ІНФОРМАТИКА
9 КЛАС
Вивчення інформатики у 9 класі загальноосвітніх навчальних закладах
здійснюватиметься за навчальною програмою з інформатики для учнів 5-9
класів, яку розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України
за посиланням: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-59-klas/onovlennya-12-2017/programa-informatika-5-9-traven-2015.pdf.
Підручник «Інформатика. 9 клас», 2017 (автори: Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко,
Л.А. Чернікова, В.В.Шакотько) => закачати.
Відповідно до навчальної програми у 9 класі вивчаються наступні теми:
1. Інформаційні технології у суспільстві
2. Мережеві технології
3. Комп'ютерні презентації
4. Основи інформаційної безпеки
5. Комп’ютерне моделювання
6. Табличні величини та алгоритми їх опрацювання
7. Комп’ютерні публікації
8. Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор
У 9 класі завершується вивчення курсу інформатики в основній школі. Теми
«Інформаційні технології у суспільстві» та «Основи інформаційної безпеки»
завершують змістову лінію «Інформація, інформаційні процеси, системи, технології».
Особлива увага у згаданих темах приділяється суспільному значенню інформаційних
технологій, етичним і правовим аспектам спільного використання інформаційних
продуктів.
Спільне використання інформаційних систем і продуктів є наскрізною лінією в
9 класі, що розкривається в темах «Комп’ютерні презентації» (через демонстрацію
презентації перед аудиторією і її спільне обговорення), «Комп’ютерне моделювання»

(колективне складання карт знань) та «Створення персонального навчального
середовища» (елемент середовища колективної взаємодії в мережі Інтернет).
У разі спільного використання інформаційних систем і продуктів важливим є
вміння грамотно й переконливо подати інформацію в темах «Комп’ютерні
презентації», «Комп’ютерні публікації» та «Комп’ютерна графіка. Векторний
графічний редактор».
Темою «Табличні величини та алгоритми їх опрацювання» завершується
вивчення змістової лінії основ алгоритмізації та програмування в основній школі.
Йдеться про алгоритми роботи з масивами чи аналогічними структурами даних. Ще
до початку вивчення теми учні повинні розуміти призначення цих алгоритмів та вміти
застосовувати їх до розв’язання задач. Вивчення даної теми полягає в розкритті та
програмуванні змісту алгоритмів, які учні вже вміють застосовувати в іншому
програмному середовищі. Це стосується і такого матеріалу, як «Візуалізація
елементів табличної величини за допомогою графічних примітивів», що передбачає
побудову графіка чи гістограми програмним шляхом.
Перелік деяких корисних ресурсів для самоосвіти учнів
Електронні підручники, курси:
http://www.ed-era.com
http://disted.edu.vn.ua/
http://itknyga.com.ua/index/bezkoshtovno/0-19
Ресурси для навчання програмуванню
https://blockly-games.appspot.com/
https://code.org/
https://www.e-olymp.com/uk/
http://scratch.mit.edu/projects/editor
Контрольні роботи будуть запропоновані в тестовій формі, містити завдання на
вибір однієї правильної відповіді, на вибір кількох правильних відповідей (від 2 до 5),
на встановлення відповідності.

Приклади завдань:

