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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. Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі ў мове праграмавання (26 гадзін)
Мэты вывучэння тэмы: развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення, фарміраванне ўменняў складаць алгарытмы 
з выкарыстаннем асноўных алгарытмічных канструкцый.
Плануемыя вынікі: уменне чытаць, змяняць і складаць праграмы з выкарыстаннем асноўных алгарытмічных канстру-
кцый, дапаможных алгарытмаў.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з правіламі працы і бяспечных паводзін у камп’ютарным кла-
се; засваенне паняццяў «алгарытм», «уласцівасці алгарытму», «мова праграмавання», «тыпы даных», «аперацыі з тэ-
кставымі файламі», «сімвальныя і радковыя велічыні», «рэкурсія».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; валоданне прыёмамі выкарыстання 
асноўных алгарытмічных канструкцый, радковага тыпу даных, тэкставых файлаў і дапаможных алгарытмаў для 
рашэння задач з розных прадметных галін

1 (1) Алгарытм і яго ўласцівасці.
Азначэнне алгарытму, яго ўласцівасці. Распрацоўка алгарытму. Запіс алгарытму

§ 1 [1]

2 (2) Мовы праграмавання.
Высокаўзроўневыя мовы праграмавання. Парадыгмы. Асноўныя структурныя элементы 
мовы праграмавання

§ 2 [1]

* Курсівам адзначаны тэмы і пытанні, якія не вывучаюцца паралельна на базавым узроўні.

1

Працяг

1 2 3

3 (3) Тыпы даных.
Асноўныя тыпы даных. Лікавыя тыпы даных. Увод-вывад даных

[2]

4 (4)
5 (5)

Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі.
Каманда галінавання. Каманда выбару

[2]

6 (6)
7 (7)
8 (8)

Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі.
Каманда цыкла. Цыкл з прадумовай і цыкл з постумовай. Цыкл з параметрам

[2]

9 (9)
10 (10)

Дапаможныя алгарытмы.
Паняцце дапаможнага алгарытму (працэдуры, функцыі). Карыстальніцкія працэдуры  
і функцыі. Апісанне дапаможных алгарытмаў.
Выкананне практычнай работы на стварэнне і выкарыстанне карыстальніцкіх працэдур

[2]

11 (11)
12 (12)

Лакальныя і глабальныя зменныя.
Лакальныя і глабальныя зменныя, прыклады іх выкарыстання ў задачах цэлалікавай арыф-
метыкі.
Выкананне практычнай работы з выкарыстаннем лакальных і глабальных зменных

[2]

13 (13)
14 (14)

Рэкурсія.
Дапаможныя алгарытмы з параметрамі. Рэкурэнтныя суадносіны. Рэкурсія. Паняцце ды-
намічнага праграмавання.
Выкананне практычнай работы з выкарыстаннем рэкурсіі

[2]

15 (15)
16 (16)

Тэкставыя файлы.
Тэкставыя файлы. Арганізацыя ўводу-вываду даных з выкарыстаннем тэкставых файлаў.
Выкананне практычнай работы з выкарыстаннем тэкставых файлаў

[2]

17 (17)
18 (18)

Сімвальныя і радковыя велічыні.
Сімвальныя і радковыя велічыні. Аперацыі над сімвальнымі і радковымі велічынямі. Станда-
ртныя працэдуры і функцыі для працы з сімвальнымі і радковымі велічынямі.
Выкананне практычнай работы з выкарыстаннем стандартных працэдур для працы з сім-
вальнымі і радковымі велічынямі

[2]
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19 (19)
20 (20)
21 (21)

Апрацоўка радкоў.
Апрацоўка радкоў. Карыстальніцкія працэдуры і функцыі апрацоўкі радкоў.
Выкананне практычнай работы з выкарыстаннем карыстальніцкіх працэдур і функцый 
апрацоўкі радкоў

[2]

22 (22)
23 (23)
24 (24)
25 (25)

Праектныя заданні.
Выкарыстанне радковага тыпу даных, тэкставых файлаў і дапаможных алгарытмаў з пара-
метрамі для рашэння практыка-арыентаваных задач з розных прадметных галін

[2]

26 (26) Кантрольная работа па тэме 1

Тэма 2. Алгарытмы апрацоўкі масіваў (37 гадзін)
Мэты вывучэння тэмы: развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення, фарміраванне ўменняў выкарыстоўваць ма-
сівы, розныя структуры даных на мове праграмавання.
Плануемыя вынікі: уменне чытаць, змяняць і складаць праграмы з выкарыстаннем масіваў і структур даных.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: засваенне паняццяў «масіў», «спіс», «стэк», «чарга», «клас», «структура кла-
са», «аперацыі для апрацоўкі лінейных структур даных».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкарыстанне масіваў, розных стру-
ктур даных для рашэння практычных задач

1 (27)
2 (28)

Структураваны тып даных масіў.
Паняцце масіву. Апісанне масіваў. Аперацыі над масівамі. Увод і вывад элементаў масіву. 
Рашэнне задач з выкарыстаннем уводу-вываду масіваў

[2]

3 (29)
4 (30)

Выкананне арыфметычных дзеянняў з элементамі масіву.
Вылічэнне сум і здабыткаў элементаў. Вылічэнне сум і здабыткаў пры працы з двума масі-
вамі. Двухмерныя масівы. Паняцце шматмернага масіву. Рашэнне задач на выкананне ары-
фметычных дзеянняў

[2]

5 (31) Дзеянні над элементамі масіву.
Выкарыстанне масіву, элементы якога з’яўляюцца канстантамі. Пабудова кругавой дыяграмы

[2]

3

Працяг
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6 (32)
7 (33)

Пошук элементаў з зададзенымі ўласцівасцямі.
Лінейны пошук, падлік у масіве. Пошук у масіве аднаго элемента, які задавальняе ўмову 
пошуку. Знаходжанне ўсіх элементаў, якія задавальняюць умову пошуку. Рашэнне задач  
з выкарыстаннем алгарытму лінейнага пошуку

[2]

8 (34)
9 (35)

Максімальны і мінімальны элементы масіву.
Пошук максімальнага (мінімальнага) элемента ў масіве. Рашэнне задач з выкарыстаннем 
алгарытму пошуку максімальнага (мінімальнага) элемента. Пабудова гістаграмы (слупко-
вай дыяграмы)

[2]

10 (36)
11 (37)

Пераўтварэнне элементаў масіву.
Змяненне элементаў масіву ў залежнасці ад выканання некаторых умоў. Абмен месцамі эле-
ментаў масіву. Выдаленне элемента з масіву. Устаўка элемента ў масіў

[2]

12 (38)
13 (39)
14 (40)

Двухмерныя і шматмерныя масівы.
Увод-вывад, фарміраванне і пераўтварэнне масіваў.
Выкананне практычных работ з выкарыстаннем двухмерных і шматмерных масіваў

[2]

15 (41)
16 (42)
17 (43)

Паняцце структуры (запісу).
Структуры (запісы). Палі структуры (запісу). Апісанне структур (запісаў).
Выкананне практычных работ з выкарыстаннем структур (запісаў)

[2]

18 (44)
19 (45)

Структуры як параметры.
Масівы і структуры як параметры працэдур і функцый.
Выкананне практычных работ з выкарыстаннем масіваў і структур (запісаў) як параметраў

[2]

20 (46) Масівы структур.
Масівы радкоў. Масівы структур

[2]

21 (47)
22 (48)

Пошук зададзенага элемента.
Пошук зададзенага элемента ў масіве радкоў, масіве структур, шматмерным масіве, масі-
ве масіваў.
Выкананне практычных работ на пошук зададзенага элемента

[2]
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23 (49)
24 (50)
25 (51)

Віды сартаванняў.
Сартаванне аднамернага масіву выбарам, абменам, простымі ўстаўкамі. Сартаванне зліц-
цём. Хуткае сартаванне.
Выкананне практычных работ з выкарыстаннем сартавання

[2]

26 (52) Бінарны пошук.
Бінарны пошук у адсартаваным масіве

[2]

27 (53) Бібліятэчныя функцыі.
Выкарыстанне бібліятэчных функцый для сартавання і пошуку даных

[2]

28 (54)
29 (55)
30 (56)

Лінейныя структуры даных.
Спісы. Базавыя аперацыі: дабаўленне і выдаленне элементаў, пошук элемента. Структуры 
даных: стэк, чарга, дэк.
Выкананне практычных работ з выкарыстаннем лінейных структур даных

[2]

31 (57)
32 (58)

Класы ў аб’ектна-арыентаваным праграмаванні (ААП).
Асноўныя паняцці ААП. Клас. Апісанне класа. Унутранае прадстаўленне аб’ектаў. Канстру-
ктар і дэструктар. Стварэнне і выдаленне аб’екта. Даныя і метады класа. Выкарыстан-
не класаў

[2]

33 (59) Правільнасць і складанасць алгарытму.
Паняцце правільнасці і складанасці алгарытму

[2]

34 (60)
35 (61)
36 (62)

Праектныя заданні.
Выкарыстанне розных структур даных пры складанні і запісе алгарытмаў на мове прагра-
мавання для рашэння практыка-арыентаваных задач з розных прадметных галін

[2]

37 (63) Кантрольная работа па тэме 2

5

Працяг

1 2 3

Тэма 3. Захоўванне і апрацоўка інфармацыі ў базах даных (16 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», «рэляцыйная база даных», «СКБД», «та-
бліца», «поле», «запіс», «форма», «справаздача», «запыт», «мова SQL».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук рашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: «Ства-
рэнне і змяненне табліц базы даных. Увод і рэдагаванне даных», «Звязванне табліц», «Сартаванне даных у табліцы», 
«Стварэнне формаў», «Стварэнне справаздач», «Фарміраванне запытаў на выбарку даных»

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

[3]

2 (65) Стварэнне табліц базы даных.
Стварэнне табліц базы даных. Увод і рэдагаванне даных

[3]

3 (66) Праца з табліцамі базы даных.
Звязванне табліц базы даных. Сартаванне даных у табліцы

[3]

4 (67)
5 (68)

Стварэнне формаў базы даных.
Паняцце формы. Спосабы стварэння формаў.
Выкананне практычнай работы па стварэнні формаў

[3]

6 (69)
7 (70)

Стварэнне, прагляд і экспарт справаздач.
Паняцце справаздачы. Спосабы стварэння справаздач.
Выкананне практычнай работы па стварэнні справаздач

[3]

8 (71) Фарміраванне запытаў на выбарку.
Паняцце запыту. Спосабы стварэння запытаў

[3]

9 (72)
10 (73)

Асновы мовы SQL.
Выкарыстанне SQL для стварэння і змены табліц. Найпрасцейшыя запыты.
Выкананне практычнай работы па стварэнні і змене табліц

[2]
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11 (74)
12 (75)
13 (76)

Выкарыстанне SQL для пабудовы запытаў.
Фарміраванне запытаў на выбарку даных візуальнымі сродкамі і з выкарыстаннем каманды 
SELECT. Выкананне практыка-арыентаваных заданняў

[2]

14 (77) Стварэнне формаў базы даных.
Выкананне практычнай работы па стварэнні запытаў

[3]

15 (78) Абагульняльнае паўтарэнне па тэме.
Стварэнне розных аб’ектаў БД

[3]

16 (79) Кантрольная работа па тэме 3

Тэма 4. Камп’ютар як універсальная прылада апрацоўкі інфармацыі (21 гадзіна)
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», «Выкананне арыфметычных дзеянняў у розных сістэмах злічэ-
ння», «Кадзіраванне тэкставай, графічнай, гукавой і відэаінфармацыі, разлік неабходнай памяці», «Пабудова лагі-
чных выразаў і выкананне бітавых аперацый, рэалізаваных у мове праграмавання»

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

§ 8 [1]

2 (81) Знешнія ўстройствы.
Класіфікацыя знешніх устройстваў. Апаратнае забеспячэнне для падключэння да сеткі Ін-
тэрнэт. Прынцыпы працы апаратных сродкаў камп’ютара

§ 9 [1]

7
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3 (82) Праграмнае забеспячэнне камп’ютара.
Праграмны прынцып працы камп’ютара. Розныя падыходы да класіфікацыі праграмнага 
забеспячэння

§ 10 [1]

4 (83)
5 (84)

Прадстаўленне даных.
Інфармацыя і даныя. Прамы, адваротны і дадатковы код. Аналагавае і лічбавае прадстаў-
ленне даных.
Выкананне практычнай работы па прадстаўленні даных

§ 11 [1]

6 (85) Кадзіраванне лікавых даных.
Паняцце сістэмы злічэння. Прынцыпы пабудовы сістэм злічэння. Перавод лікаў з адной пазі-
цыйнай сістэмы злічэння ў іншую

§ 12 [1]
[2]

7 (86)
8 (87)

Арыфметычныя аперацыі.
Выкананне арыфметычных дзеянняў у розных сістэмах злічэння.
Практычная работа на выкананне арыфметычных аперацый над лікамі, якія зададзены ў роз-
ных сістэмах злічэння і патрабуюць папярэдняга пераводу ў адну сістэму злічэння

[2]

9 (88) Кадзіраванне тэкставых даных.
Прадстаўленне тэксту. Паняцце кодавай табліцы. Рашэнне задач на кадзіраванне тэксту

§ 13 [1]

10 (89) Кадзіраванне графікі, гуку і відэа.
Прынцыпы кадзіравання графікі, гуку і відэа. Кадзіраванне графікі. Кадзіраванне гуку. Ка-
дзіраванне відэа. Рашэнне задач на кадзіраванне графікі, гуку і відэа

§ 14 [1]

11 (90)
12 (91)

Разлік памяці.
Разлік неабходнай памяці пры кадзіраванні тэкставай, графічнай, гукавой і відэаінфармацыі.
Выкананне практычнай работы па разліку неабходнай памяці пры кадзіраванні графічнай, 
гукавой і відэаінфармацыі

§ 14 [1]
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Працяг

1 2 3

13 (92)
14 (93)

Розныя падыходы да вымярэння інфармацыі.
Змястоўны падыход. Алфавітны падыход. Імавернасны падыход. Рашэнне практычных за-
дач на вызначэнне аб’ёму інфармацыі

§ 15 [1]

15 (94)
16 (95)
17 (96)

Алгебра логікі.
Асноўныя элементы алгебры логікі. Лагічныя выказванні. Лагічныя аперацыі. Табліцы праўдзі-
васці лагічных аперацый. Лагічныя выразы. Пабудова і спрашчэнне лагічных выразаў. Пабу-
дова табліц праўдзівасці лагічных выразаў.
Выкананне практычных работ па пабудове табліц праўдзівасці лагічных выразаў

[2]

18 (97)
19 (98)

Пераўтварэнне лагічных выразаў.
Асноўныя законы алгебры логікі. Пераўтварэнне лагічных выразаў з выкарыстаннем зако-
наў алгебры логікі.
Выкананне практычных работ па пераўтварэнні лагічных выразаў

[2]

20 (99)
21 (100)

Бітавыя аперацыі.
Выкарыстанне бітавых аперацый, рэалізаваных у мове праграмавання.
Выкананне практычнай работы па выкарыстанні бітавых аперацый у мове праграмавання

[2]

Тэма 5. 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»

1 (101) Разнавіднасці камп’ютарных камунікацый.
Віды камп’ютарных камунікацый і іх прызначэнне

§ 6 [3]

9

Заканчэнне

1 2 3

2 (102) Асабістая інфармацыйная прастора і абарона інфармацыі.
Арганізацыя асабістай інфармацыйнай прасторы

§ 7 [3]

3 (103) Асабістая інфармацыйная прастора і абарона інфармацыі.
Інфармацыйная бяспека асобы. Персанальныя даныя

§ 7 [3]

Рэзерв (2 гадзіны)
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