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 Назва розділів, тем програми, зміст заняття Вид 

заняття 

Обсяг 

навчальних 

годин 

Форма 

контролю 

Основні вимоги до знань і умінь з даної 

теми програми 

Перелік навчально-

методичної 

літератури 

Аудіт. Сам. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 1/1 Вступ. Предмет і зміст дисципліни та її 

місце в навчальному процесі.  

Тема 1. Теоретичні основи 

інформатики. 

Теоретичній фундамент, інформаційні 

складові частини інформатики. Технічні 

основи інформатики, методи ,що 

застосовуються в інформатиці. 

Лекція 2   Знати визначення :система, інформаційні 

системи, процеси інформаційної системи, 

типові забезпечуючи підсистеми 

[1]с.З-8, 

[2] с.9-12, 

[2] с.222-226 

 

  Історія розвитку обчислювальної техніки. 

Класифікація та покоління комп'ютерів. 

Вимоги техніки безпеки та гігієни праці 

при експлуатації ПК. 

Самост. 
робота 

 4  Знати :основні типи сучасних ЕОМ та їх 

призначення, вимоги техніки безпеки та 

гігієни праці при експлуатації ПК. 

 

 2/2 Апаратно-програмне забезпечення 

персонального комп’ютера.   

Лекція 2   Знати :основні компоненти ПК, 

програмне забезпечення , файлова 

система. 

[2] с.12-27 

  Суть поняття "інформація". Системи 

числення, одиниці виміру, властивості 

носіїв інформації. Подання інформації в 

комп'ютерах. 

Самост. 

робота 

 2  Знати: носії інформації, пристрої запису 

та зчитування, представлення інформації 

в комп'ютері, одиниці виміру. 

 

 3/3 Тема 2. Операційна система Windows. 

Загальні відомості. Графічний інтерфейс 

користувача. Склад і призначення основ-

них елементів ОС. Технологічні меха-

нізми Windows.  Додатки ОС Windows. 

Лекція 2   Знати :графічний інтерфейс користувача,  

тип, структуру  і основні елементи вікна 

Windows, додатки ОС: графічний редактор 

Paint, калькулятор, Блокнот. 

[2] с.50-66 

[3] с.81-91 

[3]с.89-91 

[2] с.57-60 

  Ознайомлення з текстовим редактором 

WordPad 

Самост. 
робота 

 2  Знати і вміти:створювати текстовий 

файл,форматувати і редагувати текст  

текстовим редактором WordPad 

 

 

 4 Лабораторна робота №1. 

Робота з графічним редактором Paint. 

Лабораторна 

робота 
2  Поточний 

контроль 
Вміти :створити за допомогою графічного 

редактора Раint малюнок з стандартними 

фігурами. 

Метод.розробки 

 

  Основні принципи роботи з об’єктами в 

ОС Windows. Операції створення,  

копіювання, перейменування та видалення 

об’єктів. 

Самост. 
робота 

 

 3  Знати: основні об’єкти в ОС Windows, 

файли і папки, поняття ярлика,операції 

створення, копіювання, перейменування 

та видалення  об’єктів в ОС Windows.  

 

 5 Лабораторна робота №2. 

Створення графічних об’єктів 

Лабораторна 
робота 

     2  Поточний 

контроль 
Вміти : створювати графічні зображення 

та редагувати їх. 

Метод.розробки 

 

  Дослідження файлової системи за 

допомогою програми «Провідник» 

(Explorer) 

Самост. 

робота 

 2  Знати: інтерфейс вікна «Провідник», 

вміти  виконувати операції з файлами 

(копіювання, переміщення, видалення). 

 



 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
 6/4 Тема 3. Сервісне програмне 

забезпечення. 

Комплект сервісних програм для 

обслуговування ПК (Utilites). Програми 

стиснення і розпаковки файлів. Захист 

інформації від несанкціонованого доступу. 

Лекція 

 
2   Знати :основні програми-архіватори, їх при-

значення , принципи архівації, сервісні 

програми та їх призначення. 

  [1]с.123-126 

[2] с.72-79 

[3] с.91-94 

  Комп’ютерні віруси . Антивірусні програми та  

їх призначення. 

Самост. 

робота 
 4  Знати : основні антивірусні програми  та 

вміти їх застосовувати. 

 7/5 Тема 4. Текстовий редактор MS Office 

Word для Windows. 

Призначення текстового редактора WORD. 

Інтерфейс вікна програми. Створення, 

форматування та редагування документів 

МS Word. Cтворення і редагування таблиць. 

Редактор формул MS Equation. 

Лекція  2   Знати :призначення і область використання  

текстових редакторів,  склад та структуру 

робочого вікна , меню. 

Знати  і вміти : створювати, зберігати, 

здійснювати пошук та редагування тексту, 

перевіряти правопис,  працювати з абзацами 

та фрагментами тексту. Cтворювати і 

редагувати таблиці, користуватись 

редактором формул MS Equation. 

[2] с.66-71, 233-241 

[3] с.125-134 

  Прийоми форматування  сторінки документу Самост. 

робота 
 2  Знати : основні  прийоми форматування  

сторінки документу та вміти їх 

застосовувати. 

 

 8/6 Робота з графічними об’єктами. 

Використання графічних об’єктів в 

документах MS Word 

Лекція 2   Знати : прийоми створення і управління 

графічними об’єктами, використання їх 

в документах MS Word 

[2] с.66-71, 233-241 

[3] с.125-134 

   Створення  діаграм засобами MS Office 

Word 

Сам. робота 

 
 4   Вміти:  створювати діаграми з таблиці Word. [2] с.66-71, 233-241 [3] 

с.125-134 

 

 

 

 

 

 

Метод.розробки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод.розробки 

 

 9 Лабораторна робота №3. "Робота   в 

середовищі  текстового редактору 

 MS Word ” 

 

Лабораторна 

робота 
2  Поточний 

контроль 
Вміти: створити текстовий файл за 

допомогою текстового редактора 

Місrosoft Word, грамотно ввести 

інформацію, редагувати набраний текст. 

 10 Лабораторна робота №4. "Робота   з 

таблицями    в    середовищі    текстового 

редактора Word” 

Лабораторна 

робота 
2  Поточний 

контроль 
Вміти: створити , редагувати і 

форматувати  таблицю, здійснювати 

потрібні обчислювання 

  Робота з фігурним текстом за допомогою 

засобу оформлення документів WordArt.  

 

Самост. 

робота 
 2  Вміти створювати художні графічні надписи за 

допомогою спеціальної панелі інструментів 

WordArt . 

 11/7  Тема 5. Табличний процесор МS 

ЕХСЕL для Windows. 

Еволюція розвитку систем табличної 

обробки даних. Поняття електронної 

таблиці (ЕТ). Основні елементи , типи 

даних. Методика створення ЕТ. 

Лекція 2   Знати :поняття ЕТ,комірки, табличного 

курсору, рядка, стовпчика, основні методи 

форматування таблиці, введення та 

редагування даних. 

[1] с.379-386 

[3] с.158-166 

[1]с.386-411 

 

 

 

[1] с.388-392  



 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
  Засоби автоматизації вводу даних. Зв'язок  

таблиць  з   іншими   додатками  

Самост. 

робота 

 4  Знати та вміти: застосовувати засоби 

автоматизації вводу даних, використовувати 

додатки Місrosoft Word  разом з ЕТ 

 

 12/8 Обчислювання в ЕТ. Відносна та абсолютна 

адреса комірки. Введення формул.  

Використовування стандартних функцій. 

Лекція 2   Знати : обчислювання в ЕТ за допомогою 

формул, відносну та абсолютну адресу 

комірки, використовування стандартних 

функцій, введення формул. 

  Друк документів в електронних таблицях 

Ехсеl. 

Самост. 

робота 

 2  Знати : особливості друку документів в ЕТ 

Ехсеl                . 

 

 13 Лабораторна   робота   №5   "Створення 

робочої книги та дії з комірками " 
Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Вміти: загрузити табличний процесор Ехсеl, 

заповнити таблицю, виконувати операції по 

розрахунку суми, середнього арифметичного 

і т.д., копіювати комірки. 

Метод.розробки 

 

  Логічні функції в табличному процесорі МS 

ЕХСЕL  
Самост. 

робота 

 4  Знати: основні логічні функції в табличному 

процесорі МS ЕХСЕL 

 

 14/9 

 
 Використання електронних таблиць як баз 

даних. Управління даними ,операції 

сортування та фільтрації.   

Лекція 

 

2 

 

  Знати: принципи створення баз даних і 

списків засобами Ехсеl. Вміти 

використовувати фільтри проміжних і 

підсумкових даних для аналізу інформації та 

пошуку рішень. 

[1]с.4І1-424 

[3] с.158-170 

 

 

  Майстер діаграм і його використання для 

створення графіків та діаграм. 
Самост. 

робота 

 4  Знати : основні типи діаграм, побудову,  

розміщення та редагування діаграм в Ехсеl. 

 

 15 Лабораторна робота №6 "Використання 

формул і функцій в МS ЕХСЕL. Побудова 

діаграм і графіків.» 

Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Вміти: застосувати формули  та функції, 

побудувати діаграму на підставі даних. 

 

Метод.розробки 

 

   

16/10 
Тема 6. СКБД MS Access. 

Основні поняття й призначення систем 

керування базами даних. Моделі організації 

баз даних. Відбір необхідних даних. 

Архітектура MS Access. Вікно MS Access.   

Лекція 2   Знати: основні поняття теорії баз даних. 

класифікацію баз даних,характеристика 

об’єктів, для яких розробляється база даних,  

вікно MS Access 

 

[1]с.425-431 

[3] с.188-201 

[2]с.79-85 

 

  Проектування баз даних. Cтруктура таблиці. 

Типи  та властивості полів. 

 

Самост. 

робота 

 2  Знати: розробку структури бази даних, 

створення таблиці різними способами, типи  

та властивості полів.  

 

  17 Лабораторна робота №7. 

Створення та редагування баз даних (БД).  

Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Вміти : створювати таблиці у середовищі 

СКБД, створювати форми для введення даних 

у таблицю.  

Метод.розробки 

 

  Обмін даними між СКБД  та іншими 

програмами, призначеними для обробки 

документів. Спільне використання бази даних 

Самост. 

робота 

 2  Знати: особливості обміну даними між СКБД  

та іншими програмами, спільне використання 

бази даних. 

 

 



 

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
 18/11 

     
Створення запиту. Проектування форм і 

робота з ними за допомогою майстра форм 

та конструктора. Створення звітів за 

допомогою конструктора. 

Лекція 2   Знати принципи створення запиту і форми в 

режимі Конструктор. Знати чотири типи 

запиту. Знати принципи роботи  Майстра 

форм. 

 

 

 

[1]с.425-431 

[3] с.188-201 

[2]с.79-85 

 

 19 Лабораторна робота №8. 

Пошук інформації в базі даних (БД).  

Лабораторна 

робота 

2   Поточний 

контроль 

Вміти : створювати запити та знаходити 

необхідну інформацію в базі даних   

Метод.розробки 

 

  Зв’язок MS Access з Office 

Фільтрація і сортування в базах даних.  

Самост 

робота 

 4  Знати: принципи організування зв’язку MS 

Access з Office і принципи фільтрації і 

сортування в базах даних.  

 

 20 Семінарське заняття за темами: 

”Теоретичні основи інформатики”, 

“Операційна система Windows”,”Сервісне 

програмне забезпечення”,” Табличний 

процесор МS ЕХСЕL для Windows”, 

"Електронна таблиця МS ЕХСЕL для Windows” 

“СУБД MS Access” . 

 

Семінарське 

заняття 

2  Поточний 

контроль 

  

 21/12 Тема 7. Комп'ютерні мережі і 

телекомунікації. Архітектура та принципи 

роботи комп'ютерних мережі. Поняття 

протоколу та пакету повідомлень. Глобальна 

комп'ютерна мережа Internet. Топологія 

мережі та адреси в у мережі. Основні 

послуги, що надаються в Інтернеті. Програм-

не забезпечення для роботи в Інтернеті. 

Лекція 2   Знати архітектуру та принципи роботи 

комп'ютерних мереж, поняття протоколу та 

пакету повідомлень, топологію мережі 

Інтернет та адреси в у мережі, призначення 

програми-браузера MS Internet Explorer та 

Outlook Express. 

 

 

[1] с.116-120 

[2] с.103-117 

[3] с.219-233 

 

  Семирівнева еталонна модель узагальненого 

мереженого протоколу. 

Пошук та передача інформації в Word Wide 

Web (WWW) 

Самост. 

робота 

     4  Знати : семирівневу еталонну модель 

узагальненого мереженого протоколу: 

фізичний рівень, рівень передачі, мережевий 

рівень, транспортний рівень, рівень сеансів, 

рівень уявлень, прикладний рівень, користува-

тися пошуковими системами мережі nternet 

 22/13 Тема 8. Основи алгоритмізації. 

 Загальні відомості і вимоги до алгоритмів. 

Базові конструкції алгоритму. Структурний 

підхід до будування алгоритмів. 

Лекція 2   Знати поняття алгоритму, властивості 

алгоритму, засоби опису алгоритмів, блок-

схеми, базові конструкції алгоритмів, основні 

ідеї і принципи структурного підходу до 

будування алгоритмів. 

 

 

[2] с.118-121 

[1] с.459-472 

   Загальна схема процесу поетапного 

розв'язання задач на ЕОМ. Поняття 

математичної моделі, методів рішення  задач. 

Самост. 

робота 

     4  Знати : основні етапи розв'язання задач на 

ЕОМ, поняття математичної моделі.  

 23/14 Тема 9. Основи програмування 

алгоритмічною мовою високого рівня 

Turbo Паскаль 

 Загальні відомості про мову Паскаль. 

Середовище Turbo Паскаль. Алфавіт і 

структура мови Паскаль. 

Лекція 2   Знати : історію розвитку мови Паскаль, етапи  

програмування, опис інтегрованого середо-

вища програмування,. перелік  символів та 

об’єктів, що використовуються  при написанні 

в мові Паскаль, правила написання 

ідентифікаторів. 

[2]с121-129 



  

1 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 
  Оператор присвоювання. Оператори вводу-

виводу даних. 

Самост. 

робота 

     3   Знати: призначення і загальній вигляд 

оператора присвоювання, навести приклади, 

опис операторів вводу-виводу даних. 

[2]с.121-135 

 24/15  Загальна структура програми на мові 

Паскаль. Типи змінних. Операції і стандартні 

функції. 

Лекція 2    Знати: стандартні розділи типової паскаль-

програми, порядок слідування і правила 

написання, класифікацію і характеристики 

типів, що використовуються в мові, пріоритет 

операцій, стандартні математичні функції й 

процедури Turbo Паскаля. 

[2]с121-135 

 25 Лабораторна робота №9 "Програмування 

лінійних алгоритмів мовою Turbo Паскаль" 
Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Вміти :створювати, вводити в ПК, виконувати 

програми на мові Паскаль в режимі діалогу, 

ознайомитись з діагностичними 

повідомленнями при виконанні програми 

лінійної структури. 

 

 

Метод.розробки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] с.473-489 

[2] с.118-121 

[1] С459-472 

   Основні поняття математичної логіки. 

Логічний тип. Додаткові стандартні функції. 

Логічні функції. 

Самост. 

робота 

    4   Знати основні поняття математичної логіки, 

додаткові стандарти функції, логічні функції: 

І, АБО, НЕ. 

[2]с132-135 

 26/16 Умовний оператор IF. Структура і запис. 

Цикли. Оператор циклу з параметром . 

Оператори циклу з умовами. 

Лекція  2   Знати: структуру і форму запису умовного 

оператора , оператори циклу з параметрами і 

умовами. 

[2]c.135-145 
[2]c.146-150 
 

 

 
 
 
 

Метод.розробки 

 
 

[2]с.132-210 
[3]с.236-291 

[1] с.186-196 

 

 

 

  Опис і використання оператора вибору 

CASE. 

Самост. 

робота 

 3  Знати : опис і використання оператора вибору 

CASE 

 

 27 Лабораторна робота №10 "Програмування 

розгалужених алгоритмів мовою ТигЬо 

Паскаль" 

Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Вміти : правильно використовувати умовний 

оператор IF, складати програми розгалуженої 

структури. 

Метод.розробки 

 

 28 Лабораторна робота №11 "Програмування  

циклічних алгоритмів мовою Паскаль". 

Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Вміти: правильно використовувати різні 

оператори циклу, складати програми рішення 

задач з використанням циклічних структур. 

 

Метод.розробки 

 

 29/17  Масиви. Опис і прийоми роботи з масивами.  Лекція 2   Знати :поняття, характеристики та опис 

масивів. 

 

  Складання    програм з використанням 

одномірних масивів 

Самост. 

робота 

   3  Вміти: описувати одномірні масиви, складати 

програми, використовуючи одномірні масиви. 

 

 

 

Метод.розробки 

 

 

 

 30 Контрольна робота Контрольна 

робота 

2  Підсумк. 

контроль 

  

  31 Лабораторна робота №12 «Програмування з 

використанням масивів». 

Лабораторна 

робота 

2  Поточний 

контроль 

Знати і вміти: описувати різні масиви, 

вирішувати задачі з використанням масивів. 

 

  Підпрограми.  Підпрограми-процедури  і 

підпрограми -функції. Складання програм . 

Самост. 

робота 

2 3  Знати: опис підпрограми-процедури і 

підпрограми-функцій, їх використання. 

 32 Семінарське заняття за темами: 

“Комп 'ютерні  мережі  й телекомунікаці”, 

"Основи програмування алгоритмічною 

мовою високого рівня ТигЬо Паскаль " 

Семінарське 

заняття 

2  Поточний 

контроль 

 

      


