
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Інформатика 11 клас 
 

Підручники: 

Інформатика : підруч. для 11 класу загальноосвітн. навч. 

закл. Автор: Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько. —К.:Генеза,2011. 
https://pidruchnyk.com.ua/450-nformatika-rven-standartu-rivknd-11-klas.html 

Інформатика : підручник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Автор: Морзе, Барна, Вембер. – К.:Школяр, 2011. 
https://pidru4nik.com/publ/11_klas/informatika/informatika_11_klas_morze_n_v/182-1-0-2497 

І семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

1 

 

Комп’ютерне 

моделювання. 

Основи 

алгоритмізації. 

 

 Моделі та моделювання. Типи 

моделей. 

Алгоритми та їх властивості. 

Форми подання алгоритмів. 

Базові алгоритмічні структури. 

Етапи розв’язування програм з 

використанням комп’ютера. 

http://klasnaocinka.co

m.ua/ru/dl/lection/view

/id/1/course_id/8381 

Підручник 

Ривкінд Й.Я. 

Ст. 5-33 

2 Системи 

опрацювання 

даних поданих у 

таблицях 

 

2.1 Електронні 

таблиці. 

Табличний 

процесор 

Поняття електронної 

таблиці. Запуск табличного 

процесора, відкриття й 

збереження документа. Огляд 

інтерфейсу табличного 

процесора. Поняття про книги, 

аркуші, рядки, стовпці, 

клітинки. Навігація аркушем і 

книгою; виділення    елементів 

книги й аркушу. Введення  

даних  до клітинок і 

редагування їх вмісту. 

Копіювання, переміщення й  

вилучення даних. 

1.http://ncpn.net.ua/el

ektronn-tablic.html 

 

Підручник 

Ривкінд Й.Я. 

Ст. 35-93 

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/450-nformatika-rven-standartu-rivknd-11-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://pidru4nik.com/publ/11_klas/informatika/informatika_11_klas_morze_n_v/182-1-0-2497
http://klasnaocinka.com.ua/ru/dl/lection/view/id/1/course_id/8381
http://klasnaocinka.com.ua/ru/dl/lection/view/id/1/course_id/8381
http://klasnaocinka.com.ua/ru/dl/lection/view/id/1/course_id/8381
http://ncpn.net.ua/elektronn-tablic.html
http://ncpn.net.ua/elektronn-tablic.html


Автозаповнення. Форматування 

даних, клітинок і діапазонів 

клітинок. Використання 

найпростіших формул.  

Абсолютні, відносні та мішані 

посилання на клітинки і 

діапазони клітинок. Посилання 

на клітинки  з інших аркушів та 

з  інших книг. Копіювання 

формул та модифікація 

посилань під час копіювання. 

2.2 Аналіз даних у 

середовищі 

табличного 

процесора 

Графічний аналіз рядів 

даних. Різновиди діаграм, їх 

створення та налаштування. 

Призначення й використання 

основних математичних, 

статистичних, логічних 

функцій табличного процесора. 

Сортування й фільтрування 

даних у таблицях. 

Використання розширених 

фільтрів. Проміжні підсумки та 

зведені таблиці. 

Автоматизоване вибирання 

даних із таблиць. Умовне 

форматування даних. 

1. Діаграми 

https://4book.org/uch

ebniki-ukraina/7-

klass/1894-

informatika-7-klas-

rivkind-2015-ukr/4-6-

diagrami-v-excel-

2007/page-127 

 

2. Підручник 

Ривкінд Й.Я. 

Ст. 94-128 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127
https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127
https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127
https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127
https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127
https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127
https://4book.org/uchebniki-ukraina/7-klass/1894-informatika-7-klas-rivkind-2015-ukr/4-6-diagrami-v-excel-2007/page-127


ІІ семестр 

 

Семестрова контрольна робота № 2  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела 

інформації 

3 Бази даних. 

Системи 

управління 

базами даних 

 

  Бази даних. Модель «сутність-

зв’язок». 

Моделі даних. Основні поняття 

реляційної бази даних. 

Етапи створення бази даних. 

Поняття про системи 

упрацювання базами даних. 

Системи управління базами 

даних Microsoft Office Access.  

Відображення моделі 

«сутність-зв’язок» на базу 

даних. Робота з таблицями бази 

даних. 

Форми. Створення, редагування 

та форматування форм. 

Сортування, пошук і 

фільтрування даних у 

середовищі СУБД. 

Запити в Access 2007 

Звіти. Створення звітів в Access 

2007 
 

1. http://www.sub

ject.com.ua/do

vidnik/inform/

4.html 

2. Пактичні 

роботи 

https://studfiles

.net/preview/57

34115/ 

3.       3. 

Підручник 

Ривкінд Й.Я. 

Ст. 129-210 

4 Інформаційні 

технології 

персональної та 

колективної 

комунікації 

  

  Інгроване використання засобів 

опрацювання електронних 

документів. 

Типи веб-сторінок. 

Класифікація веб-сторінок. 

Етапи створення веб-сайтів. 

Основи веб-дизайну. 

Засоби автоматизованої 

розробки веб-сайтів. 

1. Підручник 

Ривкінд Й.Я. 

Ст. 211-295 

http://www.subject.com.ua/dovidnik/inform/4.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/inform/4.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/inform/4.html
http://www.subject.com.ua/dovidnik/inform/4.html
https://studfiles.net/preview/5734115/
https://studfiles.net/preview/5734115/
https://studfiles.net/preview/5734115/


Технології та сервіси Веб 2.0 

Веб спільноти. Створення 

блогів. 

Спільна робота з документами. 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- написання конспекту; 

- виконання практичних робіт; 

- робота з програмами; 

- участь в конкурсах, олімпіадах, вікторинах. 

 


