
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ  

З ІНФОРМАТИКИ 

11 КЛАС 

І семестр 2016/2017 навчальний рік 

2 год./тиж. 



 

№  

п/п 

Тема уроку за програмою Дата  

проведення 

Примітка 

1 6. Інформаційні технології в навчанні (8 год.) 

1.1 6.1.Програмні засоби навчання математики (6 год.) 

1.1.1 Призначення математичних процесорів.   

1.1.2 Огляд середовища математичного 

процесора. Практична  робота № 1. 

Автоматизація математичних обчислень. 

  

1.1.3 Ділова графіка. Практична 

робота№2.Побудова графіків функції. 

  

1.1.4 Розв’язок рівнянь та систем рівнянь. 

Практична робота № 3. Знаходження 

наближених значень розв’язків рівнянь і 

систем рівнянь.  

  

1.1.5 Розв’язування задач на пошук 

екстремумів. 

  

1.1.6 Урок узагальнення та систематизації 

знань 

  

1.2 6.2.Програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології 

(2 год.) 

1.2.1 Огляд програмних засобів навчання. 

Віртуальні лабораторії, інтерактивні 

моделі. Практична робота № 4.  

Використання програмних засобів при 

вивченні фізики, хімії та біології. 

  

1.2.2 Урок узагальнення та систематизації 

знань 

  

2 7. Основи алгоритмізації та програмування (28 год.) 

2.1 7.1. Базові поняття програмування.  

Засоби візуальної розробки програм (9 год.) 

2.1.1 Поняття та типи моделей.   

2.1.2 Моделювання як метод дослідження 

об’єктів. 

  

2.1.3 Поняття та властивості алгоритмів. Форми 

подання алгоритмів. 

  

2.1.4 Поняття мови програмування, 

програмного коду, середовища розробки 

програм, компілятора. 

  

2.1.5 Етапи розв’язування задач з 

використанням комп’ютера. 

  

2.1.6 Програма як автоматизована система. 

Практична робота №5. Створення й 

виконання програмного проекту. 

Використання елементів управління. 

  

2.1.7 Принципи роботи у візуальному 

середовищі розробки програм. Практична 

робота №6. Введення й виведення даних, 

  



робота зі змінними. 

2.1.8 Покрокове виконання та аналіз роботи 

готових програм. Практична робота №7.  

Налагодження програм. 

  

2.1.9 Урок узагальнення та систематизації 

знань 

  

2.2 7.2. Основи структурного програмування (19 год.) 

2.2.1 Основні поняття математичної логіки. 

Логічні операції та формули. Таблиці 

істинності. 

  

2.2.2 Запис логічних виразів мовою 

програмування. Операції порівняння. 

  

2.2.3 Алгоритмічна конструкція розгалуження.   

2.2.4 Оператори розгалуження. Практична 

робота №8. Складання програм з 

розгалуженнями. 

  

2.2.5 Прапорці та групи перемикачів.   

2.2.6 Поняття підпрограм та її аргументів.   

2.2.7 Локальні та глобальні змінні. Формальні і 

фактичні параметри підпрограм. 

Практична робота №9. Використання 

підпрограм. 

  

2.2.8 Алгоритмічна конструкція повторення.   

2.2.9 Оператори циклів.   

2.2.10 Складання та програмна реалізація 

алгоритмів з циклами. Практична робота 

№10. Програмування циклічних 

обчислень. 

  

2.2.11 Поняття масиву. Оголошення 

одновимірного масиву. 

  

2.2.12 Індексація елементів масиву. Введення 

даних та відображення його вмісту. 

  

2.2.13 Багаторядкові текстові поля для введення 

даних у масив та їх відображення. 

  

2.2.14 Пошук даних у масиві.   



 


