
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ІНФОРМАТИКА 9 клас  
 

Підручники: 

Інформатика підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 

Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П. 

Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням інформатики» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. 

Інформатика підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. 

Інформатика підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / 

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 

 
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-

9-h-klasiv/informatyka-9-klas-2/ 

І семестр 

Семестрова контрольна робота № 1  

 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 

 

ВСТУП 

Програмне 

забезпечення та 

інформаційна 

безпека 

Класифікація програмного 

забезпечення. Операційні системи, 

їхні різновиди. Драйвери. 

Поняття інсталяції та деінсталяції 

програмного забезпечення.  

Стиснення та архівування даних.  

Шкідливе програмне забезпечення та 

боротьба з ним. Антивірусні та 

антишпигунські програми. 

Інформаційна безпека. 

 

Основні поняття і терміни. 

Операційна система. Драйвер. 

Архіватор. Вірус. Антивірус.   

https://sites.google.com/s

ite/programnezabezpecen

na/ponatta-programnogo-

zabezpecenna 

2 3D-графіка Тривимірна графіка. Класифікація 

програм для роботи з тривимірною 

графікою.  

Принципи тривимірної навігації.  

Екструдування форми об’єкта.  

Вершини, ребра, грані. Графічні 

текстури. Рендеринг тривимірної 

сцени. Текстові об’єкти та їх 

редагування. Переміщення по 

кадрах. Шкала часу.  

Анімація. Попередній перегляд 

анімації.  

Поняття про 3D-друк. 

http://computer-

graphics.narod.ru/3d.htm

l 

https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKb2lSQ1ZBRUp3UXM
https://drive.google.com/open?id=1PFEaf7Gv1XjZFyYWk-iTu3pUO1sZLNH2
https://drive.google.com/open?id=1PFEaf7Gv1XjZFyYWk-iTu3pUO1sZLNH2
https://drive.google.com/open?id=1PFEaf7Gv1XjZFyYWk-iTu3pUO1sZLNH2
https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5dy12d3hKUnE4bUU
https://drive.google.com/open?id=0B3m2TqBM0APKR0lBb1RpV243T28
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/informatyka-9-klas-2/
https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/informatyka-9-klas-2/
https://sites.google.com/site/programnezabezpecenna/ponatta-programnogo-zabezpecenna
https://sites.google.com/site/programnezabezpecenna/ponatta-programnogo-zabezpecenna
https://sites.google.com/site/programnezabezpecenna/ponatta-programnogo-zabezpecenna
https://sites.google.com/site/programnezabezpecenna/ponatta-programnogo-zabezpecenna
http://computer-graphics.narod.ru/3d.html
http://computer-graphics.narod.ru/3d.html
http://computer-graphics.narod.ru/3d.html


 

Основні поняття і терміни. 

Графіка. 3D-графіка. Текстура. 

Анімація. 3D-друк. 

 

3 Опрацювання 

табличних даних 

Абсолютні та мішані посилання. 

Логічні, математичні та статистичні 

функції.  

Діаграми.  

Сортування. Прості та розширені 

фільтри.  

Умовне форматування. 

Обчислення підсумків. 

Розв’язування задач із фізики, хімії, 

математики та інших дисциплін 

засобами табличного процесора. 

Експорт та імпорт електронних 

таблиць. 

 

Основні поняття і терміни. 

Табличний процесор. Комірка. 

Функція. Фільтри.  

 

 

Робота в табличному 

процесорі  

https://www.youtube.co

m/watch?v=QSWudo7si

4M 

 

ІІ семестр 

Семестрова контрольна робота № 2 

 
№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

3 Бази даних. 

Системи керування 

базами даних 

Поняття та призначення баз даних. 

Поняття таблиці, поля, запису, ключа 

таблиці. 

Додавання, видалення, редагування 

даних у базі.  

Фільтрація та сортування даних у 

таблицях. Автоматизоване створення 

запитів у базі даних. 

 

Основні поняття і терміни. 

Бази даних. Поле. Запис. Фільтрація. 

Сортування.  

  

 

Проектування та 

розробка бази даних  

https://www.youtube.co

m/watch?v=huS6b0sCo

Mk 

4 Алгоритми та 

програми 

Поняття одновимірного масиву. 

Введення й виведення значень 

елементів масиву. 

Алгоритми опрацювання масивів: 

знаходження підсумкових величин, 

зокрема для елементів, що 

задовольняють задані умови, а також 

пошук у масиві за певними 

критеріями. 

 

Робота з алгоритмами  

https://hourofcode.com/h

u/uk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QSWudo7si4M
https://www.youtube.com/watch?v=QSWudo7si4M
https://www.youtube.com/watch?v=QSWudo7si4M
https://www.youtube.com/watch?v=huS6b0sCoMk
https://www.youtube.com/watch?v=huS6b0sCoMk
https://www.youtube.com/watch?v=huS6b0sCoMk
https://hourofcode.com/hu/uk
https://hourofcode.com/hu/uk


Алгоритми впорядкування масиву. 

Поняття складності алгоритмів. 

 

Основні поняття і терміни. 

Одновимірний масив. Елемент 

масиву. Оператор.  

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- опрацювання параграфів в підручнику; 

- написання конспекту; 

- виконання вправ після кожного параграфу;  

- виконання  практичних завдань на комп’ютері;  

- вивчення всього програмного забезпечення, яке передбачене навчальною 

програмою. 

 

 


