
Навчально-методичний комплект 

“Інформатика. 10 клас”



Склад комплекту

Підручник “Інформатика. 10 клас”

• рівень стандарту 

• академічний рівень (укр. і рос. мовами)

Збірник завдань “Інформатика. 10 клас”

(теоретичні та практичні завдання, 

тренувальні вправи, практичні роботи, 

завдання для тематичного оцінювання)

+ СD-диск з додатковим матеріалом

(файли-заготовки та ін.) 

Сайт методичної підтримки курсу 

(allinf.at.ua)



Он-лайн підтримка на allinf.at.ua

• Календарне планування

• Файли-заготовки для практичних завдань і 

практичних робіт 

• Корисні посилання 

• Форум

• Гостьова книга

• Консультування вчителів 

• Мережна спільнота вчителів, які навчають за  

підручниками нашого авторського колективу



Структура підручника (рівень стандарту)

№ Тема
Годин за 

програмою
Пунктів у 

підручнику

1. Текстовий процесор (Word 2007) 8 7

2.

Комп’ютерні презентації та публікації :

2.1. Створення і показ комп’ютерних презентацій 5 5

2.2. Обробка мультимедійних даних 4 3

2.3. Основи створення комп’ютерних публікацій 3 2

3.

Служби Інтернету:

3.1. Електронна пошта 4 3

3.2. Інтерактивне спілкування 3 3

4.

Програмні засоби навчального призначення:

4.1. Програмні засоби навчання профільного 
предмету

2 1

4.2. Навчання в Інтернеті 1 1

4.3. Програмні засоби навчання іноземних мов 1 1

Резервний час 4

Усього 35



Структура підручника (академічний рівень)

№ Тема
Годин за 

програмою
Пунктів у 

підручнику

1. Текстовий процесор (Word 2007) 8 7

2. Комп’ютерні презентації 5 5

3.

Системи обробки табличної інформації:

3.1. Електронні таблиці. Табличний процесор 5 5

3.2. Аналіз даних у середовищі табличного 
процесора

6 4

4.

Служби Інтернету:

4.1. Електронна пошта 3 3

4.2. Інтерактивне спілкування 3 3

5.

Програмні засоби навчального призначення:

5.1. Навчання в Інтернеті 1 1

5.2. Програмні засоби навчання іноземних мов 1 1

Резервний час 2

Усього 35



Структура пунктів підручника

Запитання 

для 

актуалізації 

знань



Узагальнене 

викладення 

теоретичного 

матеріалу, опис 

способів діяльності

Структура пунктів підручника



Структура пунктів підручника

Запитання для 

контролю знань 

за рівнями 

навчальних 

досягнень



Структура пунктів підручника

Різнорівневі 

практичні 

завдання 

(індивідуальний 

підхід)



Структура пунктів підручника

Практичні 

роботи 

відповідно 

до програми





Умовні позначення:



Принципи викладення матеріалу

1. Відповідність викладеного матеріалу

змісту програми

2. Строга відповідність рівня викладення

матеріалу компетенціям учнів, зазначеним у

навчальній програмі

3. Об'єктний підхід до вивченні понять курсу

4. Алгоритмічний підхід при вивченні 

способів діяльності

5. Наочність (315 рисунків і скріншотів та 48 

таблиць)



Принципи викладення матеріалу

6. Доступність

7. Орієнтація на останні версії програмного

забезпечення, яке постачається з НКК,

зокрема на Office 2007

8. Навчаючи, розвивати (завдання

проблемного, дослідницького, евристичного,

творчого характеру)



Об’єктний і алгоритмічний підходи

Об'єкт

Властивості 

об'єкта

Класифікація

об'єктів

Операції з

об'єктом

Значення

властивостей
створення

редагування

форматування

команда

виконавець
система команд 

виконавця



Формування базових понять

Базові 
поняття 

курсу

Об'єкт

Слайд

Список

Властивості 
об'єкта

Властивості
слайда

Властивості 
списку

Класифікація
об'єктів

Види 
слайдів

Види списків

Операції над
об'єктом

Операції над 
слайдами

Операції над 
списками



Алгоритми способів діяльності



Структура збірника завдань

 Завдання 
для 
опрацювання 
теоретичного 
матеріалу до 
кожного 
уроку



Структура збірника завдань

 Тренувальні 
вправи до 
кожного 
уроку, 
оформлені 
як алгоритм 
із вказівками 
щодо їх 
виконання



Структура збірника завдань

 Завдання для 
самостійного 
виконання, у 
тому числі 
аналогічні до 
тренувальних



Структура збірника завдань

 Практичні роботи відповідно до програми в 
2-х варіантах

 Різнорівневі завдання для тематичного 
оцінювання з кожної теми, відповідно до 
вимог програми 




