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Метою навчання школярів 10-11-х класів закладів загальної середньої 

освіти є продовження формування в них інформаційної культури та 

інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та 

соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання 

засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій [1].  

Оновлена  програма шкільного курсу інформатики передбачає модульну 

структуру: базовий модуль (структурна одиниця навчальної програми, подана 

як організаційно-методичний блок) доповнюється варіативними модулями, 

критеріями вибору яких є профіль навчання, запити та індивідуальні інтереси і 

здібності учнів, матеріально-технічна база та наявне програмного забезпечення 

тощо [1]. До переліку рекомендованих до використання у шкільному курсі 

інформатики у 10-11-х класах закладів загальної середньої освіти включено  

«Графічний дизайн», «Комп’ютерна анімація», «Тривимірне моделювання», 

«Математичні основи інформатики», «Інформаційна безпека», «Веб-

технології», «Основи електронного документообігу», «Бази даних», 

«Формальна логіка», «Креативне програмування». 

Модульний підхід у побудові шкільного курсу інформатики має 

забезпечити його гнучкість та надати свободу учасникам  освітнього процесу у 

відборі і наповненні необхідного конкретного навчального матеріалу для 

навчання учнів і реалізації поставлених дидактичних цілей. 
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