
Календарно-тематичне планування уроків 

інформатики 

для 9-А класу – 2021-2022 н.р. 

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) 

за навчальною програмою 2017 року 

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 

 

ІІ СЕМЕСТР  

4. Бази даних. Системи керування базами даних  

33 14.01 

- 

18.02 

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції 

систем управління базами даних 

 

34 Бази даних в інформаційних системах. Поняття моделі подання 

даних, основні моделі подання даних. 

 

35 Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, 

зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області. 

ПР 

36 Основні відомості про СКБД. Поняття таблиці, поля, запису. 

Додавання, видалення, редагування даних у базі. 

 

37 Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі 

СКБД. 

ПР 

38 Властивості полів, типи даних. Означення полів за типом даних. 

Заповнення таблиць значеннями. 

 

39 Модифікація структури таблиць. Фільтрація та сортування даних 

у таблицях. 
 

40 Фільтрація та сортування даних у таблицях. ПР 

41 Загальні відомості про запити. Автоматизоване створення 

запитів у базі даних 
 

42 Додавання, видалення, редагування даних у базі. Фільтрація та 

сортування даних у таблицях. Автоматизоване створення запитів 

у базі даних 

ПР 

43 Підсумковий урок із теми « Бази даних. Системи керування 

базами даних» 
ТО5 

5. Алгоритми та програми.  (Мова програмування Pascal в середовищі Lazarus)  

5.1. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання  

44 19.02 

- 

15.04 

Повторення знань з теми «Алгоритми та програми» за 8 клас.  

45 Структуровані типи даних.  Поняття одновимірного масиву 

(списку) 

 

46 Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.    

47 Типові алгоритми опрацювання даних в одновимірному масиві 

(списку). 

ПР 

48 Відображення даних у табличній формі. Способи заповнення 

масиву (списку) значеннями.  Введення й виведення значень 

елементів масиву. 

ПР 



49 Обчислення суми значень і кількості елементів табличної 

величини. 

 

50 Знаходження сум і кількості значень елементів табличних 

величин за заданими умовами. 

ПР 

51 Алгоритм знаходження елементів, що задовольняють задані 

умови. 

 

52 Пошук у масиві за певними критеріями. Найбільший і 

найменший елементи табличної величини. 

 

53 Пошук значень у табличній величині. ПР 

54 Зміна порядку елементів масиву (списку)  

55 Алгоритми впорядкування масиву. Поняття складності 

алгоритмів 

 

56 Впорядкування масиву. ПР 

57 Підведення підсумків з теми “Табличні величини” ТО6 

5.2. Розв’язання компетентнісних задач. Розробка власного програмного 

продукту 

 

58 16.04 

- 

21.05 

Поняття складності алгоритмів.  Бібліотеки та модулі мови 

програмування. 

 

59 Рішення для окремих частин проєкту у вигляді процедур чи 

функцій. 

 

60 Визначення теми програмного проєкту. Побудова етапів 

реалізації програмного проєкту. 

 

61 Розробка програмного  рішення  

62 Розробка програмного  рішення  

63 Розробка програмного  рішення  

64 Розробка програмного  рішення  

65 Поняття «бета-тест».  Збір та аналіз відгуків користувачів 

програми. 

 

66 Підготовка звіту та презентації проєкту.  

67 Презентація проєкту.  

68  Підсумковий урок із теми « Алгоритми та програми». 

Узагальнення та систематизація вивченого за рік. 

ТО7 

Резерв часу  

    

    

    



 


