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Шановні восьмикласники  
та восьмикласниці!

Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений 
саме для вас, учнів 8 класу. У 5–7 класах ви вже знайомилися з ба-
зовими поняттями інформатики та основами роботи з комп’ютером, 
навчилися створювати графічні, текстові й мультимедійні докумен-
ти, працювати з електронними таблицями, шукати в Інтернеті ін-
формаційні матеріали, складати прості алгоритми та створювати за 
ними програми. 

У цьому навчальному році на вас теж очікує чимало цікавого 
та корисного, а пропонований підручник стане вашим надійним по-
мічником. Як же з ним працювати? 

Підручник складається з десяти розділів. На початку кожно-
го розділу ви знайдете рубрику «Повторюємо». Вона допоможе вам 
згадати відомості, які ви вивчали з даної теми у попередніх класах 
і які будуть необхідні для засвоєння нового матеріалу. 

Розділ складається з параграфів і практичних робіт за темами роз-
ділу. Кожний параграф містить теоретичні відомості за темою уроку, 
приклади практичного застосування отриманих знань, рубрики «Пи-
тання для самоперевірки», «вправа», «Комп’ютерне те стування». 

«Питання для самоперевірки» допоможуть вам з’ясувати, чи 
зрозуміли ви вивчений матеріал, а також підготуватися до вико-
нання вправ і практичних робіт за комп’ютером. 

Рубрика «вправа» складається з теоретичних і практичних за-
вдань. Вправи з позначкою  містять окремі завдання, вправи з по-
значкою  — завдання із покроковим описом виконання. Викону-
ючи ці завдання, ви здобудете необхідні практичні навич ки роботи 
з ком п’ютером.

Оцінити свої знання, вміння та навички вам допоможе рубрика  
«Комп’ютерне те стування». Завдання цієї рубрики можна виконати 
в онлайн-режимі на електронному освітньому ресурсі «Інтерактивне 
навчання» (www.interactive.ranok.com.ua).
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У підручнику ви знайдете описи всіх практичних робіт, перед-
бачених чинною програмою з інформатики. Щоб виконати кожну 
з них, ви маєте повторити матеріал, вивчений протягом попередніх 
уроків, — тоді ви зможете успішно застосувати свої знання, викону-
ючи завдання за комп’ютером.

У тексті підручника використані такі позначки:

 Запам’ятайте

 Розгляньте приклад

 Зверніть увагу

 Знайдіть відповідь у підручнику

 Знайдіть відповідь в Інтернеті

 Виконайте практичне завдання за комп’ютером

  Виконайте тестові завдання за комп’ютером, використову-
ючи матеріали сайта «Інтерактивне навчання»

 Виконайте завдання підвищеної складності

 Виконайте завдання в парах

Бажаємо натхнення та успіхів!



роздІл 1.  
кодування даних

§ 1. Кодування та декодування повідомлень

§ 2. Двійкове кодування

Практична робота 1. Розв’язування задач на визначення 
довжини двійкового коду текстових даних



ПовторЮЄмо
З курсу 5 класу ви знаєте, що відомості про 

навколишній світ і процеси, які в ньому відбу-
ваються, називають інформацією. Людина отри-
мує інформацію з навколишнього середовища за 
допомогою повідомлень, які сприймає органами 
чуття. Тому за способом сприйняття повідомлен-
ня поділяють на зорові, смакові, нюхові, слухові 
та дотикові. За способом подання повідомлення 
поділяють на текстові, числові, графічні, звукові, 
відео та комбіновані. 

Різноманітні пристрої теж можуть сприйма-
ти повідомлення — за допомогою датчиків або 
сенсорів. 

Дії, які можна виконувати з інформацією, 
що міститься в повідомленні, називають інформа
ційними процесами. До них відносять зберігання, 
опрацювання, передавання, отримання, пошук, 
захист тощо.

1. Що таке інформація?
2. Хто чи що може бути приймачем інфор мації?
3. Як людина сприймає інформацію? Як пристрої 

сприймають інформацію?
4. Що таке повідомлення?
5. Які бувають повідомлення за способом сприйняття; 

за способом подання?
6. Що називають інформаційними проце сами?

5. Які бувають повідомлення за способом сприйняття; 

У цьому розділі ви дізнаєтеся про такі інформаційні процеси, 
як кодування і декодування.  
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§ 1. Кодування та декодування повідомлень

§ 1.  кодування та декодування 
повідомлень

Упродовж життя людина сприймає безліч повідомлень, опра-
цьовує інформацію, зберігає отримані знання або передає їх 
комусь іншому. Як це відбувається?  

 опрацювання даних як інформаційний процес
Ще в прадавні часи люди намагалися зберіга-

ти отриману з навколишнього середовища інфор-
мацію, зокрема, у вигляді наскельних малюнків 
(рис. 1.1). Зрозуміло, що передавати збережену 
таким чином інформацію від однієї людини до 
іншої було дуже незручно. Проте ми отримали 
дані про життя наших предків.

Під опрацюванням даних розуміють такий ін-
формаційний процес, у результаті якого ми отри-
муємо нові дані або дані, подані в інший спосіб.

 кодування та декодування повідомлень
Повідомлення передаються від джерела до приймача по каналах 

зв’язку. 

Під час розмови по телефону звукові сигнали (голос) перетворю-
ються (кодуються) на електричні сигнали, які по мережі переда-
ються до співрозмовника і знову перетво рюються (декодуються) на 
звукові сигнали (рис. 1.2).

Рис. 1.2
Кодування

Канал
зв’язку

Декодування

Джерело Приймач

Щоб передати повідомлення за допомогою технічних прила дів, 
його необхідно закодувати відповідно до типу каналу зв’язку. Повідом-
лення після передавання набуває вигляду, зрозумілого для прий мача. 

Рис. 1.1 



8

Розділ 1. Кодування даних

Кодування — це перетворення повідомлення в зручну для пе-
редавання, зберігання, опрацювання форму. 

Код — це набір символів або сигналів і правил їх викорис-
тання для кодування повідомлень.

Декодування — це перетворення закодованого повідомлення 
у форму, прийнятну для приймача.

Після винайдення писемності як способу кодування природної 
мови найпоширенішим став спосіб подання повідомлень за допомогою 
символів, наприклад ієрогліфів, літер (букв) тощо. 

Окремими ієрогліфами позначалися певні 
об’єкти або поняття (рис. 1.3), літерами — окре-
мі звуки усного мовлення, із яких складалися 
слова, речення тощо.

Ті самі повідомлення можна кодувати різними 
способами. Для кодування повідомлень використо-
вують також цифри, знаки, жести, світлові, звукові 
та електричні сигнали тощо.

Звук [а] можна закодувати і літерою «А», і пев-
ним жестом, і у вигляді короткого та довгого 
звукових сигналів, які на папері позначають 
крапкою і тире (рис. 1.4).

Ви можете вигадати власний код для переда-
вання текстових повідомлень, наприклад, заміню-
ючи літери іншими символами, малюнками або 
цифрами. Для декодування повідомлення потрібно 
знати, як воно закодоване. 

Зверніть увагу, що той самий символ має різні 
значення залежно від галузі його використання. 

Велика латинська літера V може позначати об’єм 
тіла та римську цифру 5, літера Р — звук, пе-
риметр, вагу тіла.

Приймати, декодувати й опрацьовувати пові-
домлення можуть людина, створений нею прилад, 
тварина. 

Рис. 1.3

Мрія

Український алфавіт

Способи кодування 
звука [а]:

Семафорна азбука

Азбука Морзе

Рис. 1.4
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§ 1. Кодування та декодування повідомлень 

Навчений службовий собака вправно виконує команди, які зако-
довані людиною у вигляді жестів.

Рис. 1.5

Сидіти! Лежати! Стояти!

Способи кодування безперервно удосконалюються, адже вдало за-
кодовані дані сприяють більш ефективному їх використанню у всіх 
галузях людської діяльності.  

Питання для самоперевірки

1. Як первісні люди кодували повідомлення? 
2. Що таке кодування; код; декодування?
3. Як повідомлення передається від джерела до приймача?
4. Як кодуються звуки природної мови?
5. Чи можна закодувати поняття?
6. Покажіть кілька способів кодування звука [а].

Вправа 1

1. Розгляньте наскельний малюнок (див. рис. 1.1) і визначте, 
яка, на ваш погляд, інформація в ньому міститься.

2. Знайдіть в Інтернеті азбуку Морзе і закодуйте слово «Інфор-
матика».

3. Вигадайте власний код та за його допомогою запишіть будь-яку 
фразу в зошиті. Обміняйтеся зошитами з однокласником (одно-
класницею) та за допомогою коду (ключа) декодуйте написане 
ним (нею).

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 1 з автоматичною перевіркою на сайті 

interactive.ranok.com.ua.
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Розділ 1. Кодування даних

§ 2. двійкове кодування

Комп’ютер — універсальний пристрій для опрацювання даних 
різних типів. Але як він сприймає, розпізнає, зберігає дані? 
Розглянемо це на прикладі текстових даних. 

 двійкове кодування

У комп’ютері дані подаються електричними або магнітними сигна-
лами, що набувають тільки двох значень: 0 — вимкнено (нема струму, 
розмагнічено) або 1 — увімкнено (є струм, намагнічено).

Будь-які дані, що опрацьовує комп’ютер: числа, текст, малюнки, 
схеми, фотографії, музика, відео тощо — кодують за допомогою нуля 
й одиниці. Такий спосіб кодування називають двійковим. Саме двій-
кове кодування реалізоване в електронних пристроях. 

 кодування символів 

Для кодування даних у комп’ютері потрібні багатозначні двійкові 
коди. У таких кодах цифру 0 або 1 називають бітом (скор. від англ. 
binary digit — двійкова цифра).

Для кодування символів у комп’ютерах зазвичай використовують 
8-бітовий двійковий код. 

Послідовність із 8 двійкових розрядів (бітів) називають 
байтом.

Існує 28 = 256 різних комбінацій із 8 бітів. Цієї кількості варіантів 
достатньо для кодування великих і малих літер англійського й укра-
їнського алфавітів, цифр, розділових знаків, а також графічних еле-
ментів.

Усі символи, які використовують у текстах, для зручності коду-
вання (декодування) зводять у таблиці двійкових кодів.

Існує таблиця кодів ASCII (American Standard Code for Informa
tion Interchange — американський стандартний код для обміну 
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інформацією), яка містить 128 символів, зокрема літери анг лій-
ського алфавіту. 
Для кодування літер інших алфавітів цю таблицю доповнюють 
до 256 символів. Так, для літер українського алфавіту викорис-
товують таблицю кодів KOI8-U (Код Обміну Iнформації 8бітовий 
Український), фрагмент якої подано нижче.
Зазвичай у таблицях кодів поряд або замість двійкового коду за-
писують десятковий. Так, маленька українська літера «а» у та-
блиці кодів KOI8-U має десятковий код 193, що відповідає двій-
ковому: 11000001.

Фрагмент таблиці кодів KOI8-U

192 11000000 þ 198 11000110 ô 204 11001100 ë 210 11010010 ð

193 11000001 à 199 11000111 ã 205 11001101 ì 211 11010011 ñ

194 11000010 á 200 11001000 õ 206 11001110 í 212 11010100 ò

195 11000011 ö 201 11001001 è 207 11001111 î 213 11010101 ó

196 11000100 ä 202 11001010 é 208 11010000 ï 214 11010110 æ

197 11000101 å 203 11001011 ê 209 11010001 ÿ 215 11010111 â

У сучасних комп’ютерних текстових документах розповсюдже-
не також кодування символів 16-бітовим кодом Юнікод (Unicode — 
уніфіковане кодування), який містить алфавіти практично всіх мов 
світу.

 одиниці вимірювання довжини двійкового коду 
Обсяг даних вимі рюється довжиною двійкового коду. 
При стандартному 8-бітовому кодуванні тексту кожний символ 

кодується одним байтом.
Розділові знаки і пробіли також є символами, що мають свої коди.

Текст Андрій грає у футбол складається з 20 символів. Тому 
у випадку 8-бітового кодування символів цей текст має обсяг 
20 байтів. 
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На практиці зручніше користуватися більшими одиницями ви-
мірювання: кілобайт (Кбайт), мегабайт (Мбайт), гігабайт (Гбайт), 
терабайт (Тбайт) та ін. В інформатиці префікси кіло, мега, гіга, тера 
мають дещо інший зміст, ніж в інших науках:

1 Кбайт = 210 байтів = 1024 байти ≈ 103 байтів

1 Мбайт = 210 Кбайтів = 1024 Кбайти ≈ 106 байтів

1 Гбайт = 210 Мбайтів = 1024 Мбайти ≈ 109 байтів

1 Тбайт = 210 Гбайтів  = 1024 Гбайти ≈ 1012 байтів

На початку ХХІ ст. було введено стандарт іменування одиниць 
вимірювання обсягів даних: кібібайт, мебібайт, гігібайт і т. д. Але 
введені назви практично не використовують.

Нехай на сторінці міститься 56 рядків по 64 символи в кожному 
рядку. Обчислимо обсяг даних (довжину двійкового коду) на сто-
рінці: 56 . 64 = 3584 (байти).
Щоб обчислити приблизний обсяг даних у книжці, потрібно кіль-
кість символів на одній сторінці помножити на кількість сторі-
нок. Таким чином, обсяг книжки, яка має 256 подібних сторінок: 
3584 . 256 = 917 504 (байти) = 896 (Кбайтів) = 0,875 (Мбайта).

Не слід ототожнювати довжину двійкового коду текстового по-
відомлення з об’ємом інформації, який воно містить. 

Двійковий код літери «Р» має довжину 1 байт; ця ж літера, роз-
ташована на дорожньому знаку, несе змістовне повідомлення для 
водія, що поряд зі знаком облаштоване місце для стоянки. 

Тепер ви розумієте, у яких одиницях і яким способом можна ви-
мірювати обсяг текстових даних. З вимірюванням обсягів відео- та 
аудіоданих, якими оперує комп’ютер, ви ознайомитеся пізніше.

Питання для самоперевірки

1. Як кодуються дані в комп’ютері?
2. Чому в комп’ютері використовується двійкове коду вання?
3. Яким чином кодуються літери тексту в комп’ютері?
4. Що таке біт; байт?
5. У яких одиницях вимірюють довжину двійкового коду?
6. Скільки байтів містить 1 кілобайт? 1 мегабайт? 
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  Практична робота 1

вправа 2 

1. Знайдіть в Інтернеті таблицю кодів символів ASCII. Користу-
ючись цією таблицею, розкодуйте повідомлення: 

 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100001.

2. Визначте, вміст скількох книжок (див. приклад на с. 12) мож-
на зберегти в електронному вигляді на DVD-диску обсягом 
4,7 Гбайта.

3. Визначте приблизний обсяг даних на сторінці підручника.

комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 2 з автоматичною перевіркою на сайті 

interactive.ranok.com.ua.

   Практична робота 1
   розв’язування задач на визначення довжини 

двійкового коду текстових даних
 Завдання: обчислити довжину двійкового коду текстових даних.
 Обладнання: ПК з операційною системою Windows; підручник; зошит. 

хід роботи

 Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки. 

1. Запишіть в зошиті своє ім’я та прізвище. Визначте довжину 
двійкового коду записаного тексту при однобайтовому коду-
ванні символів.

2. Запустіть на виконання програму Блокнот. Наберіть своє ім’я 
та прізвище через пробіл і збережіть файл із назвою Прак-
тична робота 1 у відповідній папці. За допомогою контекстного 
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меню файла (команда Властивості) з’ясуйте розмір файла в бай-
тах і порівняйте з даними, отриманими в п. 1. 

3. За допомогою фрагмента таблиці кодів КОІ8-U на с. 11 зако-
дуйте слово «байт» і запишіть його в зошиті за допомогою 
двійкових і десяткових кодів. 

4. Використовуючи програму Калькулятор, визначте приблизний 
обсяг пам’яті, необхідний для зберігання однієї сторінки ва-
шого підручника з текстом (без малюнків) і всього підручника 
в електронному вигляді. 

5. Обчисліть, скільки подібних підручників може поміститися на 
флеш-носії обсягом 8 Гбайтів.

6. Усі розрахунки, отримані у пп. 1–5, запишіть у текстовий 
документ Практична робота 1 і збережіть файл. Завершіть ро-
боту за комп’ютером.

Зробіть висновок: як визначати довжину двійкового коду текстових 
даних.



РОЗДІЛ 2. 
АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРА

§ 3. Історія опрацювання інформаційних об’єктів
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ПовторЮЄмо
Ви вже знаєте, що основними складовими на-

стільного комп’ютера є системний блок, монітор, 
миша та клавіатура. До комп’ютера також мо-
жуть приєднуватися й інші пристрої. 

Усі складові комп’ютера поділяють на при-
строї: введення — клавіатура, миша, мікрофон, 
сканер, камера тощо; виведення — монітор, 
принтер, навушники, гучномовці тощо; опрацю
вання — процесори; зберігання — внутрішня та 
зовнішня пам’ять комп’ютера (жорсткі магнітні 
диски, CD- і DVD-диски, флеш-пам’ять тощо).

Ви знаєте, що комп’ютер не працюватиме 
без програм. Програма — це послідовність ко-
манд, призначених для виконання комп’ютером. 
Найважливішим комплексом програм є опе-
раційна система. Саме вона забезпечує роботу 
і взаємодію всіх складових комп’ютера, а також 
комп’ютера і корис тувача.

1. Назвіть основні складові ком п’ютера.

2. Які є пристрої зберігання інформації?

3. Які є пристрої введення інформації?

4. Назвіть пристрої виведення інформації.

5. Що таке комп’ютерна програма?

6. Яке призначення операційної системи?

У цьому розділі ви детальніше ознайомитеся 
з апаратним і програмним забезпеченням комп’ютера, 
а також зі способами взаємодії комп’ютера і корис тувача.



17

§ 3. Історія опрацювання інформаційних об’єктів

§ 3.  історія опрацювання інформаційних 
об’єктів

Історія людства нерозривно пов’язана з інформаційними процеса-
ми. Для полегшення опрацювання інформації (зокрема, таких інфор-
маційних об’єктів, як звук, зображення, тексти, числа) люди здавна 
розробляли різноманітні засоби. 

 етапи розвитку обчислювальних засобів
Розрізняють кілька етапів розвитку обчислювальних засобів. 
На домеханічному етапі люди використовували для лічби різні 

підручні засоби: камінчики, мотузки, зерна тощо. Згодом різні народи 
почали використовувати обчислювальні пристрої, найбільш розповсю-
дженими серед яких були абак і його різновиди.

На механічному етапі з розвитком промисловості й торгівлі було 
створено низку механічних пристроїв для обчислень. Біля витоків ме-
ханічної обчислювальної техніки стояли відомі нау ковці, інженери 
і дослідники (рис. 3.1). 

Перший відомий ескіз механічного обчислювального пристрою 
близько 1500 року виконав італійський винахідник, інженер 
і художник Леонардо да Вінчі. Перший діючий пристрій для до-
давання та віднімання чисел («паскаліну») розробив і вигото вив 
у 1642 році Блез Паскаль — згодом відомий французький учений. 
У 1673 році німецький математик і фізик Ґотфрід Вільгельм Лейб-
ніц створив механічний калькулятор на основі двійкової системи 
числення, на якій ґрунтується робота сучасних комп’ютерів. 

Рис. 3.1

Леонардо 
да Вінчі

Блез 
Паскаль

Ґотфрід 
Лейбніц

Чарльз
Беббідж

Ада 
Лавлейс
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У 1833 році англійський математик Чарльз Беббідж розробив про-
ект програмованої обчислювальної машини. Опис та програму для 
неї склала його учениця Ада Лавлейс — її й вважають першим 
у світі програмістом. 

Значний внесок у подальший розвиток обчислювальних пристроїв 
зробили відомі вчені, інженери, дослідники з різних країн світу. 

У 1938 році німецький інженер Конрад Цузе побудував першу 
електромеханічну програмовану цифрову машину. 

На електронному етапі були створені електронно-обчислювальні 
машини (комп’ютери), розвиток яких триває і в наш час.

 основні етапи розвитку комп’ютерів

Розглянемо історію розвитку комп’ютерів як універсального засобу 
для роботи з різними інформаційними об’єктами. 

За елементною базою комп’ютери поділяють на кілька поколінь. 
Комп’ютери першого покоління почали виготовля-

ти в 40-х роках XX ст. з використанням електронних 
ламп (рис. 3.2). Швидкодія комп’ютерів не перевищувала 
20 тис. операцій за секунду.

Перший комп’ютер під назвою «ENІAC» було створено 
в США в 1945 році під керівництвом Джона Моучлі 
і Джона Преспера Еккерта. Комп’ютер масою 30 т ви-
конував до 5 тис. операцій за секунду і займав цілу 
будівлю з кондиціонерами для охолодження. 

Основоположником обчислювальної техніки в СРСР 
був академік Сергій Олексійович Лебедєв (рис. 3.3). 
Під його керівництвом у Київському електротехнічно-
му інституті у 1951 році було створено перший у СРСР 
і Європі комп’ютер з назвою «МЭСМ» (рос. — «малая 
электронная счетная машина»).

Комп’ютери другого покоління з’явились у 50-ті роки 
ХХ ст. з винайденням транзисторів (рис. 3.4). Розміри 
комп’ютерів зменшились у десятки разів, а їх швидкодія 
досягла 100 тис. операцій за секунду. 

Рис. 3.2

Рис. 3.3

Рис. 3.4



19

§ 3. Історія опрацювання інформаційних об’єктів

В Інституті кібернетики Академії наук України у 60-х 
роках XX ст. було створено серію машин для інже-
нерних розрахунків (скорочено МІР). Колектив уче-
них очолював Віктор Михайлович Глушков (рис. 3.5).

Комп’ютери третього покоління з’явились у 70-ті 
роки ХХ ст. з появою інтегральних схем (рис. 3.6). У та-
ких схемах на одній кремнієвій кристалічній пластині 
площею до 1 см2 розміщувалися тисячі елементів. Роз-
міри комп’юте рів ще зменшилися (до кількох шаф), а їх 
швидкодія досягла мільйонів операцій за секунду.

Комп’ютери четвертого покоління виникли завдяки 
розробці великих інтегральних схем (рис. 3.7). Такі схе-
ми на кристалічній пластині площею близько 1 см2 міс-
тять мільйони елементів. Швидкодія ком п’ютерів досягла 
сотень мільйонів операцій за секунду. Розміри комп’ютера 
знову зменшилися, він став настільним. 

Один із перших персональних комп’ютерів було ство-
рено у США в 1976 році засновниками фірми Apple 
Стівом Джобсом і Стівом Возняком (рис. 3.8).

Зменшення розмірів та збільшення продуктивності 
комп’ютерів сприяло їх широкому впровадженню у всі 
сфери життя. На початок 2016 року кількість комп’ютерів 
у світі сягнула двох мільярдів і продовжує стрімко зрос-
тати.  

 види сучасних комп’ютерів
Сучасні комп’ютери розрізняють за їх обчислювальними можли-

востями. 
 •  Суперкомп’ютери — багатопроцесорні системи для здійснення 

складних обчислень. 

В Україні створено потужні центри супер комп’ютерних обчислень 
у Національному технічному університеті «Київський політехнічний 
інститут» та Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України. 

 •  Мейнфрейми — високопродуктивні надійні сервери для викорис-
тання в критично важливих системах (керування електростанці-
ями, продаж квитків, хмарні технології тощо). 

Рис. 3.5

Рис. 3.6

Рис. 3.7

Рис. 3.8
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 •  Мікрокомп’ютери призначені для реалізації простих задач керу-
вання, наприклад, побутовою технікою.

 •  Персональні комп’ютери (ПК) призначені для використання од-
нією людиною, тобто для персонального користування.
Персональні комп’ютери розрізняють за їх розмірами (див. фор-

зац 1, рис. 3.9).

На
ст

іл
ьн

і Системний блок (СБ) в окремому корпусі — десктоп

Портативний СБ, який може кріпитися до монітора — неттоп

СБ вбудовано в корпус монітора — моноблок

По
рт

ат
ив

ні

Усі складові в одному корпусі — ноутбук

Спрощений і зменшений ноутбук — нетбук

Плаский ПК без клавіатури із сенсорним екраном — планшет

Ноутбук із сенсорним екраном — планшетний ноутбук

Ки
ш

ен
ьк

ов
і Мобільний телефон із функціями комп’ютера — комунікатор

Мініатюрний ПК з клавіатурою або без неї — кишеньковий

ПК з функцією мобільного телефона — смартфон

Рис. 3.9

Виробництво комп’ютерів постійно удосконалю-
ється, розширюється сфера застосування. Набува-
ють поширення нові види комп’ютерів: роботизова-
ні іграшки, роботи — помічники по господарству 
тощо (рис. 3.10). 

Питання для самоперевірки

1. Назвіть етапи розвитку обчислювальних засобів. 
2. Хто виготовив перший механічний обчислювач?
3. Кого називають першим у світі програмістом?
4. Яка елементна база персональних комп’ютерів?
5. Хто є основоположником розробки комп’ютерів в Україні?
6. Назвіть види сучасних комп’ютерів.

Рис. 3.10
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§ 4. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера 

вправа 3 

1. Знайдіть у тексті параграфа дані про швидкодію комп’ютерів 
першого покоління і сучасного комп’ютера та порівняйте їх. 

2. Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. Знай-
діть в Інтернеті і скопіюйте в документ інформацію про внесок 
у створення перших комп’ютерів Джона Вінсента Атанасова 
і Михайла Пилиповича Кравчука. 

3. Складіть невеликий за обсягом твір на тему «Комп’ютери 
майбутнього». Уведіть текст у створений документ. Збережіть 
у файл з іменем Вправа 3 у відповідній папці.

комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 3 з автоматичною перевіркою на сайті 

interactive.ranok.com.ua.

§ 4.  архітектура комп’ютера. технічні 
характеристики складових комп’ютера 

Більшість сучасних комп’ютерів побудовано за принципами, які 
обґрунтував американський учений Джон фон Нейман (рис. 4.1) ще 
у 1948 році. Відтоді змінився зовнішній вигляд комп’ютерів, з’явилися 
нові пристрої. Але загальна схема роботи комп’ютера не змінилася 
(рис. 4.2).

Рис. 4.2Рис. 4.1

Пристрої 
введення

Пристрої 
виведення

Пам’ять

Процесор

 архітектура комп’ютера
Архітектура комп’ютера — це опис будови комп’ютера і прин-
ципів роботи його складових.
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Основні вузли настільного персонального комп’ютера містяться 
в системному блоці.

Системна (материнська) плата — це найважливіший вузол 
комп’ютера, на якому розміщені процесор, внутрішня пам’ять, си
стемна шина, порти (роз’єми, слоти). 

Системна шина (магістраль) — набір провідників і пристроїв, при-
значених для обміну даними між усіма компонентами ком п’ютера.

Розглянемо більш детальну схему обміну даними між пристроями 
комп’ютера (рис. 4.3). 

Процесор Внутрішня пам’ять

Зовнішні пристрої
Паралельний

порт
Послідовний

портUSB

Контролери
портів

Контролер
клавіатури

Контролери
дисководів

Аудіо-
адаптер

Відео-
адаптер

Арифметико-
логічний пристрій

Пристрій
керування

Оперативна
пам’ять

Постійна
пам’ять

Системна шина: шина керування, шина адреси, шина даних

Рис. 4.3

 Процесор

Процесор (центральний процесор) — це основна мікросхема 
ком п’ютера, призначена для виконання елементарних арифметичних 
і логічних операцій та керування роботою комп’ютера. 

Процесор складається з двох основних частин: пристрою керуван
ня та арифметикологічного пристрою. Процесор має свою внутрішню 
пам’ять.

Конструктивно сучасний процесор (мікропро-
цесор) — велика інтегральна схема, вміщена у за-
хисний корпус (рис. 4.4). 

Швидкодія процесора — основний чинник, 
який впливає на продуктивність комп’ютера. Рис. 4.4
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§ 4. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера 

Основні технічні характеристики процесора: 
 • тактова частота — кількість тактів за секунду; вимірюється 

в герцах (Гц); визначає швидкодію процесора; 
 • обсяг кешпам’яті — обсяг надшвидкої пам’яті, яка використову-

ється процесором для опрацювання часто вживаних даних;
 • розрядність — кількість бітів даних, які процесор опрацьовує 

одночасно (розрядність сучасних процесорів — 64 біти);
 • кількість ядер — кількість окремих обчислювальних ядер (окре-

мих процесорів) в одній мікросхемі;
 • сокет — тип роз’єму для процесора на системній платі.

Розглянемо запис стислої характеристики процесора: 
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 ГГц/6 Мб/LGA775. 
Маємо: Intel — виробник; Core 2 DUO — тип — 64-розрядний 
двох’ядер ний; E8600 — модель; 3.33 ГГц — тактова частота; 
6 Мб — обсяг кеш-пам’яті; LGA775 — сокет. 

 Пам’ять комп’ютера
Пам’ять комп’ютера призначена для тимчасового або постійного 

зберігання даних. Пам’ять поділяють на внутрішню і зовнішню; енер
гозалежну і енергонезалежну (рис. 4.5). 

Па
м

’я
ть

Внутрішня

Енергонезалежна

Енергонезалежна

Енергозалежна

Енергонезалежна

Енергозалежна

Енергонезалежна

Постійний запам’ятовуючий пристрій

Жорсткий магнітний диск

Оперативний запам’ятовуючий пристрій

Оптичний диск

Кеш-пам’ять

Флеш-пам’ять

Зовнішня

Рис. 4.5

Після вимкнення ком п’ютера дані з енергозалежної пам’яті зни-
кають, а в енергонезалежній пам’яті зберігаються постійно.
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Внутрішня пам’ять — це швидкодіюча пам’ять, яка у вигляді 
мікросхем розміщена на системній платі ком п’ютера.

Внутрішню пам’ять поділяють на оперативну і постійну.
Оперативна пам’ять (ОЗП — оперативний запам’ятовуючий при-

стрій, або RAM — Random Access Memory) призначена для зберігання 
даних і програм під час роботи комп’ютера.

Основною технічною характеристикою ОЗП є його обсяг.
Постійна пам’ять (ПЗП — постійний запам’ятовуючий пристрій, 

або ROM — Read-Only Memory) призначена для зберігання програм 
і даних, що забезпечують роботу комп’ютера після ввімкнення. 

У постійну пам’ять записана базова система введення-виведення 
(BIOS — Basic Input-Output System) — програма для керування роботою 
пристроїв, завантаження операційної системи тощо.

 зовнішні запам’ятовуючі пристрої
Зовнішня пам’ять — пам’ять, призначена для довготривалого 
енергонезалежного зберігання даних.

Розглянемо деякі пристрої зовнішньої пам’яті (табл. 1):

Пристрій Назва пристрою Принцип дії

Накопичувач на жорстких 
магнітних дисках (вінчестер) 

Дані записуються і зчитуються 
спеціальними магнітними головками

Оптичні CD- і DVD-накопичувачі Дані записуються або зчитуються 
лазерним променем

Флеш-накопичувач Дані кодуються електричними зарядами

 Пристрої введення-виведення даних
Ви вже знайомі з такими пристроями введення-виведення даних, 

як клавіатура, миша, монітор. Їх називають основними. Крім цих при-
строїв існують й інші. Робота пристроїв введення-виведення і ком-
п’ютера потребує узгодження, наприклад за допомогою адаптера.

Адаптер (контролер) — пристрій, призначений для приєднання 
до комп’юте ра іншого пристрою та керування його роботою. 

Існують різні адаптери: відеоадаптери для роботи з відеокамера-
ми і моніторами, аудіоадаптери для роботи з аудіопристроями та ін. 
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§ 4. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера 

Монітор — пристрій виведення, призначений для візуального ві-
дображення текстової, графічної та відеоінформації. За принципом 
дії розрізняють такі типи моніторів: на електронно-променевій трубці 
(CRT); на рідких кристалах (LCD); на органічних світлодіодах (OLED); 
«електронне чорнило» (е-іnk); плазмові; проекційні та ін.

Розмір монітора задають довжиною діагоналі, вираженою в дюймах 
(1′′ = 2,54 см). Зображення на екрані моніторів формується з окремих 
точок — пікселів. Важливою характеристикою монітора є роздільність 
екрана — кількість пікселів на дюйм (ppi — pixels per inch). 

Принтер — пристрій виведення, призначений для виведення ін-
формації на тверді носії (папір, пластик, скло тощо). 

За технологією друку розрізняють такі типи принтерів (табл. 2):

Тип принтера Опис технології друку
Матричний Зображення формується з точок від ударів голок по фарбувальній стрічці

Струминний Зображення формується краплями чорнила різного кольору

Лазерний, 
світлодіодний

Зображення формується з порошкового тонера на наелектризованій 
поверхні, а потім переноситься на папір

Існують також принтери з іншими технологіями друку.
Основні технічні характеристики принтера:

 • роздільна здатність — найбільша кількість точок на дюйм (dpi — 
dots per inch); 

 • швидкість друку — кількість друкованих сторінок за хвилину;
 • формат паперу — найбільший розмір паперу для друку; 
 • параметри друку — можливість друку без полів, двосторонній 

друк тощо;
 • кількість барвника — на скільки сторінок вистачає барвника.

Дедалі більшого поширення набувають 3D-принтери, які методом 
пошарового нанесення речовини формують об’ємні предмети.

  мультимедійні пристрої
Комп’ютер опрацьовує повідомлення, подані різними способами 

(текстові, графічні, звукові, комбіновані тощо). Комбіновані повідомлен-
ня називають мультимедійними. 

Мультимедіа — поєднання різних способів подання повідомлень 
та використання різних пристроїв для їх відтворення. Для введення 
в комп’ютер мультимедійних даних приєднують такі зовнішні пристрої, 
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як мікрофон, сканер, відеокамера тощо, для виведення — монітор, про-
ектор, навушники, принтер тощо. Для узгодження дій цих пристроїв 
і комп’ютера використовують відповідні адаптери. 

Аудіоадаптер — пристрій для відтворення та запису звуку. 

Відеоадаптер — пристрій для підтримки перетворення даних 
у відеосигнал для монітора або проектора.

Аудіоадаптер (звукова карта) та відеоадаптер (відеокарта) можуть 
бути вбудовані (інтегровані) в системну плату або встановлені в роз’єм 
(слот) на ній. 

Відеоадаптер, монітор і спеціальні програми для забезпечен-
ня їх підключення утворюють відеосистему комп’ютера.

Основними характеристиками відеоадаптера є частота та обсяг 
відеопам’яті. Від цих характеристик залежить якість зображення на 
екрані монітора під час перегляду відео, комп’ютерних ігор тощо.

 Конфігурація комп’ютера
Конфігурацію комп’ютера описує набір його складових та технічні 

характеристики цих складових.

Базовою конфігу рацією комп’ютера називають обов’язковий 
набір його складових.

В описі конфігурації комп’ютера використовують позначення, що 
вказують на характеристики монітора, процесора, оперативної пам’яті, 
накопичувача на жорстких магнітних дисках, відеоадаптера, оптично-
го приводу, мережевої карти, операційної системи тощо.

Розглянемо запис, який використовується для стислої характери-
стики конфігурації комп’ютера: 19.5″ (1920x1080) LED/АМD  Athlon 
IIx4  750K (3.4 ГГц)/RAM 8 Гб/HDD 1 Тб/nVidia GeForse GT730 
2 Гб/DVD+RW/LAN/Windows 7. 

питання для самоперевірки
1. Що таке процесор?
2. Що визначає швидкодію комп’ютера?
3. Для чого потрібна оперативна пам’ять?
4. Які функції постійної пам’яті комп’ютера?
5. Яке призначення пристроїв зовнішньої пам’яті?
6. Що розуміють під конфігурацією комп’ютера?
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  Практична робота 2

вправа 4

1. Знайти та проаналізувати технічні характеристики процесора 
та оперативної пам’яті (ОЗП) вашого комп’ютера.

1) Запустіть текстовий процесор та створіть новий документ. 
У контекстному меню об’єкта Комп’ютер відкрийте вкладку 
Властивості. Знайдіть, розшифруйте і введіть у документ ха-
рактеристики процесора та ОЗП.

2) За каталогами інтернет-магазинів знайдіть описи процесо-
рів. Скопіюйте в документ посилання на сторінку та запис 
стислої характеристики одного з процесорів. За цим записом 
визначте й запишіть його розрядність, кількість ядер, так-
тову частоту, обсяг кеш-пам’яті, сокет.

3) Знайдіть в Інтернеті опис таких характеристик ОЗП: про-
пускна здатність, тип, обсяг, частота. Скопіюйте знайдені 
дані у документ. Збережіть файл з іменем Вправа 4 у відпо-
відній папці.

2. Скласти стислу характеристику конфігурації свого домашнього 
комп’ютера (див. приклад на с. 26).

комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 4 з автоматичною перевіркою на сайті 

interactive.ranok.com.ua.

   Практична робота 2
  конфігурація комп’ютера під потребу
 Завдання:  визначити конфігурацію комп’ютера під потребу комп’ю-

терної гри з такими системними вимогами: 30 Гб вільно-
го місця на жорсткому диску; 8 Гб оперативної па м’яті; 
процесор i7 4790 3.6 ГГц або AMD FX-9 590 4.7 ГГц.  

 Обладнання:  комп’ютер зі встановленими браузером і текстовим 
про цесором, з’єднаний з мережею Інтернет.
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хід роботи

 Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки. 

1. За каталогами інтернет-магазинів доберіть складові для ком-
плектування комп’ютера з конфігура цією, потрібною для гри.

2. Запустіть текстовий процесор. Створіть новий документ, уве-
діть назви й вартість таких складових комп’ютера: корпус 
системного блока з блоком живлення, системна плата, про-
цесор, монітор, оперативна пам’ять, накопичувач на жорстких 
магнітних дисках (вінчестер), оптичний привід, відеоадаптер 
(якщо він не вбудований у системну плату), мережева карта, 
клавіатура, миша.

3. Визначте складові, від яких залежить відповідність конфігу-
рації комп’ютера потребам гри. Скопіюйте їх назви, стислі 
технічні характеристики та посилання на сторінки. 

4. Запишіть, за якими характеристиками ви вибирали процесор; 
системну плату. 

5. Збережіть файл з іменем Практична робота 2 у відповідній 
папці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як визначити конфігурацію комп’ютера під по-
требу, які складові при комплектуванні комп’ютера є обов’язкови ми, 
які характеристики вони повинні мати.

§ 5.  програмне забезпечення комп’ютера

Ми ознайомилися з апаратною складовою комп’ютера. Та комп’ю-
тер не може працювати без програм, тому розглянемо другу його скла-
дову — програмну.

Програмним забезпеченням називають сукупність програм, 
призначених для забезпечення роботи інформаційної си-
стеми.

Програмне забезпечення (ПЗ) поділяють на системне, прикладне 
та службове.
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 системне програмне забезпечення 
Системне програмне забезпечення (системні програми) призначене 

для керування роботою складових комп’ютера та обміну даними між 
ними. Серед системних програм особ ливе місце належить операційним 
системам. 

Ви вже знаєте, що операційна система (ОС) — це комплект про-
грам, призначених для керування ресурсами, обчислювальними проце-
сами комп’ютера, а також для забезпечення взаємодії з користувачем. 
Під час увімкнення комп’ютера ОС завантажується автоматично.

Основні функції ОС:
 • введення-виведення даних, запуск-зупинка програм тощо;
 • забезпечення роботи пристроїв введення-виведення;
 • завантаження програм в оперативну пам’ять та їх виконання;
 • керування оперативною пам’яттю;
 • керування доступом до даних на зовнішніх носіях;
 • забезпечення інтерфейсу користувача;
 • підтримка файлової системи.

Розглянемо типи ОС за основними ознаками (рис. 5.1).

Класифікація ОС за основними ознаками

Тип пристроїв
Для мейнфреймів, 
ПК, мобільних при-

строїв тощо

Тип інтерфейсу 
користувача

Текстовий

Графічний

Кількість 
користувачів, 
що працюють 

одночасно

Однокористувацькі

Багатокористувацькі

Кількість 
задач, 

виконуваних 
одночасно

Однозадачні

Багатозадачні

Кількість 
процесорів

Однопроцесорні

Багатопроцесорні

Розрядність
32-розрядні

64-розрядні

Тип викори-
стання ресурсів

Локальні

Мережеві

Рис. 5.1

 На персональних комп’ютерах використовують ОС Windows, Linux, 
MacOS. Для мобільних пристроїв призначені ОС Android, Windows 
CE, iOS, PalmOS та ін.
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 Прикладне програмне забезпечення
Прикладне програмне забезпечення (прикладні програми) при-

значене для розв’язання задач, необхідних користувачу.
Прикладні програми поділяють за призначенням (табл. 1):

Прикладні програми Призначення
Програми загального 

призначення
Різні галузі діяльності (наприклад, опрацювання текстів, 
малюнків, таблиць тощо)

Програми спеціального 
призначення

Певні галузі діяльності або конкретні підприємства (наприклад, 
створення відеоефектів тощо)

Інструментальні 
програмні засоби Створення інших програм

 службове програмне забезпечення
Службове програмне забезпечення (службові програми) призначе-

не для діагностування апаратної і програмної складових комп’ютера. 
До службових належать програми для архівування даних, формату-
вання та перевірки цілісності диска тощо.

Форматування носія даних — процес розмітки області збері-
гання даних. 

Форматування виконується перед першим використанням диска 
або у випадку виявлення серйозних збоїв у його роботі. Цей процес 
можна здійснити за допомогою контекстного меню носія. Після фор-
матування дані на носії знищуються. 

У ході форматування також можна перевірити цілісність носія.

Архівування даних — процес стиснення даних, що зберіга-
ються у файлах. 

У результаті архівування створюється архів — файл, який містить 
один або більше файлів зі стисненими даними.

Архівування даних дозволяє заощаджувати значний обсяг 
дискового простору, передавати файл за допомогою Інтернету.

Поширеним методом стиснення даних є знаходження фрагментів, 
що повторюються, та їх кодування. Такими фрагментами можуть бути 
пікселі растрового зображення, які мають однаковий колір, повторювані 
слова чи символи у тексті тощо.
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Ступінь стиснення даних (відношення обсягу нестисненого файла 
до обсягу його архіву) залежить від типу файла та методу стиснення. 

У текстах українською мовою разом із розділовими знаками 
і цифрами використовується близько 60 символів. Для стис-
нення такого тексту замість 8-бітового кодування можна ви-
користати 6-бітове і без втрати даних заощадити 25 % пам’яті.

Розархівування — процес повернення даних архіву до почат-
кового стану. 

Операції архівування та розархівування здійснюють за допомогою 
службових програм — архіваторів. Серед найбільш поширених архі-
ваторів можна назвати 7-Zip (без коштовний), WinRAR i WinZIP (умовно-
без коштовні). 

Програми-архіватори дозволяють створювати архіви різних типів: 
звичайні, багатотомні, саморозпаковувані.

Для створення звичайного архіву потрібно:
1) викликати контекстне меню файла (групи файлів, папки);
2) вибрати для архіватора пункт меню Додати до архіву…;
3) зробити необхідні налаштування в діалоговому вікні Ім’я та пара-

метри архіву;
4) клацнути кнопку ОК.

Архів створиться в одній папці з вихідним файлом і матиме ім’я, 
зазначене користувачем на кроці 3.

Якщо архівний файл має великий обсяг, який, наприклад, не до-
зволяє передати його через Інтернет або зберегти на носії, архів розді-
ляють на кілька частин (томів). Такий архів називають багатотомним.

Архівний файл із розширенням .ехе, який після запуску розпа-
ковується автоматично, називають саморозпаковуваним (SFX). Цей 
архів доцільно використовувати, якщо на комп’ютері отримувача не 
встановлений потрібний архіватор. 

Крім операцій архівування та розархівування, сучасні архіватори 
дозволяють виконувати й інші дії: переглядати вміст архіву, додавати 
файли до архіву, вилучати окремі файли з архіву, перевіряти ціліс-
ність архівного файла тощо.

 ліцензії на програмне забезпечення 
Комп’ютерні програми є результатом праці багатьох людей, тому 

їх не можна використовувати без дозволу авторів (власників). 
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Ліцензія на програмне забезпечення — це угода, яка надає 
право на його використання.

Закон про авторське право забороняє виконувати над програмами 
дії (наприклад, модифікувати, копіювати, розповсюджувати тощо), які 
не дозволені ліцензією.

Розглянемо деякі види ліцензій на програмне забезпечення (табл. 2): 

Вид ліцензії Опис програми
Комерційна (commercial) Власницькі програми (для використання їх необхідно купувати)

Некомерційна 
(non-commercial use)

Програми, безкоштовні для некомерційного використання 
(наприклад, спрощена версія комерційної програми)

Умовно-безкоштовна 
(shareware)

Програми, якими можна користуватися безкоштовно за певних 
умов (низка комерційних програм надається для безкоштовного 
ознайомлення протягом певного періоду)

Вільна (free software) Програми, які дозволено копіювати, мо дифікувати, розповсюджувати

Однією з найпопулярніших ліцензій на вільне програмне забез-
печення є ліцензія GNU GPL, вона надає максимальну кількість прав 
користувачам.

 інсталяція і деінсталяція програм
Перед початком використання встановленої на комп’ютері про-

грами треба здійснити узгодження її дій з операційною системою. 

Інсталяція — установлення програм на комп’ютері. 

Під час інсталяції відбувається копіювання всіх або окремих 
складових програми на жорсткий диск, вносяться необхідні записи 
до системних файлів, створюються команди в головному меню тощо.

Деінсталяція — видалення встановлених програм з ком-
п’ютера. 

Під час деінсталяції також вносяться зміни до системних файлів, 
тому не можна просто вилучити файли (папки) програми з комп’юте-
ра. Потрібно скористатися програмою деінсталяції конкретної програ-
ми або системною утилітою для видалення програм: Пуск → Панель 
керування → Програми та компоненти. 

Інсталювати та деінсталювати програми може тільки користувач 
з правами адміністратора.
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 сумісність програмного забезпечення
Операційні системи (ОС) можуть значно відрізнятися одна від од-

ної, тому здебільшого програма, розроблена для однієї ОС (наприклад 
Windows 7), не працюватиме з іншою ОС (наприклад Linux). У таких 
випадках кажуть про несумісність програми і ОС.

Для налаштування сумісності програми з різними версіями ОС 
Windows іноді достатньо вибрати в контекстному меню команду 
Властивості → Сумісність та потрібну версію ОС.

Перед тим як купити або встановити програму, слід обо в’яз ково 
звернути увагу на вимоги до комп’ютера та ОС.  

питання для самоперевірки

1. Що таке програмне забезпечення комп’ютера?
2. Яке призначення прикладного програмного забезпечення?
3. Яке призначення службового програмного забезпечення?
4. Що таке архівування і розархівування даних?
5. У чому полягає форматування носіїв даних?
6. Що таке інсталяція та деінсталяція програм?

вправа 5

1. Знайдіть в Інтернеті відповідь на питання, чи дозволяє лі-
цензія GNU GPL продавати копії програм. Створіть у тек-
стовому процесорі документ, уведіть до нього адресу сайта, 
де було знайдено відповідь, скопіюйте відповідь. Збережіть 
файл з іменем Вправа 5 у відповідній папці.

2. В обліковому записі користувача з правами адміністратора 
встановіть на комп’ютер програму, запропоновану вчителем. 
Запустіть програму, продемонструйте вчителю та деінста-
люйте її. 

3. Складіть орієнтовний перелік програм, потрібних для роботи 
за комп’ю тером учням; програмістам; фотохудожникам.

Комп’ютерне тестування
 Виконайте тестове завдання 5 з автоматичною перевіркою на сайті 

interactive.ranok.com.ua.
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   Практична робота 3
  архівування та розархівування даних
 Завдання:  здійснити за допомогою програми-архіватора стиснення 

даних в архіви різних типів, виконати розархівування, 
порівняти ступінь стиснення даних. 

 Обладнання:  комп’ютер зі встановленим архіватором, папка з файла-
ми, підготовлена для архівування.

хід роботи

 Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки. 

1. Запустіть текстовий процесор. Визначте загальний обсяг папки 
з файлами, підготовленої вчителем. Створіть новий документ 
і введіть дані.

2. Створіть звичайний архів папки. Визначте обсяг цього архіву 
та введіть дані в документ. 

3. Визначте ступінь стиснення архіву. Введіть дані в документ. 

4. Створіть багатотомний архів папки із трьох томів приблизно 
однакового розміру. Під час стиснення задайте розмір то му:  
втричі менший за обсяг звичайного архіву. Знайдіть загальний 
обсяг трьох томів архіву і введіть дані в документ.

5. Створіть саморозпаковуваний архів папки. Визначте обсяг ар-
хіву й введіть дані в документ. Подвійним клацанням добудьте 
з архіву папку, змінивши її ім’я. 

6. Збережіть файл з іменем Практична робота 3 у відповідній пап-
ці. Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок: як за допомогою архіватора створити звичайний, 
багатотомний, саморозпаковуваний архіви, який тип архіву ви вибе-
рете для пересилання й чому.



Мова програмування Pascal була розроб-
лена у 1971 р. Ніклаусом Віртом, професором 
комп’ютерних наук Швейцарської вищої тех-
нічної школи (Цюріх), як мова для навчання 
майбутніх програмістів. Мову названо на честь 
видатного французького математика, фізика, 
літератора і філософа Блеза Паскаля (1623–
1662 рр.) — винахідника механічного кальку-
лятора паскаліни. 

Delphi — об’єктно-орієнтоване середовище 
для візуальної розробки програм, засноване 
на мові Object Pascal. Назву Delphi було вибра-
но з огляду на прислів’я, відоме в Стародавній 
Греції: «Хочеш поговорити з оракулом — йди 
в Дельфи». Вільним аналогом середовища про-
грамування Delphi є Lazarus, заснований на 
компіляторі Free Pascal.

У світі існує близько 8500 мов програмуван-
ня, але затребуваних не так вже й багато. Якщо 
ви збираєтесь у майбутньому працювати у сфе-
рі ІТ-технологій, вам не завадить ознайомитися 
з переліком найпопулярніших сучасних мов про-
грамування. 

Java — об’єктно-орієнтована мова програмування, розроблена ком-
панією Sun Microsystems. Свою назву мова отримала на честь марки 
кави Java. На мові Java працює близько 3 млрд мобільних телефонів. 
У світі налічується близько 9 млн Java-програмістів.
С/C++ — це універсальний вибір для розробки настільного програм-
ного забезпечення, комп’ютерних ігор, а також застосунків, що вима-
гають великого обсягу пам’яті для роботи.

C# (Сі Шарп) — популярна мова для розробки застосунків для 
Windows. Для розробки ігор Unity 3D використовує C# як одну з основ-
них мов.
Objective C стане вам у пригоді, якщо ви збираєтесь зайнятися роз-
робкою застосунків для Apple Mac OS X, а також для айфонів, айпадів. 
PHP — інструмент для створення сучасних веб-застосунків. На PHP 
розроблено більшість сайтів, орієнтованих на великий обсяг даних. 
Python. Веб-застосунки, статистика, аналіз даних, призначені для ко-
ристувача інтерфейси — для кожної задачі в Python знайдеться від-
повідний фреймворк (програмне забезпечення, що полегшує розробку 
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для створення інтерактивних сайтів або побудови призначених для 
користувача інтерфейсів. 
Visual Basic.NET — це об’єктно-орієнтована мова, що дозволяє ство-
рювати широкий спектр програмного забезпечення: графічні програ-
ми, ігрові програми, складні високонавантажені веб-сервіси.
Ruby on Rails набуває популярності серед компаній-початківців, 
оскільки є простішою порівняно з Java або Visual Basic.NET для швид-
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