
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Інформатика 10 клас 

 

Підручники: 

Інформатика : підруч. для 10 класу загальноосвітн. навч. 
закл. Автор: Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько. —К.:Генеза,2010. 
https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-
chernkova-shakotko-10-klas.html 
Інформатика : підручник для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / 
Автор: Морзе, Барна, Вембер. – Х.:Фоліо, 2010. 
https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/484-informatika-10-klas-morze 

 

Річна контрольна робота 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

1 

 

Комп’ютерні презентації   

 Поняття презентації та 

комп’ютерної презентації, їх 

призначення.  

Поняття про слайдові та  

потокові презентації.  

Огляд програмних і технічних 

засобів, призначених для 

створення і демонстрації 

презентацій. 

Створення презентації за 

допомогою  

майстра автовмісту та шаблонів  

оформлення, створення  

порожньої презентації, а також 

однієї презентації на базі іншої.  

Відкриття презентації та  

збереження її в різних 

форматах. 

Створення текстових написів і  

вставлення графічних 

зображень на слайди 

Підручник Морзе Н. 

В. 

Ст.. 23-131 

https://studfiles.net/pr

eview/5647793/page:

2/ 

Практична робота 

https://ru.calameo.co

m/read/00135821415

fe55807656 

https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D0%E8%E2%EA%B3%ED%E4/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CB%E8%F1%E5%ED%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D7%E5%F0%ED%B3%EA%EE%E2%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%D8%E0%EA%EE%F2%FC%EA%EE/
https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/434-nformatika-rven-standartu-rivknd-lisenko-chernkova-shakotko-10-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%CC%EE%F0%E7%E5/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C1%E0%F0%ED%E0/
https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C2%E5%EC%E1%E5%F0/
https://4book.org/uchebniki-ukraina/10-klass/484-informatika-10-klas-morze
https://studfiles.net/preview/5647793/page:2/
https://studfiles.net/preview/5647793/page:2/
https://studfiles.net/preview/5647793/page:2/
https://ru.calameo.com/read/00135821415fe55807656
https://ru.calameo.com/read/00135821415fe55807656
https://ru.calameo.com/read/00135821415fe55807656


презентації.  

Додавання анімаційних ефектів 

до об’єктів слайда. 

 Анімаційні ефекти змінювання 

слайдів.  

Демонстрація  презентації у 

різних програмних 

середовищах 

 

 

2 Текстовий процессор 

  Створення нумерованих і 

маркованих списків.  

 Налаштування  параметрів 

сторінок.  

Створення колонтитулів. 

Перегляд документа в різних 

режимах. 

 Друк документа.  

Таблиці в текстових 

документах Вставлення 

зображень у текстовий 

документ і  налаштування  їхніх 

властивостей.  

Робота з редактором 

формул. Використання стилів, 

правила стильового 

оформлення документів різних 

типів.  

Поняття про схему 

документа. Автоматичне 

створення змісту документа. 

 Поняття про шаблон 

документа; створення 

документа за допомогою 

майстра. 

 Настроювання середовища 

користувача текстового 

процесора. 

 

 

Підручник Морзе Н. 

В. 

Ст. 133-208 

https://www.ua5.org/

word/ 

 

https://sites.google.co

m/site/informatica1ku

rs/informatika/lekciie

/tekstvij-redaktor-

microsoft-word 

 

Практична робота 

https://www.slideshar

e.net/oksanaoksana16

/word-69572354 

https://www.ua5.org/word/
https://www.ua5.org/word/
https://sites.google.com/site/informatica1kurs/informatika/lekciie/tekstvij-redaktor-microsoft-word
https://sites.google.com/site/informatica1kurs/informatika/lekciie/tekstvij-redaktor-microsoft-word
https://sites.google.com/site/informatica1kurs/informatika/lekciie/tekstvij-redaktor-microsoft-word
https://sites.google.com/site/informatica1kurs/informatika/lekciie/tekstvij-redaktor-microsoft-word
https://sites.google.com/site/informatica1kurs/informatika/lekciie/tekstvij-redaktor-microsoft-word
https://www.slideshare.net/oksanaoksana16/word-69572354
https://www.slideshare.net/oksanaoksana16/word-69572354
https://www.slideshare.net/oksanaoksana16/word-69572354


3 Комп’ютерні публікації. 

  Робота з публікаціями.  

Ознайомлення з програмою 

Microsoft Publisher. 

Створення буклетів. 

Робота з малюнками в 

публікаціях. 

Створення інформаційних 

бюлетенів та буклетів 

Підручник Морзе Н. 

В. 

Ст.  209-242 

Презентація 

http://www.myshared

.ru/slide/1237560/ 

Практична робота 

https://www.youtube.

com/watch?v=6ksmip

1XGtU 

4 Служби Інтернету  

 

4.1 Електронна 

пошта 

Принципи функціонування 

електронної пошти. 

 Огляд програм для роботи з 

електронною поштою. 

Робота з електронною 

поштою через веб-інтерфейс: 

реєстрація поштової скриньки, 

надсилання, отримання й 

перенаправлення повідомлень, 

навігація серед папок, 

вилучення повідомлень, 

вкладання файлів. 

Робота з поштовим 

клієнтом: управління 

обліковими записами, 

надсилання, отримання й 

перенаправлення повідомлень, 

використання шаблонів 

повідомлень, розміщення 

повідомлень у папках, 

вилучення повідомлень. 

 Перегляд атрибутів 

повідомлень, вкладання файлів, 

використання адресної книги, 

списків розсилання, довідкової 

системи.  

Створення власних 

Підручник Морзе Н. 

В. 

Ст. 244-282 

http://www.myshared.ru/slide/1237560/
http://www.myshared.ru/slide/1237560/
https://www.youtube.com/watch?v=6ksmip1XGtU
https://www.youtube.com/watch?v=6ksmip1XGtU
https://www.youtube.com/watch?v=6ksmip1XGtU


шаблонів листів. 

Етикет електронного 

листування. 

4.2 Інтерактивне 

спілкування 

Поняття миттєвого 

повідомлення.  

Обмін миттєвими 

повідомленнями: принципи 

функціонування служби, огляд 

популярних програм. 

Реєстрація в службі обміну 

миттєвими повідомленнями.                       

Створення й ведення списку 

контактів, надсилання 

текстових, графічних та 

відеоповідомлень. 

Поняття форуму. 

 Реєстрація на форумі та 

участь в обговореннях. 

       Спілкування в чатах. 

Етикет інтерак-тивного 

спілкування. 

 

Підручник Морзе Н. 

В. 

Ст. 283-298 

 

 


