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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет “Основи програмування” передбачає вивчення основних прин-

ципів візуального програмування. Особлива увага приділяється вивченню 

структурованих типів даних та освоєнню особливостей програмування графіч-

них елементів керування інтерфейсу програм. 

  Даний предмет містить теоретичні заняття, де подається основний тео-

ретичний матеріал, лабораторні заняття під керівництвом викладача, що забез-

печує вивчення і закріплення теоретичних основ, сприяє набуттю практичних 

навиків, забезпечує розвиток самостійного мислення учнів. 

Під час вивчення курсу повинні бути створені умови систематичної 

практичної роботи учнів на комп’ютерах за спеціально підготовленими навча-

льними завданнями. 

Підсумкова перевірка знань учнів передбачена у вигляді заліку.  

Після вивчення предмету «Основи програмування» учень повинен:  

знати: основні типові операції для побудови блок-схеми програми, еле-

менти середовища  візуального програмування, особливості роботи з масивами 

даних, правила роботи  з графічною інформацією, особливості створення ЕХЕ-

файлу  проекту. 

вміти: створювати блок-схему програми  та ЕХЕ- файл  проекта, вико-

ристовувати при створенні програм всі   різновидності   циклічних структур, 

працювати з одномірними та двомірними масивами даних, застосовувати ме-

тоди роботи з графічними елементами. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на ла-
бортаорно-
практичні 

роботи 
   

1 Система візуального програмування 4 2 
2 Структуровані типи даних. Робота з масивами даних 16 8 
3 Робота з графічною інформацією 13 4 
 Урок тематичного оцінювання 1  

Всього за І курс 34 14 
 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на ла-
бортаорно-
практичні 

роботи 
Тема 1. Система візуального програмування 4 - 

1 Вивчення елементів середовища розробки візуального 
програмування. Циклічні структури 2 - 

2 Розробка програм із використанням оператора циклу - 2 
Тема 2. Структуровані типи даних. Робота з масивами 
даних 16 8 

1 Структуровані типи даних. Вивчення поняття масиву 2 - 
2 Вивчення основних алгоритмів обробки одномірних 

масивів  2 - 

3 Вивчення основних алгоритмів обробки двомірних ма-
сивів 2 - 

4 Вивчення файлових типів даних  2 - 
5 Робота з одномірними масивами даних - 2 
6 Робота з двомірними масивами даних. Пошук елемен-

тів та впорядкування даних - 2 

7 Робота з двомірними масивами даних. Знаходження 
суми, добутку, максимального та мінімального елеме-
нтів 

- 2 

8 Робота з двомірними масивами даних. Перестановка 
рядків, стовпців таблиці - 2 

Тема 3. Робота з графічною інформацією 13 4 
1 Вивчення графічних елементів керування 2 - 
2 Вивчення властивостей графічних об’єктів 2 - 
3 Методи роботи з графічними елементами. 2 - 
4 Виведення тексту та растрових зображень 2 - 
5 Поняття про багатопотокове програмування 1 - 
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6 Розробка простих прогам із використанням графічних 
об’єктів - 2 

7 Розробка форм із використанням графічних елементів 
керування - 2 

Урок тематичного оцінювання 1  
Всього за І курс 34 14 

 

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 
Тема 1. Система візуального програмування  

Елементи середовища розробки візуального програмування. Компоненти 
середовища, створення інтерфейсу проекта. Конструкції передачі керування. 
Робота з логічними змінними.  Оператор вибору. 

Вивчення циклічних структур в середовищі візуального програмування. 
Різновидності циклів: цикл з параметром, цикл з передумовою, цикл з після-
умовою. Робота з вкладеними циклічними структурами. 

 
Лабораторно-практичні роботи:  
Розробка програм із використанням оператора циклу    

 
Тема 2. Структуровані типи даних. робота з масивами 

Структуровані типи даних. Поняття масиву даних. Елемент, індекс ма-
сиву. Властивості, типи масивів. Робота з одномірними масивами даних. По-
шук елементів та упорядкування даних в масиві. Двомірні масиви даних. Об-
робка даних в таблиці. Обчислення суми елементів по діагоналі, в рядку, по 
стовпцю. Знаходження мінімального, максимального елементів таблиці. Пере-
становка рядків, стовпців таблиці.  

 
Лабораторно-практичні роботи:  
Робота з одномірними масивами даних    
Робота з двомірними масивами даних. Пошук елементів та впорядку-

вання даних 
Робота з двомірними масивами даних. Знаходження суми, добутку, мак-

симального та мінімального елементів 
Робота з двомірними масивами даних. Перестановка рядків, стовпців 

таблиці   
 

Тема 3. Робота з графічною інформацією 
Графічні елементи керування.  Графічні властивості об’єктів.    Методи 

роботи з графічними елементами. 
 
Лабораторно-практичні роботи:  
Розробка простих прогам із використанням графічних об’єктів 
Розробка форм із використанням графічних елементів керування   
 
Тематичне оцінювання 
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Критерії оцінювання знань: 
Ба

ли
 

Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

1 Учень має незначні базові загальні 
знання, що необхідні для вмикання 
комп’ютера, завантаження візуального 
середовища програмування, розпізна-
вання екранного інтерфейсу Windows 
під прямим керівництвом у  структу-
рованому середовищі. Знання потре-
бують структурованої підтримки. Без 
присвоєння кваліфікацій. 

1 Учень має незначні базові загальні 
навички і здатний виконувати 
прості завдання по вмиканню 
комп’ютера, візуального середо-
вища програмування, розпізна-
ванню екранного інтерфейсу, під 
прямим керівництвом у структу-
рованому середовищі. Навички 
потребують структурованої підт-
римки. Без присвоєння кваліфіка-
ції. 

2 Учень має базові знання, що необхідні 
для роботи з візуальним середовищем 
програмування. Знає клавіатурну роз-
кладку та призначення функціональ-
них, спеціальних та інших клавіш. 
Знання потребують структурованої 
підтримки. Без присвоєння кваліфіка-
ції. 

2 Учень має базові навички і здат-
ний виконувати прості операції у в 
візуальному середовища програ-
мування. Працює з клавіатурою з 
усіма групами клавіш, під прямим 
керівництвом у структурованому 
середовищі. Навички потребують 
структурованої підтримки. Без 
присвоєння кваліфікації. 

3 Учень має базові знання, що необхідні 
для роботи з візуальним середовищем 
програмування. Має початкові знання 
щодо використання циклічних базових 
циклічні структури програм. Знання 
потребують структурованої підтрим-
ки. Без присвоєння кваліфікації. 

3 Учень має базові навички і здат-
ний виконувати операції з візуа-
льним середовищем програмуван-
ня. Вміє створювати базові циклі-
чні структури програм.  Навички 
потребують структурованої підт-
римки. Без присвоєння кваліфіка-
ції. 

4 Учень має обмежений обсяг знань, що 
необхідні для роботи з візуальним се-
редовищем програмування. Має поча-
ткові знання щодо використання цик-
лічних структури програм, структуро-
вані типи даних застосовує знання під 
керівництвом у контрольованому се-
редовищі. Несе часткову відповідаль-
ність за своє навчання. 

4 Учень має обмежений обсяг нави-
чок і здатний виконувати завдання 
щодо роботи з візуальним середо-
вищем програмування. Вміє ство-
рювати циклічні структури про-
грам, використовувати структуро-
вані типи даних застосовує знання 
під керівництвом. Навички дозво-
ляють реалізувати компетенції за-
гального характеру. Несе часткову 
відповідальність за свої навички. 

5 Учень має обмежений обсяг знань, що 
необхідні для роботи з візуальним се-
редовищем програмування. Знає цик-
лічні структури програм, структурова-
ні типи даних. Знання відповідають 
компетенціям, які є загальними за ха-
рактером. Несе часткову відповідаль-

5 Учень має обмежений обсяг нави-
чок компетенцій, які є в основно-
му загальними за характером, що 
необхідні для роботи з візуальним 
середовищем програмування. Вміє 
створювати циклічні структури 
програм, використовувати струк-
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ність за своє навчання. туровані типи даних застосовує 
знання під керівництвом. Навички 
дозволяють реалізовувати компе-
тенції загального характеру. Несе 
часткову відповідальність за свої 
навички. 

6 Учень має обмежений обсяг конкрет-
них знань і більш широкі компетенції, 
які є конкретними за характером, що 
необхідні для роботи з візуальним се-
редовищем програмування. Знає цик-
лічні структури програм, структурова-
ні типи даних, графічні елементи ке-
рування, графічні об’єкти та їх власти-
вості. Знання відповідають більш ши-
роким компетенціям, які є конкретни-
ми за характером. Несе відповідаль-
ність за своє знання. 

6 Учень має достатній обсяг конк-
ретних навичок, щодо роботи з ві-
зуальним середовищем програму-
вання. Вміє створювати циклічні 
структури програм, використову-
вати структуровані типи даних, 
створювати графічні елементи ке-
рування застосовує знання під ке-
рівництвом, застосовує навички 
під керівництвом у контрольова-
ному середовищі. Навички дозво-
ляють реалізовувати більш широкі 
компетенції конкретного характе-
ру. Несе відповідальність за своє 
навчання. 

7 Учень має загальні базові теоретичні 
та практичні знання, що необхідні для 
роботи з візуальним середовищем 
програмування. Може створювати ци-
клічні структури програм, структуро-
вані типи даних, графічні елементи 
керування, графічні об’єкти змінювати 
їх властивості під керівництвом у кон-
трольованому середовищі. Знання від-
повідають конкретному аспекту робо-
ти та навчання. Відповідає за своє вла-
сне навчання. 

7 Учень має загальні практичні на-
вички щодо роботи з візуальним 
середовищем програмування. Вміє 
створювати циклічні структури 
програм, використовувати струк-
туровані типи даних, створювати 
графічні елементи керування, фо-
рми, застосовує навички, здатний 
виконувати завдання під керівни-
цтвом. Має обмежений досвід 
практики у конкретному аспекті 
роботи. Відповідає за своє власне 
навчання. 

8 Учень має широкі загальні знання, ба-
зові теоретичні та практичні знання, 
що необхідні для роботи з візуальним 
середовищем програмування. На до-
статньому рівні знає циклічні структу-
ри програм, структуровані типи даних, 
графічні елементи керування, графічні 
об’єкти, їх властивості, знання відпо-
відають конкретному аспекту роботи 
та навчання. Відповідає за своє власне 
навчання. 

8 Учень має конкретні практичні 
навички щодо роботи з візуальним 
середовищем програмування. Вміє 
створювати циклічні структури 
програм, використовувати струк-
туровані типи даних, створювати 
графічні елементи керування, фо-
рми, застосовує навички, визнача-
ється також здатність виконати 
практичні завдання під керівницт-
вом. Має досвід практики у конк-
ретному аспекті роботи. Відпові-
дає за своє власне навчання. 
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9 Учень має більш широкі загальні 
знання, базові теоретичні та практичні 
знання, що необхідні для роботи з ві-
зуальним середовищем програмуван-
ня. На достатньому рівні знає циклічні 
структури програм, структуровані ти-
пи даних, графічні елементи керуван-
ня, графічні об’єкти, їх властивості. 
Знання відповідають конкретному ас-
пекту роботи та навчання. Відповідає 
за своє власне навчання. 

9 Учень має конкретні практичні 
навички, що необхідні для роботи 
з візуальним середовищем про-
грамування. Вміє створювати ци-
клічні структури програм, викори-
стовувати структуровані типи да-
них, створювати графічні елемен-
ти керування, форми, застосовує 
навички, визначається здатність 
самостійно виконувати практичні 
завдання. під керівництвом. Має 
досвід практики у конкретному 
аспекті роботи. Відповідає за своє 
власне навчання. 

10 Учень має конкретні, теоретичні та 
практичні знання, що необхідні для 
роботи з візуальним середовищем 
програмування. На достатньому рівні 
знає циклічні структури програм, 
структуровані типи даних, графічні 
елементи керування, графічні об’єкти, 
їх властивості, визначається також 
здатність застосовувати спеціальні 
знання і вирішувати проблеми незале-
жно. Здатен до самокерування при на-
вчанні. 

10 Учень має конкретні практичні 
навички для роботи з візуальним 
середовищем програмування. Вміє 
створювати циклічні структури 
програм, використовувати струк-
туровані типи даних, створювати 
графічні елементи керування, фо-
рми, визначається здатність засто-
совувати знання, навички і компе-
тенції і вирішувати проблеми не-
залежно. 

11 Учень має значні конкретні знання, 
теоретичні та практичні знання, що 
необхідні для роботи з візуальним се-
редовищем програмування. На доста-
тньому рівні знає циклічні структури 
програм, структуровані типи даних, 
графічні елементи керування, графічні 
об’єкти, їх властивості. Спеціальні 
знання дозволяють вирішувати про-
блеми незалежно. Визначається здат-
ність до самокерування при навчанні. 

11 Учень має значні конкретні практи-
чні навички, що необхідні для ро-
боти з візуальним середовищем 
програмування. Вміє створювати 
циклічні структури програм, ви-
користовувати структуровані типи 
даних, створювати графічні еле-
менти керування, форми. Визнача-
ється також здатність застосовува-
ти спеціальні знання, навички і 
компетенції і вирішувати пробле-
ми незалежно. Має практичний 
досвід роботи, як у простих, так і 
виняткових ситуаціях. 



9 
 

Ба
ли

 
Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

12 Учень має значні конкретні практичні 
та теоретичні знання, що необхідні для 
роботи з візуальним середовищем 
програмування. На достатньому рівні 
знає циклічні структури програм, 
структуровані типи даних, графічні 
елементи керування, графічні об’єкти, 
їх властивості. Спеціальні знання до-
зволяють вирішувати проблеми неза-
лежно. Здатний до самокерування при 
навчанні та розв’язання нестандартних 
ситуацій. 

12 Учень має значні конкретні прак-
тичні знання, що необхідні для ро-
боти з візуальним середовищем 
програмування. Вміє створювати 
циклічні структури програм, ви-
користовувати структуровані типи 
даних, створювати графічні еле-
менти керування, форми. Визнача-
ється також здатність застосовува-
ти спеціальні знання, навички і 
компетенції і вирішувати пробле-
ми незалежно, а також 
розв’язувати нестандартні ситуа-
ції. Здатний до самокерування і 
має практичний досвід роботи, як 
у простих, так і виняткових ситуа-
ціях.  
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