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Інфарматыка
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы: 
1. Котов, В. М. Информатика : учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. об-

учения / В. М. Котов, А. И. Лапо, Ю. А. Быкадоров [и др.]. — Минск : Нар. асвета, 2019.
2. Информатика. 8—9 классы. Дидактические и диагностические материалы : пособие для учителей учреждений 

общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / С. И. Зенько [и др.] ; под ред. С. И. Зенько. — Мозырь, 
2018.

3. Заборовский, Г. А. Информатика в 9 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образова-
ния с белорус. и рус. яз. обучения / Г. А. Заборовский, А. Е. Пупцев. — Минск, 2011.

4. Cайты: Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by, http://moodle.edu.by; Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 
www.academy.edu.by.

№ 
урока Тэма ўрока, асноўныя пытанні, якія вывучаюцца Дамашняе заданне

1 2 3

Тэма 1. Інфармацыйныя рэсурсы сеткі Інтэрнэт (5 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўлення аб арганізацыі сеткі Інтэрнэт, воблачных тэхналогіях.
Плануемыя вынікі: уменне выкарыстоўваць анлайн-сэрвісы для індывідуальнай і калектыўнай работы.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з правіламі работы і бяспечных паводзін у камп’ютарным класе; 
асваенне паняццяў «вэб-сервер», «адрасацыя ў сетцы Інтэрнэт», «пошукавая сістэма», «пошукавы каталог», «вобла-
чнае сховішча», «сэрвісы сумеснай работы», аналіз эфектыўнасці пошуку ў Інтэрнэце, азнаямленне з правіламі сетка-
вага этыкету, мерамі бяспекі ў сетцы Інтэрнэт, адказнасцю за здзяйсненне супрацьпраўных дзеянняў у сетцы Інтэрнэт.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: «Выка-
рыстанне нацыянальных адукацыйных рэсурсаў для выканання заданняў з розных прадметных галін», «Выкарыста-
нне сэрвісаў сумеснай работы для выканання заданняў з розных прадметных галін»

1 Арганізацыя сеткі Інтэрнэт.
Арганізацыя службы WWW. Паняцце аб вэб-серверы. Адрасацыя ў сетцы Інтэрнэт

§ 1

1

Працяг

1 2 3

2 Нацыянальныя інфармацыйныя рэсурсы.
Інфармацыйныя рэсурсы Інтэрнэту. Сэрвісы нацыянальных адукацыйных рэсурсаў

§ 2

3 Пошук у сетцы Інтэрнэт.
Пошукавыя сістэмы. Пошукавыя каталогі. Эфектыўнасць пошуку, захаванне вынікаў

§ 3

4 Воблачныя тэхналогіі. Сэрвісы сумеснай работы.
Воблачнае сховішча даных. Захоўванне і сумеснае рэдагаванне дакументаў

§ 4

5 Сеткавы этыкет і меры бяспекі ў сетцы Інтэрнэт.
Асноўныя правілы сеткавага этыкету. Меры бяспекі і адказнасць за здзяйсненне су-
працьпраўных дзеянняў у сетцы Інтэрнэт

§ 5

Тэма 2. Алгарытмы апрацоўкі радковых велічынь (8 г)
Мэты вывучэння тэмы: развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення, фарміраванне ўяўлення аб алгарытмах апра-
цоўкі радковых велічынь.
Плануемыя вынікі: веданне аб радковым тыпе даных і аб асноўных працэдурах і функцыях іх апрацоўкі, уменне выка-
рыстоўваць даведачную сістэму асяроддзя праграміравання, уменне чытаць, змяняць і састаўляць праграмы з выка-
рыстаннем каманд апрацоўкі радковых велічынь.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: асваенне паняцця «радковая велічыня», азнаямленне з прынцыпамі рабо-
ты каманд пошуку падрадка ў радку, устаўкі і выдалення сімвалаў у радку, пераўтварэння радка ў лік і ліку ў радок.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: «По-
шук падрадка ў радку», «Устаўка і выдаленне сімвалаў у радку», «Пераўтварэнне радкоў»

6 Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі і тыпы даных.
Паўтарэнне матэрыялу, вывучанага ў 7—8 класах. Алгарытм і алгарытмічныя ка-
нструкцыі. Тыпы даных

§ 6

7 Радковыя велічыні.
Увод, вывад, прысвойванне радковых велічынь

§ 7.1 

8 Радковыя велічыні.
Параўнанне і складанне радковых велічынь

§ 7.2
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Працяг

1 2 3

9 Стандартныя працэдуры і функцыі для работы з радковымі велічынямі.
Пошук у радку

§ 8.1

10 Стандартныя працэдуры і функцыі для работы з радковымі велічынямі.
Капіраванне, устаўка і выдаленне сімвалаў

§ 8.2

11 Састаўленне алгарытмаў апрацоўкі радковых велічынь.
Аналіз тэксту на наяўнасць розных сімвалаў

§ 9.1

12 Састаўленне алгарытмаў апрацоўкі радковых велічынь.
Пераўтварэнне радкоў

§ 9.2, 9.3

13 Абагульняючыя заняткі па тэме.
Рашэнне задач з розных прадметных галін

§ 6—9 

Тэма 3. Апрацоўка інфармацыі ў электронных табліцах (10 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўменняў працаваць з электроннымі табліцамі.
Плануемыя вынікі: валоданне прыёмамі апрацоўкі даных у электронных табліцах з выкарыстаннем адносных і абса-
лютных спасылак, формул, стандартных функцый.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: асваенне паняццяў «электронная табліца», «тыпы даных у электроннай та-
бліцы», «абсалютная спасылка», «адносная спасылка», «сартаванне даных», «фільтрацыя даных».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: «Увод 
і рэдагаванне даных», «Фарматаванне электроннай табліцы», «Выкарыстанне абсалютных і адносных спасылак і ўбу-
даваных функцый», «Пабудова дыяграм», «Сартаванне і фільтрацыя даных у электронных табліцах»

14 Паняцце электроннай табліцы.
Прызначэнне і тыпавыя задачы апрацоўкі інфармацыі ў электронных табліцах. Стру-
ктура электроннай табліцы. Тыпы даных у электроннай табліцы

§ 10

15 Стварэнне электроннай табліцы.
Увод даных. Тэкст. Лікавыя даныя. Паслядоўнасці. Формулы. Рэдагаванне даных

§ 11

3

Працяг

1 2 3

16 Рэдагаванне электроннай табліцы.
Аб’яднанне ячэек. Аперацыі з дыяпазонамі. Устаўка і выдаленне радкоў і слупкоў. 
Змяненне шырыні слупка і вышыні радка

§ 12

17 Фарматаванне электроннай табліцы.
Фарматаванне ячэек. Межы і заліўка. Фарматы лікаў. Падрыхтоўка табліцы да друку

§ 13

18 Спасылкі ў формулах.
Адносныя і абсалютныя спасылкі. Прынцып адноснай адрасацыі

§ 14

19 Выкарыстанне стандартных функцый.
Функцыі ў Excel. Катэгорыі функцый

§ 15

20 Сартаванне і фільтрацыя даных.
Сартаванне даных. Выкарыстанне тэкставых і лікавых фільтраў

§ 16

21 Пабудова дыяграм.
Устаўка дыяграмы. Настройка элементаў дыяграмы

§ 17

22 Выкарыстанне электронных табліц для выканання практычных заданняў з роз-
ных прадметных галін.
Рашэнне разліковых задач. Увод прагрэсій

§ 18

23 Выкарыстанне электронных табліц для выканання практычных заданняў з роз-
ных прадметных галін.
Аналітычная графіка. Размеркаванне даных і арганізацыя пошуку

§ 10—18 

24 Кантрольная работа па тэме 3 (1 г)

Тэма 4. Камп’ютарныя інфармацыйныя мадэлі (10 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўлення аб камп’ютарных інфармацыйных мадэлях.
Плануемыя вынікі: уменне ствараць і даследаваць найпрасцейшыя камп’ютарныя інфармацыйныя мадэлі.

4

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2019 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2019

www.adu.by 
www.aversev.by



Заканчэнне

1 2 3

Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: асваенне паняцця «мадэль»; знаёмства з відамі мадэлей і этапамі камп’юта-
рнага мадэліравання.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў па 
стварэнні і даследаванні мадэлей 

25 Мадэлі і віды мадэлей.
Паняцце мадэлі. Асноўныя віды мадэлей. Віды інфармацыйных мадэлей. Камп’юта-
рныя інфармацыйныя мадэлі. Сродкі рэалізацыі камп’ютарных мадэлей

§ 19

26 Мадэліраванне і яго этапы.
Мадэліраванне. Навуковыя метады ў мадэліраванні. Этапы камп’ютарнага мадэ-
ліравання

§ 20

27 Мадэліраванне ў задачы росту і ўбывання § 21

28 Мадэліраванне ў задачы вызначэння тэмпературных рэжымаў § 22

29 Мадэліраванне ў задачы выбару размяшчэння чыгуначнай станцыі § 23

30 Мадэліраванне ў задачы палёту цела, кінутага пад вуглом да гарызонту § 24

31 Мадэліраванне сродкамі тэкставага працэсара.
Мадэліраванне папяровых дакументаў. Камп’ютарныя носьбіты замест паперы. 
Рашэнне лагічных задач

§ 25

32 Знаёмства з 3D-рэдактарам.
Паняцце аб 3D-графіцы. Запуск і выбар шаблона. Перамяшчэнне камеры. Найпра-
сцейшыя аб’екты. Пераўтварэнні аб’ектаў. Тэкстуры і матэрыялы

§ 26

33 Мадэліраванне ў задачах праектавання будынкаў § 27

34 Мадэліраванне руху матацыкла § 28

35 Рэзерв (1 г)

5
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