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По яс ню валь на за пис ка

Ме тою кур су за ви бо ром «Ін фор ма цій ний пра ців ник» є фор му-
ван ня важ ли вої скла до вої ін фор ма тич ної ком пе тент но сті уч нів — 
клю чо вих ком пе тен цій, не об хід них для впев не но го та ефек тив-
но го ви ко ри стан ня ін фор ма цій них тех но ло гій для розв’язання 
ре аль них жит тє вих за дач; роз ви ток ло гіч но го мис лен ня, вмін ня 
розв’язувати прак тич ні за да чі різ них рів нів склад но сті, вмін ня 
пла ну ва ти свою ді яль ність, вмін ня ус піш но взає мо дія ти та твор-
чо пра цю ва ти у скла ді гру пи.

Зав дан ня ми кур су є: 

роз ви ток в уч нів сис тем но го мис лен ня, вмін ня ви зна ча ти тип 
і ме то ди розв’язання за дач, що пос та ють у різ них га лу зях ос ві-
ти, нау ки і ви роб ництва; 
роз ви ток умін ня роз роб ля ти  ін фор ма цій ну мо дель за да чі та 
розв’язувати її, ви ко ри сто вую чи ін фор ма цій ні тех но ло гії у 
ком плек сі;
ін те гра ція знань з кіль кох дис ци п лін, що вив ча ю ть ся у шко лі.

Ме та кур су до ся га є ть ся на сам пе ред че рез прак тич не ово ло дін ня 
уч ня ми на вич ка ми ро бо ти з різ но пла но ви ми за да ча ми, ви ко нан-
ня зав дань, що пот ре бу ють ком плекс но го та ін тег ро ва но го під хо-
ду, із за сто су ван ням кіль кох ін фор ма цій них тех но ло гій. 

Навчальна про гра ма скла да є ть ся з:

по яс ню валь ної за пис ки, де опи са но ме ту та зав дан ня кур су, 
особ ли во сті ор га ні за ції нав чаль но-ви хов но го про це су і на ве-
дено пе ре лік про грам но-тех ніч них за со бів, не об хід них для 
ус піш но го про ве ден ня кур су;
змі сту нав чаль но го ма те ріа лу та ви мог до нав чаль них до сяг-
нень уч нів;
кри те рі їв оці ню ван ня навчальних досягнень уч нів.

Курс роз ра хо ва но на вив чен ня про тя гом од но го се ме ст ру нав-
чаль но го ро ку, по 2 го д на тиж день, або про тя гом нав чаль но го 
ро ку по 1 го д на тиж день. Особ ли ві стю кур су є те, що він ви ма-
гає на яв но сті ком плек су про грам но го за без пе чен ня, не об хід но го 
для ви ко нан ня нав чаль них про ек тів (йо го пе ре лік на ве де но ниж-
че), та підключення до ме ре жі Ін тер нет (швидкість 64 кбіт/с чи 
більше, як що ви ко ри сто ву є ть ся 10–15 уч нів ських комп’ютерів), 
але мо же бу ти ус піш но про ве де ний і за на яв но сті по віль но го 
з’єднання в ре жи мі від да ле но го дос ту пу — в цьо му ви пад ку вчи-
те лю потрібно по пе ред ньо за ван та жу ва ти дея кі ін тер нет-ре сур си 
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або ор га ні зо ву ва ти ро бо ту уч нів у гру пах так, щоб в он лай но во му 
ре жи мі пра цю ва ло не біль ше трьох уч нів од но часно. 

Курс орієнтований на застосування проектної методики. Робота 
над кожною темою передбачає виконання практичної роботи у 
вигляді міні-проекту командою, що складається з 3—5 учнів, 
(усі мікрогрупи, на які поділяється клас, виконують паралельно 
однотипні проекти). Практичні роботи є найважливішою скла-
довою курсу; для їх виконання учням має бути відведено не менше 
двох третин загального навчального часу; 25 % часу, відведеного 
на виконання проекту, присвячується поясненню роботи, решта 
часу відводиться на самостійну роботу учнів. Виконання проекту 
кожною групою завершується звітом у вигляді доповіді, яка су-
проводжується презентацією.

Курс скла да є ть ся з се ми тем.

 1. Вступ до про ек ту ван ня. Вве ден ня за галь них по нять та пра-
вил про ек ту ван ня, опа ну ван ню за сад ко манд ної ро бо ти над 
про ек том, ефек тив но му пла ну ван ню та роз по ді лу пра ці під 
час реа лі за ції про ект них зав дань, а та кож зна йом ст ву з до ку-
мен та ці єю та по ряд ком ро бо ти над про ек том. Ме тою те ми є 
нав читися ство рен ню шаб ло нів всіх про ект них до ку мен тів, 
тех но ло гії пос та нов ки за да чі, роз ра хун ку ча су, не об хід но го 
для ви ко нан ня про ек ту, зна йом ст во з пси хо ло гіч ни ми при йо-
ма ми ство рен ня ко ман ди та роз по ді лу ро лей, роз ви ток на ви-
чок ко манд ної ро бо ти.

 2. Лі те ра тур на мо за ї ка. Тема при свя че на ви ко ри стан ню ін фор-
ма цій них тех но ло гій (тек сто во го про це со ра, Ін тер нету, ав то-
ма тич но го пе ре кла да ча, ар хі ва то ра) для ро бо ти з тек стом, зок-
ре ма по шу ку, пе ре тво рен ню та пе ре кла ду, ре да гу ван ню, ство-
рен ню, фор ма ту ван ню, під го тов ці до дру ку та ар хі ву ван ню 
тек стів. Ме тою про ек ту є уза галь нен ня знань, умінь і на ви чок 
об роб ки тек сто вої ін фор ма ції на комп’ютері; роз ви ток ко му-
ні ка цій них здіб но стей уч нів і на бут тя до сві ду ко манд ної ро-
бо ти; ви хо ван ня ес те тич но го спри йнят тя дру ко ва но го тек сту.

 3. Ви ко ри стан ня муль ти ме дій них програмних засобів для 
ство  рен ня ві део клі пів. Тема при свя че на са мо стій но му ство-
рен ню уч ня ми ві део клі пів з ви ко ри стан ням тех но ло гій муль-
ти ме діа, що міс тить ОС Windows. Ме тою про ек ту є нав чан ня 
ро бо ті з різ ни ми ви да ми ме діаре сур сів: тек стом, зву ко вою 
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ін фор ма ці єю, ста тич ни ми зоб ра жен ня ми, ві део ма те ріа ла ми; 
роз крит тя та роз ви ток твор чо го по тен ціа лу уч ня під час ство-
рен ня сце на рію та ре жи су ри влас но го ві део клі пу; прак тич на 
реа лі за ція при йо мів і ме то дів ство рен ня ху дож ньо го тво ру; 
нав чан ня кор по ра тив но му ети ке ту при роз по ді лі обов’язків 
в ко ман ді.

 4. Тех но ло гії ство рен ня ін те рак тив них книжок. Тема при свя-
че на прак тич ній реа лі за ції уч ня ми тех но ло гій ство рен ня 
веб-сай тів, роз роб ці ці ліс ної сис те ми на ві га ції та ін тер фей су 
ко ри сту ва ча, а та кож ана лі зу й ус ві дом лен ню сю же ту ху дож-
ньо го тво ру з ме тою ство рен ня влас них сю жет них лі ній. Ме-
тою про ек ту є уза галь нен ня та сис те ма ти за ція знань і умінь 
з веб-ди зай ну, роз ви ток здіб но стей уч нів до ана лі тич но го та 
син те тич но го мис лен ня; ви яв лен ня їхніх лі те ра тур них здіб-
но стей та роз ви ток на ви чок са мо стій но го мис лен ня.

 5. Комп’ютерне мо делювання фі зич них про це сів. Тема при свя че-
на пла ну ван ню та реа лі за ції до слі джен ня фі зич них про це-
сів з ви ко ри стан ням ме то ду імі та цій но го мо де лю ван ня на 
комп’ютері. Ме тою про ек ту є нав чан ня уч нів пос лі дов но сті 
ро бо ти над до слід ни цьким про ек том, роз роб ці тех ніч но го 
зав дан ня, тех ніч них умов і до ку мен та ції для про гра ми мо де-
лю ван ня, роз ви нен ня в учнів на ви чок ви ко ри стан ня ві зу аль-
них се ре до вищ про гра му ван ня; прак тич не ство рен ня «друж-
ньо го» ін тер фей су, роз ви ток кри тич но го мис лен ня під час 
проведення ана лі зу от ри ма них ре зуль та тів і від по від но сті 
мо де лі ре аль ній дійс но сті.

 6. Ста ти стич ний ана ліз еко но міч них ча со вих ря дів. Тема при-
свя че на ви ко ри стан ню мож ли во стей елек трон них таб лиць 
для ана лі зу еко но міч них по каз ни ків у ди на мі ці, а та кож за-
сто су ван ню от ри ма них ре зуль та тів. Ме тою про ек ту є нав чан-
ня ще од но му ме то ду нау ко во го до слі джен ня, пов’язаному з 
ви ко ри стан ням мож ли во стей про грам ро бо ти з елек трон ни-
ми таб ли ця ми; роз ви ток здіб но стей уч нів до ана лі тич но го та 
син те тич но го мис лен ня та під го тов ка ре зуль та тів до слі джень 
для прак тич но го ви ко ри стан ня.

 7. Ви ко ри стан ня веб-тех но ло гій для ство рен ня під сум ко во го 
зві ту. При свя че на ство рен ню під сум ко во го зві ту з кур су про-
ек ту ван ня у ви гля ді веб-сай ту. Ме тою про ек ту є уза галь нен ня
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до сві ду ство рен ня про ек тів з різ них га лу зей знань із ви ко ри-
стан ням різ них ме то дів до слі джен ня та оп ра цю ван ня ін фор-
ма цій них ре сур сів; кла си фі ка ція та ран жу ван ня про ек тів 
що до до ціль но сті ви ко ри стан ня різ них ме то дів та ін фор ма-
цій них тех но ло гій для їх реа лі за ції; нав чан ня ство рен ню веб-
сай тів з ура ху ван ням ви мог ер го но мі ки та ди зай ну; роз ви ток 
на ви чок пуб ліч но го за хис ту влас них до слі джень; ви хо ван ня 
ес те тич но го спри йнят тя влас них до ро бок та дот ри ман ня 
етич них норм при пуб ліч но му за хис ті. 

Про гра му скла де но на ос но ві ба га то річ но го прак тич но го до сві ду. 
Всі про ек ти не од но ра зо во ви ко ну ва лись уч ня ми. Роз ра ху нок го-
дин до зво ляє так пла ну ва ти ро бо ту, що біль шість уч нів всти гає 
ви ко на ти пос тав ле ні за да чі у від ве де ний час. Те ми про ек тів пі діб-
ра ні та ким чи ном, щоб охо пи ти яко мо га біль ший спектр ін фор ма-
цій них тех но ло гій і га лу зей знань, що ви кла да ю ть ся у шко лі. Пос-
лі дов ність ви ко нан ня спла но ва на у від по від но сті з прин ци пом 
«від про сто го до склад но го». Так, у те мах 2–4 твор чі про ек ти ви-
ко ну ю ть ся з ви ко ри стан ням різ но ма ніт них ін фор ма цій них тех но-
ло гій. У те мах 5, 6 роз гля ну то про ек ти, що пот ре бу ють нау ко во го 
до слі джен ня різ ни ми ме то да ми (мо де лю ван ня, ста ти стич ний ана-
ліз). Те ма 7 дає змогу уза галь ни ти весь на пра цьо ва ний ма те рі ал і 
сфор му ва ти ці ліс не уяв лен ня про ви ко ри стан ня ін фор ма цій них 
тех но ло гій для розв’язання за дач, що постають перед су час ним 
сус піль ст вом.
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(32 год + 3 год ре зерв но го нав чаль но го ча су; 2 год на тиж день)

Зміст нав чаль но го ма те ріа лу Нав чаль ні до ся г н ен ня уч нів

1.  Вступ до про ек ту ван ня (2 год)
По нят тя про ек ту. По ря док ро бо ти над про ек том. 
Ви бір те ми. Пла ну ван ня ро бо ти. Роз по діл ро лей 
учас ни ків ко ман ди. Ор га ні за ція ро бо ти в ко ман-
ді. Під го тов ка до за хис ту про ек ту. Ос но ви пуб-
ліч но го ви сту пу.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: про ект, пос та нов ка за да чі, 
план ви ко нан ня про ек ту, за хист про ек ту, тех но ло гія, ко манд на ро бо та, 
ко ор ди на тор про ек ту, ке рів ник про ек ту, про ект на до ку мен та ція, пуб-
ліч ний ви ступ;
об ґрун то вує не об хід ність ко манд ної ро бо ти над про ек том, ви бір те ми;
по яс нює по ря док ро бо ти над про ек том, роз по діл ро лей учас ни ків ко-
ман ди;
роз різ няє ко манд ні та ін ди ві ду аль ні ви ди ро бо ти;
опи сує тех но ло гію пос та нов ки за да чі про ек ту;
ана лі зує зав дан ня про ек ту що до ефек тив но го йо го ви ко нан ня;
фор му лює те му та ме ту про ек ту;
кла си фі кує про ек ти за ме тою та тех но ло гія ми;
оці нює склад ність ви ко нан ня зав дань про ек ту та необхідний для цьо-
го час;
ви ко ри сто вує різ но ма ніт ні дже ре ла ін фор ма ції для ство рен ня пла ну 
про ек ту;
дот ри му є ть ся пра вил тех ні ки без пе ки під час ро бо ти з ПК і роботи 
в колективі;
ви зна чає час ви ко нан ня ок ре мих зав дань про ек ту та про ек ту в ці ло му;
враховує: психологічні особливості командної роботи.

–

–
–

–
–
–
–
–
–

–

–

–
–
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2. Лі те ра тур на мо за ї ка (4 год)
По шук тек сту тво ру в елек трон но му ви гля ді. 
Фор ма ти збе ре жен ня тек сту (txt, pdf, rtf, djvu). 
Пе ре тво рен ня тек сту в фор мат MS Word. Струк-
ту ра кни ги. Фор ма ту ван ня кни ги за до по мо гою 
сти лів. Ство рен ня об кла дин ки. Ви ко ри стан ня 
ко лон ти ту лів. Ство рен ня роз ді лів і глав. Ілю ст-
ра ції з під пи са ми. Ну ме ра ція сто рі нок. Ав то ма-
тич ний зміст та спи сок ілю ст ра цій. Вка зів ник на 
іме на го лов них пер со на жів. Ба га то мов на ано та-
ція. Гло са рій пер со на жів.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: по шук ін фор ма ції, текст у 
елек трон но му ви гля ді, фор мат збе ре жен ня тек сту, струк ту ра кни жки, 
стиль тек сту, ано та ція, гло са рій;
об ґрун то вує ви бір тво ру, ви бір струк ту ри кни жки, сти лів для фор ма ту-
ван ня, ілю ст ра цій;
по яс нює про цес пе ре фор ма ту ван ня тек сту;
роз різ няє ви ди тек сту;
опи сує про цес пе ре фор ма ту ван ня тек сту;
ана лі зує на яв ний текст та йо го фор мат;
фор му лює ме ту та зав дан ня про ек ту;
по рів нює різ ні тех но ло гії пе ре тво рен ня тек сту з од но го фор ма ту в ін ший;
оці нює час, пот ріб ний для ви ко нан ня ок ре мих зав дань про ек ту, ро бо ту 
в ко ман ді;
ви слов лює су джен ня про кни гу та ство рює ано та цію на ба зі цьо го су д-
жен ня;
спос те рі гає за ро бо тою ін ших чле нів ко ман ди;
ви ко ри сто вує різ ні дже ре ла ін фор ма ції, тех но ло гії об роб ки тек сту;
дот ри му є ть ся пра вил тех ні ки без пе ки під час ро бо ти на ПК;
бе ре участь у фор му ван ні пла ну ро бо ти ко ман ди над про ек том;
за сто со вує тех но ло гії об роб ки тек сту;
на во дить при кла ди ефек тив но го та не ефек тив но го ви ко ри стан ня тех но-
ло гій об роб ки тек сту на різ них ета пах про ек ту;
ро бить ви сно вок щодо ефек тив ності ко манд ної ро бо ти над про ек том.

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–
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3. Ви ко ри стан ня муль ти ме дій них програмних 
засобів для ство рен ня ві део клі пів (6 год)

Створення сценарію відеокліпу. Пошук, запис 
та обробка аудіо- та відеоматеріалів для кліпу. 
Монтаж відеокліпу з використанням Microsoft 
Movie Maker. Формати аудіо- та відеофайлів. 
Експорт та імпорт відеокліпів. Настроювання 
часових параметрів відеокліпу, синхронізація 
аудіо- та відеоряду. Додавання відеоефектів та 
переходів.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: ві део кліп, ау діо ро лик, сце на-
рій, ві део за пис, ау діо за пис, ві део- та ау діо е фект, мон таж клі пів;
об ґрун то вує роз по діл ро лей чле нів ко ман ди, ви бір те ми, фор мат ви хід-
но го фай лу;
по яс нює під бір від по від них ау діо- та ві део ма те ріа лів;
роз різ няє різ ні струк ту ри сце на рі їв ві део клі пів, фор ма ти ві део фай лів;
опи сує про цес ві део мон та жу;
ана лі зує ко льо ро ву га му ві део епі зо дів, їх пос лі дов ність та ці ліс ність 
ві део ря ду;
фор му лює зав дан ня для чле нів ко ман ди;
по рів нює різ ні ти пи фор ма тів ау діо- та ві део фай лів;
кла си фі кує ти пи клі пів за жан ром, тем пом та рит мом;
оці нює до ціль ність використання різ них ви дів ефек тів;
ви слов лює су джен ня про ес те тич но-ху дож нє спри йнят тя ві зу аль но го 
та зву ко во го ря ду клі пу;
розв’язує за да чі, що ви ни ка ють при мон та жі ві део клі пу;
ви ко ри сто вує про грам не за без пе чен ня для ро бо ти з ау діо- та ві део ма-
те ріа ла ми;
дот ри му є ть ся пра вил тех ні ки без пе ки під час ро бо ти на ПК;
ви зна чає ча со ві рам ки ві део клі пу;
за сто со вує ві до мі тех но ло гії ві део мон та жу;
ха рак те ри зує пси хо ло гіч ний клі мат у ко ман ді;
ро бить ви сно вок щодо ефек тив ності ро бо ти в ко ман ді та об ра них тех-
но ло гій ство рен ня клі пу.
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4. Тех но ло гії ство рен ня ін те рак тив них книг 
(6 год)

Ви бір те ми ін те рак тив ної книжки. По шук ма те-
ріа лів. Роз роб ка де ре ва сю жет них лі ній книжки. 
Тех но ло гії ство рен ня ін те рак тив ної книжки 
(PowerPoint, HTML, се ре до ви ще про гра му ван-
ня). Ство рен ня ін те рак тив ної книжки зі сто рін-
ка ми, що від по ві да ють час ти нам сю же ту. Ор га ні-
за ція на ві га ції в книжці. По шук по ми лок під час 
на пи сан ня тек стів книжки. Ди зайн та ін тер фейс 
ін те рак тив ної книжки.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: ін те рак тив на кни жка, по шук 
ін фор ма ції, сю жет, сю жет на лі нія, де ре во сю жет них лі ній, веб-сайт, 
веб-сто рін ка, гі пер по си лан ня, ди зайн, ін тер фейс, на ві га ція сай том;
об ґрун то вує ви бір те ми, де ре ва сю жет них лі ній, ди зайну та ін тер-
фейсу ін те рак тив ної книжки;
по яс нює ло гіч ність пе ре хо дів між час ти на ми сю же ту, ви бір ін тер фей су;
роз різ няє струк ту ри де ре ва сю жет них лі ній;
опи сує про цес ро бо ти над про ек том;
ана лі зує ви хід ний твір та об сяг до дат ко во го ав тор сь ко го тек сту, ро бо-
ту кож но го з чле нів ко ман ди;
фор му лює зав дан ня для чле нів ко ман ди;
по рів нює тех но ло гії ство рен ня різ них сю жет них лі ній;
оці нює ро бо ту чле нів ко ман ди;
ви слов лює су джен ня що до фор му ван ня сю жет но го де ре ва, до ціль но сті 
сис те ми на ві га ції різ них ти пів, ви ко ри стан ня скрип тів;
розв’язує за да чі, що ви ни ка ють під час вті лен ня сю же ту у сайт;
ви ко ри сто вує тех но ло гії ві зу аль но го ство рен ня сай тів, HTML, еле мен-
ти JavaScript;
дот ри му є ть ся пра вил тех ні ки без пе ки під час ро бо ти на ПК;
роз ра хо вує кіль кість сто рі нок, пот ріб них для ві доб ра жен ня сю же ту;
ви зна чає ілю ст ра ції та ін ші ме діафай ли, пот ріб ні для ін те рак тив ної 
кни жки;
за сто со вує про гра му MS Office FrontPage;
на во дить при кла ди мож ли вих кін ці вок кни жки, що не бу ли реа лі зо ва ні;
ха рак те ри зує жанр реа лі зо ва ної ін те рак тив ної кни жки;
ро бить ви сно вок щодо ефек тив ності ко манд ної ро бо ти над про ек том.
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5. Комп’ютерне мо делювання фі зич них про це-
сів (6 год)

Поняття про комп’ютерне імітаційне моде люван-
ня. Етапи моделювання. Ство рення ма тема-
тич ної моделі фізичного процесу. Реа ліза ція 
ма тематичної моделі за допомогою інфор ма-
ційних технологій. Імітація  стохастичного екс-
перименту у програмних середовищах. Графічне 
подання результатів моделювання.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: мо де лю ван ня, ви ди мо де лю-
ван ня, тех ніч не зав дан ня, ма те м а тич на мо дель за да чі, тех ніч ні умо ви;
об ґрун то вує ви бір па ра мет рів мо де лі, ін тер фейсу про гра ми, ві зуа лі за-
ції фі зич но го про це су, се ре до ви ща про гра му ван ня;
по яс нює фі зич ні про це си, ал го ритм їх мо де лю ван ня у про гра мі;
роз різ няє фі зич ні, ма те ма тич ні та імі та цій ні мо де лі;;
ана лі зує об ра ну мо дель та ме жі її ви ко ри стан ня;
фор му лює тех ніч не зав дан ня та тех ніч ні умо ви про ек ту;
по рів нює різ ні під хо ди до ство рен ня комп’ютерної імі та цій ної мо де лі;
оці нює ефек тив ність ви ко ри стан ня об ра но го се ре до ви ща про гра му ван-
ня для реа лі за ції про ек ту;
ви слов лює су джен ня про кін це ві ре зуль та ти мо де лю ван ня та їх від по-
від ність ре аль ним про це сам;
розв’язує ма те ма тич ні рів нян ня, не об хід ні для ство рен ня ма те ма тич-
ної мо де лі та опи су фі зич них про це сів, які мо де лю ю ть ся;
спос те рі гає за ро бо тою ство ре ної мо де лі; 
ви ко ри сто вує не об хід ні фі зич ні та ма те ма тич ні спів від но шен ня для 
ство рен ня ма те ма тич ної мо де лі;
дот ри му є ть ся пра вил, сфор му льо ва них у тех ніч них умо вах;
роз ра хо вує кіль кість ча су для ство рен ня різ них час тин про ек ту;
ви зна чає якість і кіль кість вхід них да них для ство рен ня мо де лі;
за сто со вує ви бра ні се ре до ви ща про гра му ван ня;
на во дить  при кла ди про до ціль ність ви бо ру ал го рит му мо де лю ван ня;
ха рак те ри зує фор ми пред став лен ня да них;
ро бить ви сно вок щодо ефек тив ності ви бра них ма те ма тич ної мо де лі та 
се ре до ви ща про гра му ван ня.
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6. Ста ти стич ний ана ліз еко но міч них ча со вих 
ря дів (2 год)

Ста ти стич ний ана ліз еко но міч них про це сів з ви-
   ко ри стан ням ча со вих ря дів. По бу до ва ва ріа-
цій  но го ря ду, ста ти стич но го ря ду час тот, ря ду 
від нос них час тот, по лі го ну час тот. Об чис лен ня 
се ред  ньо го зна чен ня та се ред ньо квад ра тич но го 
від  хи лен ня, мо ди, ме діа ни. Роз ра ху нок тем пів 
зро с тан ня та спа дан ня. По бу до ва лі нії трен ду та 
про гно зу.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: ча со вий ряд да них, ва рі ан та, 
ва ріа цій ний ряд, аб со лют на та від нос на час то та, тренд;
об ґрун то вує ви бір ви гля ду функ ції трен ду;
по яс нює суть се ред ньо го зна чен ня та се ред ньо квад ра тич но го від хи-
лен ня;
роз різ няє ва ріа цій ний ряд та ряд спос те ре жень, від нос ні та аб со лют ні 
час то ти;
опи сує про цес об чис лен ня ста ти стич них по каз ни ків;
ана лі зує ряд спос те ре жень, по лі гон час тот, ста ти стич ні по каз ни ки що-
до мож ли во стей про гно зу ван ня;
фор му лює ви сно вок що до ре зуль та тів ста ти стич но го до слі джен ня 
яви ща;
ви слов лює су джен ня щодо при клад ного зна чен ня ста ти стич них по каз-
ни ків;
спос те рі гає за змі на ми зна чень по каз ни ка, що спос те рі га є ть ся, у ча сі;
ви ко ри сто вує ста ти стич ні функ ції Excel для роз ра хун ку по каз ни ків;
дот ри му є ть ся пра вил тех ні ки без пе ки під час ро бо ти на ПК;
роз ра хо вує се ред нє зна чен ня, се ред ньо квад ра тич не від хи лен ня, дис-
пер сію, мо ду, ме діа ну, тем пи зро стан ня та спа дан ня;
за сто со вує діа гра ми Excel для по бу до ви по лі го ну час тот;
ха рак те ри зує от ри ма ну лі нію трен ду;
ро бить ви снов ки що до от ри ма них ста ти стич них за ко но мір но стей.
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7.  Ви ко ри стан ня веб-тех но ло гій для ство рен ня 
під сум ко во го зві ту (6 год) 
Ство рен ня веб-сай ту з по пе ред ні ми про ек та ми, 
що бу де міс ти ти ін фор ма цію про ко ман ду уч нів 
та про ек ти, які во ни вже роз ро би ли. Фор му лю-
ван ня ви мог до сай ту. Оп ти мі за ція зоб ра жень. 
Сис те ма на ві га ції. Ос но ви ко ло ри сти ки. Ін фор-
ма цій не на пов нен ня сай ту.

Учень
дає ви зна чен ня та опи сує такі по нят тя: веб-сайт про ек ту, струк ту ра 
сай ту, ди зайн, сис те ма на ві га ції, оп ти мі за ція сай ту;
об ґрун то вує ви бір за со бів для ство рен ня сай ту;
роз різ няє тех но ло гії ство рен ня струк ту ри сто рі нок за до по мо гою таб-
лиць та фрей мів;
опи сує про цес ро бо ти над всі ма по пе ред ні ми про ек та ми, ін фор ма цій-
не на пов нен ня сай ту;
ана лі зує ефек тив ність об ра них тех но ло гій ство рен ня сай ту;
фор му лює тех ніч не зав дан ня для ство рен ня сай ту;
по рів нює мож ли во сті за со бів ство рен ня ди на міч них сто рі нок (PHP, 
JavaScript);
кла си фі кує тех но ло гії ство рен ня сай тів, сай ти за сти лем, ди зай ном 
і при зна чен ням;
оці нює ефек тив ність ро бо ти чле нів гру пи над про ек том;
розв’язує за да чу ство рен ня ер го но міч ної сис те ми на ві га ції та ін тер фей-
су сай ту;
ви ко ри сто вує про грам ні за со би ство рен ня сай тів, гра фіч ні ре дак то ри;
дот ри му є ть ся пра вил тех ні ки без пе ки під час ро бо ти на ПК і пра вил 
роз роб ки ер го но міч них веб-сай тів;
за сто со вує ав то ма ти зо ва ні сис те ми роз роб ки сай тів;
під во дить під су мок щодо від по від ності отриманого ре зуль та ту пос тав-
ле ним зав дан ням.
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Для нав чаль но-ме то дич но го за без пе чен ня кур су не об хід ні та кі 
про   гра мні за со би.

 1. Комп’ютерний клас з ло каль ною ме ре жею Windows та дос ту-
пом до Ін тер не ту з усіх уч нів ських комп’ютерів.

 2. Веб-брау зер, ус та нов ле ний на всіх комп’ютерах.
 3. Па кет Microsoft Office Professional (з про гра мою Microsoft Of-

fice Access).
 4. MS FrontPage.
 5. Windows Movie Maker.
 6. Visual Studio 6.0.
 7. Про гра ва чі, що да ють змогу від тво рю ва ти різ но ма ніт ні муль-

ти ме дій ні фай ли.

Кри те рії оці ню ван ня нав чаль них до сяг нень ви зна ча ю ть ся че рез 
ви ко нан ня уч ня ми прак тич них ро біт, за хист влас них про ект них 
ро біт. 

По чат ко вий рі вень нав чаль них до сяг нень передбачає ре про дук-
тив ну ді яль ність уч ня, а са ме ви зна чен ня ним ос нов них по нять 
те ми, по вто рен ня при кла дів, що на во ди ли ся вчи те лем, ви ко нан-
ня прак тич них зав дань, що роз гля да ли ся під час оз на йом лен ня з 
но вим ма те ріа лом. Під час роз робки про ек тів учень бе ре участь 
у гру пах за ви зна че ною вчи те лем те мою.

Се ред ній рі вень нав чаль них до сяг нень пе ред ба чає са мо стій не ви ко нан-
ня уч нем зав дань, по діб них до тих, що роз гля да ли ся вчи те лем під час 
по дан ня но во го ма те ріа лу. Учень та кож орі єн ту є ть ся в тео ре тич но му 
ма те ріа лі, від по ві дає на за пи тан ня вчи те ля не ли ше в тій пос лі дов но-
сті, в якій по да вав ся но вий ма те рі ал, ви ко нує прак тич ні  ро бо ти ча-
ст ко во са мо стій но, ви ко ри сто вую чи тес ти, за про по но ва ні вчи те лем. 
Роз роб ку про ек тів учень ви ко нує під ке рів ництвом та пос тій ним кон-
тро лем вчи те ля за ви зна че ною ним те мою.

Дос тат ній рі вень нав чаль них до сяг нень де мон ст ру ють уч ні, які 
орі єн ту ю ть ся у нав чаль но му ма те ріа лі но вої те ми, від по ві даю чи 
на за пи тан ня вчи те ля, са мо стій но ви ко ну ють прак тич ні ро бо ти, 
під би раю чи для цьо го влас ні тес ти, ґрун тов но ана лі зу ють от ри-
ма ні ре зуль та ти. Під час ро бо ти над про ек та ми уч ні пра цю ють 
са мо стій но під ке рів ництвом вчи те ля.

Ви со кий рі вень нав чаль них до сяг нень уч нів оз на чає віль не орі єн- 
 тування в но во му нав чаль но му ма те ріа лі, ро зу мін ня взає мо-
пов’язаності різ них тем усі єї про гра ми, са мо стій не твор че ви ко-
нан ня прак тич них ро біт, умін ня ана лі зу ва ти от ри ма ні ре зуль та ти, 
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са мо стій не виконання про ект них ро біт, участь в ін те лек ту аль них 
зма ган нях з ін фор ма ти ки (олім піа дах, кон кур сах, кон фе рен ці ях, 
тур ні рах, за хис ті нау ко вих ро біт то що).

Кри те рії оці ню ван ня нав чаль них до сяг нень уч нів

Рі вень
нав чаль них 
до сяг нень Ба ли Кри те рії оці н ю в ан ня рів ня нав чаль них до сяг нень уч нів

I.
 П

о ч
ат

 ко
 ви

й

1

Учень по яс нює по нят тя та при зна чен ня комп'ютер-
них про грам па ке та MS Office, MS Front Page, Inter-
net Explorer, Windows Movie Maker, Visual Stu dio. 
На зи ває кіль ка про грам них і тех ніч них за со бів, при-
зна че них для роз роб ки про ек тів

2

Учень по яс нює при зна чен ня кон крет них про грам 
для ро бо ти з про ек та ми. Від різ няє вік на про грам 
MS Office, MS FrontPage, Internet Explorer, Windows 
Movie Maker, Visual Studio. Вміє за пус ка ти на зва ні 
про грам ні за со би

3

Учень опи сує прин ци пи струк ту ру ван ня ін фор ма ції 
та її роз мі щен ня у до ку мен тах різ них про грам. Уміє 
від кри ва ти та де мон ст ру ва ти до ку мен ти та про ек-
ти, роз роб ле ні в різ них про грам них се ре до ви щах

II
. С

е р
ед

 ні
й

4

Учень опи сує кіль ка спо со бів ство рен ня до ку мен-
тів. Уміє ство рю ва ти у се ре до ви щі  MS Office, MS 
FrontPage, Windows Movie Maker, Visual Studio по-
рож ні про ек ти, до ку мен ти на ос но ві шаб ло нів, а та-
кож до ку мен ти на ос но ві вже іс ную чих

5
Учень уміє застосовувати ав то ма ти зо ва ні за со би 
(май  ст ри) ство рен ня до ку мен тів і про ек тів у MS Of-
fice, FrontPage, Windows Movie Maker, Visual Stu dio

6

Учень:
уміє ство рю ва ти до ку менти Word і на строю ва ти 
їхні вла сти во сті; 
уміє ство рю ва ти кни гу Excel та фор ма ту ва ти таб-
лич ні да ні; 
уміє ство рю ва ти веб-сто рін ки в ре дак то рі Front-
Page і фор ма ту ва ти в ньо му тексти і зоб ра жен ня; 
уміє до да ва ти до слай дів PowerPoint тек сто ву, 
гра фіч ну та зву ко ву ін фор ма цію й на строю ва ти 
па ра мет ри її від тво рен ня; 
уміє ство рю ва ти про екти Visual Studio та роз роб-
ля ти ін тер фейс вік на про гра ми;  
опи сує тех но ло гії Microsoft, при зна че ні для об-
роб ки муль ти ме дій ної ін фор ма ції, а та кож ме то-
ди ім пор ту ау діо- та ві део ін фор ма ції у про ек ти 
Microsoft Windows Movie Maker

–

–

–

–

–

–
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7

Учень 
уміє до да ва ти зоб ра жен ня до до ку мен тів Word 
і на строю ва ти їхні па ра мет ри; 
по рів нює фор ма ти ау діо- та ві део фай лів, опи сує 
ре жи ми ві доб ра жен ня ві део ря ду в Movie Maker; 
уміє ство рю ва ти гі пер по си лан ня на веб-сто рін-
ках у FrontPage; 
опи сує по нят тя ані ма ції та ос нов ні ме то ди ство-
рен ня ані ма ції за со ба ми Power Point;
уміє ство рю ва ти фор му ли для об роб ки таб лич-
них да них в Excel з до по мо гою май ст ра;
уміє ство рю ва ти у Visual Studio про гра ми, що от-
ри му ють і ви во дять дані у вік но про гра ми

–

–

–

–

–

–

8

Учень 
має ста лі на вич ки роз роб ки до ку мен тів і про ек-
тів у MS Office, MS FrontPage, Windows Movie 
Maker, Visual Studio;
уміє роз роб ля ти план про ек ту, до би ра ти не об-
хід ну ін фор ма цію з різ них дже рел, на строю ва ти 
ві део ефек ти та ім пор ту ва ти у про ект Windows 
Movie Maker ві део клі пи і зоб ра жен ня, до да ва ти 
до про ек ту зву ко ві ефек ти і мов ний су про від та 
на строю ва ти їхні па ра мет ри; 
уміє ство рю ва ти різ ні діа гра ми в MS Excel; 
уміє ство рю ва ти про гра ми, що пра цю ють з гра-
фіч ни ми зоб ра жен ня ми, ство рює ста тич ні об'єк-
ти, ви ко ри сто вує стан дарт ні біб ліо те ки у се ре до-
ви щі Visual Studio; 
ви ко ри сто вує таб ли ці для ство рен ня мо дуль ної 
сіт ки веб-сто рін ки у MS FrontPage

–

–

–
–

–

9

Учень 
віль но во ло діє за со ба ми роз роб ки до ку мен-
тів та про ек тів у се ре до ви щах MS Office, MS 
FrontPage, Windows Movie Maker, Visual Studio. 
уміє ство рю ва ти склад ну ані ма цію, ке ру ва ти ру-
хом об'єктів на слай дах PowerPoint, до да ва ти до 
пре зен та ції ін те рак тив ні еле мен ти й ви ко ри сто-
ву ва ти їх під час по ка зу; збе рі га ти пре зен та цію 
в різ них фор ма тах, від тво рю ва ти її у се ре до ви щі 
PowerPoint і за до по мо гою ін ших за со бів; 
уміє ви ко ри сто ву ва ти вбу до ва ні функ ції для ство-
рен ня склад них фор мул у се ре до ви щі MS Excel; 
на стро ює па ра мет ри ру ху зоб ра жень і пе ре тво-
рен ня об’єктів у се ре до ви щі Visual Studio; 
уміє ство рю ва ти клі пи, син хро ні зу ва ти ві део ряд 
з ау діо ря дом і на строю ва ти ча со ві па ра мет ри про-
ек тів у се ре до ви щі Windows Movie Maker; 
уміє ство рю ва ти іє рар хіч ну сис те му на ві га ції 
веб-сай том у MS FrontPage

–

–

–

–

–

–
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10

Учень 
дос ко на ло (у ме жах нав чаль ної про гра ми) знає 
і ви ко ри сто вує мож ли во сті за со бів роз роб ки до-
ку мен тів і про ек тів у се ре до ви щах MS Office, MS 
FrontPage, Windows Movie Maker, Visual Studio;
ство рює влас ні шаб ло ни, са мо стій но вив чає до-
дат ко ві мож ли во сті про грам; 
са мо стій но (у скла ді ко ман ди) ви ко нує за пла но-
ва ні зав дан ня про ек ту; 
уміє по єд ну ва ти по каз пре зен та ції (під час за хис-
ту) з ус ною до по від дю; чіт ко й стис ло ви кла да ти 
ма те рі ал, дот ри мую чись вста нов ле них ча со вих 
тер мі нів, три маю чи ува гу ау ди то рії та зо се ре джу-
ю чи її на най важ ли ві ших ін фор ма цій них по ві дом-
лен нях; 
уміє ство рю ва ти зміст пре зен та ції та пуб лі ку ва ти 
її як веб-ре сурс; 
уміє бу ду ва ти лі нії трен ду гра фі ків у се ре до ви щі 
MS Excel; 
уміє ані му ва ти кри во лі ній ний рух об'єктів, ви ко-
ри сто ву ва ти тай ме ри, до да ва ти ін те рак тив ність 
у про гра му в се ре до ви щі Visual Studio

–

–

–

–

–

–

–

11

Учень 
дос ко на ло (у ме жах нав чаль ної про гра ми) знає і 
ви ко ри сто вує мож ли во сті за со бів роз роб ки до ку-
мен тів та про ек тів у се ре до ви щах MS Office, MS 
FrontPage, Windows Movie Maker, Visual Studio. 
Ство рює влас ні шаб ло ни, са мо стій но вив чає до-
дат ко ві мож ли во сті про грам; 
са мо стій но зна хо дить но ві ві до мо сті про тех но-
ло гії Microsoft, при дат ні для роз роб ки по точ них 
про ек тів; 
са мо стій но пла нує та реа лі зує зав дан ня з ви ко-
нан ня про ек ту; 
має ста лі на вич ки роз роб ки про грам у ві зу аль но-
му се ре до ви щі Visual Studio, ін тег рує мож ли во-
сті Visual Studio та MS Office; 
ви ко ри сто вує умов не фор ма ту ван ня у се ре до ви-
щі MS Excel; 
са мо стій но за пи сує та ре да гує ві део- й ау діома те-
ріа ли в Windows Movie Maker

–

–

–

–

–

–

12

Учень 
має стій кі сис тем ні знан ня про за со би роз роб ки 
про ек тів з ви ко ри стан ням ком плек су про грам них 
за со бів. Під час ви ко нан ня зав дань про яв ляє твор-
чий під хід;
са мо стій но фор му лює зав дан ня но вих про ек тів;
са мо стій но на бу ває но вих знань і ви ко ри сто вує 
їх під час роз робки про ек тів

–

–
–
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