ___________________________________

3. Додаткові завдання
З’ясуйте можливості дистанційного вивчення основних шкільних пред-

метів. Виберіть для себе один предмет і тему, яку ви зможете вивчати дис-
танційно протягом шкільних канікул. 

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ
____________________________________________________________
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