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По яс ню валь на за пис ка

Про гра ма скла да є ть ся з:

по яс ню валь ної за пис ки, де опи са но ме ту кур су, особ ли во сті 
ме то дич но го під хо ду та по да но 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;
до дат ків, у яких на ве де но кри те рії оці ню ван ня рів ня нав чаль-
них до сяг нень уч нів та спи сок ре ко мен до ва ної лі те ра ту ри.

Ме тою кур су за ви бо ром «Ос но ви ві зу аль но го про гра му ван ня» 
є нав чан ня ос но вам су час но го про гра му ван ня. У кур сі за сто со ва-
на ме то ди ка, що є для ук ра їн ської шко ли но вою, — нав чан ня про-
гра му ван ня на при кла дах роз роб ки Windows-програм. Ба зо вою 
мо вою про гра му ван ня мо же бу ти Visual Basic, Delphi, C# і С++. 
Пред мет ви кла да є ть ся «з ну ля», від уч нів не ви ма га є ть ся по пе-
ред ньо го знан ня струк тур но го про гра му ван ня чи ос нов ал го рит-
мі за ції. Пе ре хід від кла сич ної ме то ди ки ви кла дан ня пред ме та до 
вив чен ня Windows-про гра му ван ня не при зво дить до зни жен ня 
рів ня тео ре тич ної під го тов ки уч нів, адже всім ба зо вим кон цеп ці-
ям про гра му ван ня, та ким як змін ні, ти пи да них, опе ра то ри, ал го-
рит міч ні струк ту ри, під про гра ми й ма си ви, при ді ля є ть ся ува га, 
ні як не мен ша, ніж то го ви ма гає про гра ма ба зо во го кур су ін фор-
ма ти ки.

Курс до по мо же ви рі ши ти дві сер йоз ні про бле ми шкіль но го кур-
су про гра му ван ня: не ро зу мін ня уч ня ми пред ме та та їх ню ни зьку 
мо ти ва цію. Це до ся га є ть ся зав дя ки ви ко ри стан ню мож ли во-
стей ві зу аль них за со бів су час них се ре до вищ про гра му ван ня, які 
перетворюють роз роб ку Windows-програм на просте й досить ці-
ка ве заняття. Роз роб ле ні уч ня ми про гра ми ма ють при ваб ли вий 
ін тер фейс, прин ци пи їх ньої ро бо ти пов ні стю уз го джу ю ть ся з 
прин ци па ми функ ціо ну ван ня всьо го су час но го про грам но го за-
без пе чен ня.

Як і у разі будь-яко го нав чан ня про гра му ван ню, за по ру кою 
ус пішно сті уч ня є виконання ним чис лен них завдань. Про те 
завдання, що про по ну ю ть ся за те ма ти кою кур су, ма ють ви хо ву-
ва ти в уч нів не ли ше вмін ня скла да ти й про гра му ва ти ал го рит-
ми, але й ро зу мін ня прин ци пів об роб ки да них, спе ци фіч них для 
Windows-програм.

�

�

�
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Не всі про гра ми уч ні ма ють роз роб ля ти від по чат ку до кін ця, вда-
лим під хо дом є ви ко ри стан ня ство рен их учи те лем або го то вих 
роз ро бок-шаб ло нів, які уч ні ма ють до пов ню ва ти фраг мен та ми 
ко ду. Та ка ме то ди ка має за сто со ву ва ти ся пе ре важ но під час вив-
чен ня пер шої по ло ви ни кур су, під час ви ко нан ня прак тич них ро-
біт 3–6. На ці прак тич ні ро бо ти, а та кож на ро бо ти 1 і 2 до ціль но 
від во ди ти до 30 хв, а прак тич ні ро бо ти 7–15 рекомендується по ді-
ля ти на два ета пи, по 20–25 хв кож ний. 

Курс роз ра хо ва но на ве ден ня протягом 30 нав чаль них го дин 
(з яких 2 го д ре зерв но го ча су), по од ній або дві го ди ні на тиж день. 
Ма те рі ал мо же ви кла да ти ся у стар ших кла сах шкіл, лі це їв та гім-
на зій усіх про фі лів як у ме жах ба зо во го кур су ін фор ма ти ки, так 
і до пов нюю чи йо го. Слід за ува жи ти, що в нав чаль них за кла дах 
ін фор ма цій но-тех но ло гіч но го про фі лю курс мо же ста ти ос но вою 
для глиб шо го нав чан ня тех но ло гії про гра му ван ня і то му йо го вар-
то про во ди ти яко мо га ра ні ше, на прик лад у 9 кла сі.

Для нау ко во-ме то дич но го за без пе чен ня кур су ок рім від по від-
них під руч ни ків і нав чаль них по сіб ни ків не об хід ні та кі тех ніч ні 
та про грам ні за со би.

 1. Комп’ютерний клас.
 2. Опе ра цій на сис те ма Windows.
 3. Ві зу аль не се ре до ви ще про гра му ван ня.
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(31 год + 4 год ре зерв но го навчального ча су; 1 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. Ос нов ні по нят тя про гра му ван ня (2 год)
По нят тя про гра ми як ав то ма ти зо ва ної сис те ми. Скла-
до ві про гра ми: да ні, ло гі ка, ін тер фейс. Спо со би збе-
рі ган ня да них. По нят тя об’єкта у про гра му ван ні. Ат-
ри бу ти і ме то ди об’єкта. По нят тя по дії та об роб ни ка 
по дії. 
По нят тя ал го рит му, вла сти во сті ал го рит мів. По нят тя 
мо ви про гра му ван ня, про грам но го ко ду, се ре до ви ща 
роз роб ки про грам, ком пі ля то ра. Ета пи розв’язування 
за дач за до по мо гою комп’ютера.
Ос нов ні ві до мо сті про про фе сію про гра мі ста.

Учень
опи сує

при зна чен ня се ре до ви ща про гра му ван ня;
різ но ви ди се ре до вищ про гра му ван ня;
про цес розв’язування за дач на комп’ютері;
функ ції про гра мі ста;
ме то ди ку ство рен ня про грам у ві зу аль но му се ре до ви щі;

на во дить при кла ди
4–5 мов про гра му ван ня;
2–3 се ре до вищ роз роб ки про грам;

по яс нює
по нят тя об’єкта у про гра му ван ні;
по нят тя ат ри бу тів і ме то дів об’єкта;
по нят тя по дії та об роб ни ка по дії;
по нят тя ал го рит му, про гра ми, мо ви про гра му ван ня; 
по нят тя да них, спо со би збе рі ган ня да них та їх роль у про гра мах;
від мін ність син так си су мо ви від її се ман ти ки;
від мін ність псев до ко ду від про гра ми;
від мін ність ко ду про гра ми пев ною мо вою про гра му ван ня та від-
ком пі льо ва ної про гра ми;
по нят тя транс ля то ра й ком пі ля то ра.

уміє
роз різ ня ти об’єкти, їх ат ри бу ти й ме то ди.

–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
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2. Ство рен ня най про сті шо го про ек ту (2 год)
Зна йом ст во з ві зу аль ним се ре до ви щем про гра му ван-
ня. Еле мен ти вік на се ре до ви ща про гра му ван ня. Ке ру-
ван ня про фі лем ко ри сту ва ча. Про грам на роз роб ка й 
фай ли, що вхо дять до її скла ду. Ство рен ня най про сті-
шо го про ек ту, йо го ком пі ля ція, збе ре жен ня, ви ко нан-
ня. До да ван ня кіль кох ряд ків ко ду до об роб ни ка по дії 
кла цан ня кноп ки, їх ана ліз. По нят тя фор ми, еле мен та 
ке ру ван ня, по дії, об роб ни ка по дії. Ре да гу ван ня ко ду 
об роб ни ка по дії. 

Прак тич на ро бо та № 1. Ство рен ня най про сті шої 
Win dows-про гра ми.

Учень
опи сує

ін тер фейс ві зу аль но го се ре до ви ща про гра му ван ня;
по нят тя про грам но го про ек ту;
ме то ди ку ство рен ня, збе ре жен ня, ком пі ля ції та ви ко нан ня роз-
роб ки;
при зна чен ня ос нов них фай лів, з яких скла да є ть ся роз роб ка, та 
спо сіб їх взає мо дії під час ство рен ня й ви ко нан ня про гра ми;
по нят тя фор ми й еле мен ту ке ру ван ня;
по нят тя по дії й об роб ни ка по дії;
ме то ди ку ре да гу ван ня ко ду об роб ни ка по дії;

уміє
від кри ва ти се ре до ви ще про гра му ван ня;
ство рю ва ти но ву роз роб ку, від кри ва ти, збе рі га ти й за кри ва ти 
роз роб ку;
ком пі лю ва ти й ви ко ну ва ти Windows-про гра му;
на строю ва ти па ра мет ри про ек ту та ін тер фей су се ре до ви ща роз-
роб ки;
ке ру ва ти про фі лем ко ри сту ва ча се ре до ви ща роз роб ки про грам;
від кри ва ти й за кри ва ти вік на та па не лі ін ст ру мен тів, що є у се ре-
до ви щі роз роб ки про грам;
на строю ва ти па ра мет ри фор ми;
до да ва ти до фор ми еле мен ти ке ру ван ня, пе ре мі щу ва ти їх та змі-
ню ва ти їх ній роз мір;
від кри ва ти вік но об роб ни ка по дії, пов’язаної з еле мен том ке ру-
ван ня;
ре да гу ва ти код об роб ни ка по дії за вка за ним учи те лем зраз ком.

–
–
–

–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–



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

3. Ал го рит ми та їх про грам на реа лі за ція (2 год)
Спо со би опи су ал го рит мів. Скла дан ня й за пис ал го-
рит мів. Ба зо ві ал го рит міч ні кон ст рук ції. По нят тя опе-
ра то ра. Різ но ви ди опе ра то рів. Опе ра то ри вве ден ня й 
ви ве ден ня да них. Струк ту ра й скла до ві еле мен ти про-
грам, за пи са них об’єктно-орі єн то ва ною мо вою про гра-
му ван ня.

Прак тич на ро бо та № 2. Скла дан ня й опис 
ал го рит мів.

Учень
опи сує

по нят тя опе ра то ра й різ но ви ди опе ра то рів;
по нят тя опе ра то рів уве ден ня та ви ве ден ня да них;
за галь ну струк ту ру Windows-про гра ми, скла де ної у ві зу аль но му 
се ре до ви щі роз роб ки про грам;
скла до ві ко ду про гра ми;
при зна чен ня та пра ви ла за пи су ко мен та рів у про гра мах;

на во дить при кла ди
кіль кох опе ра то рів мо ви про гра му ван ня;
кіль кох спо со бів опи су ал го рит міч них струк тур;
ба зо вих ал го рит міч них кон ст рук цій;

уміє
опи су ва ти ал го рит ми без роз га лу жень сло вес но та за до по мо гою 
блок-схем;
до да ва ти ко мен та рі до ко ду про грам;
за пи су ва ти опе ра тор ви ве ден ня да них у тек сто ве по ле й ви ко ри-
сто ву ва ти йо го у про гра мі;

ро зу міє
код про гра ми, що міс тить ого ло шен ня об роб ни ків по дій та опе ра-
то ри ви ве ден ня да них.

–
–
–

–
–

–
–
–

–

–
–

–
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4. Форми та елементи керування (2 год)
Ос нов ні ком по нен ти Windows-про гра ми. Роз роб ка й 
за сто су ван ня форм. На строю ван ня ат ри бу тів форм. 
Еле мен ти ке ру ван ня та їх ні ат ри бу ти. По нят тя про по-
дії, їх ак ти ві за цію та об роб ку. Ви ко ри стан ня ві кон по-
ві дом лень. По нят тя про об’єкт, вла сти во сті об’єкта.

Прак тич на ро бо та № 3. Роз роб ка форм та роз мі щен-
ня на них еле мен тів ке ру ван ня.

Учень
опи сує

про цес на строю ван ня ат ри бу тів форм та еле мен тів ке ру ван ня;
при зна чен ня та ких еле мен тів ке ру ван ня, як на пис, тек сто ве по ле, 
пе ре ми кач, пра по рець, по ле зі спи ском, кноп ка; 
про цес до да ван ня еле мен тів ке ру ван ня до фор ми;
про цес ак ти віза ції по дії та її об роб ки;
при зна чен ня ві кон по ві дом лен ня та спо сіб їх ви ве ден ня;

на зи ває
8–9 еле мен тів ке ру ван ня;
8–9 ат ри бу тів форм та еле мен тів ке ру ван ня;
по дії, за да ні за умов чан ням для та ких еле мен тів ке ру ван ня, як 
кноп ка, тек сто ве по ле, пе ре ми кач, пра по рець, по ле зі спи ском; 

уміє
на да ва ти фор мі на зву, за да ва ти її ко лір і роз мі ри;
до да ва ти до фор ми на пис і ре да гу ва ти йо го;
ство рю ва ти тек сто ве по ле, ро би ти йо го ба га то ряд ко вим, за да ва ти 
його розміри, ви зна ча ти, чи бу де по ле при зна че не ли ше для чи тан-
ня, задавати для по ля текст за у мов чан ням;
вста нов лю ва ти на фор мі пе ре ми кач, до да ва ти до ньо го текст і ке-
ру ва ти ат ри бу том ак тив но сті пе ре ми ка ча; 
ство рю ва ти гру пу пе ре ми ка чів шля хом їх  ко пію ван ня;
вста нов лю ва ти на фор мі пра по рець і до да ва ти до ньо го текст; 
до да ва ти до фор ми по ле зі спи ском і вво ди ти зна чен ня еле мен тів 
спи ску; 
до да ва ти до фор ми кноп ку, ви зна ча ти її текст і ат ри бу ти;
ви во ди ти тек сто ві по ві дом лен ня у вік нах по ві дом лень. 

–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–
–
–

–
–
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5. Ат ри бу ти, змін ні, при свою ван ня і стан дарт ні ме то-
ди (3 год)
Зчи ту ван ня і вста нов лен ня зна чень ат ри бу тів форм 
і еле мен тів ке ру ван ня у про гра мі. По нят тя змін ної 
і кон стан ти. По нят тя іден ти фі ка то ра. Ти пи да них. 
Ого ло шен ня змін них. На дан ня змін ним зна чень, вік-
но вве ден ня, опе ра тор при свою ван ня. Ви ко ри стан ня 
змін них. Об’єкти, пов’язані з еле мен ти ке ру ван ня, та 
стан дарт ні ме то ди цих об’єктів. 

Прак тич на ро бо та № 4. Вве ден ня й ви ве ден ня да них 
за до по мо гою еле мен тів ке ру ван ня.

Учень
опи сує

по нят тя змін ної і її зна чен ня;
по нят тя кон стан ти;
по нят тя ти пу да них;
син так сис ого ло шен ня змін ної;
син так сис і зміст опе ра то ра при свою ван ня;
від по від ність між ти па ми да них й еле мен та ми ке ру ван ня;
при зна чен ня стан дарт них ме то дів об’єктів, пов’язаних з еле мен-
та ми ке ру ван ня, та ких як Show, Hide, ResetText, Focus, та спо сіб 
їх ви кли ку;

на зи ває
4–5 про стих ти пів да них;
2–3 ти пи да них, що є сис тем ни ми кла са ми;

на во дить при кла ди
чи сло вих і ряд ко вих кон стант;

уміє
ого ло шу ва ти змін ні;
ви ко ри сто ву ва ти ав то ма тич не вве ден ня імен ат ри бу тів форм та 
еле мен тів ке ру ван ня;
на да ва ти змін ним зна чен ня ат ри бу тів еле мен тів ке ру ван ня, ін-
ших змін них та кон стант;
на да ва ти ат ри бу там еле мен тів ке ру ван ня зна чен ня змін них, ін-
ших ат ри бу тів та кон стант;

–
–
–
–
–
–
–

–
–

–

–
–

–

–



155

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

здій сню ва ти об мін зна чен ня ми між дво ма змін ни ми;
про грам но ке ру ва ти ві доб ра жен ням еле мен тів ке ру ван ня за до по-
мо гою від по від них ме то дів;
роз роб ля ти на ба зі форм Windows-про гра ми, в яких да ні вво дять-
ся і ви во дять ся за до по мо гою різ но ма ніт них еле мен тів ке ру ван ня;
ви ко ри сто ву ва ти вік но вве ден ня для на дан ня змін ним зна чень. 

–
–

–

–
6. Налагодження про грам (1 год)
Ви ко ри стан ня на лагоджувача про грам у ві зу аль но му 
се ре до ви щі про гра му ван ня. По кро ко ве ви ко нан ня 
про грам, пе ре гляд зна чень змін них під час ви ко нан ня 
про гра ми. Різ но ви ди по ми лок, ме то ди їх ньо го по шу-
ку та ви прав лен ня. Налагодження про гра ми й ме то ди-
ка ви прав лен ня по ми лок.

Прак тич на ро бо та № 5. Налагодження про грам.

Учень
опи сує

по нят тя син так сич ної та се ман тич ної по мил ки;
ме то ди ку ви яв лен ня та ви прав лен ня по ми лок;
про цес пе ре гля ду зна чень змін них під час ви ко нан ня про гра ми;

ро зу міє
по ві дом лен ня про по мил ки, які ви во дять ся у се ре до ви щі роз роб-
ки в ре зуль та ті ком пі ля ції про гра ми;

уміє
ви ко ну ва ти про гра му у по кро ко во му ре жи мі;
ло ка лі зу ва ти по мил ки, зна йде ні ком пі ля то ром;
ви прав ля ти по мил ки, пов’язані з по мил ко вим на пи сан ням клю-
чо вих слів і від сут ні стю ого ло шень змін них;
вста нов лю ва ти точ ки пе ре ри ван ня й ви ко ну ва ти про гра му до 
цих то чок;
ви да ля ти точ ки пе ре ри ван ня;
пе ре гля да ти зна чен ня змін них під час ви ко нан ня про гра ми та на-
да ва ти їм но вих зна чен ь у вік ні на ла го джу ва ча.

–
–
–

–

–
–
–

–

–
–
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7. Опе ра ції (2 год)
По нят тя опе ра ції та ви ра зу. По нят тя ряд ка. Ариф ме-
тич ні, ло гіч ні й ряд ко ві опе ра ції, а та кож опе ра ції по-
рів нян ня. Ос нов ні пра ви ла по бу до ви, об чис лен ня та 
ви ко ри стан ня ви ра зів. При свою ван ня зна чень ви ра-
зів змін ним. Пріо ри тет опе ра цій. Ариф ме тич ні й ло-
гіч ні опе ра ції. Опе ра ція по рів нян ня та кон ка те на ції 
ряд ків.

Прак тич на ро бо та № 6. Ви ко нан ня ма те ма тич них об-
чис лень.

Учень
опи сує

по нят тя опе ра ції та опе ран да;
по нят тя ряд ка;
спо со би ви ко ри стан ня опе ра цій у про гра мі;
по нят тя ви ра зу; 
пріо ри тет опе ра цій і по ря док об чис лен ня зна чень ви ра зів;
син так сис та се ман ти ку чо ти рьох ариф ме тич них опе ра цій, ло гіч-
них опе ра цій And, Or, Not, 2–3 опе ра цій по рів нян ня та опе ра ції 
кон ка те на ції ряд ків;

на во дить при кла ди
ариф ме тич них, ряд ко вих і ло гіч них ви ра зів;

уміє
за пи су ва ти мо вою про гра му ван ня ариф ме тич ні, ло гіч ні та ряд ко-
ві ви ра зи;
ви ко ри сто ву ва ти у ви раз ах змін ні ко ри сту ва ча й по си лан ня на ат-
ри бу ти еле мен тів ке ру ван ня;
на да ва ти зна чен ня ви ра зів змін ним та пе ре да ва ти їх як ар гу мен ти 
до стан дарт них під про грам;
за пи су ва ти мо вою про гра му ван ня будь-які фор му ли, що міс тять 
чо ти ри ос нов ні ариф ме тич ні опе ра ції.

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–
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8. Умов ні опе ра то ри (4 год)
По нят тя про бу ле ву ло гі ку. Фор му лю ван ня умов. Ал-
го рит міч на кон ст рук ція роз га лу жен ня. Умов ні опе ра-
то ри, що реа лі зу ють ал го рит міч ну кон ст рук цію од но-
, дво- і по лі аль тер на тив но го роз га лу жен ь. Ви ко нан ня 
про грам з роз га лу жен ня ми в по кро ко во му ре жи мі. 
Вкла де ні опе ра то ри роз га лу жен ня.

Прак тич на ро бо та № 7. Скла дан ня про грам з од но-
аль тер на тив ни ми роз га лу жен ня ми.
Прак тич на ро бо та № 8. Скла дан ня про грам з дво- 
і по лі аль тер на тив ни ми роз га лу жен ня ми.

Учень
опи сує

по нят тя про бу ле ві опе ра ції та про бу ле ві зна чен ня «іс тин ність» 
і «хиб ність»;
таб ли ці іс тин но сті ло гіч них опе ра цій And, Or, Not;
син так сис та се ман ти ку опе ра цій по рів нян ня;
пра ви ла об чис лен ня скла де них ло гіч них ви ра зів з по рів нян ня ми;
се ман ти ку ал го рит міч них кон ст рук цій од но- та дво аль тер на тив-
но го роз га лу жень, а та кож їх по зна чен ня на блок-схе мах;
се ман ти ку по лі аль тер на тив но го роз га лу жен ня;
син так сис та се ман ти ку од но-, дво- і по лі аль тер на тив но го роз га-
лу жен ь;
се ман ти ку вкла де них роз га лу жень;

уміє
за пи су ва ти мо вою про гра му ван ня ло гіч ні ви ра зи, в яких опе ра ції 
по рів нян ня по єд ну ю ть ся бу ле ви ми опе ра ція ми;
кон ст рую ва ти ал го рит ми із од но-,  дво- і по лі аль тер на тив ни ми 
роз га лу жен ня ми та бу ду ва ти від по від ні блок-схе ми;
за пи су ва ти ал го рит ми із про сти ми та вкла де ни ми роз га лу жен ня-
ми мо вою про гра му ван ня;  
розв’язувати за да чі, що ви ма га ють за сто су ван ня опе ра то рів 
од но-, дво- і по лі аль тер на тив но го роз га лу жен ь;

–

–
–
–
–

–
–

–

–

–

–

–
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розв’язувати за да чі, що пе ред ба ча ють ви бір ва рі ан та об чис лень 
за леж но від іс тин но сті скла де ної умо ви, шля хом ви ко ри стан ня 
в умо вах ло гіч них опе ра цій;
розв’язувати за да чі, що пе ред ба ча ють ви бір ва рі ан та об чис лень 
за леж но від іс тин но сті скла де ної умо ви, за до по мо гою вкла де них 
опе ра то рів роз га лу жен ня;
ана лі зу ва ти да ні, вве де ні ко ри сту ва чем до фор ми, за до по мо гою 
опе ра то рів роз га лу жен ня. 

–

–

–

9. Цик ли (4 год)
Ал го рит міч на кон ст рук ція по вто рен ня та її різ но ви-
ди: ви зна че ні та не ви зна че ні цик ли, цик ли з пос ту мо-
вою та з пе ре ду мо вою. Опе ра то ри цик лів у мо ві про-
гра му ван ня. Ана ліз ви ко нан ня цик лів у по кро ко во му 
ре жи мі. Об чис лен ня сум, до бут ків, се ред ніх зна чень 
на бо рів чи сел. Розв’язування за дач, що пот ре бу ють 
об чис лень за іте ра тив ни ми фор му ла ми. Вкла де ні цик-
ли. Опе ра то ри пе ре ри ван ня цик лів. Розв’язування 
за дач, що пот ре бу ють ком бі ну ван ня цик ліч них опе ра-
то рів з опе ра то ра ми роз га лу жен ня.

Прак тич на ро бо та № 9. Ви ко ри стан ня цик лів.
Прак тич на ро бо та № 10. Про гра му ван ня об чис лень 
за іте ра цій ни ми фор му ла ми.

Учень
опи сує

се ман ти ку всіх різ но ви дів ал го рит міч ної кон ст рук ції по вто рен ня 
та спо сіб їх зоб ра жен ня на блок-схе мі; 
ме то ди ку ви бо ру опе ра то ра цик лу, що є най кра щим для розв’я-
зання пев ної об чис лю валь ної за да чі;
син так сис та се ман ти ку опе ра то рів цик лів;

по яс нює
від мін ність між се ман ти кою цик лів з пе ре ду мо вою, з пос ту мо-
вою та з фік со ва ною кількістю по вто рень;

уміє
скла да ти ал го рит ми, в яких ви ко ри сто ву ю ть ся кон ст рук ції по вто-
рен ня;
ви ко ри сто ву ва ти в про гра мах всі оз на че ні в мо ві про гра му ван ня 
опе ра то ри цик лів;
розв’язувати за да чі на об чис лен ня сум, до бут ків, се ред ніх зна-
чень для на бо рів чи сел, які вво дить ко ри сту вач;

–

–

–

–

–

–

–
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розв’язувати за да чі на об чис лен ня кіль ко сті еле мен тів із за да ною 
вла сти ві стю та ви ко нан ня над ни ми різ но ма ніт них опе ра цій для 
на бо рів од но тип них да них, які вво дить ко ри сту вач;
розв’язувати за да чі, що пот ре бу ють об чис лень за іте ра тив ни ми 
фор му ла ми;
за пи су ва ти іте ра тив ні фор му ли, ви хо дя чи з умо ви об чис лю валь-
ної за да чі, сфор му льо ва ної сло вес но;
ви ко ри сто ву ва ти під час розв’язанні різ но ма ніт них за дач цик ли, 
що за вер шу ю ть ся за умо ви іс тин но сті ре зуль та ту пев ної опе ра ції 
по рів нян ня;
реа лі зо ву ва ти склад ні умо ви за вер шен ня ро бо ти цик лів за до-
по мо гою скла де них бу ле вих ви ра зів та опе ра то рів пе ре ри ван ня 
цик лів;
ви ко ри сто ву ва ти вкла де ні цик ліч ні кон ст рук ції у розв’язанні 
за дач;
на строювати ро бо ту про грам, що міс тять цик ліч ні кон ст рук ції, 
в по кро ко во му ре жи мі.

–

–

–

–

–

–

–

10. Під про гра ми (3 год)
По нят тя під про гра ми. Ого ло шен ня під про гра ми, її ті-
ло та опе ра тор її ви кли ку. Ство рен ня і ви клик під про-
грам. Під про гра ми з ар гу мен та ми. По нят тя ло каль ної 
та гло баль ної змін них. По нят тя про це ду ри і функ ції. 
Ство рен ня й ви ко ри стан ня влас них функ цій. Вбу до-
ва ні про це ду ри й функ ції: ряд ко ві, пе ре тво рен ня ти-
пів да них, ге не ра тор псев до ви пад ко вих чи сел. 

Учень
опи сує

по нят тя під про гра ми;
по нят тя ар гу мен тів під про гра ми, па ра мет ри;
син так сис ви кли ку під про гра ми й пе ре да ван ня ар гу мен тів за зна-
чен ням;
по нят тя про це ду ри та функ ції;

–
–
–

–
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Прак тич на ро бо та № 11. Ство рен ня й ви ко ри стан ня 
під про грам ко ри сту ва ча, а також вбу до ва них про це-
дур і функ цій.

син так сис ого ло шен ня про це дур та функ цій;
при зна чен ня та син так сис ви ко ри стан ня вбу до ва них функ цій пе-
ре тво рен ня ти пів да них, 3–4 ряд ко вих про це дур або функ цій, ге-
не ра то ра псев дови пад ко вих чи сел;

по яс нює
від мін ність між про це ду ра ми та функ ція ми;
від мін ність між пе ре да ван ням па ра мет рів за зна чен ням та за по-
си лан ням;

уміє
ство рю ва ти влас ні про це ду ри та функ ції;
ви кли ка ти про це ду ри у про гра мі;
пе ре да ва ти до про це дур та функ цій па ра мет ри за зна чен ням;
ви ко ри сто ву ва ти ви кли ки функ цій у ви раз ах, зок ре ма в опе ра то-
рах при сво єн ня, а та кож у ви раз ах, що за да ють зна чен ня ар гу мен-
тів ін ших під про грам;
за сто со ву ва ти вбу до ва ні ряд ко ві функ ції;
ви ко ри сто ву ва ти ге не ра тор псев до ви пад ко вих чи сел;
ви ко ри сто ву ва ти функ ції пе ре тво рен ня да них ряд ко вих ти пів на 
чи сло ві і на впа ки;
за сто со ву ва ти про це ду ри під час ство рен ня про грам, у яких ба га-
то ра зо во ви ко ну є ть ся од но тип ний код;
ви ко ри сто ву ва ти влас ні функ ції в об чис лен нях ариф ме тич них 
ви ра зів.

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–

–
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11. Ма си ви (5 год)
По нят тя ма си ву. Ого ло шен ня од но ви мір но го ма си ву. 
Ін дек са ція еле мен тів. Уве ден ня да них у ма сив та ві доб-
ра жен ня йо го вмі сту. По шук да них у ма си ві. Об чис лен-
ня під сум ко вих по каз ни ків для чи сло во го ма си ву. Об-
чис лен ня під сум ко вих ха рак те ри стик для еле мен тів, 
що за до воль ня ють пев ним вла сти во стям. Ви би ран ня 
еле мен тів з ма си ву за пев ним кри те рі єм. Злит тя ма си-
вів. Стан дарт на функ ція сор ту ван ня ма си ву.

Прак тич на ро бо та № 12. Об роб ка од но ви мір них ма-
си вів: вве ден ня й ви ве ден ня да них, по шук.
Прак тич на ро бо та № 13. Об роб ка од но ви мір них ма-
си вів: об чис лен ня під сум ко вих по каз ни ків, кіль ко сті 
еле мен тів, ви ко ри стан ня стан дарт ної функ ції сор ту-
ван ня.

Учень
опи сує

по нят тя од но ви мір но го ма си ву;
син так сис ого ло шен ня од но ви мір но го ма си ву;
по нят тя ін дек су й син так сис звер нен ня до еле мен та за ін дек сом;
ал го рит ми вве ден ня-ви ве ден ня зна чень еле мен тів ма си ву;
ал го ритм по шу ку да них у ма си ві;
ал го рит ми об чис лен ня під сум ко вих по каз ни ків для ма си ву та для 
тих йо го еле мен тів, що за до воль ня ють пев ним вла сти во стям;
ал го ритм ви би ран ня еле мен тів, що за до воль ня ють пев ним кри те-
рі ям, з од но го ма си ву і за пи су їх в ін ший;

уміє
ого ло шу ва ти у про гра мах од но ви мір ні ма си ви;
зчи ту ва ти та вста нов лю ва ти зна чен ня еле мен тів ма си вів;
про гра му ва ти вве ден ня да них у ма си ви шля хом об роб ки ряд ка, 
зчи та но го з тек сто во го по ля, та за до по мо гою цик ліч но го вве ден-
ня да них че рез вік но вве ден ня;
реа лі зо ву ва ти ал го рит ми по шу ку да них у ма си ві, об чис лен ня під-
сум ко вих по каз ни ків для ма си ву та для тих йо го еле мен тів, що за-
до воль ня ють пев ним вла сти во стям, ви би ран ня еле мен тів, що за до-
воль ня ють пев ним кри те рі ям, з од но го ма си ву і за пи су їх в ін ший;
ви ко ри сто ву ва ти стан дарт ні функ ції об роб ки од но ви мір них ма си-
вів, зок ре ма функ цію сор ту ван ня.

–
–
–
–
–
–

–

–
–
–

–

–
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Рів ень
нав чаль них 
до сяг нень Ба ли

За галь ні кри те рії оці ню ван ня рів ня нав чаль них 
до сяг нень уч нів

І.
 П

о ч
ат

 ко
 ви

й

1

Учень має уяв лен ня про про гра му, вка зів ки, мо ву 
про гра му ван ня.
Учень має уяв лен ня про про це си, що по вто рю ю ть-
ся; від різ няє ал го рит міч ну кон ст рук цію по вто рен-
ня від зви чай ної ко ман ди на ви ко нан ня дії; має 
уяв лен ня про кон ст рук цію роз га лу жен ня; на во-
дить при кла ди про це сів, що по вто рю ю ть ся.
Учень уміє ви ко ри сто ву ва ти фор ми

–

–

–

2

Учень має по чат ко ві знан ня про про гра му, мо ву 
про гра му ван ня, сис те му про гра му ван ня, транс ля-
то ри й ком пі ля то ри.
Учень від різ няє кон ст рук цію роз га лу жен ня від 
кон ст рук ції по вто рен ня; на во дить при кла ди ал го-
рит мів з по вто рен ня ми й роз га лу жен ня ми

–

–

3

Учень роз різ няє про гра му і ал го ритм, на во дить 
при  кла ди мов про гра му ван ня; має уяв лен ня про 
ви ко нан ня про гра ми на комп’ютері та про ме то ди-
ку розв’я зування за дач за до по мо гою комп’ютера

–
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4

Учень має по чат ко ві знан ня про се ре до ви ще ві зу аль-
но го про гра му ван ня й прин ци пи йо го ви ко ри стан ня.
Учень має уяв лен ня про еле мен ти ке ру ван ня, їхє 
при зна чен ня та різ но ви ди

–

–

5

Учень ро зу міє по нят тя роз роб ки; вміє за ван та жу-
ва ти до се ре до ви ща про гра му ван ня го то ву роз роб-
ку, за пус ка ти її на ви ко нан ня; опи сує при зна чен-
ня фор ми та її ос нов ні вла сти во сті.
Учень ро зу міє зміст про стих ло гіч них ви ра зів, 
у яких по рів нюються чи сло ві ве ли чини; має уяв-
лен ня про опе ра то ри роз га лу жен ня й дея кі опе ра-
то ри цик лів

–

–
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Учень во ло діє на вич ка ми ро бо ти в се ре до ви щі 
ві зу аль но го про гра му ван ня; вміє ство ри ти, збе-
рег ти, від ком пі лю ва ти про гра му й за пус ти ти її на 
ви ко нан ня.
Учень по яс нює по нят тя змін ної і кон стан ти, знає 
пра ви ла ого ло шен ня іден ти фі ка то рів; уміє до да ва-
ти еле мен ти ке ру ван ня до фор ми; має уяв лен ня 
про вла сти во сті еле мен тів ке ру ван ня, спо со би вве-
ден ня й ви ве ден ня ін фор ма ції.
З до по мо гою вчи те ля учень може по яс ню ва ти та 
за пи су ва ти ло гіч ні ви ра зи, опе ра то ри роз га лу жен-
ня й ал го рит ми з кон ст рук ція ми роз га лу жен ня, 
які не вкла де ні од на в од ну.
Учень по яс нює по нят тя про це ду ри й функ ції, а та-
кож від мін ність між ни ми

–
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–

–
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Учень знає пра ви ла ого ло шен ня змін них різ них ти-
пів; син так сис та се ман ти ку опе ра то ра при сво єн ня, 
пра ви ла ви ко ри стан ня вбу до ва них про це дур вве-
ден ня й ви ве ден ня; по яс нює ос нов ні ета пи ро бо ти 
з про гра мою в се ре до ви щі ві зу аль но го про гра му-
ван ня; по яс нює по нят тя по дії та об роб ни ка по дії.
З до по мо гою вчи те ля учень уміє скла да ти про сті 
цик ліч ні ал го рит ми.
Учень уміє ре да гу ва ти про грам ний код в се ре до ви-
щі ві зу аль но го про гра му ван ня

–

–

–

8

Учень уміє ви ко ри сто ву ва ти біль шість еле мен тів 
ке ру ван ня й на строю ва ти їх ні ат ри бу ти.
Учень по яс нює струк ту ру та про цес ви ко нан ня цик-
ліч них ал го рит мів й ал го рит мів з роз га лу жен ня ми, 
опи са них мо вою про гра му ван ня, по нят тя ар гу мен-
ту під про гра ми, ло каль ної та гло баль ної змін них.
Учень має уяв лен ня про скла де ні ло гіч ні умо ви 
та при зна чен ня ло гіч них опе ра цій кон’юнкції, 
диз’юнк ції й за пе ре чен ня; вміє ви ко ри сто ву ва ти 
всі різ но ви ди опе ра то рів роз га лу жен ня, а та кож 
вкла де ні опе ра то ри роз га лу жен ня

–

–
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Учень ви ко ри сто вує за со би на ла го джен ня про-
грам. 
Учень са мо стій но скла дає про сті цик ліч ні про гра-
ми та про гра ми з роз га лу жен ня ми мо вою про гра-
му ван ня.
Учень уміє ство рю ва ти й ви кли ка ти влас ні про це-
ду ри та функ ції.
Учень по яс нює по нят тя ма си ву, ін дек су, опи сує 
опе ра тор дос ту пу до еле мен тів ма си ву

–
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Учень уміє ви ко ри сто ву ва ти всі ос нов ні за со би се-
ре до ви ща роз роб ки про грам.
Учень уміє скла да ти, настроювати й тес ту ва ти 
цик ліч ні про гра ми і про гра ми з роз га лу жен ня ми; 
за пи су ва ти ко мен та рі до про грам. 
Учень уміє ого ло шу ва ти од но ви мір ні ма си ви, 
скла да ти про гра ми вве ден ня да них до ма си ву та 
їх ви ве ден ня, а та кож про гра му ва ти по шук у ма си-
ві еле мен тів із за да ною вла сти ві стю

–

–

–



164

Рів ень
нав чаль них 
до сяг нень Бали

За галь ні кри те рії оці ню ван ня рів ня нав чаль них 
до сяг нень уч нів

IV
. В

и с
о к

ий

11

Учень по яс нює від мін ність між пе ре да ван ням 
у під про гра му па ра мет рів за зна чен ням та па ра-
мет рів за по си лан ням.
Учень уміє скла да ти ал го рит ми і про гра ми об чис-
лень за іте ра тив ни ми фор му ла ми, об чис лен ня 
під сум ко вих ха рак те ри стик для еле мен тів од но-
ви мір них ма си вів; уміє ви ко ри сто ву ва ти вкла де ні 
цик ли 

–

–

12

Учень має стій кі сис тем ні знан ня та про дук тив но 
їх ви ко ри сто вує, вміє розв’язувати різ но ма ніт ні 
за да чі з ви ко ри стан ням струк тур по вто рен ня і роз-
га лу жен ня, од но ви мір них ма си вів.
Учень уміє са мо стій но скла да ти ал го рит ми й про-
гра ми для розв’язання тих ти пів за дач, які про тя-
гом нав чан ня не роз гля да ли ся

–

–
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