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ПЕРЕДМОВА

Мета видання — надати допомогу вчителевi в пiдготовцi та прове�
деннi урокiв iнформатики в 9�му класі загальноосвiтнiх навчальних
закладiв.

У посiбнику подані календарно�тематичне планування та розроб�
ки урокiв вiдповiдно до «Програми з iнформатики для 9 класiв за�
гальноосвiтнiх навчальних закладiв», розраховані на вивчення iн�
форматики — 35 годин на рiк, 1 година на тиждень. Розробки
розрахованi на проведення урокiв у комп’ютерному класi, що пра�
цює пiд керiвництвом ОС Windows.

Розробки урокiв структурованi за загальною схемою: визначено
мету, наведено часову модель уроку, розкрито змiст вивчення мате�
рiалу, вказано форми перевiрки засвоєння вивченого матерiалу, на�
ведено вправи, якi готують учнiв до сприймання нового матерiалу
та його осмислення.

Для вивчення нового матерiалу використовуються рiзноманiтнi
форми та методи (лекцiї, бесiди, самостiйна робота зi схемами, таб�
лицями, стендами, пам’ятками тощо). Схеми, запропонованi упоряд�
ником, є стислим конспектом навчального матерiалу теми, що дозво�
ляє їх використання на рiзних етапах уроку: пiд час вивчення нового
матерiалу, узагальнення i систематизацiї знань, повторення та за�
крiплення набутих знань.

Вправи, якi призначенi для засвоєння матерiалу, передбачають
поступове наростання складностi, знання теоретичного матерiалу,
вмiння використовувати його на практицi та в нестандартнiй ситуацiї.

Всi практичнi завдання розрахованi на 20–25 хв роботи з комп’ю�
тером i призначенi для формування практичних умiнь i навичок
та оцiнювання навчальних досягнень учнiв.

Для контролю навчальних досягнень використовуються рiзно�
манiтнi форми: самостiйнi роботи, вибiркове та фронтальне опиту�
вання, комп’ютерне тестування тощо.

Пропонований у посiбнику матерiал не завжди може бути вико�
ристаний повнiстю за вiдведений час. Учитель, на свiй розсуд, врахо�
вуючи реальнi навчальнi можливостi учнiв, може пiдбирати власнi
та варiювати запропонованi форми роботи.

Розробки зацiкавлять усiх, хто викладає iнформатику в 9�му класі.
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КАЛЕНДАРНО�ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

№
уро�
ку

Тема уроку
Кiль�
кiсть
годин

Дата
прове�
дення

Примiтки

І семестр

Тема 1. Інформацiя. Інформацiйнi
процеси та системи

2

1 Поняття про iнформацiю та способи її
подання. Данi. Рiзновиди iнформацiйних
повiдомлень. Вимiрювання обсягу даних.
Поняття про iнформацiйну надлишковiсть
повiдомлень. Способи подання i кодування
повiдомлень, двiйкове кодування. Вимiрю�
вання довжини двiйкового коду. Інфор�
мацiйнi процеси: отримання, збирання,
зберiгання, пошук, обробка i передавання
iнформацiї. Об’єкти та їх властивостi

1

2 Поняття про iнформацiйнi системи та тех�
нологiї. Види iнформацiйних систем. По�
няття про апаратне та програмне забезпе�
чення iнформацiйної системи. Етапи роз�
витку та сфери застосування
iнформацiйних технологiй.

Поняття про iнформацiйну культуру та iн�
форматичну компетентнiсть. Інформатика
як наука та галузь дiяльностi людини

1

Тема 2. Апаратне забезпечення
iнформацiйних систем

3

3 Типова архiтектура персонального комп’ю�
тера. Класифiкацiя та призначення апа�
ратних засобiв: пристроїв введення, виве�
дення, зберiгання та обробки iнформацiї.
Класифiкацiя та основнi характеристики
процесорiв

1

4 С. П. Бабенко

№
уро�
ку

Тема уроку
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годин

Дата
прове�
дення

Примiтки

4 Принцип дiї та основнi характеристики
найбiльш поширених видiв
запам’ятовувальних пристроїв: дискових
накопичувачiв, оперативної
та флеш�пам’ятi. Класифiкацiя та основнi
характеристики принтерiв.

Вiдеосистема комп’ютера, призначення
та основнi характеристики її складових:
монiтора, вiдеоадаптера та вiдеопам’ятi.
Мультимедiйне обладнання.
Комунiкацiйнi пристрої

1

5 Історiя розвитку обчислювальної технiки.
Поколiння ЕОМ. Правила технiки безпеки
пiд час роботи на комп’ютерi.

Практична робота № 1. Робота
з клавiатурним тренажером. Комп’ютерне
тестування

1

Тема 3. Системне програмне
забезпечення

7

6 Загальнi вiдомостi про системне,
службове та прикладне програмне
забезпечення. Класифiкацiя, основнi
функцiї та складовi операцiйних систем.
Поняття про ядро операцiйної системи,
iнтерфейс користувача, драйвери
та утилiти. Рiзновиди iнтерфейсу
користувача. Поняття файлової системи,
вiдмiнностi мiж поширеними файловими
системами. Поняття файла, каталогу.
Ім’я файла та каталогу, розширення iменi
файла. Імена зовнiшнiх запам’ятовуваль�
них пристроїв, шлях до файла

1

7 Робота з основними елементами
графiчного iнтерфейсу користувача
операцiйної системи. Використання вiкон,
меню, елементiв керування.

Практична робота № 2. Робота
з iнтерфейсом користувача операцiйної
системи

1
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8 Робота з об’єктами файлової системи: ство�
рення, копiювання, перейменування, пере�
мiщення та видалення об’єктiв. Використан�
ня ярликiв. Використання буфера обмiну.

Практична робота № 3. Робота з об’єктами
файлової системи

1

9 Пошук iнформацiї на комп’ютерi.

Практична робота № 4. Пошук iнформацiї
на комп’ютерi

1

10 Запуск на виконання програм. Типи
файлiв. Зв’язок типiв файлiв з програма�
ми та з розширеннями iмен файлiв

1

11 Використання автономної та онлайнової
довiдки операцiйної системи

1

12 Встановлення й видалення програм.
Вiдновлення видалених даних. Програма
перевiрки й очищення дискiв.
Дефрагментацiя дискiв. Контрольнi точки
вiдновлення операцiйної системи.

Комбiнований залiк

1

Тема 4. Службове програмне
забезпечення

3

13 Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя
та класифiкацiя вiрусiв i троянських
програм. Призначення, принцип дiї
та класифiкацiя антивiрусних програм.
Робота в середовищi антивiрусної
програми. Правила профiлактики
зараження комп’ютера вiрусами.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера
вiд вiрусiв

1

14 Стискнення, архiвування та розархiвування
даних. Архiватори та операцiї з архiвами.

Практична робота № 6. Архiвування
та розархiвування даних

1

15 Запис iнформацiї на оптичнi носiї.
Форматування та копiювання дискiв

1

6 О. В. Костриба
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Тема 5. Комп’ютернi мережi 8

І. Поняття про комп’ютернi мережi. Ро�
бота в локальнiй мережi

3

16 Поняття про глобальну та локальну
комп’ютернi мережi. Апаратне й програмне
забезпечення мереж. Поняття про сервер
та клiєнтський комп’ютер. Мережнi
протоколи

1

ІІ семестр

17 Поняття робочої групи, домену,
користувача й сеансу користувача; вхiд
у локальну мережу. Поняття про права
доступу до ресурсiв. Навiгацiя локальною
мережею. Спiльне використання файлiв
i папок. Надання доступу до ресурсiв.
Спiльне використання принтерiв
i спiльний доступ до глобальної мережi

1

18 Вiддалене керування комп’ютером.

Практична робота № 7. Спiльне
використання ресурсiв локальної мережi

1

ІІ. Основи Інтернету. Всесвiтня
павутина й пошук в Інтернетi

5

19 Призначення й структура мережi Інтернет.
Протоколи Інтернету. Адресацiя
в Інтернетi, поняття IP�адреси, доменного
iменi та URL�адреси. Способи пiдключення
до Інтернету, функцiї провайдера

1

20 Служби Інтернету. Поняття
гiпертекстового документа, гiперпосилання,
web�сторiнки та web�сайту. Поняття
всесвiтньої павутини та навiгацiя нею

1

21 Використання та настроювання браузера.
Вибiр системи кодування пiд час перегляду
web�сторiнок. Збереження web�сторiнок
та їх фрагментiв на локальному
комп’ютерi. Використання списку сайтiв,
обраних для швидкого доступу

1
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22 Засоби пошуку iнформацiї в Інтернетi.
Принципи функцiонування web�каталогiв
та пошукових систем. Стратегiї пошуку
iнформацiї.

Практична робота № 8. Пошук iнформацiї
в Інтернетi

1

23 Комбiнований залiк з теми «Комп’ютенi
мережi»

1

Тема 6. Основи роботи
з текстовою iнформацiєю

4

24 Призначення, можливостi i класифiкацiя
систем обробки текстiв. Огляд середовища
текстового процесора. Формати файлiв до�
кументiв. Створення, вiдкриття й збере�
ження текстового документа. Використання
довiдкової системи текстового процесора

1

25 Введення й редагування тексту. Видiлення
фрагментiв тексту та операцiї з ними.
Перевiрка правопису. Пошук та автома�
тична замiна текстових фрагментiв.

Практична робота № 9. Робота з текстови�
ми фрагментами

1

26 Форматування шрифтiв i абзацiв.

Практична робота № 10. Введення, редагу�
вання й форматування тексту

1

27 Робота з кiлькома документами.

Комбiнований залiк

1

Тема 7. Комп’ютерна графiка 7

І. Засоби перегляду й перетворення
графiчної iнформацiї

1

28 Поняття комп’ютерної графiки. Растровi
й векторнi зображення та їх властивостi.
Колiрнi системи. Призначення та класифi�
кацiя засобiв обробки графiчних даних.

Формати графiчних файлiв. Засоби пере�
гляду зображень та перетворення гра�
фiчних форматiв

1

8 О. В. Костриба
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ІІ. Основи растрової графiки 3

29 Джерела й параметри растрових
зображень. Поняття про роздiльну
здатнiсть, глибину кольору та їх зв’язок
з якiстю растрових зображень

1

30 Робота в середовищi редактора растрової
графiки: робота з файлами, використання
iнструментiв малювання, видiлення
фрагментiв малюнка, їх перемiщення
та копiювання

1

31 Створення текстових написiв.
Настроювання кольору.

Практична робота № 11. Створення
растрових зображень

1

ІІІ. Основи векторної графiки 3

32 Принципи побудови й обробки векторних
зображень. Засоби графiчного редактора,
вбудованого у середовище офiсних
програм; створення простих векторних
зображень. Інструменти малювання.
Малювання геометричних фiгур. Операцiї
з об’єктами. Зафарбування об’єктiв,
встановлення параметрiв заливки

1

33 Створення малюнкiв з кривих i ламаних.
Багатошаровi зображення, керування
розмiщенням об’єктiв за шарами.
Вирiвнювання й групування об’єктiв.
Додавання тексту до графiчних зображень
та його форматування.

Практична робота № 12. Створення
векторних зображень

1

34 Комбiнований залiк з теми «Комп’ютерна
графiка»

1

35 Повторення та узагальнення навчального
матерiалу

1
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ТЕМА 1. ІНФОРМАЦIЯ. ІНФОРМАЦIЙНI ПРОЦЕСИ
ТА СИСТЕМИ (2 ГОД)

УРОК № 1

Тема. Поняття про iнформацiю та способи її подання. Данi. Рiз�
новиди iнформацiйних повiдомлень. Вимiрювання обсягу даних.
Поняття про iнформацiйну надлишковiсть повiдомлень. Способи
подання i кодування повiдомлень, двiйкове кодування. Вимiрюван�
ня довжини двiйкового коду. Інформацiйнi процеси: отримання, зби�
рання, зберiгання, пошук, обробка й передавання iнформацiї. Об’єк�
ти та їх властивостi.

Мета:
сформувати:
поняття iнформацiї, даних, iнформацiйного повiдомлення;
поняття про iнформацiйну надлишковiсть повiдомлень;
поняття про iнформатику як науку та галузь дiяльностi людини;
пояснити:
способи подання повiдомлень;
способи оцiнювання кiлькостi iнформацiї;
розглянути:
види повiдомлень;
одиницi вимiрювання довжини двiйкового коду: бiт, байт, кiло�
байт, мегабайт, гiгабайт, терабайт;
правила технiки безпеки в кабiнетi iнформатики;
навчити:
визначати довжину двiйкового коду повiдомлення.
Базовi поняття й термiни: iнформатика, iнформацiя, повiдомлен�

ня, кiлькiсть iнформацiї.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Мотивацiя навчальної дiяльностi (2–3 хв)
ІІ. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Інформатика;
iнформацiя. Властивостi iнформацiї;
характернi риси iнформацiї;
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повiдомлення;
шум;
кодування повiдомлень;
одиницi вимiрювання iнформацiї;
iнформацiйнi процеси.
IV. Осмислення набутих знань (5–8 хв)
V. Практичне завдання (5–10 хв)
VI. Домашнє завдання (2–3 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап
Ви починаєте вивчати новий предмет — iнформатику. Інформа�

тика — це широка галузь новiтнiх технологiй, пов’язаних з iнформа�
цiйною дiяльнiстю людини. Інформатика як наука досить молода:
вона сформувалась у другiй половинi XX столiття, але вже стала не�
обхiдною складовою освiти сучасної людини. Англiйський варiант
назви iнформатики звучить як Computer Science — комп’ютерна на�
ука. Найвидатнiшим досягненням у цiй галузi було створення персо�
нальних комп’ютерiв, якi швидко стали невiд’ємною частиною по�
всякденного життя. Завдяки комп’ютерам ви вiдкриваєте для себе не
лише новi iгри та розваги, а й вiкно в неосяжний свiт Інтернету,
у свiт створення комп’ютерних зображень, текстiв, рiзноманiтних
математичних обчислень.

Яку роль вiдiграють iнформацiя, iнформатика, iнформацiйнi тех�
нологiї в життi сучасної людини? На це та iншi питання ми спро�
буємо дати вiдповiдь, вивчаючи тему «Інформацiя. Інформацiйнi
процеси та системи» (тема розрахована на 2 уроки).

ІІ. Оголошення теми уроку

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Розповiдь учителя з елементами демонстрацiї.
Інформатика — це наука, яка вивчає структуру i властивостi

iнформацiї, а також закономiрностi та методи подання, пошуку, збе�
рiгання, обробки та передачi iнформацiї за допомогою комп’ютерних
систем.

Термiн iнформатика походить вiд двох слiв: iнформацiя й авто�
матика.

Інформатика — комплексна наукова й iнженерна дисциплiна.
Можна вважати, що вона виникла одночасно з першими спробами ме�
ханiзувати й автоматизувати розумову дiяльнiсть людини. Зародження
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iнформатики припадає на XVII столiття, коли з’явилися першi ме�
ханiчнi обчислювальнi машини. Подальший розвиток iнформатики
також визначався ступенем розвитку iнженерно�технiчних можли�
востей людства. Отже, iнформатика розвивається паралельно з тех�
нiкою зв’язку, технiкою автоматичного регулювання й керування
(механiчною, електромеханiчною, електронною), технiкою запам’ято�
вування, зчитування й запису, реєстрацiї, перетворення, опрацюван�
ня й передачi iнформацiї.

Основа iнформатики — iнформацiйнi технологiї — сукупнiсть за�
собiв i методiв, за допомогою яких здiйснюються iнформацiйнi про�
цеси в усiх сферах життя й дiяльностi людини. Сьогоднi у свiтi немає
жодної науки, яка розвивалася б такими швидкими темпами, як
iнформатика.

Основнi напрями розвитку iнформатики
Теорiя iнформацiї — вивчає властивостi iнформацiї та iнфор�
мацiйнi процеси;
математичне моделювання — вивчає методи обчислювальної
i прикладної математики, їх застосування до дослiджень у рiзних
галузях людських знань;
теорiяштучного iнтелекту— моделює способи мислення людини;
системнийаналiз— вивчає засоби пiдготовки й прийняття рiшень;
бiоiнформатика — вивчає iнформацiйнi процеси в бiологiчних
системах;
соцiальна iнформатика — вивчає iнформацiйнi процеси в су�
спiльствi;
розробка обчислювальних систем i програмного забезпечення;
комп’ютерна графiка, анiмацiя, засоби мультимедiа;
телекомунiкацiйнi системи й мережi;
iнформатизацiя виробництва, науки, освiти, медицини, торгiвлi,
промисловостi, сiльського господарства та iнших галузей людської
дiяльностi.
Роль iнформатики в розвитку сучасного суспiльства величезна.

З нею пов’язаний початок принципових змiн у галузi накопичення,
передавання, опрацювання й використання iнформацiї.

Постiйне зростання можливостей комп’ютерної технiки, розви�
ток iнформацiйних мереж, створення нових iнформацiйних техно�
логiй приводять до значних змiн в усiх сферах суспiльства: у науцi,
технiцi, виробництвi, освiтi, медицинi тощо.

Ключовим поняттям iнформатики як науки є абстрактне (неозна�
чуване) поняття — iнформацiя.

Термiн «iнформацiя» походить вiд латинського «informatio», що
означає пояснення, виклад, тлумачення. Поняття «iнформацiя» ба�
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гатозначне, належить до первiсних понять iнформатики. Строгого
означення йому не дають, але характеризують його, перераховуючи
властивостi iнформацiї.

Інформацiя. Властивостi iнформацiї
Хоча iнформацiя є неозначуваним, фiлософським поняттям, вона

вiдiграє важливу роль у життi людини. У бiльшостi випадкiв iнфор�
мацiю використовують для прийняття рiшень.

Властивостi iнформацiї:
1) Об’єктивнiсть. Інформацiя — вiдображення зовнiшнього свiту,

а вiн iснує незалежно вiд нашої свiдомостi, знань, думок та су�
джень про нього.

2) Достовiрнiсть. Інформацiя є достовiрною, якщо вона вiдображає
iстинний стан справ. На основi достовiрної iнформацiї прийма�
ються правильнi рiшення.

3) Повнота. Інформацiю можна назвати повною, якщо її достатньо
для розумiння ситуацiї та прийняття правильного рiшення.

4) Актуальнiсть iнформацiї — важливiсть, iстотнiсть для певного часу.
5) Кориснiсть. Ступiнь корисностi iнформацiї залежить вiд потреб

конкретних людей i вiд тих задач, якi за допомогою здобутої
iнформацiї можна розв’язати. Кориснiсть — це практична цiн�
нiсть iнформацiї для конкретної людини.

6) Зрозумiлiсть. Інформацiя повинна бути представлена в доступно�
му для сприйняття виглядi.
Спробуємо дати означення термiну «iнформацiя». (Вiдповiдi уч�

нiв. Узагальнення.)
Таким чином:
iнформацiя — це набiр вiдомостей про об’єкти, явища й процеси
навколишнього свiту;
iнформацiя — це вiдомостi, знання, якi ми отримуємо iз
зовнiшнього свiту або якi передаються вiд одного об’єкта до iншого
(наприклад, вiд одного комп’ютера до iншого);
iнформацiя — це загальнонаукове поняття, яке включає обмiн
вiдомостями мiж людьми, мiж людиною й автоматичним при�
строєм, мiж автоматичними пристроями, обмiн сигналами
в тваринному i у рослинному свiтi.
Характернi риси iнформацiї

1) Інформацiя — це нематерiальна субстанцiя, але передається вона
за допомогою матерiальних носiїв — знакiв i сигналiв — або за до�
помогою фiзичних процесiв, якi змiнюються з перебiгом часу.
(У разi запису iнформацiї на СD�диск його маса не змiнюється.)

2) Інформацiя залежить не тiльки вiд самих знакiв та сигналiв, але
й вiд їх взаємного розташування. (Сир — рис)

Усі уроки інформатики. 9 клас 13



3) Якщо з однiєї точки простору iнформацiя передасться в iншу, то
в початковiй точцi вона не зникає. (Читаючи книгу, ми отри�
муємо iнформацiю, але при цьому вона залишається на паперi.)

4) Інформацiя є зрозумiлою лише для того, хто здатний її розпiзнати.
(Приклад: текст iноземною мовою)
У широкому розумiннi iнформацiя — це вiдображення реального

(матерiального) свiту у виглядi знакiв та сигналiв.

Повiдомлення
Інформацiя передається за допомогою повiдомлень. Повiдомлен�

ня — послiдовностi сигналiв рiзної природи: звук, текст, зображен�
ня, жести, електричнi сигнали тощо. Повiдомлення можуть переда�
ватися вiд людини до людини, вiд людини до пристрою та навпаки,
а також мiж пристроями.

Мiж людьми повiдомлення звичайно передаються в уснiй чи пи�
сьмовiй формi, а мiж пристроями – за допомогою сигналiв.

Інформацiя залежить вiд того, як iнтерпретується (трактується)
повiдомлення, за допомогою якого вона передається.

За формою подання можна видiлити наступнi види iнформацiї
(повiдомлень):

1) текстова — iнформацiя, яка мiститься в усiй друкованiй лiтера�
турi або вiдображається технiчними пристроями у виглядi текстiв;

2) графiчна — картини, малюнки, графiки, дiаграми, схеми тощо;
3) звукова — усне мовлення, музичнi композицiї, мелодiї, шумовi

ефекти;
4) числова — набори числових даних;
5) керувальна — вказiвки, команди, накази, якi передаються пев�

ним виконавцям;
6) комбiнована або мультимедiйна — iнформацiя, що утворюється

як комбiнацiя об’єктiв попереднiх видiв. Прикладом такої iнфор�
мацiї є web�сторiнки.
Виконавцями команд можуть бути живi iстоти та технiчнi при�

строї, такi, як роботи, станки з числовим програмним керуванням,
комп’ютери.

Інформацiю (повiдомлення) умовно можна подiлити на масову
та спецiалiзовану.

За способом сприйняття розрiзняють такi види повiдомлень:
вiзуальнi: форма предметiв, колiр, тексти, малюнки, скульптури,
вiзуальнi сигнали, дiї;
звуковi: музика, спiв птахiв, крики тварин, доповiдь, усне спiлку�
вання;
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тактильнi: твердий — м’який, гладкий — жорсткий, рiдкий —
твердий;

нюховi: рiзкий, їдкий, запах диму, запах парфумiв тощо;

смаковi: солоний, солодкий, гiркий, кислий.

Шум
Але не будь�яке повiдомлення несе iнформацiю. Наприклад, по�

вiдомлення «2 + 2 = 4» для вас не є iнформацiєю, бо ви це давно вже
знаєте.

Одне i те ж повiдомлення може нести рiзну iнформацiю для рiз�
них людей залежно вiд рiвня їх обiзнаностi. Наприклад, текстове по�
вiдомлення може мiстити корисну й некорисну iнформацiю для
конкретної людини.

Ту частину повiдомлення, яке не несе корисної iнформацiї, нази�
вають шумом.

Прикладом шуму є повiдомлення, написане, наприклад, китай�
ськими iєроглiфами або вимовлене японською мовою, якщо ми не
знаємо цих мов.

Не пiдвищують рiвня нашої обiзнаностi (а отже, несуть шум) по�
вiдомлення про результат футбольного матчу, який ми вже знаємо,
повiдомлення про вiдомi формули з курсу фiзики або математики
тощо.

Інформацiя може перетворюватися на шум. Якщо ми почули по
одному з каналiв телебачення повiдомлення про прогноз погоди на
завтра вперше, то воно несе для нас iнформацiю. Якщо ми того само�
го дня почули це повiдомлення ще раз, то воно буде для нас уже шу�
мом.

З iншого боку, i шум може перетворюватися на iнформацiю. Так,
повiдомлення формули для обчислення коренiв квадратного рiвнян�
ня є шумом для учня 7�го класу (вiн її не розумiє). І воно ж стає
iнформацiєю для цього учня у 8�му класi пiд час вивчення вiдпо�
вiдної теми.

Кодування повiдомлень
Для iнформацiї важлива форма її подання. Звичнiше виражати

iнформацiю природною мовою спiлкування. Одна й та сама iнфор�
мацiя може мати рiзнi форми, наприклад, вiдомостi про погоду мо�
жуть бути висловленi росiйською або українською, англiйською або
нiмецькою мовою.

Мова спiлкування — далеко не єдина форма подання iнформацiї.
Коли потрiбно оперувати з числами i величинами, використовують
рiзнi символьнi позначення, наприклад: v — швидкiсть, m — маса,
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t — час тощо. В обчислювальнiй технiцi iнформацiю найчастiше по�
дають у двiйковiй системi, тобто за допомогою двох чисел 0 i 1.

У процесi передачi iнформацiя може спотворюватися або втрача�
тися в результатi дiї зовнiшнiх факторiв, наприклад дiї електро�
магнiтних полiв.

Кодування — це процес замiни знакiв одного набору знаками iн�
шого набору зі збереженням змiсту тiєї iнформацiї, яка подається за
допомогою цих знакiв. Якщо кодування здiйснюється за допомогою
двох елементiв (наприклад, «+» i «–» чи «0» i «1»), то таке кодуван�
ня називається двiйковим. Двiйкове кодування iнформацiї для по�
дання її в пам’ятi обчислювальних машин здiйснюється за допомо�
гою цифр 0 i 1 двiйкової системи числення. Подання iнформацiї за
допомогою двiйкових кодiв конструктивно й технiчно виявилося
зручним тому, що двом знакам, якi для цього використовуються, мо�
жуть вiдповiдати два рiзнi фiзичнi стани: намагнiчена або роз�
магнічена елементарна дiлянка на поверхнi магнiтного диска, тече
через провiдник струм чи нi, зафiксовано свiтловий промiнь чи нi
тощо.

Кодування текстової iнформацiї. Сукупнiсть усiх символiв, за
допомогою яких здiйснюється спiлкування з комп’ютером, утворює
кодову таблицю. Однiєю з найбiльш вiдомих кодових таблиць є таб�
лиця ASCII (American Standard Code for Information Interchange).
Вона мiстить 256 символiв. Символи в кодових таблицях нумерують�
ся числами, i цi номери називаються кодами символiв (рис. 1).

Рис. 1. Код символа
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Тексти слiд розглядати як послiдовностi символiв, i текстова
iнформацiя в пам’ятi обчислювальних машин подається у виглядi
послiдовностi числових кодiв тих символiв, з яких вона складається.

Кодування графiчної iнформацiї. Графiчна iнформацiя, яку мо�
жуть опрацьовувати обчислювальнi машини, є дискретною. Графiчнi
зображення на екранах монiторiв формуються шляхом пiдсвiчення
всiх точок екрана певним кольором. Елементом графiчного зобра�
ження є точка — пiксель (Picture Element). У практицi використову�
ють таблицi, якi мiстять 16, 256, 65536, понад 4 млн i бiльшу кiль�
кiсть кольорiв.

Поширеним пiдходом до кодування графiчних зображень є зане�
сення в пам’ять обчислювальних машин кодiв кольорiв точок, з яких
вони складаються, причому в такiй послiдовностi, в якiй цi точки
знаходяться на екранi (у кожному рядку злiва направо).

Кодування числової iнформацiї. Двiйковi коди цiлих чисел буду�
ються шляхом переведення їх у двiйкову систему числення.

Для запам’ятовування цiлих чисел видiляється певна кiлькiсть
байт, якi називаються машинними словами. Крайнiй лiвий бiт ма�
шинного слова видiляється для кодування знака числа. Решта бiтiв
займає двiйкове подання числа без знака, яке за потреби доповню�
ється незначущими нулями до потрiбної довжини.

Кодування звукової iнформацiї. За своєю фiзичною природою звук,
який сприймається органами слуху людини, — це звуковi хвилi, якi
розповсюджуються у пружному середовищi. Математично такi хвилi
описуються рiвняннями, до складу яких входять такi визначальнi
числовi величини, як частота коливань, амплiтуда, фаза змiщення.
А це є числа, якi кодуються за загальноприйнятими правилами.

Кодування керувальної iнформацiї. Керувальна iнформацiя при�
значена для сприйняття її деяким виконавцем. Якщо виконавцем
є технiчний пристрiй, то вiн володiє певною системою команд, якi
можна подавати на його вхiд. Якщо виконавцем команд є мiкропроце�
сорна технiка (калькулятори, комп’ютери тощо), то систему команд
таких виконавцiв утворюють команди їх процесорiв. Для комп’ютерiв
цi команди утворюють мову машинних команд. Керувальна iнфор�
мацiя в такому випадку записується у виглядi вiдповiдних програм.

Одиницi вимiрювання iнформацiї
Основною одиницею iнформацiї в обчислювальнiй технiцi є бiт.
Бiт — це найменша порцiя iнформацiї, яку одержують у виборi

мiж двома подiями.
Назву «бiт» для одиницi iнформацiї обрано не випадково. Подiя, що

має два можливих варiанти, може бути записана за допомогою двох
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цифр: 0 i 1. Число, що набуває двох значень, називається двiйковим
числом, або англiйською мовою Binary Digit (скорочено bit — бiт).

Бiт — одиниця досить дрiбна, її недостатньо для вимiрювання об�
сягiв iнформацiї, якими оперують сучаснi комп’ютери та iншi обчис�
лювальнi пристрої. Тому використовують бiльшi одиницi, основною
iз них є байт:

1 байт = 23 = 8 бiтів.
Байт кратний бiту i є послiдовнiстю з восьми двiйкових знакiв

0 i 1, наприклад, 10110100 або 00101110.
Ще бiльшими одиницями iнформацiї є одиницi, кратнi байту:
1 Кбайт (кiлобайт) = 210 байти = 1024 байти,
1 Мбайт (мегабайт) = 210 кiлобайти = 1024 Кбайти,
1 Гбайт (гiгабайт) = 210 мегабайти = 1024 Мбайти,
1 Тбайт (терабайт) = 210 гiгабайти = 1024 Гбайти,
1 Пбайт (петабайт) = 210 терабайти = 1024 Тбайти.
Звернiть увагу, що префiкс «кiло» означає не 1000, а число 1024.

Саме стiльки дає пiднесення двiйки в десятий степiнь.

Інформацiйнi процеси
Інформацiйнi процеси — це процеси пошуку та накопичення,

опрацювання та використання, представлення, зберiгання та захис�
ту iнформацiї.

Опрацювання iнформацiї — це процес її перетворення, який ви�
конується за деякими правилами. Опрацювання iнформацiї слiд
вiдрiзняти вiд перетворення, яке не змiнює змiсту вхiдної iнформацiї
(наприклад, пiдсилення звукових сигналiв). Опрацювання iнфор�
мацiї залежить вiд змiсту вхiдної iнформацiї, але пiд час самого
опрацювання iнформацiя не осмислюється, а лише перетворюється
за розробленими алгоритмами. Пристрiй, за допомогою якого здiй�
снюється опрацювання iнформацiї, називають процесором.

Процесор разом iз запам’ятовувальними пристроями та пристро�
ями введення/виведення iнформацiї, якi в сукупностi призначенi
для виконання певних функцiй, називають персональним комп’ю�
тером.

На сьогоднi людство володiє надзвичайно величезними iнформа�
цiйними ресурсами. Користування цими ресурсами можливе лише за
умови володiння сучасними iнформацiйними технологiями, пiд яки�
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ми розумiють цiлеспрямовану органiзовану сукупнiсть iнформа�
цiйних процесiв iз використанням засобiв комп’ютерної технiки. Ши�
рокомасштабне втiлення в життя iнформацiйних технологiй ставить
перед суспiльством завдання виховання iнформацiйної культури, яка
передбачає не тiльки розумiння їх сутностi та основ функцiонування,
але й володiння знаннями й навичками у використаннi сучасних
iнформацiйних технологiй для розв’язання пiзнавально�освiтнiх,
дiлових, виробничих та iнших проблем. Володiння цими знаннями
стає обов’язковим атрибутом будь�якої професiйної дiяльностi.

IV. Осмислення набутих знань

Перегляд презентацiї «Інформацiя. Інформацiйнi процеси».

V. Практичне завдання

Робота з клавiатурним тренажером. Інструктаж з технiки безпеки.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку.

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Узагальнення навчального матерiалу.

УРОК № 2

Тема. Поняття про iнформацiйнi системи та технологiї. Види
iнформацiйних систем. Поняття про апаратне та програмне забезпе�
чення iнформацiйної системи. Етапи розвитку та сфери застосування
iнформацiйних технологiй. Поняття про iнформацiйну культуру
та iнформатичну компетентнiсть. Інформатика як наука та галузь
дiяльностi людини.

Мета:
сформувати:
поняття iнформацiйної системи;
поняття апаратного та програмного забезпечення;
поняття iнформацiйної культури та iнформатичної компетен�
тностi;
поняття про iнформатику як науку та галузь дiяльностi людини;
розглянути:
етапи розвитку та сфери застосування iнформацiйних технологiй;
рiзновиди iнформацiйних систем;
структуру iнформацiйної системи.
Базовi поняття й термiни: iнформатика, iнформацiя, iнформацiй�

нi системи, iнформацiйна культура.
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Структура уроку
І. Органiзацiйний етап (2–3 хв)
ІІ. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
IV. Практичне завдання (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Оголошення теми уроку

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Поняття про iнформацiйнi системи та технологiї
Інформаційна система (англ. information system) — сукупнiсть

органiзацiйних i технiчних засобiв для збереження та обробки iнфор�
мацiї з метою забезпечення iнформацiйних потреб користувачiв.
Таке означення може бути задовiльним тiльки за найбiльш узагаль�
неної й неформальної точки зору i пiдлягає подальшому уточненню.
Інформацiйнi системи дiють у нашiй країнi пiд назвою «автоматизо�
ванi системи» (АС).

Інформацiйнi системи здавна знаходять (у тому чи iншому ви�
глядi) досить широке застосування в життєдiяльностi людини. Це
пов’язано з тим, що для iснування цивiлiзацiї необхiдний обмiн
iнформацiєю — передача знань як мiж окремими членами й колек�
тивами суспiльства, так i мiж рiзними поколiннями.

Найдавнiшими й найпоширенiшими ІС слiд вважати бiблiотеки.
І, дiйсно, здавна в бiблiотеках збирають книжки (або їх аналоги),
зберiгають їх, дотримуючись певних правил, створюють каталоги
рiзного призначення для полегшення доступу до книжкового фонду.
Видаються спецiальнi журнали та довiдники, що iнформують про
новi надходження, ведеться облiк видачi.

Найстарiшi (у моральному й фiзичному розумiннi) ІС повнiстю ба�
зувалися на ручнiй працi. Пiзнiше їм на змiну прийшли рiзнi механiчнi
пристрої для обробки даних (наприклад, для сортування, копiювання,
асоцiативного пошуку тощо). Наступним кроком стало впровадження
автоматизованих iнформацiйних систем (АІС), тобто систем, де для за�
безпечення iнформацiйних потреб користувачiв використовується ЕОМ
зi своїми носiями iнформацiї. У наш час — епоху iнформацiйного вибу�
ху — розробляється i впроваджується велика кiлькiсть рiзноманiтних
АІС iз дуже широким спектром використання.
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Класифiкацiя
Залежно вiд ступеня (рiвня) автоматизацiї видiляють ручнi, авто�

матизованi й автоматичнi iнформацiйнi системи.
Ручнi ІС — характеризуються тим, що всi операцiї, пов’язанi

з обробкою iнформацiї, виконуються людиною.
Автоматизованi ІС — частина функцiї (пiдсистем) керування або

опрацювання даних здiйснюється автоматично, а частина — людиною.
Автоматичнi ІС — усi функцiї керування й опрацювання даних

здiйснюються технiчними засобами без участi людини (наприклад,
автоматичне керування технологiчними процесами).

За сферою застосування можна видiлити такi класи iнформа�
цiйних систем:

науковi дослiдження;
автоматизоване проектування;
органiзацiйне керування;
керування технологiчними процесами.
Науковi ІС призначенi для автоматизацiї дiяльностi науковцiв,

аналiзу статистичної iнформацiї, керування експериментом.
ІС автоматизованого проектування призначенi для автоматиза�

цiї працi iнженерiв�проектувальникiв i розроблювачiв нової технiки
(технологiй). Такi ІС допомагають здiйснювати:

розробку нових виробiв i технологiй їхнього виробництва;
рiзноманiтнi iнженернi розрахунки (визначення технiчних пара�
метрiв виробiв, видаткових норм — трудових, матерiальних i т. д.);
створення графiчної документацiї (креслень, схем, планувань);
моделювання проектованих об’єктiв;
створення керувальних програм для верстатiв iз числовим про�
грамним керуванням.
ІС органiзацiйного керування призначенi для автоматизацiї функ�

цiї адмiнiстративного (управлiнського) персоналу. До цього класу
вiдносяться ІС керування як промисловими (пiдприємства), так i не�
промисловими об’єктами (банки, бiржа, страховi компанiї, готелi
i т. д.) та окремими офiсами (офiснi системи).

ІС керування технологiчними процесами призначенi для автома�
тизацiї рiзноманiтних технологiчних процесiв (гнучкi виробничi
процеси, металургiя, енергетика тощо).

Процес одержання й зберiгання в компактному виглядi структур
даних називається в iнформатицi iнформацiйною технологiєю.

Нова iнформацiйна технологiя — iнформацiйна технологiя на
базi нових, комп’ютерних засобiв одержання, зберiгання, акту�
алiзацiї iнформацiї (знань).
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Розглянемо змiст нових iнформацiйних технологiй:

Поняття про апаратне та програмне забезпечення
iнформацiйної системи
Людиною створенi спецiальнi технiчнi пристрої, призначенi для

кодування, обробки, зберiгання й передачi iнформацiї в цифровiй
формi (комп’ютер, принтер, сканер, модем тощо). Сукупнiсть таких
пристроїв прийнято називати апаратними засобами iнформатизацiї.

Унiверсальним пристроєм, призначеним для автоматичної оброб�
ки iнформацiї, є комп’ютер. Керують роботою комп’ютера програми,
якi мають рiзнi функцiї й призначення. Сукупнiсть комп’ютерних
програм називається програмним забезпеченням або програмними
засобами iнформатизацiї.

Програмне забезпечення (ПЗ; англ. software) — загальне понят�
тя, що вказує на набiр кодованих iнструкцiй (комп’ютерна програ�
ма) для керування процесором (CPU) комп’ютера. Процесор (CPU)
комп’ютера зчитує такi кодованi iнструкцiї та виконує їх. Виконан�
ня програмного забезпечення комп’ютером полягає в манiпулюваннi
iнформацiєю та керуваннi апаратними компонентами комп’ютера.
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Інформацiйнi технологiї

Технологiї сховищ даних й iнте�
лектуального аналiзу даних

Технологiя баз знань (БЗ)
i експертних систем (ЕС)

Технологiї використання
iнтегрованих пакетiв приклад�

них програм

Технологiї машинної графiки
й вiзуалiзацiї

Технологiя електронної пошти
й телекомунiкацiйного доступу

Технологiя «Робоча група»
Технологiя «Клiєнт�сервер»

Гiпертекстовi технологiї

Засоби й системи мультимедiа
(multimedia) i гiпермедiа

(hupermedia)

Технологiя вiртуальної реаль�
ностi, вiртуальна реальнiсть

Технологiя баз даних (БД)
i систем керування БД (СУБД)

Наприклад, типовим для персональних комп’ютерiв є вiдображення
iнформацiї на екран та прийом її з клавiатури.

Програмне забезпечення (software) та апаратне забезпечення
(hardware) є двi компоненти комп’ютера, причому межа мiж ними
нечiтка: деякi фрагменти програмного забезпечення на практицi
реалiзуються суто апаратурою мiкросхем комп’ютера, а програмне
забезпечення, у свою чергу, здатне виконувати (емулювати) функцiї
електронної апаратури.

На вiдмiну вiд апаратних складових (hardware) комп’ютера, про�
грамне забезпечення являє собою iнформацiю, яка зберiгається на
матерiальних носiях у виглядi файлiв (дискета, HDD, CD, DVD,
тощо) та може передаватися по каналах зв’язку.

Розрiзняють системне та прикладне програмне забезпечення.
Системне програмне забезпечення призначене для обслуговуван�

ня власних потреб комп’ютера — забезпечення його працездатностi
й виконання внутрiшнiх функцiй, а також для створення передумов
для виконання прикладного програмного забезпечення. Типовим
прикладом системного ПЗ є операцiйна система.

Прикладне програмне забезпечення, власне, призначене для
розв’язання конкретних задач. Приклади: редактори тексту, елек�
троннi таблицi, бази даних тощо.

Інформацiйна культура. Інформатична компетентнiсть
Сьогоднi є всi пiдстави говорити про формування нової iнфор�

мацiйної культури, яка повинна стати елементом загальної культури
людства. Якщо розглядати поняття питань культури з погляду су�
часностi, то насамперед вони пов’язанi iз самовизначенням народiв
(зокрема людини) та їх мовним розвитком (засоби спiлкування).
У зв’язку з цим iнформацiйну культуру в нових формах її передачi,
зокрема в навчаннi, можна розумiти як систему з чотирьох базових
компонентiв, а саме:

культури органiзацiї подання iнформацiї;
культури сприймання та користування iнформацiєю;
культури використання нових iнформацiйних технологiй (НІТ);
культури спiлкування через засоби НІТ.
Два останнi компоненти формують так званий мережний етикет.
Основою iнформацiйної культури можуть стати знання про

iнформацiйне середовище, закони його функцiонування, вмiння
орiєнтуватися в iнформацiйних потоках. Розвиток iнформацiйної
культури формує в усiх країнах групи людей, що духовно об’єднанi
спiльнiстю розумiння тих проблем, у розв’язанні яких вони задiянi.
Інформацiйна культура органiчно входить до реальної тканини
суспiльного життя, додаючи їй нової якостi. Вона призводить до
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змiни багатьох соцiально�економiчних, полiтичних i духовних уяв�
лень, вносить якiсно новi риси до складу життя людини. На думку
вчених, iнформацiйна культура є поки що показником не загальної,
а скорiше, професiйної культури, але в майбутньому має стати важ�
ливим чинником розвитку кожної особистостi.

Нинi iснує велика кiлькiсть означень iнформацiйної культури.
У нашому випадку доцiльно розглянути означення, подане у двох ас�
пектах.

У вузькому сенсi iнформацiйна культура — це оптимальнi засоби
манiпулювання зi знаками, даними, iнформацiєю та подання їх
зацiкавленому споживачу для розв’язання теоретичних i практич�
них задач; механiзми вдосконалення технiчних середовищ вироб�
ництва, зберiгання i передачi iнформацiї; розвиток системи навчан�
ня, пiдготовки людини до ефективного використання iнформацiйних
засобiв та iнформацiї.

Інформацiйна культура в широкому сенсi — це сукупнiсть при�
нципiв i реальних механiзмiв, що забезпечують позитивнi взаємодiї
етнiчних i нацiональних культур, а також сполученiсть у загальному
досвiдi людства. Основи iнформацiйної культури мають методоло�
гiчний, свiтоглядний, загальноосвiтнiй та загальнокультурний ха�
рактер, що проявляється в процесi використання в загальнiй практи�
цi унiверсальних процедур пошуку, обробки та подання iнформацiї
на базi вiдповiдної системи наукових понять, принципiв та законiв
як необхiдних факторiв системно�цiлiсного пiзнання та вiдображен�
ня об’єктивної реальностi, а також пов’язаного з такою системою
фактографiчного матерiалу (бази даних, бази знань тощо). Вони по�
виннi формуватися в процесi вивчення комплексу всiх навчальних
дисциплiн.

Оволодiння iнформацiйною культурою — це шлях унiверсалiза�
цiї якостей людини, що сприяє реальному розумiнню людиною самої
себе, свого мiсця i своєї ролi в суспiльствi. Велику роль у формуваннi
iнформацiйної культури вiдiграє освiта, що повинна формувати фа�
хiвця iнформацiйного спiвтовариства, виробляючи в нього такi на�
вички та вмiння: диференцiацiї iнформацiї; видiлення значущої
iнформацiї; вироблення критерiїв її оцiнки; перероблення iнфор�
мацiї та її використання.

Інформацiйна культура налiчує тисячолiття. Початком її iсторiї
логiчно визнати момент змiни формального вiдношення до сигналу
ситуацiї, властивого тваринному свiту, на змiстовне, властиве винят�
ково людинi. Обмiн змiстовними одиницями став основою розвитку
мови. До появи писемностi становлення мови викликало до життя
гаму вербальних методик, породило культуру звернення iз сенсом

i текстом. Письмовий етап концентрувався навколо тексту, який
мiстив у собi всю рiзноманiтнiсть усної iнформацiйної культури.

Інформацiйну культуру людства в рiзнi часи зрушували iнфор�
мацiйнi кризи. Одна з найбiльш значних iнформацiйних криз приве�
ла до появи писемностi. Уснi методики збереження знань не забезпе�
чували повної цiлiсностi обсягiв iнформацiї, тому фiксацiя iнфор�
мацiї на матерiальному носiєвi породила новий перiод iнформацiйної
культури — документальний. До її складу ввiйшла культура спiлку�
вання з документами: культура витягу фiксованого знання, культу�
ра кодування i фiксацiї iнформацiї; культура документографiчного
пошуку. Оперування iнформацiєю стало легшим, зазнав змiн спосіб
мислення, але уснi форми iнформацiйної культури не тiльки не втра�
тили свого значення, а й збагатилися системою взаємозв’язкiв
з письмовими.

Чергову iнформацiйну кризу викликали комп’ютернi технологiї,
що модифiкували носiї iнформацiї та автоматизували деякi iнформа�
цiйнi процеси.

Сучасна iнформацiйна культура увiбрала всi свої попереднi фор�
ми та з’єднала їх в єдиний засiб.

Інформатична компетентнiсть — це iнтегративне утворення
особистостi, яке iнтегрує знання про основнi методи iнформатики
та iнформацiйні технологiї, умiння використовувати наявнi знання
для розв’язування прикладних задач, навички використання комп’�
ютера й технологiй зв’язку, здатностi подавати повiдомлення i данi
в зрозумiлiй для всiх формi i виявляється у прагненнi, здатностi й го�
товностi до ефективного застосування сучасних засобiв iнформа�
цiйних та комп’ютерних технологiй для вирiшення завдань у про�
фесiйнiй дiяльностi i повсякденному життi, усвiдомлюючи при цьо�
му значущiсть предмета й результату дiяльностi.

IV. Практичне завдання
Робота з клавiатурним тренажером. Інструктаж з технiки безпеки.

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект уроку.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Узагальнення навчального матерiалу.
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Теоретичний матерiал до уроку

Інформацiйнi технологiї
Технологiя баз даних (БД) i систем керування БД (СУБД)
БД — досить великi набори структурованих даних деякої предмет�

ної областi, представленi на машинних носiях i мають загальну
й зручну структуру, єдинi органiзацiйно�методичнi, програмно�тех�
нiчнi й мовнi засоби забезпечення використання даних рiзними про�
грамами користувачiв. Останнiм часом поширюється технологiя вилу�
чених БД. Вона базується на колективному доступi користувачiв до
iнформацiйних ресурсiв, зосередженим на єдиному комп’ютерi
(хост�комп’ютерi), у дiалоговому режимi по мережах передачi даних.
Особливiсть цiєї технологiї — надання користувачевi тiльки iнформа�
цiйних послуг, а не безпосередньо iнформацiйних продуктiв, у резуль�
татi чого вiн одержує (оплачує) тiльки дiйсно потрiбну iнформацiю.

Приклад. База даних усiх власникiв автотранспорту, з якої по за�
питах спiвробiтникiв можна оперативно витягти, скажiмо, данi про
власника машини за номером її держрегiстрацiї.

Технологiї сховищ даних й iнтелектуального аналiзу даних
Сховище даних — дуже велика спецiалiзована БД i програмна сис�

тема, призначена для добування, корекцiї (чищення, виправлення)
i завантаження даних iз джерел у БД iз багатомiрною структурою,
включаючи засоби спрощення доступу, аналiзу з метою ухвалення
рiшення. Інтелектуальний аналiз даних (Data Mining) — автоматич�
ний пошук схованих у базах даних взаємин i зв’язкiв за допомогою
математичного й iнфологiчного аналiзу, видiлення законiв (трендiв),
класифiкацiї й розпiзнавання й т. д. Спецiальнi моделi й алгоритми
аналiзу витягають iз баз даних або з iнших сховищ даних (наприклад,
електронних таблиць) знання, що дозволяють iнтегрувати й деталiзу�
вати цi данi, i найголовнiше — приймати на їх пiдставi рiшення. Це,
по сутi, iдентифiкацiя схованих у них залежностей.

Приклад. Сховища даних збирають i централiзують поточну
iнформацiю про стан справ корпорацiї, про її послуги, клiєнтiв, по�
стачальниках i надають аналiтичнi й звiтнi iнструменти. За до�
помогою аналiзу фiнансових звiтiв фiрм можна їх розбити на класи
за фiнансовою стiйкiстю, ймовiрнiстю їхнього банкрутства, що допо�
може банку�кредиторовi здiйснювати полiтику їх кредитування
бiльш ефективно. Інтелектуальний аналiз даних у геоiнформацiйних
системах може допомогти виявити й вiзуалiзувати дiлянки земної
кори з покладами нафти, газу. У бiзнесi такий аналiз може здiйсню�
ватися для оцiнки надiйностi клiєнтiв, виявлення шахрайства, iнте�
рактивного маркетингу, аналiзу трендiв тощо.
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Технологiя баз знань (БЗ) i експертних систем (ЕС)
БЗ — нагромадження, структурування й зберiгання за допомо�

гою ЕОМ знань, вiдомостей iз рiзних галузей таким органiзованим
способом, що можна мати доступ до цих знань, розширювати цi знан�
ня, одержувати, виводити новi знання й т. д.

Приклад. БЗ хiрургiчних операцiй черевної порожнини, з якої
молодий i недосвiдчений хiрург в екстренiй хiрургiчнiй ситуацiї
може витягти необхiдну iнформацiю про операцiї; сама ж БЗ розроб�
лена на основi знань високопрофесiйних i досвiдчених хiрургiв.

ЕС — нагромадження досвiду, знань, умiнь експертiв, їхнє струк�
турування й зберiгання, актуалiзацiя за допомогою ЕОМ з метою
одержання експертних суджень щодо рiзних проблем заданої областi.

Приклад. Прикладом ЕС «Хiрург» може бути експертна система,
побудована на основi наведеного вище прикладу БЗ.

Технологiя електронної пошти й телекомунiкацiйного доступу
до вiддаленої вiд користувача iнформацiї, носiя iнформацiї, спiвроз�
мовника — людини або комп’ютера

Електронна пошта — система передачi повiдомлень за допомо�
гою комп’ютера вiдправника й прийому їх за допомогою комп’ютера
одержувача. При цьому повiдомлення вiдправника перетвориться iз
цифрових кодiв (наприклад, за допомогою модема) у коди електро�
магнiтних коливань, переданi по телефонних каналах, а ЕОМ адреса�
та робить зворотне перетворення. Розвиток мереж зв’язку — вiрту�
альнi локальнi обчислювальнi мережi, що об’єднують користувачiв
не за територiальним принципом, а за професiйними iнтересами.

Телеконференцiя — обмiн повiдомленнями (доповiдями) мiж учас�
никами (передплатниками) конференцiї. За допомогою телеконферен�
цiй можна проводити консалтинг, навчання, нараду, автоматизацiю
офiсу й iн. Базова система проведення вiдеоконференцiй звичайно
включає: потужну робочу мультимедiйну станцiю; вiдеокамеру й спе�
цiальну плату для стиснення вiдеоiнформацiї; мiкрофон; засобу спо�
лучення з використовуваної для проведення конференцiї мережею.

Приклад. Розглянемо медичнi вiдеоконференцiї. У великих
лiкарнях i клiнiках зараз є сучасне медичне устаткування — томо�
графи, ехокардiографи тощо, (а також досить висококвалiфiкований
медичний персонал), за допомогою яких у режимi вiдеодiалогу (кон�
ференцiї) лiкарi з регiональних (аж до районних) медичних установ
можуть обговорити результати дiагностики хворого, дiагноз, методи
i стратегiї лiкування.

Технологiя «Робоча група» — технологiя спiльної роботи декiль�
кох зв’язаних мiж собою загальними iнформацiйними ресурсами

Усі уроки інформатики. 9 клас 27



комп’ютерiв («робочої групи»), об’єднаних для виконання якого�не�
будь загального завдання.

Приклад. Приклади робочих груп: «Дирекцiя», «Бухгалтерiя»,
«Канцелярiя». Комп’ютерна мережа органiзацiї може поєднувати
кiлька робочих груп. У кожного комп’ютера робочої групи є iденти�
фiкатор, iм’я в групi.

Технологiя «Клiєнт�сервер» — це технологiя взаємодiї комп’ю�
терiв у мережi, в якiй кожний iз комп’ютерiв має своє робоче при�
значення. Один комп’ютер (сервер) у мережi володiє й розпоряджа�
ється iнформацiйними й апаратними ресурсами (процесор, файлова
система, поштова служба, база даних тощо), iнший, менш потужний
(«клiєнт»), має доступ до цих ресурсiв лише через сервер.

Приклад. Зараз говорять уже про принципово iншу концепцiю
взаємодiї мiж елементами мережi peer�to�peer (P2P), що дозволяє
окремим комп’ютерам працювати один з одним напряму.

Технологiї використання iнтегрованих пакетiв прикладних про�
грам (ППП) — технологiї на базi ППП для виконання рiзних класiв
однотипних завдань, з рiзних предметних галузей. Сучаснi ППП ма�
ють дiалоговий, iнтерактивний зворотний зв’язок з користувачем
у процесi постановки завдання, розв’язання й аналiзу результатiв.

Приклад. Приклад iнтегрованого ППП — пакет MathCAD, при�
значений як для складних математичних обчислень, так i для не�
складних (у режимi iнженерного калькулятора).

Технологiї машинної графiки й вiзуалiзацiї — технологiї, що ба�
зуються на системах малювання й креслення рiзних графiчних
об’єктiв й образiв за допомогою ЕОМ i пристроїв малювання
(наприклад, плотерiв), а також їх вiзуального, наочного подання.
Окремо слiд розглядати анiмацiї — рухомi зображення на екранi —
комп’ютернi мультфiльми.

Приклад. Прикладом машинної графiки може служити програм�
ний комплекс розробки зображень просторових об’єктiв i їхньої ди�
намiчної вiзуалiзацiї — пакет 3D�Studio. Пакет 3D�Studio дозволяє
не тiльки створювати тривимiрнi сцени, але й використати цi сцени
під час реалiзацiї комп’ютерних анiмацiйних ситуацiй (мультиплi�
кацiй) з використанням графiчних файлiв рiзних форматiв, що дає
можливiсть застосовувати в розробцi мультфiльмiв вiдомi графiчнi
пакети: СorelDraw, PhotoPaint й iн.

Гiпертекстовi технологiї. Гiпертекст (англ. hypertext) — доку�
мент (текст), що мiстить гiперпосилання на iншi документи, якi мо�
жуть бути вiдображенi безпосередньо з вихiдного (первинного) доку�
мента шляхом активiзацiї гiперпосилання. Web�оглядач перемiщує
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користувача Інтернету з одного документа на iнший, як тiльки той
вказує на гiперпосилання.

Приклад. Прикладом гiпертекстової технологiї можуть бути
електроннi журнали, web�сайти тощо.

Засоби й системи мультимедiа (multimedia) i гiпермедiа (hyper�
media). Медiа — «середовище або носiй iнформацiї». Мультимедiй�
нiсть — використання рiзних середовищ i органiв чуття для сприй�
няття iнформацiї: звук, графiка, мультиплiкацiя, вiдео, текст тощо.

Засоби гiпермедiа — засоби на основi синтезу концепцiї гiпертек�
сту й мультимедiа, тобто в гiпертекстовi фрагменти можуть бути
«вбудованi» мультимедiйний супровiд, мультимедiйнi додатки.

Приклад. Глобальною гiпермедiйною системою є WWW (Word
Wide Web — Всесвiтня Павутина) — система навiгацiї, пошуку
й доступу до гiпертекстових й мультимедiйних ресурсів Інтернету
в реальному часi.

Технологiя вiртуальної реальностi, вiртуальна реальнiсть —
технологiї використання рiзних гiпотетичних середовищ i ситуацiй,
що не iснують реально, але можливих як варiанти розвитку реаль�
них аналогiв, систем реального свiту. Цi технологiї й системи дозво�
ляють керувати вiртуальним об’єктом, системою, шляхом моделю�
вання законiв простору, часу, взаємодiї, iнерцiї тощо.

Є ще багато iнших видiв (класiв) технологiй: комп’ютерна ал�
гебра, об’єктно�орiєнтованi системи, CASE�технологiї та iншi.
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ТЕМА 2. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ (3 ГОД)

УРОК № 3

Тема. Типова архiтектура персонального комп’ютера. Класифiка�
цiя та призначення апаратних засобiв: пристроїв введення, виведен�
ня, зберiгання та обробки iнформацiї. Класифiкацiя та основнi
характеристики процесорiв.

Мета:
сформувати:
поняття про типову архiтектуру персонального ПК;
пояснити:
призначення структурних компонентiв персонального комп’ютера;
призначення та принцип дiї мiкропроцесорiв;
призначення пристроїв, що входять до складу мультимедiйного об�
ладнання;
розглянути:
класифiкацiю апаратних засобiв;
класифiкацiю та основнi характеристики процесорiв.
Базовi поняття й термiни: процесор, запам’ятовувальнi пристрої,

пристрої введення та виведення iнформацiї.

Структура уроку

І. Органiзацiйний етап (2–3 хв)
ІІ. Оголошення теми уроку (1 хв)
III. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
IV. Осмислення набутих знань (5–8 хв)
V. Практичне завдання (5–10 хв)
VІ. Домашнє завдання (2–3 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Оголошення теми уроку
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ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Архiтектура ПК
Пiд час розгляду комп’ютерних пристроїв прийнято розрiзняти

їх архiтектуру й структуру.
Архiтектурою ПК називають його опис на деякому загальному

рiвнi, що включає опис системи команд, системи адресацiї, органi�
зацiї пам’ятi i т. д. Архiтектура визначає принципи дiї, iнформа�
цiйнi зв’язки i взаємодiю головних пристроїв ПК: процесора, внутрi�
шньої, зовнiшньої пам’ятi та периферiйних пристроїв. Унiфiкацiя
архiтектури ПК забезпечує їх сумiснiсть з точки зору користувача.

Структура персонального комп’ютера — це сукупнiсть його
функцiональних елементiв i зв’язкiв мiж ними.

Класична архiтектура (фон Нейман) — пристрiй керування,
арифметично�логiчний пристрiй, пам’ять, пристрої вводу�виводу
iнформацiї, об’єднанi за допомогою каналiв зв’язку (див. схему на
наступній сторінці).

Апаратне забезпечення
Сьогоднi ви ознайомитеся з апаратними компонентами, з яких

складається iнформацiйна система. Зрозумiло, що набiр компонентiв
визначатиметься конкретною системою та завданнями, якi вона по�
кликана виконувати.

До апаратної складової (hardware) належать:
1) комп’ютер (системний блок):

корпус;
процесор;
материнська плата;
внутрiшня пам’�
ять;

зовнiшня пам’ять;

блок електричного
живлення;

вiдеокарти;

звуковi карти;

порти;

2) пристрої введення
iнформацiї;

3) пристрої виведен�
ня iнформацiї;

4) комунiкацiйне об�
ладнання.
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ний блок Монiтор

Навушники
з мiкрофоном

Клавiатура
Манiпулятор

«мишка»



Системний блок (корпус)

Системний блок стацiонарного ПК — прямокутний каркас, у яко�
му розмiщено всi основнi вузли комп’ютера: материнська плата,
адаптери, блок живлення, накопичувач на гнучких магнiтних
дисках (НГМД), один (iнодi бiльше) накопичувач — HDD, динамiк,
дисковод для компакт�дискiв або iншi накопичувачi, органи керу�
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Структура персонального комп’ютера

Пам’ять ПК

Зовнiшня пам’ять ПК:
HDD, CD�ROM,

DVD�ROM, Blue�Ray,

Внутрiшня пам’ять ПК:
BIOS;

оперативна

Процесор

Системна шина (магістраль)

Засоби
комунi�

кацiї:
модем;
мережа

Пристрої
введення

iнформацiї

Пристрої
виведення
iнформацiї

Клавіатура

Маніпулятор «мишка»

Джойстик Сканер

Графічні планшети

Монітор

Принтер

Плотер

вання. Серед органiв керування, що, як правило, встановлюють на
переднiй панелi, можуть бути: вимикач електроживлення; кнопка
загального скидання RESET; кнопка «сну», яка дає змогу зменшити
енергоспоживання, коли комп’ютер не використовується; iндикато�
ри живлення та режимiв роботи.

Із тильного боку системного блока розташовані штепсельнi роз�
нiмнi з’єднання — порти для пiдключення шнурiв живлення i кабелiв
зв’язку iз зовнiшнiми (встановленими поза системним блоком) при�
строями. У серединi системного блока розмiщено плати сполучення
пристроїв iз центральним процесором (ЦП) та iншими пристроями на
материнськiй платi (адаптери або контролери i плати розширення).

Блок живлення
Цей блок перетворює змiнний струм стандартної мережi електро�

живлення (220 В, 50 Гц) на постiйний струм низької напруги. Вiн має
кiлька виходiв на рiзнi напруги (12 i 5 В), якi забезпечують живлен�
ням вiдповiднi пристрої комп’ютера. Електроннi схеми блока живлен�
ня пiдтримують цi напруги стабiльними незалежно вiд коливань ме�
режної напруги в досить широких межах (вiд 180 до 250 В). Звичайна
потужнiсть блокiв живлення ПК становить 230–500 Вт, для мережно�
го сервера вона може бути значно бiльшою. Бiльшiсть блокiв живлен�
ня має вентилятор для вiдведення iз системного блока надмiрного теп�
ла, що видiляється пiд час роботи електронних пристроїв.

Системна (материнська) плата
Так називають велику друковану плату одного зi стандартних

форматiв, яка несе на собi головнi компоненти комп’ютерної систе�
ми: ЦП; оперативну пам’ять; кеш�пам’ять; комплект мiкросхем
логiки, що пiдтримують роботу плати, — чипсет (chipset); централь�
ну магiстраль, або шину; контролер шини й кiлька рознiмних
з’єднань�гнiзд (слотiв, вiд англ. slot — щiлина), якi служать для
пiдключення до материнської плати iнших плат (контролерiв, плат
розширення та iн.). Частина слотiв у початковiй комплектацiї ПК за�
лишається вiльною. У рознiмнi з’єднання iншої конфiгурацiї
встановлюють модулi оперативної пам’ятi. Кiлькiсть i тип рознiмних
з’єднань є однiєю з важливих характеристик системної плати,
оскiльки пiд час доукомплектовування або модернiзацiї комп’ютера
вiльних слотiв може не вистачити.

Крiм того, на материнськiй платi є мiнiатюрнi перемички (jum�
pers) або перемикачi (switches), за допомогою яких вiдбувається
налаштування плати. На системнiй платi розташовані також з’єдну�
вачi, до яких за допомогою спецiальних кабелiв (шлейфiв) пiдключа�
ють додатковi пристрої.
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Ще один важливий елемент, який встановлюють на системнiй пла�
тi, — мiкросхема BIOS (Basic Input�Output System, базова система вве�
дення�виведення). Вона є енергонезалежним постiйним запам’ятову�
вальним пристроєм (ПЗП), в який записано програми, що реалiзують
функцiї введення�виведення, а також програму тестування комп’ютера
в момент вмикання живлення (POST, Power On Self Test), програму на�
лаштування параметрiв BIOS та iншi спецiальнi програми.

У роботi BIOS використовують вiдомостi про апаратну конфiгу�
рацiю комп’ютера, якi зберiгає ще одна мiкросхема — CMOS RAM.
Це енергозалежна пам’ять, що постiйно пiдживлюється вiд батарей�
ки, яка також знаходиться на системнiй платi. Вона живить i схему
кварцового годинника — годинника реального часу, що безперервно
вiдлiчує час i поточну дату.

Мiкропроцесор
Мiкропроцесор (МП) — це, по сутi, мiнiатюрна обчислювальна

машина. Основними параметрами МП є набiр команд, розряднiсть,
тактова частота.

Набiр або система команд постiйно вдосконалюється, з’являють�
ся новi команди, що замiнюють серiї найпримiтивнiших команд, —
мiкропрограми. На виконання нової команди потрiбна менша
кiлькiсть тактiв, нiж на мiкропрограму. Сучаснi МП можуть викону�
вати до кiлькох тисяч команд (iнструкцiй).

Характеристика МП:
розряднiсть (бiт);
тактова частота (Гц);
кiлькiсть ядер;
розмiр кешу (Мб).
Розряднiсть показує, скiльки двiйкових розрядiв (бiтiв) iнфор�

мацiї обробляється (або передається) за один такт, а також скiльки
двiйкових розрядiв може бути використано у МП для адресацiї
оперативної пам’ятi, передачi даних та iн.

Тактова частота вказує, скiльки елементарних операцiй (тактiв)
МП виконує за секунду, вимiрюється в мегагерцах (1 МГц = 1000000
Гц). Вона є лише вiдносним показником продуктивностi МП. Через
архiтектурнi вiдмiнностi МП у деяких з них за один такт вико�
нується робота, на яку iншi витрачають кiлька тактiв.

Важливими характеристиками сучасних МП, що впливають на
їхню продуктивнiсть, є об’єм i швидкiсть функцiонування вмонтова�
ної кеш�пам’ятi. Рiч у тiм, що сучаснi МП «обганяють» за тактовою
частотою iншi елементи комп’ютера. Найпринциповiшим є те, що
тактова частота МП у кiлька разiв вища, нiж частота синхронiзацiї
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системної шини, по якiй вiдбувається обмiн iнформацiєю з вiдносно
повiльним оперативним запам’ятовувальним пристроєм (ОЗП). Без
внутрiшньої кеш�пам’ятi (що має особливо високу швидкодiю) МП
часто працював би вхолосту, чекаючи чергової iнструкцiї з ОЗП або
закiнчення операцiї запису в пам’ять.

Джерело безперебiйного живлення — пристрiй, призначений для
захисту комп’ютера вiд стрибкiв напруги або вiдключення електро�
енергiї. Для надiйної роботи комп’ютера йому необхiдно постійне
енергоживлення.

ІV. Осмислення набутих знань

V. Практичне завдання

Робота з презентацiєю «Computer WORLD». Інструктаж з технi�
ки безпеки.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Узагальнення навчального матерiалу.

УРОК № 4

Тема. Принцип дiї та основнi характеристики найбiльш пошире�
них видiв запам’ятовувальних пристроїв: дискових накопичувачiв,
оперативної та флеш�пам’ятi. Класифiкацiя та основнi характерис�
тики принтерiв. Вiдеосистема комп’ютера, призначення та основнi
характеристики її складових: монiтора, вiдеоадаптера та вiдеопам’�
ятi. Мультимедiйне обладнання. Комунiкацiйнi пристрої

Мета:
сформувати:
поняття про принцип дiї та основнi характеристики пристроїв ПК;
пояснити:
призначення структурних компонентiв персонального комп’ютера;
вiдмiннiсть мiж оперативними та постiйними запам’ятовувальни�
ми пристроями;
вiдмiннiсть мiж зовнiшнiми та внутрiшнiми запам’ятовувальними
пристроями;
призначення мультимедiйного обладнання;
розглянути:
класифiкацiю пристроїв введення iнформацiї;
класифiкацiю пристроїв виведення iнформацiї.
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Базовi поняття й термiни: запам’ятовувальнi пристрої, пристрої
введення та виведення iнформацiї.

Структура уроку

I. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (2–3 хв)
II. Оголошення теми уроку (1 хв)
III. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Адаптери;
пристрої введення iнформацiї;
пристрої виведення iнформацiї;
пам’ять ПК.
IV. Осмислення набутих знань (5–8 хв)
V. Практичне завдання (5–10 хв)
VI. Домашнє завдання (2–3 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань.
Мотивацiя навчальної дiяльностi

Сьогоднi ми маємо розглянути основнi складовi персонального
комп’ютера. Пригадаємо, якi головнi пристрої мають входити до
його складу. (Очiкується вiдповiдь учнiв). А тепер спробуємо все це
узагальнити, розподiливши названi вами пристрої за групами:

пристрої введення iнформацiї;
пристрої виведення iнформацiї;
процесор;
пам’ять;
комунiкацiйне обладнання.

ІІ. Оголошення теми уроку

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Пояснення з елементами демонстрацiї (пристрої та їх зображення).

Адаптери
Форми подання даних i керувальних сигналiв, використовуваних

у рiзних пристроях ПК, iстотно рiзнi, оскiльки рiзними є функцiї
пристроїв, фiзичнi принципи їх роботи, форми взаємодiї з людиною.
Так, данi, якi зчитуються з дискети, подаються послiдовнiстю елек�
тричних iмпульсiв, кожний з яких несе значення одного бiта. Тi самi
данi в системнiй шинi зображуються комбiнацiєю, наприклад 32
iмпульси, якi передаються одночасно.
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Для пiдтримання взаємодiї пристроїв необхiдно виконувати пере�
творення форм подання iнформацiї, використовуючи спецiальнi при�
строї — адаптери. Конструктивно — це друкованi плати, що, з одно�
го боку, мають стандартне рознiмне з’єднання для сполучення
з шиною, а з другого — специфiчне рознiмне з’єднання (одне або
кiлька) для зв’язку з вiдповiдним пристроєм. На платах розмiщують
мiкросхеми й iншi елементи, якi виконують необхiднi перетворення.
З удосконаленням елементної бази зменшується потреба в адапте�
рах, оскiльки деякi функцiї щодо перетворення сигналiв виконують
електроннi схеми керування самих пристроїв (наприклад, накопичу�
вачiв), а деякi з узгоджень забезпечують мiкросхеми, встановленi на
системнiй платi.

Пристрої введення iнформацiї
Клавiатура — пристрiй, призначений для введення в комп’ютер

iнформацiї вiд користувача. Сучасна клавiатура складається зi 100
або й бiльше клавiш, закрiплених у єдиному корпусi.

Характеристики:
кiлькiсть клавiш;
наявнiсть мультимедiйних можливостей;
розмiри клавiш, вид, колiр та стиль шрифту;
сила натискання на клавiшi, їх «звучання»;
ергономiчнiсть.
Манiпулятори («мишка», джойстик) — призначенi для керуван�

ня ПК.
Характеристики манiпулятора типу «мишка»:
тип — механiчна, оптична;
роздiльна здатнiсть;
кiлькiсть клавiш;
наявнiсть «scroling» — колеса прокрутки;
наявнiсть додаткових кнопок.
Сканер — призначений для введення графiчної iнформацiї

(«оцифрування» зображень).
Характеристики:
тип — планшетний, ручний, барабанного типу;
розмiр зображення, що сканується;
роздiльна здатнiсть;
швидкiсть сканування;
«глибина» кольору;
можливiсть сканування фотоплiвки.
Мiкрофон — призначений для введення звукової iнформацiї.
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Модем — (модулятор�демодулятор) — пристрiй, що дозволяє
комп’ютеру виходити на зв’язок з iншим комп’ютером за допомогою
телефонних лiнiй або iнших каналiв зв’язку. Модеми подiляються на
внутрiшнi й зовнiшнi. Внутрiшнi модеми являють собою електронну
плату, встановлену безпосередньо в комп’ютер, а зовнiшнi — авто�
номний пристрiй, що приєднується до одного з портiв. Основний па�
раметр у роботi модема — швидкiсть передачi даних. Вона вимi�
рюється в bps (бiт за секунду).

Характеристики:
тип;
внутрiшнiй, зовнiшнiй;
швидкiсть передачi даних.
Сенсорнi екрани (розрiзняють оптичнi, ємнiснi, резистивнi).
Web�камери (роздiльна здатнiсть).

Пристрої виведення iнформацiї
Монiтор — (дисплей) — пристрiй, призначений для виведення на

екран текстової й графiчної iнформацiї. Вiд якостi монiтора залежить
збереження зору й загальна стомлюванiсть пiд час роботи. Монiтори
мають стандартний розмiр дiагоналi 17, 19, 20, 21–31 дюйм.

Характеристики:
тип — ЕПТ, TFT, LCD, плазмовi;
роздiльна здатнiсть;
частота розгортки;
розмiр екрана по дiагоналi;
час реакцiї матрицi (TFT);
Принтер — призначений для виводу iнформацiї на папiр, плiв�

ку, iншi носiї.
Характеристики:
тип — матричний, струминний, лазерний, термографiчний, суб�
лiмацiйний;
роздiльна здатнiсть;
швидкiсть друку;
формат паперу (А4, А3);
можливiсть друку кольорових зображень (фото).
Плотер — призначений для виведення технiчних зображень на

папiр (формат А2, А1).
Звуковi системи (потужнiсть (Вт), дiапазон вiдтворюваної звуко�

вої частоти).
Мультимедiйнi проектори — призначенi для паралельного вiд�

творення зображення на виносному екранi, iнтерактивнiй дошцi.
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Пам’ять ПК
Пам’ять комп’ютера умовно можна подiлити на внутрiшню (по�

стiйну, оперативну) та зовнiшню (вiнчестер, CD/DVD, флеш�пам’ять
та iн.).

Постiйна пам’ять — зберiгає необхiдну для запуску ПК iнфор�
мацiю, яка записується на заводi виробником (BIOS).

Оперативна пам’ять — призначена для збереження програм, що
виконуються, та поточної iнформацiї.

Оперативна пам’ять — (RAM — random access memory — пам’�
ять прямого доступу) — це енергозалежна пам’ять, яка використо�
вується пiд час роботи комп’ютера. Характерною є велика швидкiсть
виконання операцiй. Обсяг оперативної пам’ятi персональних ЕОМ
становить вiд 16 Мb i вище (до 8 Gb) зaлeжнo вiд потреб користувача.
Пiсля вимикання живлення iнформацiя в пам’ятi не зберiгається.
Оперативна пам’ять розподiлена на елементарнi областi — байти.
Кожний байт має свою адресу.

Характеристики:
об’єм (512Мб ... 8Гб);
частота (133МГц ... 1667МГц );
тип (DIMM, SDRAM, DDR, DDR2,DDR3);
час доступу.

Зовнiшня пам’ять
Накопичувачi — це запам’ятовувальнi пристрої, призначенi для

тривалого (що не залежить вiд електроживлення) зберiгання вели�
ких обсягiв iнформацiї.

Накопичувач можна розглядати як сукупнiсть носiя та вiдповiд�
ного приводу. Розрiзняють накопичувачi зi змiнними й незмiнними
носiями.

Привiд — це поєднання механiзму читання�запису з вiдповiдни�
ми електронними схемами керування. Його конструкцiя визна�
чається принципом дiї носiя. Носiй, що є середовищем зберiгання
iнформацiї, на зовнiшнiй вигляд може бути дисковим або стрiчко�
вим; за принципом запам’ятовування — магнiтним, магнiтооптич�
ним, оптичним. Стрiчковi носiї застосовують тiльки в магнiтних
накопичувачах; у дискових використовують магнiтнi, магнiтно�
оптичнi й оптичнi методи запису�зчитування. Дисковi носiї (дисково�
ди) розрiзняються залежно вiд типу носiя.

Інформацiя на дискових носiях зберiгається в сектоpax (як пра�
вило, по 512 байт). На магнiтних носiях сектори розташовуються
вздовж концентричних кiл — дорiжок. Якщо запис ведеться на
кiлькох поверхнях носiя (для дискети це два боки магнiтного диска),
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то сукупнiсть дорiжок з однаковими номерами називається цилiн�
дром. Сектори й дорiжки утворюються пiд час форматування носiя.
Форматування виконує користувач за допомогою спецiальних про�
грам�утилiт. Жодна iнформацiя користувача не може бути записана
на неформатований носiй.

Вiнчестер (HDD) — призначений для довготривалого збережен�
ня iнформацiї.

Накопичувач на жорстких магнiтних дисках — це пристрiй з не�
змiнним носiєм. Його конструктивна схема схожа зi схемою НГМД,
але реалiзацiя iстотно iнша. НЖМД має забезпечувати в сотнi разiв
бiльшi ємнiсть та швидкiсть обмiну даними. Тому iнформацiя запи�
сується не на одну, а на кiлька пластин, iдеально плоских i з вiд�
полiрованим феромагнiтним шаром. При цьому запис проводиться
на обидвi поверхнi кожної пластини.

Отже, працює не одна, а група магнiтних головок, складених в єди�
ний блок. Пакет дискiв обертається безперервно i з великою частотою
(до 7500, а в окремих моделях до 10 000 об/с). Кожна головка «плаває»
над поверхнею диска на вiдстанi 0,5–0,13 мкм. Проникнення в такий
механiзм найдрiбнiших пилинок вивело б його з ладу; тому електроме�
ханiчну частину накопичувача закрито герметичним корпусом.

Характеристики:
iнтерфейс (IDE, SATA II, PATA);
об’єм (10Гб ... 1Тб);
об’єм кешу (пришвидшена пам’ять 8...32 Мб);
швидкiсть читання/запису.
Накопичувачi на оптичних дисках призначенi для довготривало�

го збереження iнформацiї (2–4 роки).
Цифрова iнформацiя вiдображається на пластиковому диску з по�

криттям у виглядi западин (невiдбивних плям) та острiвцiв, що
вiдбивають свiтло. На вiдмiну вiд вiнчестера, дорiжки якого мають
вигляд концентричних кiл, компакт�диск має одну безперервну
дорiжку у формi спiралi.

Зчитування iнформацiї з компакт�диска вiдбувається за допомо�
гою лазерного променя. Потрапляючи на острiвець, що вiдбиває
свiтло, вiн вiдхиляється на фотодетектор, який iнтерпретує це як
двiйкову одиницю. Промiнь лазера, що потрапляє в западину,
розсiюється i поглинається — фотодетектор фiксує двiйковий нуль.
Як вiдбиваюча — використовується алюмiнiєва поверхня.

Характеристики:
об’єм (700Мб — СD, 4,7–8,6Гб — DVD, 25–50Гб — BluRay);
швидкiсть читання/запису.
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Флеш�пам’ять — пам’ять, що використовується в цифровiй тех�
нiцi та для перенесення iнформацiї з ПК на ПК.

IV. Осмислення набутих знань

V. Практичне завдання

Робота з презентацiєю «Computer WORLD».
Набiр тексту (WordPad).
Інструктаж з технiки безпеки.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.
Пiдготувати реферати, повiдомлення за темами «Історiя розвит�

ку обчислювальної технiки», «Галузi застосування ПК».

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Узагальнення навчального матерiалу.

УРОК № 5

Тема. Історiя розвитку обчислювальної технiки. Поколiння ЕОМ.
Правила технiки безпеки пiд час роботи на комп’ютерi. Практична
робота № 1 «Робота з клавiатурним тренажером. Комп’ютерне тесту�
вання».

Мета:
розглянути:
iсторiю розвитку ЕОМ;
правила технiки безпеки пiд час роботи на комп’ютерi;
перевiрити:
швидкiсть набору;
знання теоретичного матерiалу.
Базовi поняття й термiни: поколiння ЕОМ.

Структура уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Етапи розвитку iнформацiйних систем;
поколiння електронно�обчислювальних систем.
IV. Осмислення набутих знань (5–8 хв)
V. Практичне завдання (5–10 хв)
VI. Домашнє завдання (2–3 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)
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Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань.
Мотивацiя навчальної дiяльностi
Як ви уявляєте розвиток ЕОМ?
Що слугувало прообразом сучасного ПК?
Якi складовi частини ПК є обов’язковими?
(Заслуховування пiдготовлених виступiв.)

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення з елементами демонстрацiї.

Етапи розвитку iнформацiйних систем
У всi часи в людей виникала потреба рахувати. Спочатку для ра�

хунку використовували пальцi власних рук або камiнчики. Проте
навiть простi арифметичнi операцiї з великими числами важкi для
мозку людини. Тому вже в давнину було придумано простий iнстру�
мент для автоматизацiї обчислень — абак, винайдений бiльш нiж
15 столiть тому в країнах Середземномор’я. Це був набiр кiсточок,
нанизаних на стрижнi, що використовувався купцями.

Стрижнi абака в арифметичному сенсi є десятковими розрядами.
Кожна кiсточка на першому стрижнi має значення 1, на другому
стрижнi — 10, на третьому стрижнi — 100 i так далi. До XVII столiття
рахiвницi залишалися практично єдиним рахунковим iнструментом.

У Росiї так званi росiйськi рахiвницi з’явилися в XVI столiттi.
Вони заснованi на десятковiй системi числення i дозволяють вiднос�
но швидко виконувати арифметичнi дiї.

У 1614 роцi математик Джон Непер винайшов логарифми.
Логарифм — це показник степеня, в який потрiбно підвести чис�

ло (основа логарифма), щоб отримати iнше задане число. Вiдкриття
Непера полягало в тому, що у такий спосiб можна виразити будь�яке
число i сума логарифмiв двох будь�яких чисел дорiвнює логарифму
добутку цих чисел. Це дало можливiсть звести дiю множення до про�
стiшої дiї додавання. Непер створив таблицi логарифмiв. Для того
щоб перемножити два числа, потрiбно подивитися в цiй таблицi їх
логарифми, скласти їх i вiдшукати число, вiдповiдне цiй сумi, у зво�
ротнiй таблицi — антилогарифмiв. На основi цих таблиць у 1654
роцi Р. Бiссакар i в 1657 роцi незалежно вiд нього С. Партрiдж розро�
били прямокутну логарифмiчну лiнiйку: основний обчислювальний
прилад iнженера до середини XX столiття.

У 1642 роцi Блез Паскаль винайшов механiчну машину, що вико�
нувала дiю додавання, використовуючи десяткову систему числення.
Кожен десятковий розряд представляло колiщатко з десятьма циф�
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рами вiд 0 до 9. Усього колiщаток було 8, тобто машина Паскаля
була 8�розрядною.

Проте перемогла в цифровiй обчислювальнiй технiцi не десяткова,
а двiйкова система числення. Головна причина цього в тому, що в при�
родi зустрiчається безлiч явищ з двома стiйкими станами, наприклад,
«включено/виключено», «є напруга/немає напруги», «хибний ви�
слiв/правильний вислiв», а явища з десятьма стiйкими станами —
вiдсутнi. Чому ж десяткова система так поширена? Та просто тому,
що в людини на двох руках — десять пальцiв, i їх зручно використо�
вувати для звичайного усного рахунку. Але в електроннiй обчислю�
вальнiй технiцi набагато простiше застосовувати двiйкову систему
числення всього з двома стiйкими станами елементiв i простими таб�
лицями додавання i множення. У сучасних цифрових обчислюваль�
них машинах — комп’ютерах — двiйкова система використовується
не тiльки для запису чисел, над якими потрiбно проводити обчислю�
вальнi операцiї, але й для запису самих команд цих обчислень i навiть
цiлих програм. При цьому всi обчислення й операцiї зводяться в ком�
п’ютерi до простих арифметичних дiй над двiйковими числами.

Одним з перших виявив цiкавiсть до двiйкової системи великий
нiмецький математик Готфрiд Лейбнiц. У 1666 роцi, у двадцятирiч�
ному вiцi, в роботi «Про мистецтво комбiнаторики» вiн розробив за�
гальний метод, що дозволяє звести будь�яку думку до точних фор�
мальних висловiв. Вiн займався дослiдженням двiйкової системи
числення. Лейбнiц першим висловив думку, що двiйкова система
може стати унiверсальною логiчною мовою.

Лейбнiц мрiяв про побудову «унiверсальної науки». У 1673 роцi
вiн створив новий тип арифмометра — механiчний калькулятор,
який не тiльки додає й вiднiмає числа, але й множить, дiлить,
пiдносить до степеня, добуває квадратнi й кубiчнi коренi. У ньому
використовувалася двiйкова система числення.

Унiверсальна логiчна мова була створена в 1847 роцi англiйським
математиком Джорджем Булем. Вiн розробив числення висловiв,
згодом назване в його честь булевою алгеброю. Вона є формальною
логiкою, перекладеною на мову математики. Формули булевої алгеб�
ри зовнi схожi на формули алгебри. Проте ця схожiсть не тiльки
зовнiшня, але i внутрiшня. Булева алгебра — це цiлком рiвноправна
алгебра, що пiдкоряється системi складених пiд час її створення зако�
нiв i правил. Вона є системою позначень, застосовною до будь�яких
об’єктiв — чисел, букв i висловiв. Користуючись цiєю системою, мож�
на закодувати будь�якi твердження, iстиннiсть або хибнiсть яких
потрiбно довести, а потiм манiпулювати ними подiбно до звичайних
чисел у математицi.
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Значну роль у розповсюдженнi булевої алгебри та її розвитку
зiграв Чарльз Пiрс (1839–1914) — американський фiлософ, логiк,
математик i природодослiдник, вiдомий своїми працями з матема�
тичної логiки.

Предмет розгляду в алгебрi логiки — так званi вислови, тобто
будь�якi твердження, про якi можна сказати, що вони або iстиннi,
або хибнi: «Омськ — мiсто в Росiї», «15 — парне число». Перший
вислiв iстинний, другий — хибний.

Складнi вислови, що одержуємо з простих за допомогою сполуч�
никiв І, АБО, ЯКЩО...ТО, заперечення НЕ, також можуть бути
iстинними або хибними. Наприклад: «Якщо на вулицi немає дощу,
то можна йти гуляти». Основне завдання булевої алгебри полягає
у вивченнi цих залежностей.

У 1804 роцi Ж. Жаккар винайшов ткацьку машину для вироб�
лення тканин з узорами. Узори програмувалися за допомогою цiлої
колоди перфокарт — прямокутних карток з отворами (перфорацiй),
розташованих у певному порядку. Пiд час роботи машини цi перфо�
карти обмацувалися за допомогою спецiальних штирiв. Саме таким
механiчним способом iз них зчитувалася iнформацiя для плетiння
запрограмованого узору тканини. Машина Жаккара виявилася про�
образом машин iз програмним керуванням, створених у ХХ столiттi.

У 1830 роцi Чарльз Беббiдж спробував створити унiверсальну
аналiтичну машину, яка повинна була виконувати обчислення без
участi людини. Для цього в неї вводилися записи на перфокартах iз
цупкого паперу за допомогою отворiв, зроблених на них у певному
порядку (слово «перфорацiя» означає «пробивка отворiв у паперi або
картонi»). Принципи програмування для аналiтичної машини
Беббiджа розробила в 1843 роцi Ада Лавлейс — дочка поета Байрона.

Аналiтична машина повинна вмiти запам’ятовувати заданi й про�
мiжнi результати обчислень, тобто мати пам’ять. Ця машина повинна
була мiстити три основнi частини: пристрiй для зберiгання чисел, що
набиралися за допомогою зубчатих колiс (пам’ять), пристрiй для опе�
рацiй над числами (арифметичний пристрiй) i пристрiй для операцiй
над числами за допомогою перфокарт (пристрiй програмного керуван�
ня). Робота зi створення аналiтичної машини не була завершена, але
закладенi в нiй iдеї допомогли побудувати машину у XX столiттi.

У 1880 роцi В. Т. Однер у Росiї створив механiчний арифмометр
iз зубчатими колесами, i в 1890 роцi налагодив його масовий випуск.
Надалi пiд назвою «Фелiкс» арифмометр випускався до 50�х рокiв
XX столiття.

У 1888 роцi Герман Холлерiт створив першу електромеханiчну
обчислювальну машину — табулятор, у якому нанесена на перфокар�
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ти iнформацiя розшифровувалася електричним струмом. Ця машина
дозволила в декiлька разiв скоротити час пiдрахункiв пiд час перепи�
су населення в США. У 1890 р. винахiд Холлерiта був уперше вико�
ристаний в 11�му американському переписi населення. Робота, яку
500 спiвробiтникiв ранiше виконували за 7 рокiв, Холлерiт iз 43 по�
мiчниками на 43 табуляторах закiнчили за один мiсяць.

У 1896 роцi Холлерiт заснував фiрму пiд назвою Tabulating Ma�
chine Co. У 1911 роцi ця компанiя була об’єднана з двома iншими
фiрмами, що спецiалiзувалися на автоматизацiї обробки статистич�
них даних, а свою сучасну назву IBM (International Business Machi�
nes) отримала в 1924 р. Вона стала електронною корпорацiєю, одним
з найбiльших свiтових виробникiв усiх видiв комп’ютерiв i програм�
ного забезпечення, провайдером глобальних iнформацiйних мереж.
Засновником IBM став Томас Уотсон�старший, що очолив компанiю
в 1914 роцi, фактично створив корпорацiю IBM. З середини 1950�х
рокiв IBM була провiдною на свiтовому комп’ютерному ринку.
У 1981 роцi компанiя створила свiй перший персональний комп’ю�
тер, який став стандартом у своїй галузi. До середини 1980�х рокiв
IBM контролювала близько 60 % свiтового виробництва електронно�
обчислювальних машин.

У 1937 роцi Джордж Стiбiц створив iз звичайних електромеха�
нiчних реле двiйковий суматор — пристрiй, здатний виконувати
операцiю додавання чисел у двiйковому кодi. І сьогоднi двiйковий
суматор, як i ранiше, є одним з основних компонентiв будь�якого
комп’ютера, основою його арифметичного пристрою.

У 1937–1942 рр. Джон Атанасов створив модель першої обчислю�
вальної машини, що працювала на вакуумних електронних лампах.
У нiй використовувалася двiйкова система числення. Для введення
даних i виведення результатiв обчислень використовувалися перфо�
карти. Робота над цiєю машиною в 1942 роцi була практично завер�
шена, але у зв’язку з воєнними подiями подальше фiнансування було
припинене.

У 1937 роцi Конрад Цузе створив свою першу обчислювальну ма�
шину Z1 на основi електромеханiчних реле. Початковi данi вводили�
ся в неї за допомогою клавiатури, а результат обчислень висвiчував�
ся на панелi з електричних лампочок. У 1938 роцi К. Цузе створив
вдосконалену модель Z2. Програми в неї вводилися за допомогою
перфострiчки. Її виготовляли, пробиваючи отвори у використанiй
35�мiлiметровiй фотоплiвцi. У 1941 роцi К. Цузе побудував комп’ю�
тер Z3, а пiзнiше i Z4, заснованi на двiйковiй системi числення. Вони
використовувалися для розрахункiв пiд час створення лiтакiв i ра�
кет. У 1942 роцi Конрад Цузе i Хельмут Шрайєр вирiшили перевести
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Z3 з електромеханiчних реле на вакуумнi електроннi лампи. Така
машина повинна була працювати в 1000 разiв швидше, але створити
її не вдалося — перешкодила вiйна.

У 1943–1944 роках на одному з пiдприємств IBM у спiвпрацi з учени�
ми Гарвардського унiверситету на чолi з Говардом Айкеном була створе�
на обчислювальна машина «Марк–1». Важила вона близько 35 тонн.
«Марк�1» працював на електромеханiчних реле й оперував числами, за�
кодованими на перфострiчцi. У її створеннi використовувалися iдеї, за�
кладенi Ч. Беббiджем у його аналiтичнiй машинi. На вiдмiну вiд
Стiбiца й Цузе, Айкен не усвiдомив переваг двiйкової системи числен�
ня i в своїй машинi використовував десяткову систему. Машина могла
манiпулювати числами завдовжки до 23 розрядiв. Для множення двох
чисел їй було необхiдно витратити 4 секунди. У 1947 роцi була створена
машина «Марк�2», у якiй вже використовувалася двiйкова система
числення. У цiй машинi операцiї додавання i вiднiмання займали в се�
редньому 0,125 секунд, а множення — 0,25 секунди.

Електромеханiчнi реле працювали дуже повiльно. Тому вже
в 1943 роцi американцi почали розробку обчислювальної машини на
основi електронних ламп. У 1946 роцi Преспер Еккерт i Джон Мочлi
побудували першу електронну цифрову обчислювальну машину
ENIAC. Її вага складала 30 тонн, вона займала 170 кв. м площi. За�
мiсть тисячі електромеханiчних реле ENIAC мiстив 18 тис. електрон�
них ламп. Працювала машина з двiйковою системою i виконувала
5 тис. операцiй додавання або 300 операцiй множення в секунду. На
електронних лампах у цiй машинi було побудовано не тiльки ариф�
метичний, але i такий, що запам’ятовує пристрiй. Уведення число�
вих даних здiйснювалося за допомогою перфокарт, програми ж
вводилися в цю машину за допомогою штекерiв i набiрних полiв,
тобто доводилося сполучати для кожної нової програми тисячi
контактiв. Тому для пiдготовки нового завдання потрiбно було
декiлька днiв, хоча саме завдання розв’язувалося за декiлька хви�
лин. Це було одним з основних недолiкiв такої машини.

Роботи трьох видатних учених — Клода Шеннона, Алана Тьюрiн�
га i Джона фон Неймана — стали основою для створення структури
сучасних комп’ютерiв.

Клод Шеннон (нар. 1916 р.) — американський iнженер i матема�
тик, основоположник математичної теорiї iнформацiї.

Алан Тьюрiнг (1912–1954) — англiйський математик. Основнi
працi — з математичної логiки й обчислювальної математики.
У 1936–1937 рр. написав основоположну працю «Про обчислюванi
числа», в якiй увiв поняття абстрактного пристрою, названого
згодом «машиною Тьюрiнга». У цьому пристрої вiн передбачив ос�
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новнi властивостi сучасного комп’ютера. Тьюрiнг назвав свiй при�
стрiй «унiверсальною машиною», оскiльки вона повинна була роз�
в’язувати будь�яку допустиму (теоретично розв’язувану) математич�
ну або логiчну задачу. Данi в неї потрiбно вводити з паперової
стрiчки, подiленої на комiрки — клiтки (є символ, немає символу).
Машина Тьюрiнга могла обробляти символи, що вводилися зi стрiч�
ки, i змiнювати їх, тобто стирати їх i записувати новi за iнструк�
цiями, що зберiгаються в її внутрiшнiй пам’ятi.

Джон фон Нейман (1903–1957) — американський математик i фi�
зик, учасник робiт зi створення атомної i водневої зброї. Народився
в Будапештi, з 1930 року мешкав у США. У своїй доповiдi, опублiко�
ванiй у 1945 роцi, що стала першою роботою iз цифрових електронних
комп’ютерiв, видiлив i описав «архiтектуру» сучасного комп’ютера.

Фон Нейман вважав, що комп’ютер повинен працювати на основi
двiйкової системи числення, бути електронним i виконувати всi опе�
рацiї послiдовно, одну за одною. Цi принципи покладено в основу
всiх сучасних комп’ютерiв.

Машина на електронних лампах працювала значно швидше, нiж на
електромеханiчних реле, але електроннi лампи були ненадiйнi. Вони
часто виходили з ладу. Для їх замiни в 1947 роцi Джон Бардiн, Уолтер
Браттейн i Уїльям Шоклi запропонували використовувати винайденi
ними перемикальнi напiвпровiдниковi елементи — транзистори.

У сучасних комп’ютерах мiкроскопiчнi транзистори в кристалi
iнтегральної схеми згрупованi в системи «вентилiв», що виконують
логiчнi операцiї над двiйковими числами.

Вдосконалення перших зразкiв обчислювальних машин привело
в 1951 роцi до створення комп’ютера UNIVAC, призначеного для ко�
мерцiйного використання. Вiн став першим комп’ютером, що серiй�
но випускався.

Серiйний ламповий комп’ютер IBM 701, що з’явився в 1952 роцi,
виконував до 2200 операцiй множення в секунду.

Інiцiатива створення цiєї системи належала Томасу Уотсону�мо�
лодшому. У 1937 роцi вiн почав працювати в компанiї як комiвоя�
жер. Вiн перервав свою роботу в IBM лише пiд час вiйни, коли був
льотчиком вiйськово�повiтряних сил Сполучених Штатiв. Повернув�
шись на роботу в компанiю в 1946�му, вiн став її вiце�президентом
i очолював компанiю IBM з 1956 до 1971 рiк. Залишаючись членом
ради директорiв IBM, Томас Уотсон з 1979 по 1981 рiк був послом
Сполучених Штатiв у СРСР.

У 1964 роцi фiрма IBM оголосила про створення шести моделей
сiмейства IBM�360 (System 360), що стали першими комп’ютерами
третього поколiння. Моделi мали єдину систему команд i вiдрiзнялися
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один вiд одного об’ємом оперативної пам’ятi й продуктивнiстю. Пiд
час створення моделей сiмейства використовувався ряд нових при�
нципiв, що робило машини унiверсальними й дозволяло з однаковою
ефективнiстю застосовувати їх як для розв’язування завдань у рiз�
них галузях науки i технiки, так i для обробки даних у сферi управ�
лiння i бiзнесу. Подальшим розвитком IBM�360 стали системи 370,
390, z9 i zSeries. У СРСР IBM�360 була клонована пiд назвою ЄС
ЕОМ. Вони були програмно сумiснi зi своїми американськими прооб�
разами. Це давало можливiсть використовувати захiдне програмне
забезпечення в умовах нерозвиненостi вiтчизняної «iндустрiї програ�
мування».

Перша в СРСР електронна машина (МЕСМ) на електронних лам�
пах була побудована в 1949–1951 рр. пiд керiвництвом академiка
С. А. Лебедєва. Незалежно вiд зарубiжних учених, С. А. Лебедєв роз�
робив принципи побудови ЕОМ з програмою, що зберiгалася
в пам’ятi. МЕСМ була першою такою машиною. А в 1952–1954 рр.
пiд його керiвництвом була розроблена електронна машина (БЕСМ),
що виконувала 8000 операцiй у секунду.

Створенням електронних обчислювальних машин керували відо�
мі радянськi вченi й iнженери І. С. Брук, В. М. Глушков, Ю. А. Базi�
левський, Б. І. Рамєєв, Л. І. Гутенмахер, Н. П. Брусенцов.

До першого поколiння радянських комп’ютерiв вiдносяться лам�
повi ЕОМ — «БЕСМ�2», «Стрiла», «М�2», «М�3», «Мiнськ», «Урал�1»,
«Урал�2», «М�20».

До другого поколiння радянських комп’ютерiв вiдносяться на�
пiвпровiдниковi малi ЕВМ «Наїрi» i «Мир», середнi ЕОМ для науко�
вих розрахункiв i обробки iнформацiї зi швидкiстю 5–30 тисяч опе�
рацiй за секунду «Мiнськ�2», «Мiнськ�22», «Мiнськ�32», «Урал�14»,
«Раздан�2», «Раздан�3», «БЕСМ�4», «М�220» i ЕОМ, що керують,
«Днiпро», а також надшвидкодiюча БЕСМ�6 iз продуктивнiстю
1 млн операцiй за секунду.

Родоначальниками радянської мiкроелектронiки були вченi, якi
емiгрували iз США в СРСР, — Ф. Г. Старос (Альфред Сарант)
i І. В. Берг (Джоел Барр). Вони стали iнiцiаторами, органiзаторами
керiвниками центру мiкроелектронiки в Зеленоградi пiд Москвою.

Комп’ютери третього поколiння на iнтегральних мiкросхемах
з’явилися в СРСР у другiй половинi 1960�х рокiв. Були розробленi
єдина система ЕОМ (ЄС ЕОМ) i система малих ЕОМ (СМ ЕОМ)
та органiзовано їх серiйне виробництво. Цi системи були клоном
американської системи IBM�360.

Євгенiй Олексiйович Лебедєв був запеклим противником ко�
пiювання американської системи IBM�360, яка в радянському
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варiантi носила назву ЄС ЕОМ, що почалося в 1970�тi роки. Роль
ЄС ЕОМ у розвитку вiтчизняних комп’ютерiв неоднозначна.

На початковому етапi поява ЄС ЕОМ привела до унiфiкацiї
комп’ютерних систем, дозволила встановити початковi стандарти
програмування й органiзовувати широкомасштабнi проекти, пов’я�
занi з упровадженням програм.

На пiзньому етапi, особливо у 80�тi, повсюдне впровадження ЄС
ЕОМ перетворилося на серйозне гальмо для розвитку програмного
забезпечення, баз даних, дiалогових систем. Пiсля дорогих i заздале�
гiдь спланованих закупiвель пiдприємства були вимушенi експлуа�
тувати морально застарiлi комп’ютернi системи. Паралельно розви�
валися системи на малих машинах i на персональних комп’ютерах,
якi ставали все бiльш i бiльш популярними.

На пiзнiшому етапi, з початком перебудови, з 1988–1989 рокiв,
нашу країну наповнили закордоннi персональнi комп’ютери. Нiякi
заходи вже не могли зупинити кризу серiї ЄС ЕОМ. Вiтчизняна
промисловiсть не змогла створити аналогiв або замiнникiв ЄС ЕОМ
на новiй елементнiй базi. Економiка СРСР не дозволила на той час
витрачати гiгантськi фiнансовi кошти для створення мiкроелектрон�
ної технiки. У результатi вiдбувся повний перехiд на iмпортнi
комп’ютери. Були остаточно згорнутi програми щодо розробки вiт�
чизняних комп’ютерiв. Виникли проблеми перенесення технологiй
на сучаснi комп’ютери, модернiзацiї технологiй, працевлаштування
i переквалiфiкацiї сотень тисяч фахiвцiв.

Прогноз С. А. Лебедєва виправдався. І у США, i в усьому свiтi
надалi пiшли шляхом, який вiн пропонував: з одного боку, створю�
ються суперкомп’ютери, а з iншого — цiлий ряд менш могутнiх,
орiєнтованих на рiзнi задачi — персональних комп’ютерiв, спецiалi�
зованих тощо.

III. Осмислення набутих знань

IV. Практичне завдання
Робота з презентацiєю «Computer WORLD». Інструктаж з технi�

ки безпеки.
Комп’ютерне тестування. Перегляд iнформацiйних ресурсiв ме�

режi Інтернет (демонстрацiя).

V. Домашнє завдання
Повторити теми «Інформацiя. Інформацiйнi процеси та систе�

ми», «Апаратне забезпечення iнформацiйних систем».

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Узагальнення навчального матерiалу.
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ТЕМА 3. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(7 ГОД)

УРОК № 6

Тема. Загальнi вiдомостi про системне, службове та прикладне
програмне забезпечення. Класифiкацiя, основнi функцiї та складовi
операцiйних систем. Поняття про ядро операцiйної системи, iнтер�
фейс користувача, драйвери та утилiти. Рiзновиди iнтерфейсу корис�
тувача. Поняття файлової системи, вiдмiнностi мiж поширеними
файловими системами. Поняття файла, каталогу. Ім’я файла та ка�
талогу, розширення iменi файла. Імена зовнiшнiх запам’ятовуваль�
них пристроїв, шлях до файла.

Мета:
сформувати:
поняття ядра операцiйної системи, iнтерфейсу користувача, драй�
вера та утилiти;
поняття файлової системи;
змiст шляху до файла;
поняття файла та каталогу;
пояснити:
вiдмiннiсть мiж системним, службовим та прикладним програм�
ним забезпеченням;
вiдмiнностi мiж поширеними файловими системами;
розглянути:
призначення та основнi функцiї операцiйної системи;
основнi правила роботи з об’єктами файлової системи;
рiзновиди iнтерфейсу користувача;
навчити:
перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнюва�
ти їх розмiр;
визначати й записувати шлях до файла;
переходити до файла заданим шляхом.
Базовi поняття й термiни: операцiйна система, iнтерфейс корис�

тувача, файлова система, файл, каталог, шлях до файла, утилiти,
драйвер.
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Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (3–5 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Програмне забезпечення:
класифiкацiя програмного забезпечення;
системне програмне забезпечення;
системи програмування;
прикладне програмне забезпечення.
Операцiйнi системи:
Windows;
Linux — подiбнi системи.
Файловi системи.
Файл, каталог, шлях до файла, типи файлiв.
IV. Узагальнення набутих знань. Практичне завдання (12–17 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
Ми вже звикли до слiв: комп’ютер, програма, операцiйна систе�

ма, текстовий редактор тощо. Закономiрно виникають питання:
Що може комп’ютер?
Для чого призначенi програми?
Чому у сферi ІКТ програмiсти отримують найвищу заробiтну
плату?
Що ми розумiємо пiд словом Windows?

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi
На попереднiх уроках, розглядаючи iнформацiйну систему, ми

бiльшу увагу придiляли апаратнiй складовiй. Сьогоднi спробуємо
з’ясувати, що входить до складу програмної складової iнформа�
цiйної системи.

Отже, яке програмне забезпечення потрiбно встановити на ПК
для повноцiнної та комфортної роботи? (Нагадати галузi застосуван�
ня — прийом «Мозковий штурм». Усi версiї, ключовi слова запису�
ються на дошцi, аналiзуються та формуються поняття.)

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Пояснення з елементами демонстрацiї
Як ми з’ясували, комп’ютер без указiвок користувача (програми)

не розв’яже жодної задачi. Фахiвцi створили багато програм для за�
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дач, якi виникають у рiзних сферах дiяльностi людей, їх сукупнiсть
утворює iнформацiйну складову iнформацiйної системи, яку назива�
ють програмним забезпеченням ПК. Завдяки програмному забезпе�
ченню комп’ютери використовуються практично в усiх сферах нашо�
го життя.

Сучасне програмне забезпечення рiзнопланове. Його умовно мож�
на подiлити на категорiї:

Системнi програми призначенi для пiдтримки функцiювання
комп’ютера i створення користувачевi зручних умов роботи. До сис�
темних програм належать операцiйнi системи, операцiйнi оболонки,
сервiснi програми (утилiти).

Прикладнi програми призначенi для розв’язання типових прак�
тичних задач. Вони допомагають людинi в рiзних сферах її дiяль�
ностi. Найпоширенiшi такi групи програм:

текстовi, графiчнi й вiдеоредактори — програми для створення
й опрацювання текстiв, графiки i вiдео;
видавничi системи — програми для виготовлення книжок чи
iншої полiграфiчної продукцiї;
електроннi таблицi — програми для опрацювання числових чи
текстових даних, наведених у таблицях;
системи керування базами даних — програми для опрацювання
структурованих великих обсягiв даних з рiзноманiтних галузей
людської дiяльностi;
системи автоматизованого проектування — програми для побу�
дови креслень i керування процесом конструювання рiзних меха�
нiзмiв;
навчальнi системи — програми для вивчення рiзних тем практич�
но з усiх предметiв;
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Програмне забезпечення

Прикладнi програми
спецiального призначення

Прикладнi програми
загального призначення

Системне програмне
забезпечення

Системи
програмування

Операцiйнi системи

Прикладне програмне
забезпечення

Сервiснi програми

Програми�оболонки

iнструментальнi засоби, системи чи середовища програмуван�
ня — засоби для створення (пiдготовки й виконання) програм ко�
ристувачами на базi рiзних мов програмування: Бейсiк, Паскаль,
Сi тощо;
програми для роботи в мережах тощо.

Операцiйна система
Операцiйна система (ОС) — це набiр програм, якi призначенi для

забезпечення взаємодiї усiх пристроїв комп’ютера й виконання корис�
тувачем дiй над об’єктами: файлами, каталогами, дисками тощо.

Програми ОС розмiщенi на диску, який називають системним.
Найважливiшi з них (так зване ядро ОС) автоматично заносяться (iн�
ший термiн завантажуються) в oпeративну пам’ять комп’ютера
пiсля вмикання й тестування його пристроїв. Лише пiсля цього ко�
ристувач отримує доступ до iнформацiї, яка мiститься у файлах на
дисках.

ОС є багато: MS�DOS, OS/2, Unix, Linux, Microsoft Windows: 9x,
NT, ХР, Vista.

У MS�DOS дiї над об’єктами виконують за допомогою команд,
тексти яких треба вводити з клавiатури. Наприклад, щоб перейти на
диск D: i переглянути кореневий каталог, потрiбно вручну ввести двi
команди — D:\ i dir. Тому таку ОС характеризують як ОС з тексто�
вим iнтерфейсом.

Інтерфейс — спосiб взаємодiї користувача iз системою.
MS Windows та деякi iншi ОС мають зручнi графiчнi засоби

взаємодiї користувача iз системою. Такi засоби називають графiчним
iнтерфейсом користувача (GUI — graphical user interface).

Головним елементом графiчного iнтерфейсу сучасних ОС є вiкно.
Англiйське слово «windows» означає «вiкна». У вiкнах мiститься
рiзноманiтна iнформацiя про програми та данi, про диски, папки, роз�
мiщення файлiв у папках, про засоби дiй з об’єктами ОС тощо.

Кожному об’єкту ставиться у вiдповiднiсть графiчний значок
(iншi назви — пiктограма, iконка). Назву папцi чи файла дає корис�
тувач, її можна змiнювати. Ця назва стає пiдписом до вiдповiдного
значка.

Значок є графiчним представленням об’єкта. Щоб виконати дiю
над об’єктом, достатньо виконати дiю над його значком.

У класичному налаштуваннi Windows, щоб вибрати об’єкт, по�
трiбно клацнути на його значок мишею. Щоб вiдкрити папку чи за�
пустити програму, треба клацнути на її значок двiчi тощо.

Дерево каталогiв є зручними засобами для навiгацiї i вiдшукання
об’єктiв.

Усі уроки інформатики. 9 клас 53



Дерево каталогiв

Дiї над об’єктами виконують за допомогою команд, зiбраних у го�
ловному чи контекстному меню або зображених кнопками на пане�
лях iнструментiв тощо.

Головне меню, пункт «Файл»

Склад операцiйної системи
Основнi складовi операцiйної системи:
Базова система введення/виведен�
ня — BIOS — незалежний вiд кон�
кретної версiї ОС набiр базових
команд, за допомогою яких здiй�
снюється обмiн даними мiж при�
строями.
Ядро операцiйної системи органiзо�
вує виконання команд, розподiляє
ресурси мiж пристроями й програма�
ми, надає розширених можливостей
щодо керування пристроями ПК.

54 О. В. Костриба

Контекстне меню

Файлова система визначає структуру збереження даних на носiї.
Як правило, операцiйна система працює з кiлькома файловими
системами: FAT, FAT32, NTFS.
Драйвери зовнiшнiх пристроїв.
Оболонка, що забезпечує iнтерфейс користувача.
Завантажене в оперативну пам’ять ядро операцiйної системи займає

небагато мiсця, наприклад 20–80 Мбайтiв (залежно вiд конкретної ОС).
На диску резервується мiсце для файла пiдкачки (своп�файл), який ОС
використовує для тимчасового зберiгання даних у разi потреби.

Функцiї операцiйної системи
Головнi функцiї бiльшостi операцiйних систем:

1) забезпечення доступу до файлiв на дисках;
2) налагодження дiалогу мiж системою та користувачем;
3) пiдтримка одно� чи мультизадачного режиму роботи;
4) пiдтримка колективного використання комп’ютера;
5) забезпечення ефективної взаємодiї всiх пристроїв;
6) захист i вiдновлення iнформацiї.

Поняття файла, каталогу
Файл (сукупнiсть даних, записаних на зовнiшнiй носiй, що має
власне iм’я).
Ім’я файла (складається з двох частин — iменi та розширення, якi
роздiленi мiж собою крапкою).
Маски iмен файлiв — запис для вибору (пошуку) файлiв згiдно iз за�
даними критерiями для iменi та типу (? — довiльний символ, * — до�
вiльний набiр символiв. Наприклад *.mp3 — всi файли типу — mp3).
Приклади розширень iмен файлiв (exe, com, bat, txt, doc, xls, mdb,
mp3, avi, pas, bas, dat, sys, bmp, gif, jpg).
Каталог (спецiальний файл, у якому реєструються iншi файли,
а також каталоги, вкладенi в цей каталог).
Ієрархiчна (деревоподiбна) структура файлової системи.
Поняття кореневого каталогу.
Шлях до файла — це рядок, який вказує розташування файла.
Поточнийкаталог (каталог, з яким у цей момент працює користувач).
Стандартнi iмена дискiв.

IV. Узагальнення набутих знань
Створення опорного конспекту (список нових термiнiв). Робота

з програмою «Блокнот».

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.
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УРОК № 7

Тема. Робота з основними елементами графiчного iнтерфейсу ко�
ристувача операцiйної системи. Використання вiкон, меню, елемен�
тiв керування. Практична робота № 2 «Робота з iнтерфейсом корис�
тувача операцiйної системи».

Мета:
розглянути:
графiчний iнтерфейс операцiйної системи;
основнi правила роботи з об’єктами операцiйної системи;
сформувати вмiння:
перемiщувати, вiдкривати, розгортати, згортати вiкна та змiнюва�
ти їхнiй розмiр;
роботи з Головним меню ОС;
запускати на виконання програми;
вiдкривати файли, типи яких зв’язанi з програмами;
створювати ярлики (посилання на файли, каталоги або диски);
встановлювати й видаляти програми за допомогою спецiальних за�
собiв, що надаються операцiйною системою.
Базовi поняття й термiни: Рабочий стол, Главное меню, Панель

управления, Ярлык, iнсталяцiя, деiнсталяцiя, дефрагментацiя.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (3–5 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Робочий стiл:
основнi елементи Рабочего стола;
налаштування Рабочего стола. Панель управления;
панель задач.
Вiкна. Типи вiкон.
Дiї з вiкнами.
Встановлення та вилучення програм.
Службовi програми. Дефрагментацiя.
IV. Узагальнення набутих знань (5–7 хв)
V. Практична робота (12–17 хв)
VI. Домашнє завдання (2–3 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
Знайти вiдповiднiсть.
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1 Файл а папка, з якою в цей момент працює користувач

2 Інтерфейс б сукупнiсть даних, записаних на зовнiшнiй
носiй, що має власне iм’я

3 Ядро опера�
цiйної системи

в визначає структуру збереження даних на носiї

4 Системнi про�
грами

г органiзовує виконання команд, розподiляє ре�
сурси мiж пристроями й програмами

5 Каталог д незалежний вiд конкретної версiї ОС набiр ба�
зових команд

6 Файлова сис�
тема

е спосiб взаємодiї користувача iз системою

7 Прикладнi
програми

ж це набiр програм, якi призначенi для забезпе�
чення взаємодiї усiх пристроїв комп’ютера
i виконання користувачем дiй над об’єктами

8 Базова система
вводу�виводу

з призначенi для вирiшення типових практич�
них завдань

9 Контекстне
меню

i призначенi для пiдтримки функцiювання ком�
п’ютера й створення користувачевi зручних
умов роботи

10 Операцiйна
система

к спецiальний файл, у якому реєструються iншi
файли

11 Поточна папка л запис для вибору файлiв згiдно iз заданими
критерiями

12 Маска iменi
файлiв

м набiр команд для роботи з об’єктом

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi

На попередньому уроцi ми згадували операцiйну систему —
WINDOWS. Така назва пов’язана з тим, що вся iнформацiя пода�
ється на монiторi ПК у зручному, графiчному виглядi — вiкнах.

На сьогоднiшньому уроцi ми розглянемо основнi типи вiкон ОС
та правила роботи з ними.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Опорний конспект
Робочий стiл (англ. desktop) — в iнтерактивних системах ця на�

зва призначена для позначення простору поза вiкнами графiчного
iнтерфейсу користувача. Робочий стiл є вiкном найнижчого рiвня.

Основнi елементи Рабочего стола:
значки (пiктограми) програм та документiв;
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ярлики;
панель задач;
панель швидкого запуску;
кнопка Пуск — доступ до головного меню ОС;
Корзина — спецiальний каталог для вилученої iнформацiї;
iндикатори.
Головне меню ОС вiдкривається кнопкою Пуск i призначене для

запуску програм i налаштовування комп’ютера.
Пункти головного меню ОС: Все программы, Найти, Выполнить,

Справка, Панель управления, Выключение тощо.
Режими вимикання: вимкнути, сплячий режим, режим очiку�

вання, перезавантаження.
Де шукати команди для роботи з об’єктом: у головному меню

програми або папки, у контекстному меню, на панелi iнструментiв,
в областi задач.

Запустити програму можна за допомогою значка програми, па�
нелi швидкого запуску, папки Мой компьютер, назви програми
в меню, пункту Выполнить тощо.

Закрити програму можна, якщо закрити її вiкно або виконати
команду Файл → Выход (Alt + F4).

Закрити вiкно можна шiстьма й бiльше способами.
Невiдомий тип файла потрiбно реєструвати в ОС.
Типи вiкон: вiкно програми, папки, дiалогове, iнформацiйне.
Елементи вiкна програми або папки: рядок заголовка, рядок

меню, робоча область, область задач, панель iнструментiв, рядок ста�
тусу, смуги прокручування.

Розташування вiкон: каскадом, поряд, довiльне.
Вигляд значкiв у вiкнi папки: таблиця (детально), великi значки,

малi значки, список, ескiзи.
Дiї з вiкнами: активiзувати, перемiстити, змiнити розмiри, мiнi�

мiзувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити.
Інформацiйнi вiкна виводять iнформацiю для користувача.
Дiалоговi вiкна призначенi для задання параметрiв (властивос�

тей) команд.
Елементи керування: закладки, кнопки команд, поля, списки,

список iз кнопкою, лiчильники, прапорцi, перемикачi, регулятори,
демонстрацiйнi поля тощо.

IV. Узагальнення набутих знань
Усне опитування

1. Якi вам вiдомi типи вiкон?
2. Як змiнити розмiри вiкна?
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3. Як перемiстити вiкно на екранi?
4. Якi дiї можна виконувати з вiкнами?
5. Яке призначення смуг прокручування?
6. Як можна розташувати вiкна на екранi?
7. Що означає «мiнiмiзувати вiкно» i як це зробити?
8. Як розгорнути мiнiмiзоване вiкно?
9. З яких елементiв складається вiкно?

10. Якими способами можна вiдобразити значки у вiкнi папки?
11. Яка рiзниця мiж дiалоговим та iнформацiйним вiкном?
12. Якi елементи керування вам вiдомi в дiалогових вiкнах?
13. Яка вiдмiннiсть мiж полями редагування i написами?
14. Яка вiдмiннiсть мiж прапорцями i перемикачами?
15. Що таке демонстрацiйне поле?
16. Чим вiкно програми вiдрiзняється вiд вiкна папки?

V. Практична робота № 2. Інструктаж з технiки безпеки

Індивiдуальна робота за ПК
1. Запустити чотири програми (за вказiвкою вчителя). Розмiстити

їх вiкна так, щоб кожне вiкно займало четверту частину вiкна.
2. Згорнути всi вiкна (опишiть метод, яким ви скористалися).
3. Завершити роботу з програмами.
4. Запустити текстовий редактор WordPad зi стандартних програм

Windows ХР.
5. Набрати текст практичного завдання.
6. У головному меню програми вибрати пункти «Файл → Сохра�

нить», у вiкнi, що з’явиться, вибрати в полi Папка — Диск С:,
у полi Имя файла — 1, та натиснути Enter, закрити вiкно
програми.

7. На диску С: з’явиться новий об’єкт із назвою «1». Для того щоб
його побачити, слiд вiдкрити об’єкт Мой компьютер, а потiм
об’єкт Диск С:.

8. Використавши контекстне меню, перейменувати об’єкт iз назвою
«1», вказавши замiсть iменi файла — своє прiзвище.

9. Про виконане завдання повiдомити вчителя, вiдповiсти на кон�
трольнi запитання.

10. Вимкнути комп’ютер.

Запитання для захисту практичного завдання
1. Що вiдбувається, коли ви клацаєте один раз лiвою кнопкою мишi

по об’єкту?
2. Що вiдбувається, коли ви клацаєте двiчi лiвою кнопкою мишi по

об’єкту?
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3. Що вiдбувається, коли ви клацаєте один раз правою кнопкою
мишi по об’єкту?

4. Що таке контекстне меню?
5. Яке вiкно вважається активним?
6. Як зробити вiкно активним?
7. Чи можуть бути активними вiдразу декiлька вiкон?
8. Якi з елементiв наявнi у вiкнi будь�якого додатка Windows?

VI. Домашнє завдання
Повторити роботу зi стандартними програмами та об’єктами ОС

Windows.

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

УРОК № 8

Тема. Робота з об’єктами файлової системи: створення, копiюван�
ня, перейменування, перемiщення та видалення об’єктiв. Викорис�
тання ярликiв. Використання буфера обмiну. Практична робота № 3
«Робота з об’єктами файлової системи».

Мета:
розглянути:
основнi правила роботи з об’єктами операцiйної системи;
сформувати вмiння:
визначати й записувати шлях до файла;
переходити до файла заданим шляхом;
видiляти об’єкти та групи об’єктiв для виконання операцiй над
ними;
створювати каталоги та ярлики (посилання на файли, каталоги або
диски);
перейменовувати файли та каталоги;
видаляти файли та каталоги;
копiювати й перемiщувати файли та каталоги з використанням
та без буфера обмiну;
вiдновлювати видаленi файли та папки;
створювати резервнi копiї файлiв та папок;
визначати необхiднiсть дефрагментацiї дискiв.
Базовi поняття й термiни: об’єкт, ярлик, буфер обмiну, дефраг�

ментацiя.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (3–5 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (1 хв)

60 О. В. Костриба

ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25хв)
Об’єкти операцiйної системи:
створення об’єктiв;
редагування об’єктiв;
збереження об’єктiв;
робота з групою об’єктiв.
Вiдновлення операцiйної системи.
Службовi програми.
IV. Узагальнення набутих знань. Практична робота № 3 (12–17 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Виставлення оцiнок (5–10 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Блiцопитування
1. Де вiдкриваються об’єкти операцiйної системи Windows?
2. Що таке вiкно?
3. Якi кнопки керування вiкнами ви знаєте?
4. У яких режимах може вiдкриватися вiкно?
5. Якi типи вiкон ви знаєте?
6. Для чого призначенi дiалоговi вiкна?
7. Як змiнити розташування, розмiри вiкон?
8. Яке вiкно називають поточним, як його вiдрiзнити вiд iнших?
9. Якi елементи мають iнформацiйнi вiкна? Для чого вони призна�

ченi?
10. Назвiть основнi елементи дiалогових вiкон. Як здiйснюється ро�

бота з цими елементами?
11. За допомогою яких елементiв керування можна: а) встановлюва�

ти значення параметра; б) керувати вiдображенням вiкна на ек�
ранi; в) перемiщувати вмiст вiкна; г) обирати режими роботи?

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Опорний конспект

Ярлик — файл (~0,5 Кбайта), що мiстить адресу об’єкта. У MS
Windows Vista це вже не файл.

Створюють ярлик командою — Создать ярлык.
Над файлами та їхнiми ярликами визначенi такi дiї: створити,

вилучити, вiдновити, копiювати, перемiстити, перейменувати, при�
крiпити до електронного листа, створити ярлик та iншi.
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Над папками та їхнiми ярликами визначенi такi дiї: вiдкрити,
закрити, створити, вилучити, вiдновити, копiювати, перемiстити,
перейменувати, вiдправити вмiст папки електронною поштою тощо.

Над дисками визначенi такi дiї: подiлити на роздiли i призначи�
ти тип файлової системи (FAT32, NTFS, тощо); форматувати, очисти�
ти, перевiрити, дефрагментувати, розподiлити квоти.

Дефрагментацiя — процес оновлення та оптимiзацiї логiчної
структури роздiлу фiзичного диска з метою забезпечити зберiгання
файлiв у неперервнiй послiдовностi кластерiв. Зазвичай використо�
вується у файлових системах FAT та NTFS. Пiсля дефрагментацiї
прискорюється читання та запис файлiв, а вiдповiдно й робота про�
грам.

Для виконання дiй над об’єктами є декiлька способiв.
Копiювання — це створення копiї об’єкта.
Перемiщення в межах диска — це змiна адреси об’єкта.
Перемiщення на iнший диск — це переписування об’єктiв на

iнше мiсце й вилучення їх з попереднього.
Корзина — сховище вилучених папок, файлiв i ярликiв.
Вiдновити — повернути на диск вилучений iз корзини файл.
Буфер обмiну — частина оперативної пам’ятi, яку використову�

ють для копiювання i перемiщення об’єктiв.
Гарячi клавiшi дублюють головнi команди.
Панель iнструментiв мiстить значки часто вживаних команд.
Група об’єктiв — об’єднання об’єктiв, до яких застосовують

спiльну дiю.

IV. Узагальнення набутих знань

Практична робота № 3
Завдання для практичної роботи

1. На робочому диску створiть папку з назвою вашого мiста. Для
цього в контекстному меню робочої областi диска виберiть пункт
Створити й пiдпункт Папка. Перемкнiть мову, введiть назву пап�
ки кирилицею, натиснiть на клавiшу вводу або клацнiть мишею.
Англiйську та українську мови можна перемикати натисканням
на певну групу клавiш (Ctrl + Shift або Alt лiвий + Shift) або кла�
цанням на панелi мови з подальшим вибором мови з меню.

2. Перейменуйте створену папку на Навчальна.
Для цього в контекстному меню папки виберiть (виконайте) ко�
манду Переименовать. Введiть нову назву: Навчальна. Якщо вия�
виться, що папка з такою назвою вже є, то скасуйте свої дiї (ко�
мандою Отменить) i перейдiть до п. 3.

3. Вiдкрийте папку Навчальна.
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4. Створiть у папцi Навчальна папку з назвою класу 9А тощо. Якщо
така папка вже є, то перейдiть до наступного пункту.

5. Вiдкрийте папку класу (9А тощо).
6. Створiть у папцi класу власну папку (назва — своє прiзвище).
7. Вiдкрийте власну папку i створiть у нiй папку Запасна.
8. Увiмкнiть у вiкнi власної папки панель iнструментiв i рядок ста�

тусу. Для цього скористайтеся пунктом ВИГЛЯД з меню вiкна.
9. Створiть у власнiй папцi перший текстовий документ. Надайте

документовi назву — своє iм’я (наприклад, Igor1.txt). Введiть
текст у документ: своє прiзвище, iм’я, по батьковi українською
та iноземною мовами.
Щоб створити текстовий документ, виконайте команди з меню

вiкна: Файл → Создать → Текстовый документ. Отримаєте значок
майбутнього текстового документа. Пiдпишiть значок.

Щоб написати власне текст, викличте текстовий редактор, двiчi
клацнувши над створеним значком. Переконайтеся, що текстовим
редактором є Блокнот (Notepad).
10. Збережiть текстовий документ пiд iншою назвою (в iншому

файлi), наприклад, Igor2.txt.
Щоб зберегти на диску документ пiд новою назвою, виконайте
пункт Файл i команду Сохранить как... Пiд час зберiгання доку�
мента скористайтеся полем Папка i переконайтеся, що файл збе�
режеться у власнiй папцi.

11. Створiть i збережiть третiй текстовий документ з назвою Моя
Адреса.txt i текстом (вашою адресою).

12. Створiть четвертий текстовий файл MiйBipш.txt з куплетом дея�
кої улюбленої пiснi чи вiрша тощо.

13. Створiть ярлики для папки Запасна i двох текстових файлiв. Щоб
створити ярлик папки чи документа, треба виконати команду
Создать ярлык з контекстного меню або головного меню Файл для
окремого значка папки чи документа.

14. Вiдкрийте перший файл i допишiть прiзвище вчителя.
15. Впорядкуйте файли у власнiй папцi за алфавiтом.
16. Скопiюйте власну папку на дискету чи iнший носiй. Скористайте�

ся командами Файл → Отправить на... → Диск Е:.
17. Продемонструйте результати роботи вчителевi.

V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Виставлення оцiнок.
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УРОК № 9

Тема. Пошук iнформацiї на комп’ютерi. Практична робота № 4
«Пошук iнформацiї на комп’ютерi».

Мета:
розглянути:
основнi правила пошуку iнформацiї на комп’ютерi;
формувати вмiння:
знаходити на комп’ютерi необхiдну iнформацiю в автоматизова�
ному режимi.
Базовi поняття й термiни: пошук iнформацiї, маски iмен файлiв.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

(3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Пошук iнформацiї:
за назвою об’єкта;
з врахуванням додаткових параметрiв;
пошук текстових файлiв.
IV. Узагальнення набутих знань. Практична робота № 4 (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Блiцопитування
1. Якi способи виконання дiй над об’єктами вам вiдомi?
2. Якi дiї визначенi над папками?
3. Що таке ярлик?
4. Як створити ярлик для папки?
5. Якi дiї визначенi над ярликами?
6. Якi дiї визначенi над файлами?
7. Яке призначення контекстного меню об’єкта?
8. Як викликати контекстне меню об’єкта?
9. Як створити папку на диску?

10. Яка головна властивiсть ярлика?
11. Як перейменувати папку чи файл?
12. Як створити малюнок?
13. Як створити текстовий файл?
14. Як зберегти файл на диску в деякiй папцi?
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15. Як вiдкрити документ?

16. Як дослiдити властивостi папки чи файла?

17. Яка вiдмiннiсть мiж командами Зберегти як... i Зберегти?

18. Якi дiї визначенi над дисками?

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

Кожному з нас доводиться час вiд часу шукати деяку iнформац�
iю. В основному ми використовуємо iнформацiю iз книг, мережi
Інтернет. Нагадаємо головнi правила пошуку iнформацiї. (Створення
порiвняльної таблицi за вiдповiдями учнiв.) Отже, як правильно шу�
кати iнформацiю? Як знайти потрiбну iнформацiю на власному ПК?

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Пошук папок i файлiв

Для пошуку папки або файла на ПК слiд вiдкрити Головне меню
Windows i виконати команду Поиск → Папки и файлы.

Пошук проводиться у вiкнi Найти: Всi файли.
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Пошук папок i файлiв може проводитися за такими ознаками:
вкладка Ім’я i розмiщення:
iм’я файла (або фрагмент iменi);
текст файла;

вкладка Дата:
дата створення, змiни або вiдкриття файла;

вкладка Дополнительные параметры:
тип файла;
розмiр файла.

66 О. В. Костриба

Шукати можна за якою�небудь однiєю ознакою або за всiма озна�
ками одночасно. Результатом пошуку може бути декiлька об’єктiв.

Маски iмен файлiв (*, ?, iм’я, тип).
З вiкна пошуку файли можна перемiщати, копiювати, видаляти

будь�яким зi способiв, вивчених ранiше.

IV. Узагальнення набутих знань

Практична робота № 4
Завдання для практичної роботи

1. Здiйснити пошук усiх файлiв типу — txt на диску С:. Записати
назву найбiльшого й найменшого iз знайдених файлiв.

2. Здiйснити пошук виконуваних файлiв. Записати кiлькiсть знай�
дених файлiв.

3. Здiйснити пошук файлiв, iм’я яких починається на лiтеру «а».
Записати кiлькiсть знайдених файлiв.

4. Здiйснити пошук файлiв, якi були створенi в поточному роцi. За�
писати кiлькiсть знайдених файлiв.

5. Здiйснити пошук файлiв, iм’я яких мiстить лiтеру «а». Записати
кiлькiсть знайдених файлiв.

6. Здiйснити пошук файлiв, розмiр яких менше нiж 100 Кб. Записа�
ти кiлькiсть знайдених файлiв.

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

УРОК № 10

Тема. Запуск на виконання програм. Типи файлiв. Зв’язок типiв
файлiв iз програмами та з розширеннями iмен файлiв

Мета:
розглянути:
основнi методи запуску програм на виконання;
основнi типи файлiв та їх зв’язок iз програмами;
iнсталяцiю програм;
сформувати вмiння:
запускати програми на виконання;
встановлювати взаємозв’язок файлiв i програм;
iнсталювати програми.
Базовi поняття й термiни: типи файлiв, реєстр, iнсталяцiя про�

грам.
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Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Запуск програм на виконання:
з використанням головного меню;
з використанням ярликiв;
з використанням програм Мой компьютер, Проводник;
з використанням команди Выполнить.
Типи файлiв
Інсталяцiя програм
IV. Узагальнення набутих знань. Практичне завдання (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Самостiйна робота
1. Опишiть вiкно пошуку.
2. Опишiть правила запису масок iмен файлiв.
3. Опишiть додатковi параметри пошуку файлiв i папок.

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi.
Оголошення теми уроку
Пiд час роботи з комп’ютером ми запускаємо рiзноманiтнi про�

грами. Хто з вас може назвати методи запуску програм? (Вiдповiдi
учнiв з одночасною демонстрацiєю.)

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Запуск програм на виконання. Заповнення таблиці.

№ Опис методу
Використана програма

чи функцiя ОС

1

Типи файлiв
Для вiдкриття рiзних файлiв ОС використовує рiзнi програми.

Чому так вiдбувається? Як ОС розрiзняє файли? Чому деякi файли
неможливо вiдкрити? (Вiдповiдi учнiв.)

Заповнення таблицi.
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Тип файла Розширення iменi файла

Текстовi файли *.txt

Музика

Вiдео

Архiви

Програми

Системнi файли

Малюнки

Інсталяцiя програм
Розглянемо встановлення ПЗ на комп’ютер або, iнакше кажучи,

iнсталяцiю програм (вiд англiйського слова install — встановлюва�
ти). Якщо комп’ютер керований системою MS�DOS, то встановлен�
ня — це просто копiювання програмних файлiв на жорсткий диск
комп’ютера. Якщо ж на комп’ютерi працює ОС Windows, то встано�
вити програмний додаток складнiше. Рiч у тому, що файли додатка
мають бути не просто скопiйованi на диск, — додаток має пройти
«реєстрацiю» у системному реєстрi Windows.

Реєстр Windows — це центральна база даних системи, у якiй збе�
рiгається iнформацiя про конфiгурацiї ОС, програмнi додатки, вста�
новлене устаткування. Змiнювати реєстр може лише фахiвець.

Крiм того, в системну папку Windows необхiдно внести додатковi
файли, якi є спiльними для ОС та додатка. Це так званi файли бiблiо�
тек DLL.

DLL (Dynamic Link Library — бiблiотека, яка пiдключається ди�
намiчно) — це модуль, до якого може звернутися будь�яка програма.
Система модифiкує файли, що виконуються, таким чином, щоб по�
в’язати виклики з адресами потрiбних процедур у DLL.

Функцiю встановлення додатка бере на себе, як правило, спецi�
альна програма, що iснує на установчому диску у виглядi файла
Setup.exe або Install.exe.

Ця програма, що називається iнсталятором, аналiзує конфiгу�
рацiю системи, копiює файли додатка на жорсткий диск, записує
необхiдну iнформацiю до системного реєстру Windows, створює еле�
менти головного меню тощо.
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Запустити програму Setup можна з вiкна Проводник або за допо�
могою дiалогу Запуск программ, що викликається з головного меню.
Однак iнсталяцiя програми може початися автоматично пiсля встав�
лення до дисководу диска, якщо на ньому є файл автозапуску.

Завдяки програмi�iнсталятору процес встановлення вiдбувається
досить комфортно для користувача та розбивається на кiлька етапiв,
серед яких обов’язковими є такi:

ознайомлення користувача з лiцензiйною угодою i введення корис�
тувачем ключа програмного продукту;
визначення диска й папки, до якої будуть копiюватися файли до�
датка (ця папка надається iнсталятором або призначається корис�
тувачем); копiювання файлiв додатка (виконується автоматично);
конфiгурування системи, яке полягає в заданнi певних пара�
метрiв, що необхiднi для нормальної роботи додатка (цей етап та�
кож виконується без участi користувача);
перезавантаження комп’ютера (для деяких додаткiв не обов’язкове).
У разi iнсталяцiї складних програм, наприклад самої ОС Win�

dows, до вказаних етапiв можуть додаватися iншi операцiї, а також
можливi кiлька перезавантажень комп’ютера. Пiд час роботи iнста�
лятора користувач має виконувати iнструкцiї, що з’являються на
екранi.

IV. Практичне завдання
Провести iнсталяцiю програм Aimp, PascalABC.
Переглянути встановленi програми та записати їх призначення
та типи файлiв, з якими вони працюють.
Здiйснити пошук вiдеофрагментiв на диску С:\ та записати
кiлькiсть знайдених файлiв за типами.
Змiнити програму, за допомогою якої вiдкриваються малюнки
типу – gif.

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.
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УРОК № 11

Тема. Використання автономної та онлайнової довiдки операцiй�
ної системи.

Мета:
розглянути:
методи роботи з автономною довiдкою ОС;
методи роботи з онлайновою довiдкою ОС;
вiкно довiдкової системи;
сформувати вмiння:
працювати з довiдковою системою ОС.
Базовi поняття й термiни: довiдкова система, онлайн режим.

Структура уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Довiдкова система ОС:
виклик довiдкової системи;
вiкно довiдкової системи;
пошук iнформацiї;
вкладка Указатель;
налаштування довiдкової системи.
Довiдкова система програм.
IV. Узагальнення набутих знань. Практичне завдання (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оцiнювання практичного завдання

(2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Блiцопитування
1. Назвiть методи запуску програм.
2. Як операцiйна система розрiзняє файли (наприклад, текстовi й вi�

деофрагменти).
3. Опишiть правила запису iмен файлiв.
4. Що означає проiнсталювати програму?
5. Як можна змiнити програму, за допомогою якої вiдкриваються

файли одного типу?
6. Що означає термiн «реєстр Windows»?
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ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку
Пiд час роботи з програмами нерiдко виникає ситуацiя, коли ми

не знаємо, як виконати ту чи iншу дiю. Як ви виходите iз такого ста�
новища? (Пропозицiї учнiв з одночасною демонстрацiєю.)

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Отримати довiдку у Windows можна в будь�якому мiсцi i в будь�

який час. Практично всi вiкна папок i прикладних програм мають
пункт меню «?» для виклику довiдок, усi дiалоговi вiкна мають
кнопку «?» у правому верхньому кутку для отримання спливної
пiдказки; бiльшiсть вiкон мають кнопку Справка. Унiверсальний
спосiб отримання довiдкової iнформацiї як у Windows, так i в усiх
програмах — натискання клавiшi F1. Якщо поточнiй ситуацiї не
вiдповiдає жодна конкретна тема довiдкової iнформацiї, то на екран
буде виведене вiкно Справка Windows. Це саме вiкно можна вiдкри�
ти, користуючись пунктом Справка з головного меню (рис. 1.).

Рис. 1. Вiкно довiдкової системи OC Windows
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Кнопки панелi iнструментiв

Кнопки Команди Дiї

Назад та вперед Повернення на крок назад або впе�
ред, тобто перехiд на сторiнки до�
вiдки, до яких користувач вже
звертався

Додому Повернення до початкової сторiнки
довiдкової системи

Покажчик Перехiд до режиму пошуку за до�
помогою предметного покажчика,
що мiстить ключовi слова i слово�
сполучення, впорядкованi за алфа�
вiтом

Вибране Перехiд до списку сторiнок, занесе�
них у Избранное

Журнал Перехiд до списку сторiнок, що
були переглянутi пiд час поточного
сеансу роботи з комп’ютером

Пiдтримка Звернення за пiдтримкою до вiдда�
леного помiчника або до користу�
вачiв Windows, використовуючи
мережу Інтернет

Параметри Вiдкриття дiалогового вiкна змiни
значень параметрiв роботи Центр
справки и поддержки

Режим Указатель (рис. 2) дозволяє за введеними символами ви�
брати необхiдну iнформацiю.

Налаштування довiдкової системи здiйснюється за допомогою
пункту Параметри (демонстрацiя на екран або локальною мережею).

IV. Практичне завдання

Звiт оформити в програмi WordPad. (Питання, скопiйованi фраг�
менти довiдки)

1. Використовуючи довiдкову систему ОС, знайти iнформацiю про
стандартнi програми — Калькулятор, Блокнот.

2. Працюючи в режимi Указатель, знайти пояснення термiнiв: деф�
рагментацiя, точка вiдновлення системи, перевiрка дискiв.

3. Вiдкрити програму Калькулятор. Переглянути довiдкову систему
програми. Порiвняти об’єм iнформацiї з iнформацiєю в довiд�
ковiй системi ОС.
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V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оцiнювання практичного завдання.

УРОК № 12

Тема. Встановлення й видалення програм. Вiдновлення видале�
них даних. Програма перевiрки й очищення дискiв. Дефрагментацiя
дискiв. Контрольнi точки вiдновлення операцiйної системи. Комбi�
нований залiк.

Мета:
розглянути:
методи встановлення програм;
методи видалення програм ОС;
методи вiдновлення видалених даних;
програми для перевiрки та очищення дискiв та реєстру;
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Рис. 2. Режим Указатель

ввести поняття:
контрольної точки вiдновлення ОС;
фрагментацiї файлiв;
тимчасових файлiв;
сформувати вмiння:
працювати зi службовими програмами ОС;
працювати з програмами оптимiзацiї ОС Windows (freeware);
працювати в Безопасном режиме.
Базовi поняття й термiни: точка вiдновлення, безпечний режим,

фрагментацiя, дефрагментацiя, тимчасовi файли.

Структура уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

(3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Робота з програмами:
встановлення програм;
видалення програм.
Службовi програми:
дефрагментацiя;
перевiрка та очистка диска;
вiдновлення ОС та файлiв.
IV. Комп’ютерне тестування (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок за тему

(2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Блiцопитування
1. Назвiть методи виклику довiдкової системи ОС.
2. Чим вiдрiзняється робота в довiдковiй системi ОС вiд роботи з до�

вiдкою конкретної програми?
3. Використовуючи довiдкову систему ОС, знайдiть iнформацiю про

Панель управления.
4. Що означає проiнсталювати програму?
5. Як можна змiнити програму, за допомогою якої вiдкриваються

файли одного типу?
6. Що означає термiн «реєстр Windows»?
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ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку
Працюючи з ПК, користувачi встановлюють рiзноманiтнi програ�

ми, записують на вiнчестер музику, фiльми, програми i т. д. Через
деякий час на вiнчестерi не залишається вiльного мiсця. Вашi дiї
в такiй ситуацiї?

Як ви думаєте, до чого призводить постiйний запис та стирання
файлiв? (Фрагментацiя файлiв)

Розгляньте та проаналiзуйте малюнок.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення вчителя з паралельною демонстрацiєю на екран або

локальною мережею (програма NetOpSchool або NetOpSupport).
Встановлення програм — iнсталяцiя, пряме копiювання.
Видалення програм — деiнсталяцiя (через пункт Установка и уда�
ление программ, панелi керування, через спецiалiзованi компо�
ненти програм — uninstall).
Службовi програми Windows (очистка диска, дефрагментацiя,
вiдновлення системи).
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Спецiалiзованi програми для роботи з дисками.
Вилучення файлiв, Корзина.
Вiдновлення файлiв за допомогою спецiалiзованих програм.
Програми оптимiзацiї Windows.

IV. Залiк
Комп’ютерне тестування (програма Test W2). Практичне завдання.

V. Домашнє завдання
Повторити тему «Системне програмне забезпечення».

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок за тему.
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ТЕМА 4. СЛУЖБОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(3 ГОД)

УРОК № 13

Тема. Поняття комп’ютерного вiрусу. Історiя та класифiкацiя
вiрусiв i троянських програм. Призначення, принцип дiї та класи�
фiкацiя антивiрусних програм. Робота в середовищi антивiрусної
програми. Правила профiлактики зараження комп’ютера вiрусами.
Практична робота № 5 «Захист комп’ютера вiд вiрусiв».

Мета:
розглянути:
ознаки ураження ПК вiрусами;
методи захисту ПК вiд вiрусiв;
принципи вибору антивiрусної програми;
ввести поняття:
комп’ютерного вiрусу;
антивiрусної програми;
карантину;
сформувати вмiння:
працювати з антивiрусними програмами.
Базовi поняття й термiни: вiрус, антивiруснi програми.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап (2–3 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Комп’ютернi вiруси:
ознаки ураження ПК;
класифiкацiя вiрусiв.
Антивiруснi програми:
класифiкацiя;
принципи вибору антивiрусної програми.
Профiлактичнi засоби щодо ураження ПК вiрусами.
IV. Практична робота № 5 (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (2–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)
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Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

Я думаю, вам вiдоме поняття «комп’ютерний вiрус». Хто з вас
може вiдповiсти на питання: що називають комп’ютерним вiрусом?
Коли з’явився перший вiрус? Хто створює комп’ютернi вiруси?
(Вiдповiдi учнiв.) На сьогоднiшньому уроцi ми спробуємо розглянути
цi та iншi питання.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Комп’ютернi вiруси
Багато хто принаймнi чув про комп’ютернi вiруси i про те, яких

прикрощiв вони можуть завдати користувачевi ПК. Дiї вiрусiв мо�
жуть бути не дуже небезпечними: несподiванi звуковi або графiчнi
ефекти, перезавантаження комп’ютера, змiна функцiй клавiш на
клавiатурi тощо. Однак iснують вiруси, якi можуть спричинити
серйознi збої у роботi комп’ютера: псування даних на дисках, втрату
програм, видалення iнформацiї, необхiдної для роботи комп’ютера,
i навiть переформатування жорсткого диска.

Комп’ютерний вiрус — це програмний код, що може несанкцiо�
новано формуватися, запускатися й самовiдтворюватися.

Пояснимо цi властивостi вiрусiв. Оскiльки комп’ютернi вiруси
є програмами, вони можуть виявитися лише пiд час запуску на вико�
нання. Поки вiрус не запущений, вiн може досить довго знаходитися на
диску у «сплячому» станi i не завдавати нiякої шкоди. Важливо знайти
вiрус ще до того, як вiн встигне виявити себе. Це принцип роботи всiх
антивiрусних програм, призначених для боротьби з вiрусами.

Пiсля свого запуску вiрус може створювати власнi копiї, тобто новi
фрагменти програмного коду. Цi копiї можуть не збiгатися з оригiна�
лом. Розмноження вiрусу вiдбувається, як правило, через оперативну
пам’ять комп’ютера. Код вiрусу потрапляє в пам’ять разом iз заванта�
женим зараженим файлом i звiдти починається зараження iнших
файлiв, передусiм файлiв операцiйної системи (файловi вiруси).
З пам’ятi вiрус може перемiщатися також у завантажувальнi сектори
дискiв (завантажувальнi вiруси). Щоб зрозумiти, яку шкоду спричи�
няють вiруси, потрiбно розiбратися в їх класифiкацiї.

Класифiкацiя вiрусiв
Об’єкти, до яких вносяться комп’ютернi вiруси, називаються се�

редовищем iснування вiрусiв. Залежно вiд середовища iснування
розрiзняють такi типи вiрусiв.
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Файловi вiруси — проникають у файли, що виконуються (exe, com,
bat), у системнi файли, файли драйверiв (sys, drv, vxd), файли
бiблiотек (DLL), а також у ряд iнших типiв файлiв. Пiсля вкорiнен�
ня файловi вiруси починають розмножуватися пiд час кожного
запуску файла.
Завантажувальнi вiруси — заражають завантажувальний сектор
диска (Boot�сектор) або сектор, що мiстить програму системного
завантажувача вiнчестера (Master Boot Record). Такий вiрус за�
мiщає собою програму в завантажувальному секторi, внаслiдок
цього потрапляє до оперативної пам’ятi й перехоплює керування
вiдразу пiд час завантаження операцiйної системи.
Файлово�завантажувальнi вiрусиможуть проникати як у файли, так
i в завантажувальнi сектори. До таких вiрусiв належать, зокрема,
стелс�вiруси i найнебезпечнiшi екземпляри полiморфних вiрусiв.
Макровiруси проникають у файли документiв (пакет Microsoft
Office) й iншi файли, пiдготовленi в додатках, що мають свою мову
макрокоманд. Формально цi вiруси є файловими, але заражають
вони не файли, що виконуються, а файли даних. Небезпека мак�
ровiрусiв не стiльки в їхнiй руйнiвнiй дiї, скiльки в поширеностi
документiв, пiдготовлених у популярних системах Word i Excel.
Мережнi вiруси поширюються по комп’ютернiй мережi. Особ�
ливiсть цих вiрусiв полягає в тому, що вони заражають тiльки опе�
ративну пам’ять комп’ютерiв i не записуються на носiї iнформацiї.
Можлива класифiкацiя вiрусiв не тiльки за середовищем їхнього

iснування, а й за iншими характеристиками, за способом зараження,
за руйнiвними можливостями, за алгоритмом роботи.

У зв’язку з iснуванням рiзних способiв зараження часто викорис�
товують термiни «резидентний» i «нерезидентний» вiрус.

Резидентнi вiруси потрапляють до оперативної пам’ятi комп’юте�
ра i можуть постiйно виявляти свою активнiсть аж до вимикання
або перезавантаження комп’ютера.
Нерезидентнi вiруси, навпаки, до пам’ятi не потрапляють i актив�
нi лише протягом часу, пов’язаного з виконанням певних завдань.
Класифiкацiя вiрусiв за алгоритмом їхньої роботи неможлива че�

рез велику кiлькiсть (десятки тисяч) вiрусiв. Алгоритми роботи но�
вих вiрусiв набагато витонченiшi вiд алгоритмiв вiрусiв, що створенi
десять рокiв тому. До вiрусiв зi складним алгоритмом роботи нале�
жать полiморфнi вiруси. Їх важко виявити, тому що вони мають за�
шифрований програмний код, який є нiби безглуздим набором ко�
манд. Розшифровування коду виконується самим вiрусом у процесi
його виконання.
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Вiрусами зi складним алгоритмом є також стелс�вiруси. Їх не�
можливо побачити пiд час перегляду файлiв засобами операцiйної
системи. Стелс�вiруси можуть перехоплювати звернення до опера�
цiйної системи. Пiд час вiдкриття ураженого файла вони негайно ви�
даляють iз нього свiй програмний код, а пiд час закриття файла
вiдновлюють його.

Антивiруснi програми
Для захисту вiд вiрусiв розробляються спецiальнi антивiруснi про�

грами, що дозволяють виявляти вiруси, лiкувати зараженi файли й дис�
ки, запобiгати пiдозрiлим дiям. Сучаснi антивiруснi програми — це ком�
плекси, що поєднують функцiї детектора, ревiзора й охоронця. До таких
комплексiв належить широко вiдома програма Norton Antivirus, а також
пакет Ami�Viral Toolkit Pro (скорочено AVP). Останнiй — найпопуляр�
нiший у країнах СНД — створено в Росiї в лабораторiї Є. Касперського.

Профiлактичнi заходи
З вiрусами можна боротися не тiльки пiсля їхньої появи, а й шля�

хом виконання певних профiлактичних заходiв, якi зменшують
iмовiрнiсть зараження або вiрусної атаки.

Мозковий штурм
Спроба учнiв сформулювати головнi профiлактичнi засоби.
Очiкуванi вiдповiдi:
Перед використанням чужих носiїв iнформацiї обов’язково пере�
вiряйте їх на наявнiсть вiрусiв. Не запускайте неперевiренi файли,
якi отриманi з мережi та електронною поштою.
Слiд регулярно виконувати копiювання цiнної iнформацiї на
зовнiшнi носiї.
Завжди майте пiд рукою завантажувальний диск iз антивiрусною
програмою.
Виконуйте перiодичну перевiрку пам’ятi та всiх дискiв вашого
комп’ютера за допомогою свiжих версiй антивiрусних програм.
Вчасно оновлюйте свої антивiруснi програми. Тiльки за постiйного
вiдновлення версiй антивiрусних програм можна встигнути за
«творцями» нових вiрусiв i бути впевненими, що вашi данi й диски
не будуть ураженi.
Якщо, незважаючи на вжитi заходи, ваш комп’ютер заражений
вiрусами, скористайтеся будь�якою антивiрусною програмою.

IV. Практична робота № 5. Інструктаж з технiки безпеки
1. Запустiть вказану вчителем антивiрусну програму.
2. Визначте за допомогою довiдки, якi операцiї виконує ця програ�

ма, до якого типу антивiрусних програм її слiд вiднести.
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3. Встановiть такi значення параметрiв перевiрки:
рiвень перевiрки — максимальний захист;
дiї над ураженими об’єктами — запитувати в користувача;
не перевiряти архiвнi файли;
оновлення антивiрусних баз здiйснювати один раз на тиждень
автоматично;
автоматичну перевiрку виконувати один раз на тиждень, у понедi�
лок о 9.00;
завантажувати програму пiд час запуску операцiйної системи;
увiмкнути звуковий супровiд дiй антивiрусної програми.

4. Виконайте антивiрусну перевiрку об’єктiв папки Мои документы.
5. Проведiть перевiрку дискети (диска) на наявнiсть вiрусiв.
6. Перегляньте звiти про проведену перевiрку. Продемонструйте

й пояснiть їх змiст учителевi.

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект. Пiдготувати виступ «Методи стиснення

iнформацiї».

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

УРОК № 14
Тема. Стиснення, архiвування та розархiвування даних. Архi�

ватори та операцiї з архiвами. Практична робота № 6 «Архiвування
та розархiвування даних».

Мета:
розглянути:
методи стиснення iнформацiї;
типи архiвних файлiв;
програми�архiватори;
ввести поняття:
архiвацiї файлiв;
розархiвацiї;
ступеня стиснення;
сформувати вмiння:
працювати з програмами�архiваторами.
Базовi поняття й термiни: вiрус, антивiруснi програми.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап (3–5 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

(3–5 хв)
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ІІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Стиснення iнформацiї:
стиснення без втрат;
стиснення із втратами якостi — мультимедiйна iнформацiя.
Програми�архiватори:
архiвацiя файлiв;
типи архiвних файлiв;
поняття образу диска;
саморозпакiвнi архiви;
спецiалiзованi програми для роботи з образами.
IV. Практична робота № 6 (10–15 хв)
V. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (2–3 хв)
VI. Домашнє завдання (3–5 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап
Заслуховування пiдготовлених виступiв.

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку
У вас є флешка на 1 Гб. Вам потрiбно перенести файл об’ємом 1,1 Гб

на iнший комп’ютер. Вашi дiї? (Пропозицiї учнiв)

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення нового матерiалу з демонстрацiєю.
Архiвацiя даних — це злиття кiлькох файлiв чи каталогiв в єди�

ний файл — архiв.
Стиснення даних — це скорочення обсягу вихiдних файлiв шля�

хом усунення надлишкової iнформацiї.
Для виконання цих завдань iснують програми�apxiвaтopи, якi за�

безпечують як архiвацiю, так i стиснення даних. За допомогою спец�
iальних алгоритмiв архiватори видаляють із файлiв надлишкову
iнформацiю, а при зворотнiй операцiї розпаковування вони вiднов�
люють iнформацiю в первiсному виглядi. При цьому стиснення
та вiдновлення iнформацiї вiдбувається без втрат.

Стиснення без втрат актуальне в роботi з текстовими й про�
грамними файлами, у задачах криптографiї.

Існують також методи стиснення iз втратами. Вони видаляють
з потоку iнформацiю, яка незначно впливає на данi або взагалi не
сприймається людиною. Такi методи стиснення застосовуються для
аудiота вiдеофайлiв, деяких форматiв графiчних файлiв.
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Методи стиснення даних без втрат
На сьогоднi розроблено багато способiв стиснення без втрат, в ос�

новi їх лежать такi методи кодування:
Кодування Хаффмана (англ. Huffman) — в основi лежить той
факт, що деякi символи в текстi можуть траплятися частiше вiд се�
редньої частоти повторень, а iншi — рiдше.
Кодування Лемпеля�Зiва (англ. Lempel, Ziv) — використовує факт
неодноразового повторення фрагментiв тексту, тобто послiдовнос�
тей байтiв.
Групове кодування RLE. Використовується для зображень з вели�
кими одноколiрними дiлянками. Зображення, в яких мало
сусiднiх пiкселiв однакового кольору, не придатнi для стиснення
за методом RLE. Розмiр стиснутого файла в такому разi може
перевищувати розмiр вихiдного файла.

Завдання архiвацiї
Досi йшлося про одне призначення архiвацiї даних — еконо�

мнiше використання носiїв iнформацiї. Однак за допомогою архi�
вацiї можна виконувати цiлий комплекс завдань.

Зменшення обсягу файлiв. Це завдання виконується за допомо�
гою методiв стиснення, що були розглянутi вище. Зменшення файлiв
актуальне не лише для економiї вiльного мiсця на дисках, а й для
прискорення передачi файлiв по мережi. Якщо дисковий простiр
можна «нарощувати» шляхом придбання сучаснiших дискiв бiльшої
ємностi, то швидкiсть передавання ще довго стримуватиме збiльшен�
ня розмiру файлiв, що передаються.

Резервне копiювання. У процесi експлуатацiї комп’ютера не ви�
ключенi ситуацiї, що загрожують невiдновною втратою iнформацiї
(несправнiсть пристрою накопичувача або дефекти на поверхнi жор�
сткого диска, неправильнi операцiї з файлами або випадкове зни�
щення файлiв, чи руйнування iнформацiї комп’ютерним вiрусом).
Для збереження важливої iнформацiї застосовується резервне копiю�
вання на зовнiшнi носiї (магнiтооптичнi диски, диски CD�R
i CD�RW, вiнчестери). Резервне копiювання виконується за допомо�
гою спецiальних утилiт, що забезпечують створення компактних
архiвiв. Одна з таких утилiт, Microsoft Backup, входить до комплек�
ту Windows.

Архiвацiя пiд час шифрування даних. Ця операцiя виконується
з метою зменшення ймовiрностi злому криптосистеми. Доведено, що
чим менша кореляцiя (взаємозв’язок) мiж блоками вхiдної iнфор�
мацiї, тим нижча iмовiрнiсть злому. Процедура архiвацiї, знищуючи
надмiрну iнформацiю, лiквiдує кореляцiї у вхiдному потоцi.
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Архiвнi формати й архiватори
Для роботи з архiвами iснують програми, що називаються архiва�

торами.
Першi програми�архiватори з’явилися в серединi 80�х рокiв.

Вони були зорiєнтованi, насамперед, на роботу в MS�DOS i пiдтриму�
вали популярнi архiвнi формати: ARC, ZIP, LZH, ARJ, RAR, ICE
тощо. Тогочаснi архiватори дозволяли створювати архiвнi файли
та розкривати архiви, переглядати архiви, сортувати файли в архiвi,
виводити вмiст архiву на екран, знищувати файли в архiвi. Існувала
також група архiваторiв (PKLITE, LZE,..), якi запаковували данi
в саморозпакiвнi архiви — файли з розширеннями exe, com.

У MS�DOS програми�архiватори викликаються командним ряд�
ком з численними параметрами. Параметри забезпечують великi
можливостi, хоча й створюють труднощi пересiчному користувачевi
в роботi з архiваторами.

Значно зручнiшою стала робота з архiвами з появою ОС Windows
9.x i Windows�версiй архiваторiв.

Розглянемо принципи роботи з архiваторами на прикладi програ�
ми WinRAR.

WinRAR — потужний архiватор i менеджер архiвiв, який має
зручну графiчну оболонку й пiдтримує технологiю Drag and Drop.
Програма WinRAR дозволяє працювати з архiвними файлами типу
rar, zip, cab, arj.

Запускається WinRAR будь�яким з можливих способiв, передба�
чених у Windows. Якщо пiктограми WinRAR немає на робочому
столi або на панелi iнструментiв Windows, то найпростiше запустити
WinRAR з головного меню (Пуск → Программы → WinRAR →
WinRAR).

Функцiї
Перегляд i вилучення файлiв з архiву.
Архiвацiя файлiв.
Додавання файлiв до архiву.
Створення багатотомних, саморозпаковувальних й неперервних
архiвiв.

Спецiалiзованi програми для роботи з образами

IV. Практичне робота № 6. Інструктаж з технiки безпеки

Створення архiву
1. Знайти на диску С: каталог C:\ARCHIV (створюється та запов�

нюється вчителем), оцiнити можливий ступiнь стиснення файлiв
каталогу рiзними методами i форматами архiвацiї. Записати
ймовiрнi значення в таблицю.
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Ім’я файла Ступiнь стиснення (%)

2. Вiдповiдно до iндивiдуального завдання створити в каталозi
ARCHIV файл ARCHIV.RAR, включивши в нього усi файли, що
мiстяться в каталозi ARCHIV.

3. Порiвняти загальний обсяг файлiв, що входять в архiв у вихiдно�
му станi, й обсяг архiвного файла.

4. Створити в тому ж каталозi SFX�архiв ARCHIV.EXE тих самих
файлiв, що й у п. 2. Порiвняти розмiри отриманих архiвних фай�
лiв ARCHIV.RAR i ARCHIV.EXE. Пояснити рiзницю в розмiрi за
однакових методiв стиснення.

Витяг файлiв з архiву
1. Переглянути вмiст архiвного файла ARCHIV.RAR Записати його

склад, вказавши розмiри файлiв у стиснутому й розгорнутому
виглядi.

Ім’я файла
Розмiр
файла

Розмiр
в архiвi

Тип файла

2. Розпакувати архiв ARCHIV.RAR у каталог C:\WORK\.
3. Результати роботи показати вчителевi.
4. Вилучити створенi архiвнi файли й розпакованi файли.

V. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу
1. Для чого застосовується архiвацiя файлiв?
2. Чи однаково «стискуються» в архiв рiзнi типи файлiв? Навести

данi з роботи (малюнки, тексти, програмнi файли i т. д.).
3. Як вiдбувається архiвацiя великих за розмiром програмних ком�

плексiв для збереження на дискетах, якщо загальний розмiр
архiву перевищує обсяг дискети?

VI. Домашнє завдання

Опрацювати конспект. Принести CD диск. Пiдготувати виступ на
тему «Пристрої збереження iнформацiї».
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VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оцiнювання роботи учнiв. Оголошення оцiнок.

УРОК № 15

Тема. Запис iнформацiї на оптичнi носiї. Форматування та копiю�
вання дискiв.

Мета:
розглянути:
типи оптичних дискiв;
типи файлових систем;
методи роботи з програмами запису оптичних дискiв;
ввести поняття:
форматування дискiв;
копiювання дискiв;
сформувати вмiння:
записувати оптичнi диски;
проводити форматування дискiв;
створювати копiї оптичних дискiв.
Базовi поняття й термiни: програми запису дискiв, форматуван�

ня, копiювання дискiв.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап (3–5 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Файловi системи:
FAT, FAT32, NTFS;
файловi системи оптичних дискiв;
типи оптичних дискiв.
Програми запису оптичних дискiв:
запис даних;
запис мультимедiйної iнформацiї;
створення образу диска;
запис образу диска.
IV. Практичне завдання (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (3–5 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап
Заслуховування пiдготовлених виступiв.
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ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку
Оптичнi диски вже давно стали звичайним засобом для збережен�

ня iнформацiї. Якi типи оптичних дискiв ви знаєте? (Вiдповiдi уч�
нiв.) Як записати оптичний диск без використання спецiалiзованих
програм? (Пропозицiї учнiв.) Як ви бачите подальший розвиток засо�
бiв для зберiгання iнформацiї? До останнього питання ми поверне�
мося наприкiнцi уроку.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення нового матерiалу з демонстрацiєю.

Типи дискiв
CD�R — компакт�диск з постiйною пам’яттю, призначений для

зберiгання й читання значних об’ємiв iнформацiї (700–800 Мбайт).
Вiн мiстить комп’ютерну iнформацiю, яка зчитується дисководом,
пiдключеним до ПК.

CD�R диски з’явилися в 1985 р. на ринку i є вiддрукованою
з пластмаси 4,72�дюймовою (дiаметр 120 мм, товщина 1,2 мм) круг�
лою пластиною.

На один CD�ROM можна вмiстити 150 тис. сторiнок тексту, що
вiдповiдає 17 Бiблiям. Мiсткiсть такого диска за такого малого роз�
мiру еквiвалентна мiсткостi близько 500 тридюймових дискет.

CD�RW — компакт�диск, для якого передбачена можливiсть по�
вторного запису iнформацiї.

DVD диски

У мiру вдосконалення технологiї створення CD i приводiв, а та�
кож появи нових технологiй в областi високоякiсного цифрового
вiдео привело до потреби збiльшення ємностi оптичних носiїв iнфор�
мацiї. До початку 1995 р. кiлька конкуруючих фiрм�виробникiв за�
пропонували свої стандарти зi збiльшеною ємнiстю СD, зокрема, був
запропонований формат Super Density (SD). Щоб уникнути рiзно�
манiття (а часто й несумiсностi) стандартiв, у вереснi 1995 р. фiрма
Sony разом із вiсьмома iншими фiрмами запропонувала новий
унiверсальний формат запису даних на CD DVD (Digital Versatile
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Disk). Цей формат одержав активну пiдтримку серед провiдних
свiтових електронних компанiй, тому що DVD задовольняє вимоги
до вiдтворення вiдеозображень, а також до зберiгання даних.

Інодi диски формату DVD ототожнюють iз Digital Video Disks
(цифровими вiдеодисками), однак вони нетотожнi, тому що першi
є попередниками дискiв нового унiверсального стандарту.

Використання формату DVD дозволяє наблизити якiсть вiдеозоб�
раження для побутових програвачiв до якостi студiйної TV�продукцiї.

Пiсля прийняття угоди про застосування єдиного стандарту DVD
з’явилися новi проблеми, пов’язанi з iнтересами рiзних кiностудiй.
Вони зажадали додаткових гарантiй того, що кiнофiльми, призна�
ченi для одного ринку, будуть недоступнi для iнших. У результатi
свiт був подiлений на шiсть зон, у яких застосовуються рiзнi регiо�
нальнi коди й диски.

Такий штучний розподiл свiту є ще одним джерелом неприємнос�
тей для користувачiв. Так, апаратура, придбана, наприклад, у США
(зона 1) або в країнах колишнього СРСР (зона 5), не зможе вiдтвори�
ти DVD�диск, призначений для країн Європи.

Вiдповiдно до прийнятого стандарту, DVD�диск є однобiчним
i може мiстити до 4,7 Гбайт iнформацiї. Як i CD, диск формату DVD
має дiаметр 120 мм. У накопичувачi нового стандарту робоча довжи�
на хвилi випромiнювання лазера знижена з 0,78 до 0,63–0,65 мкм
(видимий дiапазон хвиль), що забезпечило можливiсть зменшення
розмiрiв штрихiв запису практично у два рази, а вiдстань мiж
дорiжками запису — з 1,6 до 0,74 мкм.

Кожен DVD�диск складається iз двох дискiв товщиною по 0,6 мм,
щiльно з’єднаних один з одним.

Специфiкацiя DVD спочатку розроблялася для однобiчного одно�
шарового диска, потiм з’явилася конструкцiя двошарового диска
ємнiстю 8,5 Гбайт. Наступним кроком у розвитку технологiї DVD
з’явилося створення двостороннiх дискiв, як одношарових, так i дво�
шарових, при цьому ємнiсть дискiв доведена до 9,4 й 17 Гбайт вiдпо�
вiдно, а час їхнього вiдтворення — 4,5 й 8 год.

Розрiзняють два види DVD — дискiв: DVD�RW i DVD�R.

Історiя розвитку (додатково)
Технiка накопичувачiв на оптичних дисках бере початок в об�

ластi методiв побутового звукового оптичного запису. Розробникiв
накопичувачiв на оптичних дисках переслiдували невдачi вiд самого
початку дослiджень — iз середини 70�х рр. Розв’язавши ряд серйоз�
них проблем, вони все ж таки в 1983 р. запропонували працездатнi
зразки накопичувачiв на оптичних дисках, але останнi не одержали
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комерцiйного впровадження через вiдсутнiсть оптичних дискiв. Тодi
ж фiрмою Matsushita був виготовлений дослiдний зразок приводу
для оптичних дискiв з можливiстю перезапису. Тiльки лише напри�
кiнцi 80�х рр. накопичувачi на оптичних дисках стали реальнiстю.

У 1980 р. фiрми Sony й Philips об’єднали свої зусилля в областi
розробки компакт�дискiв (CD) i дiйшли угоди про створення єдиної
технологiї запису й виробництва компакт�дискiв з використанням
лазерiв. Спочатку виникли труднощi з вибором єдиного розмiру CD,
тому що однi розроблювачi наполягали на розмiрi 12", а iншi пропо�
нували розмiр 4,72". Зрештою був прийнятий варiант диска 4,72",
що використовується й на сьогоднi. Як вiдзначається в багатьох пу�
блiкацiях з iсторiї комп’ютерної технiки, це було зроблено тому, що
на диску такого розмiру можна записати Дев’яту симфонiю Бетхове�
на, тривалiсть звучання якої дорiвнює 74 хв.

Можна видiлити три хронологiчних перiоди розвитку технологiї
оптичних носiїв iнформацiї CD. Перший перiод (1980–1985) ознаме�
нувався створенням стандарту цифрового запису звукової iнформацiї
й випуском першого програвача дискiв.

Другий перiод (1985–1994) характеризувався подальшим удоско�
наленням портативних музичних систем на компакт�дисках i почат�
ком розробки стандарту CD�ROM, що був анонсований у 1985 р. Вод�
ночас стандарт CD�ROM був розширений i доповнений новими
стандартами для записуваних компакт�дискiв CD�R (CD�Recordable).

З 1994 р. дисководи CD�ROM стають невiд’ємною частиною стан�
дартної конфiгурацiї PC, що приводить до буму мультимедiа. За
кiлька рокiв швидкiсть передачi даних у CD�ROM виросла в 32 рази
(при кратностi швидкостi приводу вiд 1 до 32), почали широко засто�
совуватися накопичувачi записуваних дискiв CD�R i перезаписува�
них CD�RW. Почався перехiд на новий, єдиний для PC i побутової
електронної технiки, стандарт DVD�дискiв ємнiстю 4,7 Гбайта.

У нашi днi ми є свiдками розвитку стандарту DVD, що передбачає
доведення ємностi двошарових дискiв до 8,5 Гбайта, а ємностi дво�
стороннiх двошарових дискiв — 17 Гбайтів. Диски CD i DVD сьогоднi
є практично незамiнними для будь�якого користувача персонального
комп’ютера.

Пристрої для зчитування iнформацiї з оптичних дискiв
За конструктивним виконанням приводи CD�ROM бувають вбудо�

ванi в комп’ютер i зовнiшнi. Вбудованi приводи розмiщаються в кор�
пусi комп’ютера й пiдключаються до адаптера (контролера). Зовнi�
шнi приводи мають власний блок живлення й пiдключаються, як
правило, до адаптера плати розширення.
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Спрощений алгоритм функцiонування приводу CD�ROM полягає
в наступному. Пiсля вмiщення CD у завантажувальний пристрiй
електромеханiчний пристрiй приводить диск в обертання. Опти�
ко�механiчний блок забезпечує перемiщення оптичної головки зчи�
тування по радiусу диска й зчитування iнформацiї. Напiвпровiдни�
ковий лазер генерує малопотужний iнфрачервоний промiнь (типова
довжина хвилi 780 нм, потужнiсть випромiнювання 0,2–5,0 мвт), що
потрапляє на дзеркало, яке вiдбиває лазерний промiнь.

Серводвигун за командою, що надходить вiд вбудованого мiкро�
процесора, перемiщає рухливу каретку iз дзеркалом, що вiдбиває
промiнь, до потрiбної дорiжки на компакт�диску. Вiдбитий вiд диска
промiнь фокусується лiнзою, розташованою пiд диском, далi вiдби�
вається вiд дзеркала й потрапляє на роздiлову призму, що направляє
промiнь на другу фокусувальну лiнзу. Далi промiнь потрапляє на фо�
тодатчик, що перетворить свiтлову енергiю в електричнi iмпульси.
Сигнали з фотодатчика надходять на унiверсальний декодер.

Декодер реєструє записану на диск iнформацiю наступним чи�
ном: об’єктив фокусує на поверхнi диска промiнь лазера дiаметром
близько 1 мкм; якщо свiтловий пучок потрапить на промiжок мiж
заглибленнями на диску, то промiнь не буде розсiюватися i, вiдбив�
шись, потрапить на фотоприймач; а якщо промiнь потрапить на за�
глиблення на диску, то промiнь почне розсiюватись i до фотоприйма�
ча потрапить лише частина вiдбитого променя.

Висока точнiсть зчитування iнформацiї забезпечується складни�
ми системами автоматичного спостереження за поверхнею диска
й дорiжками запису даних.

Запис дискiв

Для запису дискiв використовують як можливостi ОС Windows
XP, так i спецiалiзованi програми.

Для запису дискiв засобами ОС необхiдно файли, якi слiд записа�
ти, скопiювати на диск, використовуючи програму Мой компьютер.
Пiсля завершення копiювання необхiдно виконати програму Запи�
сать файлы, яка розмiщена на боковiй панелi.

Спецiалiзованих програм для запису дискiв iснує дуже багато, їх
умовно можна розбити на декiлька категорiй:

Спецiалiзованi програми для роботи з образами дискiв: Alcohol
120 %, DaemonTolls, CloneCD та iншi.

Програми для запису C: SmallCD, Cdex та iншi.

Програмнi пакети для роботи з будь�якими дисками: Nero,
Ashampoo та iншi.
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Найбiльшою популярнiстю користуються пакети Nero та
Ashampoo.

Демонстрацiя роботи з пакетами — запис CD�диска. Для демо�
нстрацiї використовується проектор або локальна мережа.

IV. Практичне завдання. Інструктаж з правил технiки
безпеки
Завдання

1. Завантажити програму для запису диска.
2. З’ясувати та записати основнi можливостi вибраного пакета.
3. Створити проект, використавши для запису папку «Конспекти

урокiв».
4. Записати обсяг папки.
5. Встановити опцiї: швидкiсть запису — 16х, фiналiзувати диск.
6. Записати диск.
7. Перевiрити записаний диск (переглянути його вмiст, вiдкрити

декiлька файлiв).

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.
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ТЕМА 5. КОМП’ЮТЕРНI МЕРЕЖI (8 ГОД)

І. Поняття про комп’ютернi мережi.
Робота в локальнiй мережi (3 год)

УРОК № 16

Тема. Поняття про глобальну та локальну комп’ютернi мережi.
Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер
та клiєнтський комп’ютер. Мережнi протоколи

Мета:
розглянути:
типи комп’ютерних мереж;
апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж;
мережнi протоколи;
обладнання, необхiдне для органiзацiї локальної мережi та пiд�
ключення до неї комп’ютерiв;
ввести поняття:
поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж;
сервера та клiєнта;
мережного протоколу.
Базовi поняття й термiни: комп’ютерна мережа, сервер, клiєнт,

мережний протокол.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань. Мотивацiя

навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Історiя.
Комп’ютернi мережi:
класифiкацiя комп’ютерних мереж;
топологiя комп’ютерних мереж;
локальна мережа;
обладнання, необхiдне для органiзацiї локальної мережi;
мережнi протоколи.
III. Практичне завдання (10–15 хв)
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IV. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (2–3 хв)
V. Домашнє завдання (3–5 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап
Робота в групах. Учнi класу об’єднуються в 2–3 групи.
У процесi розвитку комп’ютерної технiки все бiльшого значення

набувала проблема перенесення iнформацiї з одного ПК на iнший.
Назвiть методи (засоби), за допомогою яких можна перенести iнфор�
мацiю (заповнити таблицю).

Очiкуванi вiдповiдi.

Назва Переваги Недолiки

Диски

Флешка

Дискета

Комп’ютерна мережа

Мережа Інтернет

Хто з вас може сказати:
Що називають комп’ютерною мережею?
Яке програмне забезпечення необхiдне для роботи в мережi?
Якi пристрої необхiднi для органiзацiї мережi?
На уроцi ми спробуємо дати вiдповiдi на цi та iншi питання.

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення нового матерiалу з елементами демонстрацiї.

Історiя
У 1957 роцi в США було створене Агентство перспективних роз�

робок (ARPA). Одна з проблем, над якою працювало агенство, поля�
гала в тому, що було необхiдно об’єднати роботу дослiдницьких уста�
нов, якi були розкиданi по територiї США. Необхiдна була чiтка,
налагоджена система, яка б дозволяла рiзним дослiдницьким цен�
трам координувати свою роботу, обмiнюватись iнформацiєю за прин�
ципом «кожний з кожним». Працювати ж ця система мала таким чи�
ном, щоб вихiд з ладу одного вузла цiєї мережi жодним чином не
вплинув на роботу iнших. Що ж потрiбно було об’єднати в цю мере�
жу? Очевидно, комп’ютери як мозковий центр будь�якої дослiдниць�
кої лабораторiї.
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У сiчнi 1969 року вперше на декiлька хвилин було запущено сис�
тему, яка зв’язала мiж собою чотири комп’ютери в рiзних кiнцях
США. А вже через рiк нова iнформацiйна система розпочала роботу.
Природно, що її назвали Arpanet.

У 1973 роцi через Arpanet вперше «поспiлкувалися» комп’ютери
рiзних країн. Мережа стала мiжнародною. Коли в мережу приєдна�
лися вже тисячi комп’ютерiв, стало очевидним, що необхiдно по�
внiстю переробити механiзм доступу до Arpanet. Такий механiзм
було введено в 1983 роцi. Це був протокол зв’язку TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol). У тому ж роцi
вiдбувся розподiл мережi Arpanet на частини, одна з яких вiддiли�
лась як наукова мережа NSFNet. Саме на її базi утворилась мережа
Інтернет. У 1995 роцi розпочався справжнiй бум Інтернету. А 14 квiт�
ня 1998 року вiдбувся святковий «запуск» нової мережi, яку назвали
Інтернет�2.

Комп’ютернi мережi
Комп’ютерною мережею називають сукупнiсть обчислювальних

машин, з’єднаних мiж собою каналами передачi даних, призначе�
них для розподiлу та колективного користування апаратними, об�
числювальними та програмними засобами та iнформацiйними ре�
сурсами.

Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютерi,
має змогу використовувати всi апаратнi та програмно�iнформацiйнi
ресурси мережi, на якi вiн отримав дозвiл вiд адмiнiстратора ме�
режi.

За територiальним розмiщенням мережi подiляють на глобальнi,
регiональнi та локальнi. Інформацiя, до якої здiйснюється доступ за
допомогою мережi, може бути сконцентрована на одному або
декiлькох потужних комп’ютерах — серверах.

За призначенням мережi подiляють на iнформацiйнi, обчислю�
вальнi та iнформацiйно�обчислювальнi.

Структурною ознакою мереж є їх топологiя, яка характеризує
зв’язки мiж комп’ютерами мережi. Розрiзняють такi топологiї: радi�
альна або зiркова, кiльцева, деревоподiбна, повнозв’язна або мереж�
на, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери).

Важливе значення для функцiонування мережi мають канали
зв’язку. Вiд них залежить пропускна здатнiсть мережi (швидкiсть
передачi iнформацiї). В якостi фiзичного середовища в каналах
зв’язку використовують: плоский двожильний кабель, коаксiальний
кабель, оптико�волоконнi кабелi, теле� та радiоефiр, супутниковий
зв’язок.
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Залежно вiд можливих напрямiв передачi iнформацiї розрiзня�
ють такi канали зв’язку: симплекснi, напiвдуплекснi, дуплекснi.

Для органiзацiї зв’язку мiж двома вузлами використовують рiзнi
методи комутацiї: комутацiя каналiв, комутацiя пакетiв.

Локальна мережа
Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LAN — Local Area

Network) — це два або бiльше комп’ютерiв, мiж якими створено ка�
нал зв’язку. За допомогою програмного забезпечення, яке входить до
складу Windows XP, пiдключенi комп’ютери можуть використовува�
ти ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер,
мiсце на диску, CD та DVD дисководи, доступ до мережi Інтернет
тощо. Практична цiннiсть i рацiональнiсть використання локальної
мережi визначається:

наявнiстю принтера, дисковода CD або DVD, якi пiдключенi лише
до одного комп’ютера, i можливiстю їх використання в локальнiй
мережi;
можливiсть органiзацiї доступу до мережi Інтернет для всiх ПК че�
рез один канал доступу;
перемiщенням i копiюванням файлiв через локальну мережу за до�
помогою стандартних технологiй перенесення i копiювання;
збереженням великої колекцiї рисункiв або музики лише на одно�
му комп’ютерi локальної мережi (цi файли можна переглядати,
змiнювати й вiдтворювати на будь�якому комп’ютерi локальної
мережi);
збереженням всiєї iнформацiї в одному комп’ютерi, якщо з одними
даними працюють декiлька користувачiв (користувач локальної
мережi буде мати доступ до цих даних).
Отже, створення локальної мережi має чималi переваги. У бага�

тьох великих органiзацiях працюють мережнi (системнi) адмi�
нiстратори, чия робота полягає у створеннi й пiдтримцi локальної
мережi.

Локальна мережа для невеликої кiлькостi комп’ютерiв може бу�
ти побудована за одним зi способiв:

Традицiйна мережа Ethernet.
Мережа з телефонним зв’язком.
Безпровiдна мережа.

Органiзацiя локальної мережi
Розглянемо локальну мережу шкiльного комп’ютерного кабi�

нету.
Спробуємо назвати та охарактеризувати компоненти комп’ютер�

ної мережi. (Робота в групах — заповнення таблицi).
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№ Назва компоненту Призначення Характеристики

1

2

3

4

5

...

Традицiйно в кожний комп’ютер встановлюється мережний адап�
тер (NIC — Network Interface Card). В якостi мережного концентрато�
ра використовують Hub або Swich.

Практичне завдання. Використовуючи сервiси мережi Інтернет,
уточнити рiзницю мiж Hub i Swich.

З’єднання мережних адаптерiв i концентратора здiйснюється за
допомогою кабелю (наприклад, TPE�5 з рознiмами RJ�45).

Локальнi мережi можуть бути одноранговими (усi комп’ютери ме�
режi рiвноправнi) i з видiленим головним комп’ютером (сервером).

Кожний комп’ютер, який пiдключено до мережi, має свою унi�
кальну адресу в цiй мережi. Її називають — ІР�адресою (Internet
Protocol Address).

ІР�адреса — це послiдовнiсть чотирьох цiлих чисел вiд 0 до 255,
роздiлених крапкою (наприклад, 192.168.0.14). Перше з них вказує
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на номер мережi найвищого рiвня, наступнi визначають номери ме�
реж наступних рiвнiв, а останнє є номером конкретного мережного
комп’ютера.

Для обмiну iнформацiєю мiж ПК у локальнiй мережi використо�
вуються спецiальнi правила — протоколи передачi даних.

Основними протоколами, якi забезпечують i контролюють пра�
вильнiсть проходження iнформацiї мережею є протоколи TCP i IP
(Transmission Control Protocol i Internet Protocol — протокол керу�
вання передачею даних та мiжмережний протокол). Вони задають
правила розбиття даних, що передаються, на окремi порцiї (паке�
ти), супроводжують їх керувальною iнформацiєю (заголовком), яка
складається з адреси вiдправника й одержувача, порядкового номера
порцiї, слiдкують за тим, щоб у процесi передачi не з’явилися помил�
ки (у разi помилки пакет вiдправляється повторно), на комп’ютерi�
одержувачi збирає пакети й вiдсилає iнформацiю про їх проходжен�
ня мережею: успiшному (безпомилковому) або з помилками.

ІІІ. Практичне завдання
Налаштування локальної мережi
Звiт оформляємо за допомогою програми WORD (+3 бали) або

в зошитi.
1. Послiдовно виконати ко�

манди Пуск → Панель
управления → Сетевые
подключения → Под�
ключение по локальной
сети (права клавіша) →
Свойства.

2. Перегляньте та запишiть
призначення встановле�
них служб i протоколiв.

3. Виберiть протокол Інтер�
нету (ТСР/ІР) та пере�
гляньте його властивос�
тi. Запишiть ІР�адресу
вашого комп’ютера.

4. Запишiть назву мереж�
ної карти та перегляньте
можливостi її налашту�
вання.

5. Запишiть дату та версiю
драйвера мережної карти.
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IV. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу
Що ми вивчали?
Змагання мiж групами — називають по одному означенню, по�

няттю. Група, яка назвала бiльше понять, отримує додатковий бал.

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

УРОК № 17

Тема. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу ко�
ристувача; вхiд у локальну мережу. Поняття про права доступу до
ресурсiв. Навiгацiя локальною мережею. Спiльне використання
файлiв i папок. Надання доступу до ресурсiв. Спiльне використання
принтерiв i спiльний доступ до глобальної мережi.

Мета:
ввести поняття:
робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача;
прав доступу до ресурсiв;
сервера та клiєнтського комп’ютера;
сформувати вмiння:
навiгацiї локальною мережею в середовищi операцiйної системи;
вiдкривати файли та папки на iнших комп’ютерах локальної
мережi;
копiювати та перемiщувати данi мiж рiзними комп’ютерами
мережi;
надавати спiльний доступ до папок на клiєнтському комп’ютерi;
використовувати мережний принтер.
Базовi поняття й термiни: робоча група, домен, сеанс користува�

ча, сервер, клiєнтський комп’ютер, адмiнiстратор, спiльний доступ.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–7 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

(3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Поняття робочої групи, домену.
Спiльний доступ до ресурсiв локальної мережi:
встановлення спiльного доступу до дискiв, папок, файлiв;
навiгацiя локальною мережею — Сетевое окружение;
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копiювання та перемiщення iнформацiї мiж комп’ютерами ло�
кальної мережi;
встановлення мережного принтера;
друк з використанням мережного принтера.
IV. Практичне завдання (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (3–5 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–8 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Доповнiть речення:
За територiальним розмiщенням мережi подiляють на...
За призначенням мережi подiляють на...
Розрiзняють такi... : радiальна або зiркова, кiльцева, дерево�
подiбна, повнозв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два
комп’ютери).
В якостi фiзичного середовища в каналах зв’язку використову�
ють: ...
Залежно вiд можливих напрямкiв передачi iнформацiї розрiзня�
ють такi канали зв’язку: ...
Заповніть таблицю.

Назва компоненту Призначення

Switch

Router

Сервер

Мережний кабель

Клiєнтська машина

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

Хто з вас може сказати:
Чим вiдрiзняється робота на локальнiй машинi вiд роботи на ПК,
пiдключеному до локальної мережi?
Хто може пояснити термiни «робоча група», «домен»?
На уроцi ми спробуємо дати вiдповiдi на цi та iншi питання.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Пояснення нового матерiалу з елементами демонстрацiї.
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Опорний конспект
Working group, Workgroup.
Робоча група в iнформатицi — сукупнiсть користувачiв, що ма�

ють загальнi данi, периферiйнi пристрої й iншi обчислювальнi ресур�
си, а також права на їх використання.

Робоча група створюється в локальнiй мережi для виконання
комплексу завдань, визначуваних функцiональними обов’язками
користувачiв.

Домен Windows —
група комп’ютерiв од�
нiєї мережi, що мають
єдиний центр (який на�
зивається контролером
домену), що використо�
вує єдину базу користу�
вачiв (тобто облiковi за�
писи знаходяться не на
кожному окремому ком�
п’ютерi, а на контролерi
домену, так званий ме�
режний вхiд до системи), єдину групову й локальну полiтики, єдинi
параметри безпеки (стосовно томiв iз файловою системою NTFS), об�
меження часу роботи облiкового запису й iншi параметри, що значно
спрощують роботу системного адмiнiстратора органiзацiї, якщо в нiй
експлуатується велика кiлькiсть комп’ютерiв. Також стає можли�
вим зробити для кожного акаунта перемiщуваний профiль, мереж�
ний шлях до якого зберiгається в одному мiсцi — на контролерi до�
мену. У результатi користувачi можуть працювати зi своїм Рабочим
столом, Моими документами та iншими елементами, що iндивiду�
ально настроюються, з будь�якого комп’ютера домену.

Доменна модель мережi, яку використовує компанiя Microsoft,
дозволяє централiзовано виконувати всi адмiнiстративнi роботи,
тому вона рекомендується як основна модель пiд час створення ме�
режi. Модель робочої групи (Workgroup) не дозволяє централiзувати
роботу адмiнiстратора, оскiльки вимагає виконання основних дiй
у керуваннi правами доступу користувачiв з консолi кожного
комп’ютера мережi.

Навiгацiя локальною мережею
Для навiгацiї комп’ютерною мережею (отримання доступу до ме�

режних ресурсiв) можна використовувати пункт Сетевое окружение,
Проводник, файловi менеджери, програми керування локальною
мережею.
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Пояснення вчителя з паралельною демонстрацiєю за планом:
1. Сетевое окружение.
2. Проводник.
3. TotalCommander.
4. NetOpSchool.

Встановлення та використання мережного принтера
У локальних мережах поняття мережного принтера має два зна�

чення:
1. Принтер пiдключений до одного з комп’ютерiв локальної мережi.
2. Принтер, включений за допомогою автономних адаптерiв до скла�

ду локальної мережi, працює пiд керуванням протоколiв TCP/IP,
IPX/SPX i т. д.
Пiдключення мережного принтера — демонстрацiя з учнiвського

комп’ютера.

IV. Практичне завдання
1. Використовуючи текстовий редактор WORD, створити конспект

уроку:
Локальна мережа —...
Робоча група —...
Домен —...
Мережний принтер —...

2. Видiлити назви термiнiв.
3. Пiдписати роботу: прiзвище, iнiцiали, клас.
4. Встановити мережний принтер.
5. Вiддрукувати створений документ.

V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок.

УРОК № 18

Тема. Вiддалене керування комп’ютером. Практична робота № 7
«Спiльне використання ресурсiв локальної мережi».

Мета:
ввести поняття:
вiддалений робочий стiл;
права доступу до ресурсiв;
адмiнiстрування локальної мережi;
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сформувати вмiння:
працювати з програмами для адмiнiстрування локальної мережi;
використовувати ресурси локальної мережi.
Базовi поняття й термiни: робоча група, домен, сеанс користува�

ча, сервер, клiєнтський комп’ютер, адмiнiстратор, спiльний доступ.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–7 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку

(3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
IV. Практична робота № 7 (10–15 хв)
V. Домашнє завдання (3–5 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–8 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
Доповнiть речення:
Для навiгацiї локальною мережею можна використати...
Мережний принтер —...
Локальна мережа —...
Сукупнiсть користувачiв, що мають загальнi данi, периферiйнi
пристрої та iншi обчислювальнi ресурси, а також права на їх вико�
ристання —...
Група комп’ютерiв однiєї мережi, що мають єдиний центр, який
використовує єдину базу користувачiв, єдину групову i локальну
полiтики, єдинi параметри безпеки, обмеження часу роботи
облiкового запису й iншi параметри —...

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi. Оголошення теми уроку
Хто з вас може сказати:
Чи можна керувати з одного ПК iншим ПК, якщо вони пiдключенi
до локальної мережi?
А з використанням глобальної мережi Інтернет?
На уроцi ми спробуємо дати вiдповiдi на цi та iншi питання.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу
Опорний конспект

Адмiнiстратор комп’ютера — користувач, що має право вносити
змiни до системи, включаючи установку програм i доступ до всiх
файлiв комп’ютера, а також може створювати, змiнювати й вида�
ляти облiковi записи iнших користувачiв.
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Адмiнiстратор локальної мережi — користувач, вiдповiдальний
за планування, налаштування i керування щоденною роботою ме�
режi. Адмiнiстратора мережi називають також системним адмiнi�
стратором.
Вiддалений комп’ютер — комп’ютер, доступний користувачевi
тiльки iз застосуванням комунiкацiйних лiнiй i пристроїв, таких,
як мережна плата або модем.
Вiддалене адмiнiстрування — керування комп’ютером з iншого
комп’ютера локальної мережi.
Удаленный Рабочий стол — це програмне забезпечення, що дозво�
ляє користувачевi отримати доступ до сеансу Windows на одному
комп’ютерi, знаходячись при цьому за iншим комп’ютером ло�
кальної мережi, або через мережу Інтернет.

Пояснення нового матерiалу з елементами демонстрацiї
Усi мережнi адмiнiстратори у своїй повсякденнiй дiяльностi по�

стiйно зiштовхуються iз завданням адмiнiстрування персональних
комп’ютерiв (ПК) користувачiв локальної обчислювальної мережi
(ЛОМ), завданням пiдвищення ефективностi використання ресурсiв
ПК. Цi завдання можна вирiшувати класичним способом, тобто ло�
кально налаштовувати комп’ютери або сервери. Однак такий пiдхiд
досить незручний, особливо якщо локальна мережа розподiлена знач�
ною територiєю та мiстить значну кiлькiсть комп’ютерiв. Крiм того,
нерiдко потрiбна вiддалена робота з комп’ютером або серверами.

Для вирiшення подiбних завдань застосовуються спецiалiзованi про�
грамнi пакети вiддаленого керування. Найпоширенiшою з таких про�
грам є утилiта Remote Desktop Connection (демонстрацiя використання),
що входить у комплект операцiйної системи Windows XP. Утiм, поши�
ренiсть даної утилiти пояснюється не стiльки її функцiональними мож�
ливостями, скiльки тим, що вона є складовою частиною ОС, а тому
немає необхiдностi купувати її окремо. Якщо ж говорити про функцiо�
нальнiсть утилiти, то на практицi її часто буває недостатньо.

Розглянемо iншi програмнi продукти, що дозволяють здiйснюва�
ти вiддалене керування комп’ютером у локальнiй мережi.

Використовуючи данi, поданi в таблицi, вибрати необхiдне про�
грамне забезпечення для:

вiдправки й отримання повiдомлень у локальнiй мережi;
для налаштування та адмiнiстрування вiддалених ПК у локальнiй
мережi;
для налаштування та адмiнiстрування вiддалених ПК через мере�
жу Інтернет;
для спостереження за дiями користувачiв на вiддалених ПК.
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Результати порiвняння ПЗ для керування вiддаленими ПК
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Необхiднiсть iнсталяцiї
клiєнтської частини програми

+ + – – + – + +

Пiдтримка режиму перегляду + + – – + + + + + +

Пiдтримка режиму керування + + + + + + + + + +

Сканування мережi для
визначення списку ПК

+ + + – + + + + +

Одночасне керування
декiлькома ПК

+ – – + + – + – +

Необхiднiсть адмiнiстрато�
рського паролю для доступу

– + + + + +

Керування ПК через мережу
Інтернет

– + – – – – + + –

Повiдомлення користувача
про вiддалене керування

+ + + + – – + +

Блокування роботи
користувача

+ + – – – – – – –

Можливiсть передачi даних
мiж ПК

– + – – – – +

На основi проведеного аналiзу сформулюємо висновок.

Перша група програм є найменш функцiональною. До неї вiдне�
семо: LanShutDown, LanHelper. Вони дозволяють лише вiдправити
повiдомлення користувачевi та здiйснити примусове перезаванта�
ження чи вимкнення ПК.

Друга група програм дозволяє проводити повне керування вiдда�
леним ПК у локальнiй мережi, тобто виконувати налаштування сис�
теми, керувати ресурсами ПК (але при цьому робота локальних ко�
ристувачiв блокується).
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Третя група програм призначена для адмiнiстрування вiддалени�
ми ПК через мережу Інтернет.

Четверта група програм застосовується в основному для ведення
спостереження за дiями користувачiв на вiддалених ПК. Також за
допомогою програм цiєї групи можна виконати деякi дiї по керуван�
ню та налаштуванню ПК.

Усi розглянутi програми використовують клiєнт�серверну архi�
тектуру, тобто вимагають iнсталяцiї як серверної частини на ПК
адмiнiстратора, так i клiєнтського додатку на машинi користувача.
Застосування такого пiдходу є досить незручним, оскiльки необхiдно
проводити встановлення клiєнтської частини на всi ПК, що вимагає
наявного вiльного мiсця на ПК, часу для встановлення та не дозво�
ляє вiльно нарощувати мережу (збiльшувати кiлькiсть ПК у мережi).
Крiм того, використовуючи таке ПЗ, адмiнiстратор не зможе ефек�
тивно виконувати iншу роботу, оскiльки весь час буде слiдкувати за
дiями користувачiв. Ще одним недолiком такого ПЗ є незручнiсть
при спробi керування вiддаленим ПК, коли за ним працює користу�
вач. А також до недолiкiв можна вiднести те, що користувачам ПК
вiдомо, коли за їх дiями на ПК ведеться спостереження.

IV. Практична робота № 7
Завдання

1. Створити текстовий документ WORD. Зберегти його на диск С:,
в якостi iменi файла використати власне прiзвище.

2. Визначити та записати ІР�адресу вашого комп’ютера.
3. Використовуючи Сетевое окружение, отримати доступ до файла

Локальнi мережi.doc, що знаходиться на комп’ютерi вчителя.
Вмiст цього документа скопiювати у свiй документ.

4. Встановити мережний принтер. «Скрiншот» вiкна Принтеры
и факсы вставити у свiй документ.

5. Встановити спiльний доступ до диска D: вашого ПК.
6. Вiдформатувати власний документ, так щоб вiн займав одну сто�

рiнку.
7. Вiддрукати вiдформатований документ.

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

ІІ. Основи Інтернету. Всесвiтня павутина
й пошук в Інтернетi (5 год)

УРОК № 19

Тема. Призначення й структура мережi Інтернет. Протоколи Ін�
тернету. Адресацiя в Інтернетi, поняття IP�адреси, доменного iменi та
URL�адреси. Способи пiдключення до Інтернету, функцiї провайдера

Мета:
формувати:
iнформацiйну культуру учнiв;

вмiння роботи з програмами�браузерами;

пояснити:
поняття всесвiтньої павутини;

функцiї Інтернет�провайдера;

призначення основних протоколiв Інтернету;

призначення мережi Інтернет;

поняття URL�адреси, IP�адреси та доменного iменi;

правила адресацiї ресурсiв в Інтернетi;

розглянути:
способи пiдключення до Інтернету за допомогою вiддаленого дос�
тупу та через комп’ютер�шлюз локальної мережi.
Базовi поняття й термiни: Інтернет, TCP/IP, IP�адреса, провайдер.

Структура уроку

І. Органiзацiйний етап (2–3 хв)
ІІ. Оголошення теми уроку (1 хв)
ІІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi (2 хв)
IV. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)

Загальнi вiдомостi про мережу Інтернет;

структура мережi Інтернет;

протоколи передачi даних;

адресацiя в мережi Інтернет;

ІР�адреса;

способи пiдключення до мережi Інтернет;

провайдер.
V. Осмислення набутих знань (5–8 хв)
VI. Практичне завдання (5–10 хв)
VII. Домашнє завдання (2–3 хв)
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Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

Ми починаємо вивчати тему «Основи Інтернету. Всесвiтня паву�
тина й пошук в Інтернетi», розраховану на 5 урокiв.

Оцiнювання роботи на рiзних етапах уроку проводиться методом
занесення поетапних оцiнок (1–12 балiв) в таблицю. Кiнцева оцiнка
визначається як середнє арифметичне поетапних оцiнок.

ІІ. Актуалiзацiя опорних знань з теми «Комп’ютернi мережi»

1. Бесiда з елементами опитування
Що називають комп’ютерною мережею?
Назвiть типи комп’ютерних мереж.
Що може бути каналом зв’язку в комп’ютернiй мережi?
Якi типи каналiв зв’язку ви знаєте?
Що називають протоколом передачi даних?
Як можна змiнити адресу комп’ютера в мережi?
Як перевiрити наявнiсть фiзичного з’єднання мiж ПК?

2. Практичне завдання
Початковий, середнiй рiвні
Створити документ WORD та зберегти його з iменем ВашеПрi�

звище.doc у свою папку.
1. З’ясувати ІР�адресу вашого комп’ютера та записати її в документ.

(Пуск → Панель управления → Сетевое подключение → Подклю�
чение к локальной сети (права клавiша «мишки») → Свойства →
Протокол Интернета ТСР/ІР → Свойства → ІР�адреса).

2. Перевiрити наявнiсть фiзичного з’єднання з ПК учителя (ІР —
192.168.1.52) (Пуск → Выполнить → ping 192.168.1.52). Резуль�
тат перевiрки записати в документ.

3. З’ясувати, яке мереживне обладнання встановлено на вашому
ПК. (Записати в документ модель мережної карти.) (Пуск → Па�
нель управления → Система → Оборудование → Диспетчер под�
ключений → Сетевые платы.)
Достатнiй, високий рiвні
Створити документ WORD та зберегти його з iменем ВашеПрi�

звище.doc у свою папку.
1. З’ясувати ІР�адресу вашого комп’ютера та записати її в документ.
2. Перевiрити наявнiсть фiзичного з’єднання з ПК учителя

(ІР�192.168.1.52). Результат перевiрки записати в документ.
3. Визначити, яке мережне обладнання встановлено на вашому ПК.

(Записати в документ модель мережної карти.)
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ІІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi
Працюючи з локальною мережею, ми маємо доступ до iнфор�

мацiї, яка розмiщена на комп’ютерах нашої школи. А як бути, якщо
необхiдна iнформацiя знаходиться на серверi, що знаходиться в Росiї
або Великобританiї? (Учнi висловлюють власнi думки — Інтернет.)
Спробуйте одним реченням охарактеризувати термiн — мережа
Інтернет.

Оголошення теми уроку.

IV. Вивчення нового матерiалу
Створення опорного конспекту.
Короткий огляд правил роботи з програмою Опера.

Самостiйна робота учнiв
Інструктивна картка

1. Запуск програми Опера — ярлик на робочому столi.
2. В адреснiй стрiчцi ввести адресу: uk.wikipedia.org\Інтернет
3. Опрацювання теоретичного матерiалу. (У разi натискування на

«синiх» словах здiйснюється перехiд на iншу сторiнку.)
4. Знайти вiдповiдi на питання та тлумачення понять. Вiдповiдi

оформити у виглядi документа WORD або PowerPoint:
АRРАNЕТ;
Інтернет;
IP�адрес;
TCP/IP;
DNS (Domain Name Server — доменне iм’я сервера).
Творча лабораторiя «Що потрiбно для пiдключення комп’ютера

до мережi Інтернет?» Три групи учнiв готують власний варiант вiд�
повiдi. По закiнченнi часу пiдготовки на основi запропонованих варi�
антiв формується блок�схема варiантiв пiдключення до мережi
Інтернет (див. на наступній сторінці).

V. Осмислення набутих знань (бесiда)
План

1. Створення мережi АRРАNЕТ (60�тi роки), розробка ІР�прото�
колу.

2. Поява локальних мереж (70�тi роки), використання ІР�техно�
логiї.

3. Освiтнiй проект NSFNЕТ (80�тi роки).
4. Поява термiну «Інтернет», прокладання «базової Інтернет».
5. ІР�адреса.
6. Протоколи передачi даних.
7. Доменнi iмена — DNS.

Усі уроки інформатики. 9 клас 109



Повторення основних понять. (Письмово.)

Закiнчiть речення:

1. Мережа американського вiйськового вiдомства, що стала попе�
редницею мережi Інтернет... (АRРАNEТ)

2. Всесвiтня комп’ютерна мережа, що є сукупнiстю рiзнорiдних
комп’ютерних мереж та окремих комп’ютерiв, яка використовує
стек протоколiв ТСР/ІР для передачi iнформацiї мiж користува�
чами, називається... (Інтернет)

3. Запис, який точно визначає мiсцезнаходження комп’ютера в Ін�
тернетi... (IP�aдpecа)

4. Основний транспортний протокол передачi даних у мережi Інтер�
нет... (TCP/IP)

5. DNS iм’я... (доменне iм’я, яке є послiдовнiстю слiв, роздiлених
крапками)

VI. Практичне завдання. Інструктаж з технiки безпеки

Пiдключення до мережi Інтернет за допомогою Мастер новых
подключений (Dial�Up). (Для вчителя — драйвер модема повинен
бути встановлений на кожному ПК.)

Завдання 1
1. Запустити програму з’єднання вiддаленого доступу: Пуск, На�

стройка, Сетевые подключения, Мастер новых подключений,
Далее.
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Інтернет

EDG, GPRS�
модем або

мобiльний теле�
фон з функцiєю

модема

Комплект для
супутникового

Інтернету,
GPRS�модем

ADSL�модем,
наявнiсть

стацiонарного
телефону

Dial�Up�модем,
наявнiсть

стацiонарного
телефону

Канал
зв’язку

ПК, ноутбук, ОС, браузер

2. У дiалоговому вiкнi Мастер новых подключений вибрати Под�
ключение вручную, Далее.

3. Вибрати тип пiдключення та його назву, ввести номер телефону
дозвону (905), ввести логiн (guest) та пароль (guest) для доступу
на сервер провайдера.
Завдання 2 «Налаштування з’єднання вiддаленого доступу»

1. Вiдкрити папку Сетевые подключения. У цiй папцi знаходяться
значки створених з’єднань. Їх може бути декiлька.

2. Вибрати з’єднання. Клацнути на його значок правою кнопкою
мишi. У контекстному меню, що вiдкрилося, вибрати пункт Свой�
ства — вiдкриється дiалогове вiкно властивостей нового з’єд�
нання.

3. На вкладцi Общие перевiрити правильнiсть введення телефонного
номера постачальника послуг Інтернету й правильнiсть вибору
та налаштування модему. У разi потреби внести необхiднi змiни.

4. На вкладцi Тип сервера вiдключити всi мережнi протоколи, крiм
протоколу TCP/IP.

5. Клацнути на кнопцi ОК i закрити дiалогове вiкно налаштування
властивостей протоколу TCP/IP.

6. Клацнути на кнопцi ОК i закрити дiалогове вiкно налаштування
властивостей з’єднання.
Завдання 3 «Мобiльний Інтернет»

1. Зв’язатися з оператором для отримання налаштувань для пiдклю�
чення до мережi Інтернет (Сайт — kyivstar.net).

2. Пiдключити телефон та встановити драйвер модема.
3. Налаштувати з’єднання.
4. Вiдключити з’єднання за технологiєю ADSL.
5. Запустити програму Опера.
6. Зайти на сайт — kyivstar.net.

VI. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

Теоретичний матерiал до уроку

Органiзацiя Інтернету
Інтернет — це об’єднана мережа, яка складається з набору по�

в’язаних мереж, що взаємодiють як одне цiле. Складовими Інтерне�
ту є мережi рiзного масштабу: великi нацiональнi магiстральнi ме�
режi, багато регiональних i локальних мереж.
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Мережi, якi є складовими Інтернету, поширюються на великi вiд�
станi та можуть перекривати одна одну, тому будь�яка пара вузлiв
пов’язана мiж собою не одним, а багатьма каналами зв’язку, завдяки
чому Інтернет забезпечує стiйкий зв’язок. У разi руйнування части�
ни мережi пакети iнформацiї можуть обходити ушкодженi дiлянки.

Комп’ютери, якi працюють у мережi Інтернет, називаються вуз�
лами (iнодi — хостами). Інтернет взагалi можна уявити як множину
вузлiв, кожен з яких може зв’язатися з будь�яким iншим. Вузлами
є потужнi комп’ютери, менш потужнi мiнi�комп’ютери та персо�
нальнi комп’ютери. Серед них є такi, що надають послуги iншим
комп’ютерам — сервери. Пiд час отримання електронної пошти ви
звертаєтесь до поштового сервера, бажаєте переглянути будь�яку
web�сторiнку — зв’язуєтеся з певним web�сервером.

Протокол TCP/IP
Незалежно вiд того, що комп’ютери в Інтернетi вiдрiзняються

своїми платформами, операцiйними системами, вони прекрасно
«спiлкуються» один з одним. Це можливо завдяки тому, що вони по�
слуговуються однаковими правилами передавання даних — протоко�
лом TCP/IP. Вiн прийнятий усiма учасниками Інтернету й пiдтри�
мується бiльшiстю виробникiв мережного обладнання.

TCP/IP — основний транспортний протокол передавання даних
в Інтернетi. Абревiатура TCP/IP складається з двох частин: TCP
(Transmition Control Protocol — протокол керування передаванням)
i IP (Internet Protocol — протокол Internet).

Перша складова протоколу (TCP) забезпечує надiйний зв’язок
мiж комп’ютерами й керує передаванням даних. Протокол TCP подi�
ляє iнформацiю на порцiї — пакети, кожному з яких надає номер
для правильного вiдновлення iнформацiї пiд час одержання. Друга
складова (протокол IP) додає до кожного пакета службову iнформа�
цiю з адресами вiдправникiв i одержувачiв, забезпечуючи доставку
всiх пакетiв одержувачевi. Окремi пакети можуть подорожувати
рiзними шляхами Інтернету та дiстатися до одержувача в будь�яко�
му порядку. По надходженнi всiх пакетiв протокол TCP розмiщує їх
один за одним i забезпечує складання повiдомлення. Якщо деякi па�
кети загубилися — протокол TCP розв’язує й цю проблему. Маршру�
ти руху пакетiв мережею розраховує спецiальна програма — марш�
рутизатор.

Інформацiйнi ресурси Інтернету
Розглянемо ресурси, якi стають доступними за допомогою про�

вайдера.
Гiпертекстова система WWW (World Wide Web).
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Електронна пошта.
Вiддалений доступ до мережi.
Тематичнi конференцiї Usenet.
Розмова в мережi або IRC (Internet Relay Chat).
Голосове спiлкування i вiдеоконференцiї.
FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання файлiв).

IP<адреси
Усi комп’ютери, пiдключенi до Інтернету, знаходять один одного

в автоматичному режимi. Люди взагалi не беруть участi в переси�
ланнi повiдомлень завдяки тому, що кожний комп’ютер (хост або ву�
зол) має свою адресу, яка називається IP�адресою.

IP�aдpeca — запис, який точно визначає мiсцезнаходження ком�
п’ютера в Інтернетi i є записом чотирьох чисел у дiапазонi вiд 0 до
255, вiддiлених крапками, наприклад, 220.15.68.33.

Запис IP�адреси складається нiби з двох частин: перша означає
адресу пiдмережi Інтернету, до якої пiдключено вузол, а друга — ад�
ресу локального вузла всерединi пiдмережi.

IP�адреси серверiв мають бути зареєстрованi спецiальною служ�
бою iмен. Реєстрацiя — це просто занесення IP�адреси i доменного
iменi до каталогу. Індивiдуальна IP�адреса надається також комп’ю�
теру клiєнта пiд час його пiдключення до провайдера Інтернету. На�
дання адреси клiєнту вiдбувається автоматично, i клiєнт може не
знати своєї IP�адреси.

Доменнi iмена DNS
IP�адреси зручнi для iдентифiкацiї комп’ютерiв в Інтернетi, але

неприйнятнi для роботи користувачiв (не наочнi, погано запам’ято�
вуються, велика ймовiрнiсть помилки при введеннi). Тому замiсть
числових IP�адрес застосовується лiтерна система доменних iмен
DNS (Domain Name Server — доменне iм’я сервера). Згiдно з цiєю
системою iм’я кожного web�сервера є послiдовнiстю слiв, роздiлених
крапками, яка легко запам’ятовується користувачами.

Доменне iм’я однозначно визначає сервер в Інтернетi й скла�
дається за iєрархiчним принципом.

На найвищому рiвнi (домен верхнього рiвня) звичайно розташо�
вується назва країни, наприклад uk (Велика Британiя), ru (Росiя) або
uа (Україна). Але частiше замiсть назви країни ставиться скорочен�
ня, вiдповiдне типу органiзацiї, якiй належить домен: com (комер�
цiйний домен), gov (урядовий), mil (вiйськовий), edu (освiтнiй), net
(мережний), org (iнших органiзацiй).

У результатi доменне iм’я сервера (простiше домен) може мати
такий вигляд: kyivstar.net — сервер оператора мобiльного зв’язку,
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домен верхнього рiвня net; referat. ru — сервер рефератiв, країна ru
(Росiя).

Вiдповiднiсть мiж IP�адресами й доменними iменами встанов�
люється за допомогою баз даних, розмiщених на спецiальних
DNS�серверах. Сервери DNS виконують повсякденну роботу, не�
обхiдну для функцiонування системи доменних iмен.

Провайдери
Ланками зв’язку мiж клiєнтами та Інтернетом є органiзацiї або

приватнi особи, так званi ISP (Internet Service Provider — постачаль�
ник послуг Інтернету), або, простiше, провайдери. Сервер провайдера
має кiлька модемних входiв, до яких можуть приєднуватися корис�
тувачi для доступу до Інтернету.

Провайдер, як правило, забезпечує користувачам такi послуги
Інтернету:

доступ до iнформацiйних ресурсiв Інтернету;
надання адреси електронної пошти;
видiлення необхiдного простору на своєму вузлi для web�сторiнок
абонента;
реєстрацiя iндивiдуального домену користувача;
надання лiнiї зв’язку тощо.

Пiдключення користувачiв до мережi Internet
Можна видiлити 4 способи приєднання користувачiв до мережi

Internet. Цi способи визначають доступнi сервiси Internet, швидкiсть
обмiну iнформацiєю, а також вартiсть пiдключення i користування.

Користувач до мережi Internet може пiдключитися такими спосо�
бами:

1. З’єднання в режимi вiддаленого термiнала. Комп’ютер користу�
вача через модем i телефонну лiнiю з’єднується з комп’ютером,
пiдключеним до Internet. Комп’ютер користувача не має власної
IP�адреси i працює в режимi вiддаленого термiнала.

2. SLIP/PPP з’єднання. Найбiльш часто використовуваний тип
з’єднання. Комп’ютер користувача за допомогою модема й теле�
фонної лiнiї приєднується до комп’ютера�шлюзу провайдера, що
має вихiд в Internet. Обмiн комп’ютера користувача з комп’юте�
ром�шлюзом здiйснюється за протоколом SLIP (Serial Line Inter�
net Protocol) чи РРР (Point�to�Point Protocol). Комп’ютер корис�
тувача одержує IP�адресу й може користуватися всiма сервiсами,
що надає провайдер.

3. З’єднання через локальну обчислювальну мережу. У цьому випад�
ку комп’ютер користувача пiдключений до ЛОМ, сервер якої має
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вихiд в Internet. Користувачу доступнi всi послуги, якими
користується сервер.

4. З’єднання через видiлену лiнiю. Комп’ютер користувача з’єдна�
ний видiленою високошвидкiсною лiнiєю з мережею i може ко�
ристуватися всiма сервiсами Internet. Для пiдключення до такої
лiнiї звичайно використовуються спецiальнi пристрої.

5. З’єднання за технологiєю DSL — передача цифрового сигналу —
телефонними лiнiями.

Для пiдключення до мережi Інтернет в режимi Dial�Up, ADSL не�
обхiдно:

наявнiсть провайдера;

технiчнi засоби: комп’ютер, телефонний канал зв’язку, модем;

оплачений час (об’єм iнформацiї).

Режими iнформацiйного обмiну
В Інтернетi можливi два режими iнформацiйного обмiну —

on�line i off�line.

On�line — постiйний зв’язок користувача iз сервером провайдера.
Пiд час вiдкриття web�сторiнок, вiдправлення повiдомлень елек�
тронної пошти, «перекачування» файлiв користувач лишається
пiдключеним до мережi. Вiн може отримувати iнформацiю з мережi
i негайно реагувати на неї, тому on�line — це режим реального часу.

Off�line — це режим «вiдкладеного» зв’язку. Користувач передає
порцiю iнформацiї або отримує її протягом коротких сеансiв зв’язку,
а в iнший час комп’ютер вiдключений вiд Інтернету. Зрозумiло, що
це економiчнiший режим, нiж on�line. У режимi off�line, наприклад,
обробляються повiдомлення електронної пошти та групи новин.

УРОК № 20

Тема. Служби Інтернету. Поняття гiпертекстового документа,
гiперпосилання, web�сторiнки та web�сайту. Поняття всесвiтньої па�
вутини та навiгацiя нею.

Мета:
розглянути:
основнi послуги мережi Інтернет;

програмне забезпечення для роботи в мережi Інтернет;

iсторiю виникнення World Wide Web;

ввести поняття:
гiпертексту i web�сторiнки;

мови HTML.

Усі уроки інформатики. 9 клас 115



Базовi поняття й термiни: гiпертекстовi сторiнки, електронна по�
шта, телеконференцiї, файловi архiви, iнтерактивне спiлкування,
Інтернет�магазини.

Структура

І. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi (3–5 хв)

ІІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)

Служби Інтернету;

гiпертекст та гiпертекстовий документ;

гiперпосилання;

web�сторiнка та web�сайт;

мова HTML.

ІV. Самостiйна робота учнiв (15–20 хв)

V. Домашнє завдання (2–3 хв)

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (3–5 хв)

Хiд уроку

І. Актуалiзацiя опорних знань

Інформацiйна мозаїка
Із заданих наборiв слiв скласти поняття з теми «Глобальна ме�

режа Інтернет» — Інтернет, АRРАNEТ, TCP/IP, IP�адрес, DNS iм’я:

Інтернет мережа що вiдомства стала вiйськового попередницею
американського мережi.

Всесвiтня iнформацiї мiж що є сукупнiстю рiзнорiдних протоколiв
ТСР/ІР та окремих комп’ютерiв яка комп’ютерна мережа викорис�
товує стек комп’ютерних мереж для передачi користувачами
називається.

Комп’ютера в який точно визначає мiсцезнаходження Інтернетi
запис.

Транспортний Інтернет основний даних в мережi протокол пере�
дачi.

Роздiлених слiв яке доменне послiдовнiстю iм’я крапками є.

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi

За останнi 10 рокiв кiлькiсть комп’ютерiв, пiдключених до ме�
режi Інтернет, зросла в десятки разів. Що, на вашу думку, спричи�
нило такий стрiмкий рiст мережi Інтернет?

Оголошення теми уроку.
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ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Створення опорного конспекту.

Заслуховування доповiдей, пiдготовлених учнями.

Запис ключових можливостей мережi Інтернет.

Демонстрацiя

Сервiси мережi Інтернет:

Гiпертекстова система WWW (World Wide Web) — глобальна
система поширення iнформацiї, в якiй для пошуку та перегляду
файлiв застосовуються гiпертекстовi зв’язки.

Електроннапошта— засiб обмiну повiдомленнями, який нагадує
роботу звичайної пошти, але значно переважає її за швидкiстю до�
ставки повiдомлень.

Тематичнi конференцiї Usenet — це електроннi дошки, куди учас�
ники конференцiї можуть передавати повiдомлення й отримувати
вiдповiдi на них.

Розмова в мережi або IRC (Internet Relay Chat) — спiлкування
спiвбесiдникiв шляхом введення тексту з клавiатури.

Голосове спiлкування i вiдеоконференцiї — надає можливiсть двом
i бiльше абонентам чути i бачити один одного. Для проведення го�
лосових та вiдеоконференцiй абоненти повиннi мати певне облад�
нання (мiкрофон, динамiки, вiдеокамеру) i програмне забез�
печення.

FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання файлiв) — пе�
редавання програм i файлiв даних мiж комп’ютерами глобальної
мережi.

Програмне забезпечення для роботи
в глобальнiй мережi Інтернет
Органiзацiя роботи

Клас об’єднується в групи. Кожна група отримує окреме завдан�
ня (програми для роботи з гiпертекстовою системою WWW, елек�
тронною поштою i т. д.). Всi групи розмiщуються у формi кола.
Кожна група (одночасно працюють усi групи) визначає у своєму
колi перелiк програм iз заданого питання, записуючи їх на ар�
куші — назва аркуша — сервiс мережi Інтернет. Цей аркуш вона
передає наступнiй груп, i таким чином, листок ходить по колу до
тих пiр, поки тему не буде вичерпано. Кожна група робить записи
iншим кольором.

Слiд звернути увагу на те, щоб учасники заняття не дублювали
вже записаних думок.
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Узагальнення:
Internet Explorer, Opera, FireFox — web�браузери — програми для
перегляду web�сторiнок;
Outlook Express, TheBat — програми для роботи з електронною по�
штою;
Skype, ICQ — звуковий, текстовий та вiдеозв’язок з iншими ком�
п’ютерами, органiзацiя чатiв, участь у конференцiях, можливiсть
здiйснювати телефоннi дзвiнки на стацiонарнi та мобiльнi телефо�
ни (послуга платна) по Українi та за кордон;
програми автодозвону;
FlashGet, DownloadMaster — програми для «скачування» iнфор�
мацiї.

ІV. Самостiйна робота учнiв

Короткий огляд правил роботи з програмою Опера.
Робота учнiв.
Інструктивна картка

1. Запуск програми Опера — ярлик на робочому столi.
2. В адреснiй стрiчцi ввести адресу:

http://uk.wikipedia.org/wiki/WWW
http://uk.wikipedia.org/wiki/Браузер
http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://uk.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
http://uk.wikipedia.org/wiki/Opera
http://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome

3. Опрацювати теоретичний матерiал.
4. Знайти вiдповiдi на питання та тлумачення понять. Вiдповiдi

оформити у виглядi документа WORD або PowerPoint:
WWW
браузер
гiпертекст
web�сторiнка
клiєнт�сервер
сайт
Веб 2.0
URL

5. Робота з програмою�браузером в автономному режимi (за можли�
востi on�line). Ознайомлення з iнтерфейсом програми, перегляд
HTML�документiв:
http://vintest.org.ua/
http://www.omega.km.ua/
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http://www.i.ua/
http://ostriv.in.ua/
Скрiншоти вiдвiданих сайтiв зберегти. Проаналiзувати вiдвiданi

сайти за схемою:
URL�адреса web�сайту:
Назва web�сайту:
Яка мета створення цього web�сайту? Для чого (кого?) вiн був ство�
рений?
Яка органiзацiя або особа створили цей сайт?
Що подано на сайтi — об’єктивнi факти чи особиста думка автора?
Посилання на якi iншi джерела iнформацiї вказано на сайтi?
Якi iншi органiзацiї пов’язанi з цим сайтом?
Хто автор сторiнки i чи має право автор подавати iнформацiю вiд
свого iменi?
Чи забезпечена органiзацiя зворотного зв’язку з web�сайтом i мож�
ливiсть спiлкування з автором статтi чи менеджером сайту?
Коли сайт був створений i як часто вiн поновлюється?
Чи можна перевiрити iнформацiю, подану на сайтi, за допомогою
iнших джерел (книг, журналiв тощо)?
Обговорення сайтiв.

V. Засвоєння, повторення навчального матерiалу
Прес�конференцiя — групи учнiв готують по кiлька запитань

творчого проблемного характеру за темою «Структура сайту та їх
призначення».

Обмiн запитання�вiдповiдь у виглядi конкурсу.

VI. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.
Пiдготувати виступ на тему «Інтерфейс, правила роботи та на�

лаштування браузерiв» (учнi об’єднуються в групи).

VIІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Узагальнення навчального матерiалу.

Теоретичний матерiал до уроку

World Wide Web i гiпертексти
У перекладi з англiйської World Wide Web буквально означає

«павутиння, що поширюється по всьому свiту». Система WWW була
створена у 1989 роцi вченими органiзацiї CERN (Європейський центр
ядерних дослiджень) у Женевi. World Wide Web спочатку була при�
значена для використання рiзними групами спецiалiстiв, якi за
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допомогою її могли отримати доступ до заздалегiдь пiдготовленої
iнформацiї.

Протягом наступних рокiв система WWW стрiмко розвивалася,
ставши найпопулярнiшою службою в Інтернетi. Нинi WWW задо�
вольняє iнформацiйнi потреби найширших верств населення, вклю�
чаючи сотнi тисяч вузлiв Web. На кожному вузлi можуть розмiщати�
ся тисячi й сотнi тисяч документiв, їхня загальна кiлькiсть у WWW
зростає з кожною секундою, тому що їх створює величезна армiя
спецiалiстiв i аматорiв у рiзних куточках земної кулi. Що ж таке
World Wide Web?

World Wide Web — це глобальна система поширення гiпертексто�
вої iнформацiї, яка використовує для транспортування канали Інтер�
нет. Термiн гiпертекст було введено задовго до появи Інтернету.
Аналогом гiпертексту може бути звичайна енциклопедiя, її том
складається з невеликих статей на певнi теми, а в кожнiй iз них мо�
жуть мiститися посилання на iншi статтi. Якщо вас зацiкавила стат�
тя, вказана в посиланнi, ви можете за ним звернутися до потрiбного
тому.

Прикладом гiпертекстової системи є довiдкова система ОС
Windows.

Гiпертекст — це спосiб органiзацiї тексту, графiки й iнших да�
них, у якому елементи даних пов’язанi мiж собою. Пов’язанi можуть
бути як елементи одного документа, так i рiзних документiв. Гiпер�
текстова структура є основою World Wide Web.

Зв’язки (links) в гiпертекстовiй структурi здiйснюються за допо�
могою посилань. Керуючись ними, користувач може з одного доку�
мента викликати iнший, з нього — наступний i т. д.

Гiпертекстовi документи у World Wide Web розмiщаються на
web�cepвepax. Web�сервери обробляють запити клiєнтiв та поверта�
ють їм копiї потрiбних документiв.

Web<сторiнки, браузери
Гiпертекстовi документи у WWW подаються у виглядi web�сто�

рiнок. Web�сторiнка звичайно мiстить рiзноманiтну iнформацiю:
текст, графiку, звуки, вiдео. На нiй є видiленi слова або графiчнi зоб�
раження, якi пiдсвiчуються певним свiтлом i на яких покажчик
мишi звичайно перетворюється на зображення руки з пiднятим вка�
зiвним пальцем, — це i є посилання. Будь�яке посилання — це вхiд
до iншого документа: клацання мишею по посиланню вiдкриває той,
на який воно вказує.

Звичайнi текстовi документи, як вiдомо, готуються у текстових
форматах (розширення txt, doc тощо). Web�документ також має свiй
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формат (розширення htm або html), який визначається мовою
розмiтки HTML (приклад коду web�сторiнки).

Якщо iснує World Wide Web, то мають iснувати й програми пере�
гляду її ресурсiв.

Програми, якi вiдображають документи Web на екранi, назива�
ються браузерами (або броузерами).

Слово «браузер» походить вiд англiйського browse — «читати без�
ладно». Можливо, цей термiн вiдображає характер роботи середньо�
го користувача з web�сторiнками у WWW.

Існує багато браузерiв: деякi з них можуть працювати лише з тек�
стами, iншi — вiдображають графiку, але мають обмеженi засоби на�
вiгацiї тощо. Та безумовним лiдером у цiй галузi є програми Opera,
Microsoft Internet Explorer, Fire Fox.

Протокол HTTP
Отже, Інтернет має рiзноманiтнi iнформацiйнi ресурси. Запит

клiєнта до того чи iншого ресурсу формується вiдповiдно до певного
протоколу, причому для кожного ресурсу Інтернету iснує свiй. Так,
для роботи у World Wide Web необхiдний протокол HTTP (HyperText
Transport Protocol — протокол передавання гiпертексту). Для досту�
пу до файлових ресурсiв застосовується протокол FTP тощо.

URL
Нагадаємо, що комп’ютери в Інтернетi зв’язуються за допомогою

протоколу TCP/IP, знаходячи один одного за IP�адресою. Наочна
система адресацiї заснована на доменних iменах. За допомогою до�
менних iмен записуються адреси ресурсiв у Інтернетi. Вiдповiдний
запис називається URL.

URL (Uniform Resource Locator — унiфiкований локатор ресур�
су) — це певна система iмен для iдентифiкацiї ресурсiв у Інтернетi.
Будь�яка iнформацiя, розмiщена в ньому, має свiй URL.

У запису URL зазначаються такi данi (злiва направо):
протокол доступу до ресурсу (HTTP, FTP тощо);
доменне iм’я сервера, на якому розмiщено ресурс;
адреса порту, використовуваного для зв’язку;
специфiкацiя ресурсу на жорсткому диску сервера (шлях до фай�
ла, його iм’я та мiтка).
Наприклад URL для web�сторiнки:
http://www.freesoft.ru
URL може складатися з латинських лiтер (а—z), цифр (0—9)

й iнших знакiв, крiм символiв, якi мають спецiальне призначення
([]{} | \ ‘).
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УРОК № 21

Тема. Використання та настроювання браузера. Вибiр системи
кодування пiд час перегляду web�сторiнок. Збереження web�сторiнок
та їх фрагментiв на локальному комп’ютерi. Використання списку
сайтiв, обраних для швидкого доступу.

Мета:
розглянути:
призначення, iнтерфейс та налаштування програм�браузерiв;
формати web�сторiнок.
Базовi поняття й термiни: WWW, гiпертекст, браузер.

Структура
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (15–20 хв)
ІІ. Практична частина (15–20 хв)
ІІІ. Засвоєння знань (5–10 хв)
IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (3–5 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
Заслуховування виступiв учнiв з одночасною демонстрацiєю в ре�

жимi онлайн. Один учень вiд групи показує та пояснює правила ро�
боти з одним iз браузерiв: Internet Explorer, Opera, Mozila FireFox,
Ghrome.

Аналiз iнформацiї
Заповнити таблицю (оцiнка вiд 1 до 5 балiв)

Браузер

Інтер�
фейс

користу�
вача

Заванта�
ження
файлiв

Можли�
востi
щодо

роботи
з елек�

тронною
поштою

Навiга�
цiя,

робота
з вклад�

ками

Сторiнки
кодуван�

ня

Можли�
востi

налашту�
вання.

Безпека

Internet
Explorer

Opera

Mozila
FireFox

Ghrome
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ІІ. Практична частина
Використовуючи програми�браузери в онлайні, виконати за�

вдання:
1. Обмежити доступ до сайтiв, що мiстять: сцени насилля, сексуаль�

ний вмiст, споживання наркотикiв та алкоголю.
2. Виключити вiдображення малюнкiв.
3. Вiдвiдати сайти:

школи;
Київського нацiонального унiверситету;
Мiнiстерства освiти i науки України;
Верховної Ради України.

ІІІ. Засвоєння знань
Аналiз таблицi, внесення коректив в оцiнку браузерiв. Вибiр

«кращого» браузера для використання в школi.

IV. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.
Пiдготувати виступи за темою «Пошук iнформацiї в мережi

Інтернет».

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Теоретичний матерiал до уроку

Браузер Internet Explorer

Можливостi браузерiв
Перегляд web�сторiнки виконується програмами�браузерами, якi

аналiзують документи, створенi мовою HTML. До них належать най�
популярнiшi браузери Internet Explorer (фiрма Microsoft), Opera,
Fire Fox.

Наведемо основнi можливостi браузера Internet Explorer щодо ро�
боти з рiзноманiтними документами i файлами.

Вiдображення не лише текстової iнформацiї, а й вiдтворення зву�
ку, анiмацiї, вiдео.
Перехiд до web�сторiнок, якi переглядалися ранiше (за допомогою
кнопок Назад i Вперед).
Автоматичне створення списку вузлiв, якi вiдвiдувалися ранiше.
Вiдстежування вибраних web�сторiнок шляхом накопичення яр�
ликiв у системнiй папцi Избранное.
Пошук web�вузлiв за заданими ключовими словами або фразами.
Internet Explorer виконує роль менеджера файлiв (аналогiчно про�
грамi Проводник з Windows).
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Браузер дозволяє однаково легко вiдкривати web�сторiнки i фай�
ли, якi зберiгаються на жорсткому диску. Водночас у вiкнi Internet
Explorer можуть вiдображатися текстова i графiчна iнформацiя, вiд�
творюватися звуки, вiдео.

Запуск браузера i пiдключення до Інтернету
Двiчi клацнути по значку Internet Explorer на робочому столi
Windows;
клацнути по значку Запустить обозреватель Internet Explorer на
панелi Быстрый запуск на панелi задач;
у вiкнi Проводник або Мой компьютер двiчi клацнути по значку до�
кумента HTML.
Пiсля пiдключення до Інтернету автоматично почнеться заванта�

ження основної (домашньої) web�сторiнки. Ви можете не чекати його
завершення i завантажити iншу web�сторiнку, якщо вкажете її URL
у рядку Адрес вiкна Internet Explorer.

Якщо ви захочете дiзнатися про обсяг здобутої та вiдправленої
iнформацiї, а також тривалiсть роботи в Інтернетi, наведiть покаж�
чик мишi на значок комп’ютерiв i прочитайте цi данi на спливнiй
пiдказцi.

Режим автономної роботи
Браузер Internet Explorer може працювати у двох основних режи�

мах: on�line i off�line. Off�line або режим автономної роботи (тобто
без пiдключення до Інтернету) встановлюється, якщо пiсля запуску
Internet Explorer у дiалозi Удаленное соединение натиснути кнопку
Работать автономно.

В автономному режимi можна виконувати операцiї iз файлами
i папками, як у програмi Проводник, а також переглядати web�сто�
рiнки, скопiйованi на жорсткий диск.

Вiкно Internet Explorer
Вiкно браузера Internet Explorer нагадує вiкна бiльшостi Win�

dows�додаткiв. Однак є деякi особливостi, якi ми розглянемо.
Меню Internet Explorer складається з таких пунктiв: Файл, Прав�

ка, Вид, Избранное, Сервис, Справка. Нижче вiд меню розташована
панель Обычные кнопки з такими iнструментами:

Назад — виведення документа Web, який переглядався ранiше;
Вперед — виведення на екран наступної сторiнки;
Остановить — припинення завантаження поточної web�сторiнки;
Обновить — повторне завантаження сторiнки, яка переглядається;
Домой — повернення на основну (домашню) сторiнку;
Поиск — вiдкриття панелi пошуку;
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Избранное — вiдображення списку «вибраних» ресурсiв у лiвiй
частинi вiкна;
Журнал — вiдображення списку вузлiв, якi переглядалися
ранiше;
Почта — вiдкривається вiкно програми електронної пошти;
Печать — друк поточної web�сторiнки.
Пiд панеллю Обычные кнопки мiститься панель Адрес, яка має

поле для введення адреси i розкривний список з ресурсами Інтерне�
ту, що вiдвiдувалися ранiше. У цьому полi, яке називається рядком
адреси, ви бачите URL поточної web�сторiнки або шлях до файла до�
кумента на жорсткому диску. До рядка адреси можна вводити URL
нового ресурсу, який ви збираєтеся завантажити, або iм’я файла на
диску, який ви хочете переглянути за допомогою браузера.

Бiльшу частину вiкна браузера займає зона документа, в нiй
вiдображається поточна web�сторiнка або документ, вiдкритий за до�
помогою Internet Explorer.

У нижнiй частинi вiкна Internet Explorer мiститься рядок стану
з iнформацiєю про поточнi операцiї, що виконуються програмою (на�
приклад, установка з’єднання, завантаження сторiнки тощо).

Вiдключення вiд Інтернету i вихiд з Internet Explorer
Вихiд з програми Internet Explorer вiдбувається звичайним для

Windows чином, наприклад, клацанням мишею по кнопцi закриття
вiкна, яка розмiщена в рядку заголовка, або клацанням по вiдпо�
вiдному пункту системного меню в лiвому верхньому кутi.

Якщо ви пiдключенi до Інтернету, то пiд час виходу з програми
браузера система надасть запит щодо того, чи потрiбно розривати
зв’язок з провайдером. У вiдповiдному дiалозi оберiть один з варi�
антiв виходу з Internet

Explorer: з розриванням зв’язку з провайдером (кнопка Отклю�
читься сейчас) або зi збереженням зв’язку (кнопка Оставаться на
линии).

Розiрвати зв’язок з провайдером, не виходячи з програми
Internet Explorer, можна подвiйним клацанням по пiктограмi двох
комп’ютерiв на панелi задач i вибором опцiї Отключиться в наступ�
ному дiалозi. Не забувайте розривати зв’язок вiдразу по закiнченнi
роботи в Інтернетi, особливо якщо не передбачено автоматичного
вiдключення зв’язку.
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УРОК № 22

Тема. Засоби пошуку iнформацiї в Інтернетi. Принципи функцiо�
нування web�каталогiв та пошукових систем. Стратегiї пошуку
iнформацiї. Практична робота № 8 «Пошук iнформацiї в Інтернетi»

Мета:
розглянути:
пошуковi системи мережi Інтернет;
правила пошуку iнформацiї в глобальнiй мережi Інтернет;
сформувати вмiння пошуку необхiдної iнформацiї (текст, графiка
i т. д.) в мережi Інтернет.
Базовi поняття й термiни: браузер, домашня сторiнка, пошукова

система, каталог, покажчик, ключовi слова, правила пошуку, вибра�
не, журнал, налаштування браузера, кодування.

Структура
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя знань (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
ІІІ. Практична робота № 8 (15–20 хв)
IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (3–5 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя знань

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Створення «Шпаргалки». Робота в групах. Учнi об’єднуються

в групи по 2–3 учнi. Вчитель призначає старшого групи, який пiдби�
рає собi помiчникiв.

Короткий огляд правил роботи з програмою Опера.

Самостiйна робота учнiв
Інструктивна картка

1. Запуск програми Опера — ярлик на робочому столi.
2. В адреснiй стрiчцi ввести адресу (скопiювати з картки в адресну

стрiчку):
http://www.google.com/support/websearch/bin/static.py?page=se
archguides.html&ctx=basics&hl=ru
http://nigma.ru/index_menu.php?action=click_menu&menu_elem
ent=searchsyntax

3. Опрацювати теоретичний матерiал.
4. На основi переглянутих вiдомостей розробити рекомендацiї щодо

пошуку iнформацiї в мережi Інтернет.
Аналiз «Шпаргалок» та їх корекцiя.
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ІІІ. Практична робота № 8

Робота з програмою�браузером в онлайнi. Пошук iнформацiї.
Текстова:
прогноз погоди;
курс гривнi вiдносно свiтових валют;
проведення пошуку;
прайс�лист комп’ютерної фiрми;
iсторiя України;
розклад руху автобусiв (м. Хмельницький).
Графiчна:
герб України;
карта Хмельницької областi;
ноутбук;
вiтальна листiвка.
Музика:
гiмн України;
улюблена музична композицiя.
Звiт оформити за допомогою текстового редактора (скрiншоти

сторiнок iз знайденою iнформацiєю).

IV. Домашнє завдання

Вивчити конспект уроку.

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Узагальнення матерiалу у формi бесiди.

Теоретичний матерiал до уроку

Програми<браузери. Правила роботи. Правила навiгацiї
Щоб знайти iнформацiйний ресурс, потрiбно знати або точну ад�

ресу web�сторiнки, або мати уявлення про тему пошуку. Слiд
пiдключитися до мережi, запустити програму�браузер (Internet
Explorer або Netscape Navigator, або Opera, або Mozilla) i ввести по�
трiбну адресу в адресний рядок.

Якщо користувач часто вiдвiдує деяку сторiнку, вiн може надати
їй статусу домашньої сторiнки, тодi пiд час кожного запуску браузер
завантажуватиме її автоматично.

Пiд час запуску браузера може завантажуватися або домашня,
або порожня сторiнка, або сукупнiсть сторiнок на закладках, якщо
домашня сторiнка була органiзована як набiр сторiнок.

Адресу потрiбної сторiнки слiд ввести у поле Адрес і натиснути на
клавiшу вводу чи клацнути на кнопцi Открыть (Перейти, Обновить).
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Тепер можна вiзуально ознайомитися з матерiалами (контен�
том — змiстом, наповненням) головної сторiнки i в разi потреби
вiдкрити наступну сторiнку.

Для переходiв мiж вiдкритими сторiнками слугують кнопки На�
зад i Вперед.

Якщо на гiперпосиланнi клацнути правою клавiшею мишi, то от�
римаємо можливiсть вiдкрити нову сторiнку в iншому вiкнi чи
в новiй закладцi. В одному вiкнi можна вiдкрити декiлька закладок,
якi забезпечать швидке i зручне перемикання мiж сторiнками.

Пошук вiдомостей в Інтернетi. Пoшуковi системи.
Тематичнi каталоги
Найпростiше реалiзувати пошук потрiбної iнформацiї, якщо

вiдома адреса ресурсу. Однак часто така адреса невiдома. Тодi корис�
туються пошуковими системами (каталогами i покажчиками).

Пошукова система — це сайт, який дає змогу вiдшукати по�
трiбний iнформацiйний ресурс у web�просторi за темами (спорт, кни�
ги, новi фiльми, музика, погода тощо) або ключовими словами.

Бiльшiсть пошукових систем є порталами. Портали дають змогу
вiдiслати SMS, взяти участь у форумi, чатi, вiдкрити власну елек�
тронну скриньку, опублiкувати власний сайт тощо.

Каталоги дають доступ до систематизованих редакторами най�
важливіших web�ресурсів Інтернету. Наприклад, Yahoo! — каталог
у США (www.yahoo.com), «Народ» — у Росії (www.narod.ru), «Ме�
та» — в Україні (www.meta.ua).

Покажчики автоматично (без участі людини) систематизують
і класифікують посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті мето�
дом аналізу змісту сайтів спеціальними програмами.

Наприклад: Google (www.google.ua), «Рамблер» (www.rambler.ru),
Webber (www.webber.net.ua), Nigma (nigma.ru).

Правила ефективного пошуку в Інтернетi
Розглянемо пошук за ключовими словами. Наприклад, щоб

дiзнатися, якою буде погода завтра у Києвi, достатньо ввести через
пропуск (або знак «+») у вiдповiдне поле пошуку два слова (погода
Київ або погода + Київ) i натиснути на клавiшу вводу чи кнопку По�
иск. Отримаємо список посилань на сайти, якi мають шукану метеоi�
нформацiю. Тепер достатньо вибрати одне з них або декiлька для по�
рiвняння.

Щоб дiзнатися про результати iгор або плани футбольного клубу
«Динамо» Київ, достатньо трьох (або й двох) ключових слiв — фут�
бол Динамо Київ.
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Пiд час пошуку система розглядає коренi слiв. Тому результати
пошуку можуть мiстити слова у вiдмiнках i у рiзному порядку. Не
розглядаються введенi користувачем прийменники.

Якщо отримують дуже багато посилань, то для ефективнiшого
пошуку застосовують так званий розширений пошук, накладаючи
додатковi умови. Наприклад, якщо деякого слова не має бути в ре�
сурсi, то в рядку пошуку перед ним ставлять знак «–». Наприклад,
пошук за ключовими словами (футбол Динамо–Київ) дасть список
ресурсiв про всi футбольнi клуби «Динамо», крiм київського.

Щоб знайти ресурс, що мiстить фразу дослiвно, її треба взяти
у лапки. Правила розширеного пошуку в конкретнiй пошуковiй сис�
темi описанi в її довiдковiй службi.

Отже, головний принцип пошуку iнформацiї на web�серверах по�
лягає у використаннi тем (роздiлiв, категорiй) пошукових систем
(спорт, музика, погода, фiльми, освiта, полiтика тощо); ключових
слiв чи повної назви об’єкта пошуку. Таку повну назву беруть у лап�
ки, наприклад, «Шевченко Тарас Григорович».

У навчальних цiлях пошук у мережi здiйснюють з метою збору
матерiалiв для пiдготовки рефератiв з рiзних предметiв. Зазначимо
важливе правило етикету: у списку лiтератури обов’язково потрiбно
вказувати web�адреси використаних ресурсiв.

Збереження сторiнок. Робота з папкою Избранное
i з журналом
Завантаживши потрiбну сторiнку, її можна переглянути, надру�

кувати, зберегти у власнiй папцi на диску як набiр файлiв. Часто по�
трiбно зберегти посилання на сторiнку в папцi вибраних сторiнок.
Таку папку називають Избранное. Збереження можна зробити за до�
помогою контекстного меню чи кнопки. Вибранi ресурси вiдкрива�
ють шляхом активiзацiї вiдповiдного ранiше збереженого посилання
у папцi Избранное.

Для структуризацiї вибраних посилань у папцi Избранное варто
створювати додатковi (особистi чи тематичнi) папки командою До�
бавить в папку Избранное... → Создать папку.

Для перегляду сторiнок, якi вiдкривали ранiше, корисним є жур�
нал облiку вiдвiданих ресурсiв. Браузер веде його автоматично. Вiн
мiстить у хронологiчному порядку за днями тижня чи в iншому по�
рядку назви й адреси всiх сайтiв, якi вiдвiдував користувач протягом
певного часу. Журнал вiдкривають командою Вид → Панель обозре�
вателя → Журнал. Активiзувавши тут адресу сайту, вiдкриється
список назв вiдвiданих на ньому сторiнок. Якщо назва сторiнки
сiрого кольру, то це лише посилання на ресурс. Якщо ж звичайне

Усі уроки інформатики. 9 клас 129



написання, то це ресурс, що є в пам’ятi комп’ютера на диску. Його
можна вiдкрити в автономному режимi (off�line), тобто не пiд’єдную�
чись до Інтернету.

Налаштовування браузера
Браузер налаштовує користувач до своїх потреб засобами команд

Сервис → Свойство браузера. Тут можна:
1) задати обмеження доступу неповнолiтнiм щодо перегляду сайтiв

для дорослих;
2) створити профiль з особистими даними, якщо користувач хоче по�

пуляризувати iнформацiю про себе в Інтернетi;
3) задати рiвень безпеки доступу до сертифiкованих iнформацiйних

ресурсiв (високий, середнiй, низький);
4) вибрати одне з можливих пiдключень до Інтернету;
5) задати правила зберiгання у журналi вiдвiданих за певну

кiлькiсть днiв сторiнок;
6) вимкнути режим вiдображення рисункiв з метою прискорення

роботи браузера;
7) вимкнути вiдтворення звуку, вiдео та анiмацiї;
8) заблокувати контакт з окремими адресами тощо.

Кодування
Якщо текст україно� чи росiйськомовної сторiнки вiдобража�

ється неправильно, то потрiбно змiнити спосiб кодування сторiнки
командами Вид, Кодирование. Тип кодування потрiбно з меню пiдби�
рати навмання з�помiж таких способiв кодування (кодових стор�
iнок):

Кирилиця (Windows);
Юнiкод;
Кирилиця (DOS);
Кирилиця (KOI8�U);
Кирилиця (K0I8�R) тощо.

УРОК № 23

Тема. Комбiнований залiк з теми «Комп’ютернi мережi».
Мета:
визначити:
рiвень навчальних досягнень учнiв із теми «Комп’ютернi мережi»;
продовжувати формувати вмiння:
роботи з браузером;
пошуку iнформацiї в мережi Інтернет;
використовувати ресурси локальної мережi;
копiювати й перемiщувати об’єкти в локальнiй мережi.
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Структура уроку

І. Органiзацiйний етап (8–10 хв)
ІІ. Комбiнований залiк (30–35 хв)
Комп’ютерне тестування.
Практичне завдання.
ІІІ. Домашнє завдання (3–5 хв)
IV. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–8 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Комбiнований залiк
1. Комп’ютерне тестування (TestW2).
2. Виконання практичного завдання.

Початковий рiвень (3 бали)
1. Завантажити браузер.
2. Використовуючи засоби мережi Інтернет, знайти iнформацiю про:

погоду на наступний тиждень;
курс основних валют;
державну пiдсумкову атестацiю для 9�х класiв у поточному роцi.
Зберегти знайдену iнформацiю у виглядi скрiншотiв.
Середнiй рiвень (3 бали)

3. Визначити та записати ІР�адресу ПК.
4. Навести приклади доменних iмен.
5. Знайти web�сайт школи (зберегти скрiншот).

Достатнiй рiвень (3 бали)
6. З документа Залiк.doc (диск D: на комп’ютерi з iменем Student1)

скопiювати текст у власний документ.
7. Встановити спiльний доступ до папки Install.

Високий рiвень (3 бали)
8. У мережi Інтернет знайти три електроннi бiблiотеки (зберегти

скрiншоти). Занести знайденi web�сайти до роздiлу Избранное ва�
шого браузера.

9. Ввести в першiй стрiчцi документа прiзвище, iм’я, клас. Вiдфор�
матувати та вiддрукувати свiй документ на однiй сторiнцi.

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити тему «Програмне забезпечення».

IV. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок.
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ТЕМА 6. ОСНОВИ РОБОТИ
З ТЕКСТОВОЮ IНФОРМАЦIЄЮ (4 ГОД)

УРОК № 24

Тема. Призначення, можливостi i класифiкацiя систем обробки
текстiв.

Мета:
розглянути:
призначення й можливостi систем обробки текстiв;
класифiкацiю систем обробки текстiв;
ввести поняття:
текстового редактора;
текстового документа;
сформувати вмiння:
завантажувати текстовi редактори.
Базовi поняття й термiни: текстовий редактор, процесор; видав�

ничi системи.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (6–10 хв)
ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi (3–5 хв)
ІІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Системи опрацювання текстової iнформацiї:
текстовi редактори;
текстовi процесори;
видавничi системи.
Текстовий процесор WORD 2003:
завантаження текстового процесора WORD 2003;
головне вiкно текстового процесора WORD;
створення, вiдкриття, редагування та збереження текстових доку�
ментiв;
використання довiдкової системи.
IV. Практичне завдання (10–15 хв)
V. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (2–3 хв)
VI. Домашнє завдання (2–3 хв)
VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)
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Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
за планом

Клавiатура, призначення клавiш.
Робота з клавiатурним тренажером — 5 хв. (Попереднє оцiнюван�
ня швидкостi набору.)

ІІ. Мотивацiя навчальної дiяльностi

До недавнiх пiр обробкою текстiв займалися в основному професiо�
нали: друкарки, видавцi, працiвники друкарень. Тепер, завдяки поши�
ренню персональних комп’ютерiв, пiдготовка тексту стала доступною
практично кожнiй людинi, що має навички користувача ПК. Для робо�
ти з текстовою iнформацiєю розроблене вiдповiдне програмне забезпе�
чення: текстовi редактори, текстовi процесори, видавничi системи.

Спробуємо розiбратися в цих поняттях бiльш детально.

ІІІ. Вивчення нового матерiалу

Вступне слово вчителя
Тема, яку ми починаємо вивчати, — «Текстовий редактор». На її

вивчення вiдводиться 4 години. У кiнцi теми — тематичне оцiнюван�
ня у виглядi комп’ютерного тестування та практичного завдання.

Ознайомлення з планом вивчення теми

Орiєнтовний обсяг знань i вмiнь
Ознайомлення зi стендом «Вивчаємо тему», таблицями «Учнi по�

виннi знати та вмiти», «Критерiї оцiнювання». Оголошення теми
уроку.

Пояснення навчального матерiалу
Довгий час знання, яких набувала людина протягом життя, пере�

давались усно вiд поколiння до поколiння, що не забезпечувало без�
перервного поповнення бази знань людства в цiлому. Безперервний
процес збереження iнформацiї забезпечила писемнiсть, яка дозволя�
ла накопичувати iнформацiю.

Спочатку люди викарбовували написи на камiннi, потiм видав�
лювали гострими паличками на глиняних дощечках. Писали палич�
ками на папiрусi, пензликами на шовку i перами на паперi. Гусяче
перо змiнили ручки з металевим пером, а їх — графiтовi олiвцi, авто�
ручки, а згодом друкарськi машини.

Проте в роботi з текстами залишалося незмiнним головне: щоб
внести змiни в текст, його потрiбно було щоразу переписувати або
передруковувати. І лише застосування комп’ютерiв i спецiальних
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програм принципово змiнило технологiю роботи з текстом. У чому ж
полягають переваги у використаннi ПК для обробки текстiв? (Вiдпо�
вiдi учнiв записуються й аналiзуються.)

Для роботи з текстом на ПК використовують: текстовi редактори,
текстовi процесори та видавничi системи. У загальному їх називають
системами обробки текстiв — програми, якi призначенi для створен�
ня, редагування й друку текстових документiв.

Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, реда�
гувати, форматувати та зберiгати текст.

Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, реда�
гувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, пере�
вiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато
iнших складних операцiй.

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, за допомо�
гою якої можна створювати високоякiснi оригiнал�макети, що
мiстять текст i графiчнi зображення для тиражування в друкарнi.

Наприклад:
текстовi редактори (Multi�Edit, Блокнот, WordPad, Твiр, Лекси�
кон);
текстовi процесори (Microsoft Word, Word Prefect, OpenOffice,
Word�Star);
настiльнi видавничi системи (Adobe PageMaker, Corel Ventura,
Publisher, QuarkXPress,).

Класифiкацiя текстових процесорiв
(створюємо за вiдповiдями учнiв)

134 О. В. Костриба

За способом
використання

За призна�
ченням

Текстовi
процесори

За формою
тексту

Спецiального
призначення

Лiнiйнi

Нелiнiйнi

Автономнi
Загального

призначення

Мережнi

Можливостi текстових редакторiв
(створюємо за вiдповiдями учнiв)

Об’єкти текстового документа
Основне мiсце в текстовому документi займає текст — саме тому

цi документи й називаються текстовими. Найпростiшi текстовi доку�
менти складаються тiльки з текстових об’єктiв: символiв, слiв, ре�
чень, рядкiв, абзацiв, сторiнок. З удосконаленням систем опрацю�
вання текстiв у текстовi документи почали включати й нетекстовi
об’єкти: графiчнi зображення, таблицi, формули, дiаграми, схеми,
карти тощо. З появою мультимедiйного обладнання та комп’ютер�
них мереж список об’єктiв текстових документiв поповнився вiдео
i аудiоiнформацiєю, мультиплiкацiєю, звуковим супроводом, поси�
ланнями на рiзнi мережнi ресурси.

Кожен з цих об’єктiв має свої властивостi.

Приклади об’єктiв текстового документа та їх
властивості

Об’єкт Властивостi об’єкта

Символ Шрифт, розмiр, колiр, накреслення, зсув, iнтервал мiж
символами
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Об’єкт Властивостi об’єкта

Абзац Вiдступи вiд країв лiвого i правого поля, вiдступ першого
рядка, вирiвнювання, мiжрядковий iнтервал, iнтервали пе�
ред абзацем i пiсля

Сторiнка Розмiр аркуша сторiнки, її орiєнтацiя, розмiр полiв, нуме�
рацiя, колонтитули

Таблиця Кiлькiсть рядкiв i стовпцiв, їх висота i ширина, вирiвню�
вання по ширинi i по висотi

Графiчнi
зображення

Тип, розмiр, кольори, розміщення, спосiб обтiкання тек�
стом

Об’єкти текстового документа можуть створюватися як засобами
самої програми опрацювання текстiв, так i імпортуванням в доку�
мент з iнших програм або файлiв.

Над кожним об’єктом система опрацювання тексту може викону�
вати певнi операцiї для змiни значень їх властивостей, застосовуючи
для цього або власнi засоби, або засоби iншої програми.

Формати файлiв текстових документiв
Існує багато форматiв файлiв, в яких системи опрацювання

текстiв зберiгають текстовi документи. Кожна з цих систем викорис�
товує певний набiр форматiв, якi користувач може вибрати для запи�
су файлiв залежно вiд потреб. У кожнiй iз програм один iз форматiв
є стандартним i встановлений за замовчуванням. Так, наприклад,
в текстовому редакторi Блокнот стандартним є формат .txt, а в тек�
стовому процесорi Word — формат .doc.

Для роботи з файлами iнших форматiв системи опрацювання текс�
тiв мають у своєму складi спецiальнi програми�конвертори, якi пере�
творюють файли текстового документа з одного формату в iнший.

Найпоширенiшi формати файлiв текстових документiв
та їх характеристики

Фор�
мат

Характеристики

ТХТ У файлi зберiгається тiльки текст з розбиттям на абзаци i без
форматування

DOC У файлi зберiгається текст, рисунки, вставленi об’єкти, значення
їх властивостей

RTF У файлi зберiгається текст, рисунки, вставленi об’єкти, значення
їх властивостей. Крiм того, мiстяться додатковi вiдомостi про фор�
матування об’єктiв, що дозволяє опрацьовувати цi документи в рiз�
них системах опрацювання текстiв рiзних операцiйних систем
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Огляд середовища текстового процесора WORD за планом:
1. Завантаження текстового процесора WORD 2003.
2. Головне вiкно текстового процесора WORD.
3. Створення, вiдкриття, редагування та збереження текстових до�

кументiв.
4. Використання довiдкової системи.

Розповiдь з демонстрацiєю (використовується екран, iнтерактив�
на дошка або локальна мережа).

IV. Практичне завдання
Скласти порiвняльну характеристику текстових редакторiв

Блокнот та WordPad.
Очiкуваний результат:

Текстовий редактор
Блокнот

Текстовий редактор
WordPad

Завантаження Пуск → Программы →
Стандартные → Блокнот

Пуск → Программы →
Стандартные → WordPad

Кнопки керуван�
ня вiкном

вiдповiдно команди: Свернуть,
Развернуть (або Восстановить), Закрыть

Робоче поле про�
грами

Рядок заголовка,
рядок меню, вертикальна
смуга прокручування

Рядок заголовка, рядок
меню, панель iнстру�
ментiв, панель формату�
вання, вертикальна смуга
прокручування

Меню програми Файл, Правка, Формат,
Вид, Справка

Файл, Правка, Вид,
Вставка, Формат, Справка

Створення доку�
мента

Файл → Создать

Вiдкриття доку�
мента

Файл → Открыть

Вибiр шрифту Формат → Шрифт → …
(Шрифт, Начертание, Раз�
мер)

Формат → Шрифт → …
(Шрифт, Начертание
шрифта, Размер) або
кнопки на панелi iнстру�
ментiв Форматирование

Зберiгання доку�
мента

Файл → Сохранить, Файл → Сохранить как

Друкування до�
кумента

Файл → Печать

Робота з файлами .txt .txt, .rtf, .doc
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Формування практичних вмiнь i навичок за темою «Текстовий
процесор WORD».

Практичне завдання. Інструктаж з технiки безпеки
Інструкцiї до практичного завдання роздаються учням.

1. Завантажте текстовий редактор Word.
2. Створiть новий документ.
3. Введiть своє прiзвище, iм’я, по батьковi.
4. Змiнiть шрифт Times New Roman (звичайний) на Arial Black (кур�

сив).
5. Збережiть створений документ у власну папку пiд назвою

«ПЗ1_1». Звернiть увагу на розширення (.doc).
6. Закрийте текстовий процесор Word.
7. Завантажте текстовий процесор Word i вiдкрийте свiй документ.
8. Скопiюйте iм’я та вставте його 2 рази в документ.
9. Збережiть змiнений документ пiд назвою «ПЗ1_2».

V. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу

Фронтальне опитування
Яке призначення програми текстового редактора?
Як запустити програму Word?
Якi ви знаєте елементи вiкна Word?
Як створити новий документ?
Як вiдкрити текстовий документ?
Як зберегти документ пiд попереднiм iм’ям (пiд новим iм’ям)?
Як надрукувати документ?

VI. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

VII. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

УРОК № 25

Тема. Введення й редагування тексту. Видiлення фрагментiв тек�
сту та операцiї з ними. Перевiрка правопису. Пошук та автоматична
замiна текстових фрагментiв. Практична робота № 9 «Робота з тек�
стовими фрагментами».

Мета:
розглянути:
методи видiлення фрагментiв тексту та роботи з ними;
використання спецiальних клавiш та їх комбiнацiй;
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ввести поняття:
фрагменту тексту;
буфера обмiну;
сформувати вмiння:
видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти;
копiювати й перемiщувати фрагменти тексту з використанням
та без використання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзни�
ми документами;
знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi;
перевiряти правопис текстових документiв та виправляти помил�
ки в автоматизованому режимi.
Базовi поняття й термiни: фрагмент тексту, буфер обмiну, пере�

вiрка правопису.

Структура уроку
I. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
II. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Введення та редагування тексту.
Видiлення фрагментiв тексту:
з використанням «мишки»;
з використанням клавiатури;
видiлення несуцiльних фрагментiв тексту.
Робота з фрагментами тексту:
копiювання фрагментiв тексту;
перемiщення фрагментiв тексту;
пошук фрагментiв тексту;
замiна фрагментiв тексту.
Перевiрка правопису.
III. Практична робота № 9 (10–15 хв)
IV. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (5–10 хв)
V. Домашнє завдання (1–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

I. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
1. Клавiатура, призначення клавiш.
2. Робота з клавiатурним тренажером — 5 хв.
3. Блiцопитування:

Для чого використовують Word?
З яких елементiв iнтерфейсу складається головне вiкно редактора
Word i в чому їх призначення?
Якi елементи має меню Файл i яке їх призначення?
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Якi панелi iнструментiв має редактор Word? Для чого їх викорис�
товують?
Для чого використовують лiнiйки прокручування у Word?
Як створити новий документ?
Як зберегти документ на диску?
Як зберегти файл з новим iменем i нову папку?
Наведiть кiлька способiв закриття документiв у Word.

4. Створення текстового документа.
Набiр i збереження текстового до�

кумента полягає у введеннi його тексту
з клавiатури i збереженнi файла на
магнiтному диску.

Редагування — це виправлення по�
милок, внесення додаткових слiв i ре�
чень, змiна їх розташування, вилучен�
ня зайвих фрагментiв.

Форматування — це надання по�
трiбного вигляду: встановлення шриф�
тiв, оформлення абзацiв, таблиць.

Макетування — це оформлення
заголовкiв, розбивка документа на сто�
рiнки, їх нумерацiя, внесення формул,
графiчних об’єктiв.

Друкування — це процес виведення
на папiр усiх або вибраних сторiнок
створеного документа.

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Ми вже говорили, що iснують певнi операцiї створення та опра�

цювання тексту: вiд його введення до друку. Розглянемо, яким чи�
ном можна виконати перший етап створення документа — введення
тексту в оперативну пам’ять комп’ютера.

Традицiйним є набiр тексту за допомогою клавiатури. У цьому
випадку текст вводиться буква за буквою, слово за словом, сторiнка
за сторiнкою. Цей процес є досить копiтким i трудомiстким.

Якщо ж потрiбний текст уже є в друкованому виглядi, то ввести
його можна за допомогою спецiальних програм сканування зобра�
жень i розпiзнавання їх у текстовому форматі (наприклад, Microsoft
Office Document Scanning або ABBYY FineReader). Якiсть розпiзна�
вання залежить вiд програми розпiзнавання та чiткостi зображення
в оригiналi документа.
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Набір

Редагування

Форматування

Макетування

Друкування

Останнiм часом у зв’язку з розповсюдженням кишенькових ком�
п’ютерiв усе бiльшої популярностi набуває рукописне введення тек�
сту за допомогою графiчного планшету, свiтлового пера, чутливого
екрана та iнших пристроїв. Менш вживаним способом на сьогоднi
є голосове введення тексту за допомогою мiкрофона. Текстовий про�
цесор Word також має такi можливостi, але поки що тiльки для ки�
тайської, англiйської i японської мов.

Пiсля введення тексту користувачевi, як правило, доводиться ре�
дагувати текст, виправляючи в ньому помилки, допущенi пiд час
введення.

Набiр тексту за допомогою клавiатури
Клавiшi, якi використовують найчастiше:
Enter — перехiд до нового абзацу, створення нового абзацу;
Delete — видалення видiленого фрагмента або символу праворуч
вiд курсору;
BackSpace — видалення символу лiворуч вiд курсору;
Shift — короткотривала змiна регiстру;
Caps Lock — довготривала змiна регiстру ( перемикання клавiату�
ри для введення великих (малих) лiтер). При цьому горить iндика�
тор у правiй частинi клавiатури вказує на ввiмкнений режим
ВЕЛИКИХ лiтер;
Ctrl, Alt — клавiшi керування, що змiнюють призначення iнших
клавiш (збiльшують можливостi манiпулювання клавiатурою);
Ноmе, End — швидке переведення текстового курсору вiдповiдно
на початок рядка, кiнець рядка;
Page Up, Page Down — прокручування тексту на розмiр поточного
вiкна вiдповiдно вперед i назад.
Правила введення тексту:
робити один пропуск мiж словами;
роздiловий знак не вiдривати вiд слова, за яким вiн стоїть;
пiсля роздiлового знака ставити пропуск;
пiсля вiдкритих дужок або лапок відразу писати текст;
закривати дужки або лапки відразу за текстом;
до i пiсля дефiсу не ставити пропуск;
до i пiсля тире ставити пропуск;
примусово не переходити на новий рядок;
слова на склади не розбивати, переноси не робити — це робиться
автоматично;
не ставити символ пропуск мiж лiтерами, щоб зробити заголовок
розтягнутим, для цього є спецiальнi засоби;
не робити пропусками вiдступiв вiд лiвого краю;
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не робити порожнiх рядкiв мiж абзацами, для цього є засоби
мiжабзацних iнтервалiв;
не нумерувати списки — це зробить текстовий редактор;
не нумерувати сторiнки — це зробить текстовий редактор;
для створення нового абзацу натискати клавiшу Enter.
Пiд час введення та редагування тексту можна включати режим

вiдображення недрукованих знакiв, вибравши кнопку Недрукованi

знаки на Стандартнiй панелi iнструментiв. До недрукованих
знакiв вiдносять знаки, якi вводяться користувачем пiд час набору
тексту, але не виводяться на паперi пiд час друкування i, зазвичай,
не вiдображаються на екранi. Але якщо включити режим вiдобра�
ження недрукованих знакiв, то у вiдповiдних мiсцях тексту з’яв�
ляться спецiальнi позначки.

Приклади недрукованих знакiв

Недруко�
ваний знак

Клавiшi
введення

Позначен�
ня

Недруко�
ваний знак

Клавiшi
введення

Позначен�
ня

Пропуск Пропуск • Нерозрив�
ний про�
пуск

Ctrl +
Shift +

пропуск

°

Кiнець аб�
зацу

Enter ¶ Нерозрив�
ний дефiс

Ctrl +
Shift +
дефiс

–

Табуляцiя Tab > Розрив
рядка

Shift +
Enter

ї

М’який пе�
ренос

Ctrl +
дефiс

Розрив
сторiнки

Ctrl +
Enter

Включення режиму вiдображення недрукованих знакiв дозволяє
бачити на екранi всi символи тексту й краще розумiти його структуру.

Вставка символiв, якi вiдсутнi на клавiатурi
Текстовий процесор Word дозволяє використовувати в текстi

символи, якi вiдсутнi на клавiатурi — лiтери iнших алфавiтiв, мате�
матичнi знаки, умовнi позначки та спецiальнi символи.

Для введення таких символiв потрiбно виконати послiдовнiсть
дiй Вставка → Символ i вiдкрити потрiбну вкладку. Пiсля цього слiд
переглянути перелiк символiв, вибрати потрiбний i натиснути кноп�
ку Вставить.

Якщо деякi символи часто зустрiчаються в текстi, то зручно при�
значити їм деяке сполучення клавiш. Для цього необхiдно вибрати
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потрiбний символ у списку, потiм вибрати кнопку Сочетание клавиш
та ввести у вiдповiдне поле бажане сполучення. Потiм вибрати кноп�
ку Назначить.

Деякi послiдовностi символiв пiд час введення Word автоматично за�
мiнює на спецiальнi символи, якщо цей режим встановлено в програмi.

Введення спецiальних символiв

Послiдовнiсть
введених сим�

волiв

Спецiальний
символ

Послiдовнiсть
введених сим�

волiв

Спецiальний

символ

пропуск, дефiс,
пропуск

– крапка, крапка,
крапка

…

(c) © ——>

(r) ® <——

(tm) ™ <==

:) <==>

:| ==>

Введення апострофа — лiвий Alt + 39, лiвий Alt + 0146 (додатко�
ва цифрова клавiатура).

Для встановлення режиму автоматичної замiни потрiбно виконати
послiдовнiсть дiй Сервис → Параметры автозамены, вiдкрити вкладку
Автозамена i встановити позначку прапорця Заменять при вводе.
У цьому ж вiкнi можна додати до списку автозамiн свої елементи.

Пояснення з елементами демонстрацiї
Перемiщення курсору по тексту.
Елементарнi операцiї редагування тексту.
Видiлення фрагментiв тексту за допомогою «мишки».
Видiлення фрагментiв тексту за допомогою клавiатури.
Видiлення несуцiльних фрагментiв тексту.
Робота з фрагментами тексту: копiювання, перемiщення, видален�
ня пошук та замiна.

IІІ. Практична робота № 9. Інструктаж з правил технiки
безпеки

Учням роздаються електроннi копiї завдань.
Завдання

1. Набрати текст:
Клавiшi, якi використовують найчастiше:
Enter — перехiд до нового абзацу, створення нового абзацу.
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Delete — видалення видiленого фрагмента або символу праворуч
вiд курсору.

BackSpace — видалення символу ліворуч від курсору.
Shift — короткотривала змiна регiстру.
CapsLock — довготривала змiна регiстру (перемикання клавiату�

ри для введення великих (малих) лiтер). При цьому засвiчений iнди�
катор у правiй частинi клавiатури вказує на ввiмкнений режим
ВЕЛИКИХ лiтер.

Ctrl, Alt — клавiшi керування, що змiнюють призначення iнших
клавiш (збiльшують можливiсть мапiнулювання клавiатурою).

Home, End — швидке переведення текстового курсору вiдповiдно
на початок рядка, кiнцеь рядка.

Page Up, Page Down — прокручування тексту на розмiр поточно�
го вiкна вiдповiдно вперед i назад.

2. Використовуючи операцiї над фрагментами, виправити текст
вiдповiдно до зразка:
Текстовий редактор — це програма, що дозволяє вводити, реда�

гувати й форматувати текст та зберiгати його.
Текстовий процесор — це програма, що дозволяє вводити, реда�

гувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, пере�
вiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато
iнших складних операцiй.

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, за допо�
могою якої можна створити високоякiснi оригiнал�макети, що
мiстять текст i графiчнi зображення для тиражування в друкарнi.

Текстовий редактор — редагувати й форматувати текст та зберiгати
його це програма, що дозволяє вводити,.

Текстовий процесор — це програма, за допомогою якої можна створю�
вати високоякiснi оригiнал�макети, що мiстять текст i графiчнi зображення
для тиражування в друкарнi.

Настiльна видавнича система (НВС) — це програма, що дозволяє вво�
дити, редагувати i форматувати текст, вставляти малюнки й таблицi, пере�
вiряти правопис, складати змiст, виконувати перенос слiв та багато iнших
складних операцiй.

3. Виправити помилки.
Інформатика, фрагмент тексту, текстовий процесор, байт, ком�

п’ютер.

Інформмматика, фрмент тексту, текстовии процессор, бйт, компютер.

4. Використовуючи автоматичну замiну, вiдкоригуйте розклад уро�
кiв, замiнивши скорочення повними назвами урокiв:
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№ уроку Понедiлок Вiвторок Середа Четвер П’ятниця

1 Ал Фiз Ук Географiя Хiм

2 Гео Фiз Іст Анг Бiо

3 Ук Астрономiя Хiм Ал Інф

4 Ук Ук Бiо Іст Інф

5 Фiз�ра Ал Анг Фiз Інф

6 Іст Економiка Анг Фiз Фiз�ра

5. Впорядкуйте назви днiв тижня (розмiстiть в один стовпчик).
П’ятниця Субота Вiвторок Понедiлок Середа Четвер Недiля

6. Виконайте автоматичну перевiрку правопису у текстi.

IV. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу
1. Назвiть елементарнi операцiї редагування тексту.
2. Якi клавiшi клавiатури використовуються для видалення з тек�

сту символiв?
3. Якими способами можна перемiщувати курсор в текстi документа?
4. Як здiйснюється переключення режимiв введення тексту, встав�

ка та замiна?
5. Для чого призначенi кнопки                   ? Де вони розташованi?
6. Яке призначення кнопки на стандартнiй панелi iнструментiв?
7. Що таке абзац? Як виконуються елементарнi операцiї редагуван�

ня абзацiв?
8. Яких правил слiд дотримуватися пiд час введення тексту?
9. Пояснiть вiдмiннiсть у використаннi в текстi символiв «тире»

i «дефiс», «пропуск» i «нерозривний пропуск».
10. Однокласник скаржиться вам на те, що коли вiн вводить новий

текст, то старий текст зникає. Що ви йому порадите?
11. Ви вже пiдготували список учнiв класу, коли помiтили, що в середи�

нi цього списку пропустили одне прiзвище. Як виправити помилку?
12. Для уроку математики ви оформляєте реферат, у текстi якого

зустрiчаються грецькi лiтери δ, β, γ. Як ви їх вставите в текст?
13. Якими способами можна ввести текст у пам’ять комп’ютера? Яке

обладнання та програмне забезпечення для цього потрiбне?

V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок.
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УРОК № 26

Тема. Форматування шрифтiв i абзацiв. Практична робота № 10
«Введення, редагування й форматування тексту».

Мета:
розглянути:
методи форматування шрифтiв i абзацiв;
методи роботи зi стилями;
ввести поняття:
форматування тексту;
стилю;
автоформату;
сформувати вмiння:
форматувати текст;
використовувати стандартнi та створювати власнi стилi;
працювати з командами, що знаходяться в пунктi Формат;
встановлювати границi та заливку.
Базовi поняття й термiни: форматування, шрифт.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Форматування тексту:
поняття форматування;
текстовi об’єкти;
форматування символiв;
форматування абзацiв.
Пункт меню Формат:
команда Шрифт;
команда Абзац;
робота зі списками;
стилi;
поняття автоформату;
табуляцiя.
ІІІ. Практична робота № 10 (10–15 хв)
IV. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (5–10 хв)
V. Домашнє завдання (1–3 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
Робота з довiдковою системою текстового процесора WORD:

1. Завантажити текстовий процесор WORD.
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2. Використовуючи довiдкову систему, знайти та скопiювати у свiй
документ iнформацiю про:
форматування знакiв, змiну кольору шрифту;
форматування абзацiв, вирiвнювання тексту по центру;
буквицю;
табуляцiю;
список;
автоформат.

3. Вiдповiдь на кожне питання видiлити рiзними кольорами (пiдбiр
кольорiв довiльний).

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Учням роздаються пам’ятки, вчитель кожен пункт пояснює

та демонструє на комп’ютерi (використовуючи локальну мережу).

Форматування тексту в ТР Word

Форматування
тексту (вигляд
шрифту (гар�
нiтура), напи�
сання шрифту,
розмiр (кегль),
колiр шрифту)

Формат → Шрифт → вкладки Шрифт, Интервал,
Анимация.

Контекстное меню → Шрифт → кнопки Шрифт, Интер�
вал, Анимация або за допомогою вiдповiдних кнопок на
панелі Форматирование. Можна використовувати ко�
мбiнацiї клавiш: Ctrl + B — зробити текст жирним;
Ctrl + I — курсивом

Форматування
абзацiв

Бiгунки на горизонтальнiй лiнiйцi або Формат → Абзац.

Контекстне меню → Абзац → дiалогове вiкно → вибрати
Отсупы и интервалы, Положение на странице (Запрет
висячих строк, Не разрывать абзац, Не отрывать от сле�
дующего, С новой страницы — такий абзац починається
з нової сторiнки незалежно вiд заповнення попередньої)

Вирiвнювання
тексту

По лiвому краю — комбiнацiя клавiш Ctrl + L, по
центру — Ctrl + E, по правому краю — Ctrl + R, по
ширинi — Ctrl + J або вiдповiдну кнопку на панелi
iнструментiв Форматирование

Табуляцiя Формат → Табуляция i в дiалоговому вiкнi внести потрiб�
ний розмiр табуляцiї. Або вибрати потрiбне мiсце на лiнiйцi
i клацнути лiвою кнопкою мишi — з’явиться знак табуляцiї

Форматування
документа

Інтервали мiж рядками можна змiнювати за допомогою
комбiнацiй:

Ctrl + 1 — одинарний iнтервал; Ctrl + 5 — полуторний
iнтервал; Ctrl + 2 – подвiйний iнтервал (1, 2, 5 — цифри
основної клавiатури). Або Формат → Абзац → Интервал
у полi Междустрочный. За допомогою вiдповiдної кнопки
на панелi iнструментiв Форматирование
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Учням слiд пояснити, що форматування доцiльнiше виконувати
пiсля введення всього тексту або великого його фрагмента.

Робота зi шрифтами
Параметри шрифтiв:
вигляд шрифту (гарнiтура);
написання шрифту;
розмiр (кегль);
колiр шрифту.
Розмiр шрифту
У вiкнi Размер можна вибрати зi списку розмiр шрифту вiд 8

до 72 пунктів. Можна встановити свiй розмiр вiд 1 до 1638 з точнiстю
до 0,5.

Учням слiд наголосити, що дробовi числа пишуться через
кому!

Спецiальнi ефекти
Word дозволяє спецiальнi ефекти з видiленим текстом:
Закреслений Верхнiй iндекс А2+В2=С2

нижнiй iндекс С2Н5ОН а також подвiйне
закреслення, тощо.

Колiр шрифту
Панель iнструментiв Рисование → Цвет шрифта → вибрати колiр.
Шрифти з графiчними зображеннями
Крiм шрифтiв з лiтерами є шрифти, якi мають графiчнi зобра�

ження. Прикладами таких шрифтiв є: Food, Monotype Sorts,
Wingdings.

Символи шрифтiв можна вставляти в текст по одному (Вставка →
Символ).

Робота зi списками
Якщо потрiбно оформити список, Word дає можливiсть їх марку�

вати символами або нумерувати як цифрами, так i лiтерами.
Формат → Список… або Контекстное меню → Список… → дiалого�

ве вiкно → вибрати Маркированный, Нумерованный або Многоуров�
невый. Вибрати символи для маркування або Вид нумерации
i клацнути на кнопцi OK. Доцiльно показати приклади створених
спискiв.

Форматування тексту за допомогою стилiв
Для швидкого оформлення тексту дуже зручно використовувати

стилi. Стиль — це набiр значень властивостей тексту, який має влас�
не iм’я. Текстовий процесор Word за замовчуванням має певний на�
бiр стилiв для форматування, який складає бiблiотеку стилiв. Бiблiо�
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теку стилiв можна доповнювати власними стилями, створюючи їх на
основi вже iснуючих.

Розрiзняють такi типи стилiв:

стиль символiв — задає формат символiв (шрифт, розмiр сим�
волiв, накреслення, ефекти, колiр тощо);

стиль абзацу — задає формат абзацу (спосiб вирiвнювання тексту,
позицiї табуляцiї, мiжрядковий iнтервал, вiдстань до i пiсля, може
мiстити формат символiв та iнше);

стиль таблицi — задає формат таблицi (вигляд меж, заливки, ви�
рiвнювання тексту, шрифти тощо);

стиль списку— задає формат спискiв (спосiб вирiвнювання, знаки
нумерацiї або маркери, шрифти тощо).
Використання стилiв дає змогу однiєю дiєю вiдразу змiнити зна�

чення кiлькох властивостей тексту. Наприклад, деякий стиль фор�
матування мiстить такi значення властивостей абзацу: розмiр сим�
волiв 16 пунктiв, шрифт Arial, колiр зелений, вирiвнювання по
центру, полуторний мiжрядковий iнтервал. Застосування цього сти�
лю для форматування абзацу тексту здiйснюється виконанням всьо�
го лише однiєї дiї замiсть п’яти.

При збереженнi документа з ним автоматично зберiгаються i засто�
сованi стилi, тобто за подальшого вiдкриття документа (навiть на iн�
ших комп’ютерах) зовнiшнiй вигляд документа не буде змiнюватися.

Для застосування стилю потрiбно:
видiлити текстовий об’єкт, до якого застосовуватиметься стиль, —
абзац, символи, таблицю або список;
виконати послiдовнiсть дiй Формат → Стиль и форматирование або
вiдкрити список Стиль на панелi Форматирование;
переглянути список пропонованих стилiв i вибрати потрiбний.

Табуляцiя та її використання
Для того щоб розташувати деякi об’єкти тексту в певному мiсцi

рядка, використовують табуляцiю. При табуляцiї простiр мiж
об’єктами в рядку можна заповнити послiдовнiстю деяких символiв
(крапками, тире, пiдкресленням тощо).

Для перемiщення курсору в наступну позицiю табуляцiї викорис�
товують клавiшу Tab (їй вiдповiдає недрукований знак ←). При на�
тисканнi на цю клавiшу курсор перемiщується вздовж рядка на дея�
ку вiдстань. За замовчуванням ця вiдстань становить 1,25 см.

Для змiни вiдстанi табуляцiї або встановлення кiлькох позицiй
табуляцiї використовується команда Табуляция у меню Формат, яка
вiдкриває дiалогове вiкно Табуляция.
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У цьому вiкнi для кожної позицiї
табуляцiї можна встановити значення
таких її властивостей:

вiдстань вiд межi лiвого поля (за за�
мовчуванням вимiрюється в санти�
метрах);
спосiб вирiвнювання тексту вiднос�
но позицiї табуляцiї;
символ�заповнювач простору мiж
об’єктами в рядку.
Встановивши значення властивос�

тей для нової позицiї табуляцiї, слiд
вибрати кнопку Установить — i нова
позицiя буде внесена до списку Позиции табуляции. Щоб змiнити
значення властивостей вже встановленої позицiї табуляцiї, не�
обхiдно вибрати її в списку Позиции табуляции i встановити новi
значення її властивостей.

Кнопка цього вiкна Удалить видаляє зi списку вибрану позицiю
табуляцiї. Всi встановленi позицiї табуляцiї можна видалити кноп�
кою Удалить все.

Також, для встановлення позицiї табуляцiї та способу вирiвню�
вання об’єктiв вiдносно неї можна користуватися горизонтальною
лiнiйкою. Для цього спочатку вибирають спосiб вирiвнювання об’єк�
тiв кнопкою Тип табуляции, яка розташована злiва вiд горизонталь�
ної лiнiйки. Якщо послiдовно вибирати цю кнопку, то тип позицiї
табуляцiї буде змiнюватися i можна встановити:

— вирiвнювання лiвим краєм;

— вирiвнювання по центру;

— вирiвнювання правим краєм;

— вирiвнювання за роздiлювачем;

— табуляцiя з вертикальною рискою.

Пiсля цього вказiвником мишi на лiнiйцi позначають позицiю та�
буляцiї. У результатi таких дiй на лiнiйцi у вибраних мiсцях з’явля�
ються вiдповiднi позначки.
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Тип табуляцiї Позначки табуляції

Горизонтальна лiнiйка з позначками табуляцiї

Для змiни позицiй табуляцiї на лiнiйцi потрiбно перетягнути по�
значки табуляцiї вздовж лiнiйки в нове мiсце. Щоб видалити пози�
цiю табуляцiї, достатньо перемiстити позначку табуляцiї за межi
лiнiйки.

Автоформат
Дозволяє провести форматування текстового документа за зазде�

легiдь встановленими параметрами.

ІІІ. Практична робота № 10. Інструктаж з технiки безпеки
1. Ввiмкнути ПК i дочекатися повного завантаження.
2. Запустити програму Microsoft Word.
3. Набрати текст (список учнiв пiдгрупи класу та їх доручень).
4. Вiдформатувати шрифт для заголовка: Arial, 16 пт, напiвжир�

ний, пiдкреслений, для основного тексту Times New Roman,
14 пт.

5. Установити iнтервал мiж рядками — 1,5.
6. Вирiвняти заголовок по центру, основний текст — лiвим краєм,

останній рядок— правим краєм.
7. Перелiк доручень оформити у виглядi маркованого списку.
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8. Встановити вiдступ для списку 4 пт.
9. Встановити параметри сторiнки (Файл → Параметры страницы):

формат аркуша А4, орiєнтацiя — книжкова.
10. Поля: верхнє 2 см, нижнє 2,5 см, вiдступ лiворуч i праворуч 2 см.
11. Записати створений документ на диск С: у вказану папку пiд iме�

нем Доручення.doc.
12. Результати роботи показати вчителю.
13. Завершити програму Microsoft Word.
14. Вимкнути ПК.

IV. Засвоєння вивченого матерiалу
1. Який список називають маркованим?
2. Який список називають нумерованим?
3. Як промаркувати або пронумерувати список?
4. Як змiнити маркер списку на iнший?
5. Як працювати з багаторiвневими списками?
6. Як змiнити шрифт?
7. Якi iснують параметри шрифта?

V. Домашнє завдання
Опрацювати конспект уроку.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

УРОК № 27
Тема. Робота з кiлькома документами. Комбiнований залiк
Мета:
сформувати вмiння:
роботи з декiлькома документами;
комбiновано використовувати засоби програми Microsoft Office
Word 2003;
встановити:
рiвень засвоєння знань, умiнь i навичок учнiв;
розвивати:
здiбностi самонавчання, самореалiзацiї;
творчi здiбностi.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
ІІІ. Комбiнований залiк (10–15 хв)
Практичне завдання.
Комп’ютерне тестування.
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IV. Домашнє завдання (1–3 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Пояснення навчального матерiалу

Робота з кiлькома документами
Текстовий процесор Word дозволяє користувачевi вiдкрити для

роботи одночасно кiлька документiв. Кожен iз цих документiв буде
вiдкрито в окремому вiкнi. Щоб зробити вiкно одного з вiдкритих до�
кументiв поточним, потрiбно вiдкрити меню Окно i вибрати в списку
iм’я необхiдного файла або вибрати кнопку вiдповiдного вiкна на Па�
нели задач.

Пiд час опрацювання документа iнколи виникає потреба бачити
одночасно два рiзнi його фрагменти та переглядати їх незалежно.
Для цього зручно роздiлити вiкно документа на двi частини, вико�
навши послiдовнiсть дiй Окно → Разделить. На екранi з’явиться сму�
га роздiлення вiкна, яку слiд перетягнути у потрiбне мiсце. Цю ж
операцiю можна виконати i перетягуванням смуги роздiлення за до�
помогою вiдповiдної позначки, яка знаходиться вгорi вертикальної
смуги прокрутки. Для повернення до роботи в одному вiкнi потрiбно
виконати команду Снять разделение у меню Окно або двiчi клацнути
на смузi роздiлення вiкна.

Коли робота ведеться з двома рiзними версiями одного i того ж
документа, зручно вiдобразити їх на екранi поруч. Для виконання
цiєї операцiї потрiбно виконати послiдовнiсть дiй Окно → Сравнить
рядом... i вибрати у списку вiдкритих документiв потрiбний. Пiсля
цього екран буде роздiлено навпiл i в кожнiй iз цих частин буде
вiдображено вiкно одного з указаних документiв. Прокручування до�
кументiв у двох вiкнах буде вiдбуватися синхронно. Щоб вiдмiнити
синхронну прокрутку, потрiбно вiдключити вiдповiдну кнопку на
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панелi iнструментiв Сравнить рядом, яка з’явиться на екранi пiд час
виконання цiєї операцiї. Щоб вiдмiнити такий режим вiдображення
документiв, слiд виконати послiдовнiсть дiй Окно → Закрыть откры�
тые рядом документы або вибрати вiдповiдну кнопку на Панелi
iнструментiв.

ІІІ. Комбiнований залiк

Практичне завдання
Початковий, середнiй рiвні
Створити документ за зразком:

ДОРУЧЕННЯ
м. Київ ________________

(дата лiтерами)
Видане _______________________________________________________

(зазначити прiзвище, iм’я, по батьковi особи)

____________________________________________ у тому, що йому дору%
чається здiйснити угоду з _________________________________________
___________________________________________________________________

(зазначити назву i предмет угоди)

для чого доручено вести вiд iменi _____________________________
___________________________________________________________________
справи в усiх державних, кооперативних i суспiльних органiзацiях,
одержувати всi необхiднi документи, розписуватися i здiйснювати всi
дiї, пов’язанi з виконанням цього доручення.

Повноваження з цього доручення не можуть бути переданi iншим
особам.

Доручення видане термiном на _______________________________
(зазначити термiн до трьох рокiв)

Доручення зареєстроване за № ______
Начальник
Печатка
Головний бухгалтер

Достатнiй, високий рiвні
Створити документ за зразком:

КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР
______________________________________________________
______________________________________________________

«___» ________ 20__ р.
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_________________________________________________________
(назва органiзацiї)

названий у подальшому Банк, в особi голови Правлiння ____________,
що дiє на пiдставi Статуту Банку, i ____________________________
__________________________________________________________

(назва пiдприємства, органiзацiї, кооперативу)

названий у подальшому Пiдприємство, в особi директора _________
__________________________________________________________

(прiзвище, iм’я, по батьковi)

уклали договiр про наведене нижче.
1. Предмет договору.

1.1. Банк надає Пiдприємству ______________ для ______________
(вид кредиту) (захiд)

__________________на суму ______________ на термiн до ______________
на умовах, визначених цим договором.

2. Умови кредитування.
2.1. Пiдприємство зобов’язується закiнчити захiд ______________

i повернути наданий Банком кредит згiдно з термiновими зобов’язан%
нями:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.2. Повернення кредиту здiйснюється Пiдприємством з розра%
хункового рахунку

№ _____________ у ___________________________
(назва установи банку)

платiжним дорученням на кореспондентський рахунок Банку № ___.
2.3. За користування кредитом Пiдприємство сплачує Банковi

вiдсотки рiзнi з виплатою (порядок сплати вiдсоткiв, термiн, сума).
2.4. У разi порушення термiну повернення позики й нарахованих

за неї вiдсоткiв Пiдприємство сплачує Банковi ______________ на суму
неповерненої заборгованостi.

2.5. Кредит надається Пiдприємству пiд забезпечення ___________
(вид забезпечення)

2.6. У випадку порушення Пiдприємством умов цього договору
стягнення Банком наданої позики i нарахованих вiдсоткiв за користу%
вання нею згiдно iз заставним правом Банку скеровується на ______

3. Вiдповiдальнiсть сторiн.
3.1. У випадку виникнення необхiдностi Пiдприємство зобов’я%

зується на вимогу Банку надати ___________________________________
(назва документа)
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3.2. Банк i Пiдприємство зобов’язуються виконувати вимоги цього
договору.

4. Термiн i умови дiї договору.
4.1. Дiя цього договору припиняється пiсля повного повернення

кредиту i сплати вiдсоткiв Банковi.
4.2. Іншi умови договору:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4.3. Юридичнi адреси сторiн:
Банк: _________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Пiдприємство: __________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4.4. Цей договiр складено у 4%х примiрниках, 1%й i 4%й з яких зберi%
гаються у Банку, 2%й — на Пiдприємствi, 3%й — подається до установи
банку за мiсцем вiдкриття розрахункового рахунку Пiдприємства.

«Банк» ________________________________________________
__________________________________________________________

Печатка
«Пiдприємство» _________________________________________

__________________________________________________________
Печатка

Комп’ютерне тестування

ІV. Домашнє завдання
Повторити тему «Інформацiя та iнформацiйнi процеси».

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.
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ТЕМА 7. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФIКА (7 ГОД)

І. Засоби перегляду й перетворення
графiчної iнформацiї (1 год)

УРОК № 28

Тема. Поняття комп’ютерної графiки. Растровi й векторнi зобра�
ження та їх властивостi. Колiрнi системи. Призначення та класифi�
кацiя засобiв обробки графiчних даних. Формати графiчних файлiв.
Засоби перегляду зображень та перетворення графiчних форматiв

Мета:
ввести поняття:
векторного й растрового зображення;
колiрної системи;
розглянути:
властивостi векторних i растрових зображень;
можливостi редакторiв векторної i растрової графiки;
властивостi поширених форматiв графiчних файлiв, таких, як
BMP, GIF, JPEG, PNG;
принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK;
призначення та рiзновиди засобiв обробки графiчних даних;
сформувати вмiння:
використовувати спецiалiзованi програмнi засоби для перегляду
зображень;
перетворювати формати графiчних файлiв за допомогою спецiалi�
зованих програмних засобiв.
Базовi поняття й термiни: векторнi i растровi зображення, ко�

лiрнi системи, формати графiчних файлiв.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Мотивацiя навчальної дiяльностi (5–8 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Комп’ютерна графiка:
растровi зображення;
векторнi зображення;
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формати графiчних файлiв.
Спецiалiзованi програмнi засоби перегляду графiчних файлiв:
принципи роботи;
перетворення графiчних форматiв.
Колiрнi системи:
кодування кольору в системi RGB;
кодування кольору в системi CMYK.
ІІІ. Практичне завдання (10–15 хв)
IV. Осмислення вивченого теоретичного матерiалу (5–8 хв)
V. Домашнє завдання (3–5 хв)
VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Мотивацiя навчальної дiяльностi
Комп’ютерна графiка поступово перетворюється в новий вид мистец�

тва. Спецiалiзованi програмнi засоби дозволяють практично будь�якiй
людинi створювати, редагувати, перетворювати графiчнi зображення.

Для роботи з графiчною iнформацiєю розроблене вiдповiдне про�
грамне забезпечення: засоби перегляду, графiчнi редактори, фоторе�
дактори та iншi.

Спробуємо розiбратися в цих поняттях бiльш детально.

ІІ. Вивчення нового матерiалу
1. Вступне слово вчителя.

Ви починаєте вивчати нову тему, розраховану на 7 годин. Пiд час
вивчення теми ви отримаєте вiдповiдi на питання:

Що таке «комп’ютерна графiка»?
Якi принципи побудови растрових i векторних зображень?
Як обчислити об’єм нестиснутого графiчного зображення?
Якi iснують формати графiчних файлiв?
Для чого призначений графiчний редактор?

2. Ознайомлення з планом вивчення теми.
3. Орiєнтовний обсяг знань i вмiнь (ознайомлення зi стендом «Ви�

вчаємо тему», таблицями «Учнi повиннi знати та вмiти», «Кри�
терiї оцiнювання»). Оголошення теми уроку.

4. Пояснення навчального матерiалу.

Постановка проблемного питання
— Чим вiдрiзняється комп’ютерна графiка вiд звичайної?
Пiд термiном «графiка» звичайно розумiють вiзуальне (те, що

сприймається зором) зображення будь�яких реальних або уявних
об’єктiв. Чи малює художник пейзаж, чи виконує конструктор крес�
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лення, чи малює дитина на асфальтi — усе це процеси створення
графiки. Особливе мiсце в роботi iз зображеннями посiдає комп’ю�
терна графiка.

Комп’ютерна графiка — це графiка, яка обробляється й вiдобра�
жається засобами обчислювальної технiки. Для вiдображення графi�
ки використовують монiтор, принтер, плотер тощо.

Для будь�якої графiки можна видiлити процеси її створення i вiзу�
алiзацiї. У разi традицiйної графiки (декоративного розпису, ескiзiв,
креслень тощо) цi процеси збiгаються у часi. Справдi, художник або
кресляр вiдразу бачить результати своєї працi. Інша ситуацiя в ком�
п’ютернiй графiцi. Створенi зображення можуть зберiгатися невизна�
чений час у виглядi файлiв на носiях. Вiзуалiзуються вони тодi, коли
данi iз файлiв надходять на пристрої виведення: монiтор або принтер.

Данi про зображення зберiгаються у графiчних файлах. Спосiб
органiзацiї графiчних файлiв називається графiчним форматом.
Формати графiчних файлiв розглянемо пiзнiше, а поки що зупини�
мося на способах подання зображень.

Растровi зображення
Нагадаємо, що для вiдтворення зображення на пристрої виведен�

ня зображення розбивається на точки — пiкселi. Наочним прикла�
дом цього є формування зображення на екранi монiтора. Пiкселi впо�
рядкованi по рядках, а набiр рядкiв утворює растр. За аналогiєю iз
формуванням зображення на екранi монiтора будь�яке зображення,
побудоване на основi растра, називають растровим.

Растрове зображення — це набiр пiкселiв, тобто кольорових то�
чок, розташованих на правильнiй сiтцi.

Ви можете будь�який малюнок на паперi розкреслити вертикаль�
ними i горизонтальними лiнiями так, щоб утворилася правильна
сiтка з квадратними комiрками. Заповнiть кожну комiрку одно�
рiдним кольором, що найбiльше пiдходить для цiєї частини малюн�
ка. У результатi ви отримаєте растровий малюнок.

Важливою характеристикою растра є його роздiльна здатнiсть,
тобто кiлькiсть пiкселiв на одиницю довжини. Значення роздiльної
здатностi звичайно записується в одиницях dpi. Роздiльна здатнiсть
екранного зображення звичайно становить 72 або 96 dpi, вiдбитка
лазерного принтера — 600 dpi.

Джерелом растрових даних є також спецiальнi пристрої введен�
ня: сканери, вiдеокамери, цифровi фотоапарати.

Растровi зображення, призначенi для високоякiсного друку, ма�
ють дуже великий обсяг. Щоб уникнути проблеми великих графiч�
них файлiв, часто використовують iнший спосiб подання зобра�
жень — векторний.
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Векторнi зображення
Ідея векторного зображення полягає в описi елементiв зображен�

ня за допомогою математичних формул. Для цього зображення роз�
кладається на простi об’єкти — примiтиви. Основнi графiчнi при�
мiтиви: лiнiї, елiпси, кола, многокутники, зiрки тощо.

Примiтиви створюються на основi ключових точок, що визнача�
ються у виглядi набору чисел. Програма вiдтворює зображення шля�
хом з’єднання ключових точок.

Для опису рiзних геометричних фiгур потрiбнi ключовi точки
рiзних типiв. На векторнi об’єкти розкладаються не тiльки геомет�
ричнi фiгури й рiзнi малюнки, а й текст.

Чому цей тип зображень називають векторним?

Що називається вектором у математицi? (Вектор — це вiдрiзок
прямої, що має довжину i напрямок.)

У комп’ютернiй графiцi термiн «вектор» має дещо iнший змiст.
Вiн означає частину лiнiї (сегмент), що задається ключовими точка�
ми. Отже, файли векторних зображень мiстять не пiксельнi значен�
ня, а математичнi описи елементiв зображень. За цими описами
вiдбувається вiзуалiзацiя зображень у пристроях виведення.

Тривимiрна графiка
Останнiм часом все бiльшої популярностi набуває тривимiрна

графiка (3D�графiка), що вивчає прийоми й методи створення
об’ємних моделей об’єктiв, якi максимально наближенi до реальних.
Основним завданням цього виду графiки є створення не плоского
зображення об’єкта, а його об’ємної моделi, яку можна обертати
й розглядати з усiх бокiв.

Для створення об’ємних зображень використовують рiзнi гра�
фiчнi примiтиви (паралелепiпед, куб, кулю, конус та iншi) i гладкi
(сплайновi) поверхнi. За їх допомогою спочатку створюють каркас
об’єкта, потiм його поверхню покривають матерiалами, вiзуально
схожими на реальнi. Далi задають освiтлення, гравiтацiю, власти�
востi атмосфери та iншi параметри простору, в якому вiн знаходить�
ся. Для об’єктiв, що рухаються, вказують траєкторiю його руху,
швидкiсть тощо.

Тривимiрна графiка широко використовується в iнженерному
проектуваннi, комп’ютерному моделюваннi фiзичних об’єктiв i про�
цесiв, в мультиплiкацiї, кiнематографiї та комп’ютерних iграх.

Фрактальна графiка
Фрактал (лат. fractus — складений iз фрагментiв) — це зобра�

ження, яке складається з подiбних мiж собою елементiв.
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Побудова фрактального малюнка може вiдбуватися за деяким
алгоритмом або шляхом автоматичної генерацiї зображень за допо�
могою обчислень за певними формулами. Змiна в алгоритмах або
значень коефiцiєнтiв у формулах призводить до модифiкацiї зобра�
ження.

Фрактальну графiку часто використовують для графiчного пред�
ставлення даних пiд час моделювання деяких процесiв, для автома�
тичної генерацiї абстрактних зображень, у розважальних програмах.

Формати графiчних файлiв
Розмiр графiчного файла залежить вiд формату, обраного для збе�

реження зображення. Існує декiлька категорiй форматiв графiчних
файлiв.

Растровi формати. Це формати, якi використовуються для збе�
реження растрових зображень. Вони найбiльш придатнi для запису
графiчних даних, якi отриманi з пристроїв уведення. Найпоши�
ренiшi растровi формати: BMP (скорочення вiд Bit Map Picture),
PCX, TIFF, GIF, JPG, PNG.

Векторнi формати. Кориснi для збереження лiнiйних елементiв
(прямих, кривих, многокутникiв), рiзних геометричних фiгур, тек�
сту. Прикладами найбiльш поширених векторних форматiв є CDR
(формат файлiв векторного редактора CorelDRAW), DXF (файли па�
кета iнженерної графiки AutoCAD).

Метафайловi формати. Вiдмiннiсть цього формату вiд поперед�
нiх полягає в тому, що вiн може зберiгати як растровi, так i векторнi
данi. Метафайли звичайно використовуються для перенесення зобра�
жень мiж рiзними додатками й комп’ютерними платформами (IBM
PC i Mac). Популярними метафайловими форматами є WPG, CGM.

Програмнi засоби для роботи з графiчними зображеннями
Office Picture Manager у складi пакета Microsoft Office
Ця програма забезпечує засоби для керування, редагування

й спiльного використання малюнкiв. Користувачi можуть перегляда�
ти всi малюнки форматiв JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF. Засiб пошуку
малюнкiв дозволяє знайти малюнки, використовуючи автоматичний
пошук. Програма дозволяє змiнювати вигляд малюнкiв, коректуючи
яскравiсть, контрастнiсть, колiр, проводити обрiзку, повертати
та вiдоображати малюнок, виправляти ефект «красных глаз». Змiне�
ний малюнок можна зберегти пiд iншим iменем та в iншому мiсцi.

Програма Office Picture Manager надає потужнi засоби для
спiльного використання графiчних зображень, дозволяє вiдправляти
малюнки електронною поштою, а також створювати вузли Microsoft
SharePoint Picture Library в локальних мережах.
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Office Picture Manager

Програма перегляду зображень i факсiв
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Програма перегляду зображень i факсiв

Кнопка Назва Опис
Сполучення

клавiш

Предыдущее изо�
бражение

Перехiд до попередньо�
го зображення

СТРІЛКА ВЛІВО

Следующее изо�
бражение

Перехiд до наступного
зображення

СТРІЛКА
ВПРАВО

Подогнать раз�
мер

Пiдганяє розмiр зобра�
ження до вiкна програ�
ми

CTRL + B

Истинный раз�
мер

Вiдображає зображення
в реальному масштабi

CTRL + A

Начать показ
слайдов

Показує зображення
з поточної папки в ре�
жимi слайд�шоу

F11

Крупнее Вдвоє збiльшує розмiр
зображення

ПЛЮС (+) на циф�
ровiй клавiатурi

Мельче Вдвоє зменшує розмiр
зображення

МІНУС (–) на циф�
ровiй клавiатурi

Повернуть по ча�
совой стрелке

Повертає зображення
на 90 градусiв за
годинниковою стрiлкою

CTRL + K

Повернуть про�
тив часовой
стрелки

Повертає зображення
на 90 градусiв проти
годинникової стрiлки

CTRL + L

Удалить Видаляє поточне зобра�
ження

DELETE

Печать Друкує поточне зобра�
ження

CTRL + P

Копировать в Копiює файл зображен�
ня в iнше мiсце

CTRL + S

Справка Вiдображає змiст до�
вiдки

F1

Графiчнi редактори
Графiчний редактор — це прикладна програма, призначена для

створення й обробки графiчних зображень на комп’ютерi.
Графiчний редактор дозволяє створенi зображення записувати

у файл, а також посилати зображення на пристрiй виведення. Для
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роботи з растровими (точковими) зображеннями iснують растровi ре�
дактори (Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Microsoft Paint), а для
роботи з векторними зображеннями — векторнi редактори (Corel�
DRAW, Adobe Illustrator, Xara).

Керування кольором
Керування кольором — процес точного, узгодженого виводу коль�

ору на пристроях вводу�виводу iнформацiї. Система керування коль�
ором спiвставляє кольори пристроїв: сканери, монiтори й принтери,
перетворюючи кольори з одного кольорового простору в iнший (на�
приклад, iз RGB у CMYK), забезпечує точний попереднiй перегляд
документа на екранi.

CMYK — багатомiрний кольоровий простiр, який утворюється бла�
китною, лiловою, жовтою i чорною складовими кольору. Як правило,
ця система використовується в пристроях масового кольорового друку.

RGB — багатомiрний кольоровий простiр, який утворюється черво�
ною, зеленою i синьою складовими кольору. Як правило, ця система ви�
користовується в сканерах, цифрових камерах, монiторах i принтерах.

HSB — використовує три базових компоненти: вiдтiнок (англ.
hue), контраст або насиченiсть (англ. saturation) i яскравiсть кольору
(англ. brightness). Вiдтiнок кольору вказує номер кольору в спек�
тральнiй палiтрi. Насиченiсть кольору характеризує його iнтен�
сивнiсть — чим вона бiльша, тим «чистiший» колiр. Яскравiсть
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кольору залежить вiд домiшки чорної фарби до заданого кольору –
чим її бiльше, тим яскравiсть кольору менша. Таким чином, можна
отримати всi кольори, якi здатне сприйняти око людини.

ІІІ. Практичне завдання
Використовуючи програми для перегляду графiчних зображень,

переглянути графiчнi файли, запропонованi вчителем. На основi
власних спостережень заповнити таблицю.

Вид графiки Переваги Недолiки

Растрова реалiстичнiсть
зображень;

природнiсть кольорiв;

можливiсть одержання
зображень за допомогою
спецiальних пристроїв

великий обсяг даних;

пiкселiзацiя зображення при
збiльшеннi масштабу
перегляду або збiльшеннi
розмiру зображення;

складнiсть редагування
окремих елементiв
зображення

Векторна невеликi за розмiром
файли зображень;

збереження якостi при
масштабуваннi;

легкiсть модифiкацiї
зображень

схематичнiсть зображення;

неприроднiсть кольорiв при
вiдтвореннi реальних об’єктiв

Фрактальна малi обсяги даних;

простота модифiкацiї
зображень;

можливiсть деталiзацiї
зображення

абстрактнiсть зображень;

необхiднiсть використання
досить складних
математичних понять
i формул
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Вид графiки Переваги Недолiки

Тривимiрна об’ємнiсть зображення;

можливiсть
моделювання реальних
об’єктiв

складнiсть створення
i редагування;

пiдвищенi вимоги до
апаратної складової
комп’ютера

IV. Осмислення вивченого теоретичного матерiалу

Бесiда за питаннями
1. Що розумiють пiд комп’ютерною графiкою?
2. Що таке графiчний формат? Якi графiчнi формати вам вiдомi?
3. Назвiть характеристики растрового зображення.
4. Як оцiнити обсяг графiчних даних у растровому зображеннi?
5. Який принцип подання зображення у векторних файлах?
6. Що таке графiчний примiтив i ключовi точки?
7. Назвiть типи графiчних редакторiв.
8. Назвiть вiдомi вам графiчнi редактори.

V. Домашнє завдання
Опрацювати параграф пiдручника.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок.

ІІ. Основи растрової графiки (3 год)

УРОК № 29

Тема. Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про
роздiльну здатнiсть, глибину кольору та їх зв’язок з якiстю растро�
вих зображень

Мета:
ввести поняття:
роздiльна здатнiсть;
глибина кольору;
розглянути:
джерела растрових зображень;
властивостi растрових зображень;
можливостi редакторiв растрової графiки;
вiдмiннiсть мiж роздiльною здатнiстю монiтора та роздiльною
здатнiстю зображення;
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сформувати вмiння:
визначати об’єм графiчних зображень.
Базовi поняття й термiни: роздiльна здатнiсть, глибина кольору,

об’єм зображення.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Растрова графiка:
джерела растрових зображень;
основнi поняття растрової графiки;
об’єм графiчної iнформацiї.
Програми для роботи з растровими зображеннями.
ІІІ. Засвоєння теоретичного матерiалу (5–10 хв)
IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
На сьогоднiшньому уроцi ми розглянемо один iз видiв комп’ютер�

ної графiки — растрову графiку. Нагадаємо основнi переваги й недолi�
ки цього виду графiки. (Бесiда)

На вашу думку, що може слугувати джерелом растрових зобра�
жень? (Вiдповiдi учнiв.)

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Растровi зображення можна отримати, скануючи малюнки, фо�

тографiї i фотоплiвки за допомогою сканера, фотографуючи об’єкти
цифровим фотоапаратом або цифровою вiдеокамерою, малюючи ри�
сунки на графiчному планшетi. Їх також можна створювати за допо�
могою спецiальних програм опрацювання графiчних даних —
графiчних редакторiв.

Використовується растрова графiка в полiграфiчних i електрон�
них виданнях, в Інтернетi в тих випадках, коли потрiбно якiсно пе�
редати повну гаму вiдтiнкiв кольорiв зображення.

Основнi поняття растрової графiки
Будь�яке графiчне зображення як єдиний графiчний об’єкт має

певнi властивостi. Розглянемо деякi з них: фiзичний розмiр, роздiль�
на здатнiсть зображення, глибина кольору, кольорова модель.

Важливою властивiстю графiчного зображення є його фiзичний
розмiр, який визначає розмiри малюнка по вертикалi й горизонталi.
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Значення цiєї властивостi малюнка задається пiд час його створення
i може бути вказана в одиницях довжини (сантиметрах, дюймах) або
точках (пiкселях). Пiд час створення зображення для демонстрацiї
на екранi його розмiри доцiльно задати в пiкселях, щоб знати, яку
частину екрана воно займає. Якщо зображення готують для друку,
то його розмiри задають у сантиметрах або дюймах, щоб визначити,
яку частину аркуша воно займає.

Другою властивiстю зображення є його роздiльна здатнiсть, яка
вимiрюється в кiлькостi пiкселiв на дюйм (dpi). Так, для екранного
зображення достатньо, щоб воно мало роздiльну здатнiсть 72 dpi,
а для друку на кольоровому принтерi — не менше нiж 300 dpi. Зна�
чення цього параметра задається пiд час створення зображення
i може бути змiнено за умови редагування, що автоматично призведе
до змiни розмiру файла зображення.

Для кодування кольору пiкселя зображення може бути вiдведена
рiзна кiлькiсть бiтiв. Залежно вiд цього може бути вiдтворена рiзна
кiлькiсть кольорiв. Чим бiльша довжина двiйкового коду кольору
пiкселя, тим бiльше кольорiв можна використати в малюнку.

Число бiтiв, що використовуються для кодування кольору пiксе�
ля, називається глибиною кольору. Вiд глибини кольору залежить
розмiр файла, в якому подається зображення. У таблицi наведено зна�
чення деяких параметрiв зображення при рiзнiй глибинi кольору.
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Залежнiсть розмiру файла вiд глибини кольору

Глибина кольору (бiт) Кiлькiсть вiдтворюва�
них кольорiв

Розмiр файла зобра�
ження 640 480×
пiкселiв

1 2 37,5 Кбайта

4 24 = 16 150 Кбайтiв

8 28 = 256 300 Кбайтiв

16 216 = 65 536 600 Кбайтiв

24 224 = 16 777 216 900 Кбайтiв

32 232 = 4 294 967 296 1,17 Мбайта

Об’єм графiчної iнформацiї
Розпочинаючи створення растрових зображень на комп’ютерi,

бажано знати, яким приблизно буде розмiр майбутнього графiчного
файла. Це допоможе вам рацiональнiше використовувати мiсце на
диску й точнiше пiдходити до задання параметрiв зображення (для
екрана достатньо роздiльної здатностi 96 dpi).

Оцiнити розмiр файла iз зображенням можна за кiлькiстю гра�
фiчної iнформацiї, що мiститься в ньому. Найпростiша оцiнка має
такий вигляд:

V d W H= ⋅ ⋅ ,

де d — глибина кольору (у бiтах), W i H — вiдповiдно ширина й висо�
та зображення, вираженi в пiкселях.

Якщо зображення потрiбно вивести не на екран, а на лазерний
принтер або полiграфiчну машину (для друкування обкладинки
книжки), доводиться збiльшувати роздiльну здатнiсть зображення
до 300 dpi i вище. Обсяг графiчної iнформацiї при цьому iстотно зрос�
тає. Так, для зображення розмiром 28 21× см, що має роздiльну здат�
нiсть 300 dpi, кiлькiсть iнформацiї становить приблизно 24 Мб.

Програми для роботи з растровими зображеннями
Розповiдь з паралельною демонстрацiєю на екранi
або засобами локальної мережi
Існує багато програм для роботи з растровими зображеннями:

графiчнi редактори, фоторедактори, програми для перегляду зобра�
жень та iншi.

Прикладнi програми для роботи з растровою графiкою насамперед
призначенi для створення книжкових та журнальних iлюстрацiй,
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обробки оцифрованих фотографiй, слайдiв, вiдеокадрiв, кадрiв муль�
типлiкацiйних фiльмiв.

Найпопулярнiшими програмними продуктами для роботи з рас�
тровими зображеннями є продукти фiрм:

Adobe — PhotoShop,
Corel — PhotoPaint,
Macromedia — FireWorks,
Fractal Design — Painter,
стандартний додаток у Windows — Paint.

ІІІ. Засвоєння теоретичного матерiалу

1. Чому дорiвнює обсяг графiчних даних у зображеннi 300 400×
пiкселiв, якщо iнформацiя про колiр описується 4 байтами?

2. Знайдiть кiлькiсть графiчної iнформацiї в ярлику розмiром
30 20× пiкселiв, який виконаний у палiтрi з 256 кольорiв.

3. Нехай установлена роздiльна здатнiсть монiтора становить

1024 768× пiкселiв, а крок сiтки растра дорiвнює
1

96
дюйма. Який

розмiр екрана монiтора (у см)?
4. Перегляньте властивостi вказаних учителем графiчних зобра�

жень (наприклад, у папцi) занесiть результати своєї роботи
в таблицю.
Вказiвка. Для цього скористайтеся командою Свойства iз меню

Файл вiкна папки, вибравши вкладку Сводка.

Ім’я
файла

Розмiр зобра�
ження (точок)

Роздiльна
здатнiсть (dpi)

Глибина
кольору (бiт)

Розмiр файла
(Кбайт)

5. Змiнiть роздiльну здатнiсть екрана та якiсть кольоропередачi
монiтора вашого комп’ютера. Як це вплинуло на якiсть зображен�
ня? Пояснiть чому?
Вказiвка. Скористайтесь командою Свойства контекстного меню
робочого столу, вкладка Параметры.

IV. Домашнє завдання

Опрацювати параграф пiдручника.

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок.
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УРОК № 30

Тема. Робота в середовищi редактора растрової графiки: робота
з файлами, використання iнструментiв малювання, видiлення фраг�
ментiв малюнка, їх перемiщення та копiювання.

Мета:
ввести поняття:
фрагмент зображення;
розглянути:
середовище редактора растрової графiки;
iнструменти для роботи із зображеннями;
методи видiлення фрагментiв зображення;
методи вилучення, копiювання i перемiщення фрагментiв зобра�
ження;
сформувати вмiння:
створювати та редагувати растровi графiчнi зображення.
Базовi поняття й термiни: графiчний редактор, фрагмент зобра�

ження.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (20–25 хв)
Растрова графiка:
джерела растрових зображень;
основнi поняття растрової графiки;
об’єм графiчної iнформацiї.
Програми для роботи з растровими зображеннями.
ІІІ. Практичне завдання (5–10 хв)
IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–7 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Інтелектуальна розминка
1. Що розумiють пiд графiчним зображенням?
2. Що таке комп’ютерна графiка? Назвiть її види.
3. Якi пристрої використовують для введення i виведення даних

у графiчнiй формi?
4. Якi основнi кольори ви знаєте? У якiй кольоровiй моделi вони

є базовими?
5. Якi додатковi кольори ви знаєте? У якiй кольоровiй моделi вони

є базовими?
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6. З яких елементарних об’єктiв складається растрове зображення?
Опишiть їх властивостi.

7. Порiвняйте векторний i растровий спосiб отримання графiчних
зображень. У чому переваги й недолiки кожного з них?

8. Опишiть основнi властивостi комп’ютерних графiчних зобра�
жень.

9. Наведiть приклади використання комп’ютерної графiки в рiзних
сферах дiяльностi людини.

10. З’ясуйте, чому дорiвнює роздiльна здатнiсть та якiсть кольоропе�
редачi вашого монiтора? Яким буде розмiр файла кольорової копiї
зображення екрана?

ІІ. Вивчення нового матерiалу

Пояснення вчителя
Paint — це растровий редактор, що створює зображення у ви�

глядi набору пiкселiв. Малюнки, створенi редактором Paint, назива�
ють растровими, або точковими. Редактор Paint дозволяє створюва�
ти за допомогою «мишi» чорно�бiлi й кольоровi малюнки.
Інструментами редактора можна створювати контури й виконувати
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заливку кольором, малювати прямi й кривi лiнiї, iмiтувати малю�
вання олiвцем i пензлем, вирiзати, копiювати i вставляти рiзнi
фрагменти зображення тощо.

Середовище графiчного редактора
Запуск програми Paint здiйснюється натисканням на кнопку

Пуск на панелi задач i вибором команди Программы — Стандар�
тные → Paint. Пiсля запуску вiдкривається головне вiкно редактора.

Вiкно редактора Paint мiстить елементи, звичайнi для вiкон
Windows�додаткiв: заголовок, кнопки керування вiкном, рядок
меню, робочу дiлянку, смуги прокручування, рядок статусу й обрам�
лення. Крiм цього, у вiкнi Paint розмiщенi елементи, властивi саме
графiчним редакторам, — панель iнструментiв i палiтра.

Панель iнструментiв у лiвiй частинi вiкна мiстить 16 кно�
пок�пiктограм. Призначення кожної кнопки можна прочитати на
спливнiй пiдказцi, що з’являється пiд час наведення на неї
покажчика мишi.

Інструменти

Видiлення довiльної дiлянки Видiлення прямокутної дiлянки

Гумка Заливка

Вибiр кольору Масштаб

Олiвець Пензлик

Розпилювач Напис (текст)

Пряма лiнiя Крива лiнiя

Прямокутник Многокутник

Овал Округлений прямокутник

Вибiр потрiбного iнструмента здiйснюється шляхом наведення
маркера «мишi» на потрiбний iнструмент i натисканням лiвої
клавiшi «мишi».

Всi iнструменти можна подiлити на декiлька груп.
Група 1
Пiсля вибору iнструмента маркер «мишi» наводять на потрiбну

точку робочої областi i натискають лiву клавiшу, вибiр кольору
здiйснюється аналогiчно.

Група 2
Маркер мишi наводять на потрiбну точку робочої областi й натис�

кають лiву клавiшу, утримуючи її, переводять маркер «мишi» вбiк
для отримання потрiбного зображення.
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Група 3

До цiєї групи можна вiднести: криву лiнiю, многокутник.

Крива лiнiя малюється в три етапи: спочатку проводять вiдрiзок
прямої. А потiм цей вiдрiзок два рази викривляють.

Многокутник малюється за сторонами. Контур замикають протя�
гуванням маркера до початкової точки.

Збереження, вiдкриття та друк малюнкiв здiйснюється через
пункт головного меню — Файл.

Інший характерний елемент вiкна Paint — палiтра — розмiщений
у нижнiй частинi екрана. Злiва на панелi палiтри є два квадрати, що
перекриваються, з яких верхнiй пофарбований в основний колiр,
а нижнiй — у фоновий колiр. Основний колiр використовується для
зафарбовування лiнiй, меж об’єктiв i тексту. Фоновий колiр застосо�
вується при заливаннi об’єктiв iз замкнутими межами й фону напису.

Основний колiр обирається клацанням лiвої кнопки мишi по од�
ному з квадратiв колiрної палiтри, а колiр фону — клацанням правої
кнопки.

ІІІ. Практичне завдання. Інструктаж з технiки безпеки

У середовищi графiчного редактора створити зображення бу�
динку за зразком.
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IV. Домашнє завдання
Опрацювати конспект уроку.

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Узагальнення навчального матерiалу. Оцiнювання учнiвських робiт.

УРОК № 31

Тема. Створення текстових написiв. Настроювання кольору.
Практична робота № 11 «Створення растрових зображень».

Мета:
ввести поняття:
текстовий напис;
продовжувати формувати вмiння:
створювати та редагувати растровi графiчнi зображення.
Базовi поняття й термiни: графiчний редактор, фрагмент зобра�

ження.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (10–15 хв)
Текстовi написи:
створення текстових написiв;
редагування текстових написiв.
Робота з файлами.
ІІІ. Практична робота № 11 (20–25 хв)
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IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–7 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
Інтелектуальна розминка

1. Як вiдкрити програму Paint?
2. Опишiть структуру вiкна програми Paint.
3. Як вибрати колiр для малювання?
4. Якi iнструменти розташованi на Панелi iнструментiв?
5. Як намалювати пряму лiнiю? прямокутник? коло?
6. Для чого використовується клавiша Shift пiд час малювання?
7. Як вiдкрити файл iз графiчним зображенням? Як зберегти файл

на попередньому мiсцi з тим самим iм’ям?
8. Як вiдмiнити останню виконану дiю?
9. Чим вiдрiзняється використання лiвої i правої кнопки мишi пiд

час малювання?
10. Як намалювати криву лiнiю?
11. Якi властивостi мають графiчнi примiтиви? Як задати їх зна�

чення?
12. Як зберегти файл з новим iм’ям?
13. Чому пiд час заливки фiгури iнколи зафарбовуються в iншi об�

ластi? Як виправити цю ситуацiю?

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення вчителя
Інструмент Текст дозволяє додавати до зображення текстовi

написи. Спочатку потрiбно видiлити прямокутну область, усерединi
якої буде розмiщений текст. Її розмiри можна змiнити перетягуван�
ням маркерiв змiни розмiру, а положення — перетягуванням областi
пiд час наведення вказiвника мишi на її контур.

Панель атрибутiв тексту

Всерединi рамки вводять текст. На Панелi атрибутiв тексту мож�
на встановити значення властивостей тексту напису: шрифт, розмiр
символiв, стиль накреслення та iншi. Колiр символiв тексту буде
збiгатися з основним кольором, який можна вибрати на Палiтрi
кольорiв. А фон текстової рамки можна встановити або прозорим,
або таким, щоб збiгався iз кольором фону, який встановлений на мо�
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мент введення тексту. Один iз цих режимiв слiд обрати на додатковiй

панелi: — прозорий фон, — непрозорий фон.

Пiд час створення напису його текст можна редагувати. Завер�
шення створення напису здiйснюється вибором будь�якої точки за
межами областi. Пiсля цього текст стає частиною графiчного зобра�
ження й редагувати його змiст вже неможливо.

Команди роботи з файлами

Графiчний редактор Paint дозволяє виконувати такi операцiї
з графiчними файлами: створення, вiдкриття, зберiгання тощо.

Створення нового малюнка здiйснюється такою послiдовнiстю
дiй: Файл → Создать. Пiсля цього в робочiй областi вiкна з’явиться
прямокутник, на якому й створюється зображення. Необхiдно пам’�
ятати, що графiчний редактор Paint дозволяє працювати тiльки
з одним вiкном, тому перед створенням нового малюнка попереднiй
слiд зберегти.

Щоб вiдкрити ранiше створений малюнок, потрiбно виконати по�
слiдовнiсть дiй Файл → Открыть. На екранi з’явиться дiалогове вiкно
Открыть, в якому слiд обрати потрiбний файл i пiдтвердити виконан�
ня цiєї операцiї вибором кнопки Открыть. Для спрощення пошуку
файлiв iз графiчними зображеннями в полi зi списком Тип файлов
слiд обрати режим Все файлы рисунков або вказати необхiдний тип
графiчних файлiв.

Для першого збереження створеного малюнка у файлi потрiбно
виконати послiдовнiсть дiй: Файл → Сохранить как (або Файл → Сох�
ранить), що вiдкриває дiалогове вiкно Сохранить как. У полi зi спис�
ком Папка потрiбно вибрати папку, де буде зареєстрований файл, або
створити нову папку, вибравши кнопку Создание новой папки.
У полi зi списком Тип файла слiд вибрати необхiдний формат гра�
фiчного файла, а в полi Имя файла — ввести його iм’я. Пiсля цього
пiдтвердити виконання операцiї вибором кнопки Сохранить.

Якщо для збереження нового малюнка було вибрано iм’я вже
iснуючого файла, то комп’ютер запросить пiдтвердження замiни
файлiв. Позитивна вiдповiдь призведе до перезапису файла з новим
малюнком. За замовчуванням графiчний файл зберiгається з iм’ям
Без_имени у форматi ВМР.

Команда Сохранить как також використовується для збереження
малюнка у файлi з новим iм’ям, типом або шляхом до файла. Якщо
файл з малюнком вже був збережений хоча б один раз, то для його
повторного збереження з ранiше заданим iм’ям i типом використо�
вується команда Сохранить меню Файл.
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ІІІ. Практична робота №11
1. Створити малюнок.
1) За допомогою меню встановити розмiри малюнка 18 13× cм.
2) За запропонованим зразком намалювати малюнок, використову�

ючи iнструменти.

Об’єкт Інструмент

Округлi обведення корпуса, палуби Крива лiнiя

Щогли, троси, палуба Вiдрiзки прямої

Ілюмiнатори, сонце Овал

Дим, хмари, хвилi Розбризкувач

Чайки, хвилi Олiвець, пензлик

Труба, вiкна Прямокутник

Фарбування об’єктiв Заливка

Назва корабля Напис

3) Зберегти малюнок у вказанiй папцi з назвою Корабель_Прiзви�
ще.bmp

4) Результат роботи показати вчителю.
2. Створити пiктограму для власної папки розмiром 40 40× пiкселiв.

IV. Домашнє завдання
Опрацювати конспект уроку.

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Узагальнення навчального матерiалу. Оцiнювання учнiвських

робiт.
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ІІІ. Основи векторної графiки (3 год)

УРОК № 32
Тема. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби

графiчного редактора, вбудованого в середовище офiсних програм;
створення простих векторних зображень. Інструменти малювання.
Малювання геометричних фiгур. Операцiї з об’єктами. Зафарбування
об’єктiв, встановлення параметрiв заливки.

Мета:
ввести поняття:
об’єкт;
графiчний примiтив;
розглянути:
способи формування зображень з геометричних примiтивiв;
поняття й принципи побудови векторних зображень;
способи формування зображень з геометричних примiтивiв;
iнструменти малювання, призначенi для креслення лiнiй, стрiлок,
основних геометричних фiгур;
сформувати вмiння:
створювати й редагувати зображення в документах;
створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геомет�
ричних фiгур;
видiляти, копiювати й перемiщувати об’єкти;
обертати, вiдбивати й масштабувати об’єкти.
Базовi поняття й термiни: об’єкт, графiчний примiтив.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (5–8 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Векторна графiка:
принципи побудови векторних зображень;
засоби графiчного редактора, вбудованого в середовище офiсних
програм.
ІІІ. Практичне завдання (10–15 хв)
IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (2–3 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань
На сьогоднiшньому уроцi ми розглянемо один iз видiв комп’ю�

терної графiки — векторну графiку. Нагадаємо основнi переваги
й недолiки цього виду графiки.
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На вашу думку, яким чином ми можемо отримати (створити) век�
торне зображення? (Вiдповiдi учнiв.)

ІІ. Вивчення нового матерiалу
Пояснення вчителя з паралельною демонстрацiєю
Часто пiд час створення текстового документа виникає не�

обхiднiсть вставити до нього графiчне зображення, яке може бути
iлюстрацiєю до змiсту тексту (рисунок, фотографiя, схема, дiаграма
тощо) або графiчним оформленням документа (рамки, роздiлювачi,
графiчнi маркери спискiв, логотипи тощо).

В офiсних додатках використовується два типи графiчних зобра�
жень:

малюнки — зображення, якi вставляються в документ із графiч�
них файлiв або програм;
графiчнi об’єкти — зображення, якi створенi за допомогою iнстру�
ментiв самих офiсних додаткiв.
Малюнки до документа можна вставити з колекцiї Microsoft

Clipart, яка створена розробниками MS Office i входить до одной�
менного пакета програм, з Інтернету, з колекцiй графiчних зобра�
жень на дисках. Також до документа можна вставити графiчнi зо�
браження, що створенi за допомогою прикладних програм,
вiдсканованi авторськi ри�
сунки, фотографiї, малюнки
з журналiв, книг тощо.

Графiчнi об’єкти створю�
ються з автофiгур (готових
графiчних примiтивiв), фi�
гурних написiв WordArt, ор�
ганiзацiйних дiаграм. Усi цi
об’єкти є векторними зобра�
женнями.

Панель Малювання
Графiчнi об’єкти в Word можна створювати й редагувати, вико�

ристовуючи iнструменти панелi Малювання.

Щоб показати на екранi панель iнструментiв Малювання, по�
трiбно встановити позначку прапорця бiля назви цiєї панелi в пунктi
Панелi iнструментiв меню Вигляд або натиснути кнопку на Стан�
дартнiй панелi iнструментiв.
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Призначення кнопок панелi iнструментiв Малювання

Кнопка Назва Призначення

Кнопки для малювання графiчних елементiв

Автофiгури Для вiдкриття списку типiв графiчних при�
мiтивiв (лiнiї, елементи блок�схем, зiрки,
стрiлки, стрiчки тощо)

Лiнiя Для малювання лiнiй

Стрiлка Для малювання стрiлок

Прямокутник Для малювання прямокутникiв

Овал Для малювання овалiв

Напис Для створення поля для вставки тексту або
графiчного зображення

Кнопки для форматування об’єктiв

Колiр залив�
ки

Для заливки внутрiшньої областi об’єкта по�
точним кольором. Вибiр кнопки вiдкриття
списку вiдкриває панель вибору кольору або
способу заливки

Колiр лiнiї Для встановлення поточного кольору лiнiї
контуру об’єкта. Вибiр кнопки вiдкриття
списку вiдкриває панель вибору кольору лiнiї

Колiр шриф�
ту

Для встановлення поточного кольору шриф�
ту. Вибiр кнопки вiдкриття списку вiдкриває
вiкно вибору кольору шрифту

Тип лiнiї Для вiдкриття списку типiв лiнiї

Тип штриха Для вiдкриття списку типiв штриха лiнiї

Тип стрiлки Для вiдкриття списку типiв стрiлки для лiнiї

Стиль тiнi Для вiдкриття списку типiв тiнi об’єкта

Об’єм Для вiдкриття списку способiв представлення
об’єму об’єкта

Кнопки редагування малюнка

Малювання Для вiдкриття списку команд редагування
об’єктiв — згрупувати об’єкти, розгрупувати
об’єкти, повернути, змiнити порядок
розташування об’єктiв тощо

Вибiр
об’єктiв

Для включення/виключення режиму вибору
групи об’єктiв
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Кнопка Назва Призначення

Кнопки додавання об’єктiв

Додати об’єкт
WordArt

Для вставки графiчних об’єктiв, якi створенi
за допомогою готових фiгурних букв.
Використовуються для художнього оформлен�
ня тексту

Додати
дiаграму

Для вiдкриття вiкна Бiблiотека дiаграм,
в якому можна вибрати тип дiаграми
(органiзацiйну, циклiчну тощо)

Додати
картинку

Для вiдкриття областi завдань Картинки

Додати
малюнок

Для вiдкриття вiкна Додавання малюнка
з файла

Створення та опрацювання графiчних об’єктiв
Малювання всiх графiчних примiтивiв у Word виконується та�

ким чином:
вибрати на панелi Малювання вiдповiдну кнопку для побудови не�
обхiдного графiчного примiтива;
перевести вказiвник мишi в робочу область документа;
зафiксувати початкову точку малювання примiтива натисканням
лiвої кнопки мишi;
утримуючи натиснутою лiву кнопку мишi, перемiстити вказiвник
мишi в кiнцеву точку малювання примiтива;
вiдпустити лiву кнопку мишi.
Примiтки:
якщо пiд час малювання овалу або прямокутника утримувати на�
тиснутою клавiшу Shift, то будуть створюватися фiгури правиль�
ної форми — круг або квадрат;
утримання клавiшi Shift пiд час побудови лiнiй та стрiлок обмежує
кут нахилу величинами, кратними 15°;
малювання графiчних примiтивiв при натиснутiй клавiшi Ctrl
здiйснюється вiд центра фiгури, що малюється;
якщо потрiбно послiдовно намалювати кiлька фiгур одного типу,
то кнопку малювання вiдповiдної фiгури на панелi Малювання по�
трiбно вибрати подвiйним клацанням. Пiсля того як потрiбна
кiлькiсть фiгур намальована, кнопку на панелi Малювання
необхiдно вибрати повторно.
Намальований графiчний об’єкт можна редагувати й форматува�

ти. Будь�якi операцiї редагування або форматування застосовуються
до видiленого об’єкта або групи об’єктiв.

182 О. В. Костриба

Вибiр окремих графiчних об’єктiв або групи об’єктiв в офiсних
додатках вiдбувається аналогiчно до подiбної операцiї у Windows.
Крiм того, для видiлення групи графiчних об’єктiв в деякiй прямо�
кутнiй областi малюнка використовується кнопка Вибiр об’єктiв
на панелi Малювання. Вибравши цю кнопку, потрiбно видiлити пря�
мокутну дiлянку документа, i всi графiчнi об’єкти, якi потрапили
в цю область, будуть видiленi.

Пiсля вибору об’єкта навколо нього з’являються маркери змiни
розмiрiв, а для деяких графiчних об’єктiв також i маркер обертан�
ня — це спецiальнi позначки у виглядi маленьких кружечкiв, якi
розташованi навколо фiгури. Перемiщення маркерiв змiни розмiрiв
приводить до вiдповiдної змiни розмiрiв фiгури, а за допомогою мар�
кера обертання можна повернути об’єкт на довiльний кут.

Виконання операцiй редагування графiчних об’єктiв (видiлення,
копiювання та перемiщення малюнка або його елементiв) здiйсню�
ється стандартними способами Word.

Форматування графiчних об’єктiв здiйснюються в дiалоговому
вiкнi Формат об’єкта, яке вiдкривається послiдовнiстю дiй Формат →
Об’єкт. Пiсля цього потрiбно встановити необхiднi значення власти�
востей графiчного об’єкта на вкладках цього вiкна Колiр та лiнiї,
Розмiр та Розташування.

Також для форматування графiчних об’єктiв зручно користува�
тися кнопками панелi Малювання. Для цього потрiбно видiлити
об’єкт, натиснути необхiдну кнопку на панелi й вибрати потрiбне
значення тiєї чи iншої властивостi: колiр заливки, колiр та тип її
лiнiй, вид тiнi чи об’єму тощо.

ІІІ. Практичне завдання. Створення векторних зображень
в офiсних додатках
Початковий, середнiй рiвні Достатнiй рiвень
Створити зображення за зразком. Створити зображення за зразком.
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Високий рiвень
Створити зображення персонального комп’ютера.

IV. Домашнє завдання
Опрацювати конспект.

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оцiнювання робiт учнiв.

УРОК № 33

Тема. Створення малюнкiв iз кривих i ламаних. Багатошаровi
зображення, керування розмiщенням об’єктiв за шарами. Вирiвню�
вання й групування об’єктiв. Додавання тексту до графiчних зобра�
жень та його форматування. Практична робота № 12 «Створення век�
торних зображень»

Мета:
ввести поняття:
багатошарове зображення;
групування об’єктiв;
розглянути:
правила роботи з шарами зображень;
методи видiлення зображень;
методи додавання тексту до графiчних зображень;
продовжувати формувати вмiння:
створювати й редагувати зображення в документах;
створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геомет�
ричних фiгур;
видiляти, копiювати й перемiщувати об’єкти;
обертати, вiдбивати й масштабувати об’єкти.
Базовi поняття й термiни: об’єкт, графiчний примiтив.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань (8–10 хв)
ІІ. Вивчення нового матерiалу (15–20 хв)
Багатошаровi об’єкти:
перемiщення шарiв;
групування об’єктiв;
об’єкт WordArt;
додавання тексту до графiчних об’єктiв.
ІІІ. Практична робота № 12 (10–15 хв)
IV. Домашнє завдання (3–5 хв)
V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–8 хв)
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Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап. Актуалiзацiя опорних знань

Блiцопитування
Початковий та середнiй рiвнi

1. Як увiмкнути режим показу панелi Малювання?
2. Наведiть приклади графiчних примiтивiв, якi можна намалювати

за допомогою iнструментiв панелi Малювання.
3. Для чого призначенi маркери змiни розмiру? Як ними користува�

тися?
4. Для чого призначений маркер обертання? Як ним користуватися?
5. Якi значення властивостей лiнiй можна змiнити?
6. Якi види заливки можна використовувати для об’єктiв?
7. Для чого використовують об’єкти WordArt? Як їх створювати?
8. Як видалити малюнок або його елемент?
9. Як перемiстити малюнок або його елемент на iнше мiсце?

10. Якi властивостi мають графiчнi об’єкти в текстовому документi?
11. Який тип має зображення, створене в офiсному додатку?
12. Як змiнити послiдовнiсть розташування накладених об’єктiв?
13. Як виконується вiддзеркалення об’єктiв?
14. Як в текстовому документi видiлити групу графiчних об’єктiв?
15. З якою метою виконують групування об’єктiв? Як це робиться?
16. Якi властивостi графiчного об’єкта можна змiнити за допомогою

меню Формат?
17. До якого типу об’єктiв належать об’єкти WordArt? Якi їх власти�

востi?
18. З’ясуйте на практицi, чи для всiх графiчних об’єктiв можна дода�

ти тiнь або об’єм?
19. За допомогою Довiдки з’ясуйте, що таке полотно та яке його при�

значення?

ІІ. Вивчення нового матерiалу

Пояснення вчителя з паралельною демонстрацiєю
У результатi малювання в офiсних додатках створюється вектор�

не графiчне зображення, що складається з окремих об’єктiв, кожний
з яких можна редагувати окремо. Таке зображення має багатошаро�
ву структуру, його окремi об’єкти можуть бути розташованi поверх
iнших. Порядок їх накладання один на одного можна змiнювати.
Для цього потрiбно:

видiлити потрiбний графiчний об’єкт;
вiдкрити меню Малювання на панелi Малювання;
вiдкрити список Порядок;

Усі уроки інформатики. 9 клас 185



вибрати один iз запропонованих варiантiв змiни розташування
графiчного об’єкта.
Для того щоб створене зображення сприймалося як одне цiле,

його елементи потрiбно згрупувати. Для цього необхiдно:
видiлити потрiбнi елементи малюнка;
вiдкрити меню Малювання на панелi Малювання;
вибрати команду Групувати.
У меню Малювання зiбрано також багато iнших корисних ко�

манд редагування малюнкiв: розгрупування малюнка на окремi еле�
менти, вирiвнювання об’єктiв на аркушi, повертання та вiдображен�
ня об’єктiв, вибiр виду обтiкання малюнка текстом тощо.

Бiльшiсть указаних операцiй редагування й форматування гра�
фiчних об’єктiв можна виконати не тiльки за допомогою кнопок па�
нелi Малювання, а також контекстного меню об’єкта. Змiну формату
об’єктiв зручно здiйснювати у вiкнi Формат, яке можна викликати
в контекстному меню об’єкта або подвiйним клацанням на об’єктi.
Деякi операцiї редагування малюнка, такi, як поворот, змiна типу
лiнiй, стискання малюнка тощо, можна виконати i за допомогою
панелi Настройка зображення.

Створення об’єктiв WordArt
Текстовий процесор Word

дозволяє вставляти в докумен�
ти текстовi написи з певними
графiчними ефектами, якi ви�
користовуються для худож�
нього оформлення документа.

Об’єкти WordArt мають
два види властивостей: тек�
стовi (шрифт, розмiр символiв,
колiр, накреслення) i графiчнi (розмiр зображення, розташування,
заливка тощо). Таким чином, за допомогою цих об’єктiв в документi
можна створювати нахилений, повернутий i розтягнутий текст, впи�
саний у готовi форми. А завдяки тому, що об’єкти WordArt мають
ще й графiчнi властивостi, то можна змiнювати колiр символiв, зали�
вати певним малюнком, додавати тiнь або об’єм за допомогою кно�
пок панелi Малювання.

Створення об’єктiв WordArt здiйснюється за допомогою спецi�
альної програми Microsoft WordArt, яка входить до пакета Microsoft
Office. Запустити цю програму можна послiдовнiстю дiй Вставка →
Рисунок → Объект WordArt або вибором кнопку Добавить объект
WordArt на панелi Малювання.
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Приклад об’єкта WordArt

Пiсля цього у вiдкритому вiкнi Коллекция WordArt потрiбно
вибрати стиль напису, а потiм ввести текст створюваного напису
у вiкнi Изменить текст WordArt.

Створений об’єкт WordArt буде розмiщено в поточному мiсцi до�
кумента. У подальшому редагування цього об’єкта можна здiйсню�
вати тими ж засобами, що й iнших графiчних об’єктiв, а також за до�
помогою кнопок панелi iнструментiв WordArt.

Призначення кнопок панелi iнструментiв WordArt

Кнопка Назва Призначення

Додати об’єкт
WordArt

Для вiдкриття вiкна вибору стилю
об’єкта WordArt

Змiнити текст Для вiдкриття вiкна редагування змiсту
об’єкта та встановлення значень власти�
востей шрифту

Колекцiя
WordArt

Для вiдкриття вiкна змiни стилю об’єкта
WordArt

Формат гра�
фiчного
об’єкта

Для вiдкриття вiкна встановлення зна�
чень властивостей графiчного об’єкта
WordArt

Меню

Текст�Фiгура

Для вiдкриття списку видiв вписування
тексту напису в графiчну фiгуру

Меню

Обтiкання
тексту

Для вiдкриття списку обтiкання гра�
фiчного об’єкта текстом

Вирiвняти
лiтери
WordArt за
висотою

Для переключення режимiв вирiвнюван�
ня висоти лiтер напису

Вертикальний
текст WordArt

Для переключення режимiв горизонталь�
ного або вертикального розташування
тексту напису

Меню
Вирiвнювання
тексту

Для вiдкриття списку команд вирiвню�
вання тексту в межах границь об’єкта

Меню
Текст�Трекинг

Для вiдкриття списку команд встановлен�
ня мiжсимвольного iнтервалу для тексту
напису
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Додавання тексту
до графiчного
зображення
До графiчних об’єктiв

(крiм лiнiй) можна дода�
вати текст за допомогою
контекстного меню. Ав�
тофiгури з категорiї Ви�
носки дають можливiсть
безпосереднього вводу
тексту вiдразу ж пiсля
побудови.

ІІІ. Практична
робота № 12
Початковий рiвень

Середнiй рiвень

Достатнiй рiвень
Створити план�схему кабiнету iнформатики.

Високий рiвень
1. Створити логотип власної фiрми.
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2. Створити iлюстрацiю до однiєї з тем:
закон Ома;
будова атома;
теорема Пiфагора.

IV. Домашнє завдання
Повторити тему «Комп’ютерна графiка».

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
Оголошення оцiнок за практичну роботу.

УРОК № 34

Тема. Комбiнований залiк з теми «Комп’ютерна графiка».
Мета:
визначити:
рiвень навчальних досягнень учнiв із теми «Комп’ютерна графiка»;
продовжувати формувати вмiння:
роботи з графiчними редакторами рiзних типiв;
створювати й редагувати зображення;
створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геомет�
ричних фiгур;
видiляти, копiювати й перемiщувати об’єкти;
обертати, вiдбивати й масштабувати об’єкти.

Структура уроку
І. Органiзацiйний етап (8–10 хв)
ІІ. Комбiнований залiк (30–35 хв)
Комп’ютерне тестування.
Практичне завдання.
ІІІ. Домашнє завдання (3–5 хв)
IV. Пiдбиття пiдсумкiв уроку. Оголошення оцiнок (5–8 хв)

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Комбiнований залiк
Комп’ютерне тестування (TestW2).
Виконання практичного завдання.
Початковий рiвень
Створити зображення, використовуючи:
графiчний редактор Paint...
графiчний редактор текстового редактора Word...
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Середнiй рiвень
Створити зображення, ви�

користовуючи:
графiчний редактор Paint
...
графiчний редактор тек�
стового редактора Word...
Достатнiй рiвень
Створити зображення, викорис�

товуючи:
графiчний редактор Paint...
графiчний редактор текстового
редактора Word...
Високий рiвень
Створити зображення, викорис�

товуючи:
графiчний редактор Paint;
графiчний редактор текстового редактора Word;
вiтальної листiвки;
план�схему школи.

IV. Домашнє завдання

Повторити тему «Комп’ютерна графiка».

V. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

Оголошення оцiнок за практичну роботу.

УРОК № 35

Тема. Повторення та узагальнення навчального матерiалу
Мета: повторити та узагальнити навчальний матерiал.

Структура уроку

І. Органiзацiйний етап (8–10 хв)
ІІ. Повторення та узагальнення навчального матерiалу (30–35 хв)
ІІІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку (5–8 хв)
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Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

ІІ. Повторення та узагальнення навчального матерiалу

Брейн<ринг
1. Учнi об’єднуються в чотири групи. Використовуючи можливостi

тестової системи NetOpSchool, органiзовуємо змагання (питання
за весь курс 9�го класу).

2. Двi команди, якi одержали найбiльше правильних вiдповiдей за
встанолений час переходять у фiнал.

ІІІ. Пiдбиття пiдсумкiв уроку
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