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 (базавы ўзровень)
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы: 
1. Информатика : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обу чения /

В. М. Ко тов [и др.]. — Минск : Нар. асвета, 2020.
2. Электронны дадатак да вучэбнага дапаможніка (базавы ўзровень): http://profil.adu.by.
3. Сайты: Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by, http://e-vedy.adu.by; Акадэміі паслядыпломнай адукацыі

www.academy.edu.by.

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

1 2 3

Тэма 1. Алгарытмы апрацоўкі масіваў (12 гадзін)
Мэты вывучэння тэмы: развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення, фарміраванне ўменняў складаць алгарытмы 
апрацоўкі лікавых масіваў на мове праграмавання.
Плануемыя вынікі: уменне чытаць, змяняць і складаць праграмы з выкарыстаннем каманд апрацоўкі масіваў як стру-
ктураванага тыпу даных.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з правіламі працы і бяспечных паводзін у камп’ютарным кла-
се; засваенне паняццяў «алгарытм», «уласцівасці алгарытму», «мова праграмавання», «тып даных: масіў», «дзеян-
ні з элементамі масіву».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў:  
«Увод- вывад элементаў масіву», «Пошук элементаў з зададзенымі ўласцівасцямі», «Выкананне арыфметычных дзе-
янняў з элементамі масіву», «Пераўтварэнне элементаў масіву»

1 Алгарытм і яго ўласцівасці § 1 [1]

2 Мовы праграмавання.
Высокаўзроўневыя мовы праграмавання. Парадыгмы. Асноўныя структурныя элеме-
нты мовы праграмавання

§ 2 [1]
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3 Структураваны тып даных масіў.
Паняцце масіву. Апісанне масіваў. Аперацыі над масівамі. Увод і вывад элементаў масіву

§ 3.1—3.4 [1]

4 Структураваны тып даных масіў.
Рашэнне задач з выкарыстаннем уводу-вываду масіваў

§ 3.5 [1]

5 Выкананне арыфметычных дзеянняў з элементамі масіву.
Вылічэнне сум і здабыткаў элементаў. Вылічэнне сум і здабыткаў пры працы з двума 
масівамі

§ 4.1—4.2 [1]

6 Выкананне арыфметычных дзеянняў з элементамі масіву.
Выкарыстанне масіву, элементы якога з’яўляюцца канстантамі. Пабудова кругавой  
дыяграмы

§ 4.3—4.4 [1]

7 Пошук элементаў з зададзенымі ўласцівасцямі.
Лінейны пошук. Пошук аднаго элемента, які задавальняе ўмову пошуку. Знаходжанне 
ўсіх элементаў, якія задавальняюць умову пошуку

§ 5.1—5.3 [1]

8 Пошук элементаў з зададзенымі ўласцівасцямі.
Рашэнне задач з выкарыстаннем алгарытму лінейнага пошуку

§ 5.4 [1]

9 Максімальны і мінімальны элементы масіву.
Пошук максімальнага (мінімальнага) элемента ў масіве

§ 6.1 [1]

10 Максімальны і мінімальны элементы масіву.
Рашэнне задач з выкарыстаннем алгарытму пошуку максімальнага (мінімальнага) эле-
мента. Пабудова гістаграмы (слупковай дыяграмы)

§ 6.2—6.3 [1]

11 Пераўтварэнне элементаў масіву.
Асноўныя задачы. Змяненне элементаў масіву ў залежнасці ад выканання некаторых 
умоў. Абмен месцамі элементаў масіву

§ 7.1—7.3 [1]
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12 Пераўтварэнне элементаў масіву.
Выдаленне элемента з масіву. Устаўка элемента ў масіў

§ 7.4—7.5 [1]

Тэма 2. Захоўванне і апрацоўка інфармацыі ў базах даных (10 гадзін)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўменняў працы з базай даных.
Плануемыя вынікі: валоданне прыёмамі пошуку інфармацыі ў табліцах базы даных. 
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: засваенне паняццяў «база даных», «СКБД», «табліца», «поле», «запіс», «фо-
рма», «справаздача», «запыт».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: «Ства-
рэнне табліц базы даных. Увод і рэдагаванне даных», «Звязванне табліц», «Сартаванне даных у табліцы», «Стварэ-
нне формаў», «Стварэнне справаздач», «Фарміраванне запытаў на выбарку даных»

13 Паняцце базы даных. Сістэма кіравання базамі даных (СКБД).
Базы даных. Поле. Запіс. Прызначэнне сістэмы кіравання базамі даных

§ 1 [2]

14 Праца з табліцамі базы даных.
Стварэнне табліц базы даных. Увод і рэдагаванне даных

§ 2.1—2.2 [2]

15 Праца з табліцамі базы даных.
Звязванне табліц базы даных. Сартаванне даных у табліцы

§ 2.3—2.4 [2]

16 Стварэнне формаў базы даных.
Паняцце формы. Спосабы стварэння формаў

§ 3 [2]

17 Стварэнне формаў базы даных.
Выкананне практычнай работы па стварэнні формаў

§ 3 [2]

18 Стварэнне, прагляд і экспарт справаздач.
Паняцце справаздачы. Спосабы стварэння справаздач

§ 4 [2]

19 Стварэнне, прагляд і экспарт справаздач.
Выкананне практычнай работы па стварэнні справаздач

§ 4 [2]

3

Працяг

1 2 3

20 Фарміраванне запытаў на выбарку.
Паняцце запыту. Спосабы стварэння запытаў

§ 5 [2]

21 Стварэнне формаў базы даных.
Выкананне практычнай работы па стварэнні запытаў

§ 5 [2]

22 Абагульняльнае паўтарэнне па тэме.
Стварэнне розных аб’ектаў БД

§ 1—5 [2]

23 Кантрольная работа па тэме 2

Тэма 3. Камп’ютар як універсальная прылада апрацоўкі інфармацыі (8 гадзін) 
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ведаў аб прынцыпах працы камп’ютара і прадстаўленні даных.
Плануемыя вынікі: уменне супастаўляць праграмы з класам праграмнага забеспячэння, вымяраць аб’ём інфармацыі; 
уяўленне аб кадзіраванні даных і функцыянаванні камп’ютара.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: засваенне паняццяў «структурная схема камп’ютара», «сістэма злічэння», 
«кодавая табліца»; знаёмства з прынцыпамі класіфікацыі ПЗ.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: 
«Перавод ліку з адной сістэмы злічэння ў іншую», «Кадзіраванне тэкставай інфармацыі», «Кадзіраванне графічнай, 
гукавой і відэаінфармацыі»

24 Апаратныя сродкі камп’ютара.
Структурная схема камп’ютара. Сістэмная плата, сістэмная шына, працэсар. Віды і пры-
значэнне памяці

§ 8 [1]

25 Знешнія ўстройствы.
Класіфікацыя знешніх устройстваў. Апаратнае забеспячэнне для падключэння да сеткі 
Інтэрнэт. Прынцыпы працы апаратных сродкаў камп’ютара

§ 9 [1]

26 Праграмнае забеспячэнне камп’ютара.
Праграмны прынцып працы камп’ютара. Розныя падыходы да класіфікацыі прагра-
мнага забеспячэння

§ 10 [1]
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27 Прадстаўленне даных.
Інфармацыя і даныя. Аналагавае і лічбавае прадстаўленне даных

§ 11 [1]

28 Кадзіраванне лікавых даных.
Паняцце сістэмы злічэння. Перавод лікаў з адной пазіцыйнай сістэмы злічэння ў іншую

§ 12 [1]

29 Кадзіраванне тэкставых даных.
Прадстаўленне тэксту. Паняцце кодавай табліцы. Рашэнне задач на кадзіраванне тэксту

§ 13 [1]

30 Кадзіраванне графікі, гуку і відэа.
Кадзіраванне графікі. Кадзіраванне гуку. Кадзіраванне відэа. Рашэнне задач на кадзі-
раванне графікі, гуку і відэа

§ 14 [1]

31 Розныя падыходы да вымярэння інфармацыі.
Змястоўны падыход. Алфавітны падыход. Імавернасны падыход. Рашэнне задач на 
вызначэнне аб’ёму інфармацыі

§ 15 [1]

Тэма 4. Камп’ютарныя камунікацыі і Інтэрнэт (3 гадзіны)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўленняў аб электронных камунікацыях, уменняў выкарыстоўваць сродкі 
камунікацыі ў сетцы Інтэрнэт.
Плануемыя вынікі: валоданне прыёмамі самарэгулявання інфармацыйнага спажывання ў мэтах захавання інфарма-
цыйнай бяспекі, здароўя і псіхалагічнага дабрабыту.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: засваенне паняцця «электронныя камунікацыі».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычнага задання «Выка-
рыстанне сродкаў камунікацыі ў сетцы Інтэрнэт»

32 Разнавіднасці камп’ютарных камунікацый.
Віды камп’ютарных камунікацый і іх прызначэнне

§ 6 [2]

33 Асабістая інфармацыйная прастора і абарона інфармацыі.
Арганізацыя асабістай інфармацыйнай прасторы

§ 7 [2]
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34 Асабістая інфармацыйная прастора і абарона інфармацыі.
Інфармацыйная бяспека асобы. Персанальныя даныя

§ 7 [2]

35 Рэзерв (1 гадзіна)
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