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Прадмова

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне вучэбнага матэрыялу 
з’яўляецца неад’емнай часткай работы настаўніка і складзена ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі па інфарматыцы для ўстаноў агульнай ся-
рэдняй адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Каляндарна-тэматычнае планаванне не з’яўляецца нарматыўным дакумен-
там. Яно носіць рэкамендацыйны характар і заклікана аказаць метадычную да-
памогу настаўніку, які можа змяняць колькасць гадзін па тэмах з абавязковым 
выкананнем патрабаванняў, што прад’яўляюцца праграмай. Звяртаем увагу, што 
асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены вучнямі на ўроку.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне падрыхтавалі:
6 клас — А. А. Буслаўскі, А. І. Лапо, А. М. Вайцяховіч, А. Л. Міняйлава, 

Д. А. Вярбовікаў, Н. Р. Каляда;
7 клас — А. І. Лапо, А. М. Вайцяховіч, А. Л. Міняйлава, Д. А. Вярбовікаў, 

Н. Р. Каляда; 
8, 9 класы — І. Ф. Кірыновіч;
10, 11 класы — А. І. Лапо, А. Л. Міняйлава.
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6 клас 
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе:
1. Пупцев, А. Е. Информатика : учеб. пособие для 6 кл. общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения 

с 11-летним сроком обучения / А. Е. Пупцев, Н. П. Макарова, А. И. Лапо. Минск : Нар. асвета, 2008.
2. Макарова, Н. П. Информатика в 6 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений с бело-

рус. и рус. яз. обучения / Н. П. Макарова, А. Е. Пупцев, А. И. Лапо. Минск, 2010.
3. Овчинникова, Л. Г. Информатика. Рабочая тетрадь для 6 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / Л. Г. Овчинникова. Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
4. Миняйлова, Е. Л. Реализация концепции учебного предмета «Информатика» на примере изучения темы «Обработ-

ка растровых изображений» в 6 классе / Е. Л. Миняйлова, Д. А. Вербовиков, Н. Р. Коледа // Вестн. МГИРО. 2016. 
№ 2 (25). С. 82—91.

5. Сайты: 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. Інфармацыя і інфарматыка (2 г)
Мэты вывучэння тэмы: падрыхтоўка да работы ў камп’ютарным класе; фарміраванне ўяўленняў пра інфармацыю і яе 
ролю ў грамадстве, пра інфарматыку як навуку; фарміраванне паняцця пра тэхнічныя сродкі апрацоўкі інфармацыі.
Плануемыя вынікі: адрозненне паняццяў «інфармацыя» і «даныя»; прынцыпы прадстаўлення даных у кам п’ютары; 
уяўленне пра інфармацыйную карціну свету; выкананне правіл работы ў камп’ютарным класе.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з правіламі работы і бяспечных паводзін у камп’ютарным кла-
се; азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; работа з падручнікам; абмеркаванне ў групах.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; уменне прыводзіць прыклады 
тэхнічных сродкаў для работы з інфармацыяй; выкананне правіл работы ў камп’ютарным класе

5

Працяг

1 2 3

1 Паняцце пра інфармацыю і яе ролю ў грамадстве. Даныя.
Паняцце пра інфармацыю і яе ролю ў грамадстве. Даныя. Паняцце пра інфарматыку 
як навуку

Паўтарыць правілы рабо-
ты ў камп’ютарным класе

2 Тэхнічныя сродкі. Работа ў камп’ютарным класе.
Тэхнічныя сродкі для работы з інфармацыяй. Правілы работы і бяспечных паводзін 
у камп’ютарным класе

Прывесці прыклады выка-
рыстання тэхнічных срод-
каў для работы з ін фар ма-
цыяй

Тэма 2. Прыёмы работы з лічбавымі ўстройствамі (2 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўлення пра файлавую сістэму; фарміраванне элементаў інфармацыйнай 
культуры пры выбары інфарматыўных імён файлаў і зручнай структуры папак; фарміраванне ўяўлення пра прыз-
начэнне лічбавых устройстваў.
Плануемыя вынікі: фарміраванне ўяўлення пра падзел камп’ютара на функцыянальныя блокі, пра падзел забеспя-
чэння камп’ютара на праграмнае і апаратнае; веданне прызначэння функцыянальных блокаў камп’ютара; уменне 
выкарыстоўваць мыш і клавіятуру для рашэння задач.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; слуханне тлумачэнняў 
настаўніка; самастойная работа з падручнікам; самакантроль; азнаямленне з функцыянальнымі блокамі камп’ютара і іх 
прызначэннем; азнаямленне з лічбавымі ўстройствамі і магчымасцямі сумеснага выкарыстання іх з камп’ютарам; азна-
ямленне з паняццямі «праграмнае забеспячэнне», «аперацыйная сістэма», «файлавая сістэма».
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў; ра-
бота з трэнажорамі; фарміраванне ўменняў работы з мышшу і клавіятурай; фарміраванне ўменняў работы з вокнамі 
(перамяшчэнне, змяненне памеру); выкананне аперацый з файламі і папкамі (пошук, называнне, капіраванне, пе-
рамяшчэнне, выдаленне) з выкарыстаннем файлавых менеджараў; фарміраванне ўменняў здзяйсняць запуск і за-
вяршэнне работы праграмы

3 Камп’ютар як сукупнасць устройстваў і праграм.
Функцыянальныя блокі камп’ютара і іх прызначэнне: сістэмны блок, манітор, 
клавіятура, мыш, прынтар, сканер.

Прывесці прыклады су-
часных лічбавых ус трой-
с тваў

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



6

Працяг

1 2 3

Лічбавыя ўстройствы. Сэнсарныя панэлі і экраны. Сумеснае выкарыстанне лічба-
вых устройстваў і камп’ютара.
Паняцце пра праграмнае забеспячэнне персанальнага камп’ютара.
Асноўныя прыёмы выкарыстання мышы і клавіятуры. Запуск і завяршэнне пра-
грам. Перамяшчэнне і змяненне памераў акна. Пераключэнне паміж задачамі

4 Работа з файлавай сістэмай.
Паняцце пра аперацыйную і файлавую сістэмы. Паняцце пра файлавыя мене-
джары. Спосабы адлюстравання файлавай структуры. Правілы запісу імён файлаў 
і папак у аперацыйнай сістэме. Паняцце пра аперацыі з файламі і папкамі. Пры-
клады аперацый

Прыдумаць зручную сі с-
тэму папак і правілы назы-
вання файлаў для захаван-
ня музыкі

Тэма 3. Апрацоўка растравых відарысаў (5 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўлення пра растравы відарыс; фарміраванне ўяўлення пра аперацыі над 
фрагментамі відарыса ў растравым графічным рэдактары: вылучэнне, перамяшчэнне, капіраванне, устаўка, выда-
ленне; фарміраванне паняццяў пра фарматы графічных файлаў.
Плануемыя вынікі: фарміраванне ведаў пра тыпавыя задачы апрацоўкі графічнай інфармацыі; фарміраванне ўмення 
ствараць, рэдагаваць, фарматаваць графічныя дакументы з выкарыстаннем графічнага рэдактара; фарміраванне 
ўмення выкарыстоўваць і настройваць агульнакарыстальніцкія інструменты; фарміраванне ведаў пра фарматы 
графічных файлаў.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; слуханне тлу мачэнняў 
настаўніка; самастойная работа з падручнікам; самакантроль; азнаямленне з прызначэннем і маг чымасцямі растра-
вага графічнага рэдактара; азнаямленне з асноўнымі фарматамі графічных файлаў; аз наямленне з магчымасцямі 
інструментаў растравага графічнага рэдактара для выканання базавых аперацый па ства рэнні і рэдагаванні відарысаў.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў; 
фарміраванне ўмення выкарыстоўваць інтэрфейс растравага графічнага рэдактара для выканання задач (захаванне 
і загрузка відарыса, змяненне памераў вобласці рысавання, выбар і настройка інструмента; стварэнне і рэдагаванне 
відарыса); выкананне работы з фрагментамі відарыса (як з выкарыстаннем буфера абмену, так і без яго)

7

Працяг

1 2 3

5 Агульныя звесткі пра растравую графіку.
Паняцце растравага відарыса. Прызначэнне растравага графічнага рэдактара. Па-
няцце пра фарматы графічных файлаў.
Элементы інтэрфейса графічнага рэдактара. Загрузка і захаванне відарысаў

Прывесці прыклады рас-
травых і не растравых ві-
да рысаў

6 Стварэнне відарысаў.
Стварэнне відарысаў. Змяненне памераў палатна (вобласці рысавання). Выкары-
станне інструментаў рысавання фігур «Лінія», «Трохвугольнік», «Прамавугольнік», 
«Авал». Інструменты «Палітра», «Заліўка».
Захаванне відарыса

Паўтарыць інструменты 
рысавання для стварэння 
відарыса

7 Рэдагаванне відарысаў.
Рэдагаванне відарысаў. Фрагмент відарыса. Аперацыі над фрагментам відарыса 
(без буфера абмену): вылучэнне, капіраванне, перамяшчэнне, выдаленне, транс-
фармацыя, паварот, адлюстраванне

Паўтарыць інструменты 
рэдагавання відарыса

8 Аперацыі над фрагментам відарыса.
Буфер абмену. Аперацыі над фрагментам відарыса: капіраванне, выразанне, устаўка. 
Капіраванне фрагмента ў іншы рысунак

Паўтарыць аперацыі над 
фрагментам для стварэн-
ня відарыса

9 Стварэнне і рэдагаванне відарысаў.
Стварэнне і рэдагаванне тэматычных відарысаў.
Дабаўленне тэксту ў відарыс

Паўтарыць прыёмы ства-
рэння і рэдагавання ві да-
рысаў

Тэма 4. Стварэнне тэкставых дакументаў (5 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўмення працаваць з тэкставым рэдактарам.
Плануемыя вынікі: фарміраванне ведаў пра тыпавыя задачы апрацоўкі тэкставай інфармацыі; фарміраванне ўменняў 
ствараць, рэдагаваць, фарматаваць тэкставыя дакументы з выкарыстаннем тэкставага рэдактара, выкарыстоўваць 
і настройваць агульнакарыстальніцкія інструменты.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; слуханне тлумачэнняў 
настаўніка; самастойная работа з падручнікам; самакантроль; азнаямленне з прызначэннем, магчымасцямі і інтэрфейсам 
тэкставага рэдактара.
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Працяг

1 2 3

Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных за данняў; 
работа з трэнажорамі; выкананне тыпавых задач апрацоўкі тэкставай інфармацыі (загрузка, захаванне, друк, ства-
рэнне, рэдагаванне і фарматаванне тэкставага дакумента); выкананне работы з фрагментам тэкставага дакумента; 
адпрацоўка навыкаў стварэння тэкставага дакумента пры стварэнні дакумента па зададзенай тэме

10 Прызначэнне тэкставага рэдактара. Увод тэксту.
Паняцце тэкставага дакумента. Прызначэнне тэкставага рэдактара. Элементы 
інтэрфейса тэкставага рэдактара. Загрузка і захаванне тэкставага дакумента. Увод 
тэксту. Разбіўка на абзацы

Паўтарыць прызначэн-
не тэкставага рэдактара, 
прыёмы ўводу тэксту і раз-
біўку на абзацы

11 Рэдагаванне тэксту. Работа з фрагментамі.
Загрузка тэкставага дакумента. Рэдагаванне тэксту. 
Фрагмент тэксту. Вылучэнне фрагмента. Работа з фрагментам тэксту: з буферам 
абмену (капіраванне, выразанне і ўстаўка) і без яго (капіраванне, перамяшчэн-
не, выдаленне)

Паўтарыць прыёмы рэда-
гавання тэксту, аперацыі 
над фрагментам тэксту

12 Фарматаванне сімвалаў.
Параметры фарматавання сімвалаў: шрыфт, памер, абрыс, колер

Паўтарыць параметры фар-
матавання сімвалаў

13 Фарматаванне абзацаў.
Параметры фарматавання абзацаў: выраўноўванне, водступ, інтэрвал

Паўтарыць параметры фар-
матавання абзацаў

14 Стварэнне і друк тэкставага дакумента.
Стварэнне тэкставага дакумента па зададзенай тэме. Вывад тэксту на друк

Паўтарыць прыёмы і апе-
рацыі друку тэксту

15 Кантрольная работа па тэмах 3 і 4 (1 г)

Тэма 5. Камп’ютарныя прэзентацыі (8 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўмення ствараць і дэманстраваць камп’ютарную прэзентацыю.
Плануемыя вынікі: фарміраванне ведаў пра тыпавыя тэхналогіі стварэння мультымедыйных прэзентацый і анімацый; 
фарміраванне ўмення ствараць, рэдагаваць, фарматаваць прэзентацыі з выкарыстаннем праграмы для стварэння 
прэзентацый, умення выкарыстоўваць і настройваць агульнакарыстальніцкія інструменты, ведаў пра асноўныя 
патрабаванні да прэзентацыі.

9

Працяг

1 2 3

Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; слуханне тлумачэнняў 
настаўніка; самастойная работа з падручнікам; самакантроль; азнаямленне з паняццем прэзентацыі, яе мэтамі і задачамі; 
азнаямленне з прызначэннем, магчымасцямі і інтэрфейсам праграмы для работы з камп’ютарнымі прэзентацыямі; 
азнаямленне з асноўнымі патрабаваннямі да прэзентацый і прыкладамі гатовых прэзентацый.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў; 
фарміраванне ўменняў стварэння, рэдагавання, дэманстрацыі, адкрыцця і захавання прэзентацыі з элементамі муль-
тымедыя; вывучэнне гатовых прэзентацый і спосабаў іх стварэння; стварэнне прэзентацыі па зададзенай тэме з наступ-
най дэманстрацыяй перад групай; прымяненне кампетэнцый у адносінах да інфармацыі, якая змяшчаецца ў вучэбных 
прадметах, для стварэння прэзентацыі; усведамленне наяўнасці пэўных патрабаванняў да прадукту сваёй дзейнасці

16 Паняцце, мэты і задачы прэзентацыі.
Паняцце пра прэзентацыю. Мэты і задачы прэзентацыі. Паняцце пра камп’ютарную 
прэзентацыю. Прызначэнне і магчымасці праграмы стварэння прэзентацыі. Эле-
менты інтэрфейса. Дэманстрацыя гатовай прэзентацыі

Паўтарыць прызначэн-
не і магчымасці праграмы 
стварэння прэзентацыі

17 Рэдагаванне гатовай прэзентацыі.
Загрузка прэзентацыі. Рэжымы работы. Слайд. Структура прэзентацыі. Дабаўленне, 
выдаленне, перамяшчэнне слайдаў у прэзентацыі. Шаблоны і колеравыя схемы. 
Захаванне прэзентацыі

Паўтарыць прыёмы і апе-
рацыі работы са слай да мі 
з выкарыстаннем шаб ло-
наў і колеравых схем

18 Стварэнне прэзентацыі з элементамі мультымедыя.
Дабаўленне, выдаленне, рэдагаванне і фарматаванне тэксту і графікі

Паўтарыць прыёмы і апе-
рацыі работы з тэкс там 
і графікай у прэ зен тацыі

19 Стварэнне прэзентацыі з элементамі мультымедыя.
Дабаўленне, выдаленне, перамяшчэнне і настройка гукавых і відэафрагментаў

Паўтарыць прыёмы і апе-
рацыі работы з гукам 
і відэа ў прэзентацыі

20 Анімацыя аб’ектаў.
Дабаўленне, выдаленне і настройка анімацыі да аб’ектаў слайда

Паўтарыць асноўныя па-
трабаванні да камп’ю тар-
най прэзентацыі
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21 Асноўныя патрабаванні да камп’ютарнай прэзентацыі.
Пераходы паміж слайдамі. Настройка прэзентацыі. Настройка часу. Стварэнне 
слайд-фільма.
Асноўныя патрабаванні да камп’ютарнай прэзентацыі

Паўтарыць прыёмы і апе-
рацыі работы з відэа ў прэ-
зентацыі

22 Стварэнне прэзентацый па тэмах вучэбных прадметаў Падрыхтаваць план прэ-
зентацыі па зададзенай 
тэме

23 Абагульняльныя заняткі па тэме.
Дэманстрацыя створаных вучнямі прэзентацый. Падвядзенне вынікаў

Тэма 6. Алгарытмы і выканаўцы (8 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне лагічнага і алгарытмічнага мыслення; фарміраванне ўяўлення пра алгарытм 
і яго выканаўцу, спосабы запісу алгарытмаў, сістэму каманд выканаўцы.
Плануемыя вынікі: развіццё лагічнага і алгарытмічнага мыслення; фарміраванне ўмення састаўляць і рэалізоўваць 
алгарытмы на мове праграмавання, уменняў стварэння, наладкі і тэсціравання праграмы на мове праграмавання.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; слуханне тлумачэнняў 
настаўніка; самастойная работа з падручнікам; самакантроль; азнаямленне з паняццем алгарытму і спосабамі яго 
запісу; азнаямленне з выканаўцамі алгарытмаў і сістэмамі іх каманд; азнаямленне з асяроддзем праграмавання Pascal 
ABC; вывучэнне некаторых правіл мовы Pascal; вывучэнне выканаўцы Чарцёжнік і сістэмы яго каманд; азнаямленне 
з выкарыстаннем дапаможных алгарытмаў (падпраграм, а дакладней працэдур без параметраў) для рашэння задач.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў; 
разуменне работы гатовых алгарытмаў; разуменне прычын узнікнення некаторых памылак у праграме на мове Pasсal 
і спосабаў іх выпраўлення; фарміраванне ўмення выкарыстоўваць асяроддзе праграмавання Pascal ABC для загрузкі, 
запуску, рэдагавання і захавання алгарытмаў, рэалізаваных у сістэме каманд выканаўцы Чарцёжнік; фарміраванне 
ўмення састаўляць алгарытмы для выканаўцы Чарцёжнік з дапамогай гатовых фрагментаў

1
1

Працяг

1 2 3

24 Алгарытм. Выканаўца алгарытмаў.
Паняцце алгарытму. Выканаўца алгарытмаў і сістэма яго каманд. Дэманстрацыя 
працэсу выканання гатовых праграм выканаўцам

Прывесці прыклад вы ка-
наўцы і каманд для яго

25 Запіс асноўных алгарытмічных канструкцый.
Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі: паслядоўнасць, галінаванне, паўтарэнне. 
Спосабы запісу алгарытмаў: слоўнае апісанне, блок-схема, праграма

Выканаць алгарытм, за пі-
саны адным са спосабаў

26 Асяроддзе праграмавання Pascal ABC.
Інтэрфейс асяроддзя праграмавання. Даведачная сістэма. Паняцце мовы прагра-
мавання. Структура праграмы. Некаторыя правілы мовы Pascal. Віды памылак. 
Загрузка, захаванне і выкананне праграмы

Выявіць і выправіць па-
мылкі ў гатовай праграме 
на мове Pascal

27 Знаёмства з выканаўцам Чарцёжнік.
Выкарыстанне каардынатнай плоскасці Чарцёжнікам. Сістэма каманд выканаўцы 
Чарцёжнік. Запуск і наладка гатовых праграм

Вызначыць вынік выка-
нання гатовага алгарыт-
му выканаўцам Чарцёжнік

28 Змяненне гатовых алгарытмаў для выканаўцы Чарцёжнік.
Вывучэнне гатовых алгарытмаў. Змяненне парадку дзеянняў, колькасці дзеянняў, 
параметраў каманд выканаўцы

Змяніць гатовы алгарытм 
для выканаўцы Чар цёж нік 
з мэтай рашэння пастаў-
ленай задачы

29 Састаўленне алгарытмаў з дапамогай гатовых фрагментаў Саставіць алгарытм для 
вы канаўцы Чарцёжнік 
з га товых фрагментаў для 
ра шэння пастаўленай за-
дачы

30 Выкарыстанне дапаможных алгарытмаў.
Паняцце пра дапаможны алгарытм (падпраграму). Выкарыстанне падпраграм 
для рашэння задач

Саставіць алгарытм з пад-
праграмай для выканаўцы 
Чарцёжнік для рашэння 
пастаўленай задачы
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31 Састаўленне алгарытмаў для выканаўцы Чарцёжнік Саставіць алгарытм для 
вы канаўцы Чарцёжнік 
для рашэння пастаўленай 
за дачы

Тэма 7. Інтэрнэт. Электронная пошта (3 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўлення пра сетку Інтэрнэт; фарміраванне ўмення працаваць з праграмай-
браўзерам і электроннай поштай.
Плануемыя вынікі: фарміраванне ўяўлення пра глабальную сетку Інтэрнэт, бяспеку ў Інтэрнэце; фарміраванне ўмення 
працаваць з электроннай поштай.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: азнаямленне з асноўнымі пытаннямі, якія вывучаюцца; слуханне тлумачэнняў 
настаўніка; самастойная работа з падручнікам; самакантроль; азнаямленне з прызначэннем сеткі Інтэрнэт і нека-
торых яе сэрвісаў; азнаямленне з магчымасцю арганізацыі камунікацыі сродкамі электроннай пошты; азнаямленне 
з сеткавым этыкетам і мерамі бяспечнай работы ў сетцы Інтэрнэт.
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў; 
валоданне навыкамі выкарыстання браўзера для загрузкі і прагляду вэб-старонак (загрузка і захаванне вэб-старонкі 
або карцінкі з вэб-старонкі); фарміраванне ўмення выкарыстоўваць электронную пошту для арганізацыі камунікацыі 
і рэгістрацыі на вэб-сайтах; выкананне правіл сеткавага этыкету пры зносінах сродкамі электроннай пошты; выка-
нанне мер бяспекі пры рабоце ў сетцы Інтэрнэт
32 Інтэрнэт.

Паняцце пра сетку Інтэрнэт. Сэрвісы сеткі Інтэрнэт: World Wide Web, электрон-
ная пошта; іх прызначэнне.
Паняцце пра вэб-старонку, вэб-сайт, адрас сайта. Выкарыстанне браўзера для пра-
гляду вэб-старонак. Захаванне вэб-старонкі, рысунка з вэб-старонкі

Паўтарыць прызначэнне 
вывучаных сэрвісаў сеткі 
Інтэрнэт, прызначэнне 
пра грам-браўзераў

33 Электронная пошта.
Паняцце пра электронную пошту. Адрас электроннай пошты. Стварэнне і выка-
рыстанне электроннай паштовай скрыні. Элементы электроннага ліста

Паўтарыць элементы элек-
троннага ліста

1
3

Заканчэнне

1 2 3

34 Сеткавы этыкет і меры бяспекі.
Аўтарызацыя. Стварэнне і выкарыстанне ўліковага запісу. Выкарыстанне элек-
троннай пошты для рэгістрацыі на вэб-сайтах.
Правілы зносін у сетках. Нясенне адказнасці за выкананне правіл. Меры бяспекі 
(асабістай і па кантролі за ўліковым запісам). Выкарыстанне разгледжанага пры 
зносінах сродкамі электроннай пошты

Паўтарыць тэрміны і па-
няцці, з якімі пазнаёміліся 
на ўроку па вывучаемай 
тэме

35 Рэзерв (1 г)
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7 клас 
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе: 
1. Котов, В. М. Информатика : учеб. пособие для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обуче-

ния / В. М. Котов, А. И. Лапо, Е. Н. Войтехович. Минск, 2017. 
2. Інфарматыка : вучэб. дапам. для 7 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / Г. А. Забароўскі 

[і інш.] ; пад рэд. Г. А. Забароўскага. Мінск : Нар. асвета, 2009. 
3. Заборовский, Г. А. Информатика в 7 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образова-

ния с белорус. и рус. яз. обучения / Г. А. Заборовский. Минск : Нар. асвета, 2011.
4. Овчинникова, Л. Г. Информатика. Рабочая тетрадь для 7 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / Л. Г. Овчинникова. Минск : Аверсэв, 2017.
5. 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. Інфармацыя і інфармацыйныя працэсы (2 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўленняў пра віды і носьбіты інфармацыі, пра ролю інфармацыі і інфарма-
цыйных працэсаў, пра архівацыю файлаў.
Плануемыя вынікі: веданне адзінак вымярэння інфармацыі; прызначэнне праграм-архіватараў; уменне ствараць 
архіўныя файлы і вымаць файлы з архіва.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: выяўленне і падбор прыкладаў відаў і носьбітаў інфармацыі, інфармацыйных 
працэсаў; азнаямленне з адзінкамі вымярэння аб’ёму інфармацыі (біт, байт, кілабайт, мегабайт, гігабайт, тэрабайт).
Практычны складнік дзейнасці вучня: аперыраванне адзінкамі вымярэння аб’ёму інфармацыі (біт, байт, кілабайт, ме-
габайт, гігабайт, тэрабайт); выкананне практычнай работы «Стварэнне архіўных файлаў. Выманне файлаў з архіва»

1 Інфармацыя і яе ўласцівасці.
Віды інфармацыі. Носьбіты інфармацыі. Інфармацыйныя працэсы: захоўванне, 
перадача, апрацоўка, пошук інфармацыі

[1] § 1, [2] § 1, 2.
Прывесці прыклады відаў і но-
сьбітаў інфармацыі, інфарма-
цыйных працэсаў

1
5

Працяг

1 2 3

2 Прадстаўленне інфармацыі ў камп’ютары. 
Кадзіраванне інфармацыі. Адзінкі вымярэння аб’ёму інфармацыі

[1] § 2

Тэма 2. Уяўленне пра логіку выказванняў. Мноствы і аперацыі над імі (5 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне лагічнага мыслення, фарміраванне ўяўлення пра выказванне і яго праўдзі-
васць; паўтарэнне паняцця «мноства».
Плануемыя вынікі: веданне лагічных аперацый і аперацый над мноствамі, уменне прымяняць веды пра лагічныя 
аперацыі і аперацыі над мноствамі для скарачэння вобласці пошуку пры пабудове пошукавых запытаў у Інтэрнэце.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: аналіз лагічнай структуры выказванняў; азнаямленне з асноўнымі лагі-
чнымі аперацыямі: лагічнае складанне, лагічнае множанне, адмаўленне; паўтарэнне паняцця мноства і аперацый 
над мноствамі. 
Практычны складнік дзейнасці вучня: пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных заданняў: 
«Вызначэнне праўдзівасці выказвання»; «Работа з лагічнымі аперацыямі, вылічэнне значэнняў лагічных выразаў», 
«Пабудова табліц праўдзівасці для лагічных выразаў», «Выкананне аперацый над мноствамі», «Пошук інфармацыі 
ў сетцы Інтэрнэт па запытах з выкарыстаннем лагічных аперацый»

3 Логіка выказванняў.
Паняцце выказвання. Лагічная аперацыя НЕ

[1] § 4

4 Лагічныя аперацыі І, АБО.
Лагічная аперацыя І. Лагічная аперацыя АБО

[1] § 5

5 Мноствы. 
Элементы мноства. Падмноствы

[1] § 6

6 Аперацыі над мноствамі.
Аперацыі перасячэнне і аб’яднанне

[1] § 7

7 Выкарыстанне лагічных аперацый для пабудовы пошукавых запытаў 
у Інтэрнэце.
Пошук інфармацыі ў Інтэрнэце. Скарачэнне вобласці пошуку. Выкарыста-
нне аператараў у пошукавых запытах

[1] § 8.
Прывесці прыклады запытаў 
з выкарыстаннем лагічных апе-
рацый
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Тэма 3. Асноўныя алгарытмічныя канструкцыі (12 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне лагічнага і алгарытмічнага мыслення; фарміраванне ўменняў састаўляць алгары-
тмы з галінаваннем і паўтарэннем для выканаўцы Робат, праграмы для найпрасцейшых вылічэнняў на мове Паскаль.
Плануемыя вынікі: веданне асноўных алгарытмічных канструкцый, паняцця зменнай, тыпу зменнай і арыфметы-
чных аперацый з рэчыўнымі і цэлалікавымі зменнымі; уменне выкарыстоўваць алгарытмічныя канструкцыі «сле-
даванне», «цыкл» і «галінаванне» для выканаўцы Робат; валоданне прыёмамі запісу арыфметычных выразаў на 
мове праграмавання Pascal.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: аналіз гатовых праграм; азнаямленне з сістэмай каманд вучэбнага выка-
наўцы Робат; паўтарэнне паняцця «падпраграма»; азнаямленне з алгарытмічнымі канструкцыямі «цыкл» і «галіна-
ванне» для выканаўцы Робат; вывучэнне правіл запісу праграмы на мове Pascal; азнаямленне з паняццямі зменнай, 
тыпу даных і аперацыямі са зменнымі рэчыўнага і цэлага тыпаў.
Практычны складнік дзейнасці вучня: разуменне асаблівасцей інтэрфейса, работа з дыялогавымі вокнамі ў асярод-
дзі праграмавання PascalABC.NET; работа з даведачнай сістэмай асяроддзя праграмавання PascalABC.NET; кіра-
ванне выканаўцам Робат; састаўленне алгарытмаў з дапамогай гатовых фрагментаў; вырашэнне праблемнай сіту-
ацыі; выкананне практычных заданняў: «Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў па кіраванні вучэбным выканаўцам 
Робат», «Выкарыстанне цыклаў і галінаванняў для кіравання вучэбным выканаўцам Робат», «Састаўленне і рэалі-
зацыя алгарытмаў рашэння задачы з выкарыстаннем асноўных алгарытмічных канструкцый і падпраграм», «Выка-
рыстанне рэчыўных і цэлалікавых тыпаў даных для арганізацыі вылічэнняў у праграмах на мове Pascal»

8 Паўтарэнне асноўных паняццяў тэмы «Алгарытмы і выканаўцы» VI класа.
Паняцце алгарытму. Выканаўца Чарцёжнік. Алгарытмічная канструкцыя 
«следаванне». Дапаможныя алгарытмы

[1] § 9

9 Выканаўца Робат.
Робаты ў жыцці чалавека. Асяроддзе знаходжання і сістэма каманд выка-
наўцы Робат

[1] § 10.1, 10.2

10 Выканаўца Робат.
Выкарыстанне алгарытмічнай канструкцыі «следаванне» для выканаўцы 
Робат. Дапаможныя алгарытмы

[1] § 10.3, 10.4.
Скласці алгарытм па зададзе-
най тэме

1
7

Працяг
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11 Алгарытмічная канструкцыя «паўтарэнне».
Алгарытмы з цыкламі. Выкарыстанне каманды цыкла з параметрам для 
выканаўцы Робат

[1] § 11

12 Выкарыстанне ўмоў. 
Паняцце ўмовы. Цыкл з прадумовай

[1] § 12

13 Алгарытмічная канструкцыя «галінаванне».
Каманда галінавання. Састаўныя ўмовы 

[1] § 13

14 Выкарыстанне алгарытмічных канструкцый для выканаўцы Робат.
Алгарытмічныя канструкцыі «следаванне», «галінаванне», «цыкл». Вы ка-
рыстанне падпраграм

[1] § 14.
Скласці алгарытм па зададзе-
най тэме

15 Мова праграмавання Pascal.
Структура праграмы. Каманда вываду. Паняцце тыпу даных

[1] § 15.1, 15.2, [2] § 9, § 11

16 Мова праграмавання Pascal.
Аператар прысвойвання. Увод даных

[1] § 15.3, 15.4, [2] § 11, § 12.1

17 Арганізацыя вылічэнняў.
Вылічэнне значэння арыфметычнага выразу. Выкарыстанне мовы пра-
грамавання для рашэння задач

[1] § 16, [2] § 12.1.
Скласці алгарытм па зададзе-
най тэме

18 Рэалізацыя алгарытмаў работы з цэлалікавымі данымі. 
Цэлалікавы тып даных. Выкарыстанне цэлалікавых даных для рашэння задач

[1] § 17, [2] § 12.1.
Скласці алгарытм па зададзе-
най тэме

19 Абагульняльнае паўтарэнне па тэме «Асноўныя алгарытмічныя кан
струкцыі»

Паўтарыць [1] § 9—17

20 Кантрольная работа па тэме 3 (1 г)
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Тэма 4. Апаратнае і праграмнае забеспячэнне камп’ютара (5 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўяўлення пра камп’ютар як сукупнасць праграмнага і апаратнага забеспячэння; 
фарміраванне ведаў пра прызначэнне аперацыйнай сістэмы, пра віды шкодных праграм і спосабы аховы інфармацыі.
Плануемыя вынікі: веды пра прызначэнне аперацыйнай сістэмы, файлавай сістэмы, пра віды шкоднага праграмна-
га забеспячэння і спосабы абароны ад яго; валоданне навыкамі выканання тыпавых аперацый з файламі і папкамі. 
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: засваенне паняццяў «аперацыйная сістэма», «файлавая сістэма», «класіфі-
кацыя праграмнага забеспячэння»; аналіз камп’ютара з пункту гледжання адзінства праграмных і апаратных сро-
дкаў; аналіз устройстваў камп’ютара з пункту гледжання арганізацыі працэдур уводу, захавання, апрацоўкі, вываду 
і перадачы інфармацыі; распазнаванне элементаў графічнага карыстальніцкага інтэрфейса АС; азнаямленне з па-
няццямі «віды шкодных праграм і спосабы абароны ад іх».
Практычны складнік дзейнасці вучня: засваенне тыпавых аперацый з файламі і папкамі з дапамогай файлавых ме-
неджараў «Праваднік», «Total Commander»; пошук вырашэння ў праблемнай сітуацыі; выкананне практычных за-
данняў: «Работа з файлавымі менеджарамі», «Пошук файлаў па адзначаным поўным шляху», «Стварэнне папкі, ка-
піраванне, перамяшчэнне, выдаленне файлаў і папак»

21 Сучасныя камп’ютарныя ўстройствы. 
Розныя віды камп’ютараў. Прызначэнне ўстройстваў персанальнага камп’ю-
тара

[1] § 18

22 Аперацыйная сістэма.
Асноўныя віды аперацыйных сістэм. Элементы графічнага карыстальні-
цкага інтэрфейса. Асноўныя элементы файлавай сістэмы. Тыпавыя апера-
цыі з файламі і папкамі

[1] § 19

23 Лакальная камп’ютарная сетка.
Паняцце пра лакальную камп’ютарную сетку

[1] § 20

24 Архівацыя файлаў.
Праграмы-архіватары. Стварэнне архіўных файлаў. Выманне файлаў з архіва

[1] § 3

1
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25 Праграмнае забеспячэнне.
Класіфікацыя праграмнага забеспячэння. Шкодныя праграмы і спосабы 
абароны ад іх

[1] § 21

Тэма 5. Работа з вектарнай графікай (9 г)
Мэты вывучэння тэмы: фарміраванне ўменняў работы з вектарным графічным рэдактарам.
Плануемыя вынікі: веды пра прызначэнне вектарнага графічнага рэдактара; уменне ствараць і рэдагаваць вектарны 
графічны відарыс.
Інфармацыйны складнік дзейнасці вучня: аналіз інтэрфейса вектарнага графічнага рэдактара; вызначэнне інструме-
нтаў вектарнага графічнага рэдактара для выканання базавых аперацый па стварэнні і рэдагаванні відарысаў.
Практычны складнік дзейнасці вучня: работа з элементамі карыстальніцкага інтэрфейса: выкарыстанне меню, даве-
дачнай сістэмы рэдактара, работа з вокнамі (змяненне памераў вокнаў і перамяшчэнне паміж вокнамі, работа з ды-
ялогавымі вокнамі); захаванне і загрузка відарысаў; пошук вырашэння праблемнай сітуацыі; выкананне практы-
чных заданняў: «Аперацыі над фрагментам відарыса», «Стварэнне відарыса ў адпаведнасці з зададзенымі патраба-
ваннямі», «Рэдагаванне аб’ектаў вектарнага відарыса», «Стварэнне відарысаў па прапануемых тэмах»

26 Паняцце вектарнай графікі.
Вектарная графіка. Уяўленне пра колеравыя мадэлі. Інтэрфейс вектарнага 
графічнага рэдактара

[1] § 22, 23

27 Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса.
Паняцце вектарнага аб’екта і яго параметры: становішча, памер, стыль аб-
лямоўкі і заліўкі. Інструменты рысавання фігур

[1] § 24.1, 24.2

28 Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса. 
Стварэнне і рэдагаванне фігур

[1] § 24.1, 24.2

29 Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса. 
Аблямоўка і заліўка

[1] § 24.3

30 Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса.
Работа з колерам

[1] § 24.4
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31 Аперацыі над аб’ектамі вектарнага відарыса.
Капіраванне, выраўноўванне і ўзаемнае размяшчэнне аб’ектаў вектарна-
га відарыса

[1] § 25.1

32 Аперацыі над аб’ектамі вектарнага відарыса.
Групоўка. Аперацыі аб’яднання аб’ектаў

[1] § 25.2

33 Работа з тэкстам. 
Стварэнне, рэдагаванне і фарматаванне тэксту ў вектарным графічным рэ-
дактары

[1] § 26

34 Абагульняльнае паўтарэнне па тэме «Работа з вектарнай графікай».
Выкананне практычных заданняў на зададзеную тэму

35 Рэзерв (1 г)

2
1

8 клас 
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе: 
1. Інфарматыка : вучэб. дапам. для 8 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / А. Л. Міняйлава [і інш.]. 

Мінск : Нар. асвета, 2010.
2. Информатика в 8 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. 

яз. обучения / Е. Л. Миняйлова [и др.]. Минск, 2011.
3. Овчинникова, Л. Г. Информатика. Рабочая тетрадь для 8 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 

образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л. Г. Овчинникова. Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
4. Cайты: Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by, http://moodle.edu.by; Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 

www.academy.edu.by.

№ 
урока Дата Змест урока Матэрыял, які 

выкарыстоў ваецца Дамашняе заданне

1 2 3 4 5

1 Правілы работы і бяспечных паводзін у камп’ютарным 
класе. Паўтарэнне асноў алгарытмізацыі і праграмаван-
ня (7 кл.)

Напісаць лінейную пра-
граму на вылічэнне і вывад 
выніку на экран манітора

Тэма 1. Асновы алгарытмізацыі і праграмавання (10 г)

2 Простыя і састаўныя ўмовы. Састаўны аператар. Апе-
ратар галінавання

§ 1 § 1, пытанні 1—5, практ. 1

3 Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з выкарыстаннем 
аператара галінавання

§ 2 § 2, практ. 4

4 Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з выкарыстаннем 
аператара галінавання. Практычная работа

§ 2 § 2, практ. 5

5 Аператар цыкла з параметрам § 3 (п. 3.1, 3.2) § 3 (п. 3.1, 3.2), пытанні 
1—3, практ. 3 а
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6 Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з выкарыстаннем 
аператара цыкла з параметрам

§ 3 (п. 3.1, 3.2) § 3 (п. 3.1, 3.2)

7 Аператар цыкла з прадумовай § 3 (п. 3.3) § 3, пытанні 4—6, практ. 5 б

8 Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з выкарыстаннем 
аператара цыкла з прадумовай

§ 4 § 4, практ. 2

9 Практычная работа па састаўленні алгарытмаў з паў-
тарэннем

10
11

Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў з галінаваннем 
і паўтарэннем

§ 4 § 4, практ. 10

Тэма 2. Тэхналогія апрацоўкі тэкставых дакументаў (10 г)

12 Пошук і замена ў тэксце, праверка правапісу § 5 § 5

13 Стварэнне і фарматаванне спісаў § 6 § 6, пытанні 1, 2

14
15

Стварэнне і фарматаванне табліц § 7 § 7 

16 Стварэнне і фарматаванне калонак § 8 § 8, пытанні 1—3

17 Устаўка ў дакумент мастацкага тэксту і рысункаў § 9, 10 § 9, 10

18 Практычная работа

19 Устаўка ў дакумент формул § 11 § 11, пытанні 1, 2

20 Нумарацыя старонак. Падрыхтоўка дакумента да дру-
ку. Параметры старонкі

§ 12 § 12, пытанні 1—4

21 Абагульняльнае паўтарэнне па тэме § 13 § 13, паўтарыць § 5—12 

22 Кантрольная работа па тэме 2 (1 г)

2
3

Заканчэнне

1 2 3 4 5

Тэма 3. Работа з вектарнай графікай (7 г)

23 Паняцце пра вектарны відарыс. Уяўленне пра колера-
выя мадэлі. Прызначэнне і элементы інтэрфейса век-
тарнага графічнага рэдактара

§ 14, 15 § 14, пытанні 1—4; § 15, 
пытанні 1—3

24
25
26

Стварэнне і рэдагаванне вектарнага відарыса. Захаван-
не і загрузка вектарных відарысаў

§ 16, 17, 20 § 16, пытанні 1—3; § 17, 
пытанні 1, 2; § 20

27
28

Аперацыі над аб’ектамі вектарнага відарыса. Работа 
з тэкстам

§ 18, 19 § 18, пытанні 1, 2; § 19, 
пытанні 1, 2

29 Практычная работа

Тэма 4. Шкоднае праграмнае забеспячэнне і ахова інфармацыі (2 г)

30 Віды шкоднага праграмнага забеспячэння § 21 § 21, пытанні 1, 2

31 Спосабы абароны ад шкоднага праграмнага забеспячэння § 22 § 22, пытанні 1—3

Тэма 5. Работа з электроннай поштай (3 г)

32 Паняцце пра электронную пошту. Элементы інтэрфейса. 
Стварэнне электроннай паштовай скрыні

§ 23, 24 § 23, пытанні 1—3; § 24

33
34

Элементы электроннага ліста. Стварэнне, адпраўка, 
атрыманне, захаванне, перасылка паведамленняў, прыма-
цаванне файлаў да ліста. Сеткавы этыкет і меры бяспекі 
пры перапісцы

§ 25 § 25, пытанні 1—3

35 Рэзерв (1 г)
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9 клас
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе: 
1. Забароўскі, Г. А. Інфарматыка : вучэб. дапам. для 9 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / 

Г. А. Забароўскі, А. І. Лапо, А. Я. Пупцаў. Мінск : Нар. асвета, 2009.
2. 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.
3. Овчинникова, Л. Г. Информатика. Рабочая тетрадь для 9 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 

образования с белорус. и рус. яз. обучения / Л. Г. Овчинникова. Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
4. Cайты: Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by, http://moodle.edu.by; Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 

www.academy.edu.by.

№
урока Дата Змест урока Матэрыял, які 

выкарыстоўваецца Дамашняе заданне

1 2 3 4 5

1 Правілы работы і бяспечных паводзін у кам-
п’ю тарным класе.
Работа з аб’ектамі аперацыйнай сістэмы

Тэма 1. Прадстаўленне інфармацыі ў камп’ютары (3 г)

2 Кадзіраванне інфармацыі. Адзінкі вымярэн-
ня аб’ёму інфармацыі

§ 1, 2 § 1, пытанне 2, практ. 1 б, в;
§ 2, пытанні 1—4

3 Паняцце пра сістэму лічэння. Двайковая сі-
стэма лічэння

§ 3 § 3, пытанні 1—3, практ. 1 б

4 Прадстаўленне розных відаў інфармацыі § 4 § 4, пытанне 1, практ. 1 в, г

Тэма 2. Асновы алгарытмізацыі і праграмавання (11 г)

5 Структураваны тып даных: масіў. Увод эле-
ментаў масіву

§ 5, 6 (c. 25—26) § 5, пытанні 1, 2, практ. 1;
§ 6 (c. 25—26), пытанне 1

2
5

Працяг

1 2 3 4 5

6 Увод і вывад элементаў масіву § 6 (с. 26—31) § 6 (c. 26—31), пытанні 2, 3, практ. 1

7
8

Арыфметычныя дзеянні над элементамі ма-
сіву

§ 7 (с. 32—35);
§ 7 (с. 35—37)

§ 7, пытанні 1, 2, практ. 1;
§ 7, практ. 3 (адно заданне — на вы-
бар вучня)

9
10

Пераўтварэнне элементаў масіву § 8 (с. 38—41);
§ 8 (с. 41—44)

§ 8 (с. 38—41), практ. 1 (адно задан-
не — на выбар вучня);
§ 8 (с. 41—44), практ. 3 (адно задан-
не — на выбар вучня)

11
12

Пошук элементаў з зададзенымі ўлас ці-
васцямі

§ 9 (с. 45—50);
§ 9 (с. 52—55)

§ 9 (с. 45—50), пытанне 1, практ. 1 
(адно заданне — на выбар вучня);
§ 9 (с. 52—55), практ. 3

13
14

Састаўленне і рэалізацыя праграм з выка-
рыстаннем масіваў

§ 10 (с. 56—60);
§ 10 (с. 60—61)

§ 10 (с. 56—60), практ. 1 (адно задан-
не — на выбар вучня);
§ 10 (с. 60—61), практ. 1 в

15 Абагульняльнае паўтарэнне па тэме Паўтарыць § 5—10

Тэма 3. Асновы анімацыі (12 г)

16 Віды анімацыі. Прызначэнне і элементы 
інтэрфейса рэдактара Flash

§ 11, 12 (п. 12.1) § 11, пытанні 1—3, практыкаванне 
(адно заданне — на выбар вучня); § 12 
(п. 12.1)

17 Рысаванне ў рэдактары Flash § 12 (п. 12.2) § 12 (п. 12.2), пытанні 1—4, практыка-
ванне (прадумаць алгарытм стварэн-
ня аднаго рысунка — на выбар вучня)
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Працяг

1 2 3 4 5

18 Пераўтварэнні аб’ектаў § 13 § 13, пытанні 1—3, практ. 1 (прадумаць 
алгарытм стварэння аднаго рысунка — 
на выбар вучня)

19 Выкарыстанне слаёў і бібліятэкі аб’ектаў. 
Імпарт відарысаў

§ 14 § 14, пытанні 1—4

20 Асновы Flash-анімацыі. Пакадравая ані-
ма цыя

§ 15 § 15, пытанні 1—3, практыкаванне 
(прадумаць алгарытм выканання ад-
наго задання — на выбар вучня)

21 
22 
23

Анімацыя руху § 16;
§ 17, пытанні 1, 2;
§ 18, пытанні 1, 2

§ 16, пытанні 1, 2, практыкаванне (пра-
думаць алгарытм выканання аднаго за-
дання — на выбар вучня); 
§ 17, практыкаванне (прадумаць алга-
рытм выканання аднаго задання — на 
выбар вучня);
§ 18, пытанні 1, 2

24 Выкарыстанне маскі § 19 § 19, пытанні 1, 2

25 Анімацыя формы § 20 § 20, пытанні 1, 2, практыкаванне (пра-
думаць алгарытм выканання аднаго за-
дання — на выбар вучня)

26 Работа з тэкстам § 21 § 21, пытанне 1, практ. 2 (прадумаць 
алгарытм выканання задання)

27 Абагульняльнае паўтарэнне па тэме § 11—17, 20, 21 Паўтарыць § 11—17, 20, 21

28 Кантрольная работа па тэме 3 (1 г)

2
7

Заканчэнне

1 2 3 4 5

Тэма 4. Камп’ютарныя рэсурсы сеткі Інтэрнэт (6 г) 

29 Падключэнне да сеткі Інтэрнэт § 23 § 23, пытанні 1—4 

30 Арганізацыя службы WWW. Паняцце пра 
вэб-сервер, сістэму адрасоў

§ 24 § 24, пытанні 1—4

31 Пошук інфармацыі ў сетцы Інтэрнэт § 25 § 25, пытанні 1—4

32 Захаванне інфармацыі з сеткі Інтэрнэт § 26 § 26, пытанні 1, 2

33 Знаёмства з нацыянальнымі інфармацый-
нымі рэсурсамі

§ 27 § 27, пытанні 1, 2 

34 Адукацыйныя рэсурсы сеткі Інтэрнэт § 28 § 28, пытанні 1, 2

35 Рэзерв (1 г)
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10 клас (базавы ўзровень)
(колькасць гадзін на год — 35, на тыдзень — 1)

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе: 
1. Забароўскі, Г. А. Інфарматыка : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучан-

ня / Г. А. Забароўскі, А. Я. Пупцаў. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011.
2. Заборовский, Г. А. Информатика в 10 классе : учеб-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образо-

вания / Г. А. За боровский, О. Н. Лапко. Минск, 2013.
3. Овчинникова, Л. Г. Информатика. Рабочая тетрадь для 10 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 

образования с рус. яз. обучения / Л. Г. Овчинникова. Минск : Аверсэв, 2016.
4. Заборовский, Г. А. Информатика : учеб. пособие для 9 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / 

Г. А. Заборовский, А. И. Лапо, А. Е. Пупцев. Минск : Нар. асвета, 2009.
5. Быкадоров, Ю. А. Информатика : учеб. пособие для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / 

Ю. А. Быкадоров, А. Т. Кузнецов. Минск : Нар. асвета, 2000.
6. Сайты: Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by, http://moodle.edu.by; Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 

www.academy.edu.by.

№
урока Тэма ўрока Мэты вывучэння 

тэмы

Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў  
дзейнасці вучняў: 

а) на аснове ўспрымання элементаў рэчаіснасці 
і са слоўнай (знакавай) асновай;

б) з практычнай асновай

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5

Паўтарэнне (1 г)
Плануемыя вынікі: развіццё каштоўнасна-сэнсавай, агульнакультурнай, інфармацыйнай, сацыяльна-працоўнай кам-
петэнцый і кампетэнцыі асобаснага самаўдасканалення

1 Правілы работы і бя-
с п е ч н ы х  п а в о д з і н 
у камп’ютарным кла-
се. Паўтарэнне: прад-
стаўленне інфармацыі 
ў камп’ютары

Развіццё ўяў лен-
няў пра пра ві лы па - 
во дзін у кам п’ю тар-
ным класе

а)
• Паўтарэнне правіл тэхнікі бяспекі і гігіены 

пры рабоце са сродкамі камп’ютарнай тэх-
нікі.

• Сістэматызацыя ведаў.
• Усведамленне наяўнасці пэўных патра-

баванняў да інфармацыйнай бяспекі, пра-

Паўтарыць 
тэму  
«Прадстаўленне 
інфармацыі 
ў камп’ютары»
[4] § 1, 2

2
9

Працяг

1 2 3 4 5

вавой адказнасці за парушэнне зака на-
даўства.

• Прыняцце адказнасці за сябе і людзей, якія 
прысутнічаюць у камп’ютарным класе.

б)
• Разуменне і выкананне правіл бяспечных 

паводзін у камп’ютарным класе

Тэма 1. Апаратнае і праграмнае забеспячэнне камп’ютара (3 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне агульнакультурнай, вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай і камунікатыўнай кам-
петэнцый

2 Структурная схема 
кам п’ю тара. Прынцы-
пы работы апаратных 
сродкаў камп’ютара

Фарміраванне ве-
даў пра прынцыпы 
функцыянаван ня 
камп’ютара, прад-
стаўленне да ных 
у па мяці кам п’ю та-
ра, кла сіфі ка цыю 
праграмнага забес-
пячэння і раз на від-
насці аперацыйных 
сі стэм

а)
• Аналіз праблемнай сітуацыі «Як працуе 

камп’ютар?».
• Пастаноўка пытанняў суразмоўцу; канстру-

яванне адказу на пытанне.
• Планаванне ўласнай дзейнасці па пошуку 

інфармацыі ў сетцы Інтэрнэт.
• Ацэнка наяўных адзінак тэхнікі і праграм-

нага забеспячэння.
• Аналіз камп’ютара з пункту гледжання 

адзінства праграмных і апаратных сродкаў.
б)
• Выкананне работ практыкуму «Кадзі ра-

ванне інфармацыі».
• Самастойны пошук у каталогах, пошукавых 

сістэмах сеткі Інтэрнэт інфармацыі па тэме

[1] § 2, 3;
[5] § 6—8

3 Прадстаўленне даных 
у памяці камп’ютара. 
Двайковае кадзіра ванне

[1] § 1;
паўтарыць [4] § 3

4 Класіфікацыя праграм-
нага забеспячэння. Раз-
навіднасці аперацый-
ных сістэм

[5] § 9;
к а р ы с т а ю ч ы -
ся рэсурсамі Ін-
тэр нэту, пад рых-
таваць не вя лі кае 
паве дам лен не на 
тэ му «Прыкла-
ды АС»
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Працяг
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Тэма 2. Асновы алгарытмізацыі і праграмавання (8 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай, камунікатыўнай і сацыяльна-працоўнай 
кампетэнцый

5
6

Сімвальныя і радко-
выя велічыні. Аперацыі 
над сімвальнымі і рад-
ковымі велічынямі

Фарміраванне ла-
гіч нага і ал га рыт-
мічнага мыслення

а)
• Разуменне асаблівасцей інтэрфейса, рабо-

та з дыялогавымі вокнамі ў асяроддзі пра-
грамавання. 

• Азнаямленне з мовай праграмавання ў кан-
тэксце аперыравання над сімвальнымі 
і радковымі велічынямі.

• Азнаямленне з мовай праграмавання ў кан-
тэксце работы са стандартнымі пра цэдурамі 
і функцыямі для работы з сім вальнымі 
і радковымі велічынямі.

• Аналіз гатовых праграм.
• Прымяненне кампетэнцый у адносінах да 

інфармацыі, якая змяшчаецца ў вучэбных 
прадметах і адукацыйных галінах, у кан-
тэксце выкарыстання сімвальных і радко-
вых зменных. 

• Усведамленне наяўнасці пэўных патра ба-
ванняў да прадукту сваёй дзейнасці.

б)
• Здзяйсненне дыялогу «чалавек — тэхнічная 

сістэма».
• Індывідуальная работа на камп’ютары 

ў ася роддзі праграмавання:
 – «Аперацыі над сімвальнымі велічынямі»;
 – «Аперацыі над радковымі велічынямі»;

[1] § 4

7
8

Стандартныя працэду-
ры і функцыі для рабо-
ты з сімвальнымі і рад-
ковымі велічынямі

[1] § 5

9
10

Выкананне практычных 
заданняў з розных прад-
метных галін з выкары-
станнем сімвальных 
і радковых зменных

[1] § 6

11 Рашэнне задач на са-
стаўленне і рэалі зацыю 
алгарытмаў апрацоўкі 
сімвальных і радковых 
велічынь

[1] § 6

12 Абагульняльнае паў-
тарэнне па тэме

3
1

Працяг

1 2 3 4 5

 – «Стандартныя працэдуры і функцыі для 
работы з сімвальнымі велічынямі»;

 – «Стандартныя працэдуры і функцыі для 
работы з радковымі велічынямі»;

 – «Выкананне практычных заданняў з роз-
ных прадметных галін з выкарыстаннем 
сімвальных і радковых зменных»;

 – «Састаўленне і рэалізацыя алгарытмаў 
апрацоўкі сімвальных і радковых велі-
чынь».

• Уменне здзяйсняць планаванне, аналіз, 
рэф лексію, самаацэнку сваёй дзейнасці 
па састаўленні і рэалізацыі алгарытмаў 
апрацоўкі сімвальных і радковых велічынь.

• Сістэматызацыя ведаў па тэме «Асновы 
алгарытмізацыі і праграмавання»

Тэма 3. Апрацоўка інфармацыі ў электронных табліцах (12 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай, камунікатыўнай і сацыяльна-працоўнай 
кампетэнцый

13 Паняцце пра электрон-
ную табліцу. Структу-
ра табліцы: ячэйкі, 
слуп кі, радкі. Тыпы да-
ных у электроннай таб-
ліцы. Праграмы для ра-
боты з электроннымі 
табліцамі

Ф а р м і р а в а н н е 
ўмення працаваць 
з электроннымі таб-
ліцамі

а)
• Слуханне тлумачэнняў настаўніка пра 

прызначэнне таблічнага працэсара, ін-
тэр фейс таблічнага працэсара MS Excel, 
асноўныя элементы табліцы, тыпы даных 
(тэкст, лік, формула), паняцце спасылкі. 

• Назіранне за дэманстрацыямі настаўніка.
• Разуменне асаблівасцей інтэрфейса таб-

лічнага працэсара MS Excel, работа з дыя-
ло гавымі вокнамі. 

[1] § 10

14 Увод і рэдагаванне да-
ных

[1] § 11
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15 Рэдагаванне электрон-
най табліцы

• Вызначэнне інструментаў таблічнага пра-
цэсара для выканання базавых аперацый.

• Слуханне тлумачэнняў настаўніка пра: 
 – аперацыі рэдагавання электроннай таб-
ліцы;

 – асноўныя аперацыі фарматавання элек-
троннай табліцы;

 – выкарыстанне стандартных функцый  
і майстра функцый;

 – паняцці сартавання і фільтрацыі;
 – тыпы дыяграм і пабудову дыяграм.

• Назіранне за дэманстрацыямі настаўніка.
• Работа з вучэбным дапаможнікам.
• Аналіз формул.
• Аналіз графікаў, табліц.
б)
• Здзяйсненне дыялогу «чалавек — тэхнічная 

сістэма».
• Індывідуальная работа з таблічным працэ-

сарам:
 – «Інтэрфейс таблічнага працэсара MS 
Excel. Структура табліцы»;

 – «Увод і рэдагаванне даных»;
 – «Рэдагаванне электроннай табліцы: вы-
лучэнне дыяпазону ячэек; ачыстка ячэек; 
капіраванне і перамяшчэнне змесціва ячэ-
ек; устаўка і выдаленне радкоў, слупкоў 
і ячэек; адмена і вяртанне змяненняў»;

[1] § 12

16 Фарматаванне элек-
троннай табліцы

[1] § 13

17 Выкарыстанне спасы-
лак. Адносныя спасылкі

[1] § 14

18 Выкарыстанне спа сы-
лак. Абсалютныя спа-
сылкі

19
20

Выкарыстанне стан-
дартных функцый для 
знаходжання сумы, ся-
рэдняга арыфме тыч-
нага, пошуку міні маль-
нага (максімальнага) 
значэння

[1] § 15

21 Сартаванне даных у таб-
ліцы. Фільтрацыя

[1] § 17

22
23

Пабудова дыяграм [1] § 16

3
3

Працяг

1 2 3 4 5

 – «Фарматаванне электроннай табліцы: 
фарматаванне даных; змяненне знешня-
га выгляду ячэек»;

 – «Знаходжанне сумы, сярэдняга арыфме-
тычнага, пошук мінімальнага (максі маль-
нага) значэння»;

 – «Пабудова дыяграм розных тыпаў: гіс-
таграма, лінейчастая, кругавая»;

 – «Пабудова дыяграм розных тыпаў: графік, 
пунктавая, пялёсткавая, з абласцямі»

24 Абагульняльнае паў та-
рэнне па тэме

Сістэматызацыя ведаў па тэме «Апрацоўка 
інфармацыі ў электронных табліцах»

[1] § 18

25 Кантрольная работа 
па тэме 3 (1 г)

Кантроль ведаў і ўменняў па тэме «Апрацоўка 
інфармацыі ў электронных табліцах»

Тэма 4. Інфармацыйныя мадэлі (6 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне каштоўнасна-сэнсавай, вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай, камунікатыўнай, 
сацыяльна-працоўнай кампетэнцый і кампетэнцыі асобаснага самаўдасканалення

26 Паняцце ін фар ма цый-
най мадэлі. Пры зна-
чэнне інфар мацый ных 
мадэлей

Фарміраванне ўяў-
ленняў пра струк-
ту раванне інфар ма-
цыі, мадэль, мадэ-
ля ванне, уменняў 
да сле даваць інфар-
ма цыйныя мадэлі 
з вы карыстаннем 
кам п’ютара

а)
• Аналіз праблемнай сітуацыі «Мадэль — 

неад’емная частка даследаванняў у розных 
прадметных галінах». 

• Пастаноўка пытанняў суразмоўцу; канс-
труя ванне адказу на пытанне.

• Работа з вучэбным дапаможнікам.
• Аналіз праблемнай сітуацыі «Структура-

ванне інфармацыі — неабходнасць?».

[1] § 7

27 Структураванне ін фар-
мацыі з выка рыстаннем 
інфар мацыйных мадэ-
лей

[1] § 8, 9
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28 Структураванне тэкс-
та вых мадэлей з выка-
рыстаннем стыляў, ге-
нерацыя зместу

• Прымяненне кампетэнцый у адносінах да 
інфармацыі, якая змяшчаецца ў вучэбных 
прадметах і адукацыйных галінах, у кантэк-
сце выкарыстання інструментаў таблічнага 
працэсара для рэалізацыі і даследавання ма-
дэлей.

• Усведамленне наяўнасці пэўных па тра ба-
ванняў да прадукту сваёй дзейнасці.

б)
• Індывідуальная работа з тэкставым рэдак-

тарам «Структураванне тэкставых мадэлей 
з выкарыстаннем стыляў, генерацыя зместу, 
прадметнага паказальніка».

• Індывідуальная работа з таблічным працэ-
сарам:

 – «Рэалізацыя і даследаванні мадэлей з роз-
ных прадметных галін (фізіка)»;

 – «Рэалізацыя і даследаванні мадэлей 
з розных прадметных галін (біялогія)»;

 – «Рэалізацыя і даследаванні мадэлей 
з роз ных прадметных галін (па ін ды ві-
ду альным выбары вучня)»

29
30
31

Выкарыстанне інстру-
ментаў таб ліч нага пра-
цэсара для рэалізацыі 
і даследавання мадэ-
лей з розных прадмет-
ных галін

[5] § 87, 88, 90, 
92

Тэма 5. Камп’ютарныя камунікацыі і Інтэрнэт (2 г)
Плануемыя вынікі: развіццё каштоўнасна-сэнсавай, агульнакультурнай, вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай, 
камунікатыўнай, сацыяльна-працоўнай кампетэнцый і кампетэнцыі асобаснага самаўдасканалення

3
5

1 2 3 4 5

32 Разнавіднасці элек-
тронных камунікацый. 
Меры бяспекі і правілы 
этыкету пры зносінах 
у сетцы Інтэрнэт

Развіццё ўяўлення 
пра электронныя 
камунікацыі і ўмен-
ня працаваць у сет-
цы Інтэрнэт

а)
• Авалоданне правіламі этыкету пры зносінах 

у сетцы Інтэрнэт. 
• Фарміраванне ўстановак талерантнай свя-

домасці пры існаванні ў сеткавым згур-
таванні, тэлекамунікацыі з аддаленымі су-
размоўцамі.

• Планаванне ўласнай інфармацыйнай пра-
сторы.

• Праяўленне выбіральнасці ў рабоце з ін-
фар мацыяй, зыходзячы з маральна-этыч-
ных меркаванняў, пазітыўных сацыяльных 
установак і інтарэсаў індывідуальнага раз-
віцця.

б)
• Выкарыстанне электроннай пошты для пе-

рапіскі. 
• Самастойны пошук інфармацыі ў сетцы 

Інтэрнэт па тэме ўрока.
• Падрыхтоўка даклада па прапанаваных тэ-

мах (на выбар вучня).
• Выступленні з дакладам

[1] § 19

33 Зносіны ў сетцы Ін-
тэр нэт. Форумы, ча ты, 
бло гі, інтэрнэт-пэй джа-
ры. Сацыяльныя сеткі

[1] § 20

34
35

Рэзерв (2 г)

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

Дапаможнікі і электронныя рэсурсы, якія выкарыстоўваюцца ў вучэбным працэсе:
1. Забароўскі, Г. А. Інфарматыка : вучэб. дапам. для 11 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / 

Г. А. За бароўскі, А. Я. Пупцаў. Мінск : Нар. асвета, 2010.
2. Заборовский, Г. А. Информатика в 11 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образо-

вания с белорус. и рус. яз. обучения / Г. А. Заборовский, О. Н. Лапко. Минск, 2012. 
3. Овчинникова, Л. Г. Информатика. Рабочая тетрадь для 11 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. 

образования с рус. (белорус.) яз. обучения / Л. Г. Овчинникова. Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
4. Миняйлова, Е. Л. Особенности реализации методики оформления веб-страниц средствами каскадных таблиц сти-

лей (CSS) / Е. Л. Миняйлова, Д. А. Вербовиков, Н. Р. Коледа // Вестн. МГИРО. 2016. № 3 (26).
5. Сайты: Нацыянальнага інстытута адукацыі www.adu.by, http://moodle.edu.by; Акадэміі паслядыпломнай адукацыі 

www.academy.edu.by.

№
урока Тэма ўрока Мэты вывучэння тэмы

Характарыстыка асноўных відаў і спосабаў  
дзейнасці вучняў: 

а) на аснове ўспрымання элементаў рэчаіснасці 
і са слоўнай (знакавай) асновай;

б) з практычнай асновай

Дамашняе 
заданне

1 2 3 4 5

Паўтарэнне (1 г)
Плануемыя вынікі: развіццё каштоўнасна-сэнсавай, агульнакультурнай, інфармацыйнай, сацыяльна-працоўнай ка-
мпетэнцый і кампетэнцыі асобаснага самаўдасканалення

1 Правілы работы і бяс-
печ ных паводзін у кам-
п’ютарным класе. Ра-
бота з тэкставым і гра-
фіч ным рэ дак тарамі 
(паў та рэнне)

Ведаць і выконваць 
правілы паводзін 
у камп’ютарным 
кла се

а)
• Паўтарэнне правіл тэхнікі бяспекі і гігіены пры 

рабоце са сродкамі камп’ютарнай тэхнікі.
• Сістэматызацыя ведаў.
• Асэнсаванне пэўных патрабаванняў да ін фар-

мацыйнай бяспекі, прававой адказнасці за па-
рушэнне заканадаўства.

3
7

Працяг

1 2 3 4 5

• Прыняцце адказнасці за сябе і людзей, якія 
прысутнічаюць у камп’ютарным класе.

б)
• Засваенне і выкананне правіл бяспечных па-

водзін у камп’ютарным класе

Тэма 1. Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (2 г)
Плануемыя вынікі: развіццё агульнакультурнай, інфармацыйнай, сацыяльна-працоўнай кампетэнцый і кампетэнцыі 
асобаснага самаўдасканалення

2 Інфармацыйныя сі с-
тэмы

Развіццё ўяўленняў 
пра інфармацыйныя 
сістэмы і тэхналогіі

а) 
• Усведамленне ролі інфармацыйных сістэм 

і тэхналогій у жыцці сучаснага грамадства.
б) 
• Знаёмства з ЭСН, даведачнымі матэрыяламі па 

прафесійнай арыентацыі школьнікаў

[1] § 16

3 Інфармацыйныя тэх-
налогіі

[1] § 17

Тэма 2. Асновы алгарытмізацыі і праграмавання (9 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай, камунікатыўнай і сацыяльна-працоўнай 
кампетэнцый

4 Выкарыстанне гра фіч-
ных магчымасцей ася-
роддзя праграмавання 
для пабудовы геаме-
трычных фігур

Фарміраванне ла гіч-
нага і ал га рыт міч на-
га мыслення 

а)
• Разуменне асаблівасцей інтэрфейса, работа 

з дыялогавымі вокнамі ў асяроддзі праграма-
вання. 

• Аналіз гатовых праграм.
• Прымяненне кампетэнцый у адносінах да ін-

фармацыі, якая змяшчаецца ў вучэбных прад-
метах і адукацыйных галінах, для падбору ма-
дэлей і састаўлення на іх аснове алгарытмаў

[1] § 7.1

5
6

Выкарыстанне растра-
вых відарысаў. Ані ма-
цыя

[1] § 7.2
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7 Пабудова графікаў 
і дыяграм

і праграм з выкарыстаннем графічных магчы-
масцей асяроддзя праграмавання. 

• Усведамленне наяўнасці пэўных патрабаванняў 
да прадукту сваёй дзейнасці.

б)
• Здзяйсненне дыялогу «чалавек — тэхнічная 

сістэма».
• Індывідуальная работа на камп’ютары ў ася-

род дзі праграмавання:
 – «Пабудова геаметрычных фігур»;
 – «Выкарыстанне растравых відарысаў»;
 – «Пабудова графікаў і дыяграм».

• Выкананне практычных заданняў па тэмах ву-
чэбных прадметаў і адукацыйных галін: 

 – астраномія, 
 – геаграфія, 
 – біялогія, 
 – фізіка.

• Уменне здзяйсняць планаванне, аналіз, рэф-
лексію, самаацэнку сваёй дзейнасці па са-
стаўленні і рэалізацыі алгарытмаў для мадэ-
лявання вучэбных задач з розных прадметных 
галін.

• Сістэматызацыя ведаў па тэме «Асновы алга-
рытмізацыі і праграмавання»

[1] § 7.3

8 Выкананне практыч-
ных заданняў па тэ-
мах вучэбнага прадме-
та «Ас траномія»

[1] § 8.1

9 Выкананне практыч-
ных заданняў па тэ-
мах вучэбнага прадме-
та «Геаграфія»

[1] § 8.2

10 Выкананне практыч-
ных заданняў па тэ-
мах вучэбнага прадме-
та «Біялогія»

[1] § 8.3

11 Выкананне практыч-
ных заданняў па тэ-
мах вучэбнага прадме-
та «Фізіка»

[1] § 8.4

12 Абагульняльнае паў та-
рэнне па тэме

Тэма 3. Апрацоўка інфармацыі ў базах даных (9 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне вучэбна-пазнавальнай, інфармацыйнай, камунікатыўнай і сацыяльна-працоўнай 
кампетэнцый

3
9

Працяг

1 2 3 4 5

13 Паняцце пра базу да-
ных. Прызначэнне 
СКБД. Элементы ін-
тэрфейса СКБД

Фарміраванне ўяўле-
ння пра прызначэнне 
баз даных і магчыма-
сці СКБД

а)
• Слуханне тлумачэнняў настаўніка пра прыз-

начэнне БД і СКБД; інтэрфейс СКБД MS 
Access; асноўныя элементы табліцы; тыпы да-
ных: тэкст, лік, дата, поле Memo, аб’ект OLE, 
гіперспасылка. 

• Назіранне за дэманстрацыямі настаўніка. 
• Разуменне асаблівасцей інтэрфейса СКБД MS 

Access, работа з дыялогавымі вокнамі. 
• Вызначэнне інструментаў асноўных аб’ектаў 

базы даных.
• Слуханне тлумачэнняў і назіранне за дэ ман-

страцыямі настаўніка пра: 
 – аперацыі стварэння і рэдагавання табліц;
 – звязванне табліц;
 – стварэнне і запаўненне форм;
 – паняцце сартавання запісаў;
 – пошук даных з дапамогай запытаў;
 – стварэнне справаздач.

• Работа з вучэбным дапаможнікам.
• Аналіз структуры базы даных.
• Аналіз табліц, форм, справаздач, запытаў.
б)
• Здзяйсненне дыялогу «чалавек — тэхнічная 

сістэма».
• Індывідуальная работа з СКБД «Інтэрфейс MS 

Access. Структура табліцы».
• Індывідуальная работа «Стварэнне і звязванне 

табліц БД».

[1] § 9

14 Стварэнне табліцы ба-
зы даных

[1] § 10

15 Звязванне табліц ба зы 
даных

[1] § 11

16 Стварэнне і запаўнен-
не формы

[1] § 12

17 Сартаванне запісаў 
у табліцы

[1] § 13

18 Пошук даных з дапа-
могай запытаў

[1] § 14

19 Стварэнне справаздач [1] § 15

20
21

Практычная работа

22 Кантрольная работа 
па тэме 3 (1 г)
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• Індывідуальная работа «Стварэнне і запаўненне 
форм».

• Індывідуальная работа «Сартаванне запісаў 
табліцы, формы».

• Індывідуальная работа «Пошук даных з дапа-
могай запытаў».

• Індывідуальная работа «Стварэнне справаз-
дач»

Тэма 4. Асновы вэбканструявання (12 г)
Плануемыя вынікі: фарміраванне вучэбна-пазнавальнай, каштоўнасна-сэнсавай, агульнакультурнай, інфармацыйнай, 
сацыяльна-працоўнай кампетэнцый і кампетэнцыі асобаснага самаўдасканалення

23 Уяўленне пра вэб-кан-
струяванне. 
Асновы мовы гіпер-
тэкс тавай разметкі 
HTML

Фарміраванне ўяў-
лення пра гіпер-
тэкс тавую размет ку 
дакументаў, ін стру-
менты вэб-кан стру-
я вання

а)
• Слуханне тлумачэнняў настаўніка пра прыз-

начэнне мовы гіпертэкставай разметкі HTML.
• Назіранне за дэманстрацыямі настаўніка. 
• Азнаямленне з мовай гіпертэкставай разметкі 

HTML у кантэксце аперыравання над асноў-
нымі тэгамі і іх атрыбутамі.

• Разуменне асаблівасцей інтэрфейса рэдактара 
візуальнага вэб-канструявання. 

• Слуханне тлумачэнняў настаўніка пра: 
 – асноўныя тэгі HTML-дакумента;
 – тэгі для фарматавання вэб-старонкі;
 – падрыхтоўку відарысаў для Інтэрнэту і ўс-
таў ку відарысаў на вэб-старонку;

 – выкарыстанне элементаў мультымедыя на 
вэб- старонках;

[1] § 1

24 Стварэнне HTML-да-
кумента ў рэдактары 
«Блакнот». Тэгі і атры-
буты фарматавання 
вэб- старонак

[1] § 3.1

25 Стварэнне гіпер спа-
сылак

[1] § 3.2

26 Работа ў рэдактары ві-
зуальнага вэб-канс тру-
явання

[1] § 4

4
1

1 2 3 4 5

27 Паняцце пра каскад-
ныя табліцы стыляў 
(CSS)

 – выкарыстанне гіперспасылак;
 – паняцце аб каскадных табліцах стыляў (CSS).

• Работа з вучэбным дапаможнікам.
• Аналіз структуры вэб-старонкі.
б)
• Здзяйсненне дыялогу «чалавек — тэхнічная 

сістэма».
• Індывідуальная работа «Стварэнне HTML-

дакумента ў рэдактары “Блакнот”».
• Індывідуальная работа «Афармленне вэб-

старонкі з выкарыстаннем тэгаў фарматаван-
ня і CSS-стыляў».

• Індывідуальная работа «Падрыхтоўка віда-
рысаў для Інтэрнэту».

• Індывідуальная работа «Устаўка відарысаў 
і элементаў мультымедыя на вэб-старонку».

• Індывідуальная работа «Выкарыстанне гіпер-
спасылак».

• Індывідуальная работа «Выкарыстанне CSS 
для афармлення вэб-старонак».

• Індывідуальная работа «Работа ў рэдактары ві-
зуальнага вэб-канструявання».

• Індывідуальная работа «Устаўка табліц на вэб-
старонку».

• Індывідуальная работа «Стварэнне фрагмен-
та сайта»

[4]

28 Выкарыстанне табліц [1] § 3.3

29 Відарысы на вэб-ста-
ронках

[1] § 5.1, 
5.2

30 Падрыхтоўка віда ры-
саў для Інтэр нэту

31 Мультымедыя на вэб-
старонках

[1] § 5.3

32 Распрацоўка вэб-сайта [1] § 5.4

33
34

Стварэнне фрагментаў 
сайтаў па розных прад-
метных галінах. Пуб-
лікацыя сайта

[1] § 5.5, 6

35 Рэзерв (1 г)

Заканчэнне
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Змест

Прадмова ........................................................................................................ 3
6 клас  ............................................................................................................... 4
7 клас  .............................................................................................................14
8 клас  .............................................................................................................21
9 клас ..............................................................................................................24
10 клас (базавы ўзровень) ......................................................................28
11 клас (базавы ўзровень) ......................................................................36
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