
 
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 ІНФОРМАТИКА  10 КЛАС (Базовий інваріантний модуль) 
 
Підручники: 
1. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 
середньої освіти   Ривкінд, Й. Я.; Лисенко, Т. І.; Чернікова, Л. А.; Шакотько, В. В. (2018) 
https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/103/%d0%a0%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d1%96
%d0%bd%d0%b4_%d0%86%d0%bd%d1%84%d0%be%28%d1%80%d1%81%29_%d0%9f_10.%d1%83%
d0%ba%d1%80_%28084-17%29_V-60.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
2. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 
середньої освіти   Руденко, В. Д.; Речич, Н. В.; Потієнко, В. О. (2018) 
https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/74/%d0%86nformatyka%20%28riven%20
standartu%29_pidruchnyk%20dlia%2010%2811%29%20klasu%20ZZSO%20%28Rudenko%20V.D.
%2c%20Rechych%20N.%20V.%2c%20Potienko%20V.%20O.%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
3. «Інформатика (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної 
середньої освіти   Бондаренко, О.О.; Ластовецький, В. В.; Пилипчук, О. П.; Шестопалов, 
Є. А. (2018) 
https://lib.imzo.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/37/%D0%86nformatyka%20%28riven%20
standartu%29_pidruchnyk%20dlia%2010%2811%29%20klasu%20ZZSO%20%28Bondarenko%20O
.%20O.%2c%20Lastovetskyi%20V.%20V.%2c%20Pylypchuk%20O.%20P.%2c%20She.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
 
1 семестр  
Семестрова контрольна робота № 1  
 

№ Розділ/тема Зміст навчального 
матеріалу 

Джерела інформації 

1 Вступний урок. 
Повторення основних 
тем за курс 9-го класу. 

Повторення правил ТБ. 
Повторення основних тем 
за курс 9-го класу. 

Правила поведінки у кабінеті 
інформатики - 
https://youtu.be/Wy9lSRFB1os 
Вплив клавіатури на здоров’я 
користувача - https://studopedia.org/2-
113901.html 
Правила підготовки комп’ютера до 
роботи - https://studopedia.org/2-
113907.html 

2 Інформаційні технології  у суспільстві 

2.1 Основні складові та 
ознаки сучасного 
суспільства 
 

Інформаційні процеси, 
інформаційні системи як 
важливі складники й 
ознаки сучасного 
суспільства 
Основні поняття і 
терміни: Інформація, 
повідомлення, дані, 
інформаційні процеси, 
інформаційна система 

Структура інформаційної системи - 
https://studopedia.org/2-113896.html 
Інформаційні процеси -  
https://www.youtube.com/watch?v=tz2Qz
l-1khg 
 
https://drive.google.com/file/d/19jtX0lJaII
gpzTwev_Jt7H50K5ZgXwEv/view 
 

2.2 Сучасні інформаційні 
технології. Людина в 
інформаційному 

Інформаційні системи у 
сучасному суспільстві їх 
значення, поняття 

https://naurok.com.ua/urok-na-temu-
suchasni-informaciyni-tehnologi-ta-
sistemi-lyudina-v-informaciynomu-



суспільстві ключових 
компетентностей людини 
у ХХІ столітті 
Основні поняття і 
терміни: Інформаційна  
технологія, інформаційне  
суспільство 

suspilstvi-35810.html 

2.3 Проблеми 
інформаційної безпеки. 
Загрози при роботі в 
Інтернеті 
і їх уникнення 

Загрози користувача 
інтернету, захист 
інформаційних данних 
Основні поняття і 
терміни: Інформаційна  
безпека, спам, фішінг, 
SSL. 

https://drive.google.com/file/d/11Ho4QEy
Lg5X_cz9C9IF77eV9Pt0OJY-K/view 
 
http://www.authorstream.com/Presentatio
n/Yakuba-3541778-10/ 

2.4 Навчання в Інтернеті. 
Професії майбутнього 
– аналіз тенденцій 
на ринку праці. Роль 
інформаційних 
технологій в роботі 
сучасного працівника 

Як використовувати 
інтернет для навчання. 
Як розвиток технологій 
впливає на ринок праці. 
Основні поняття і 
терміни: Відкриті курси, 
віртуальний цифровий 
помічник 

https://drive.google.com/file/d/1j052cuU5
aYy3RId_QbK200sYJSJRYD6S/view 
 
http://www.authorstream.com/Presentatio
n/Yakuba-3541776-10/ 

2.5 Комп’ютерно-
орієнтовані засоби 
планування, виконання 
і прогнозування 
результатів навчальної, 
дослідницької 
і практичної діяльності 

Як використовувати 
цифрові технології для 
планування діяльності. 
Технології які 
допомагають виконувати 
навчальні дослідження 
 Основні поняття і 
терміни: Органайзер, 
тайм-трекінг, 
планувальник  завдань 

https://drive.google.com/file/d/1GF0pqIL
Xov_mkmQqwkdRenVseTh3ajAH/view 
 
http://www.authorstream.com/Presentatio
n/Yakuba-3541775-10/ 

2.6 Інтернет-маркетинг та 
інтернет-банкінг. 
Системи електронного 
урядування. Цифрове 
громадянство 

Інструменти та засоби 
інтернет-маркетингу, 
інтернет-банкінг. Е-
урядування, електронна 
взаємодія. 
Основні поняття і 
терміни: Інтернет-
маркетинг, інтернет-
банкінг, електронне  
урядування, електронний 
цифровий підпис. 

http://www.authorstream.com/Presentatio
n/Yakuba-3541774-10/ 
Посібник з цифрового громадянства та 
безпеки в інтернеті - 
http://nus.org.ua/wp-
content/uploads/2018/08/PRESS.pdf 
 

2.7 Поняття про штучний 
інтелект, інтернет 
речей, 
Smart-технології та 
технології 
колективного інтелекту 

Як колективний інтелект 
пов’язаний зі штучним 
інтелектом. Інтернет 
речей, Smart-технології. 
Основні поняття і 
терміни: Штучний  

Штучний інтелект: що ми про нього 
знаємо? (BBC News Україна) - 
https://www.youtube.com/watch?v=sA2EV
Md3KOU 
SMART - 

https://uk.wikipedia.org/wiki/SMART 
 



інтелект, Інтернет речей, 
Smart-технології, Smart-
економіка 

https://drive.google.com/file/d/1WbBN_kS
2CFmhF12d-Fxm3Pn_54cfmwQO/view 
 
http://www.authorstream.com/Presentatio
n/Yakuba-3555486-10/ 

3 Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних 

3.1 Комп'ютерне 
моделювання об'єктів і 
процесів. 
Комп'ютерний 
експеримент. 

Модель, які бувають 
моделі, комп'ютерне 
моделювання. 
Особливості 
комп'ютерного 
експерименту. 
Основні поняття і 
терміни: класифікація 
моделей, комп’ютерний  
експеримент, вибіркова 
сукупність 

https://drive.google.com/drive/folders/1F
6Q_gXMe49tDB8us8Zq4ZlOvO_u1wQp4 

3.2  Основи статистичного 
аналізу даних. Пошук 
та збір наборів даних. 
Соціальні аспекти 
масштабного аналізу 
даних 

Основні поняття і 
терміни: Математична  
статистика, 
характеристики  
вибірки,  

https://drive.google.com/file/d/1AzDMaX
n6PgnSQsI30xq43VjQ-T2z_B5L/view 

3.3 Розв’язування систем 
рівнянь, 
оптимізаційних задач.  

Алгоритми розв’язку 
системи рівнянь з 
використанням пошуку 
рішення 
Основні поняття і 
терміни: оптимізаційна 
задача 

http://vsimppt.com.ua/lessons/10klas/urok
12 

3.4 Програмні засоби для 
складних обчислень, 
аналізу даних та 
фінансових 
розрахунків. 

Приклади програм для для 
складних обчислень, 
аналізу даних та 
фінансових розрахунків. 
Умовні позначення 
арифметичних операцій.  
Програмні засоби для 
фінансових обрахунків. 
Основні поняття і 
терміни:   GRAN, 
підпрограма 
«Калькулятор», BMDP,  
EViews,  GenStat… 

GRAN - МАТЕМАТИЧНИЙ 
ПРОЦЕСОР - 
http://www.zhaldak.npu.edu.ua/prohramn
yi-zasib-gran 
ПРОГРАМА В ФОРМАТІ .EXE - 
http://download.vsimppt.com.ua/Program
/Gran/ 
Програмні засоби для фінансових 
обрахунків - 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=
1&z=5676 
 

3.5 Візуалізація рядів і 

трендів даних. 

Інфографіка.  

Візуалізація рядів і 
трендів даних. 
Основні поняття і 
терміни : Інфографіка,  

Візуалізація даних - 
https://www.slideshare.net/tarasvolyanyu
k/presentation-infographic-40755976 
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4 Системи керування базами даних 
4.1 Поняття бази даних і 

систем керування 
базами даних, їх 
призначення 

Поняття, призначення й 
основні функції систем 
управління базами даних. 
Поняття моделі даних, 
основні моделі даних. 
Основні поняття і 
терміни:  БД, предметна 
область (ПО), об'єкт 
предметної області, 
СКБД, модель даних. 

База даних - 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%
D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4
%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85 
 
https://docs.google.com/document/d/1Oo
peIR1IQKnAnH_rTepd-
N_kWcsDOd0cUGdr1zUhdX4/pub 
 

4.2 Модель «сутність-
зв’язок» предметної 
області. 

Поняття сутності, 
атрибута, ключа, зв’язку. 
Правила побудови моделі 
даних предметної області. 
Класифікація зв’язків за 
множинністю. 
Основні поняття і 
терміни:  Сутність, 

різновиди зв’язків, 
ключові атрибути. 

https://docs.google.com/document/d/154
yiDWQbG3oZJvXUB2w_tfgzmFfkO21hL
v6iBQThtWI/pub  

4.3 Реляційні бази даних, 
їхні об’єкти. Ключі й 
зовнішні ключі. 
Зв’язки між записами 
і таблицями. 
Визначення типу 
зв'язку. 

Реляційні бази даних. 
Поняття ключа. Види 
ключів. Відношення. 
Головна та підлегла 
таблиці 
Основні поняття і 
терміни: первинний 
ключ; зовнішній ключ; 
відношення, типи 
відношень; головна 
(master) та підлегла (detail) 
таблиці. 

Базові поняття реляційної моделі 
даних –  
https://www.bestprog.net/uk/2017/09/18/
basic-concepts-of-the-relational-data-
model_ua/ 
 
https://www.bestprog.net/uk/2017/10/02/
relational-databases-the-concept-of-a-
key-types-of-keys-relations-master-table-
and-detail-table_ua/ 

4.4 Створення таблиць. 
Введення і 
редагування даних 
різних типів. 

Проектування БД. 
Створення структури БД. 
Введення та редагування 
даних. Робота з 
таблицями. 
Основні поняття і 
терміни: 

https://fizmat.7mile.net/informatika-
11/15-proektuvanya-baz-danih.htm 
 
Створення БД та таблиць - 
https://youtu.be/ccTgFsCpq9s 
 
 

4.5 Впорядкування, 
пошук і фільтрування 
даних. Робота з 
запитами на вибірку.
  
 

Пошук, упорядкування та 
фільтрування даних. 
Використання запитів. 
Форми. Звіти. 
Основні поняття і 
терміни: Запит, SQL, 
фільтрування. 

https://fizmat.7mile.net/informatika-
11/18-poshuk-danih.htm 

5 Мультимедійні та гіпертекстові документи 
5.1 Технології опрацювання 

мультимедійних даних. 
Поняття про мультимедійні 
дані, Програмне забезпечення 
для опрацювання 

Технологія опрацювання 
мультимедійних даних -  
https://prezi.com/xzekvr66imfi/presenta



мультимедійних даних 
Основні поняття і 
терміни: Типи (формати) 
мультимедійних файлів та 
відповідні програми, кодек, 
медіаплеєр. 

tion/ 
Мультимедійні дані та їхнє оформлення  
- http://muzychi-
school.edukit.kiev.ua/Files/downloads/6
.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D
1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F%20
%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0
%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D
1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D
0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%
D1%96%20%D0%B4%D0%B0%D0%
BD%D1%96%20%D1%82%D0%B0%
20%D1%97%D1%85%D0%BD%D1%
94%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F.ppt 

5.2 Проектування та 
створення об'єктів 
мультимедіа 

Структура веб-сайту. Етапи 
створення веб-сайтів. 
Засоби розробки веб-сайтів. 
Автоматизоване створення 
веб-сайта. 
Основні поняття і 
терміни: веб-сторінка, веб-
сайт, хостінг. 

https://sites.google.com/site/voloshinole
n/distancijnij-kurs-it-individualnoie-ta-
kolektivnoie-komunikaciie/urok-1 
 
https://fizmat.7mile.net/informatika-
11/23-etepi-stvorenya-saytu.htm 
Автоматизоване створення веб-сайту 
-  
https://sites.google.com/site/voloshinole
n/distancijnij-kurs-it-individualnoie-ta-
kolektivnoie-komunikaciie/urok-10 

5.3 Системи керування 
вмістом для веб-
ресурсів. 

Популярні системи 
управління сайтами. 
Основні поняття і 
терміни: CMS, хостінг 

Система керування вмістом - 
https://websait.uz.ua/posluhy/cms/ 
Програми -  
https://astwellsoft.com/uk/blog/cms.ht
ml 

5.4 Поняття про мову 
розмітки 
гіпертекстового 
документа. 

Мова розмітки гіпертексту. 
Базові конструкції мови 
HTML. 
Основні поняття і 
терміни: мова HTML, 
Коди (теги) мови HTML, 
структура HTML-
документа  

Поняття про мову розмітки 
гіпертексту - 
http://ito.vspu.net/ENK/Met_pro_nav_I
T/web_pos_IT/zmist_IT/Elekt_posibn/in
formatuka/Posibnuk/informatuka/teoriy
a/HTML.htm 
 
https://docs.google.com/document/d/1J
z8-JlLUEQSO1E--
ZMyqyF1mMli_e0dl5UPxZc8Ei0s/pub 

5.5 Гіпертекстові, графічні, 
анімаційні та 
мультимедійні елементи 
на веб-сторінках.  

Формати зображень, 
розміщення й вирівнювання 
зображень на веб-сторінках. 
Створення й розміщення на 
сайтах gif-анімації. 
Розміщення на веб-
сторінках аудіо файлів. 
Вставляння відеофайлів і 
настроювання параметрів 
їхнього відтворення. 
Відтворення онлайновому 
режимі. 

Зображення та gif-анімація на веб-
сторінках - 
https://docs.google.com/document/d/1s
b5Q2uM_KDsrJUBDW6eIsfPzzNmkyrn
i9IDy_XK91j8/pub 
 
Аудіо та відео на веб-сторінках - 
https://docs.google.com/document/d/1B
eTn3Cyz5MyIFeP6TuzDyVHE3hyIxhi
B9D7zQuCaQKY/pub 
Наповнення веб-сторінки текстом та 
графічними даними, створення 



Основні поняття і 
терміни: Формати GIF 
(.gif), PNG (.png), JPEG 
(.jpg), формати відеофайлів, 
формати аудіофайлів 

гіперпосилань, завантаження файлів 
-  
https://sites.google.com/site/voloshinol
en/distancijnij-kurs-it-individualnoie-
ta-kolektivnoie-komunikaciie/urok-2 
 

5.6 Ергономіка розміщення 
відомостей на веб-
сторінці 

Базові елементи веб-
дизайну, правила зручного 
розміщення відомостей на 
веб-сайті 
Основні поняття і 
терміни: контент, хостінг. 

Базові елементи веб-дизайну -  
https://sites.google.com/site/voloshinol
en/distancijnij-kurs-it-individualnoie-
ta-kolektivnoie-komunikaciie/urok-4 
Правила зручного розміщення 
відомостей на веб-сайті -  
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kie
voit/2016/62/index.html 

5.7 Поняття пошукової 
оптимізації та 
просування веб-сайтів. 

Оптимізація сайту, 
внутрішня та зовнішня 
оптимізація сайту, просування 
сайтів в пошукових системах  
Основні поняття і 
терміни: SEO, семантичне 
ядро 

Оптимізація для пошукових систем - 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E
%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B
C%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%8
6%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%
BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D
1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%81
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BC 

 
 
РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- написання конспекту; 
- виконання комп’ютерних презентацій,  
- виконання навчальних проектів, 
- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 
 


