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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

ТЕМА 1. Інформація та інформаційні процеси 

УРОК 1 

ТЕМА: «Інформація та інформаційні процеси» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття «Інформація» та «Інформаційні процеси» 

- Опанувати основні відомості про класифікацію інформації 

- Розвити навички роботи з електронними видами інформації 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, електронна презентація. 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

 Які органи чуття має людина? 

 Яку інформацію отримає людина через: 

o рот; 

o ніс; 

o очі; 

o вуха; 

o на дотик? 

 Що людина може робити з отриманою інформацією? 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Термін інформація походить від латинського слова informatio, що 

означає «відомості, роз'яснення, виклад».Інформація - це настільки загальне 

та глибоке поняття, що його не можна пояснити однією фразою. У 

це слововкладається різний зміст у техніці, науці і в життєвих ситуаціях. У 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE


побуті інформацією називають будь-які дані або відомості, які будь-кого 

цікавлять, наприклад повідомлення про які-небудь події, про чию-якої 

діяльності і т. п. «Інформувати» в цьому сенсі означає «повідомити щось, 

невідоме раніше». Сьогодні на уроці ми опануємо таке поняття як 

«інформація» та «Інформаційні процеси» - ці поняття – це початкові 

відомості до досконалого оволодіння програмним забезпечення ПК. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

1. Поняття інформації. Види та властивості інформації. 

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із 

навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє 

середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.  

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових 

чи світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово 

"інформатика" походить від латинського information, що означає виклад, 

роз'яснення факту, події.  

Отже, інформація – це продукт взаємодії даних та методів, який 

розглядається в контексті цієї взаємодії. 

Найбільш важливими властивостями інформації є:  

 об'єктивність та суб'єктивність;  

 повнота;  

 достовірність;  

 адекватність;  

 доступність;  

 актуальність;  

 точність;  

 цінність. 

Комп’ютер оброблює інформaцію лише в чисельному вигляді. Вся відео, 

символьна, звукова, графічна інформація перетворюється у числа. 

Інформація подається в двійковій системі числення інформації.  

 

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані 

сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду 

в інший за допомогою певних методів. Обробка даних містить в собі 

множину різних операцій.  

Основними операціями є:  
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 збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої 

повноти для прийняття рішення;  

 формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних 

джерел до однакової форми;  

 фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для 

прийняття рішень;  

 сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою 

зручності використання;  

 архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі;  

 захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, 

відтворення та модифікації даних;  

 транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими 

користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято 

називати сервером, а споживача - клієнтом;  

 перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з 

однієї структури в іншу, або зміна типу носія. 

Основні види інформації розрізняють за формами її представлення, 

кодування та збереження. Це:  

 графічна;  

 звукова;  

 текстова;  

 числова;  

 відеоінформація. 

 

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і 

персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації 

з метою вирішення конкретного завдання.  

Сучасне розуміння інформаційної системи передбачає використання 

комп'ютера як основного технічного засобу обробки інформації. Комп'ютери, 

оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та 

інструментом інформаційної системи.  

У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи:  

 Зародження даних - формування первинних повідомлень, що 

фіксують результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів 



управління, параметри процесів, зміст нормативних та юридичних 

актів тощо.  

 Накопичення і систематизація даних - організація такого їх 

розміщення, яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних 

відомостей, методичне оновлення даних, захист їх від спотворень, 

втрати, деформування цілісності та ін.  

 Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше 

накопичених даних формуються нові види даних: узагальнюючі, 

аналітичні, рекомендаційні, прогнозні. Похідні дані також можуть 

зазнавати подальшого оброблення, даючи відомості глибшої 

узагальненості і т.д.  

 Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття 

людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення 

документів на так званих твердих (паперових) носіях. Широко 

використовують побудову графічних ілюстративних матеріалів 

(графіків, діаграм) і формування звукових сигналів. 

2. Інформаційні процеси 

Інформаційні процеси — це процеси, пов'язані з інформацією: збирання, 

зберігання (або втрата чи спотворення), передавання, опрацювання і захист 

повідомлень. 

 

Ще сто років тому інформація оновлювалася дуже повільно. Відповідні буди 

й засоби: перо, рахівниця, друкарський верстатю. У ХХ ст. долучили 

друкарські машинки, калькулятори, а згодом і електронно-обчислювальні 

машини. Наразі саме комп’ютер — це основний пристрій для опрацювання 

інформації. 

 

Порівняно з іншими науками, інформатика — молода наука. Незважаючи на 

це, вона є однією з найважливіших галузей знання. Інформатику розглядають 

і як науку, і як галузь людської діяльності. 

Інформатика — це наука, яка вивчає структуру і загальні властивості 

інформації, а також закономірності й методи вимірювання, подання, 

пошуку, зберігання, опрацювання та передавання інформації за допомогою 

комп’ютерних систем. 

Фундаментальними поняттям інформатики як науки є поняття — 

«інформація». Інформаційні процеси відіграють значну роль у житті людей, 

починаючи зі стародавніх часів. Але як наука інформатика почала інтенсивно 

розвиватися лише у другій половині ХХ століття. Її особливість полягає у 

тому, що її використовують в усіх без винятку наукових і виробничих 



сферах: філософії, природничих та гуманітарних науках, біології, медицини й 

психології, фізіології людини і тварин, соціології, техніці, економіці, а також 

у повсякденному житті. 

Інформаційна технологія (ІТ) — це сукупність засобів і методів, які 

використовують для реалізації інформаційних процесів. 

 

Мета застосування інформаційних технологій — створення та 

опрацювання інформаційних ресурсів, до яких відносять програми, текстові 

документи, графічні зображення, аудіо- і відеодані та інше. 

 

Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні — одна з 

найважливих і стійких тенденцій розвитку освіти. У загальноосвітніх школах 

в останні роки комп’ютерну техніку й інші засоби інформаційних технологій 

стали дедалі частіше використовувати при вивченні більшості навчальних 

предметів. 

 

Наразі є різні педагогічні програмні засоби (ППЗ): 

 комп’ютерні підручники (уроки); 

 програми-тренажери (репетитори); 

 для контролю (тести); 

 інформаційно-довідкові (енциклопедії); 

 імітаційні; 

 моделювання; 

 демонстраційні (слайди, відеофільми); 

 навчально-ігрові; 

 для дозвілля (комп’ютерні ігри). 

Етапи розвитку інформаційних технологій 

1. Ручний (домеханічний) — від стародавніх часів до другої половини 

XV століття. Засоби опрацювання — пальці рук та ніг. Основна мета ІТ 

цього періоду — подання інформації у потрібній формі. 

2. Механічний — з кінця XV століття до середини ХІХ століття. Поява 

механічних обчислювальних пристроїв. Основна мета ІТ — подання 

інформації у потрібній формі та її опрацювання найзручнішими 

засобами. 

3. Електричний — 40–60-ті роки ХХ століття. Створення 

електромеханічних обчислювальних машин. Увагу зміщують з форми 

подання інформації на формування її вмісту. 

4. Електронний — від початку 70-х років ХХ століття. Основним 

інструментом стає велика ЕОМ і створені на їхній базі автоматизовані 

системи керування та інформаційно-пошукові системи. 



5. Комп’ютерний — від середини 80-х років ХХ століття. Основним 

інструментом стає персональний комп’ютер із широким спектром 

програмних продуктів різного призначення. Починають широко 

використовувати в різноманітних галузях глобальні й локальні 

комп’ютерні мережі. 

Такий розподіл на етапи є умовним. У різних джерелах можна знайти й інші 

дані. Це обумовлено тим, що початок наступного етапу інколи пов'язують з 

появою принципово нового пристрою, інколи — з його масовим 

розповсюдженням, інколи — з потребами людства в опрацюванні або 

поданні інформації. 

 

V. Закріплення нових знань. 

Бесіда за запитаннями: 

 

- Назвіть властивості інформації 

- Назвіть основні види інформації 

- Назвіть етапи інформаційної системи 

- Дайте визначення поняттю «інформаційні технології» 

- Розкрийте етапи розвитку інформаційних технологій 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1. Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §1-2 

2. Законспектувати матеріал уроку 

 


