
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

ІНФОРМАТИКА   7   КЛАС 

 

Підручники: 

1. Інформатика 7 клас, авт.Казанцева О.П.,Стеценко І.В.,Фурик Л.В.  
http://narodna-osvita.com.ua/2459-pdruchnik-nformatika-7-klas-kazanceva-op-stecenko-v-furik-lv-
skachati-chitati-onlayn.html  
2. Інформатика 7 клас, авт.РивкіндЙ.Я.,Лисенко Т.І.,Чернікова Л.А.,Шакотько В.В. 

https://vshkole.com/7-klass/uchebniki/informatika/jya-rivkind-ti-lisenko-la-chernikova-2015  
3. Інформатика 7 клас, авт.ГуржійА.М.,Карташова Л.А.,ЛапінськийВ.В.,Руденко 

В.Д. https://pick.net.ua/ru/7-class/1833-informatika  
4. Інформатика 7 клас, авт.Пилипчук О.П.,РіпкоН.А.,Шестопалов 
Є.А. http://aspekt.in.ua/wp-content/uploads/2015/08/7kl.pdf 
https://pidruchnyk.com.ua/7klas/informatyka7/ 

  

РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
   

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 
    

1 Служби інтернету Учень/учениця  

  Пояснює принципи  

  функціонування служб  

  електронної пошти та спільного  

  доступу, поняття хмарних сервісів.  

  Пояснює небезпеки, пов’язані  

  з використанням електронної  

  пошти.  

  Пояснює основні принципи  

  функціонування Інтернету речей,  

  поняття кінцевого пристрою,  

  проміжного мережевого  

  пристрою, середовища  

  передавання даних, датчика в  

  пристрої, контролера  

  Створює поштову скриньку  

  та використовує її.  

  Створює і використовує  

  списки розсилки.  

  Уміє працювати в команді й  

  організовувати спільну роботу в  

  онлайн-середовищах.  

  Використовує онлайнові  

  перекладачі  

  Усвідомлює переваги та  

  недоліки електронної пошти як  

  засобу спілкування.  

  Дотримується принципів  

  електронного етикету та  

  безпечного користування  

  електронною поштою.  

  Усвідомлює цінність  

  персонального освітньо-  

  комунікаційного середовища для  

  навчання та саморозвитку.  
    

http://narodna-osvita.com.ua/2459-pdruchnik-nformatika-7-klas-kazanceva-op-stecenko-v-furik-lv-skachati-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/2459-pdruchnik-nformatika-7-klas-kazanceva-op-stecenko-v-furik-lv-skachati-chitati-onlayn.html
http://narodna-osvita.com.ua/2459-pdruchnik-nformatika-7-klas-kazanceva-op-stecenko-v-furik-lv-skachati-chitati-onlayn.html
https://pidruchnyk.com.ua/7klas/informatyka7/


   Усвідомлює значення Інтернету речей    
   у житті людини      
       

1.1 Цілі, моделі і засоби  Способи колективної роботи з Використання глобальної 

 спільного  документами   мережі Інтернет в освіті та 
 використання  Основні поняття і терміни. наукових дослідженнях, її 
        

 інтернет-ресурсів.  Інтернет, документи, спільний можливості та ресурси - 

   доступ   http://ito.vspu.net/ENK/2014- 

      2015/aspir2/lections/lekziya_2.htm 
     

1.2 Хмарні  сервіси  для  Служби, що забезпечують спільне Як і де зберігати в Інтернеті дані 

 колективної  використання інтернет-ресурсів різних типів - 
 взаємодії у проекті.  Основні поняття і терміни. https://www.finguin.guru/топ-13- 
        

   Інтернет-ресурси, хмарні сховища хмарних-сховищ-для- 

   для документів, колективна документів/ 

   робота з документами   Спільна робота з документами - 
      https://studopedia.org/9- 

      62705.html   
       

2 Опрацювання  Учень/учениця   Табличний процесор Microsoft 

 табличних даних  Пояснює призначення Excel - 

   електронних таблиць, зокрема як https://vseosvita.ua/library/tablicn 

   засобу моделювання.   ij-procesor-microsoft-excel- 

   Знає принципи адресації 15377.html 

   клітинок і діапазонів.      

   Називає основні типи даних    

   та пояснює їхнє призначення.    

   Називає і пояснює      

   призначення основних об’єктів    

   ЕТ.      

   Пояснює поняття моделі    

   Застосовує засоби      

   опрацювання електронних    

   таблиць для розв’язання      

   навчальних і життєвих задач.    

   Аналізує умову задачі,    

   виокремлює зв’язки між      

   величинами. Реалізує математичні    

   моделі засобами електронних    

   таблиць.      

   Використовує формули в    

   електронних таблицях.      

   Редагує  і форматує      

   електронні таблиці.      

   Застосовує засоби      

   автозаповнення й автозавершення    

   для прискорення введення даних    

   Розпізнає задачі, для яких    

   доцільно використовувати    

   електронні таблиці.      
   Робить  висновки  на  основі  аналізу    

   даних в електронних таблицях    
      

2.1 Поняття  Призначення    та структура https://sites.google.com/site/infor 

 електронної  електронних таблиць   matika7klasnavchania/tema-4- 
         

https://studopedia.org/9-62705.html
https://studopedia.org/9-62705.html


 таблиці, Табличні  Основні поняття і терміни.  tablicnij-procesor/urok-1-tablici- 
         

 процесори, їх  Таблиці, електронні таблиці,  elektronni-tablici-tablicnij- 

 призначення.   відносні, абсолютні та мішані  procesor-jogo-priznacenna-ob- 

 Середовище   посилання.      ekti-elektronnoie-tablici-ta-ieh- 

 табличного          vlastivosti 

 процесора.           

        

2.2 Об’єкти    Основні об’єкти табличного  https://sites.google.com/site/infor 

 електронних   процесора, їх властивості  та  matika7klasnavchania/tema-4- 

 таблиць — книга,  робота з  електронною таблицею  tablicnij-procesor/urok-2- 
 аркуш, клітинка.  Основні поняття і терміни.  vidkritta-pereglad-i-zberezenna- 
        

     Електронна книга, аркуш, стовпці, elektronnoie-knigi-sposobi- 

     рядки, клітинка, поточна клітинка, navigaciie-na-arkusi-i-v-knizci- 

     заголовок рядка, заголовок  tablicnogo-procesora-adresacia- 

     стовпця, панель швидкого  v-seredovisi-tablicnogo- 

     доступу, поле імені, рядок  procesora-imenovani-komirki-i- 

     формул, стрічка, смуги     diapazoni 

     прокручування       
         

2.3 Типи  даних:  Правила перетворення посилань https://sites.google.com/site/infor 

 числові, грошові,  під час копіювання      matika7klasnavchania/tema-4- 
 дати, текст,   Основні поняття і терміни.  tablicnij-procesor/urok-3-tipi- 
       

 відсотки. Введення,  Числові    дані,    текстові    дані, danih-cislo-tekst-formula- 

 редагування й  формули, зображення     uvedenna-danih-do-komirok-tekst- 

 форматування         cislo-redaguvanna-kopiuvanna- 

 даних           peremisenna-j-vilucenna-danih- 

 основних типів.         avtozapovnenna 
         

2.4 Адресація.   Правила формування  адреси https://sites.google.com/site/infor 

 Формули.    клітинки та діапазону в matika7klasnavchania/tema-4- 

     електронній    книзі,    робота    з tablicnij-procesor/urok-4-formati- 

     формулами      danih-cislovij-tekstovij-format- 
     Основні поняття і терміни.  dati-formatuvanna-danih-klitinok- 
         

     Клітинка, діапазон з заданою  i-diapazoniv-komirok-prakticna- 

     адресою, формули      robota-no6-uvedenna- 

            redaguvanna-ta-formatuvanna- 

            danih-u-seredovisi-tablicnogo- 

            procesora 
          

2.5 Редагування та  Правила редагування та     https://sites.google.com/site/infor 

 форматування  форматування об’єктів     matika7klasnavchania/tema-4- 

 електронних   електронних таблиць, друк  tablicnij-procesor/urok-5-pravila- 

 таблиць.    документу      zapisu-formul-u-tablicnomu- 
     Основні поняття і терміни.  procesori-kopiuvanna-i- 

     Електронна таблиця, дані,   peremisenna-formul-ponatta-pro- 

     редагування та форматування  modifikaciu-formul-pri-kopiuvanni 

      

2.6 Розв’язування задач  Правила розв’язування задач з  http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.u 

 засобами    математичним змістом засобами  a/kievoit/2016/26/index.html 

 табличного   табличного процесора.      
 процесора.   Основні поняття і терміни.   
             



Задачі з математичним змістом, 

табличний процесор, математичні 

формули, опрацювання 

результатів 
 

3 Алгоритми і   Учень/учениця      

 програми    Пояснює поняття величини,  

     змінної та операції присвоювання.  

     Знає базові алгоритми роботи зі  

     змінними: обмін значеннями,   

     визначення найбільшого й   

     найменшого з двох значень   

     Використовує  різні алгоритмічні  

     структури та змінні для  

     розв’язання навчальних і життєвих  

     задач.        

     Застосовує     засоби  

     програмування для побудови  

     моделей  Усвідомлює роль  

     програмування та моделювання  

     для   розв’язання   навчальних   і  

     життєвих задач       

      

3.1 Поняття моделі.  Модель та поняття комп’ютерної http://svitppt.com.ua/informatika/ 

 Види моделей.  моделі.       ponyattya-modeli-tipi- 

 Інформаційні   Етапи   створення   комп’ютерних modeley1.html 

 моделі.    моделей.  Мета  моделювання  та  

     призначення конкретних моделей,  

     зокрема створюваних власноруч.  
     Основні поняття і терміни.   
        

     Модель,  комп’ютерна модель,  

     види моделей        

        

3.2 Поняття  констант і  Використання  констант і змінних https://naurok.com.ua/urok- 

 змінних.    для розв’язування задач. Надання ponyattya-konstant-i-zminnih- 

 Присвоювання   значення  змінним  та  зміна  їх,  у prisvoennya-znachen-zminnih- 

 значень змінним.   тому числі програмним шляхом. liniyni-algoritmi-skladannya-ta- 
     Основні поняття і терміни.  vikonannya-liniynih-algoritmiv- 
         

     Константи , змінні, значення  zi-zminnimi-17092.html 

     змінних        

         

3.3 Створення програм  Складання та виконання    http://armonline.pp.ua/uroky/algo 

 із  розгалуженням і  алгоритмів з повторенням і  rytmiv-z-povtorennyam- 

 повторенням з  розгалуженням у середовищі  rozgaluzhennyam-u-scratch/ 

 використанням   Scratch        
 змінних.    Основні поняття і терміни.  https://sites.google.com/site/infor 

     Алгоритм, алгоритм з    matika7klasnavchania/tema-3- 

     повторенням, алгоритм з    algoritmi-z-povtorennam-i- 

     розгалуженням, умови зі змінними rozgaluzennam/urok-7- 

            skladanna-ta-vikonanna- 

            algoritmiv-z-povtorennam-i- 

            rozgaluzennam-dla-vikonavciv-u-  

http://armonline.pp.ua/uroky/algorytmiv-z-povtorennyam-rozgaluzhennyam-u-scratch/
http://armonline.pp.ua/uroky/algorytmiv-z-povtorennyam-rozgaluzhennyam-u-scratch/
http://armonline.pp.ua/uroky/algorytmiv-z-povtorennyam-rozgaluzhennyam-u-scratch/


       viznacenomu-navcalnomu- 

       seredovisi-vikonanna-algoritmiv 

3.4 Створення    Етапи побудови інформаційної http://vsimppt.com.ua/lessons/7kl 

 інформаційних   моделі.  Створення та as/urok7 

 моделей та їх  застосування інформаційноі  

 застосування до  моделі різних типів із  

 розв’язування задач.  використанням змінних.  
     Основні поняття і терміни.  
        

     Модель, інформаційна модель,  

     задачі  

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ:  

- написання конспекту; 

- виконання практичних робіт; 

- виконання комп’ютерних презентацій, 

- виконання навчальних проектів, 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 


