
  



  

Курс інформатики для старшої 
школи має модульну структуру
 і складається з двох частин – 

базового та вибіркових модулів.



  

Модуль — структурна одиниця  
програми, подана як організаційно-

методичний блок, що містить цілісний 
набір компетенцій



  

Основою навчання інформатики 
в 10-11 класах є базовий модуль, 

зміст якого може бути розширений 
за рахунок вибіркових модулів. 

Цей модуль є мінімально допустимою 
нерозривною структурною одиницею 

програми, розділення в часі та 
рознесення вивчення базового 

модуля на два роки не допускається. 



  

Базовий модульБазовий модуль

● Інформаційні технології в 
суспільстві
● Моделі і моделювання. Аналіз та 
візуалізація даних
● Системи керування базами даних
● Мультимедійні та гіпертекстові 
документи



  

Якщо на вивчення інформатики, як 
вибірково-обов’язкового курсу, навчальним 
планом передбачається більше, ніж 35 годин, 
базовий модуль доповнюється вибірковими 
модулями з відповідною кількістю годин



  

Графічний дизайн
Комп’ютерна анімація
Тривимірне моделювання
Математичні основи інформатики
Інформаційна безпека
Веб-технології
Основи електронного документообігу
Бази даних
Формальна логіка
Комп’ютерні технології опрацювання 
звукової інформації
Креативне програмування



  

Вибіркові модулі учитель добирає, 
відповідно до профілю навчання 
навчального закладу, запитів, 

індивідуальних інтересів і здібностей 
учнів, регіональних особливостей, 

матеріально-технічної бази та 
наявного програмного забезпечення. 

Рознесення вивчення змісту 
вибіркового модуля на два роки не 

допускається.  



  

Кількість та тематика варіативних 
модулів погоджується методичною 
службою навчального закладу.
У випадку поділу класу на групи 
можливе окреме планування курсу 
інформатики(з вибором відповідних 
модулів) для кожної з груп за 
погодженням з методичною службою 
та адміністрацією закладу загальної 
середньої освіти. 



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ
ТА ТА 

ЇХ ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯЇХ ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Графічний дизайнГрафічний дизайн

● Графічний дизайн як засіб 
візуальної комунікації 

● Растрова графіка
● Основи композиції та дизайну 
● Векторна графіка
● Графічний дизайн у поліграфії

35 35 годингодин



  

Графічний дизайнГрафічний дизайн

Редактори растрової графіки:
● Gimp
● Pinta
● Paint.NET
● PixBuilder Studio
● Pixia
● Artweaver 
● Krita



  

Графічний дизайнГрафічний дизайн

Онлайнові сервіси растрової 
графіки:
● Pixlr
● Sumopaint
● CloudCanvas
● Aviary



  

Графічний дизайнГрафічний дизайн

Редактори векторної графіки:
● Inkscape
● Libreoffice Draw
● Pencil
● Gravit
● Vector Paint
● Karbon



  

Графічний дизайнГрафічний дизайн

Онлайнові сервіси векторної графіки:
● Method Draw
● Gravit Designer
● Vector paint
● Vectr
● Sketchpad
● ImageBot



  

Графічний дизайнГрафічний дизайн

Програми для комп’ютерної верстки:
● Scribus
● Microsoft Office Publisher 
● SpringPublisher

Онлайнові сервіси:
● Lucidpress
● Fatpaint



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Комп’ютерна анімаціяКомп’ютерна анімація

● Основи анімації 
● Анімація в редакторі растрової 

графіки
● Векторна анімація

35 35 годингодин



  

Комп’ютерна анімаціяКомп’ютерна анімація

Програми для комп’ютерної анімації:
● Synfig Studio
● Tupi
● Pencil2D
● OpenToonz
● Blender



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Тривимірне моделюванняТривимірне моделювання

● Тривимірна графіка
● Створення простих тривимірних об'єктів
● Створення та редагування тривимірних 

об’єктів неправильної форми
● Матеріали і текстури
● Тривимірна анімація
● Візуалізація та рендеринг

35 35 годингодин



  

Тривимірне моделюванняТривимірне моделювання

Програми для тривимірного 
моделювання:
● Blender
● Wings 3D
● Art of Illusion
● K-3D



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Математичні основи Математичні основи 
інформатикиінформатики

● Системи числення
● Подання даних у комп'ютері
● Математична логіка
● Основи теорії інформації

35 35 годингодин



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Інформаційна безпекаІнформаційна безпека

● Основи безпеки інформаційних 
технологій

● Забезпечення безпеки 
інформаційних технологій

● Безпека комп'ютерних систем і 
мереж

17 17 годингодин



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Веб-технологіїВеб-технології

● Напрямки та інструменти веб-дизайну
● Проектування та верстка веб-сторінок
● Графіка та мультимедіа для веб-

середовища
● Веб-програмування
● Основи дизайну та просування веб-

сайту

35 35 годингодин



  

Веб-технологіїВеб-технології

Програми для веб-дизайну:
● Bluefish
● Google Web Designer 
● Nvu



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Основи електронного Основи електронного 
документообігудокументообігу

● Документи та документообіг
● Технічні та програмні засоби 

обробки документів та інформації
● Електронний документообіг

17 17 годингодин



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Бази данихБази даних

● Проектування моделі бази даних

● Створення реляційної бази даних

35 35 годингодин



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Формальна логікаФормальна логіка

● Предмет і значення логіки
● Поняття
● Висловлювання
● Закони логіки
● Умовиводи
● Аналогія і гіпотеза
● Логічні основи теорії аргументації
● Логічний практикум
● Основні напрямки сучасної логіки

35 35 годингодин



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Комп’ютерні технології Комп’ютерні технології 
опрацювання звукової інформаціїопрацювання звукової інформації

● Звукова інформація в комп’ютерних 
системах

● Програмне забезпечення для 
роботи зі звуком

● Способи та засоби обробки звукової 
інформації

● Публікація звукової інформації

35 35 годингодин



  

Комп’ютерні технології Комп’ютерні технології 
опрацювання звукової інформаціїопрацювання звукової інформації

Програми для обробки звуку 
та MIDI-редактори:
● Audacity
● MidiEditor
● Anvil Studio
● LilyPond
● MuseScore



  

ВИБІРКОВІ МОДУЛІВИБІРКОВІ МОДУЛІ



  

Креативне програмуванняКреативне програмування

● Цифрове мистецтво та творчість
● Графічні побудови та взаємодії
● Функції
● Об’єкти та класи
● Мультимедіа
● Інтерфейс програмного продукту

35 35 годингодин



  

Чекаю на запитанняЧекаю на запитання
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