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Дорогі друзі!
Цей підручник допоможе вам продовжити вивчення інформатики. 

Він складається із трьох розділів. Ви навчитесь використовувати мере-

жу інтернет для електронного листування та спільної роботи з докумен-

тами. А ще дізнаєтеся, що не тільки люди працюють в інтернеті, а й речі 

можуть використовувати мережу, навіть без участі людини!  Другий 

розділ переведе вас на новий рівень вивчення алгоритмів:  ви складати-

мете програми сучасною мовою програмування.  За матеріалами третьо-

го розділу ви опануєте програму для опрацювання табличних даних. По 

його завершенні ви будете будувати  моделі й розв’язувати практичні 

задачі. 

Усі уроки згруповано в тематичні блоки. Ви будете вивчати їх 

протягом одного або декількох уроків. Кожний блок завершується 

рубрикою Повторюємо, яка допоможе систематизувати свої знання та 

підготуватись до розділу Узагальнення. 

Щоб досягти очікуваних результатів навчання та бути компетентни-

ми в цифровому світі, радимо:

 напередодні уроку читати матеріали рубрики Вивчаємо, щоб ра-

зом з учнями та вчителем або вчителькою обговорити незрозуміле

й поділитись вивченим;

 виконати всі завдання з рубрики Діємо й бути готовими надати допо-

могу тим, хто не може оволодіти базовими вміннями без сторонньої 

допомоги;

 постійно експериментувати під час виконання завдань рубрики

Досліджуємо;

 готуватися до дискусій, уміти відстояти свою думку та вислухати

інших під час обговорення питань з рубрики Обговорюємо;

 постійно співпрацювати з іншими, навчати їх і навчатись у них під 

час роботи в парах і малих групах рубрики Працюємо в парах; 

 планувати свою навчальну діяльність, мислити логічно, шукати не-

звичні розв’язки завдань, робити висновки та самостійно приймати 

рішення, виконуючи завдання з рубрики Працюємо самостійно;

 обирати не тільки завдання базового рівня, а й ті, що потребу-

ють креативного мислення, здатності аналізувати, оцінювати,

творити, — саме вони позначені  та .

Ви вже дорослі. Тому маєте розуміти, що саме від вас залежить, чого 

ви можете досягти у своєму житті.  Використовуйте цей підручник та 

різноманітні навчальні ресурси, щоб  пізнавати нове, навчатися завжди 

і скрізь. 

Успіхів вам у пізнанні цікавих загадок цього світу! 


