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Передмова для вчителя
Робочий зошит відповідає вимогам програми «Інформатика. Єдиний
базовий курс. 9-11 класи» (автори: Завадський І.О., Дорошенко Ю.О.,
Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.), схваленої комісією з інформатики
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки
України» (протокол № 4 від 03.06.2011 р.).
У програмі значною мірою використано матеріал інших рекомендованих МОН України програм, насамперед програм для 9–11 класів І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка, Ж.В. Потапової. У єдиному курсі цей матеріал краще структуровано, з огляду на обсяги навчального навантаження
в 11-річній школі, виправлено певні диспропорції в розподілі навчального
часу, враховано зауваження вчителів, які викладали інформатику за названими програмами.
Основною структурною особливістю єдиного курсу є уніфікація змісту
навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень для рівня стандарту та академічного рівня. Такий підхід дозволяє застосовувати єдину
методику викладання та єдине навчально-методичне забезпечення для
навчальних закладів всіх профілів названих рівнів.
Розподіл навчального часу для 11-го класу:
Розділ навчальної програми
Станд. Академ.
1
Базові поняття програмування
11
11
2
Основи програмування
16
3
Растрова комп’ютерна графіка та анімація
5
5
4
Бази даних. Системи керування базами даних
8
8
5
Тривимірна комп’ютерна графіка та анімація
8
6
Створення та публікація веб-ресурсів
7
7
7
Мова гіпертекстової розмітки
4
8
Колективна розробка проекту
4
Резерв
3
5
Всього
34
68

Передмова для учня
Робочий зошит рекомендується для документованого оцінювання
знань та навичок учнів 11-го класу при вивченні базового курсу інформатики на рівні стандарту та на академічному рівні.

Робочі зошити зберігаються у кабінеті інформатики
і видаються учням тільки під час уроку.
Робочий зошит містить практичні і тематичні роботи, розраховані на
індивідуальне виконання під час уроку. Практичні роботи призначені для
перевірки знань теорії, одержаних на попередньому уроці, та практичних
навичок поточного уроку. Тематичні роботи розроблені для формування
і закріплення теоретичних знань та практичних навичок, здобутих протягом кількох уроків, які складають тему (розділ). Рівневість практичних
і тематичних робіт визначається кількістю виконаних завдань.
Практична робота тривалістю до 25 хв. виконується на комп’ютері
на кожному уроці. Для тематичної роботи відводиться окремий урок.
Виконуючи практичну або тематичну роботу, учень може отримати
оцінку 12 балів: 6 балів за знання теорії + 6 балів за практичні навички.
Знання теорії оцінюються за допомогою контрольно-діагностичної
системи Test-W2, налаштованої на 6-бальну шкалу. Параметри тестування:
15 запитань за 8 хв. з діагностикою відповідей для практичної роботи;
30 запитань за 15 хв. без діагностики відповідей для тематичної роботи.
Для оцінювання практичних навичок пропонується 6 завдань, що
вимагають виконання певних дій та запису, за потреби – відповідей
у місця, позначені «________». В кінці кожного завдання є поле результату
у вигляді « ___ », у якому вчитель за виконане завдання вписує «1», за
невиконане – «0». Учень не повинен вносити свої позначки у ці поля.

За однакові відповіді вчитель може поставити 0 балів
обом учням, не з’ясовуючи, хто у кого списав.
Додаткові завдання від вчителя, позначені (*), не є обов’язковими і призначені учням, які бажають продемонструвати свої поглиблені знання та
навички після виконання всіх завдань практичної або тематичної роботи.
Загальну оцінку, тобто суму балів, одержаних за тестування, та за кількість виконаних практичних завдань, вчитель виставляє у відповідному
полі. Наприклад, якщо учень здав тестування на 4 бали і виконав 5 практичних завдань, то загальна оцінка буде 4 + 5 = 9 балів.

Навчально-методичне забезпечення для вивчення інформатики в 11-му
та інших класах пропонується для безплатного скачування:
• Тексти програм.
• Тренажери миші, клавіатури та редагування тексту.
• Банк комп’ютерних тестів.
• Календарні плани.
• Типові план-конспекти.
• Електронні версії навчальних посібників тощо.
Детальніше див. http://aspekt-edu.kiev.ua/ та http://teachlab.ucoz.ua/

Назва, нумерація, зміст практичних і тематичних робіт відповідають
навчальному посібнику «Інформатика. Третій рік – єдиний курс. 11 клас.
Рівень стандарту» (Бондаренко О.О., Ковшун М.І., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. – Шепетівка: «Аспект», 2011).
Скачати електронну версію посібника: http://aspekt-edu.kiev.ua/
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Під час виконання практичної роботи дозволяється
користуватися підручником або посібником.

Правила техніки безпеки
1.

Заходити в кабінет інформатики слід спокійно, не штовхаючись, не бігти, не намагатись зайняти «кращий» комп’ютер.

2.

Займати тільки вказане вчителем робоче місце.

3.

Брати із собою на робоче місце лише зошит, підручник,
носії інформації і ручку.

4.

Вимкнути мобільний телефон на час роботи з комп’ютером.

5.
6.

Портфелі і сумки залишити у спеціально відведеному місці.
Працювати на комп’ютері чистими і сухими руками.

7.

Вмикати і вимикати комп’ютери тільки з дозволу вчителя
або лаборанта.

8.

Користуватися власними носіями інформації (флеш-пам’ять,
диски) лише з дозволу вчителя.
Категорично забороняється учням виконувати
будь-який, навіть дрібний, ремонт електрообладнання.

9.

Не залишати поза увагою технічний стан комп’ютера на
своєму робочому місці.

10. Повідомляти вчителю або лаборанту про недоліки в роботі
комп’ютерів та аварійні ситуації.
11. При аварії чи пожежі вимкнути комп’ютер і без паніки
швидко залишити кабінет інформатики.
12. Вмикати і вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними інструкціями.
13. Біля комп’ютерів заборонено вживати їжу та напої, користуватись розпилювачами парфумів, лаків для волосся тощо.
14. Під час роботи на комп’ютері учням не слід вставати, коли
до класу заходять відвідувачі або керівництво школи.
Суворе дотримання цих правил дозволить уникнути
шкоди здоров’ю користувачів, зберегти обладнання.
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1. Базові поняття програмування
1.1. Практична робота «Середовище візуальної
розробки програм»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

1. Запиши, які дії потрібно виконати для запуску системи про___
грамування Visual Basic?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. Для чого призначена панель Toolbox?
___
_____________________________________________________
3. Опиши послідовність дій при додаванні елемента керування
на форму.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Запиши, як запустити проект на виконання?
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Що таке проект? Які файли входять до складу проекту? ___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. Запиши назви трьох властивостей, притаманних елементу
___
керування Напис.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж Microsoft Visual
Basic 6.0. Створи новий проект.
___
8. Додай на форму елемент Label. Зміни властивості об’єкта
___
Label1 у вікні Propertіes:
• надай властивості Captіon значення: «Я програмую на Vіsual
Basіc»;
• вибери для властивості Alіgnment значення 2–Center;
• виділи напис рамкою (властивість BorderStyle);
7

• задай параметри шрифту (Font): Arial, 16, жирний. Для властивості ForeColor на вкладці Palette вибери червоний колір.

9. Надай властивості Captіon об’єкта Form1 значення «Перша
програма».
___
10. Запусти проект на виконання; зупини виконання. Створи
для твого проекту нову папку з іменем Перша_програма.
Збережи у папку Перша_програма файл форми (Form1.frm)
___
і файл проекту (Project1.vbp).
11. Створи для проекту ЕХЕ-файл, у діалоговому вікні Make
Project зміни назву ЕХЕ-файлу на Перша_програма.
___
12. Вийди з середовища Visual Basiс. Знайди і відкрий папку
Перша_програма. Переконайся, що вона містить файли
Form1.frm, Project1.vbp, Перша_програма.ехе.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.2. Практична робота «Процедури
опрацювання подій»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-1 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Відкрий проект, збережений у папці Перша_програма. ___
2. Додай на форму кнопку, клацання на якій приводить до зміни
заголовка напису Label1 на текст "Привіт!". Зміни значення
властивостей об’єкта Command1 згідно з таблицею:
___
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Об'єкт

Властивість
(Name)

Command1

Caption
Font

Опис властивості
Ім’я кнопки
Заголовок об’єкта (текст,
який на ньому розміщено)
Параметри шрифту

Значення
cmdText
Змінити
напис
Arial, 10

3. Запрограмуй реакцію на натискання кнопки «Змінити напис».
Внеси зміни до процедури Private Sub CmdText _Click():
запрограмуй зміну значення властивості Captіon елемента
керування Label1.
___
Label1.Captіon = "Привіт!"
4. Додай на форму кнопку виходу з програми і зміни значення
властивостей Name, Caption, Font.
___
Command2

(Name)
Caption
Font

Ім’я кнопки
Заголовок об’єкта
Параметри шрифту

cmdEnd
Вихід
Arial, 10

5. Запрограмуй реакцію на натискання кнопки «Вихід».
Private Sub CmdEnd _Click()
End
End Sub

___

6. Запусти проект на виконання і проаналізуй дію кнопок.
Збережи проект.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

Задача. Скільки комп’ютерів можна встановити в кабінеті
інформатики, довжина якого а м, ширина b м, якщо згідно з
санітарними нормами на 1 ПК повинно припадати 6 м2?
1. Математична модель задачі:
Дано: a – довжина класу (м), b –
ширина класу (м).
Потрібно: K – кількість комп’ютерів.
a ⋅b
Зв’язок:
При a>0;
K=
6
b>0.
Заповни пропуски в блоках блок___
схеми алгоритму.

…………
…………….
……………

2. Створи новий проект. Помісти на форму 2 елементи Label та
елемент CommandButton. Зміни властивості об’єктів Label1,
Label2, Command1, Form1 у відповідності до малюнку: ___
Label1

Label2

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.3. Практична робота «Розв’язування задач
на комп’ютері»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-2 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)
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3. У вікні коду встанови курсор у розділі General і запиши
оператор оголошення змінних:
Dim a As Single, b As Single, K As Integer
___
4. Запиши програмний код процедури Private Sub Command1_Click() за розробленим алгоритмом.
___
a = 3.5
b = 6.4
K=a*b/6
Label2.Caption = K
Запусти проект. Зверни увагу, що результатом виконання
програми є ціле число, тому що змінна К цілого типу.
10

5. Внеси до програмного коду необхідні зміни для того, щоб
обчислити значення К для а=5.5, b=7.2. Виконай проект. ___
6. Збережи проект у папці Клас.
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___
___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.4. Практична робота «Основи програмування
мовою Visual Basic»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-3 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

4. Розмісти на формі 7 командних кнопок (за числом математичних операцій, які буде демонструвати програма). Зміни
властивість Captіon кожної з командних кнопок відповідно до
зразка. Зміни на свій розсуд значення властивостей Font і
ForeColor деяких кнопок.
___
5. Перейди у вікно програмного коду. Запиши оператор оголошення змінних х, у, z, призначених для збереження операндів
і результату математичних операцій:
Dim x As Integer, y As Integer, z As Single
Клацни двічі на кнопці «+». У вікні коду набери оператори
процедури обробки події Command1_Clіck():
___
x = Val (Text1.Text)
y = Val (Text2.Text)
z=x+y
Text3.Text = Str(z)
6. Створи подібні процедури-обробники для інших командних
кнопок, вказуючи операцію, що відповідає заголовку кнопки.
Збережи проект, створивши папку Обчислювач.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

Задача. Розробити проект, який дає можливість виконувати
всі арифметичні дії над двома числами, що вводяться
з клавіатури.
1. Створи новий проект. Зміни заголовок форми на «Математичні операції».
___
2. Розмісти на формі три елементи управління TextBox: два –
для введення доданків і один – для виведення результату.
Зміни значення властивостей Font, Alіgnment текстових полів.
Видали значення властивості Text елементів TextBox, щоб
текстові поля відразу після запуску були порожніми. ___

3. Розмісти на формі два елементи Label для виведення заго___
ловків «#1» і «#2».
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___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.5. Практична робота «Організація введення
і виведення даних»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-4 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)
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Задача. Внести до проекту Клас такі зміни:
• значення змінних а і b повинні вводитися з клавіатури;
• значення К повинно виводитися у текстове поле TextBox.

Задача. Розробити проект, який дає можливість перевірити
швидкість реакції користувача в такий спосіб: кнопка з певним
інтервалом переміщується у випадкове місце форми. Скільки
разів за 1 хвилину користувач зможе клацнути кнопку?

1. Відкрий проект, збережений у папці Клас.
2. Видали об’єкт Label2. Помісти на форму елемент керування
TextBox для виведення результату обчислення. Зміни значення властивостей Font, Alіgnment текстового поля.
___
3. Перейди до вікна програмного коду. Запрограмуй введення
значень змінних з клавіатури:
___
a = InputBox("A = ?")
b = InputBox("B = ?")
4. Видали оператор зміни значення елемента Label2 і замість
нього запиши оператор виведення значення змінної К до
текстового поля Text1:
___
Text1.Text = Str (К)
5. Запусти проект і виконай обчислення для а=5.5, b=7.2;
___
для а=3.0, b=5.2.
6.

Збережи проект у папці Клас.

___

(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.6. Практична робота «Стандартні функції
мови програмування»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-5 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)
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1. Створи новий проект. Задай для властивостей Width і Height
форми значення 7000 твіпів. Надай властивості Caption
форми значення «Вимірювання швидкодії».
___
2. Помісти на форму командну кнопку. Зміни її заголовок на «Спіймай мене».
Помісти на форму 2 елементи Label і текстове поле
TextBox. Зміни заголовок
об’єкта Label1 на «Кількість влучень», а об’єкта
Label2 – на «Гру закінчено!». На початку гри
об’єкта Label2 не повинно бути видно, тому надай значення
False властивості Visible даного напису.
___
3. Помісти на форму елемент Timer
. Надай властивості
Interval об’єкта Timer1 значення 500 мс (півсекунди).
Запрограмуй обробку події «Спрацювання таймера». Двічі
клацни об’єкт Timer1. Призначення процедури Timer1_Timer
– перемістити кнопку Command1 у випадкове місце форми.
Для цього потрібно надати випадкові значення властивостям
кнопки Left і Top. Щоб кнопка не «вистрибувала» з форми,
обмеж діапазон випадкових значень розмірами форми. ___
Command1.Left = Int(Form1.Width * Rnd) − Command1. Width
Command1.Top = Int(Form1.Height * Rnd) − Command1. Height
4. Якщо користувачеві вдається клацнути кнопку, програма
повинна зарахувати йому «влучення». Запрограмуй обробку
події Command1_Click. При натисканні на кнопку лічильник
влучень К збільшується на 1; значення К виводиться до
текстового поля:
___
К = К + 1 : Text1.Text = Str(K)
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5. Як обмежити час на «полювання за кнопкою»? Помісти на
форму ще один елемент Timer2 і задай для нього значення
інтервалу 30000 мс. Коли спрацює Timer2, Timer1 вимикаєть___
ся і напис Label2 стає видимим:
Timer1.Enabled = False
Label2.Visible = True
6. Запусти програму. Зверни увагу: після закінчення гри на
кнопку все ще можна натискати, збільшуючи лічильник. Щоб
кнопка після спрацювання другого таймера «зникала» з
форми, додай до процедури Timer2_Timer оператор
Command1.Visible = False.
Збережи проект, створивши для нього папку Швидкодія. ___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.7. Практична робота «Графічні елементи
керування»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-6 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

Задача. Створити проект, у якому буде можливість переглядати декілька малюнків. Передбачити також засоби для
збільшення і зменшення обраного малюнка.
1. Підготуй кілька малюнків. Для цього в графічному редакторі
встанови розміри обраних малюнків 80×80 пікселів. Створи

папку Альбом і збережи до неї змінені графічні файли.
Створи новий проект і збережи його в папку Альбом.
___
2. Додай на форму командну кнопку. Щоб розміри кнопки співпадали з розмірами підготовлених
зображень, надай властивостям
Width і Height значення 1400
твіпів. Очисти вміст властивості
Caption. Для того, щоб додати на
кнопку малюнок, вибери для
властивості
Style
значення
1-Grafical. Помісти на кнопку зображення (властивість
___
Picture) з одного з графічних файлів з папки Альбом.
3. Помісти на форму елемент управління Image. Властивості
Stretch надай значення True.
___
4. Додай до процедури Command1_Click() такий рядок (замість
імені Малюнок1.bmp напиши ім’я файлу, зображення з
якого помістили на цю кнопку):
___
Image1.Picture = LoadPicture("Малюнок1.bmp")
5. Додай на форму командні кнопки «Збільшити малюнок»
і «Зменшити малюнок». Двічі клацни на кнопці «Збільшити
малюнок» і додай до її процедури-обробника такі оператори:
Image1.Height = Image1.Height + 100
Image1.Width = Image1.Width + 100.
За аналогією запиши код процедури обробки події для
кнопки «Зменшити малюнок».
___
6. Додай на форму ще декілька командних кнопок і відобрази на
них підготовлені малюнки. Запрограмуй для кожної кнопки
завантаження до елемента Image відповідного файлу. Перевір
правильність роботи кнопок. Збережи проект.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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1.8. Практична робота «Використання
налагоджувача програм»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-7 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

Задача. Відомі назва планети,
радіус її орбіти (км), швидкість
руху по орбіті (км/год). Обчислити тривалість року на планеті (період обертання).
1. Створи новий проект. Розроби
інтерфейс форми згідно з малюнком.
___
2. Перейди до вікна програмного
коду. Опиши величини, необхідні для збереження даних: ___
Dim Nazva As String, R As Double, V As Double
Dim Period As Single
Const Pi = 3.1415926
3. Запиши наведений код процедури Command1_Click(). Виправ
помилки.
___
Private Sub Command1_Click()
Nazva = Text1.Text
Text2.Text = Val(R)
V = Val(Text3.Text)
Period = 2 Pi * R / V * 24
Text4.Text = Str(Period)
MsgBox = "Рік на планеті " & "Nazva" & " дорівнює " & _
Format(Period, "#0.00") & діб"
End Sub
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4. Запусти програму для даних планети Земля. Якщо відповідь
не збігається з наведеною в таблиці, проаналізуй правильність обчислення значення Period: період обертання (в добах)
дорівнює довжина орбіти / (швидкість * 24).
___
Назва

Радіус орбіти

Швидкість

Земля
Венера
Нептун
Марс

149600000 км
108200000 км
4496600000 км
227900000 км

107250 км/год
126110 км/год
19550 км/год
86870 км/год

діб
365,18

Період
років
1

5. Виконай обчислення для всіх планет. Заповни таблицю. ___
6. Внеси до програмного коду такі зміни, щоб результат обчислень виводився в роках. Виконай обчислення для однієї з планет і запиши результат у таблицю.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.9. Практична робота «Вказівка розгалуження»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-8 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

Задача. Написати програму для реалізації гри «Щаслива
сімка», яка виконуватиме такі дії:
• при натисканні на кнопку «Крутити» показувати три випадкові цілі числа в межах від 0 до 20;
• якщо хоча б одне з цих чисел дорівнює 7, показувати малюнок і подавати звуковий сигнал;
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• підраховувати кількість спроб і, якщо лічильник невдалих
спроб набуває значення 7, повідомляти про закінчення гри.

1. Створи проект Щаслива сімка. Розроби інтерфейс форми
згідно з малюнком.
___
2. Властивості Caption елемента
Label4 надай значення «Ви програли!», властивості Visible –
___
значення False.
3. Для елемента Image1: властивості
Visible – False; властивості
Stretch – True; підбери відповід___
ний малюнок.
4. Запиши програмний код процедури обробки події для
командної кнопки «Крутити».
___
Dim K As Integer
Private Sub Command1_Click()
Image1.Visible = False ‘ малюнок стає невидимим
‘ генерування випадкових чисел і відображення їх у написах
Randomize
Label1.Caption = Int(21 * Rnd)
Label2.Caption = Int(21 * Rnd)
Label3.Caption = Int(21 * Rnd)
K = K + 1 ‘ збільшення лічильника спроб
If Label1.Caption = 7 Or Label2.Caption = 7 Or _
Label3.Caption = 7 Then ‘ якщо спроба вдала…
K = 0 ‘лічильник встановлюється на нуль
Image1.Visible = True ‘ малюнок стає видимим
Beep ‘ подається звуковий сигнал
Else ‘ якщо спроба невдала…
‘перевіряється, чи вичерпана кількість спроб
If K = 7 Then
Label4.Visible = True
Command1.Enabled = False
End If
End If
End Sub
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5. Додай на форму елементи управління Label і CheckBox.
Додай до процедури Command1_Click() оператор розгалуження для перевірки стану
прапорця. Якщо Check1.Value=1,
у заголовку Label5 має відображатися поточне значення лічильника спроб К.
___
6. Збережи проект у папці Сімка.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.10. Практична робота «Цикл з параметром»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-1-9 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Створи новий проект. Збережи його в папці Цикл.

___

2. Додай на форму напис «Сума N натуральних чисел». Помісти
на форму елемент TextBox для введення значення N. Поряд з
текстовим полем розташуй напис «N».
___
3. Помісти на форму командну кнопку «Виконати цикл», зміни
значення властивості Name – на СmdSum. Запиши процедуру додавання перших N натуральних чисел:
Dim S As Integer, N As Integer, A As Integer
Private Sub СmdSum _Click()
Font.Size = 12
20

1. Запиши програмний код для обчислення площі круга та довжини кола за заданим діаметром D. (Значення D вводиться у
текстове поле Техt1, результати виводяться у текстові поля
Техt2 і Техt3).
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________

N = Val (Text1.Text)
S=0
For A = 1 To N
S=S+A
Print "S("; A; ")="; S
Next A
End Sub
Збережи проект. Запусти проект на виконання.

4. Внеси такі зміни в програму,
щоб обчислювалась сума N перших парних чисел.
___

2. Створи проект Тематична робота.
Розроби інтерфейс
форми згідно із малюнком.
___

5. Зміни програму так, щоб обчислювалась сума N перших натуральних чисел, що при діленні
на 5 дають в остачі 3.
___

3. Надрукуй на формі
таблицю значень
функцій sin x та cos x на відрізку [0,1] з кроком 0.1 (дійсні числа
виводити у форматі «#0.000») (кнопка «Завдання 3»).
___

6. Внеси такі зміни в програму,
щоб обчислювалась сума N чисел,
які вводять з клавіатури за допомогою функції InputBox: ___
A = InputBox (Str(i)) ‘ і – порядковий номер числа А

4. Розроби процедуру для обчислення довжини гіпотенузи С та
площі S прямокутного трикутника з катетами А і В (командна
кнопка «Завдання 4»). Виконай обчислення для А=3, В=4. ___

___

(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

1.11. Тематична робота «Базові поняття
програмування»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
Розділ-1 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту до
одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі вікна,
заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________

5. Розроби процедуру для визначення найбільшого та найменшого з чисел А, В і С. (кнопка «Завдання 5»).
___
6. Розроби процедуру
знаходження середнього арифметичного N дійсних чисел, які вводяться з
клавіатури («Завдання 6»). Виконай
обчислення
для
N=6 та чисел 3.0; 5.3; 5.0; 1.0; 3.8; 3.1.

Перевір себе: після виконання процедур всіх 4 кнопок форма
повинна мати приблизно такий вигляд, як на малюнку.
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

(підпис вчителя)
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2. Растрова комп’ютерна графіка
та анімація
2.1. Практична робота «Середовище
графічного редактора»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

1. Опиши основні особливості графічного редактора GIMP у
порівнянні з графічними редакторами початкового рівня. ___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2. В якому випадку оброблюване зображення зберігають у форматі xcf? Чому?
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Опиши коротко особливості інструментів виділення, піктограми яких тут зображені:
___
__________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________
_____________________________________________________
4. При роботі в середовищі GIMP не відображається панель з
історією редагування. Як її увімкнути?
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Які можливості надає кнопка
на панелі інструментів? ___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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6. Для чого призначений інструмент, що має таку піктограму:
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж графічний редактор
GIMP. Відкрий фотографію з файлу ПР1-1.jpg1. Виділи
овальний фрагмент зображення, інвертуй виділення і очисти
виділене. Збережи результат у файлі ПР1-1m.jpg і закрий його.
___
8. Відкрий файл ПР1-2.jpg. Виділи фрагмент інструментом
Вільне виділення. Увімкни маску і, редагуючи її, уточни межі
виділеної ділянки. Вимкни маску. Не знімаючи виділення,
збережи результат у файлі ПР1-2.xcf. Закрий файл.
___
9. Відкрий файл ПР1-3.jpg. Випробуй інструмент Виділення
пов’язаної області: встанови значення параметру Поріг
рівним 15 і спробуй виділити ділянку, колір якої відрізняється від кольору тла. Зніми виділення і повтори випробування зі
___
значеннями 30 та 80. Зроби висновок.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
10. Відкрий файл ПР1-4.jpg. Виділи фрагмент за допомогою
інструменту Виділення переднього плану. Модифікуй виділену ділянку, розширивши її на 5 крапок та застосувавши
розмиття на 4 крапки. Скопіюй фрагмент в буфер обміну. ___
11. Побудова візерунка. Створи новий документ розміром
800×300 крапок з прозорим тлом. Встав фрагмент з буфера
обміну і перетягни його до краю робочого поля. Встав ще
одну копію, застосуй віддзеркалення і розташуй біля
першого. Встав ще декілька копій, так, щоб утворився
візерунок (див. мал.). Збережи файл з ім’ям ПР1-5.xcf.
___

1

Добірку зображень звантажити з сайту http://aspekt-edu.kiev.ua/
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4. Створи новий документ розміром 800×600 крапок. Користуючись інструментом Пензель, намалюй пейзаж. Використай
не менше 5 різних пензлів. Збережи зображення у файл
ПР2-3.jpg.
___
12. Доповни візерунок елементами менших розмірів, скопійованими з іншого файлу. Збережи файл ПР1-5.xcf. Продемонструй результат вчителю. Закрий всі файли. Заверши роботу на
комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

2.2. Практична робота «Багатошарова
структура зображення»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

5. Створи новий документ розміром 400×300
крапок. Побудуй малюнок з прямолінійних
відрізків (див. мал.), розмістивши кожен
відрізок на новому шарі.
___
6. Збережи зображення у файл ПР2-4.gif,
вибравши при цьому режими Зберегти як
анімацію та Перетворити в індексоване, використовуючи
типові параметри. У вікні Збереження як GIF встанови
прапорець Нескінченний цикл та затримку між кадрами
тривалістю 200 мс. Відкрий папку, в яку було збережено
файл, та переглянь отриману анімацію. Продемонструй
результат вчителю. Закрий всі файли. Заверши роботу. ___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-2-1 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Завантаж графічний редактор GIMP. Відкрий створений на
попередньому уроці файл ПР1-5.xcf. Додай до зображення
новий прозорий шар з назвою Основа.
___
2. Зафарбуй шар Основа синім кольором. Розмісти шар Основа
під шаром з орнаментом. Збережи результат у файлі
___
ПР2-1.jpg.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

2.3. Практична робота «Засоби корекції зображення»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-2-2 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

3. Застосуй на шарі Основа заповнення текстурою (варіант
обери на власний смак). Збережи отримане зображення у
файлі ПР2-2.jpg. Закрий файл зображення.
___

1. Завантаж графічний редактор GIMP. Відкрий файл ПР3-1.jpg.
Виконай корекцію гістограми зображення відповідно до
малюнка (див. наступну сторінку). Результат збережи у файлі
ПР3-2.jpg і закрий файл.
___
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1. Завантаж графічний редактор GIMP. Відкрий файл ПР4-1.jpg.
За допомогою двох перпендикулярних напрямних поділи
зображення на 4 приблизно рівні частини. Виділи ліву
верхню частину і застосуй до неї фільтр Кубізм з групи
Художні (параметри: розмір – 10, насиченість – 2,5).
___

2. Відкрий файл ПР3-3.jpg. Виконай
корекцію зображення інструментом
Рівні. Результат збережи у файлі
ПР3-4.jpg і закрий файл. ___
3. Відкрий файл ПР3-5.jpg. Користуючись інструментом Штамп
вилучи зайві елементи зображення.
Виправлене зображення збережи в той самий файл.

2. Виділи праву верхню частину зображення і застосуй фільтр
Мозаїка (група Викривлення).
___
___

4. Відкрий файл ПР3-6.jpg. Виправ недоліки зображення. користуючись інструментом Лікувальний пензель. Збережи файл. ___
5. Відкрий файл ПР3-7.jpg. Виконай корекцію ефекту Червоні
очі шляхом знебарвлення і, за потреби, зниження яскравості.
Збережи файл.
___
6. Відкрий файл ПР3-8.jpg. Виправ недоліки кольору та тону
зображення. Опиши виконані дії.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________

3. До лівої нижньої частини застосуй фільтр Підвищення
різкості з групи Покращення. Рівень різкості добери на
власний смак.
___
4. До останньої чверті зображення застосуй фільтр Розсіювання
з групи Шум. Діапазон розсіювання по горизонталі та по
вертикалі встанови таким, що дорівнює 10 крапкам.
___
5. Зніми виділення і до всього зображення застосуй фільтр
Закруглені кути з групи Декорація. Збережи результат у файл
ПР4-2.jpg.
___
6. Створи новий документ шириною 400 крапок і висотою 100.
Додай текст «11 клас» розміром 60 крапок. Виконай 3 варіанти оформлення логотипу за допомогою фільтрів з групи
Альфа на емблему. Кожен з логотипів збережи в окремий
___
файл (Логотип1.xcf і т.д.).
(*) Додаткове завдання від вчителя.

Загальна оцінка: _____ _____________

(підпис вчителя)

(підпис вчителя)

2.4. Практична робота «Фільтри»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-2-3 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)
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___

2.5. Тематична робота «Растрова комп’ютерна
графіка та анімація»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
Розділ-2 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту до
одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі вікна,
заверши роботу з програмою TEST-W2.
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Оцінка за теоретичні знання __________

__________
(підпис вчителя)

1. Шаблон для фотографії. Завантаж графічний редактор GIMP.
Відкрий файл ТР4.jpg. Додай до зображення альфа-канал.
___

3. Бази даних. Система керування
базами даних
3.1. Практична робота «База даних. СКБД»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

1. Запиши визначення СКБД.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Місце для портрета

2. Виділи частину зображення, де буде розміщено портрет.
Виконай розмиття виділеної ділянки на 10 крапок, після чого
вилучи виділений фрагмент (див. мал.).
___
3. Додай на окремий шар власну фотографію. Добери масштаб.
Виконай корекцію кольорів портрета і шаблона. Збережи
шаблон у файл ТР4.xcf і закрий файл.
___
4. Анімація. Створи новий файл шириною 100 і
висотою 300 крапок. В нижній частині намалюй
повітряну кулю.
___
5. Зроби копію шару, після чого на новому шарі
перемісти зображення кулі трохи вище. ___
6. Повтори копіювання шару та переміщення кулі
декілька разів, щоб куля «піднялася» до верху
малюнка. Збережи результат у файлі ТР4.gif.
Закрий файл. Відкрий папку, в якій він збережений і продемонструй результат вчителю. Заверши роботу на
комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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2. Запиши, для чого призначена СКБД.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3. Опиши моделі баз даних.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Опиши переваги реляційних баз даних.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Опиши засоби інтерфейсу програми Access.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
6. Опиши основні об’єкти програми Access.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
7. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж програму Access.
Завантаж навчальну базу даних Борей. Згорни вікно Борей,
розгорни його на повний екран, поверни зменшений вигляд
вікна.
___
30

8. Відкрий таблицю Товары, розгорни її на весь екран. Погортай
записи таблиці у різних напрямках. Знайди запис введенням
його номера. Закрий таблицю Товары.
___
9. Відкрий схему даних, переглянь зв’язки та інформацію про
таблиці. Закрий вікно Схема данных.
___
10. Відкрий запити Продажи по типам, Десять самых дорогих
товаров. Відкрий запит Продажи по сотрудникам и
странам, наприклад, з 01.01.97 по 30.06.97.
___
11. Закрий запити. За допомогою форм Типы, Товары, Телефоны
клиентов, Сотрудники переглянь записи в таблицях. Знайди
картки з фотографіями Марії Бєлової та Павла Новікова.
Закрий форми.
___
12. Переглянь звіти Список товаров і Товары по типам. Закрий
об’єкти бази даних без збереження змін. Заверши роботу з
програмою Access.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

3.2. Практична робота «Створення нової
бази даних»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-3-1 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________

2. У режимі Конструктор створи таблицю із вказаними назвами, типами і властивостями полів. У полі КодУчня створи
первинний ключ. Збережи структуру таблиці з іменем Учні.
___
Закрий таблицю.
Ім'я поля
КодУчня
Прізвище
Імя
Адреса
РікНар

Тип даних
Счётчик
Текстовый
Текстовый
Текстовый
Дата/время

Додаткові властивості
за мовчазною згодою
розмір – 20; обов’язкове поле;
розмір – 10; обов’язкове поле;
розмір – 45; необов’язкове поле;
необов’язкове поле;

3. У режимі Конструктор створи таблицю із вказаними назвами, типами і властивостями полів. У полі КодПред створи
первинний ключ. Збережи структуру таблиці з іменем
___
Предмети. Закрий таблицю.
КодПред
НазваПред
Учитель

Счётчик
Текстовый
Текстовый

за мовчазною згодою;
розмір – 15; обов’язкове поле;
розмір – 20; обов’язкове поле;

4. У режимі Конструктор створи таблицю з вказаними назвами, типами і властивостями полів. У полі КодОцінки створи
первинний ключ. Збережи структуру таблиці з іменем
Успішність. Закрий таблицю.
___
КодОцінки
КодУчня
КодПред
Оцінка

Счётчик
Числовой
Числовой
Числовой

за мовчазною згодою;
обов’язкове поле;
обов’язкове поле;
обов’язкове поле;

5. Введи по 3 записи з довільним вмістом у кожну таблицю.
Підбери ширину стовпців згідно із введеними даними. Збережи змінену таблицю. Закрий програму Access.
___
6. Із власної папки завантаж базу даних Клас.mdb. Доповни
таблиці Учні та Успішність до 10, таблицю Предмети – до
5 записів. Закрий програму Access.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

(підпис вчителя)

1. Завантаж СУБД Access. Створи порожню базу даних, збережи її у власній папці з ім’ям Клас.mdb.
___
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Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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3.3. Практична робота «Зв’язування таблиць»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-3-2 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Завантаж СУБД Access. Із власної папки завантаж базу даних
Клас.
___
2. Виконай підстановку для таблиці Успішність, щоб у ній
замість числових кодів була текстова інформація про прізвища учнів і назви предметів. Збережи зміни в таблиці. ___
3. Встанови зв’язки між таблицями бази даних за допомогою
ключових полів. Збережи створену схему даних.
___
4. Заміни кілька прізвищ учнів і вчителів, уточни назви предметів (наприклад, «Українська мова» замість «Укр. мова»).
Збережи базу даних. Закрий програму Access і всі вікна. ___
5. З власної папки завантаж базу даних Клас. В таблиці Учні
назву поля Адреса заміни на Місце проживання. В кінці
таблиці додай поле Примітки, у яке внеси дані на зразок
«Спортсмен», «Гарно співає». Збережи зміни в таблиці. ___
6. В таблиці Предмети поле Учитель перейменуй на ПрізУчит,
поряд додай два поля – Імя і Побатькові, внеси дані в нові
поля. Збережи відредаговану таблицю, заверши роботу з
програмою Access.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________

3.4. Практична робота «Впорядкування та
фільтрація даних»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-3-3 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Завантаж СУБД Access. Із власної папки завантаж базу даних
Клас.mdb.
___
2. Відкрий таблицю Учні, додай нові записи (до 20). Серед
інших введи кілька однакових прізвищ з різними іменами.
Наприклад: Вергун Євген, Вергун Марія, Вергун Ольга. ___
3. Впорядкуй таблицю за алфавітом у полі Прізвище. Впорядкуй
таблицю за алфавітом за даними одночасно двох полів –
Прізвище та Ім’я.
___
4. Проведи пошук і заміну прізвищ Вергун за вимогами: з іменем Євген – залишити без змін, з іменем Марія – замінити на
Панчук, з іменем Ольга – замінити на Тимощук.
___
5. Відредагуй таблицю Учні, щоб у ній були 2-3 записи з прізвищами, що починаються з літери «К», а також іменами, що
закінчуються літерами «ія» (Марія, Надія, Лілія).
___
6. Проведи фільтрацію записів таблиці за допомогою простого
фільтра за умовою: прізвище починається з літери «К», ім’я
закінчується літерами «ія». Закрий всі вікна, заверши роботу
з програмою Access.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

(підпис вчителя)
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Підпис ___________
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3.5. Практична робота «Створення запитів»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-3-4 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. З власної папки завантаж базу даних з ім’ям Клас.mdb.
В таблицю Успішність після КодПред додай нове поле Дата
(тип – «Дата/время», формат – «Краткий формат даты»,
обов’язкове, індексоване – «допускаются совпадения»). ___
2. Заповни таблицю за наведеним зразком (до 20 записів; пріз___
вища, предмети, дати та оцінки – довільні).

6. Відкрий запит Журнал, створи запит для відбору оцінок,
більших ніж 9. Збережи запит з ім’ям Відмінники. Відкрий
запит. Закрий програму Access і всі вікна.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

3.6. Практична робота «Створення форми»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-3-5 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Відкрий власну папку. Завантаж базу даних Клас.

___

2. Перейди на вкладку Формы. У режимі майстра створи для
таблиці Учні форму в один стовпчик. Збережи створену
форму з іменем Учні-Ф.
___
3. Відкрий вкладку Запросы. Створи простий запит у режимі
Конструктора на базі таблиць Учні, Предмети, Успішність.
Внеси у бланк запиту поля Прізвище, Імя (обидва поля з
таблиці Учні), НазваПред, Оцінка. Відкрий запит, збережи
його з назвою Журнал. Перетвори цей запит на параметрич___
ний для пошуку за прізвищем і відкрий його.
4. Скасуй введення параметра. Створи запит про кількість
оцінок, одержаних кожним учнем. Збережи запит з ім’ям
Кількість. Відкрий запит.
___
5. Відкрий запит Кількість, додай нове поле Оцінка і створи
запит для обчислення середнього бала. Відкрий запит. Збе___
режи запит з новим ім’ям Середнє.
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3. У формі Учні-Ф видали поле КодУчня.

___

4. Збільш висоту області заголовка і внеси довільний заголовок
(наприклад, «Учні 9-В класу»).
___
5. Для заголовка форми встанови шрифт Arial, розмір 16 пт,
курсив, червоний колір.
___
6. У форму внеси довільний малюнок. За допомогою діалогового вікна Свойства налаштуй його так, щоб він помістився
___
на формі. Заверши роботу з програмою Access.
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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3.7. Практична робота «Створення звітів»
Комп’ютер № ___

3.8. Тематична робота «Бази даних. СКБД»

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-3-6 («Задано додому»). Відповідай на питання тесту
до одержання оцінки. Повідом оцінку вчителю. Закрий всі
вікна, заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

Комп’ютер № ___
Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

2. В режимі Конструктора створи структури для чотирьох
таблиць: Групи, Студенти, Предмети і Успішність із
вказаними назвами і властивостями полів.
___
Для таблиці Групи:
Ім’я поля

Тип даних

КодГрупи
НазваГрупи
Староста

2. Для таблиці Учні створи у режимі майстра звіт у вигляді
таблиці і збережи його з іменем Учні-З.
___

КодСтудента

Счетчик

КодГрупи

Числовой

Прізвище
Імя
Адреса

Текстовый
Текстовый
Текстовый

ДатаНар

Дата/время

4. Для заголовка звіту встанови шрифт Arial, розмір 24 пт,
напівжирний, синій колір. Для всіх інших полів встанови
шрифт Arial, розмір 14 пт, звичайний, чорний колір.
___
5. Збережи відредагований звіт; опублікуй його в текстовому
процесорі Word; відредагуй документ на власний розсуд;
збережи як текстовий документ у власній папці з іменем
Учні-Д; проведи його попередній перегляд.
___
6. Закрий програму Access. З власної папки збережи файл
Учні-Д на зовнішній носій. Вилучи файл Учні-Д з папки.
Віднови його із зовнішнього носія. Закрий всі вікна.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)
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Підпис ___________

1. Завантаж СУБД Access. Створи порожню базу даних, збережи її у власній папці з ім’ям Факультет.
___

1. З власної папки завантаж базу даних з ім’ям Клас.mdb,
перейди на вкладку Отчёты.
___

3. Розмісти поле Учні по центру, доповни заголовок (наприклад,
«Учні 11-Б класу»).

___. ___. 201__

Ключ

Счетчик
Текстовый
Текстовый

Властивості поля
(по умолчанию)
Размер – 20; Обязательное поле
Размер – 20; Обязательное поле

*

Для таблиці Студенти:
(по умолчанию)
Размер – длинное целое; Обязательное
поле; Индексированное
Размер – 20; Обязательное поле
Размер – 10; Обязательное поле
Размер – 50; Необязательное поле
Краткий формат даты
Необязательное поле

*

Для таблиці Предмети:
КодПред
НазваПред
Викладач

Счетчик
Текстовый
Текстовый

(по умолчанию)
Размер – 20; Обязательное поле
Размер – 15; Необязательное поле

*

Для таблиці Успішність:
КодОцінки

Счетчик

КодСтудента
КодПред

Числовой
Числовой

Дата

Дата/Время

Оцінка

Числовой

*

Обязательное поле; Индексированное (повторения допускаются)
Обязательное поле
Обязательное поле
Краткий формат даты
Обязательное поле
Обязательное поле

3. Виконай підстановку для таблиці Успішність, щоб в ній
замість числових кодів КодСтудента і КодПред відображались прізвища студентів і назви предметів із таблиць Студенти і Предмети (див. наступну сторінку).
___
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4. Створи зв’язки між таблицями за допомогою відповідних
ключових полів (див. зразок). Збережи схему даних.
___

5. Введи в таблиці по 3 записи з довільним вмістом у такій
послідовності: Групи, Студенти, Предмети, Успішність.
___
Закрий програму Access і всі вікна.
6. З власної папки завантаж базу даних Факультет. Доповни
кожну з таблиць: Групи – до 5 записів, Студенти – до 15
записів, Предмети – до 10 записів і Успішність – до 25
записів з довільним вмістом. В таблиці Студенти впорядкуй
прізвища за алфавітом.
___
7. Створи простий запит на базі таблиць Групи, Студенти,
Предмети, Успішність. Введи у бланк запиту поля НазваГрупи, Прізвище, Імя, НазваПред, Оцінка. Відкрий запит:
його вигляд повинен бути подібним до наведеного зразка.

8. На базі таблиць Групи і Успішність створи перехресний
запит з полями НазваГрупи, КодСтудента, КодПред, Оцінка.
Зроби так, щоб предмети відображалися їх назвами, а дроби
округлювались до одного знака після коми. Відкрий запит:
він повинен мати вигляд, подібний до наведеного зразка.
Збережи запит з іменем Перехресний.
___

9. Створи для таблиці Студенти форму «в один столбец» у
режимі Майстра і збережи її з іменем Студенти. У формі
Студенти за допомогою Конструктора видали поле КодСтудента. В області заголовка розмісти назву форми (наприклад,
«Факультет інформатики та обчислювальної техніки»). Для
заголовка форми встанови шрифт Arial, розмір 12 пт, жирний,
___
синій колір.
10. В ліву частину
заголовка форми
внеси довільний
малюнок. За допомогою діалогового
вікна
Свойства
уточни розміщення та розміри
малюнка.
Після
створення форма повинна мати вигляд, близький до наведе___
ного зразка.
11. Для таблиці Студенти створи звіт табличний у режимі
Майстра і збережи його з іменем Студенти. Розмісти поле

Збережи його з назвою Журнал.
39

___
40

Студенти по центру, доповни заголовок (наприклад, «Факультет інформатики та обчислювальної техніки»). Для
заголовка звіту встанови шрифт Arial, розмір 24 пт, курсив,
червоний колір. Для всіх інших полів встанови шрифт Arial,
розмір 10 пт, звичайний, чорний колір. Звіт повинен мати
вигляд, близький до наведеного зразка. Збережи звіт з іменем
Студенти, проведи попередній перегляд звіту.
___
12. Закрий програму Access і всі вікна. Після захисту тематичної
роботи заверши роботу на комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

4. Створення та публікація веб-ресурсів
4.1. Практична робота «Поняття, структура
та різновиди веб-сайтів»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

1. Підготуй комп’ютер до роботи. Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Завантаж Інтернет-браузер.
___
2. В адресний рядок браузера введи адресу: http://biser.ucoz.ua.

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

На екрані повинна з’явитися головна сторінки сайту «Гурток
___
бісероплетіння» (на малюнку − її фрагмент).
3. Уважно розглянь головну сторінку сайту. Запиши, яка інформація розміщена на цій сторінці.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Запиши назви всіх сторінок цього сайту:
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
5. Скористайся посиланням, зайди на сторінку «Матеріали та
інструменти» та розглянь цю сторінку.
___
6. Перейди за посиланням «Наші роботи», переглянь роботи
___
членів гуртка. Запиши роботи, які тобі сподобались:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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7. Відкрий «Гостьову книгу» сайту, залиши своє враження про
сайт, вкажи своє прізвище і клас.
___
8. Перейди за посиланням «Блог (щоденник)», переглянь записи
на цій сторінці. Запиши, чим вони тобі сподобались?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Закрий сайт «Гурток бісероплетіння».
___

1. У власній папці створи папку Мій сайт. У створеній папці
створи ще дві папки: img та pages. У папку img завантаж
фото Т.Г.Шевченка.
___
2. Завантаж програму KompoZer та створи сайт за наведеною
схемою:

9. В адресний рядок браузера введи адресу http://zoo-dom.com.ua
(сайт про домашніх тварин). Зареєструйся на цьому сайті.
Розглянь сайт, запиши назви його розділів.
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
10. Зайди на форум цього сайту і в будь-якій темі залиши своє
повідомлення, вкажи своє прізвище і клас.
___
11. Запиши, який з двох сайтів тобі більше сподобався і чому. ___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
12. Закрий сайт. Вийди з мережі Інтернет. Повідом вчителя про
виконану роботу. Заверши роботу на комп’ютері
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

4.2. Практична робота «Засоби автоматизованої
розробки веб-сайтів»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-4-1 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________

Наповни змістом меню сайту: Тарас Шевченко (головна
___
сторінка); Дивлюсь – аж світає (уривок з вірша).
3. Текстове поле головної сторінки сайту наповни такою інформацією: Тарас Григорович Шевченко (1814 – 1861) вивів українську літературу на широкий шлях народності й реалізму,
поклавши початок створенню українського письменства
світового значення. Він став родоначальником революційнодемократичного напрямку в нашій літературі. Зліва від
тексту розмісти фото Шевченка. Збережи цю сторінку у файлі
з ім’ям index, у папці Мій сайт.
___
4. У текстовому полі другої сторінки сайту розмісти уривок з
вірша Т.Г.Шевченка «Дивлюсь – аж світає». Цю сторінку
збережи у папці pages з ім’ям virsh.
___
5. Встанови гіперпосилання між сторінками.

6. Переглянь сайт у браузері, він повинен відповідати наведеному взірцю. Повідом вчителя про виконану роботу. Заверши
роботу на комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

(підпис вчителя)
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завантаж до неї підготовлені для головної сторінки сайту
малюнки (назву файлу з малюнком слід писати латинськими
літерами або цифрами, наприклад, school, 1). Для полегшення
роботи файли малюнків повинні бути завантажені послідовно, відповідно до тексту головної сторінки.
___
6. Наповни текстовою та графічною інформацією головну сторінку сайту, використовуючи візуальний редактор сайту
(інформація повинна бути підготовлена заздалегідь).
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.
4.3. Практична робота «Структурування
інформації на веб-сторінках»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-4-2 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Налаштуй з’єднання з мережею Інтернет. Якщо не створена
електронна скринька в мережі Інтернет, створи її.
___
2. Зайди на сайт http://www.ucoz.ua/ і пройди процедуру реєстрації, запиши адресу новоствореного сайту, та пароль входу
у панель керування (пароль входу до Веб-топу).
___

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

4.4. Практична робота «Розміщення інформації
на веб-сторінках»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-4-3 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. З’єднайся з мережею Інтернет. Зайди на свій сайт, набравши
його адресу в адресному рядку браузера.
___

4. Створи меню сайту, використовуючи редактор сторінок та
конструктор меню блоку Управление дизайном.
___

2. Увійди у Панель керування сайтом, зайди у файловий
менеджер, створи в ньому папку persha та завантаж до неї
підготовлені для першої сторінки малюнки. Для полегшення
роботи файли малюнків повинні бути завантажені послідовно, відповідно до тексту сторінки. В такому ж порядку
завантаж графічні файли для інших сторінок.
___

5. Зайди через Панель керування у файловий менеджер, створи
в ньому папку (наприклад, папку images для малюнків) та

3. Наповни текстовою та графічною інформацією першу сторінку сайту, використовуючи візуальний редактор сайту
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3. Обери дизайн майбутнього сайту. Дай сайту назву (наприклад, «Шкільне дитяче об’єднання (назва об’єднання)», або
«Шкільне спортивне життя» тощо).
___

(інформація має бути підготовлена заздалегідь!). Не забудь
зберігати зміни на сторінці у візуальному редакторі.
___
4. Аналогічні дії повтори при підготовці та наповненні інформацією другої та наступних сторінок сайту.
___
5. Зайди на головну сторінку свого сайту, натисни на кнопку
Оновити у вікні браузера та переглянь наповнені інформацією сторінки сайту.
___
6. За потреби, виправ помічені недоліки. Повідом вчителя про
виконану роботу. Закрий сайт. Вийди з мережі Інтернет та
заверши роботу на комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

5. Встав в текст свою фотографію і 3 фотографії своїх однокласників, що відповідають повідомленню. (Після завершення
вставки тексту і графічних файлів не забудь натиснути на
кнопку Опублікувати).
___
6. Запроси учасників спільноти для обговорення. Повідом вчителя про виконану роботу. Закрий сайт. Вийди з мережі
Інтернет та заверши роботу на комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

___

4.6. Практична робота «Вікі-технології»
Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

4.5. Практична робота «Огляд технологій Веб 2.0»
Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-4-4 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Встанови з’єднання з мережею Інтернет. Зайди на сервіс
http://www.online.ua.
___
2. Зареєструйся на цьому сервісі.

___

Комп’ютер № ___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
ТЕМА-4-5 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Встанови з’єднання з мережею Інтернет.

___

2. Перейди на головну сторінку Вікіпедії, ввівши в адресний
рядок браузера таку адресу: http://uk.wikipedia.org/wiki. ___
3. Пройди процедуру реєстрації. Зайди на свою сторінку.
Перейди за посиланням «Додати тему».
___
4. Додай, наприклад, таку тему: «Моє місто», в дану тему додай
повідомлення про останні події в твоєму місті.
___

3. Створи спільноту, наприклад, «Мої однокласники» або
«Наша школа».
___

5. Виконай пошук за словом (словом у даному випадку буде
___
назва твого міста). Переглянь розміщені матеріали.

4. Додай публікацію, наприклад, про цікаві події у своєму класі,
або школі, які відбулись останнього тижня
___

6. Перейшовши за посиланням Ред, опублікуй додаткові матеріали стосовно походження назви твого міста або його історії.
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Повідом вчителя про виконану роботу. Закрий сайт. Вийди
з мережі Інтернет та заверши роботу на комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

Загальна оцінка: _____ _____________

5. Які поради ти дав би своїм товаришам щодо створення вебсайту?
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(підпис вчителя)

4.7. Тематична робота «Створення та публікація
веб-ресурсів»
Комп’ютер № ___

6. Повідом вчителя про виконану роботу. Закрий сайт. Вийди
з мережі Інтернет та заверши роботу на комп’ютері.
___
(*) Додаткове завдання від вчителя.

___

___. ___. 201__

Інструктаж з техніки безпеки пройшов(ла)

Підпис ___________

Загальна оцінка: _____ _____________
(підпис вчителя)

Займи робоче місце. Підготуй комп’ютер до роботи. Завантаж
програму TEST-W2. У папці 11-СТАНДАРТ вибери тест
РОЗДІЛ-4 («Задано додому»). Вкажи прізвище, ім’я та клас.
Відповідай на питання тесту до одержання оцінки. Повідом
оцінку вчителю. Заверши роботу з програмою TEST-W2.
Оцінка за теоретичні знання __________
__________
(підпис вчителя)

1. Встанови з’єднання з Інтернетом. Зайди на сайт, створений
___
при виконанні Практичної роботи 4.3 та 4.4.
2. Уважно переглянь всі сторінки сайту. Якщо виявиш помилки,
виправ їх.
___
3. Запиши назву свого сайту та його електронну адресу:
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
4. Переглянь сайти, створені твоїми товаришами, попередньо
довідавшись їх адреси. Визнач найкращий, на твій погляд,
сайт згідно з критеріями, розміщеними у пункті 4.4 підручника, та запиши його адресу:
___
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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ВИДАВНИЦТВО «АСПЕКТ» ПРОПОНУЄ:
Серію посібників для середніх навчальних закладів:
























«Інформатика. Початковий курс. 2 клас», Антонова О.П., 2009, – 144 с.
«Інформатика. Початковий курс. 3 клас», Антонова О.П., 2010, – 144 с.
«Інформатика. Початковий курс. 4 клас», Антонова О.П., 2009, – 144 с.
«Вступ до програмування мовою ЛОГО. 5 кл.», Пахомова Г.В., 2010, – 136 с.
«Програмування мовою ЛОГО. 6 клас», Пахомова Г.В., 2011, – 136 с.
«Основы программирования в ЛОГО. 5 кл.», Пахомова А.В., 2008, – 136 с. РУС
«Інформатика. Базовий курс. 7 клас», Шестопалов Є.А., 2008. – 176 с.
«Робочий зошит. 7 клас», Бобровська Н.В., Євтушенко Н.І., 2011. – 52 с.
«Базовий курс. 8 клас», Шестопалов Є.А., Сальнікова І.І., 2008. – 216 с.
«Базовий курс. 9 клас», Шестопалов Є.А., Пилипчук О.П., 2008. – 176 с.
«Інформатика. Web-дизайн. 8 клас», Ковшун М.І., 2008. – 112 с.
«АЛГО – основи програмування. 8 клас», Петрів В.Ф., Ріпко Н.А.., 2008. – 104 с.
«Інформатика. Visual Basic. 9 клас», Бондаренко О.О., 2009. – 224 с.
«9 клас – перший рік», Шестопалов Є., Пилипчук О., Табарчук І., 2009. – 208 с.
«9 клас – перший рік. Робочий зошит», Михальчук І., Пилипчук О., 2011. – 56 с.
«10 клас – другий рік», Пилипчук О., Шестопалов Є. та інші, 2010. – 192 с.
«10 клас. Робочий зошит», Михальчук І., Пилипчук О., Слуцька І.А., 2011. – 56 с.
«11 клас – третій рік», Пилипчук О., Шестопалов Є. та інші, 2011. – 192 с.
«11 клас. Робочий зошит», Пилипчук О., Шестопалов Є. та інші, 2011. – 52 с.
«Інформатика. Цікаві задачі. 2-9 класи», Антонова О.П., 2008. – 96 с.
«Turbo Pascal. Спецкурс. 10-12 клас», Бондаренко О.О., 2008. – 272 с.
«Основи Інтернету. Спецкурс. 10-12 клас», Ковшун М.І., 2009. – 176 с.
«Інформатика. Практичні та тематичні роботи і проекти. 10-11 класи», Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А., 2008, – 160 с.
 «Основи алгоритмізації та програмування. 10 кл.», Караванова Т., 2008, – 192 с.
 «Інформатика. Збірник вправ та задач з алгоритмізації та програмування.
10-11 класи», Караванова Т.П., 2008, – 152 с.
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