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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Самостійна робота студентів є одним з шляхів оволодіння навчальним 

матеріалом і регламентується Положенням про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти 

України №161 від 02.06.93р. 

Самостійна робота студентів -  це особлива форма навчальної діяльності, 

спрямована на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності 

знань, умінь, навичок, що здійснюються за умови запровадження відповідної 

системи організації всіх видів навчальних знань. 

Самостійна робота для кожної людини, яка претендує на пристойний рівень 

освіченості, має бути серцевиною навчальної діяльності. Лише постійне 

самостійне навчання дає можливість досягти вершини знань з певної галузі, 

опанувати такий обсяг знань і вмінь, який би дав змогу заявити про себе як 

професіонала. Студент, який бажає якомога краще оволодіти професією, повинен 

усвідомити: на занятті викладач подає базові засади знань, навчає, як учити, 

виокремлює ключові поняття дисципліни з метою пробудження потягу до поглиб-

лення й удосконалення знань. Збагачення загальною сумою знань, накопичених 

людством, розширення загального світогляду усвідомлення перспективи щодо 

реалізації певних знань є основним мотивом для сумлінного ставлення до 

навчання. Самостійна навчальна діяльність студента лише тоді буде 

результативною, коли базуватиметься на внутрішній потребі. Виховання 

відповідної здатності потребує чіткого узгодження процесу самоосвіти з цілями 

навчання. 

Самостійна робота має бути зорієнтована на вироблення у студентів умінь 

учитися, спілкуватися, планувати, працювати та керувати своєю навчальною 

діяльністю. 

В процесі самостійної роботи у студентів розвиваються творчі здібності та 

активізується розумова діяльність, формуються уміння та навички самостійної 

розумової праці, розвиваються морально-вольові зусилля, формується потреба 
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безперервного самостійного поповнення знань як необхідної умови професійного 

становлення. 

Вона дає змогу студентам навчитися самостійно працювати з різними 

джерелами інформації,  творчо сприймати і осмислювати навчальний матеріал, 

формує навички щоденної навчальної самостійної роботи. 

Самостійна навчальна діяльність студента може здійснюватись за такими 

напрямами: 

• запам'ятовування певної інформації за рахунок уважного слухання і 

конспектування лекцій; активної роботи на практичних заняттях; 

• роботи над конспектами лекцій, планами практичних занять; 

• опрацювання літературних джерел (конспектування самостійно 

вивченого матеріалу, написання реферату); 

• роботи з каталогами звичайних та електронних бібліотек, ін-

формаційно-пошуковими сервісами мережі Інтернет; 

• вивчення навчального матеріалу за паперовими та електронними 

підручниками, навчальними посібниками, практикумами тощо; 

• опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною 

літературою; 

• підготовки доповідей, рефератів, написання курсових робіт; по-

шукової і науково-дослідної діяльності; 

• самотестування. 

Самостійна робота студента на лекції. Лекційний матеріал призначається 

для найраціональнішого спрямування щодо вивчення дисципліни і передбачає 

акцентування уваги на найскладніших, ключових питаннях дисципліни. Належне 

ведення конспекту під час лекції сприяє збереженню необхідної інформації та дає 

студенту змогу в подальшому проаналізувати її. За умови викладання у 

лекційного матеріалу в усній формі одночасно засвоюється до 20 % інформації. 

Викладання інформатики в комп'ютерних класах або в аудиторіях, облаштованих 

мультимедійним обладнанням (наприклад, мультимедійним проектором або 

сенсорним екраном) з демонстрацією прийомів роботи з користувацьким 
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інтерфейсом програми сприяє підвищенню рівня засвоєння лекційного матеріалу 

до 60 %. 

Робота над конспектами лекцій, планами практичних занять. При 

підготовці до практичних занять студент має спиратися на складений ним 

конспект лекції. При опрацюванні матеріалу лекції слід порівняти 

законспектований матеріал з планом практичного заняття, що міститься в 

методичних матеріалах для практичних занять або в навчально-методичному 

комплексі. Якщо в конспекті бракує матеріалу з окремих питань лекції або 

недостатньо розкриті деякі питання практичного заняття, або вони винесені для 

самостійного опрацювання, студент повинен звернутися до рекомендованих 

підручників, навчальних посібників і відповідних методичних матеріалів. 

Підготовку до практичного заняття найкраще здійснювати з використанням 

ПЕОМ зі встановленим на ньому відповідним програмним забезпеченням. За цієї 

можливості слід використовувати інтерактивні довідкові системи програм MS 

Office та інформаційно-пошукові системи Інтернету. 

Вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними 

посібниками, методичними вказівками, опрацювання матеріалу за 

першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. Працювати з 

підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками, 

практикумами, науковою і спеціальною літературою незалежно від типу їхнього 

носія (паперового чи електронного) необхідно так, щоб отримати якнайбільший 

обсяг теоретичних знань і навичок. При роботі з джерелами студент насамперед 

повинен ознайомитись з їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати 

джерело та чи стосується воно навчального курсу, і тільки після цього визначити 

послідовність його опрацювання і відібрати необхідний для вивчення матеріал з 

джерела (глави, розділи тощо). При роботі з інтерактивними електронними 

джерелами слід використовувати можливості навігації за документом, що 

надаються сучасними програмами, призначеними для читання електронних 

документів відповідних форматів (MS Word, Adobe Reader, Adobe Acrobat та ін.) і 

особливо переваги гіпертекстової технології подачі навчального матеріалу, а саме 



7 
 
— за допомогою гіперпосилань знаходити відповіді на поставлені запитання. При 

опрацюванні матеріалу необхідно з'ясувати сутність питання, що вивчається, не 

уникаючи визначення сутності незрозумілих чи незнайомих слів, термінів. Саме 

інтерактивні гіпертекстові електронні джерела (довідки у складі програмних 

продуктів, електронні посібники та словники) сприяють конкретизації термінів і 

визначень. При вивченні матеріалу необхідно аналізувати прочитане, порівнюючи 

з прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, позначати 

незрозумілі положення з метою подальшого з'ясування на практичному занятті. 

Бажано відпрацювати зручну для себе систему позначень (позначки на полях 

конспекту, підкреслення маркерами різних кольорів, доповнення конспекту 

альтернативними формулюваннями та посиланнями на інші джерела тощо) та 

фіксації опрацьованого матеріалу. Сучасні текстові редактори (насамперед MS 

Word) надають можливість створити електронний конспект з примітками, 

виносками, коментарями та роздрукувати його. Для самостійного поглибленого 

вивчення навчального матеріалу студенту слід звертатися до наукової та 

спеціальної літератури, яка може й не зазначатися в навчально-методичному 

комплексі. Використання самостійно отриманих відомостей як у навчанні, так і на 

практиці, безперечно, є цінним здобутком діяльності студента на шляху 

формування свого професійного потенціалу 

Робота з бібліотечними фондами та дистанційними джерелами з метою 

пошуку необхідної інформації. Знання з інформатики належать до базової 

підготовки сучасної людини. З позицій випереджаючої освіти навчання тільки за 

конспектом лекцій і основною літературою, вказаною в навчальній програмі, 

недостатнє. У більшості випадків належна підготовка передбачає вміння швидко 

знаходити та опрацьовувати необхідний матеріал за першоджерелами, науковою і 

спеціальною літературою та коректне цитування знайденого. Перелік такої 

літератури, як правило, наводиться в навчально-методичному комплексі 

дисципліни. Тому завдання студента зводиться до самостійного знаходження цих 

матеріалів шляхом пошуку в паперових або електронних фондах бібліотек, а 

також у файлових архівах, базах даних і знань, доступ до яких здійснюється за 
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допомогою відповідних сервісів Інтернету (зокрема Word Wide Web, FTP та 

UseNet newsgroups). 

Для пошуку документа використовуються різні його ознаки, насамперед 

реквізити (УДК, автор(и), заголовок опису, основний заголовок: відомості, що 

належать до заголовка (відомості про відповідальність, відомості про видання (у 

тому числі URL-адреса web-документа або Ftp-файла), місце та дата видання, 

обсяг). УДК — це універсальна десяткова класифікація офіційних видань в 

усьому світі. Відповідні довідники видаються багатьма мовами і постійно 

оновлюються. В Україні у 2006 р. Книжкова палата України ім. Івана Федорова 

видала "Універсальну десяткову класифікацію. Зміни та доповнення ("вип. 4") у 

паперовому варіанті. Довідкова база УДК постійно нарощується за рахунок 

електронних видань. Знання УДК дає змогу швидко знайти необхідне джерело за 

систематичним бібліотечним каталогом. Наприклад, УДК видань з інформаційних 

технологій починається з 004. 

Якщо код УДК невідомий, необхідно звернутися до алфавітного каталогу 

бібліотеки і за назвою джерела або прізвищем та ініціалами автора знайти 

відповідний бібліотечний шифр джерела. 

Якщо ж студент здійснює наукове дослідження вибраної проблеми, готує 

наукову доповідь або виступ на конференції і йому не відомі реквізити джерела 

або власне джерело, слід здійснювати пошук у систематичному бібліотечному 

каталозі. Завдання студента полягає у пошуку необхідної галузі (підгалузі), що 

охоплює розшукувану інформацію, а потім у межах цієї галузі (підгалузі) — 

картки з необхідним джерелом і бібліотечним шифром. У подальшому студент 

повинен оформити бібліотечне замовлення на літературу встановленого зразка, до 

якого внести шифр знайденого джерела та необхідні реквізити. Робота з 

електронними фондами в цьому варіанті значно ефективніша, оскільки в сучасних 

бібліотеках облік літератури здійснюється в середовищах систем управління 

базами даних, за допомогою яких найлегше знайти потрібну інформацію. 

Сервіси мережі Інтернет надають унікальні можливості знаходження 

літературних джерел у географічно віддалених фондах та архівах, а також шляхом 



9 
 
участі в мережних конференціях, де можна отримати відповіді та поради щодо 

питань з розшукуваної інформації. Для доступу до Інтернет-ресурсів необхідно 

знати їх мережну адресу. Оскільки Інтернет постійно оновлюється і розвивається, 

він не містить єдиного каталога, змісту або наочного покажчика ресурсів. Проте в 

ньому містяться різні інформаційно-пошукові системи, за допомогою яких 

користувач може знайти те, що потрібно. Це насамперед тематичні каталоги і 

пошукові машини. 

Тематичні (наочні) каталоги — це інформаційно-довідкові системи, 

підготовлені вручну редакторами цих систем на основі інформації, зібраної на 

серверах Інтернету. Інформація в цих системах розподіляється за тематичними 

розділами відповідно до певної ієрархії. На верхньому рівні розділів зібрані 

загальні категорії (наприклад, "Інтернет", "Бізнес", "Мистецтво", "Освіта"), на 

нижньому рівні — посилання на конкретні web-сторінки або інші інформаційні 

ресурси. Для швидкого переходу до потрібного розділу тематичного каталогу 

можна скористатися вбудованою системою автоматичного пошуку за ключовими 

словами. Для цього в рядку запиту слід ввести ключове слово (поєднання слів), 

клацнути Пошук, і система повідомить, чи є відповідний розділ в її каталозі та 

запропонує перейти в нього, обминувши проміжні розділи. Рекомендуємо 

використовувати каталоги: http://www.yahoo.com, http://www.portal.edu.ru, 

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.www.ipl.org. 

Пошукові системи є складними інформаційно-довідковими системами, що 

автоматично генеруються на основі даних, які збираються мережними 

програмами-роботами в усій мережі Інтернет і надають у відповідь на запит 

користувача посилання на різні Інтернет-ресур-си. Запит здійснюється за певними 

процедурами (певною мовою), що можуть різнитися в різних системах, проте у 

спрощеному вигляді зводяться до того, що користувач вводить у спеціальному 

полі (або в кількох полях) ключові слова та/або словосполучення, що найточніше 

відбивають сутність проблеми. 

До загальних положень мов запитів належать такі. 
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• Ключові слова можна вводити у відповідне поле пошукової системи 

поодинці, послідовно звужуючи пошук, або одразу кілька слів, розділяючи їх 

пробілами або комами. Регістр не має значення. 

• Режим пошуку "AND" ("І") означає, що буде знайдено тільки ті дані, де 

зустрічається кожне з ключових слів. 

• При використанні режиму "OR" ("АБО") результатом пошуку будуть усі 

дані, де зустрічається хоч би одне ключове слово. 

• Слід використовувати знаки "+" і"-" перед ключовим словом. Щоб 

виключити документи, де зустрічається певне слово, необхідно поставити перед 

ним знак І навпаки, щоб певне слово обов'язково було в документі, — поставити 

перед ним знак "+". Зверніть увагу, що між знаком і словом не повинно бути 

пропуску. 

• Якщо треба виключити якесь слово з пошуку, поставте перед ним знак      

Наприклад: "+захист -Excell". 

• За замовчуванням програма шукає всі дані, де зустрічається введене 

слово. Наприклад, при запиті "редактор" будуть знайдені слова "редактор", 

"текстовий", "графічний", "газети", "головний" і багато інших. Знак оклику перед 

або після ключового слова означає, що будуть знайдені тільки слова, що точно 

відповідають запиту (наприклад, "текстовий! редактор!"). 

Доцільно запам'ятати і використовувати при пошуку такі прийоми. 

• Якщо для пошуку потрібно ввести словосполучення, необхідно взяти його 

в лапки. 

• Якщо написати слово малими літерами, будуть знайдені всі варіанти його 

написання; якщо хоча б одну літеру в шуканому слові написати великою, система 

шукатиме тільки такі варіанти. 

• Якщо слід знайти не текст, а зображення, можна користуватися словом 

image. Наприклад, image:sea дасть список сторінок із зображенням моря. 

• Якщо шукане слово зустрічається в різних контекстах, можна виключити 

слова, які зустрічаються в непотрібному контексті. Наприклад, вказати аргумент 

пошуку: +Celeron+Price+UA -USA. 
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• Перевіряйте орфографію. Якщо пошук не дав результатів, можливо, при 

введенні було зроблено помилку. 

• Використовуйте синоніми. Якщо список знайдених сторінок дуже малий 

або не містить корисних сторінок, спробуйте змінити слово. Наприклад, замість 

"реферати", можливо, підійде "курсові роботи"або "твори". 

• Якщо один зі знайдених документів ближчий до шуканої теми, ніж інші, 

слід клацнути Знайти схожі документи. Це посилання розташовано під 

короткими описами знайдених документів. Система проаналізує сторінку і знайде 

документи, схожі на вказані. 

Пошукових систем у мережі Інтернет значно більше, ніж тематичних 

каталогів. Серед пошукових систем існують як великі з тематики метапошукової 

системи, так і вузькоспеціалізовані. Найвідоміші з них такі: 

http://www.google.com, http://www.altavista.com, http://www. askjeeves.com, 

http://www.lycos.com, http://www.sciseek.com, http://www. msn.com, http://meta.ua, 

http://www.rambler.ru, http://www.yandex.ru, http://www.aport.ru, 

http://www.metabot.ru, http://newsgroups.langenberg. com, uk.wikipedia.org, 

www.bukinist.agava.ru. 

Матеріали щодо методів підвищення ефективності пошуку інформації в 

мережі Інтернет містяться у статтях: http://www.yandex.ru/info/search. html, 

http://www.searchengines.ru/, http://www.zodchiy.ru/links/search/, 

http://www.citforum.ru/internet/search/index.shtml, http://websearch. report.ru/, 

http://www.kokoc.com/search-engines/index.shtml, http://www. zhurnal.ru/search-

r.shtml. 
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ПЛАН ТА ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ 

з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» 
спеціальність: 5.03050702 «Комерційна діяльність» 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
 

З  метою більш повного і всебічного засвоєння навчального матеріалу  

студентами, у робочій програмі навчальної дисципліни „Інформатика та 

комп’ютерна техніка” передбачено вид занять - самостійна робота. Даний вид 

засвоєння  матеріалу  передбачає  опрацювання  літературних  джерел, Інтернет 

ресурсів; вивчення  публікацій  фахових  видань,  присвячених  використанню  

інформаційних  технологій  в  професійній  діяльності,  а  також  застосування  

практичних  навичок,  здобутих  на  практичних  заняттях  для  вирішення  

професійних  задач.   

Самостійна  робота  студентів  розділена  на  змістові  модулі,  що  

включають  перелік  тем,  зазначених  у  табл. 1.  По  деяких   темах  студенту  

пропонується  виконати  теоретичне  завдання по вказаним запитанням у вигляді 

конспекту в зошиті для лекцій з даної дисципліни.  Оцінювання знань 

здійснюється за п’ятибальною шкалою під час тематичного контролю. А також 

передбачаються написання рефератів з деяких тем та оформлення презентацій. 

Оцінювання робіт відбуватимуться за п’ятибальною шкалою згідно вимог (див. 

Додаток А) 

Таблиця 1 

План самостійної роботи студентів 
Види  

самостійної роботи 
Рекомендована  

література 
Форми  контролю  

та  звітності 

І семестр 

Змістовий модуль  1. Вступ (4 год.) 

Конспектування [1,9,12,13,14,15] 
Усне опитування, 
тестування підчас 

тематичного контролю 
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Види 
самостійної роботи 

Рекомендована 
література 

Форми  контролю 
та  звітності 

Змістовий модуль  2. Апаратне та програмне забезпечення персональних 
комп’ютерів (20 год.) 

Конспектування, 
написання реферату та 

оформлення презентації 
[1,16,17,18,19] 

Усне опитування, 
тестування підчас 

тематичного контролю 
захист та перевірка 

рефератів та презентацій 

Змістовий модуль  3. Робота з Microsoft Word 2007 та Excel 2007 (18 год.) 

Конспектування, 
написання реферату та 

оформлення презентації 

[1,2.3,7,8,10, 
20,21,22,23,24] 

Усне опитування, 
тестування підчас 

тематичного контролю, 
захист та перевірка 

рефератів та презентацій 
ІІ семестр 

Змістовий модуль  4. Сучасні комп’ютерні технології обробки даних (12 год.) 

Конспектування [1,2,3,7,8,10,25,26, 
27,28,29,30] 

Усне опитування, 
тестування підчас 

тематичного контролю, 
захист та перевірка 

презентацій 
 

 

Увага! Дані теми змістових модулів будуть внесені до запитань заліку.  



14 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Змістовий модуль  1. Вступ  ((44  ГГООДД..))  

Тема 1.2 Структура інформаційної системи (4 год.) 

 Завдання: Оформити реферат за темою вказаною нижче, згідно зазначених 

вимог (Див. сторінку 19) 

Тема реферату: «Історія розвитку інформаційної системи» 

Змістовий модуль  2. Апаратне та програмне забезпечення персональних 
комп’ютерів  ((2200  ГГООДД..))  

Тема 2.1 Архітектура персонального комп’ютера (6 год. ) 

Завдання: Оформити реферат за темою вказаною нижче, згідно зазначених 

вимог (Див. сторінку 19) 

Тема реферату: «Аналіз сучасних складових персонального комп’ютера» 

Тема 2.2 Операційні системи (6 год. ) 

Завдання: дати відповідь у конспект в письмовій формі на наведені нижче  

питання: 

1. Детальна структура файлова система; 

2. Операційна система Windows 7, засоби управління,  вікна, робочий стіл, 

панель задач, головне меню, контекстні меню, довідкова система; 

3. Налаштування ОС Windows 7; 

4. Програмні засоби: диспетчер файлів, стандартні програми прикладного 

призначення, стандартні програми службового призначення. 

Питання для самоперевірки:  

1. Призначення та основні можливості ОС Windows. 

2. Перерахуйте устаткування встановлене на робочому столі. 

3. Як визначити технічну характеристику комп’ютера? 

4. Визначити такі терміни: вікно, піктограма. 
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5. Перерахуйте відомі вам додатки для Windows. 

6. Розповісти про принципові особливості середовища Windows. 

7. Дати означення термінам: папка, файл, значок. 

8. Що таке активне вікно? 

9. Чим відрізняється показник миші від текстового курсору? 

10. Які розділи містить меню Пуск? 

11. Перерахуйте способи запуску програми в Windows. 

12. Як одержати довідку по середовищі Windows. 

13. Як знайти файл, папку на диску? 

14. Які існують способи створення ярлику на Робочому столі? 

15. Як визначити зайнятий та вільний обсяг пам’яті на локальному диску? 

16. Що таке розширене ім’я файлу? 

17. Для чого призначено вікно Мій комп’ютер?  

18. Як відкрити програму Провідник, та для чого вона призначена? 

19. Що таке повний шлях до файлу? 

20. Що таке повне ім’я файлу? 

21. Як визначити обсяг папки? 

22. Призначення панелі інструментів. 

Тема 2.3 Організація програмного забезпечення комп’ютера (4 год. ) 

Завдання: Оформити презентацію за темою вказаною нижче, згідно 

зазначених вимог (Див. сторінку 23) 

 Тема презентації: «Еволюція  розвитку  програмного забезпечення 
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комп’ютера » 

Тема 2.4 Сервісне програмне забезпечення (4 год. ) 

Завдання: дати відповідь у конспект в письмовій формі на наведені нижче  

питання: 

1.Формати аудіо-  і відео файлів, їх коротка характеристика. 

2. Програми запису даних на компакт-диски та їх детальна характеристика. 

3. Запис інформації на компакт-диск за допомогою програми Nero. 

Питання для самоперевірки:  

1. Назвіть формати аудіо: 

 без стиснення; 

 зі стисненням без втрат; 

 зі стисненням з втратами. 

2. Назвіть і стисло опишіть формати відео. 

3. Що таке Full HD? 

4. Що означає HD READY? 

5. Що означають числа у позначеннях 720p, 4320p? 

6. Що означають літери у позначеннях 2160p, 1080i? 

7. Що таке хромакей (Chroma key)? 

8. Що таке подкаст? 

9. Подайте приклади подкаст-терміналів. 

10. Які найвідоміші програми для запису на компакт-диск? 

11. Зазначте по етапну роботу в програмі Nero. 

Змістовий модуль  3. Робота з Microsoft Word 2007  
та Excel 2007 (18 год.) 

 
Тема 3.1 Обробка текстової інформації   (6 год. ) 
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Завдання: Оформити презентацію за темою вказаною нижче, згідно 

зазначених вимог (Див. сторінку 23) В презентації повинна містись інформація та 

зображення стосовно призначення програми, способів її відкриття, склад вікна, 

аналіз елементів програми.  

 Тема презентації: «Загальні поняття та склад програми Microsoft Word 

2007» 

Тема 3.2 Обробка даних засобами електронних таблиць (6 год. ) 

Завдання: Оформити реферат  на тему вказаною нижче, згідно зазначених 

вимог (Див. сторінку 19) В рефераті  повинна містись інформація стосовно 

призначення програми, способів її відкриття, склад вікна, аналіз елементів 

програми.  

 Тема презентації: «Загальні поняття та склад програми Microsoft Excel 

2007» 

Тема 3.3 Системи управління базами даних (6 год. ) 

Завдання: дати відповідь у конспект в письмовій формі на наведені нижче  

питання: 

1. Види форм у базі даних 

2. Створення нової форми на основі таблиці бази даних та з використанням  

Майстра форм 

3. Редагування та форматування форми у Режимі розмічування та з 

використанням Конструктора 

4. Поняття про запити в базі даних. Вирази та оператори в запитах 

5. Запити з полями, що містять дані, обчислені  за даними з інших полів 

6. Звіти. Створення звітів в Access 2007 

Питання для самоперевірки:  

1. Для чого використовуються форми в базах даних?  

2. Укажіть основні види форм, що використовуються в СУБД Access 2007.  

3. Поясніть, чим відрізняється таблиця бази даних від форми виду таблиця.  

4. Поясніть, чим відрізняється вид форми таблиця від виду форми таблична.  

5. Поясніть, чим відрізняється вид форми стовпцева від виду форми за  
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шириною.   

6. З якою метою створюється форма виду розділена? Опишіть загальний  

вигляд такої форми.   

7. Які види форм можна створити, використовуючи Майстер форм? 

8. Які операції редагування форми можна виконати, використовуючи 

подання Конструктор? 

9. Для чого призначені запити?  

10. Назвіть основні операції, що виконуються з використанням запитів у  

базах даних.  

11. Опишіть призначення основних видів запитів.  

12. Наведіть приклади використання запитів на вибірку.   

13. Чим відрізняється запит на вибірку від перехресного запиту? 

14. Поясніть призначення звітів бази даних.  

15. Наведіть приклади використання звітів бази даних.  

16. Опишіть структуру звіту і призначення його окремих складових. 

 

Змістовий модуль  4. Сучасні комп’ютерні технології обробки даних  (12 год.) 
 

Тема 4.1 Створення публікацій за допомогою програми Publisher (4 год.) 

Завдання: детально описати в конспект загальні поняття та склад 

програми Microsoft Publisher 2007 В конспекті  повинна містись інформація 

стосовно призначення програми, способів її відкриття, склад вікна, аналіз 

елементів програми.  

 Тема 4.2 Створення та оформлення веб-сторінок (4 год. ) 

Завдання: Оформити презентацію за темою вказаною нижче, згідно 

зазначених вимог (Див. сторінку 23) В презентації повинна містись інформація 

стосовно призначення фреймів, їх написання та дія, зазначити теги та повну їх 

структуру вставки відео у веб-сторінку. 

 Тема презентації: «Застосування у веб-сторінці фреймів та вставка відео» 

Тема 4.3 Робота з Wiki сторінками (4 год. ) 

Завдання: детально проаналізувати та описати в конспект правила  



19 
 
оформлення та створення  вікі - статті.  
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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ 
 

При написанні реферату необхідно дотримуватись вимог Державного 

стандарту України ДСТУ 3008-95. 

Загальні вимоги:  

 чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;  

 стислість і точність формулювань, які виключають можливість 

неоднозначного тлумачення;  

 конкретність викладення матеріалу;  

 обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.  

 актуальність матеріалу та відповідність до сучасного стану науки, 

техніки і питань виробництва;  

 аналіз та узагальнення існуючих результатів;  

 оцінка достовірності отриманих результатів, їх порівняння з 

аналогічними результатами;  

 наукова та практична цінність виконаної роботи.  

Реферат — це науково-технічний документ, який містить вичерпну 

систематизовану інформацію за вибраною темою (приблизно на 4-7 сторінках 

формату А4), передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної 

літератури та самостійно проведеного дослідження, та аналізу джерел.  

Реферат необхідно оформлювати відповідно до Державного стандарту 

України. Необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів 

текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.  

 
  ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ЗЗММІІССТТУУ  ССТТРРУУККТТУУРРННИИХХ  ЧЧААССТТИИНН  

 
Реферативна робота складається з: титульного листа, змісту, основної 

частини яка складається з пунктів та підпунктів,  списку використаних 

літератури та джерел. Сторінки роботи повинні мати поля: ліве — 30 мм, 

зверху — 20 мм, праве — 15 мм, знизу — 20 мм. Реферат виконується обсягом 4-7 

друкованих сторінок (не включаючи титулу, зміст та літературу) 
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ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТИИТТУУЛЛЬЬННООГГОО  ААРРККУУШШУУ  
 

Реферативна робота розпочинається титульним аркушем.  На ньому 

вказуються міністерство освіти і науки України, назва навчального закладу, в 

якому виконувалася реферативна робота, навчальна дисципліна з якої 

виконувалась робота, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, 

курс, група, де він навчається, прізвище, ініціали, вчене звання наукового 

керівника, місце і рік виконання роботи. (Зразок та правила оформлення див. 

додаток В). 

ППРРААВВИИЛЛАА  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТЕЕККССТТУУ  
 

Тексту у рефераті повинен бути поділений на пункти, які пронумеровані по 

порядку і крапочка в кінці не ставиться, а також для потреби на підпункти, які 

відносяться до пунктів, і нумеруються відносно пункту, наприклад пункт 1, тоді 

підпункт буде 1.1. Ці підпункти пишуться на початку тексту з вирівнюванням по 

ширині, тип тексту Times New Roman, відступ повинен бути з абзацу (1,25), 

напівжирного накреслення, розмір тексту пунктів 14. Кожний пункт пишеться з 

нової  сторінки, а підпункти не пишуться з нової сторінки. Пункти та підпункти 

повинні бути не менше однієї, або половини сторінки 

Текст реферату повинен дотримуватись таким правилам по оформленню: 

тип шрифту Times New Roman, розмір тексту 14, міжрядковий інтервал 1,5 , 

одступ першої строки абзацу 1,25 см., вирівнювання тексту по ширенні.  

  
ППРРААВВИИЛЛАА  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ІІЛЛЮЮССТТРРААТТИИВВННИИХХ  ММААТТЕЕРРІІААЛЛІІВВ  

 
Таблиці, малюнки, схеми, графіки та інші ілюстративні матеріали  

розміщуються у додатках. У тексті де повинне бути ілюстративний матеріал  

потрібно писати Див. додаток А,  (використовуючи послідовно великі літери 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь), а потім у кінці 

реферативної роботи на чистому аркуші пишемо з права Додаток А., вставляємо 

ілюстративний матеріал  і вказуємо його назву. Нові ілюстративні матеріали  

вставляються на наступних сторінках із продовженням алфавіту. 
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ННУУММЕЕРРААЦЦІІЯЯ  ССТТООРРІІННООКК  
 

Усі сторінки роботи нумеруються від титульної до останньої без пропусків 

або літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній 

цифра 1 не ставиться, другою вважається сторінка, що містить "зміст", на ній 

цифра 2 ставиться, на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з 

порядком. Порядковий номер сторінки проставляється з права верхнього поля. 

Додатки розміщуються після списку використаної літератури і не враховуються в 

обсяг реферативної роботи. 

ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТАА  ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ЗЗММІІССТТУУ  
 

На другій сторінці реферативної роботи розміщується зміст із позначенням 

сторінок, на яких кожний з елементів змісту викладений у роботі.  

Для створення змісту використовуємо автозміст, а саме до пунктів 

застосовуємо стиль заголовку 1, який знаходиться на пункті меню Главная → 

Стили ,  а до підпунктів вибираємо стиль заголовку 2, і потім пункт меню 

Ссылка → Оглавление (Див. додаток В) 

  ППРРААВВИИЛЛАА  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ССППИИССККУУ  ВВИИККООРРИИССТТААННООЇЇ  ДДЖЖЕЕРРЕЕЛЛ  ТТАА  ЛЛІІТТЕЕРРААТТУУРРИИ  
 

Список використаної джерел та літератури складається на основі робочої 

картотеки і відображає обсяг використаних джерел та ступінь вивченості 

досліджуваної теми. "Список..." повинен містити бібліографічний опис джерел, 

використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно 

додержуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба 

починати з нового рядка, літературу слід розташовувати за порядком 

використання у роботі з зазначенням авторів та назв праць, місто, рік видання, та 

кількість сторінок. Наприклад:  Гаєвський. О. Ю. Інформатика. 7–11 класи. 

Навчальний посібник (2-е вид.). К.: А.С.К., 2008. – 512 с. 

Якщо було використано нормативно-правовий акт – зазначається орган, що 

його видав, тип та назва акта, дата прийняття та номер. Наприклад: Закон України 

«Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) 
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про виконання робіт на будівництві об’єктів» № 1641-ІІІ від 6 квітня 2000 р. // 

Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 27. – С. 480-483. 

Бібліографічні записи в "Списку..." повинні мати порядкову нумерацію. У 

тексті роботи слід давати у квадратних дужках посилання на номери списку. 

Якщо необхідно вказати номер сторінки, її ставлять через кому після номера 

видання. Наприклад: [2, C.45-49]. Якщо використовуються декілька джерел, їх 

відокремлюють крапкою з комою. Наприклад: [8, С.5; 15, С.4,8] 
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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
 

Мультимедійна презентація – це програма, яка може містити текстові 

матеріали, фотографії, малюнки, діаграми та графіки, слайд-шоу, звукове 

оформлення і дикторський супровід, відеофрагменти й анімацію, тривимірну 

графіку. 

Основною відмінністю презентацій від решти способів представлення 

інформації є їх особлива насиченість змістом та інтерактивність, тобто здатність 

певним чином змінюватися й реагувати на дії користувача.  

Переваги мультимедійної презентації: 

- унаочнює матеріали, що презентуються; 

- підвищує оперативність і об’єктивність оцінювання результатів наукового 

дослідження;  

- гарантує безперервний зв’язок у відносинах “журі – учень”; 

- сприяє розвитку продуктивних, творчих функцій мислення учнів, 

формуванню операційного стилю мислення. 

Загальна частина 

Матеріали в електронному вигляді для супроводу доповідей учнів 

представляються на електронних носіях у форматі електронних презентацій. 

структура матеріалів в електронному вигляді 

Матеріали складаються з: 

- титульного слайда; 

- інформаційних слайдів; 

- завершального слайда. 

У титульному слайді вказуються: 

- тема роботи; 

- прізвище, ім’я і по батькові доповідача, група, навчальний заклад; 

- прізвище, ім’я і по батькові керівника, посада. 

Інформаційні слайди містять таку інформацію: 

- поетапне розкриття теми; 

- головним носієм інформації на слайді є графіка, текст має 
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органічно доповнювати графічну інформацію (для вставка у вигляді малюнку 

Вікон з комп’ютера використовуйте клавішs Alt + Print Screen); 

-  стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту, кожен слайд 

має відображати одну думку, текст має складатися з коротких слів та простих 

речень, рядок має містити 6-8 слів,  всього на слайді має бути 6-8 рядків, 

 загальна кількість слів не повинна перевищувати 50;  

- чіткий порядок у викладенні інформації; 

- ретельно структурована інформація: наявність коротких та лаконічних 

заголовків, маркірованих та нумерованих списків; 

- виділення шрифтом важливої інформації (висновки, визначення), цю 

інформацію бажано розміщувати в лівому верхньому кутку слайда; 

- допоміжну інформацію бажано розміщувати внизу слайда;     

- головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу;            

- кожному положенню (ідеї) треба відвести окремий абзац;      

- табличні форми подання інформації  (діаграми, схеми)   дозволяють подати 

матеріал компактно та наочно.  

- пояснення треба розміщувати як найближче до ілюстрацій, із якими вони 

мають з’являтися на екрані одночасно.  

- усю текстову інформацію потрібно ретельно перевірити на відсутність 

орфографічних, граматичних і стилістичних помилок.   

Крім того, інформаційні слайди можуть містити діаграми і графіки, 

необхідні текстові, табличні й інші матеріали. 

Вибір типу інформації, схем структуризації даних та порядок їх викладу 

здійснюється доповідачем відповідно до мети створення презентації. 

Завершальний слайд містить подяку за увагу. 

Фон слайдів 
Фон є елементом заднього (другого) плану. Він має виділяти, підкреслювати 

інформацію  слайда, але не затуляти її.(зазвичай фон повинен бути нейтральним і 

застосовуватись до всіх слайдів) 
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Додаток А 
 

Розподіл балів, які отримують студенти за написання реферату та 
оформлення презентації  

 

5 - балів робота правильна, оформлена згідно вказаних умов, повна, логічна, 

містить аналіз, систематизацію, узагальнення, правильно й 

усвідомлено використані всі види довідкової документації, містить 

аргументовані висновки, захист відбувся чітко, конкретно та 

зрозуміло. Дано правильно відповіді на запитання викладача. 

4 - бали робота в цілому правильна, оформлення згідно вказаних вимог але 

містить незначні недоліки,  достатньо повна, логічна, правильною 

мовою, усвідомлене використання  довідкової документації. 

Допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу, 

захист роботи в загалом добрий, відповіді на запитання в основному 

правильні.  

3 - бали  робота частково правильна, частково дотримані вимоги згідно 

оформлення, містить незначні недоліки, містить неточності, не 

достатньо обґрунтована, не достатньо усвідомлене використання 

окремих видів довідкової документації. Присутні неточності у 

викладенні матеріалу. Застарілий матеріал, не всі відповіді на 

запитання правильні або повні. 

2 - бали  Зміст нелогічно пов'язаний між собою; відсутній критичний огляд 

сучасних літературних джерел; аналіз зроблено поверхово. Мають 

місце суттєві недоліки щодо оформлення роботи. Доповідь прочитана 

за текстом, відповіді на запитання неточні і неповні. 
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Додаток  В 

Міністерство освіти і науки України 

Київський професійно-педагогічний коледж  

імені Антона Макаренка 

 

 

 

 

 

Реферат 
з предмету: «Інформатика» 

на тему: «Назва вашого теми реферату» 

 

 

 

 

 

Виконав(ла): 
студент(ка) групи (вкажіть 
номер вашої групи) 
ПІБ 
Перевірила: 
викладач «Інформатики» 
Жукова Н.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 текст по центрі 
 тип тексту Times 

New Roman 
 розмір тексту 14 
 міжрядковий 

інтервал 1,5 

 тип тексту Times 
New Roman 
 розмір тексту 18 
 напівжирний 
 по центру 

 п’ять чистих 
строк 

 міжрядковий 
інтервал 1,5  

 п’ять чистих 
строк 

 міжрядковий 
інтервал 1,5  

 тип тексту Times 
New Roman 
 розмір тексту 14 

 текст по центрі 
 тип тексту Times 

New Roman 
 розмір тексту 14 
 міжрядковий 

інтервал 1,5 

 текст по центрі 
 тип тексту Times 

New Roman 
 розмір тексту 14 
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Додаток  В 
 

Зміст  
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1.1 Назва підпункту......................................................................................... 21 

1.2 Назва підпункту........................................................................................... 6 
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Список використаних джерел та літератури ……………………………………8 

Додатки................................................................................................................. 9 
 


