
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Харків
Видавництво «Ранок»
2018

Підручник для 5 класу 
закладів загальної середньої освіти

інформатика
5

•

•

•

•

ІНФОРМАТИКА

М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька



УДК [004:37.016](075.3)
К67

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(наказ Міністерства освіти і науки України від від __.__.____ № ___)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Корнієнко М. М. 
К67    Інформатика : підруч. для 5 кл. закл. загал. серед. освіти / М. М. Корнієнко, С. М. Крама‑

ровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид‑во «Ранок», 2018. — 144 с. : іл.

ISBN 978‑617‑09‑4365‑1

УДК [004:37.016](075.3)

Інтернет-підтримка 

Електронні матеріали  
до підручника розміщено на сайті 
interactive.ranok.com.ua

 © Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.,  
  Зарецька І. Т., 2018 
 © Печенізька Г. О., ілюстрації, 2018
ISBN 978‑617‑09‑4365‑1 © ТОВ Видавництво «Ранок», 2018

Ілюстрації Галини Печенізької



Вступ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Знайомимося зі структурою підручника  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Розділ 1. Інформаційні процеси та системи 
§ 1 . Правила поведінки та безпеки під час роботи 
з комп’ютером .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
§ 2 . Інформація та повідомлення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
§ 3 . Способи подання повідомлень .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
§ 4 . Інформаційні процеси  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
§ 5 . Поняття даних . Пристрої для роботи з даними  .  .  .  .  .  .  .  . 28
§ 6 . Апаратна і програмна складові інформаційної  
системи . Комп’ютер та його складові .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
§ 7 . Операційна система та її інтерфейс . Файли та папки  .  . 39
§ 8 . Роль інформаційних технологій в житті сучасної  
людини  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45

Розділ 2. Мережеві технології та Інтернет
§ 9 . Комп’ютерні мережі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
§ 10 . Пошук інформації в  Інтернеті та її критичне  
 оцінювання  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
§ 11 . Завантаження даних з  Інтернету . Безпечне  
користування Інтернетом . Авторське право  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
§ 12 . Використання мережі Інтернет для навчання  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Розділ 3. Опрацювання текстових даних
§ 13 . Документообіг у  сучасному суспільстві .  
Програмне забезпечення для опрацювання текстів .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
§ 14 . Об’єкти та їхні властивості . Дії над об’єктами .  
Основні об’єкти текстового документа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
§ 15 . Введення, редагування та форматування символів  
і  абзаців . Однорівневі списки .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
§ 16 . Додавання зображень із файла та їх форматування  .  . 87
§ 17 . Додавання, редагування та форматування таблиць  .  .  . 91
§ 18 . Сторінки документа та їх форматування .  
Підготовка документа до друку . Друк документа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Розділ 4. Алгоритми і програми
§ 19 . Команди, алгоритми та їх виконавці .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
§ 20 . Способи подання алгоритмів  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
§ 21 . Середовище програмування Скретч  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
§ 22 . Графіка в  середовищі програмування Скретч  .  .  .  .  .  .  .  . 117
§ 23 . Висловлювання та заперечення до висловлювань  .  .  . 122
§ 24 . Алгоритми з  розгалуженням  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
§ 25 . Алгоритми з  повторенням   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
§ 26 . Виконання проектів у  середовищі Скретч .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138

ЗМІст
УДК [004:37.016](075.3)

К67

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
(наказ Міністерства освіти і науки України від від __.__.____ № ___)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Корнієнко М. М. 
К67    Інформатика : підруч. для 5 кл. закл. загал. серед. освіти / М. М. Корнієнко, С. М. Крама‑

ровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид‑во «Ранок», 2018. — 144 с. : іл.

ISBN 978‑617‑09‑4365‑1

УДК [004:37.016](075.3)

Інтернет-підтримка 

Електронні матеріали  
до підручника розміщено на сайті 
interactive.ranok.com.ua

 © Корнієнко М. М., Крамаровська С. М.,  
  Зарецька І. Т., 2018 
 © Печенізька Г. О., ілюстрації, 2018
ISBN 978‑617‑09‑4365‑1 © ТОВ Видавництво «Ранок», 2018

Ілюстрації Галини Печенізької



Дорогі друзі!

Чи можете ви уявити сучасний світ без ком
п’ю терів? Мабуть, ні . Комп’ютер став невід’ємною 
складовою нашої дійсності, ввійшов практично в  усі 
сфери людської діяльності, у  наше повсякденне 
життя . А  інформаційна культура сьогодні є  одним зі 
складників загальної культури людини . 

Цього року ви продовжите знайомитися з  ін
форматикою — наукою надзвичайно цікавою та 
необхідною . Ви переконаєтеся в  цьому самі . Адже 
знання з  інформатики стануть вам у пригоді і під час 
вивчення інших предметів, і  в повсякденному житті .

Як здійснити пошук потрібної інформації? Як 
зберегти й  передати отриману інформацію? Як 
правильно й  красиво оформити текстовий документ 
і  роздрукувати його? Як скласти комп’ютерну про
граму?

Усі ці та багато інших корисних і  цікавих відо
мостей ви знайдете у  пропонованому підручнику, 
який підкаже вам шлях до нових знань .

Бажаємо успіху!
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Підручник складається з 4 розділів, 
а кожний розділ — з параграфів. 
Розділ починається з головної 
сторінки.

1  Назва розділу
2  зміст розділу
3  основні теми, які ви опануєте, 

вивчаючи розділ

3

2

1

Знайомимося зі структурою підручника

4

6

8

5

7

10
9

4  Номер і назва параграфа
5  Словничок: терміни, з якими 

ви ознайомитеся у параграфі
6  Вступ до параграфа: що ви 

знаєте і що нового дізнаєтеся
7  завдання для обговорення
8  основний матеріал
9  Визначення, правила, 

твердження для запам’я
товування

10  Коментарі, пояснення, 
підказки
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18

11

14

12

15

16

17

11  Коротко про головне: основні відомості параграфа
12  запитання для самоконтролю
13  онлайнтест
14  Тренувальні вправи
15  Практичні завдання
16  Творчі завдання
17  інтелектуальна хвилинка: логічні задачі, ребуси, 

кросворди тощо
18  додаткова інформація: історичні факти, відомості про 

видатних науковців

13



Розділ 1 
ІнфОРМАцІйнІ пРОцеси тА систеМи

§ 1 . Інформація та повідомлення
§ 2 . Способи подання повідомлень 
§ 3 . Інформаційні процеси
§ 4 . Поняття даних . Пристрої для роботи з  даними 
§ 5 . Апаратна і програмна складові інформаційної системи . 

Комп’ютер та його складові
§ 6 . Операційна система та її інтерфейс . Файли та папки
§ 7 . Правила поведінки і безпеки під час роботи з комп’ютером
§ 8 . Роль інформаційних технологій в  житті сучасної людини

У цьому розділі ви дізнаєтеся:
 � що таке інформація, повідомлення, дані, як вони пов’язані 

між собою
 � які процеси називають інформаційними, які є  основні види 

інформаційних процесів
 � що таке інформаційна система, які складові вона має
 � з яких пристроїв складається комп’ютер, яке призначення 

мають його складові
 � що таке програми і  для чого вони призначені
 � для чого призначена операційна система
 � які операції можна виконувати над файлами та папками 
 � яку роль відіграють у  нашому житті інформаційні технології
 � як безпечно працювати з  комп’ютером
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Ви знаєте, що комп’ютер складається з електрон
них пристроїв, які взаємодіють один з  одним . Небез
печне користування цими пристроями може завдати 
шкоди й  людині, й  комп’ютеру . 

Сьогодні ви:
 � дізнаєтеся, навіщо існують правила;
 � яких правил ви  маєте дотримуватися щоразу, 

коли працюєте з  комп’ютером удома або 
в  школі;

 � навчитеся різним вправам для відпочинку 
в перервах між роботою з  комп’ютером .

? Розгляньте зображення . Що, на  вашу думку, до
помагає людям уникати конфліктів? Яких правил 
вони дотримуються?

слОвничОк

 � Правила поведінки 
в комп’ютерному класі

 � Правила техніки безпеки під 
час роботи з комп'ютером

§1. пРАвилА пОвеДІнки тА беЗпеки  
пІД чАс РОбОти З кОМп’ютеРОМ

У своєму житті людина має дотримуватися бага
тьох правил . 

? Пригадайте, які правила існують у людському 
суспільстві . Які можуть бути наслідки для тих, хто 
їх не дотримується? 

? Прочитайте текст . Які слова визначають головну 
думку?
Правила поведінки повинна опанувати кожна 

людина, тому що вміння поводитися в суспільстві не 
є вродженим, а виховується протягом життя .

Ви знаєте, що існують певні правила користування 
різними пристроями . Вони містяться в спеціальних 
інструкціях . Виконання цих правил не тільки сприяє 
довгому використанню пристроїв, а й може запобігти 
нещасним випадкам .

поняття про правила 
поведінки

кУльтУРнА спАДщинА

«Ніщо не дістається нам так 
дешево і не ціниться так 
дорого, як ввічливість»

М. Сервантес

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Правило — це вираження дозволу 
здійснити або вимоги утриматися 
від здійснення якогось вчинку.
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Уроки з  інформатики проводяться в  школі в  надзви

чайно цікавому місці  — комп’ютерному класі .  
З одного боку, комп’ютер може стати вашим другом, 

з ним можна навчатися й гратися . А з іншого — він може 
й  нашкодити . Щоб навчатися було комфортно та  безпеч
но, щоб зберегти обладнання в комп’ютерному класі, вам 
потрібно виконувати певні правила поведінки . 

правила поведінки в комп’ютерному класі

До початку роботи:
 � спокійно заходьте до  комп’ютерного класу, не  бі

жіть і  не штовхайтеся;
 � перевірте чистоту рук, за  потреби вимийте 

їх  і  витріть насухо;
 � з дозволу вчителя займіть своє робоче місце 

за  комп’ютером; 
 � беріть на  робоче місце тільки ті  речі, які потрібні 

для роботи .

Під час роботи:
 � не вставайте з  робочого місця, не  ходіть класом;
 � не допускайте різких і  грубих ударів по  клавішах;
 � не кладіть книги, зошити на  пристрої комп’ютера;
 � дотримуйтесь режиму роботи .

Після закінчення роботи: 
 � коректно закінчіть роботу з  комп’ютером; 
 � приберіть робоче місце .

правила техніки безпеки в комп’ютерному класі

Як будьякий електричний пристрій, комп’ютер може 
бути небезпечним . Грамотна експлуатація комп’ютера дає 
гарантію безпеки під час роботи з  ним .

1 . Роботу за  комп’ютером починайте тільки з  дозволу 
вчителя .

2 . Перед початком роботи переконайся у  відсутності 
видимих пошкоджень .

3 . Не торкайтеся задньої стінки системного блока 
та  монітора, кабелів, дротів живлення і  заземлення .

4 . Не намагайтеся самостійно ремонтувати ком п’ютер, 
приєднувати та  від’єднувати його пристрої .

? Розгляньте малюнки . Яким правилам поведінки та 
техніки безпеки вони відповідають?

безпека життєдіяльності 
під час роботи 
з комп'ютером

Пам’ятайте! Комп’ютер 
живиться від електричної ме
режі напругою 220 В. Будьте 
обережними: ця напруга 
небезпечна для людини!

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10



10
Люди все більше часу проводять за комп’ютерами . 

Але комп’ютери не так небезпечні, як нам хотілося б . 
Для того щоб не  завдати шкоди своєму здоров’ю, 
дотримуйтеся основних правил .

1 . Правильно розташовуйте монітор і  клавіатуру 
на  робочому місці:

 � екран монітора має бути розташований 
на  оптимальній відстані 60–70 см  від очей 
користувача; не  тримайте поряд із  монітором 
блискучі та  світловідбиваючі предмети;

 � клавіатура має лежати на  поверхні стола 
або на  спеціальній полиці на  відстані 
10–30 см  від краю .

2 . Дотримуйтеся правильної робочої пози:
 � сидіти слід прямо (не сутулитися), спираю

чись спиною на  спинку крісла; 
 � лінія від очей до  центра монітора має бути 

перпендикулярною до  площини екрана;
 � пальці рук повинні вільно лежати на  клавіа

турі;
 � не можна схрещувати ноги, класти ногу 

на  ногу  — це  порушує циркуляцію крові . 
Краще тримати стопи на  підставці або під
лозі . 

3 . Дотримуйтеся режиму роботи:
 � після 15–20 хв  безперервної роботи 

за  комп’ютером необхідно робити перерву; 
 � не забувайте робити фізкультхвилинки 

та  вправи для очей .

Під час роботи за  комп’ютером необхідно 
пам’ятати, що  до кожного робочого місця підведено 
небезпечну для життя напругу . Тому слід бути дуже 
уважними та виконувати всі вимоги правил поведінки 
та  безпеки .

Для того щоб робота за  комп’ютером не  була 
шкідливою для здоров’я, необхідно виконувати всі 
запобіжні заходи, стежити за  правильною організа
цією свого робочого місця та в перервах під час 
роботи за комп’ютером робити фізкультхвилинки та 
вправи для очей .

санітарні норми 
під час роботи 
з комп’ютером 

коротко про головне

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Робота за комп’ютером — 
це величезне навантаження 
на очі, адже зображення 
на екрані монітора складають 
окремі точки, які до того 
ж світяться і мерехтять.
У користувача знижується 
гострота зору, очі починають 
сльозитися, з’являється 
головний біль тощо. Це явище 
називають «комп’ютерний 
зоровий синдром».

i
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Запитання для самоконтролю

1 . Які правила поведінки в комп’ютерному класі слід виконувати?
2 . Яких правил техніки безпеки під час роботи з  комп’ютером 

слід дотримуватися?
3 . Як організувати робоче місце за комп’ютером? Як підготувати 

комп’ютер до  роботи?

Тренувальна вправа

4 . Розкажіть за малюнком правила вимикання комп’ютера .

практичне завдання

5 . Виконайте вправи для очей за поданими алгоритмами .
1) Заплющте очі, сильно напружуючи очні м’язи на  рахунок 

1–4, потім розкрийте очі, розслабте м’язи очей, подивіться 
вдалину на  рахунок 1–6 . Повторіть вправу 4–5 разів . 

2) Подивіться на  перенісся та  затримайте погляд на  рахунок 
1–4 (до втоми очей не  доводьте) . Потім розплющте очі, 
подивіться вдалину на  рахунок 1–6 . Повторіть вправу 4–5 
разів .

творче завдання

6 . Створіть власні знаки для правил поведінки і техніки безпеки 
в  комп’ютерному класі .

Інтелектуальна хвилинка

7 . Складіть лімерики з  правил поведінки під час роботи 
з  комп’ютером . 
Лімерики  — жартівливі вірші з  3–5 рядків, які нагадують 

нісенітниці . Модель написання лімериків запропонував відомий 
італійський письменник Джанні Родарі:

 � рядки 1 і  2  — вказівка на  героя або героїню, їхня харак
теристика (хто, який або яка);

 � рядки 3 і  4  — дія або взаємодія з  іншими об’єктами (що 
робили, із  ким були);

 � рядок 5  — висновок .
Наприклад:  Тільки я  із ліжка встала, 

за комп’ютер швидко впала . 
Просиділа з  ним півдня — 
заболіла голова .

Яких правил поведінки не  дотримувалася героїня?

Запитання 
і завдання

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

джанні Родарі (Gianni 
Rodari, 1920–1980) — 
італійський письменник, 
відомий завдяки книжкам 
для дітей. згадайте, які 
його книжки ви знаєте.

i



Чи знаєте ви, що  інформатика як  наука виникла лише в  се
редині ХХ століття і що вона тісно пов’язана з комп’ютером? 
У деяких країнах її так і називають computer science — наука про 
комп’ютери . 

Сьогодні ви:
 � познайомитеся з  базовими поняттями інформатики — 

інформацією та  повідомленням; 
 � дізнаєтеся, які властивості має інформація; 
 � навчитеся класифікувати повідомлення за способом 

сприйняття .

? Розгляньте зображення . Як, на  ваш погляд, діти отримують 
інформацію?

§2. ІнфОРМАцІЯ тА пОвІДОМленнЯ

слОвничОк

 � інформація 
 � повідомлення 
 � інформатика

У повсякденному житті ми  постійно маємо справу з  інфор
мацією . Наприклад, коли ви  спілкуєтеся з  друзями, слухаєте 
пояснення вчителів, читаєте книжку, ви  отримуєте інформацію . 

Сьогодні інформація стає одним із  найважливіших ресурсів . 
У первинному значенні інформація — це деякі відомості, факти, 
які отримуються з  навколишнього світу за  допомогою органів 
чуття, а також є результатом власного досвіду, спостережень або 
міркувань . 

Інформацію класифікують  також таким чином за суспільним 
значенням: масова (повсякденна, суспільнополітична, естетична); 
спеціальна (наукова, виробнича, технічна тощо); за правами 
доступу: публічна (відкрита), приватна (з обмеженим доступом, 
конфіденційна, таємна тощо) .

З кожним роком людство отримує все більше й  більше ін
формації . Винайдення комп’ютера та можливість автоматизувати 
процес опрацювання інформації призвели до  виникнення нової 
науки — інформатики . 

поняття 
інформації

Інформатика — це наука, що вивчає структуру і загаль
ні властивості інформації, методи і засоби її опрацювання, 
зберігання, передавання за допомогою комп’ютера та  інших 
технічних засобів у  різних галузях людської діяльності . 

ІнфОРМАЦіЯ 
+ АВТоМАтикА 
= іНФоРМАТИКА

кАленДАРик

26 листопада —  
Всесвітній день 
інформації
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Повідомлення — це  форма подання інформації, 

наприклад, у  вигляді послідовності символів, звуків, 
жестів, сигналів тощо .

Розглянемо як приклад такі вислови .

поняття 
повідомлення

ІстОРичнА ДОвІДкА

Термін «інформація» по
ходить від латинського 
слова informatio — роз’яснення, 
виклад, відомості, знайомство. 
Слово «інформація» вперше 
з’явилося в англійській мові 
в 1387 році. А в східно слов’ян
ські мови це слово прийшло 
в XVIі столітті.

1 . Два різні повідомлення: «Зустріч відбудеться 
о 1500» і «Встреча состоится в 1500» — містять 
ту  саму інформацію, подану різними мовами .

2 . Повідомлення «Зустріч відбудеться о 1500» несе 
корисну інформацію для учасників зустрічі, але 
не  несе жодної інформації для сторонніх людей . 

? Наведіть приклади різних повідомлень, що  мі
стять ту саму інформацію; приклад повідомлення, 
що несе різну інформацію для різних людей . 

Це повідомлення не  несе 
для мене ніякої інформації .

У цьому повідомленні  
є  важлива для нас інформація .

пОМІРкУйте

Розгляньте малюнок. Що на ньо
му зображено? Яку інформацію 
ви отримали? Чому?

Проаналізувавши ці  вислови, можна зробити 
висновок: інформація передається за  допомогою 
повідомлень . Тому часто під інформацією розуміють 
зміст, який містить повідомлення . 

Інформація та  повідомлення є  базовими по
няттями інформатики . Хоч це й взаємопов’язані 
поняття, але відповідність між ними не  є  взаємно 
однозначною .

Отже, ту  саму інформацію можна передати різ
ними повідомленнями; одне й те саме повідомлення 
може нести різну інформацію . 

Розглянемо приклади .
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Людина за допомогою органів чуття сприймає 

повідомлення і отримує з нього інформацію . Розгля
немо, як класифікують повідомлення та інформацію 
за  способом сприйняття . 

види повідомлень 
за способом сприйняття 

1 . За  допомогою очей людина отримує більшу час
тину інформації . Інформацію, яку ми  отримуємо 
за  допомогою органів зору, називають зоровою 
(візуальною) .

2 . Ми живемо у  світі звуків: голоси людей, шум 
автомобілів, гомін птахів тощо . Цю  інформацію 
ми  сприймаємо за  допомогою органів слуху — 
вух . Тому її називають слуховою (аудіальною) .

3 . За допомогою органу нюху (носа) ми можемо від
чувати різноманітні запахи: запах свіжого хліба, 
смачної їжі, аромати квітів або парфумів тощо . 
Таку інформацію називають нюховою .

4 . Який продукт на  смак: солодкий чи  гіркий, 
кислий чи  солоний, смачний чи  ні? Інформацію, 
яку ми отримуємо за допомогою органу смаку — 
язика, називають смаковою . 

5 . Торкаючись предмета, ми  можемо відчути, який 
він на  дотик: холодний чи  гарячий, гладкий чи 
шорсткий . Інформацію, яку ми  отримуємо за  до
помогою органу дотику — шкіри, називають до
тиковою (тактильною) .

Узагальнимо відомості про способи сприйняття 
повідомлень .

Види повідомлень за способом сприйняття

Аудіальні

вуха

Нюхові

ніс

Смакові

язик

Тактильні

шкіра

Візуальні

очі

 � колір
 � форма
 � розмір

 � звуки
 � музика
 � голоси

 � приємний
 � різкий

 � солодкий 
 � кислий
 � солоний

 � температура
 � структура

? Опишіть за схемою, як отримують інформацію 
діти і дорослі, зображені на фотографіях .
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Інформація має певні властивості, які визначають, 

наскільки ця  інформація може бути використана для 
прийняття рішень . 

Властивості інформації

Властивість Характеристика

Зрозумілість Подання інформації в доступному для 
сприйняття вигдяді

Цінність Корисність інформація для досягнення мети

Достовірність Істинність (правдивість) інформації

Актуальність Своєчасність отримання інформації

Повнота Достатність інформації для прийняття 
рішень

Розглянемо ситуації з  повсякденного життя .

1 . Збираючись на прогулянку літнього сонячного дня, 
ви дізналися з прогнозу погоди, що передбачаєть
ся злива, і  взяли із  собою парасольку . Але дощу 
не було . Інформація виявилася недостовірною .

2 . Учень 5го класу хотів налаштувати на новому 
смартфоні Інтернет, але інструкція була незро
зумілою китайською мовою . Тому результату 
досягти не вдалося .

? Користуючись прикладами, опишіть властивості, 
які повинна мати інформація .

Інформація та  повідомлення — основні поняття 
інформатики . 

Людина отримує інформацію з повідомлень, які 
сприймає за допомогою органів чуття . Тому за спосо
бом сприйняття повідомлення поділяють на візуальні, 
аудіальні, нюхові, смакові, тактильні . 

Інформація має певні властивості: зрозумілість, 
цінність, достовірність, актуальність, повнота . Завдяки 
цим властивостям інформація допомагає приймати 
правильні рішення .

Інформатика — це  наука, що  вивчає структуру 
і  загальні властивості інформації, методи і засоби її 
опрацювання, зберігання, передавання за допомогою 
комп’ютера та  інших технічних засобів у  різних галу
зях людської діяльності .

властивості 
інформації 

коротко  
про головне

Ця інформація для 
мене вже не  актуальна .

Ми отримали 
цінну інформацію .

 � температура
 � структура
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РЕБУС (лат. rebus, 
букв. — за допо
могою речей) — 
загадка, у якій 
слова, які потрібно 
розгадати, подано 
у вигляді малюнків, 
поєднаних із лі
терами та іншими 
знаками.

, , і=и
А

Запитання для самоконтролю

1 . Що таке інформація? Що таке повідомлення?
2 . Як класифікують повідомлення за  способом сприйняття?
3 . Які властивості має інформація?

тренувальні вправи

4 . Утворіть повідомлення, яке міститиме:
а) для одних — корисну інформацію, а  для інших — ні; 
б) для одних — зрозумілу інформацію, а  для інших — не

зрозумілу;
в) для одних — своєчасну інформацію, для інших — несвоє

часну . 

практичні завдання

5 . Поспілкуйтеся зі своїми другом чи подругою на будьяку тему . 
Поясніть, інформація якого виду притаманна вашій розмові: 
за  способом сприйняття, за суспільним значенням .

творче завдання

6 . Складіть коротку розповідь про зустріч друзів після літнього 
відпочинку . Поясніть, яку інформацію за способом сприйняття 
отримують діти під час спілкування та  обміну спогадами про 
свій відпочинок . 

Інтелектуальна хвилинка

7 . З трьох однакових на вигляд монет одна є фальшивою . Її 
маса менша від маси справжньої . Як за допомогою міркувань 
за одне зважування отримати достовірну інформацію, яка 
монета є фальшивою?

8 . Розгадайте ребус .

Запитання 
і завдання

i
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Людина має унікальну можливість отримувати 

з навколишнього світу різноманітну інформацію, а по
тім використовувати її у  своєму подальшому житті .  

Ось чому важливо вміти подавати інформацію 
у  формі, придатній для її подальшого зберігання та 
передавання, тобто вміти створювати повідомлення, 
які містять потрібну інформацію . 

Сьогодні ви:
 � дізнаєтеся про стародавні та сучасні носії 

інформації; 
 � познайомитеся докладніше зі способами 

подання повідомлень; 
 � навчитеся класифікувати повідомлення за 

способом подання .

? Розгляньте рисунки . Кому, на вашу думку, нале
жить авторство цих повідомлень? Яку інформацію 
вони містять?

§3. спОсОби пОДАннЯ пОвІДОМлень

слОвничОк

Повідомлення (за способом 
подання)

 � текстові
 � звукові
 � графічні
 � мультимедійні

Носій інформації

Інформацію можна зберігати у вигляді повідом
лень на матеріальному носії, який називають носієм 
інформації .

Люди завжди спостерігали за навколишнім сві
том, осмислювали побачене, намагалися передавати 
й  зберігати отриману інформацію . 

Давні люди висікали на скелях та каменях зо
браження, щоб зафіксувати певні події свого життя .

способи подання 
повідомлень

До речі, каміння з нанесеними на нього малюн
ками є  найстарішим носієм інформації, що дійшла 
до нас крізь тисячоліття .

У цих випадках маємо повідомлення, які подано 
у  вигляді малюнків, або графічних зображень . Їх на
зивають графічними .
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Розгляньте малюнки (14), на яких зображено 
способи передавання повідомлень .

? Опишіть, як подавались повідомлення, яку інфор
мацію вони могли містити .

Інформацію на велику відстань передавали за до
помогою світлових і звукових сигналів . З виникненням 
писемності стало можливим передавати повідомлен
ня у  вигляді тексту . Ці повідомлення фіксувалися на 
спеціальних глиняних дощечках, папірусі, пергаменті, 
папері тощо . 

Саме виникнення писемності, а пізніше — книго
друкування сприяли розвитку процесів зберігання й 
передавання знань із  покоління в  покоління .

У наш час для передавання повідомлень викори
стовують інші засоби зв’язку — пошту, Інтернет тощо . 
Саме вони визначили сучасні форми подання повідо
млень .

Розглянемо схему і  з’ясуємо, як розрізняють по
відомлення за способом подання . 

Повідомлення за способом подання

   
Текстове Графічне Звукове Мультимедійне

Розглянемо, наприклад, варіанти створення пові
домлення про запрошення на свій день народження:

 � написати на папері;
 � передати голосове повідомлення .

Ці повідомлення, які містять однакову інформацію, 
є  різними за способом подання: перше — текстове, 
друге — звукове .

види повідомлень
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ДІЗнАйтесЯ бІльШе

У Київській Русі використову
вали дві системи письма — 
глаголицю і кирилицю. 
літери кирилиці стали основою 
алфавітів таких сучасних мов, 
як українська, російська, біло
руська, болгарська, сербська, 
македонська.

ДОслІДжУєМО

Трембіта — український 
народний духовий музичний 
інструмент, один із символів 
України. 

дізнайтеся, для передавання 
якої інформації використовува
лася трембіта.
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текстові повідомлення

Коли ви пишите в  зошитах, ви використовуєте 
алфавіт рідної мови, розділові знаки, цифри тощо . 
Зберігаючи інформацію на папері за допомогою 
символів, ви створюєте текстове повідомлення . 

Текстові повідомлення, подані природною мовою, 
призначені, в першу чергу, для сприйняття людиною 
за допомогою органів зору . У  наш час подання по
відомлень у  вигляді тексту залишається дуже поши
реним . Проте сьогодні текстові повідомлення можуть 
зберігатися на електронних носіях і опрацьовуватися 
за допомогою різних технічних засобів . 

? Поміркуйте, на яких уроках ви створюєте текстові 
повідомлення .

Графічні повідомлення

Здавна люди для подання інформації використо
вували зображення . Ще й зараз науковці намагаються 
розшифрувати малюнки на єгипетських пірамідах, 
каменях племені майя тощо . 

У  деяких народів, наприклад Китаю та Японії, ці 
малюнки стали основою для створення ієрогліфічного 
письма . 

Ви теж часто використовуєте графічні повідомлен
ня . Наприклад, після канікул, шкільних екскурсій, свят 
ви обмінюєтеся враженнями за допомогою фотогра
фій — графічних зображень подій, що відбувалися . 

? Наведіть приклади графічних повідомлень .

Звукові повідомлення 

Наше життя супроводжується звуками . Протягом 
дня ми часто отримуємо і  передаємо звукові повідо
млення . Наприклад, ви чуєте в транспорті оголошен
ня наступної зупинки, дзвоник у  школі сповіщає про 
початок або кінець уроку, ви спілкуєтеся з  друзями 
за допомогою звуків природної мови . Музика, яку ви 
слухаєте, подається за допомогою звукових сигналів 
різної висоти .

? Які ще звукові повідомлення ви знаєте?

Текстові повідомлення — 
це повідомлення, в яких 
подано за допомогою букв, 
знаків, спеціальних символів . 

Повідомлення, у яких 
інформацію подано у  ви
гляді зображень, називають 
графічними . 

Повідомлення, у яких 
інформацію подано за до
помогою звукових сигналів, 
називають звуковими .
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Повідомлення, що є  поєд
нанням повідомлень різних 
видів, називають мультиме
дійними (комбінованими) . 

Мультимедійні повідомлення

Читаючи книжки, ви напевно звертаєте увагу на 
малюнки поряд із текстом, адже вони допомагають 
краще зрозуміти текст, уявити описані події тощо . 
Отже, певна інформація у  книжках подається у  ви
гляді текстових і  графічних повідомлень . 

Сучасні книги містять не лише ілюстрації, а  ще 
й об’єкти доповненої реальності — віртуальні об’єкти, 
які можна переглянути за допомогою спеціальних 
технічних засобів і  програмних додатків . 

Відеокліп, мультиплікаційний фільм містять гра
фічні та звукові повідомлення . 

Ці повідомлення є  мультимедійними .
Узагальнимо відомості про способи подання по

відомлень .

Види повідомлень Спосіб подання Приклад

Текстове За допомогою букв, символів та 
інших спеціальних знаків мови Текст у  підручнику, книжці, зошиті

Графічне За допомогою графічних образів, 
у  тому числі анімованих 

Ілюстрації у  книжках, на сайтах, 
фотографії

Звукове За допомогою звукових сигналів Музика, голоси людей, птахів, 
тварин

Мультимедійне За допомогою комбінації декількох 
способів подання повідомлень

Фільми, мультфільми, кліпи, пре
зентації

Повідомлення містять інформацію, подану за до
помогою сигналів різної природи . 

З огляду на сучасні засоби опрацювання інформа
ції, повідомлення за способом подання поділяють на 
текстові 1 , звукові 2 , графічні 3 , мультимедійні 4  . 

коротко 
про головне

4321
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Запитання для самоконтролю

1 . Що таке повідомлення?
2 . Як класифікують повідомлення за способом подання?
3 . Що таке текстові, звукові, графічні повідомлення? Наведіть 

приклади .

тренувальні вправи

4 . До якого виду повідомлень за способом подання належить:
а) фотографія класу; б) відеопривітання; в) пісня .

практичне завдання

5 . Дослідіть, якими повідомлення за способом подання обміню
ються в  школі учні та учениці . Подайте різними способами 
декілька повідомлень .

творче завдання

6 . Складіть коротку розповідь про зустріч друзів після літнього 
відпочинку, що висвітлює, які повідомлення за способом по
дання вони використовують під час спілкування . 

логічні задачі

7 . Розгадайте кросворд .
1, 5, 6, 7, 9  — вид повідомлення за способом сприйняття . 
2, 3, 4, 8  — вид повідомлення за способом подання .

П

1 О

2 В

3 І

4 Д

5 О

6 М

7 Л

8 Е

9 Н

Н

Я

Запитання 
і завдання

КРоСВоРд (від 
англ. сrossword — 
перетин слів) — 
найпоширеніша 
у світі гра  
зі словами.

ІстОРичнА 
ДОвІДкА

існує кілька 
визначень допов
неної реальності. 
Наприклад, до
слідник Рональд 
Азума в 1997 р. 
визначив доповне
ну реальність як 
систему, яка:
1) поєднує вірту
альне і реальне;
2) взаємодіє 
в реальному часі;
3) працює в 3D.



Ви вже знаєте, що таке інформація і повідомлення, як людина 
сприймає інформацію,  як інформація передається за допомогою 
повідомлень . Отже, вам уже відомо, що інформацію можна отри
мувати, передавати і зберігати . 

Сьогодні ви:
 � дізнаєтеся, які ще дії можна виконувати з  інформацією;
 � познайомитеся з  поняттям інформаційного процесу;
 � дізнаєтеся про основні види інформаційних процесів . 

? Розгляньте зображення . Які дії з інформацією відбуваються?

§4. ІнфОРМАцІйнІ пРОцеси

слОвничОк

інформаційні 
процеси:

 � передавання
 � зберігання
 � пошук 
 � опрацювання

Сучасне життя тісно пов’язане з  інформацією . А  як людина 
працює з  інформацією? 

Наприклад, люди можуть отримати і зберегти інформацію — 
запам’ятати, записати або зафіксувати іншим способом, щоб мати 
можливість потім скористатися нею . Повсякчас виникає потреба 
передати інформацію іншим людям . Для цього її потрібно подати 
у формі, придатній для передавання певним каналом зв'язку .

Часто буває необхідно знайти інформацію, проаналізувати, 
оцінити й  узагальнити її, щоб використати у  своїй професійній, 
навчальній або повсякденній діяльності . 

Дії, які можна здійснювати з  інформацією, називають інфор
маційними процесами .

поняття 
інформаційного 

процесу

Інформаційні процеси

   
Пошук Опрацю

вання
Переда

вання Зберігання

Збирання Поширення Захист
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Розглянемо приклад і з’ясуємо, які дії з  інформа

цію відбуваються під час уроку математики .

1 . Учителька прочитала умову задачі — передала 
учням та ученицям інформацію щодо умови за
дачі за допомогою звукового повідомлення . 

2 . Діти отримали від учительки інформацію за до
помогою органів слуху та зберегли її у  вигляді 
текстового повідомлення на паперовому носії — 
у зошитах . 

3 . Діти проаналізували умову задачі та з’ясували, 
яка потрібна формула, — опрацювали отриману 
інформацію (умову задачі) . Потім здійснили по
шук необхідної додаткової інформації (формули) . 

4 . Діти зробили обчислення та записали відповідь 
у  зошити — опрацювали інформацію, отримали 
нову інформацію (відповідь) і зберегли її на носії .

 Якою б  діяльністю не займалися люди, всі дії 
з  інформацією часто зводять до чотирьох основних 
процесів: зберігання, передавання, пошуку та опра
цювання інформації .

Процес передавання інформації подають за до
помогою класичної схеми Шеннона .

Джерело 
інформації

Приймач  
інформаціїКанал зв’язку

Той, хто надає 
інформацію

Засіб для переда
вання інформації

Той, хто приймає 
інформацію

передавання 
інформації

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Клод Елвуд Шеннон 
(1916–2001) — американський 
електротехнік і математик, 
вважається «батьком» теорії 
інформації.

Передавання інформації — це один з  ін
формаційних процесів, під час якого здійснюється 
переміщення інформації від джерела до приймача 
по каналах зв’язку за допомогою повідомлень . 
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Повсякчас ми передаємо й  отримуємо інформа

цію . Розглянемо приклади .

1 . Друзі розмовляють по телефону . Хлопець, який 
розповідає, є  джерелом інформації, який слу
хає — приймачем . Інформація передається по 
каналах зв'язку за допомогою звукових повідо
млень .

2 . Дівчина читає книжку . Вона отримує інформацію 
з  книжки, що є  джерелом інформації . Дівчина 
сприймає інформацію, подану в текстовому 
повідомленні, яке передається за допомогою 
світлових хвиль до органів зору .

? Наведіть інші приклади передавання інформації .

Для передавання повідомлень застосовують різні 
засоби: звичайну пошту 1 , телефон 2 , електронну 
пошту 3 , факс, мобільний телефон 4  тощо .

4321

 Зберігання інформації — це процес фіксування 
повідомлень із потрібною інформацією на матеріаль
ному носії для подальшого її використання .

Зберігання 
інформації

Людина завжди намагалася зберегти певну 
інформацію . Дов гий час люди зберігали її лише 
у  своїй пам’яті — внутрішньому носії інформації . Із 
виникненням писемності стало можливим зберігати 
інформацію у вигляді повідомлень на зовнішніх но
сіях: папірусі, пергаменті, папері тощо . 

У наш час для зберігання інформації найчастіше 
використовують папір (книги, підручники, газети, 
журнали, словники, енциклопедії тощо) та електронні 
носії (магнітні стрічки і  диски, оптичні диски, флеш
карти тощо) . 
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Опрацювання інформації — це процес, у  ре
зультаті якого або отримується нова інформацію, або 
інформація набуває іншої форми подання . 

Опрацювання 
інформації

Отримані з  різних джерел повідомлення люди 
вивчають, порівнюють, оцінюють, аналізують, тобто 
опрацьовують інформацію, що міститься в  повідо
мленнях, для винайдення розв’язку поставленої за
дачі, формулювання висновку тощо . Тобто цілеспря
мовано опрацьовують інформацію для отримання 
нової інформайції з наявної .

Проте процес опрацювання інформації не завжди 
пов’язаний з  отриманням нової інформації . Напри
клад, під час перекладу тексту з  однієї мови на 
іншу відбувається процес опрацювання, який змінює 
форму подання інформації, але не її зміст . 

Щоб скористатися інформацією, часто потрібно 
виконати її пошук . 

Пошук інформації — це процес збирання та 
відбору повідомлень із необхідною інформацією 
з  різних джерел

Потрібну інформацію можна знайти:  
 � у спеціальній літературі, енциклопедіях, 

довідниках, газетах, журналах; 
 � спеціалізованих сховищах — бібліотеках, 

фонотеках, фільмотеках; 
 � Інтернеті та інших інформаційнодовідкових 

мережах і  системах тощо . 

? Розглянте рисунки . Поясніть, як відбувається по
шук інформації?

пошук 
інформації

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Молекула дНК однієї клітини 
людини може зберігати близько 
1,5 гігабайтів інформації.



26

ІстОРичнА ДОвІДкА

Фонограф — це один із 
найперших приладів для 
механічного запису звуку 
та його відтворення. Його 
створив у 1877 р. відомий 
американський винахідник 
Томас Едісон.

Дії, які можна виконувати з  інформацією, називають ін
формаційними процесами . Вони відбуваються в людському 
суспільстві, природі, техніці .

Основними інформаційними процесами вважають: 
передавання інформації за допомогою повідомлень по 
каналах зв’язку; зберігання інформації у  вигляді, зручно
му для подальшого використання; пошук повідомлень 
із потрібною інформацією; опрацювання інформації для 
отримання нової інформації або зміни форми її подання . 

До інформаційних процесів також відносять збирання, 
поширення, захист інформації та інші .

Запитання для самоконтролю

1 . Які процеси називаються інформаційними? 
2 . Які основні види інформаційних процесів? Наведіть 

приклади .
3 . Опишіть процеси, збирання, поширення, накопичення 

інформації .

тренувальні вправи

4 . Поясніть, які інформаційні процеси відбуваються у при
кладах .
1) Кожної весни знову з’являються листя, виростає 

трава, розпускаються квіти .
2) Соняшник повертається за сонцем .
3) Домашні тварини відрізняють господарів від незна

йомих людей .
5 . Наведіть приклади пристроїв, за допомогою яких реа

лізуються певні інформаційні процеси .
6 . Які інформаційні процеси було реалізовано завдяки: 

 � формуванню усного мовлення;
 � виникненню писемності;
 � винайденню книгодрукування;
 � створенню телефонної системи зв’язку;
 � появі комп’ютерів . 

пошуково-дослідницькі завдання

7 . Дослідіть, які інформаційні процеси відбуваються: а) 
під час навчання; б) у  повсякденному житті . Заповніть 
таблицю .

Пошук Опрацювання Передавання Зберігання

коротко 
про головне

Запитання 
і завдання

i
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8 . З  інформацією та інформаційними процесами 

пов’язано не тільки життя людини . Безліч інфор
маційних процесів відбувається в  житті тварин, 
рослин і  навіть у  неживій природі . 
1) Розгляньте рисунки . Які інформаційні процеси 

відбуваються?

Г А Я Е Р Е

І Н Н П А Д

Р К У Ш В А

Е Р А О П Н

Б П Ц А Н Н

З О Ю В Н Я

Висловлювання — це речення, 
про вміст якого можна сказати, 
істинний він чи хибний. 

2) Дослідіть інформаційні процеси у  живій при
роді . Наведіть приклади та обґрунтуйте .

творче завдання

9 . Розгляньте рисунок . Проаналізуйте, які інформа
ційні процеси реалізуються під час спілкування 
людей . Поясніть їх .

Інтелектуальна хвилинка

10 . Визначте, які з наведених речень є висловлюван
нями . Які з  них є  істинними, а  які — хибними .
1) Що таке інформаційний процес?
2) Передавання інформації — один із видів ін

формаційних процесів .
3) Існують інформаційні процеси, які ніяк не 

пов’язані з  інформацією .
11 . Знайдіть у  клітинковому квадраті назви інфор

маційних процесів (рухатися можна лише по 
горизонталі або вертикалі) .

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Багато фактів розумної по
ведінки тварин свідчать про їх 
здатність до певних висновків. 
дізнайтеся, які з тварин вважа
ються найрозумнішими.
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Зі словом «дані» ви вже зустрічалися на різних уроках . Зо
крема, на уроках математики ви починаєте розв’язувати задачу 
зі з’ясування, що дано за її умовою . Розглянемо такий приклад .

Задача . Знайдіть площу прямокутника, сторони якого до
рівнюють 5  і  7  см .

Дано:
a = 5  см
b = 7  см

Розв’язання
S = a  ·  b;
S = 5  ·  7  = 35 (см2) .
Відповідь: 35  см2 .S — ?

Як ми діяли, розв’язуючи задачу? 
1 . Спочатку ми розглянули умову задачі, подану у  вигляді тек

стового повідомлення . 
2 . Потім з  умови виокремили числові дані, які потрібні для 

розв'язування задачі . 
3 . Ці дані (вхідні дані) використали для розв’язування задачі 

і  отримали результат (вихідні дані) . 
Отриманий результат надав нам нову інформацію про об’єкт 

дослідження — прямокутник .

поняття даних

§5. пОнЯттЯ ДАних. пРистРОї ДлЯ РОбОти З ДАниМи 

слОвничОк

 � дані
 � типи даних
 � пристрої для 
роботи з даними

Ви вже знаєте, що інформація допомагає оцінити події, що 
відбуваються, прийняти правильне рішення, знайти найбільш 
вдалий варіант своїх дій тощо . Також ви дізналися, що дії з  ін
формацією називають інформаційними процесами, що є  певні 
пристрої, за допомогою яких ці процеси реалізуються .

Сьогодні ви:
 � ознайомитеся з  поняттям даних; 
 � дізнаєтеся про різноманітні пристрої, за допомогою яких 

можна працювати з  даними різних типів;
 � навчитеся розрізняти дані за їх типами та пристрої за їх 

призначенням .

? Розгляньте зображення . Опишіть, з яких повідомленнь за 
способом подання користувачі отримують інформацію .
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Розглянемо інший приклад .

Вам повідомили, що в понеділок і вівторок заплановано такі 
уроки . Математика — у понеділок на першому уроці, у вівторок — 
на четвертому . Українська мова — у понеділок на другому уроці, 
а у вівторок — на першому . Іноземна мова — у понеділок на 
третьому уроці, а трудове навчання — на четвертому . У вівторок 
на другому уроці буде інформатика, на третьому — фізкультура, 
а на п’ятому — природознавство . 

Дані — це повідомлення, в  яких інформацію подано у  фор
мі, призначеній для подальшого її опрацювання, як правило, за 
допомогою технічних засобів .

Чи зможете ви, почувши або прочитавши таке довге повідо
млення, швидко відповісти, який урок буде першим у вівторок, 
а який — останнім у понеділок? Погодьтеся, важко відповісти 
на ці запитання . А якщо скласти розклад занять на ці два дні? 
Тоді відповісти на запитання буде не складно .

Понеділок

1 Математика

2 Українська мова

3 Іноземна мова

4 Трудове навчання

5

Вівторок

1 Українська мова

2 Інформатика

3 Фізична культура

4 Математика

5 Природознавство

Коли інформація подана у  структурованому вигляді, легше 
автоматизувати процес її опрацювання .

? Поміркуйте, чи будьяке повідомлення можна вважати да
ними . Дані можуть бути: числовими; текстовими; звуковими; 
графічними тощо .

Ми знаємо, що існують пристрої для опрацювання інфор
мації . Але інформація має бути подана у  вигляді, який цей 
пристрій «зрозуміє» . Тобто інформація, подана у формі, з  якою 
може працювати пристрій, є  для нього даними . 

Тому кажуть: комп’ютер опрацьовує дані, на диску містяться 
дані . А якщо потрібно підкреслити, з якими саме даними працює 
пристрій, кажуть: калькулятор працює з  числовими даними, 
електронний перекладач — із текстовими даними .
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З давніхдавен люди мріяли про такі засоби зв’язку, яким 

не заважали б далекі відстані, гори, моря . З розвитком науки 
і техніки ці мрії поступово втілювались у життя . Люди винайшли 
пристрої для передавання на відстань текстових повідомлень 
(телеграф), звукових повідомлень (телефон, радіо), графічних та 
комбінованих (телебачення) .

Сьогодні для передавання повідомлень на значні відстані ви
користовують такі технічні засоби, як телефон, факс, модем тощо .

З розвитком комп’ютерних мереж винайшли й інші канали 
зв’язку, за допомогою яких відбувається передавання даних між 
комп’ютерами .

Сучасні пристрої дедалі важче чітко поділити за призначен
ням . Вони стають усе більш універсальними . Але універсальні 
пристрої часто є менш потужними . Наприклад, ви можете фо
тографувати й смартфоном, але професійну фотографію або 
відеозйомку краще робити за допомогою спеціальних пристро
їв — фотоапарата, фотокамери, відеокамерих . 

Найпоширенішим пристроєм, який поєднує чи не всі функції 
розглянутих пристроїв, є  комп’ютер .

? Розгляньте зображені пристрої . Яке їх призначення?

пристрої для 
роботи з даними

Пристрої для роботи 
з даними:

 � електронна книга
 � калькулятор
 � комп’ютер
 � модем
 � навігатор
 � телефон 
 � плеєр
 � факс
 � фотоапарат
 � фотокамера
 � відеокамера
 � ігрова приставка

Плеєр Калькулятор Навігатор Ігрова приставка

Смартфон Факс Модем Фотоапарат



31
 У сучасному інформаційному суспільстві основним технічним 

засобом опрацювання різноманітних даних є  комп’ютер . 
Сучасні комп’ютери — це універсальні пристрої, які можуть 

працювати з  даними різних типів: текстовими, числовими, зву
ковими, графічними, мультимедійними, відеоданими . 

Комп'ютери вже «вміють» реагувати на дотик . Тепер вони 
«вчаться» синтезувати запахи, аналізувати хімічний склад сполук 
тощо . А згодом зможуть опрацьовувати й  не дуже звичну для 
них інформацію — смакову та нюхову .

Комп’ютер часто називають пристроєм для опрацювання да
них . Проте його використовують для всіх видів роботи з даними: 
створення, опрацювання, передавання, збереження тощо . 

Дані — це повідомлення, в яких інформацію подано у формі, 
призначеній для подальшого її опрацювання, як правило, за до
помогою технічних засобів . 

Розрізняють текстові, числові, графічні, звукові, мультимедійні 
дані тощо . 

Різноманітні сучасні пристрої реалізують такі інформаційні 
процеси, як передавання, опрацювання, зберігання, пошук із 
даними різних типів . Існують універсальні та спеціалізовані при
строї для роботи з даними .

Запитання для самоконтролю

1 . Що таке дані? 
2 . Як пов’язані дані та повідомлення, дані та інформація?
3 . Які типи даних ви знаєте? Наведіть приклади .

тренувальні вправи

4 . Поясніть, чому комп’ютер є  універсальним пристроєм для 
роботи з  даними .

5 . Розгляньте рисунки . Назвіть пристрої для роботи з  даними 
різних типів: а)  текстовими, б)  графічними, в)  звуковими .

комп’ютер — 
універсальний 
пристрій для 
роботи з даними

коротко  
про головне

Запитання 
і завдання

i
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практичні завдання

7 . Складіть схему «Класифікація пристроїв для роботи з даними» .
8 . З'ясуйте, для роботи з  якими даними призначені такі при

строї: стаціонарний телефон, диктофон, комп’ютер, модем, 
факс, фотокамера, медіаплеєр, калькулятор, навігатор . Пере
несіть таблицю в  зошит і  поставте у  відповідних клітинках 
позначку «+» .

№ Пристрій
Типи даних

текстові числові графічні звукові відео

1 Стаціонарний телефон

творче завдання

9 . Розгляньте зображення на с . 27 завдання 9 . Поясніть, які 
пристрої використовують друзі, з  якими типами даних ці 
пристрої працюють, які функції виконують . 

Інтелектуальна хвилинка

10 . Юля, Сашко, Олена, Василь і  Мишко перемогли на шкільних 
олімпіадах з  української мови, математики, інформатики, 
літератури та природозавства . Відомо, що:
1) переможець олімпіади з  інформатики вчить Юлю і  Сашка 

працювати з  комп’ютером;
2) Олена і  Василь також зацікавилися інформатикою;
3) Сашко невпевнений на уроках природознавства;
4) Олена, Сашко і переможець олімпіади з літератури відвіду

ють басейн;
5) Сашко і Олена привітали переможця олімпіади з математики;
6) У Юлі недостатньо часу для вивчення літератури .

За допомогою таблиці структуруйте інформацію, що міститься 
в поданому повідомленні . Викори стайте отримані дані для визна
чення переможця олімпіади з  кожного предмета .

ІстОРичнА 
ДОвІДкА

Навесні 1898 року 
Микола дмитрович 
Пильчиков, 
видатний укра
їнський учений 
та винахідник, 
продемонстрував 
досліди з без
дротової телеграфії 
та радіокерування. 
Це був перший 
у світі приклад 
використання 
радіокерування.

Інформатика Українська 
мова Література Математика Природознав

ство

Юля

Сашко

Олена

Василь

Мишко
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§6. АпАРАтнА І пРОГРАМнА склАДОвІ ІнфОРМАцІйнОї 
систеМи. кОМп’ютеР тА йОГО склАДОвІ

Ви вже знаєте, що універсальним пристроєм для роботи з  ін
формацією є  комп’ютер . Тепер ви  поглянете на  комп’ютер як  на 
єдину систему, у  якій відбуваються певні інформаційні процеси . 

Сьогодні ви:
 � дізнаєтеся, що таке інформаційні системи, які основні 

складові має комп’ютер;
 � навчитеся класифікувати пристрої комп’ютера за призна

ченням;
 � розглянете види сучасних персональних комп’ютерів .

? Як, на  ваш погляд, зображені об’єкти об’єднані в  єдине ціле?

слОвничОк

 � інформаційна 
система

 � комп’ютер

Усюди в навколишньому світі ми можемо побачити системи — 
поєднані у  єдине ціле предмети, об’єкти, явища, які взаємодіють 
під час виконання певних функцій . Системою, наприклад, є живий 
організм, спільнота людей, механізм, виробниче підприємство . 
Зокрема, ваш шкільний клас теж є  системою .

Системи, які пов’язані з опрацюванням інформації, називають 
інформаційними системами (information system) . Ці системи за
безпечують приймання інформації, її  опрацювання, збереження, 
пошук, передавання тощо . Отже, в  інформаційних системах від
буваються певні інформаційні процеси . 

Інформаційні системи (ІС) поділяють на  технічні (наприклад, 
комп’ютер), біологічні (людина), соціальні (група людей, суспіль
ство) та  ін .

Комп’ютер як  технічна інформаційна система має такі скла
дові:

 � апаратне забезпечення (hardware) — комплекс техніч
них пристроїв для введення, збереження, опрацювання 
та  виведення даних;

 � програмне забезпечення (software) — набір програм, 
які забезпечують доцільне використання комп’ютера 
в  інтересах користувача .

Саме завдяки взаємодії апаратної та програмної складових 
комп'ютера в ньому відбуваються інформаційні процеси .

поняття про 
інформаційні 
системи
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ІстОРичнА ДОвІДкА

Перший у світі персональний 
комп’ютер Altair 8800 було 
створено у 1975 р. Це був 
комплект для самостійного 
збирання: корпус та купа 
деталей. Цей комп’ютер ще 
не мав ні клавіатури, ні моні
тора, ні довготривалої пам’яті, 
але міг розв’язувати деякі 
обчислювальні задачі.

А ВБ

Г

Сьогодні люди використовують багато різних 
видів комп’ютерів: від потужних суперкомп’ютерів, 
призначених для виконання найскладніших обчис
лень, до персональних комп’ютерів, призначених для 
реалізації потреб окремого користувача . 

Персональні комп’ютери (ПК) поділяють на два 
основні типи: стаціонарні (настільні); портативні 
(мобільні) .

Стаціонарний персональний комп’ютер за
звичай стоїть на столі у визначеному місці . Його 
пристрої є окремими модулями, які легко замінити . 

Портативний комп’ютер зазвичай має невели
ку вагу, його зручно переносити . Основні пристрої 
портативного комп’ютера містяться в одному корпусі, 
тому їх важко замінити .

Розглянемо стаціонарний персональний ком
п’ютер . Він складається з  4  основних частин (див . 
рисунок): системного блоку 1 , клавіатури 2 , моні
тора 3 , миші 4  . 

Системний блок — спеціальний корпус, у якому 
містяться найважливіші компоненти комп’ютера: 

 � процесор — пристрій для керування 
роботою комп’ютера та  виконання певних 
арифметичних і  логічних операцій;

 � пам’ять — пристрій для зберігання даних .
Клавіатура і  миша — пристрої, призначені для 

введення даних, монітор — для виведення даних . 
Сьогодні такий склад комп’ютера називають 

базовою конфігурацією . 
Базова конфігурація персонального ком п’ю

тера — це мінімальний набір пристроїв, яких достат
ньо для роботи з  різними завданнями користувача . 

Роботу комп’ютера можна проілюструвати за  до
помогою схеми, яка подана на  рисунку . 

комп’ютер та його складові

складові комп'ютера

пристрої введення
 � клавіатура, миша

пристрої виведення
 � монітор, принтер

пристрої зберігання
 � жорсткий магнітний диск, 
оптичний диск, флеш пам’ять

пристрій опрацювання
 � процесор

? Поміркуйте, які інформаційні процеси відбувають
ся на кожному етапі роботи комп'ютера .

4

3

2

1
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4321

4321

Портативні комп'ютери — це персональні комп’ютери, 
у корпусі яких містяться всі базові компоненти .

Ноутбук 1  — потужний переносний комп’ютер, який можна 
використовувати в  будьякому місці; виконує всі функції звичай
ного стаціонарного комп’ютера .

Нетбук 2   — невеликий компактний ноутбук, призначений 
для виходу в  Інтернет і  роботи з  офісними програмами .

Планшет 3   — представник класу ноутбуків, обладнаних 
сенсорним екраном, працює без використання клавіатури і миші .

Смартфон 4   — мобільний телефон із  розширеною функці
ональністю .

види  
портативних 
комп’ютерів

У СВіТі СУЧАСНИХ КоМП’ЮТЕРіВ

Пристрої введення  — це  пристрої, які призначені для вве
дення даних користувача в  комп’ютер .

Клавіатура 1  — основний пристрій введення даних і команд 
у  комп’ютер .

Миша  2  — спеціальний пристрій для введення команд 
користувача в  комп’ютер .

Мікрофон  3  — пристрій для введення звукових даних .
Сканер 4  — пристрій для введення в  комп’ютер тексту, 

графічних зображень з  пласкої поверхні (наприклад, паперу) .
Вебкамера  — пристрій для введення відеоданих .
Графічний планшет (або дігітайзер) призначений для вве

дення рисунків, виконаних від руки .

пристрої  
введення

i

i
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Пристрої виведення — це пристрої, які подають у зручному 

для користувача вигляді результати опрацювання даних .
Монітор 1   — основний пристрій, призначений для виве

дення на  екран текстових і  графічних даних .
Принтер 2   — пристрій друку, призначений для виведення 

тексту, графічних зображень на  папір .
Колонки 3  та  навушники 4   — пристрої для відтворення 

музики, звуків, мови .

пристрої 
виведення

Пристрої зберігання, або запам’ятовуючі пристрої, при
значені для запису, зберігання та  читання даних . Запам’ятовуючі 
пристрої поділяють на внутрішні (внутрішня пам’ять) та зовнішні 
(зовнішня пам'ять) .

Під час роботи комп’ютера дані, з  якими він працює, збері
гаються у  внутрішній пам’яті . Зовнішня пам’ять призначена для 
довготривалого зберігання даних . 

 Накопичувач на жорсткому магнітному диску, або вінчес
тер 1 , — основний вид зовнішньої пам’яті в сучасних ком п’ютерах, 
має велику ємність; вбудований у  корпус системного блока .

Накопичувач на  гнучкому магнітному диску, або дис
кета 2 ,  — гнучкий диск усередині квадратного пластикового 
корпуса; сьогодні майже не  використовується .

Накопичувач на  оптичних дисках 3   — пластиковий диск, 
на  який дані записані за  допомогою лазерного променя .

Флешпам’ять 4   — сучасна пам’ять, реалізована на  елек
тронних елементах; може зберігати значні обсяги даних .

пристрої 
зберігання

4321

4321

i

i
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Інформаційна система  — це  сукупність засобів і  методів для 

збереження, передавання, опрацювання інформації з  метою за
безпечення інформаційних потреб користувача . Комп’ютер як 
технічна інформаційна система має дві основні складові  — апа
ратну і  програмну . 

Головними пристроями комп’ютера є  процесор і  пам’ять . 
Процесор призначений для керування роботою комп’ютера 
та  опрацювання даних, пам’ять  — для зберігання даних . Клавіа
тура і миша є основними пристроями введення, монітор — при
строєм виведення .

Найпопулярнішими є  персональні ком п’ютери  — як  стаціо
нарні, так і  портативні . Портативні комп’ютери швидко розви
ваються і  мають багато видів: ноутбуки, нетбуки, ультрабуки, 
планшети, смартфони тощо .

Запитання для самоконтролю

1 . Що таке інформаційна система?
2 . Які інформаційні процеси відбуваються в  інформаційних 

системах?
3 . Наведіть приклади інформаційних систем .

тренувальні вправи

4 . Розгляньте зображені пристрої .
Назвіть пристрої: 1) введення; 2) виведення; 3) зберігання .

5 . За рисунком назвіть пристрої введення  /  виведення таких 
типів даних: 1) текстових; 2) звукових; 3) графічних .

коротко  
про головне

Запитання 
і завдання

2 3

11

10

8

6

54

7

9

1

i
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ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Станіслав лем (1921–2006) — 
видатний польській письменник
фантаст, народився у львові. 
Багато його творів присвячено 
дослідженню шляхів розвитку 
взаємодії людей і роботів.
Які твори С. лема вам відомі?

практичне завдання

6 . Складіть перелік пристроїв, необхідних для ко
лективного перегляду відеофільму . Обґрунтуйте 
свій вибір .

творче завдання

7 . Складіть розповідь про пристрій комп’ютера 
майбутнього . Поясніть, для реалізації яких інфор
маційних процесів він буде призначений, з якими 
типами даних працюватиме .

Інтелектуальна хвилинка

8 . Розгадайте кросворд .
1, 5, 4  — пристрої введення .
2, 6  — пристрої виведення .
3, 7  — пристрої зберігання .

1 5

6

2 7

4

3

,,

СС Т

,,

9 . Розгадайте ребуси .
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Ви вже знаєте, що  комп’ютер не  може працювати без про

грам . Саме завдяки програмам комп’ютер став універсальним 
пристроєм опрацювання даних .

Сьогодні ви:
 � дізнаєтеся, без яких програм не може працювати 

комп'ютер, що таке операційна система та  її інтерфейс;
 � згадаєте поняття файла та  папки, дізнаєтеся про їх  влас

тивості;
 � навчитеся працювати з  папками та  файлами . 

? Розгляньте зображення . Чи  знаєте ви, під керуванням яких 
програм працюють ці  пристрої?

слОвничОк

 � програма
 � операційна 
система

 � файл
 � папка

§7. ОпеРАцІйнА систеМА тА її ІнтеРфейс. 
фАйли тА пАпки

Комп’ютер складається з  апаратного та  програмного за
безпечення . Ми  вже познайомилися з  апаратною складовою 
комп’ютера . А  що ж  таке програмне забезпечення комп’ютера, 
якими бувають комп’ютерні програми?

Програма  — це  набір інструкцій, які виконуються ком
п’ютером . Інструкції складаються зі  спеціальних команд, які на
писано мовою, зрозумілою комп’ютеру — мовою програмування . 

Залежно від призначення програми поділяють на  системні, 
прикладні та  інструментальні . Користувачі працюють із  при
кладними програмами  — саме вони забезпечують потреби 
користувача . Це  різні редактори, ігри, браузери та  інші . 

Існує велика група середовищ програмування, які називають 
інструментальними програмами, адже вони є  інструментами 
для створення нових програм .

Програми, що  забезпечують функціонування комп’ютера 
як  єдиної системи, називають системними . 

Основною програмою, яка забезпечує роботу комп’ютера, 
є  операційна система (ОС) . Вона завантажується після вмикан
ня комп’ютера . 

?  Розгляньте значки відомих операційних систем . Які з них вам 
знайомі? Які пристрої працюють під їх  керуванням?

програми
та їх види

Android Mac OS

Windows 10 Linux
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ІстОРичнА ДОвІДкА

Можливість працювати з об’єктами 
на Робочому столі комп’ютера була 
не завжди. У 1984 р. компанія Apple 
Computers презентувала комп’ютер 
Macintosh, у якому користувач керував 
своїм комп’ютером не лише за допо
могою команд, введених з клавіатури, 
а й за допомогою нового в ті часи 
пристрою, названого мишею. 
На рисунку зображений робочий стіл 
комп’ютера тих часів.

Однією з  популярних (але не  єдиною) 
операційною системою є  ОС Windows . Позна
йомимося з  її інтерфейсом . 

Інтерфейс (interface)  — це  засоби, які за
безпечують взаємодію користувача з  комп’ю
тером .

Дізнаємося, які можливості надає користу
вачеві інтерфейс ОС Windows .

Після завантаження комп’ютера на  екрані 
монітора з’явиться зображення робочого стола 
(desktop)  — це  означає, що комп’ютер готовий 
до  роботи . На  робочому столі можуть бути 
розміщені значки різних комп’ютерних об’єктів .

Операційна 
система Windows 

та її інтерфейс

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

імена дисків починаються з літери 
С. Річ у тім, що іменами А: і В: було 
прийнято позначати гнучкі диски, які 
зараз не використовуються.

За допомогою значка Мій комп’ютер 
зручно дістатися до всіх об’єктів комп’ютера . 

У вікні Мій комп’ютер можна поба
чити імена і позначки дисків, які містить 
комп'ютер .
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Для того щоб використовувати програми і  дані, 

необхідно знати, де  вони збережені і  як їх  можна 
знайти . Саме тому було введено поняття файла . 

Файл  — це  сукупність даних, яка має унікальне 
ім’я та  зберігається у  зовнішній пам’яті комп’ютера . 

Ім’я файла, як  правило, складається з  двох час
тин — назви файла та його розширення, які відокрем
люються крапкою . Наприклад, файл Мій_портрет .jpg 
має назву Мій_портрет і  розширення jpg .

Правила, яких потрібно дотримуватися під час 
надання імен файлам, визначаються певною опера
ційною системою . 

В ОС Windows в  іменах файлів:
 � можна використати до  255 символів  — літер 

кирилиці й  латиниці, цифр і  деяких символів;
 � не використовують такі спеціальні символи: 

  / \ ^ * ? ” < > |
За допомогою розширення файла можна з’ясувати, 

це  програма чи  документ . І  якщо документ, то  за 
допомогою якої програми його можна відкрити для 
подальшого опрацювання . 

? Поміркуйте, що міститься у  файлах, значки яких 
зображено? Як їх можна відкрити?

Для того, щоб дізнатися більше про файл, можна 
переглянути його властивості за допомогою команди 
Властивості контекстного меню . 

? Розгляньте вікно Властивості вибраного файла . 
Що можна дізнатися про нього?

Ярлик є посиланням на файл, що містяться не на 
робочому столі, а  в іншому місці комп’ютера або 
в  мережі .

поняття файла

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Ви напевно бачили, що для 
зберігання паперових до
кументів часто використовують 
прозорі папки, які називають 
файлами (від англ. file — по
дання документа). для того 
щоб швидко знаходити потрібні 
документи, їх групують по пап
ках за певними темами. 
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ДІЗнАйтесЯ бІльШе

Схему розташування папок 
на диску можна подати у вигля
ді дерева. за традицією дерево 
папок називають деревом 
каталогів.

На диску може міститися багато файлів . Як  їх 
можна упорядкувати і  систематизувати? 

Для цього використовують особливий тип фай
ла  — каталог, який являє собою список посилань 
на  файли та  інші каталоги (підкаталоги), які до  нього 
належать . В операційній системі Windows замість 
терміна «каталог» використовують «папка» .

Папка, як  і  інші об’єкти, має ім’я . Правила скла
дання імен папок і  файлів схожі, але розширення 
папкам не  надається . 

Кожний файл міститься в  папці, а  кожна пап
ка  — в  іншій папці . Але є  один виняток  — так звана 
коренева папка (або кореневий каталог) .

Кореневий каталог (англ . root directory) — це ка
талог, який є  єдиним на  кожному диску і  відносно 
якого інші каталоги є  підкаталогами . Позначається 
символом \ після імені диска .

Таку структуру розміщення файлів і папок на дис
ку називають ієрархічною, або деревоподібною . 

Повне ім’я файла складається: з імені диска, 
на  якому файл міститься, шляху до  файла (список 
імен папок від кореневої) та імені файла .

Для імен дисків використовують літери латин
ського алфавіту . 

Комп’ютер є  інформаційною системою, що  скла
дається з  апаратної частини і  програмної . Програ
ма  — це  набір інструкцій, написаних певною мовою 
програмування . 

Основною програмою, що  забезпечує роботу 
комп’ютера, є операційна система . Ця програма керує 
роботою всіх пристроїв, запускає програми на  вико
нання, здійснює діалог користувача з  комп’ютером, 
а  також підтримує роботу з  файлами та  папками . 

Файл — це сукупність даних, що має унікальне ім’я 
та  зберігається в  зовнішній пам’яті комп’ютера . Для 
об’єднання за певною ознакою групи файлів, що міс
тяться на  одному носієві, створюють папку (каталог) . 

Кожен файл або папка мають своє ім’я . Властивос
ті файлів та  папок можна переглянути за  допомогою 
контекстного меню . 

поняття папки

коротко 
про головне

ДІЗнАйтесЯ бІльШе

операції над вікнами можна 
виконувати за допомогою кно
пок керування вікном, а також 
команд системного меню (меню 
вікна). Його можна викликати, 
якщо клацнути мишею на значку 
програми в рядку заголовка.  
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Запитання для самоконтролю

1 . Що таке комп’ютерна програма? 
2 . Що таке операційна система?
3 . Що таке файл, папка (каталог)?
4 . Як надають імена файлам і  папкам?
5 . Для чого призначено розширення файла?

тренувальні вправи

6 . Які з  наведених значків позначають операційні 
системи?

7 . Які з  наведених записів не  можуть бути іменами 
файлів? Чому?
1) Мійріднийкрай .docx; 2) 5klas .bmp; 
3) Хто?був .txt; 4) класс_5А .doc

практичне завдання

8 . Виконайте завдання за  поданим алгоритмом .
1) Відкрийте вікно Мій комп’ютер .
2) Виберіть диск за вказівкою вчителя .
3) Змініть вигляд подання вмісту папок і  файлів 

у  вікні за  вказівкою вчителя . Для цього клац
ніть кнопку Подання   на  панелі інструментів 
і  виберіть потрібну команду спадного меню . 

Запитання 
і завдання

1 2 3 4 5 6

1  Рядок заголовка
2  Рядок меню
3  Панель інструментів
4  Робоче поле
5  Рядок стану

1
2

4

5

i
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цифра (1–8)

літери  
(A–D)

4) Перегляньте вміст різних папок .
5) Визначте, скільки папок і  файлів міститься в  папці Мої 

документи . Файли яких типів там зберігаються?
6) Здійсніть роботу з  вікном:

 � згорніть вікно в  кнопку на  панелі завдань та  відновіть 
його;

 � змініть розмір вікна;
 � перемістіть вікно у  правий нижній кут робочого стола;
 � розгорніть вікно на  весь екран .

7) Закрийте вікно . Завершіть роботу з  комп’ютером .
9 . Створіть на  робочому столі нову папку за  поданим алгорит

мом .
1) Наведіть вказівник миші на вільне місце на робочому столі 

та  натисніть праву кнопку миші .
2) У  меню, що  відкрилося, виберіть команду Створити  

Папку .
3) Замість імені Нова папка введіть інше, наприклад своє 

власне ім’я . 
4) Після введення імені папки натисніть клавішу Enter .

творче завдання 

10 . Намалюйте своє родинне дерево . Скільки поколінь вам 
вдалося дослідити? Хто на  цьому родинному дереві виконує 
роль кореневого каталогу? 

Інтелектуальна хвилинка

11 . У комп’ютерному класі розташовано 8 учнівських комп’ютерів . 
Учні та учениці, які працюють за цими комп'ютерами, надають 
своїм робочим файлам імена таким чином:

 � назва файла має складатися лише з  4 символів;
 � назва файла може містити лише перші чотири літери 

латинського алфавіту;
 � назва файла має починатися з  номера комп’ютера, 

за  яким працює учень або учениця . 
Скільки файлів з  одним розширенням можна створити за  та

ких умов на  одному комп’ютері? на  всіх комп’ютерах у  класі?

згорнути

розгорнути

відновити

закрити

Кнопки  
керування 

вікном



45
§8. РОль ІнфОРМАцІйних технОлОГІй 
в життІ сУчАснОї люДини

слОвничОк

 � інформаційні 
технології 

 � мікропроцесор 
 � робототехніка

Новітні інформаційні технології нерозривно пов’язані 
з  комп’ютером . 

Комп’ютерна техніка розвивається так швидко, що  навіть 
важко уявити, якими будуть комп’ютери через декілька років, 
як  інформаційні технології змінять наше життя .

Сьогодні ви  познайомитеся із  сучасними галузями застосу
вання комп’ютерів, з’ясуєте, як  вони допомагають розв’язувати 
різні завдання у  побуті, навчанні, на  роботі, а  також дізнаєтеся 
про нові напрями розвитку інформаційних технологій .

? Розгляньте рисунки . Чи  є  на них комп’ютери? Поясніть які .

За кілька десятків років комп’ютери ввійшли в побут багатьох 
мешканців планети .

Комп’ютер допомагає спланувати родинний бюджет, створити 
власний фотоальбом або відеотеку, прочитати електронну книж
ку або послухати улюблену музику . 

За  допомогою комп’ютера, під’єднаного до  Інтернету, можна 
купити квитки, поповнити рахунок мобільного телефону, при
дбати потрібний товар, поспілкуватися з  друзями, подивитися 
фільми . 

Останнім часом комп’ютери «ввійшли» у наші домівки не тіль
ки у  вигляді власне персонального комп’ютера, а  й «приховані» 
у  звичні нам «старі» побутові пристрої . В усіх цих пристроях 
є  маленький комп’ютер  — мікропроцесор, який керує їхньою 
роботою . 

Стрімкий розвиток та  здешевлення комп’ютерної техніки, 
в  тому числі побутової, створеної на  базі мікропроцесорів, 
сприяв розробленню засобів для їх централізованого керування .

Розумний будинок (smart home, digital house)  — це примі
щення, в якому приєднання приладів до комп’ютерної мережі до
зволяє керувати ними за  допомогою персонального комп’ютера 
та  надає віддалений доступ до  них через Інтернет . 

комп’ютер 
у побуті

ДІЗнАйтесЯ 
бІльШе

У Києві у 20 тис. 
квартир протягом 
2018–2019 рр. плану
ється встановити першу 
розроблену в Україні 
систему «розумний 
будинок».
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Розгляньте рисунки . Як людям різних професій комп’ютер 

допомагає виконувати свої професійні обов’язки: секретаря 1 ; 
архітекторам 2 ; дизайнерам 3 ; касирам 4 ; бухгалтерам 5 ; 
лікарям 6 ; робітникам 7 ; науковцям 8  .

комп’ютер 
у роботі

4321

8765

З появою комп’ютерів виникло багато нових професій . 
Програмісти займаються розробленням нових алгоритмів 

і  програм . 
Тестувальники йдуть слідом за програмістами, шукаючи в них 

помилки (професійною мовою  — баги) . 
Системні адміністратори створюють і підтримують комп’ютерні 

мережі організацій . 
Вебдизайнери оформлюють сайти організацій і компаній для 

розміщення в  Інтернеті . 
У наш час активного розвитку набувають дослідження, 

пов'язані зі штучним інтелектом . 
Штучний інтелект  (artificial intelligence)  — дуже молода 

галузь досліджень, започаткована в 1956 р . завдяки тогочасному 
швидкому розвитку комп’ютерної техніки і  програмного забез
печення . Штучний інтелект опікується методами розв’язування 
завдань, які потребують людського розуміння, за  допомогою 
комп’ютерів . 

Створення інтелектуальних роботів є  одним із  напрямів роз
витку штучного інтелекту . Зі створення нового людиноподібного 
робота Софії відбувається переосмислення традиційного уявлен
ня про те, яким повинен бути робот . 
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У наш час інформаційні технології (ІТ) як сукуп
ність методів опрацювання інформації за допомогою 
обчислювальної та комунікаційної техніки дуже швид
ко розвиваються . 

Розвиток мікрокомп’ютерів, широке використання 
їх у побутовій техніці сприяли розвитку нових систем 
керування, які отримали назву «розумний будинок» . 

Розвиток робототехніки та штучного інтелекту 
сприяв створенню інтелектуальних роботів, які бу
дуть здатні замінити людину в різних галузях . 

Розвиток ІТ впливає не лише на наукову чи про
мислову сфери діяльності, а й на суспільство в ціло
му, призводить до утворення нового інформаційного 
суспільства .

коротко  
про головне

Комп’ютер у  школі  — це  не лише об’єкт вивчен
ня на  уроках інформатики . Комп’ютери самі стали 
популярними засобами навчання, їх  застосовують 
на  уроках з  різних предметів . 

Комп’ютер дозволяє переглянути наукові відео
фільми, здійснити віртуальну подорож у різні куточки 
планети, стати співучасником наукового експеримен
ту та  дослідження . 

Контрольну роботу також можна виконати 
на  ком п’ю тері, який оцінить відповіді, проаналізує 
помилки і  порадить, як  їх виправити . 

Комп’ютер може допомогти у складанні особистої 
траєкторії навчання для учнів та  учениць, надати 
батькам інформацію про їхню успішність . 

Отже, без умінь навчатися самостійно ви  не 
зможете здійснити свої мрії, і  зрозуміло, що  будь
яка професія в  майбутньому може бути пов’язана 
з  комп’ютером . 

комп’ютер у навчанні
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Запитання для самоконтролю

1 . Як можна використовувати комп’ютер удома?
2 . Як комп’ютер допомагає людям різних професій?
3 . Як ви  можете використовувати комп’ютер під час навчання?
4 . Які пристрої можна підключити до  системи «розумний буди

нок»?
5 . Як ви  розумієте, що  таке штучний інтелект?

тренувальна вправа

6 . Проаналізуйте, для вивчення яких предметів і  як можна ви
користовувати комп’ютер . Наведіть приклади .

Запитання 
і завдання

пОМІРкУйте

Британський 
фізик Стівен Гокінг 
заявив про те, 
що штучний інте
лект є загрозою 
для людини. А яка 
ваша думка?

практичне завдання

7 . Проведіть дослідження, які предмети побутової техніки, яки
ми ви користуєтеся, мають комп’ютериневидимки . Розробіть 
проект системи «розумний будинок» для вашої квартири або 
будинку, враховуючи ті  електронні пристрої, які у  вас вже є .

творчі завдання

8 . Підготуйте невелику розповідь про те, як  людям певних 
професій допомогають комп'ютери .

9 . Напишіть невеликий твір (есе) про ваше бачення взаємодії 
людини і  робота .

Інтелектуальна хвилинка

10 . Допоможіть Марійці розставити у  клітинках квадрата прості 
числа і  число 1 так, щоб у  кожному рядку, стовпці і  на обох 
діагоналях сума чисел була однаковою . 

7 3

i
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РОЗДІЛ 2 
МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНТЕРНЕТ

§ 9 . Комп’ютерні мережі
§ 10 . Пошук інформації в  Інтернеті та її критичне оцінювання . 
§ 11 . Завантаження данних з Інтернету . Безпечне користуван

ня Інтернетом . Авторське право
§ 12 . Використання мережі Інтернет для навчання

У цьому розділі ви дізнаєтеся:
 � що таке комп’ютерна мережа
 � які існують види комп’ютерних мереж
 � що таке мережеві папки і  для чого вони призначені
 � які дії можна виконувати над папками та  файлами 

у  комп’ютерній мережі
 � які існують пошукові системи та  навчальні вебресурси
 � як шукати інформацію в  Інтернеті
 � як критично оцінювати відомості, отримані з  мережі 

Інтернет
 � що таке авторське право
 � як безпечно користуватися Інтернетом



§9. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
Наша епоха  — інформаційна . Сьогодні особлива роль на

лежить інформації та  знанням щодо роботи з  інформацією . 
Наприклад, сучасні інформаційні технології дозволяють швидко 
обмінюватися інформацією, а  це у  свою чергу впливає на  роз
виток науки, культури та  суспільства .

Сьогодні ви  познайомитеся з  такими поняттями, як  комп’ю
терна мережа, телекомунікація, мережева папка, ресурс, адмі
ністратор; розглянете ознаки, за  якими можна класифікувати 
комп’ютерні мережі .

? Розгляньте рисунки . Які мережі на  них зображено?

СЛОВНИЧОК

 � комп’ютерна 
мережа

 � види комп’ю 
терних мереж

 � локальна мережа
 � мережева папка

Потреба у  швидкому та  якісному обміну даних, які містяться 
у  комп’ютерах, розташованих далеко один від одного, сприяла 
виникненню комп’ютерних мереж .

Комп’ютерна мережа  — це  два або більше комп’ютерів, 
з’єднаних каналами зв’язку, по  яких відбувається передавання 
даних .

ARPANET  — перша у  світі комп’ютерна мережа, створена 
у  1969 р . Вона об’єднувала лише чотири комп’ютери . У  1972 р . 
мережа об’єднувала вже понад 20 комп’ютерів (ЕОМ), які почали 
називати «хостами» . З  того часу так називають комп’ютери, які 
постійно під’єднані до  мережі .

Канали зв’язку можуть бути дротові та  бездротові .
Комп’ютерна мережа оснащена спеціальним програмним 

та  апаратним забезпеченням .
Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютері, 

отримує можливість використовувати апаратні, програмні та  ін
формаційні ресурси комп’ютерної мережі . 

Поняття  
комп’ютерної  

мережі

КАЛЕНДАРИК

У грудні 1969 
року відбувся 
перший сеанс 
обміну даними між 
комп’ютерами.
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? Розкажіть за  схемою про призначення комп’ютерних мереж .

Спільне використання  
програм і  даних

Спільне використання  
апаратного забезпечення

Обмін даними  
між користувачами

Можливість прийняття  
спільних рішень

Комп’ютерні мережі забезпечили створення єдиного інфор
маційного простору, який на  основі загальних правил дозволяє:

 � використовувати великі обсяги інформації, що  зберіга
ються на  різних комп’ютерах; 

 � взаємодіяти з  людьми з  різних куточків нашої планети .

За територіальними ознаками комп’ютерні мережі поділяють 
на  локальні, регіональні та  глобальні .

Локальна мережа  — це  мережа, яка об’єднує кілька 
комп’ютерів, розташованих на невеликій відстані один від одного 
(у межах кабінету інформатики, школи) .

Регіональна мережа  — це  мережа, яка об’єднує локальні 
мережі та  окремі комп’ютери в  межах регіону (бібліотеки міста, 
області) .

Глобальна мережа  — це  мережа, яка об’єднує велику кіль
кість мереж та окремих комп’ютерів, розташованих на  великій 
відстані один від одного . Найбільшою глобальною мережею є 
Інтернет, тому його називають глобальною всесвітньою мережею .

Порівняно з глобальною мережею, локальна мережа зазвичай 
має більшу швидкість обміну даними .

За способом з’єднання комп’ютерів між собою мережі поді
ляють на  шинну, кільцеву, зіркову, деревоподібну та  ін .

Розглянемо деякі способи з'єднання комп'ютерів в мережу . 

? Наведіть інші способи з'єднання комп'ютерів між собою 
в комп'ютерну мережу .

Види 
комп’ютерних 
мереж

ДІЗНАЙТЕСЯ 
БІЛЬШЕ

Геді Ламар — 
відома акторка, 
геніальна винахід
ниця, та ще й мала 
українське коріння. 
Запатентувала 
систему керування 
торпедами на від
стані. Цей винахід 
використовується 
у сучасних супут
никах, мобільних 
телефонах, GPS, 
WiFi.
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Класифікувати комп’ютерні мережі можна й за іншими озна

ками . Розглянемо схему .

Найпростіша модель локальної мережі складається з  двох 
комп’ютерів . Локальна мережа комп'ютерного класу об'єднує 
декілька комп'ютерів, частіше 8–12 .

Локальна мережа забезпечує такі можливості .
1 . Швидкість та  зручність у  роботі з  файлами — для цього 

використовують дисковий простір, доступний для всіх 
комп'ютерів .

2 . Економія оплати за  послуги Інтернету — достатньо підклю
чити Інтернет до  одного комп’ютера .

3 . Спільне використання пристроїв, наприклад принтера .
Кожен комп’ютер у  локальній мережі має ім’я та  свою уні

кальну адресу . Переглянути список імен комп’ютерів, під’єднаних 
до  локальної мережі, можна за  допомогою:

 � Головного меню: Пуск  Провідник  Мережа;
 � значка Мережа на  робочому столі . 

У робочій області вікна Мережа відобразиться список усіх 
комп’ютерів, які під’єднано до  локальної мережі .

? Розгляньте рисунок . Скільки комп’ютерів об’єднано в шкільну 
мережу? Які  імена мають комп’ютери, під’єднані до  мережі . 

Робота 
в локальній 

мережі

КУЛЬТУРНА 
СПАДЩИНА

З’ясуйте, кому на
лежить вислів:

«Хто володіє 
інформацією, 
володіє світом».
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Для того щоб отримати доступ до  певних ресурсів мережі, 

слід двічі клацнути значок мережевої папки в  робочій області 
вікна Мережа .

? Розгляньте рисунок . Поміркуйте, які ресурси мережі потрібні 
для друку документів; для перегляду матеріалів проекту .

Мережева папка  — це  папка, до  якої відкритий мере
жевий доступ користувачам . Мережева папка містить дані 

у  вигляді файлів, призначених для спільного використання . 

З метою захисту даних у  мережевих папках користувачам 
надається або обмежується доступ до  ресурсів комп’ютерної 
мережі . Розглянемо, які права доступу до даних мережевої папки 
можуть бути надано користувачеві .

 � Для читання та  змін: дозволяє користувачам від
далених комп’ютерів редагувати, перейменовувати, 
створювати, видаляти файли, що  містяться в  мережевій 
папці, та  копіювати до  цієї папки нові файли .

 � Лише для читання: дозволяє користувачам віддалених 
комп’ютерів лише переглядати вміст папки та  файлів, 
що  містяться в  мережевій папці, та  копіювати з  мереже
вої папки потрібні файли .

Зверніть увагу: дозвіл на використання тих чи інших ресурсів 
комп’ютерної мережі надає адміністратор мережі .

Комп’ютерна мережа  — це  два або більше комп’ютерів, 
об’єднаних каналами зв’язку, по  яких відбувається передавання 
даних . 

Комп’ютерні мережі забезпечують швидкий та  якісний обмін 
даними між комп’ютерами мережі, спільне використання при
строїв і програм . 

За територіальною ознакою комп’ютерні мережі поділяють 
на локальні, регіональні та глобальні . Локальна мережа об’єднує 
невелику кількість комп’ютерів, розташованих на  невеликій 
відстані один від одного . Файли, призначені для спільного ви
користання, розміщують у мережевих папках .

Коротко 
про головне

ДІЗНАЙТЕСЯ 
БІЛЬШЕ

Робота мережного 
(системного) 
адміністратора 
полягає у ство
ренні та підтримці 
локальної мережі.
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Запитання для самоконтролю

1 . Що таке комп’ютерна мережа? Для чого призна
чені комп’ютерні мережі?

2 . Які є  види комп’ютерних мереж?
3 . Як працювати в  локальній мережі?
4 . Що таке мережева папка? Як  працювати з  мере

жевими папками?
5 . Поясніть, які переваги надає користувачам ло

кальна мережа .

Практичні завдання

6 . З’ясуйте, чи  маєте ви  можливість за  допомогою 
комп’ютерної мережі обмінюватися даними з дру
зями .

7 . Визначте, до  якого виду комп’ютерних мереж 
належить мережа комп’ютерного класу вашого 
навчального закладу .

8 . Перегляньте список імен комп’ютерів, під’єднаних 
до  локальної мережі комп’ютерного кабінету або 
вашого навчального закладу . Визначте кількість 
віддалених комп’ютерів, до яких ви маєте доступ .

Творче завдання

9 . Підготовте повідомлення за  темою «Кількість 
користувачів Інтернету в  Україні»

Інтелектуальна хвилинка

10 . У  школі кілька комп’ютерних класів, у  кожному 
класі 6 комп’ютерів . Утворіть локальну мережу 
від лівого верхнього кута до  правого нижнього, 
використавши спосіб з’єднання «шина» . 
Комп’ютери з’єднуються таким чином: 
1  2  3  4  5  6  1  2  3  4  5  6  1  2… 
Переміщатися можна по  горизонталі, вертикалі 
та  діагоналі . В  одній клітинці кабель можна про
класти лише один раз .

Запитання 
і завдання

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Телекомунікація — обмін 
даними на відстані. Це слово 
утворилося від двох слів: 
«теле» в перекладі з грець
кої — далеко, «комунікація» 
в перекладі з латинської — 
спілкування.
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Неосвіченість у  якійнебудь галузі дехто часто виправдовує 

тим, що потреба в  запам’ятовуванні певної інформації сучасній 
людині не потрібна . Вони стверджують: «Якщо чогось не знаєш, 
це можна легко знайти в  Інтернеті» . 

Дійсно, Інтернет  — величезне сховище різноманітної інфор
мації . Його безмежні інформаційні ресурси забезпечують потребу 
людини в  пошуку інформації для розв’язування різних завдань . 

Сьогодні ви:
 � пригадаєте, що таке Інтернет, служби Інтернету, про

грамабраузер; 
 � дізнаєтеся про способи пошуку інформації в  Інтернеті;
 � навчитеся здійснювати пошук інформаційних матеріалів 

та оцінювати отриману інформацію .

? Розгляньте рисунки . Якими службами Інтернету слід скорис
татися для розв’язання зазначених завдань?

§ 10. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ  
ТА ЇЇ КРИТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

СЛОВНИЧОК

 � Інтернет
 � Служба WWW
 � Пошукова система
 � Ключові слова

Ресурс — запаси 
чогонебудь, які 
можна використати 
в разі потреби.

Інтернет — це всесвітня глобальна комп’ютерна мережа, яка 
об’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, розташовані 
в  різних куточках нашої планети .

Комп’ютерна 
мережа Інтернет

Сервери  — це потужні комп’ютери, які містять багато ко
рисних даних і  надають різні послуги користувачам . Працюючи 
в  Інтернеті, ви отримуєте дані саме із серверів .

Інформаційні ресурси Інтернету задовольняють потребу лю
дей в  інформації . Роботу з цими ресурсами забезпечують служби 
Інтернету .

Найпопулярнішою службою Інтернету є  World Wide Web 
(WWW)  — Всесвітня павутина . Служба WWW складається з  ве
ликої кількості взаємопов’язаних за допомогою посилань до
кументів, які зберігаються на різних комп’ютерах . Ці документи 
називають вебсторінками . Вебсторінки, які об’єднані єдиною 
темою або єдиним власником, називають вебсайтом .

ДІЗНАЙТЕСЯ 
БІЛЬШЕ

Письменниця Джуді 
Маллой у 1986 р. 
запрограмувала 
оповідання «Дядеч
ко Роджер». Читачі 
мали можливість 
змінювати сюжет 
оповідання за 
посиланнями.
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Вебсторінки розміщують на потужних комп’ютерах  — сер

верах, які постійно підключені до Інтернету . Служба WWW надає 
доступ до всіх вебсторінок в  Інтернеті . Для їх перегляду при
значені спеціальні програми  — браузери .

? Розгляньте вікно браузера Google Chrome та пригадайте 
об’єкти його вікна .

1 — Перехід до по
передньої та наступної 
сторінок
2 — Перезавантаження 
сторінки
3 — Вкладка
4 — Кнопка закриття 
вкладки
5 — Кнопка Нова 
вкладка
6 — Адресний рядок
7 — Кнопки керування 
вікном
8 — Кнопка налашту
вання та керування 
вікном Google Chrome
9 — Робоча область

Кожний сайт, кожна вебсторінка мають свою адресу, яку 
вводять в  адресний рядок браузера для їх відкриття . Проте за
звичай адреси вебсторінок важко запам’ятати .

? Порівняйте адресу сайта Державного природознавчого 
музею НАН України з  адресою однієї з  його сторінок . Чи 
легко без помилок ввести адресу вебсторінки за допомогою 
клавіатури? Поміркуйте, чи можна за адресою вебсторінки 
з’ясувати адресу сайта .

Адреса вебсайта:
www .smnh .org/ua/www .smnh .org/ua/www .smnh .org/ua/

Адреса вебсторінки:
www .smnh .org/ua/ditjam/ditjam .html

Дістатися вебсторінки легше з  головної сторінки сайта, 
скориставшись посиланнями або системою пошуку на сайті .

Посилання 
(гіперпосилан
ня) — це об’єкт 
вебсторінки, який 
містить посилання 
на інший об’єкт.
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У випадку, коли адреса сайта з  потрібною інфор

мацією невідома, можна скористатися для пошуку 
вебкаталогами або пошуковими системами .

Вебкаталоги (тематичні каталоги) містять по
силання на вебсторінки, які класифіковані за тема
ми (наприклад, інформатика, спорт, музика тощо) . 
Вебкаталог нагадує звичайний каталог у  шкільній 
бібліотеці . 

Пошукові системи здійснюють пошук за допо
могою спеціально розроблених для цього програм . 
Розшукуючи інформацію з певної теми, користувачеві 
слід дібрати ключові слова, які описують шукану тему, 
і  задати їх у  пошуковій системі . Існує багато різних 
пошукових систем .

Вебкаталоги Пошукові системи

Розгляньте фрагмент вебкаталогу Млин Бізнес 
Ідей . Які бізнесідеї цікаві вам?

Розгляньте значки пошукових систем . 
Якими системами ви вже користувалися?

www .google .com .ua

meta .ua

www .bing .com

www .yahoo .com

Українські пошукові системи:
 � ukr .net
 � poshukach .com
 � i .ua
 � meta .ua
 � shukalka .com .ua

Щоб відкрити головну сторінку пошукової систе
ми, слід ввести її адресу в адресний рядок браузера . 
Кожна пошукова система має поле для введення 
ключових слів . 

Результати пошуку  — перелік вебсторінок, які 
містять ключові слова, їх адреси  — виводяться в  ро
бочій області вікна браузера . Переходити на знайдені 
вебсторінки зручно за допомогою посилань .

Веб-каталоги та 
пошукові системи

Пошук за 
ключовими 
словами

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Вебкаталоги складаються на 
основі експертних оцінок і 
відзначаються високою якістю, 
оскільки їхній вміст переві
ряють людиредактори.
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1 — Поле для введення 
ключових слів
2 — Кількість отрима
них результатів
3 — Посилання для 
переходу на веб
сторінку
4 — Адреса веб
сторінки, на яку 
відбувається перехід за 
посиланням
5 — Короткий опис, що 
містить окремі фрази 
з ключовими словами 
для попереднього 
ознайомлення
6 — Список номерів 
сторінок із результатами 
пошуку

Зверніть увагу: швидкість пошуку та якість шу
каних матеріалів залежать від уміння користувача 
добирати ключові слова .

Правила визначення ключових слів

1 . Формулюйте ключові слова так, щоб вони чітко 
відбивали тему шуканої інформації .

2 . Шукайте більше ніж по одному слову .
3 . Не використовуйте великі літери . 
4 . Перевіряйте правильність написання ключових 

слів . Пошук може не дати результатів, якщо ви 
припустилися помилок .

5 . Шукайте схожі документи . Якщо один зі знайдених 
документів ближчий до шуканої теми, ніж інші, 
можна знайти схожі документи .

Свого часу древньогрецький філософ Сократ на
голошував: «Існує лише одне добро  — знання . Існує 
лише одне зло  — невігластво» . 

Невміння визначати, якій інформації можна дові
ряти, а якій — ні, може вплинути на правильних при
йнятих рішень . Щоб захистити себе від неправдивої 
інформації, важливо навчитися перевіряти отримані 
повідомлення .

Оцінювання 
інформації, 

отриманої 
з Інтернету

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ

Поради щодо визначення 
ключових слів:
 � щоби документ обов’язково 
містив певне слово, поставте 
перед ним знак «плюс» (+);

 � щоби виключити документи, 
які містять певне слово, по
ставте перед ним знак «мінус» 
(–);

 � щоби знайти документ, який 
містить фразу або цитату, 
візьміть її в лапки («…»).
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Розглянемо практичні поради щодо оцінювання матеріалів, 

знайдених в  Інтернеті .

Відкривши головну 
сторінку незнайомого 
вебсайта:
1) дізнайтеся, для кого 
і з якою метою було 
створено цей сайт;
2) знайдіть інформацію 
про те, кому належать 
права на цей сайт і як 
давно він існує;
3) з’ясуйте, чи існує 
фізична адреса або 
контактні телефони для 
довідок;
4) перегляньте дату 
останнього оновлення 
сайта.

Відкривши будьяку вебсторінку сайта:
1) зверніть увагу на заголовки: чи відповіда
ють вони вмісту сторінки;
2) прочитайте текст: чи послідовно він 
викладений, чи містить оціночні судження 
або призив до дії;
3) розгляньте зображення: які емоції вони 
викликають, чи пов’язані з текстом;
4) перевірте, чи вказано автора статті або 
джерело повідомлення.

Інтернет  — це всесвітня комп’ютерна мережа, яка об’єднує 
різні мережі та окремі комп’ютери . 

Роботу з  ресурсами Інтернету забезпечують служби Інтер
нету . Найпопулярнішою є служба WWW (Всесвітня павутина), яка 
складається із взаємопов’язаних документів (вебсторінок) .

Для пошуку інформації в  Інтернеті зручно використовувати 
пошукові системи або вебкаталоги . У пошукових системах пошук 
здійснюється за ключовими словами . 

Розмістити інформацію в  Інтернеті може будьяка людина, 
тому до інформації, яку ви отримали з  Інтернету, слід ставитися 
критично .

Коротко
про головне

ДІЗНАЙТЕСЯ 
БІЛЬШЕ

Отриману інфор
мацію завжди слід 
порівнювати із 
життєвим досвідом 
та знаннями, 
які ви отримали 
з різних джерел. 
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Запитання для самоконтролю

1 . Що таке Інтернет? Які служби Інтернету ви знаєте?
2 . Наведіть приклади служб Інтернету, якими ви користуєтеся . 

Поясніть, з  якою метою .
3 . Як виконується пошук інформації в  Інтернеті?
4 . Які правила визначення ключових служб ви знаєте?
5 . Чому слід критично оцінювати інформацію, отриману з Ін

тернету?

Тренувальні вправи

6 . Поясніть за рис . 1 – 3 , чому на запит за ключовими словами 
малюнок замок було отримано такі несхожі результати .

Практичні завдання

7 . Завантажте сайт Державного природознавчого музею НАН 
України за його адресою: www .smnh .org/ua/ . Перейдіть за 
посиланнями на різні вебсторінки, розгляньте їх . Яка ін
формація вас зацікавила? Створіть закладку для вебсторінки 
з  цікавою для вас інформацією .

8 . З’ясуйте, якою пошуковою системою ви будете користуватися 
на уроці . Виконайте пошук за ключовими словами історія 
українського козацтва . Порівняйте отримані результати з  ре
зультатами, зображеними на с . 58 підручника .

9 . Знайдіть інформацію про один із найстаріших природознав
чих музеїв Європи . Поясніть алгоритм пошуку .

Творче завдання

10 . Використайте віртуальну енциклопедію Вікіпедія (uk .wikipedia .
org) для ознайомлення з  інформаційним повідомленням 
про авторитетні джерела . Чому для оцінювання правдивості 
отриманих даних слід використовувати кілька джерел?

Інтелектуальна хвилинка

11 . Розташуйте числа, подані на хмаринках, у порядку зростання 
та запишіть отриману інформацію .

Запитання 
і завдання

Фейк (англ. fake) 
перекладається 
як «підробка». 
Спочатку слово 
«фейк» використо
вувалося в Інтер
неті для позначен
ня недостовірної 
інформації, а потім 
його стали широко 
застосовувати 
в повсякденному 
житті.
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