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ВСТУП 

 

Закон України «Про освіту» 2017 року передбачає, що метою повної 

загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових 

компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності.  

Однією з них є інформаційно-комунікативна компетентність, яка 

передбачає формування в учнів бази теоретичних та практичних знань, умінь 

і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних 

технологій у своїй діяльності. 

Вивчення інформатики створює підґрунтя для набуття учнями саме 

ІК – компетентності, завданнями якої є: 

 формування в учнів знань, необхідних для ефективного використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та 

повсякденному житті; 

 формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо  

інформаційних процесів, які пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю в умовах інформаційного суспільства. 

Важлива роль у викладанні інформатики приділяється практичним 

роботам. 

У практичній роботі завжди передбачаються елементи самостійності, 

але слід пам'ятати, що їй передує колективна робота під керівництвом 

викладача, яка носить інструктивний, навчальний характер. Тому 

навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, 

потрібно розподіляти таким чином:30% навчального часу відводиться на 

засвоєння теоретичних знань,70% навчального часу відводиться на 

формування практичних навичок. 

Практична діяльність учнів на уроках інформатики надає можливість:  

 оволодіти навичками самостійної пізнавальної діяльності;  

 активізувати і поглиблювати навчальний процес;  

 розвивати логічне мислення;  

 формувати навички наукового світогляду;  

 сприяти оволодінню методами пізнання;  

 є фактором всебічного розвитку творчих якостей учнів. 

Тому при виконанні практичних робіт використовується інструктивно-

практичний метод навчання, в якому поєднується самостійна робота учнів із 

застосуванням теоретичних знань, які вони отримують на уроках. Дуже 

важливим в практичних роботах є поєднання теоретичних відомостей з 

покроковим описом виконання завдань.  
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РОЗДІЛ 1. Методичні рекомендації щодо проведення практичної 
роботи з інформатики 

 

Урок практичної роботи розрахований на 45 хвилин. Для вивчення  

розділу програми  «Моделювання. Основи алгоритмізації» створено «Папку 

для учня», яка є у кожного учня під час роботи на уроці, використовується як 

роздатковий дидактичний матеріал. Папка складається з таких рубрик: 

«Потрібно знати», «Для розумників», «Вивчаємо», «Словник нових 

термінів», «Тести», «Вправи», «Практичні завдання».  

Під час виконання практичної роботи «Створення та виконання 

алгоритмів», у процесі складання  самого алгоритму, учні використовують 

наступні ключові компетенції: 

 навчальні(вміння пов'язувати воєдино і використовувати окремо частини 

знань, вміння згортати і кодувати інформацію); 

 дослідні (вміння знаходити, обробляти і систематизувати інформацію); 

 соціально-особистісні (здатність критично вивчати ту чи іншу 

інформацію, потреба в наданні допомоги оточуючим через застосування 

винайденого алгоритму); 

 комунікативні (здатність розуміти мову алгоритмів і кодувати 

інформацію в алгоритм); 

 організаторські (прийняття відповідальності на себе, оволодіння 

інструментом моделювання). 

Актуалізація теоретичних знань проводиться з використанням 

мультимедийної дошки. Для виконання практичних завдань кабінет 

оснащений комп’ютерами з  Операційною системою (MS Windows 7Home 

Basic (викладач); MS Windows 7 Home Basic 32- bit Russian1 pk  DVD OEM 

(учні), програмним забезпеченням Microsoft Office 2010. 

Інструкційно-технологічні картки із завданнями учні знаходять у папці в 

рубриці «Практичні роботи». 

Наприкінці уроку викладач підбиває підсумки уроку, оголошує оцінки 

та нагороджує медалями кращих учнів за номінаціями: «за активність», «за 

успішність», «за старанність». 
Завдання для практичної роботи є різнорівневими (середній, достатній, 

високий рівні). Учень має можливість обрати завдання, яке він зможе 

виконати самостійно. Оцінка за виконання практичної роботи буде 

відповідати рівню складності. 
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РОЗДІЛ 2. Практична робота «Створення та виконання 
алгоритмів» в навчальній програмі та поурочно-тематичному 
плануванні 

 
Витяг з робочої навчальної програми  

предмету загальноосвітньої підготовки «Інформатика»,  

складеної відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Інформатика. 10-11 класи. Рівень стандарту»,  

зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016 
 

Розділ 4. Моделювання. Основи алгоритмізації (9 годин) 

Зміст навчального матеріалу 
Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

Поняття об'єкта і моделі. Типи 
моделей.  

Моделювання як метод дослідження 
об’єктів. 

Поняття алгоритму. Властивості 
алгоритмів. Форми подання алгоритму. 
Виконавець алгоритму. Система команд 
виконавця алгоритму. Базові структури 
алгоритмів: слідування, розгалуження, 
повторення. Вхідні дані та результати, їх 
взаємозв’язок. Графічне подання  
алгоритмів.  

Етапи розв’язування задач за 
допомогою комп’ютера. Складання і 
описання алгоритмів. 

Поняття про мови програмування. 
Практична робота № 1. Побудова 

інформаційної моделі. 
Практична робота № 2. Створення 

та виконання алгоритмів. 

Учень (учениця): 
описує:поняття моделі, об’єкта, 

предметної області;типи моделей, їх 
характеристики; поняття 
алгоритму;властивості алгоритмів; форми 
подання алгоритму; базові структури 
алгоритмів та їх особливості;порядок 
описання алгоритмів; 

називає:призначення графічних 
позначень елементів алгоритмів; 

пояснює:етапи розв’язування задачі за 
допомогою комп’ютера;поняття програми; 

має уявлення:про мови програмування; 
використовує:графічні позначення для 

опису алгоритмів;різні форми подання 
алгоритмів;  

уміє:будувати інформаційну модель 
задачі;аналізувати алгоритм розв’язування 
задачі;будувати графічні схеми найпростіших 
алгоритмів;формально виконувати 
алгоритми. 

 

Витяг з поурочно-тематичного плану з предмета «Інформатика» 

 

9 годин Розділ 4. Моделювання. Основи алгоритмізації 

№ уроку Тема уроку Примітки 

1 
Поняття об'єкта і моделі. Типи моделей. Моделювання як метод 
дослідження об’єктів. 

 

2 
 Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання 
алгоритму. 

 

3 Практична робота № 1. Побудова інформаційної моделі  
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4 Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму  

5 
Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Графічне подання  
алгоритмів.  

 

6 
Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера. Складання і 
описання алгоритмів. 

 

7 Поняття про мови програмування.  

8 Практична робота № 2. Створення та виконання алгоритмів.  

9 
Тематична атестація за темою: «Моделювання. Основи 
алгоритмізації»  

 

 

Отже, як видно з поурочно-тематичного планування викладача, 

практична робота №2 «Створення та виконання алгоритмів» є базовою для 

систематизації навчального матеріалу теми програми та основною для 

формування практичних навичок при вивченні теми «Моделювання. Основи 

алгоритмізації». 

 

РОЗДІЛ 3. План-конспект уроку 
 

Урок № 8 Практична робота №2 «Створення та виконання алгоритмів» 

Тип уроку Урок практичного застосування знань, умінь і навичок  

Вид уроку Практична робота 

Мета уроку 

Навчальна:сформувати практичні уміння і навички учнів будувати 
графічні схеми найпростіших алгоритмів, формально виконувати 
алгоритми, використовуючи мову програмування Pascal, 
використовувати графічні схеми при розв’язуванні задач.  

Розвивальна: розвивати логіку, вміння аналізувати, порівнювати, 
робити висновки, висловлювати свою думку. Розвивати уміння 
знаходити спільне та відмінне в поставлених завданнях. 

Виховна: формувати позитивну мотивацію до навчання,  
виховувати інформаційну культуру, культуру розумової праці. 

Комплексно-
методичне 
забезпечення 
уроку 

Опорний конспект, робочі зошити, інструкційно-технологічні 
картки до практичної роботи, картка-завдання,папка для учня, 
презентація уроку,плакати з вправами для зняття втоми очей під 
час роботи за комп’ютером, інструкція з техніки 
безпеки,проектор, мультимедійна дошка, комп’ютери. ОС 
Windows, Microsoft Word 2010, Pascal. 

Міжпредметні 
зв’язки 

Математика, фізика, англійська мова 

Основні 
поняття теми 

Алгоритм, форми подання, виконавець алгоритму. Система 
команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: 
слідування, розгалуження, повторення.  
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Технологічна карта уроку – практичної роботи 
 

№ 
з/п 

Етап уроку Методи та види навчальної діяльності Час 

1. Організаційний етап 
 

Організація і психологічне налаштування 
учнів  на виконання практичної роботи. 

2 хв. 

2. Актуалізація опорних 
знань і вмінь учнів та їх 
коригування 

Фронтальне опитування. Усні відповіді учнів 
на питання, пов’язані з вивченим 
матеріалом теми. 

5 хв. 

3. Мотивація навчальної 
діяльності 

Вступне слово викладача. Повідомлення 
теми, мети, завдань практичної роботи. 

3 хв. 

4. Вступний інструктаж 
 

Аналіз змісту роботи, пояснення щодо 
виконання, оформлення, оцінювання 
практичної роботи. 

5 хв. 
 

5. Виконання практичної 
роботи 

Формування практичних вмінь і навичок.  
Виконання різнорівневих завдань в 
зошитах, на комп’ютері 

20 хв. 

6. Підсумки уроку. 
Рефлексія 

Оцінювання робіт учнів. Інтелектуальна 
рефлексія.  
Вправа «Тепер я вмію..» 

5 хв. 

7. Інструктаж виконання 
домашнього завдання 

Інструктаж щодо виконання обов’язкової 
частини та за вибором. 

5 хв. 

  Разом 45 хв. 

 

 

 
Епіграф уроку 

 

Знання недостатньо, необхідно  

застосування. Бажання недостатньо,  

необхідна дія. 

І.В. Гете 

 

Хід уроку 
1. Організаційний етап. Взаємне привітання викладача та учнів. 

Організація уваги. На екрані висвітлена цитата уроку. (Презентація. 
Слайд 1) – ДОДАТОК 1. 
 
2. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів та їх коригування. Фронтальне 

опитування. 

Завдання (Презентація. Слайд 2). Дайте відповідь на питання. 
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1. Назвіть види алгоритмів. 
2. З яких геометричних фігур будуються блок-схеми? 
3. Назвіть властивості алгоритмів. 
4. Які існують способи запису алгоритмів? 
5. Назвіть форми представлення алгоритмів. 
6. Як набираються на клавіатурі значення змінних? 
7. Якої команди немає в лінійної програмі на мові Pascal? 
                        А) program        Б) var              В) end                Г) while 
8. Що пишеться замість знаку множення на мові Pascal? 
                        А) точка             Б) зірочка       В) тире             Г) коса лінія 
9. Як записується оператор присвоювання? 
10. Чим відрізняються дії процедур Write і Writeln? 

 

 
3. Мотивація навчальної діяльності  
Слово викладача. Уміння виділяти алгоритмічну суть явища і будувати 

алгоритми дуже важливо для людини будь-якої професії. Навички 

алгоритмічного мислення сприяють формуванню особливого стилю 

культури людини, складовими якого є: цілеспрямованість і 

зосередженість; об'єктивність і точність;  логічність і послідовність в 

плануванні і виконанні своїх дій; вміння чітко і лаконічно висловлювати 

свої думки; правильно ставити завдання і знаходити остаточні шляхи її 

вирішення;  швидко орієнтуватися в стрімкому потоці інформації. Таким 

чином, можна сміливо стверджувати, що алгоритми і алгоритмічні 

процеси невід’ємні в нашому житті. 

 
4. Повідомлення теми, мети, завдань практичної роботи (Презентація. 
Слайд 3). Запис учнями у зошити теми, мети, обладнання, завдань  

практичної роботи. 

 
5. Інструктаж учнів з техніки безпеки (додаток 2). 
Нагадування вправ  для зняття втоми  очей під час роботи за комп’ютером 

(додаток 3). 
 
6. Вступний інструктаж викладача 

 Проаналізувати зміст кожного завдання. 

 Пояснити спосіб оформлення завдань (у разі потреби записати на дошці 

зразок), акцентувати увагу на оформленні висновків. 

 Зазначити час, що відводиться на виконання роботи. 

 Пояснити процедуру перевірки та оцінювання результатів практичної 

роботи. Ознайомити учнів з критеріями оцінювання (додаток 4). 
 З’ясувати в учнів, що їм не зрозуміло та відповісти на запитання, які 

виникають у ході роз'яснень. 
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7. Виконання учнями практичної роботи 
 Учні сідають за комп’ютери. 

 Увімкнути комп’ютери. Зачекати повного завантаження. 

 Відкрити роздруковану «Папку для учня». Знайти категорію «Практична 

робота».  

 Прочитати картку із завданням (додаток 5). 
 Обрати рівень складності. 

 Виконати практичну роботу, керуючись відповідною інструкційно-

технологічною карткою (додатки 6, 6.1, 7, 8). 
 Записати у зошит приклади розв’язування задач. 

 Зберегти виконане завдання. Закрити програму. Вимкнути комп’ютер. 

Викладачу процесі самостійного виконання учнями практичної роботи 

уважно спостерігає за їх навчальною діяльністю; у разі потреби надає 

індивідуальні консультації; періодично проходить між рядами з метою 

здійснення поточного контролю результатів роботи; за умови виникнення 

ускладнень та труднощів допомагає спрямувати роботу учнів у правильне 

русло. 

 
8. Підсумки уроку 

 Викладач пропонує учням прокоментувати зміст епіграфа уроку. 

 Оцінювання знань учнів за результатами виконаної практичної роботи на 

уроці. Аргументація та виставлення оцінок. 

 Підкріплення позитивною мотивацію діяльність учнів. Нагородження 

трьох учнів за номінаціями: «за активність», «за успішність», «за 

старанність» (додаток 9) 
Інтелектуальна рефлексія. 
Вправа «Тепер я вмію…» (Презентація. Слайд 4).Учні можуть продовжити 

речення щодо теми уроку. 

 

8. Інструктаж виконання домашнього завдання (Презентація. Слайди 5, 6) 
1) Обов’язкове. Підготуватися до тематичної атестації за темою 

«Моделювання. Основи алгоритмізації» за підручником «Інформатика», 11 

клас (авт. Й. Я. Ривкінд). Виконати завдання до Розділу 1: «Перевірте себе», 

стор. 9, 15, 26, 33. 

2) За вибором. Виконати завдання у зошиті. Знайти помилки в 

алгоритмі та записати правильний результат. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК 1 
Презентація уроку 
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ДОДАТОК 2 
 

Інструкція з техніки безпеки при виконанні робіт на комп’ютері  
 

На робочому місці розташовано обладнання, яке має складові, що працюють під 
напругою.  
Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм.  
Тому суворо забороняється: 

 вмикати і вимикати апаратуру без вказівки викладача;   
 торкатися роз’ємів  з’єднувальних кабелів та самих кабелів;   
 торкатися екрана та тильної частини монітора;   
 переміщувати увімкнені складові комп’ютера (системний блок, монітор тощо);  
 класти будь-які сторонні предмети на системний блок, монітор, клавіатуру;  
 приносити та використовувати носії даних) без дозволу викладача. 

До початку роботи і ввімкнення апаратури:  
 переконайтесь у відсутності видимих  пошкоджень обладнання робочого місця;  
 сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань 

від очей до екрану повинна бути не менше 50 см, учні, які мають окуляри для 
постійного носіння, повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарем не 
вказано іншого;  

 розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях,  
 поправте розміщення клавіатури, маніпуляторів («мишки»)  таким чином, щоб було 

зручно працювати;   
 дії щодо вмикання апаратури виконуйте тільки за  командою викладача і тільки у 

послідовності, передбаченій відповідними  інструкціями. 

 
ДОДАТОК 3 

 

Комплекс вправ для очей 
 

 
1. Вертикальні рухи очними яблуками вгору - вниз. 
2. Швидкі й інтенсивні розслаблення і стискання очей. 
3. Робити рухи очей в горизонтальному напрямку «наліво – направо». 
4. Зведення очей до перенісся. Потрібно поставити палець до перенісся і 
дивитися на нього - при цьому вправі, очі починають легко «з'єднуватися». 
5. Часто поморгати очима протягом 1 хвилини. 
6. Діагональний рух очей. Потрібно спочатку скосити очі в правий кут, 
а потім перевести погляд вгору по прямій лінії. 
Точно також зробити в протилежному напрямку. 
7. Рекомендується виконувати кожну вправу не менше 
6 разів в одному напрямку.  
На кожну вправу відводиться близько однієї хвилини. 
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ДОДАТОК 4 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ практичної роботи з інформатики 
При оцінюванні практичних робіт оцінюється реальний рівень 

сформованості в учнів теоретичних знань і практичних умінь; їх уміння 

застосовувати теоретичні знання у процесі виконання практичних робіт. 

 

Рівень 
навчальних 
досягнень 

Бал Критерії оцінювання практичної роботи з інформатики 

Початковий 1-2-3 

Учень не підготувався до виконання практичної роботи. Отримані 
результати не дають змоги зробити правильні висновки, повністю 
не відповідають названій меті. Низький рівень знань теоретичного 
матеріалу та відсутність необхідних практичних умінь. Керівництво й 
допомога з боку викладача неефективні через недостатню 
підготовку учня. 

Середній 4-5-6 

Практичну роботу виконано й оформлено за допомогою викладача. 
На виконання роботи витрачено багато часу. Учень показав знання 
теоретичного матеріалу, але зазнав труднощі під час практичного 
використання статистичних матеріалів, розрахунків. Допущено 
неточності та неохайності в оформленні результатів роботи. 

Достатній 7-8-9 

Практичну роботу виконано в повному обсязі й самостійно. 
Допущено відхилення від необхідної послідовності виконання, які 
не впливають на правильність кінцевого результату. Використано 
названі викладачем джерела навчальної інформації. Показано 
знання основного теоретичного  матеріалу  й володіння вміннями, 
необхідними для виконання практичної роботи. Допущено 
неточності в оформленні результатів роботи. 

Високий 10-11-12 

Практичну роботу виконано в повному обсязі з дотриманням 
необхідної послідовності та інструктивних рекомендацій. Учень 
працює повністю самостійно: підібрано необхідні джерела знань, 
виявлено необхідні теоретичні знання , практичні уміння й навички. 
Роботу оформлено охайно, з дотриманням усіх вимог. Під час 
виконання роботи та оформлення її результатів виявлено творчий, 
оригінальний підхід. 
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ДОДАТОК 5 
 

КАРТКА – ЗАВДАННЯ для виконання практичної роботи №2 
 «Створення та виконання алгоритмів» 

 

1. Під час роботи за комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-
гігієнічних норм. 
 

2. Оберіть завдання одного з рівнів, над яким ви будете працювати. 
 

3. Виконайте завдання у зошиті.  
 

4. Для виконання завдань на комп’ютері використовуйте інструкційно-технологічну 
картку.  
 

5. Збережіть роботу  в своїй папці під назвою пр.№2  

 
 

ПИТАННЯ для самоконтролю 
 

1. Який алгоритм називається лінійним? 
 

2. Назвіть характерні риси лінійного алгоритму. 
 

3. Що таке метод розв’язання задач? 
 

4. Назвіть етапи розв’язання задач з використанням комп’ютера. 
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ДОДАТОК 6 
ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА (середній рівень складності) 

 

Зміст завдання 
та послідовність 

виконання 

Обладнання, 
інструмент, 

пристосування 

Технічні умови і вказівки 
щодо виконання 

завдання 
Малюнки (схеми) 

1. Підготовка 
робочого місця 

Правила техніки безпеки 
при виконанні робіт за 
комп’ютером, 
 картка-завдання; 
інструкційно-
технологічна картка;  
підручник; 
конспект. 

1. Підготуй робоче місце.  
2. Ознайомся:  
з правилами техніки 
безпеки при виконанні 
робіт за комп’ютером;  
з інструкційно-
технологічною карткою до 
практичної роботи №2. 

 
2. Запустіть 
програму 
Microsoft Word 
2010 
 

ПК, OC Windows, MS 
Word 2010 

Пуск / Microsoft Word 
2010 

 
 
 
 

3. Побудуйте 
три блок-схеми 
за зразком 
(додаток  6.1 ) 

Інструкційно-
технологічна картка, 
підручник, конспект 

Вставка/фигуры  
(Для створення блок-схем, 
знадобляться фігури, які 
наведено в зразку) 
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4. Виконайте 
форматування 
блок-схем 

Панель інструментів Натисніть лівою кнопкою 
миші на фігуру,  формат  / 
заливка фигуры / градиент  
/ другие градиенты / 
розовый цвет  / тип 
штриховки  /  
горизонтальная 
 

 

5. Підпишіть 
кожний 
алгоритм. 

Текстовий документ Word Лінійний алгоритм. 
Алгоритм розгалуження. 
Циклічний алгоритм. 

 

6. У зошиті до 
кожного 
алгоритму 
придумайте 
приклади та 
запишіть їх. 
 

Робочий зошит Користуватися зразком 
блок-схемами  
(додаток  6.1 ) 

 

7. Збережіть 
документ в свою 
папку  під 
назвою «пр№2» 
 

Дія виконується 
маніпулятором Миша. 

Файл / сохранить как / 
диск D / учні / власна 
папка 
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ДОДАТОК 7 
 

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА (достатній рівень складності) 
 

Зміст завдання 
та послідовність 

виконання 
Технічні умови і вказівки щодо виконання завдання Малюнки (схеми) 

1.Прочитайте 
задачу  
 

Згенерувати випадкове число, вивести на екран це 
число, а також суму і похідну його цифр. 
 

 

2. Алгоритм 
рішення задачі 
запишіть до 
зошита 
 

 random (900) генерує випадкове число від 0 до 
899. Якщо додати до нього 100, то вийде 
діапазон від 100 до 999 включно, т. е. охоплює 
всі тризначні числа. 

 Щоб витягти з числа цифру сотень, треба його 
розділити без остачі на 100. 

 Для отримання цифри десяток можна спочатку 
розділити без остачі на 10, а потім знайти 
залишок від ділення на 10. 

 Одиниці витягуються шляхом знаходження 
залишку від ділення числа на 10. 

 

 

3. Запустіть 
програму  Turbo 
Pascal 7.1. та на 
мові 
програмування 
внесіть дані 
 

var 
 n: integer; 
 a,b,c: byte; 
begin 
 randomize; 
 n := random(900) + 100; 
 writeln(n); 
 a := n div 100; 
 b := n div 10 mod 10; 
 c := n mod 10; 
 writeln('Сумма: ',a+b+c); 
 writeln('Произведение: ',a*b*c); 
end. 

 

4. Приклад 
виконання 
програми 
запишіть у 
зошит. 

536 
Сумма: 14 
Произведение: 90 
 

 

5. Збережіть 
документ в свою 
папку  під 
назвою «пр№2» 
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ДОДАТОК 8 
 

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА (високий рівень складності) 
 

Зміст завдання 
та послідовність 

виконання 

Технічні умови і вказівки щодо виконання 
завдання 

Малюнки (схеми) 

1.Прочитайте 
умову задачі 
 

Припустимо, організації часто потрібно фарбувати 
баки циліндричної форми. При цьому вони 
фарбують тільки верхню частину і стінки із 
зовнішнього боку. Організації потрібно програма, 
яка б визначала, скільки банок фарби необхідно для 
фарбування того чи іншого бака. 

 

2. Алгоритм 
рішення задачі 
запишіть до 
зошита 
 

Програма повинна запитувати у користувача 
наступну інформацію: 
• діаметр бака; 
• висота бака; 
• витрата фарби (площа поверхні, яку можна 
пофарбувати однією банкою фарби). 
В результаті програма повинна видавати кількість 
необхідних банок. При отриманні дробового числа 
округлення має завжди відбуватися в більшу 
сторону. 
Площа даху бака (кола) обчислюється за формулою 
p * d2 / 4 (де p - число пі, d - діаметр). 
Площа бічної поверхні циліндра: p * d * h (де h - 
висота). 

 

3. Запустіть 
програму  Turbo 
Pascal 7.1. та на 
мові 
програмування 
винесіть дані 
 

var 

    d, h, b:real; 

    top, wall, q:real; 

    q_int:integer; 

  

begin 

write('Диаметр: '); 

readln(d); 

write('Высота: '); 

readln(h); 

write('Окрашиваемая площадь одной банкой: '); 

readln(b); 

  

    top := pi * sqr(d)/4.0; 

    wall := pi * d * h; 

    q :=(top + wall)/ b; 

    q_int := trunc(q)+1; 

  

write('Количество банок: ',q_int); 

  

readln 

end. 

 

5. Збережіть 
документ в свою 
папку  під 
назвою «пр№2» 

 

 

 



20 
 

ДОДАТОК 9 
 

НАГОРОДИ для заохочення учнів (медалі) 
 

за 

активність 

за 

старанність 

за 

успішність 


