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Тема: Інформаційні технології в професійній діяльності для виконання 

розрахунків 

 

Мета: 

- Навчити  основні математичні терміни в професійній діяльності 

- Розвити навички роботи з  математичними термінами в професійній діяльності 

- Вивчити правила математичних розрахунків 

- Виховати зацікавленість до обраної професії 

 

Хід уроку: 

 

 (Перегляд відео 1) 

Інформаційні технології в сучасному світі дозволяють  автоматизувати роботу будь- 

якого спеціаліста в будь-якій сфері діяльності і відповідно скорити  порядок роботи до 

мінімального витрату часу. Кожний фахівець, який хоче мати високий рівень попиту 

на свої послуги, зобов’язаний опанувати роботу з спеціальним програмним 

забезпеченням для осучаснення своєї діяльності.  

В вашій професійній діяльності  інформаційні технології дозволять: 

 -скласти  схему електричної розводки в приміщенні 

- розрахувати вартість робіт 

- зробити необхідні розрахунки для визначення кількості, сорту та якості необхідного 

обладнання  

- виконати окремі види робіт, які можуть бути не доступні для звичайного фахівця та 

інш. 

Перед тим, як провести електрику в будинок, треба скласти докладний план 

проведення робіт з умовними позначеннями різних приладів. Ось основний перелік 

приладів, які будуть використовуватися при роботі і які треба якось позначити на 

плані: 

• проводи; 

• лічильник; 

• вимикач; 

• розетка; 

• запобіжники; 

• реле напруги; 

• настановні і монтажні коробки; 



Всі зазначені пристосування доведеться придбати в магазині. Також треба купити 

клемники для з'єднання проводів, ізоляційну стрічку і "пробники". На закінчення 

знадобиться різний інструмент. Після того як визначились з приладами та 

інструментами необхідно скласти схему розміщення приладів електромережі. І тільки 

на останок провести зазначені роботи з залученням спеціаліста даної галузі з виплатою 

заробітної плати. 

 
Розведення в двокімнатній квартирі 

На виконання даних робіт ми можемо залучити можливості сучасного 

програмного забезпечення. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо роботу 

програми Visio для малювання електричних схем. 

1. Установка додатка Visio 

- Перейдіть за посиланням https://officeinstall.info/microsoft-visio/25-microsoft-

visio-2003.html  

- Оберіть версію програми у відповідності до ваших системних вимог 

 

- Оберіть команду «Завантажити» 

https://officeinstall.info/microsoft-visio/25-microsoft-visio-2003.html
https://officeinstall.info/microsoft-visio/25-microsoft-visio-2003.html


- В розділі «Завантажити» натисніть кнопку «Зававнтажити» 

 

- Подвійним клацам запустіть установочний файл 

- Виконайте вказівки майстра установки 

- Перезавантажте ПК для правильної роботи 

Створення нового документа 

Створенню нового документа в програмі приділяється особлива увага. Робиться це 

кількома способами: 

1. Можна вибрати шаблон, який найбільш підходить користувачеві. 

 

2. За допомогою категорії шаблонів. 



 

3. Можна відшукати необхідні на сайті «Ofice.com». Там вони також розбиті по 

категоріям. Тут же є можливість скористатися пошуком і знайти конкретний шаблон. 

 

4. Програма Microsoft Visio взаємодіє з іншими текстовими редакторами, тому схеми і 

діаграми можна вибирати з інших документів. 



 

5. І нарешті, можна створити абсолютно порожній документ без зразків і набору 

інструментів, які створюються потім. Цей спосіб створення документів підходить 

користувачам, які вже більш-менш знайомі з програмою. Новачкам краще починати з 

простих схем. 

 

Додавання та редагування фігури 

Фігури є головною складовою будь-якої схеми. Додати їх можна простим 

перетягуванням в робочу область. 



 

Розмір легко змінюється мишею. За допомогою панелі для редагування, можна 

змінювати різні властивості фігури, наприклад змінити її колір. Ця панель дуже схожа 

на Microsoft Exсel та Word. 

 

З'єднання фігур 

Різні фігури можна з'єднувати між собою, робиться це в ручному або автоматичному 

режимі. 



 

Зміна властивостей фігур і тексту 

За допомогою спеціального набору інструментів можна змінювати зовнішній вигляд 

фігури. Вирівнювати, міняти кольори і обведення. Тут же додається і редагується 

текст і його зовнішній вигляд. 

 

Додавання візуального ефекту 

У програмі Microsoft Visio крім стандартних об'єктів вставляються і інші: малюнки, 

креслення, діаграми і т.д. Для них можна зробити виноску або підказку. 



 

Налаштування відображення 

Для зручності користувача або в залежності від завдання, щоб особа, якій листа, 

колірну схему самих об'єктів, фон можна змінювати. Ще можна додавати різні 

рамочки. 

 

Зв'язка об'єктів 

Дуже зручною функцією є додавання до схем різних об'єктів, які можна пов'язувати з 

фігурами. Це можуть бути документи з зовнішніх джерел, малюнки або легенди 

(пояснення до схем). 



 

Аналіз створеної схеми 

За допомогою вбудованих інструментів створену схему можна проаналізувати на 

відповідність до всіх вимог. 

 

Виправлення помилок 

Ця функція містить набір інструментів за допомогою яких текст перевіряється на 

помилки. При необхідності можна скористатися вбудованими довідниками, 

перекладачем або змінити мову. 



 

Налаштування сторінки 

Відображення створених документів також легко змінити. Можна налаштовувати 

масштаб, робити розрив сторінок, відобразити вікна зручним чином і інше. 

 

Після розгляду даної програми у мене залишилися позитивні враження. Продукт в 

якійсь мірі нагадує інші редактори Microsoft тому ніяких особливих труднощів в 

роботі не викликає. 

переваги 

  Досить простий інтерфейс; 

  Величезна кількість інструментів; 

  Відсутність реклами. 

недоліки 

  російський інтерфейс. 

 

 



 

VІІ. Домашнє завдання 

1. Законспектувати матеріал уроку. Фото надіслати на ел. пошту викладача 

2. В зошиті замалювати електричну схему для подальшого виконання 

практичної роботи 

 
3. Для зворотнього зв’язку ел. пошта: 2573562@ukr.net 

 

 

 

 

 

 


