
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Інформатика 8 клас 
 

Підручники: 

Інформатика : підруч. для 8 класу загальноосвітн. навч. 

закл. Автор: Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько. —К.:Генеза,2016. 
https://pidruchnyk.com.ua/805-informatyka-8-klas-ryvkind-2016.html 

Інформатика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Автор: Гуржій, Карташова, Лапінський, Руденко. —Л.:Світ,2016. 
https://pidruchnyk.com.ua/872-informatyka-8-klas-gurzhiy.html 

Інформатика: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Автор: Казанцева, Стеценко — Т. : Навчальна книга-Богдан, 2018.  
https://pidruchnyk.com.ua/840-informatyka-8-klas-kazanceva-2016.html 

Інформатика : підручник для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Автор: Морзе, Барна, Вембер. – К.:Оріон, 2016. 
https://pidruchnyk.com.ua/839-informatyka-8-klas-morze-2016.html 

І семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ВСТУП 

Кодування даних Інформаційні процеси. Кодування та 

декодування даних. 

Кодування даних. 

Двійкове кодування. 

1.https://pidruchniki.com

/1444090353908/informa

tika/ponyattya_informats

iyni_protsesi 

 

2.http://lubbook.org/book

_227_glava_4_2.Koduva

nnja_danikh..html 

2 Апаратно-

програмне 

забезпечення 

комп’ютера 

 

2.1 Архітектура 

комп’ютера 

Архітектура комп’ютера. 

Процесор, його призначення. 

Пам’ять комп’ютера. 

Зовнішні запам’ятовуючі пристрої. 

https://pidruchniki.com/88637

/informatika/arhitektura_komp

yutera 

2.2 Пристрій введення 

та виведення даних 

Пристрої введення. 

Пристрої виведення. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WX8IaSQs7

yw 

2.3 Історія засобів 

реалізації 

інформаційних 

процесів. 

Види сучасних 

комп’ютерів 

Етапи розвитку інформаційних 

процесів та обчислювальної техніки. 

Види сучасних комп’ютерів. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.38-50 

https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D0%E8%E2%EA%B3%ED%E4/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CB%E8%F1%E5%ED%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D7%E5%F0%ED%B3%EA%EE%E2%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D8%E0%EA%EE%F2%FC%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/805-informatyka-8-klas-ryvkind-2016.html
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C3%F3%F0%E6%B3%E9/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%E0%F0%F2%E0%F8%EE%E2%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CB%E0%EF%B3%ED%F1%FC%EA%E8%E9/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D0%F3%E4%E5%ED%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/872-informatyka-8-klas-gurzhiy.html
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CA%E0%E7%E0%ED%F6%E5%E2%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D1%F2%E5%F6%E5%ED%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/840-informatyka-8-klas-kazanceva-2016.html
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CC%EE%F0%E7%E5/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C1%E0%F0%ED%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C2%E5%EC%E1%E5%F0/
https://pidruchnyk.com.ua/839-informatyka-8-klas-morze-2016.html
https://pidruchniki.com/1444090353908/informatika/ponyattya_informatsiyni_protsesi
https://pidruchniki.com/1444090353908/informatika/ponyattya_informatsiyni_protsesi
https://pidruchniki.com/1444090353908/informatika/ponyattya_informatsiyni_protsesi
https://pidruchniki.com/1444090353908/informatika/ponyattya_informatsiyni_protsesi
http://lubbook.org/book_227_glava_4_2.Koduvannja_danikh..html
http://lubbook.org/book_227_glava_4_2.Koduvannja_danikh..html
http://lubbook.org/book_227_glava_4_2.Koduvannja_danikh..html
https://pidruchniki.com/88637/informatika/arhitektura_kompyutera
https://pidruchniki.com/88637/informatika/arhitektura_kompyutera
https://pidruchniki.com/88637/informatika/arhitektura_kompyutera
https://www.youtube.com/watch?v=WX8IaSQs7yw
https://www.youtube.com/watch?v=WX8IaSQs7yw
https://www.youtube.com/watch?v=WX8IaSQs7yw


2.4 Стиснення і 

архівування даних 

Архівування даних. 

Архіватори і типи архівів. 

Операції над архівами. 

Архівація даних. Відео. 
https://www.youtube.com/

watch?v=vj9kfT8Q1F0 

3 Опрацювання 

текстових даних 

  

3.1 Створення та 

опрацювання в 

текстовому 

документі 

символів, колонок, 

списків. 

Спеціальні символи. 

Створення, форматування та 

редагування списків, колонок. 

 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.71-80 

3.2 Таблиці в 

текстових 

документах 

Створення, редагування та 

форматування таблиць. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.81-90 

3.3 Графічні об’єкти у 

текстових 

документах 

Створення, редагування та 

форматування графічних об’єктів у 

текстових документах. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.90-105 

3.4 Розділи, 

колонтитули, стилі, 

структура в 

текстових 

документах. 

Розділи, вставлення колонтитулів, 

стилі, структура в текстових 

документах. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.108-116 

3.5 Засоби 

автоматизації 

створення 

текстового 

документа 

Посилання. 

Створення змісту документа, 

предметного показчика. 

Робота з шаблонами. 

Робота з кількома документами. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.118-127. 

4 Опрацювання 

об’єктів 

мультимедіа 

  

4.1 Опрацювання 

об’єктів 

мультимедіа. 

 

Формати аудіо- та відео файлів. 

Програмне забезпечення. 

Запис створення та перетворення 

аудіо та відео фрагментів. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.131-136. 

4.2 Розробка і 

створення 

відеофільму 

Розробка сценарію. 

Створенння відеофільму. 

Розміщення мультимедійних файлів 

в інтернеті. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.138-151. 

Презентація 

http://www.myshared.ru/

slide/1061357/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vj9kfT8Q1F0
https://www.youtube.com/watch?v=vj9kfT8Q1F0
http://www.myshared.ru/slide/1061357/
http://www.myshared.ru/slide/1061357/


ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 2  

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

5 Основи подійно- та 

об’єктно- 

орієтованого 

програмування 

 

5.1 Комп’ютерні 

програми і мови 

програмування 

Комп’ютерні програми. 

Мови програмування. 

Середовище розробки програм 

LAZARUS 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.154-162 

5.2 Події. Обробники 

подій. Кнопка. 

Напис. 

Події та їх обробники. 

Засоби створення і редагування 

проекту. 

Вікно повідомлень і його 

використання. 

Кнопка та напис, їх властивості та 

обробники подій. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.163-177 

6 Алгоритми роботи 

з об’єктами та 

величинами. 

  

6.1 Поле. Величини, 

сталі і змінні 

величини. 

Властивості 

змінних. 

Поле, його властивості та обробники 

подій для поля. 

Сталі та змінні величини. 

Використання поля для введення 

чисел. 

Використання констант у проекті. 

Налагодження проекту. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.181-194 

6.2 Логічні вирази. 

Змінні логічного 

типу. Логічні 

операції. 

Алгоритми з 

розгалуженнями. 

Змінні логічного типу та операції над 

ними. 

Розгалуження в OBJECT PASCAL 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.195-206 

6.3 Прапорці.Поле з 

розкривним 

списком. 

Перемикачі. 

Прапорці та їх використання. 

Поле з розкривним списком. 

 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.207-212 

6.4 Цикли з 

лічильником 

Команди циклу з лічильником. 

Цикл з передумовою 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.213-221. 

6.5 Відображення 

графічних об’єктів 

засобами мови 

програмування 

Засоби для малювання в OBJECT 

PASCAL. 

Компонент фігура для створення 

графічних примітивів. 

Відображення зображень із 

зовнішніх файлів 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.221-228 

 

7 Опрацювання 

числових даних 

  



7.1 Абсолютні, відносні 

й мішані 

посилання.Встанов

лення параметрів 

сторінки. 

Друкування 

електронної 

таблиці 

Відносні, абсолютні та мішані 

посилання. 

Встановлення значень властивостей 

сторінки. 

Друкування електронної таблиці. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.230-236 

7.2 Призначення й 

використання 

математичних, 

логічних функцій 

табличного 

процесора. 

Математичні функції. 

Логічні функції. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.236-241 

7.3 Створення та 

налагодження 

діаграм різного 

типу. 

Діаграми в EXCEL 2007. 

Створення, редагування та 

форматування діаграм 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.242-248 

https://helpinformatik.co

m/?id=1290 

7.4 Упорядкування 

даних у таблицях. 

Автоматичні та 

розширені фільтри 

Упорядковування даних у таблицях. 

Автоматичні та розширені фільтри. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.248-257 

8 Розв’язування 

компетентнісних 

задач, виконання 

навчальних 

проектів 

  

8.1 Розв’язування 

компетентнісних 

задач. 

Навчальні проекти 

Етапи та приклади розв’язування 

компетентнісних задач. 

Етапи реалізації проектів. 

Підручник, Ривкінд 8 

кл. ст.266-278 

Як розробити власний 

проект 

https://helpinformatik.co

m/?id=931 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- виконання практичних робіт; 

- робота з програмами; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 

https://helpinformatik.com/?id=1290
https://helpinformatik.com/?id=1290
https://helpinformatik.com/?id=931
https://helpinformatik.com/?id=931

