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Інформатика. 10 клас 

Загальні відомості 

• Підручник для 10 (11) класу є продовженням лінійки підручників для  
8 і 9 класів. 

• Глибина розкриття тем відповідає навчальній програмі з інформатики 
(рівень стандарту) для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти. 

• �Гармонійне поєднання викладання матеріалу з практичним його 
закріпленням дозволяє формувати предметні та ключові компетентності, 
передбачені програмою. 

• ��Завдання для самостійного виконання орієнтовані на використання 
багатоплатформного вільного програмного забезпечення, що дозволяє 
працювати за комп’ютерами з різними операційними системами. 



Інформатика. 10 клас 

Розподіл навчального матеріалу за темами та програмні засоби 



Інформатика. 10 клас 

Особливості підручника 

• Актуалізація знань на початку кожного 
розділу 

• ��Приклади практичного застосування 
набутих знань 

• ��Вправи для закріплення навичок 
роботи  
за комп’ютером 

• ��Завдання на формування предметних  
і ключових компетентностей 

• ��Питання для самоперевірки за 
кожною темою 

• ��Наявність навчально-методичного 
комплекту «Інформатика-10 (11)» 

Інтернет-підтримка на сайті 
interactivе.ranok.com.ua 

• Електронна версія підручника для 
безкоштовного завантаження 

• �Онлайнтестування для самоконтролю 
знань учнів 

• �Практичні роботи з покроковим 
описом 



Інформатика. 10 клас 

Виділення основного в тексті 

У тексті виділено означення, основні 
поняття та твердження, 
 
важливі відомості, на які слід 
звернути  
 
увагу, а також приклади,  
що унаочнюють 
теоретичний матеріал. 



Інформатика. 10 клас 

Матеріал у вигляді схем і таблиць 

Навчальний матеріал супроводжено схемами і таблицями, що дає змогу наочно 
ілюструвати його зміст, полегшує сприйняття та аналіз інформації. 



Інформатика. 10 клас 

Приклади на підтримку теорії 

Навчальний матеріал супроводжується численними 
прикладами на підтримку теорії або має практичне 
спрямування, що допоможе учням самостійно 
опановувати сучасні інформаційні технології, 
орієнтуватися  в розмаїтті інтернетсервісів тощо. 

Ілюстративний матеріал 

Рисунки допомагають учням  швидше зрозуміти 
завдання,  завдяки чому залишається більше часу на 
формування практичних навичок, ілюструють 
орієнтовний результат роботи. 



Інформатика. 10 клас 

Питання для самоперевірки 

У підручнику до кожного параграфа 
наведено велику кількість запитань для 
контролю знань. Шукаючи відповіді, учні 
зможуть закріпити вивчене, оцінити рівень 
своїх знань з певної теми. 

Вправи для самостійного виконання 

Вправи містять окремі завдання  і завдання  
з покроковим описом виконання. 



Інформатика. 10 клас 

Зв’язок теорії з практикою 

• Завдання зорієнтовані на матеріал, 
знайомий учням із попередніх класів 
або з інших предметів. 

• Зміст вправ наближений  до реалій 
сучасного життя.  

• Вправи спрямовані на вдосконалення 
навичок учнів у користуванні 
програмним забезпеченням  
та убезпеченні його від інтернетзагроз 

• Система вправ позитивно впливає на 
вдосконалення навичок користувача, 
необхідних в інформаційному 
суспільстві. 
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