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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

ТЕМА 1. Структура та функції інформаційної системи 

УРОК 2 

ТЕМА: «Техніка безпеки при роботі на ЕОМ. Історія розвитку ПК» 

 

МЕТА:  

- Вивчити поняття «персонального комп’ютеру» та «етапи розвитку ПК» 

- Опанувати основні відомості про техніку безпеку при роботі на ПК 

- Розвити навички роботи з персональним комп’ютером  

- 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 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

- Назвіть властивості інформації 

- Назвіть основні види інформації 

- Назвіть етапи інформаційної системи 

- Дайте визначення поняттю «інформаційні технології» 

- Розкрийте етапи розвитку інформаційних технологій 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

У будь-якій професії є свої певні вимоги стосовно безпеки експлуатації 

тих чи інших пристроїв, які використовуються в роботі. Стосовно 

експлуатації ЕОМ також є певні правила і вимоги, які затверджені 

комітетами по нагляду за охороною праці та іншими органами, які 

відповідають за безпеку життєдіяльності . Сьогодні на уроці ми опануємо ці 

правила, щоб зберегти своє здоров’я та життя. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 



1. Техніка безпеки при роботі з ЕОМ 

Приступаючи до роботи з ПК, необхідно завжди пам'ятати, що це дуже 

складна і дорога апаратура, яка потребує акуратного й обережного ставлення 

до неї, високої самодисципліни на всіх етапах роботи з комп'ютером. 

Напруга живлення ПК (220 В) є небезпечною для життя людини. Через це в 

конструкції блоків комп'ютера, міжблочних з'єднувальних кабелів 

передбачена достатньо надійна ізоляція від струмопровідних ділянок. 

Користувач практично має справу лише з декількома вимикачами живлення 

і, здавалось би, застрахований від ураження електричним струмом. Однак в 

практичній роботі можуть зустрічатись непередбачені ситуації, і щоб вони не 

стали небезпечними для користувача, необхідно знати та чітко виконувати 

ряд правил техніки безпеки. Це допоможе не тільки уникнути нещасних 

випадків і зберегти здоров'я, але й гарантує збереження апаратури. 

Особливо уважним треба бути при роботі з дисплеєм, електронно-променева 

трубка якого використовує високу напругу і є джерелом електромагнітного 

випромінювання. Неправильне поводження з дисплеєм та іншою 

електронною апаратурою може призвести до тяжких уражень електричним 

струмом, спричинити загоряння апаратури. 

Через це суворо ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

o торкатися до екрана і тильного боку дисплея, проводів живлення і 

пристроїв заземлення, з'єднувальних кабелів; 

o порушувати порядок ввімкнення й вимкнення апаратурних блоків, 

намагатись самостійно усунути виявлену несправність в роботі 

апаратури; 

o класти на апаратуру сторонні предмети; 

o працювати на комп'ютері у вологій одежі і з вологими руками. 

В разі появи запаху горілого, незвичайних звуків або самовільного 

вимкнення апаратури треба негайно вимкнути комп'ютер і повідомити про це 

вчителя. 

Робота на комп'ютері потребує постійної уваги, чітких дій і самоконтролю. 

Через це на комп'ютері не можна працювати при недостатньому освітленні, 

високому рівні шуму. 

Під час роботи на комп'ютері НЕОБХІДНО: 

o суворо дотримуватись положень інструкції з експлуатації апаратури; 

o уважно слідкувати за справністю основних блоків і пристроїв; 

o працювати на клавіатурі чистими сухими руками, не натискувати на ті 

чи інші клавіші без потреби або навмання; 

o працюючи з дискетами, оберігати їх від ударів, скручення, дії 

магнітного поля або тепла, не торкатись дискети, яка виступає з 



конверта, вставляти дискету в дисковод тільки після його ввімкнення, 

переконавшись в правильному орієнтуванні дискети відносно щілини 

дисковода; 

o під час перерви в роботі вимикати комп'ютер лише в тому разі, коли 

обробка поточної інформації завершена і вміст оперативної пам'яті 

занесено на магнітні диски (в противному випадку неминуча втрата 

інформації). 

Під час роботи комп'ютера електронно-променева трубка дисплея є 

джерелом електромагнітного випромінювання, яке при роботі близько від 

екрана руйнівно діє на зір, викликає втому і знижує працездатність. Через це 

треба працювати на відстані 60-70 см від екрана, дотримуватись правильної 

постави, не сутулячись і не нахиляючись. 

Пам'ятати, що тривала робота на комп'ютері призводить до перенапруження 

зору, через це тривалість безперервної роботи для дітей не повинна 

перевищувати 25 хв. 

2. Історія розвитку ПК 

 

Комп'ютер — багатозначний термін, найчастіше вживається для 

означення програмно керованого електронного пристрою обробки 

інформації. Разом з тим, це може бути будь-який механічний, немеханічний 

(електронний) пристрій (або навіть людина), призначені для проведення 

обчислень. Обчислення можуть відбуватися дискретно або безперервно у 

часі. У вузькому значенні — електронний цифровий програмований 

пристрій (електронна обчислювальна машина) для проведення обчислень, а 

також приймання, оброблення, зберігання і видачі інформації заздалегідь 

визначеним алгоритмом. Наразі практично всі існуючі на сьогодні 

комп'ютери є електронно-обчислювальними машинами. 

Термін «комп'ютер» і абревіатура «ЕОМ», прийнята в українській 

науковій та технічній літературі, є синонімами. 

Комп'ютер як електронна обчислювальна машина (скор.ЕОМ) — 

є обчислювальною машиною, яка побудована з використанням в якості 

функціональних елементів електронних пристроїв, термін використовується 

щоб показати відмінність від історичного попередника — механічної 

обчислювальної машини. На даний час словосполучення «електронна 

обчислювальна машина» майже витіснене з побутового вжитку. 

Абревіатура «ЕОМ» використовується як правовий термін 

в юридичних документах, інженерами цифрової електроніки, також в 

історичному сенсі — для позначення комп'ютерної техніки 1940-1980-х 

років, і для позначення великих обчислювальних пристроїв, на відміну 

від персональних. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80


 1941 рік — Конрад Цузе створює обчислювальну машину Z3, що мала всі 

властивості сучасного комп'ютера. 

 1942 рік — в Університеті штату Айова (англ. Iowa State University) Джон 

Атанасов (англ. John Atanasoff) та його аспірант Кліффорд Беррі 

(англ. Clifford Berry) створили (а точніше — розробили та почали 

монтувати) першу в США електронну цифрову обчислювальну машину 

(англ. Atanasoff-Berry Computer — ABC (обчислювальна машина)). Хоча ця 

машина так і не була завершена (Атанасов пішов у діючу армію), вона, як 

пишуть історики, мала великий вплив на Джона Моклі, який створив 

через два роки першу ЕОМ ENIAC. 

 На початку 1943 року успішні випробування пройшла перша 

американська обчислювальна машина Марк I, призначена для виконання 

складних балістичних розрахунків ВМФ США. 

 В кінці 1943 року запрацювала англійська обчислювальна машина 

спеціального призначення «Колосс». Машина працювала над 

розшифровкою секретних кодів нацистської Німеччини. 

 В 1944 році Конрад Цузе розробив ще більш швидку обчислювальну 

машину Z4. 

 1946 став роком створення першої універсальної електронної цифрової 

обчислювальної машини ENIAC. 

 В 1950 році в Києві під керівництвом академіка Лебедєва була створена 

перша в континентальній Європі ЕОМ — МЕСМ. 

Історія обчислювальної техніки  

Перше покоління (механічні та 

електромеханічні пристрої) 

Калькулятори Антикітерський 

механізм, Різницева 

машина 

Програмовані 

пристрої 

ткацький верстат 

Жакарра, Аналітична 

машина, Марк I, Z3 

Друге покоління (електронні 

вакуумні прилади) 

Калькулятори калькулятор Атанасова-

Беррі, IBM 

604, UNIVAC 

60, UNIVAC 120 

Програмовані 

пристрої 

Колосс, ENIAC, EDSAC,

 Ferranti Pegasus, Ferranti 

Mercury, CSIRAC, EDV

AC, UNIVAC I, IBM 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A6%D1%83%D0%B7%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/Z3_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/ABC_(%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9E%D0%9C
https://uk.wikipedia.org/wiki/ENIAC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_I_(%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1943
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A6%D1%83%D0%B7%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/Z4
https://uk.wikipedia.org/wiki/1946
https://uk.wikipedia.org/wiki/ENIAC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%94%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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701 , IBM 702, IBM 

650, Z22, МЕСМ 

Третє покоління (на 

дискретнихтранзисторах та мікр

осхемах) 

Мейнфрейми IBM 7090, IBM 

7080, IBM 

System/360, BUNCH 

Мінікомп'ютери PDP-8, PDP-11, IBM 

System/32, IBM 

System/36 

Четверте покоління (надвеликі 

інтегральні схеми) 

Мінікомп'ютери VAX, IBM System i 

4-бітні 

комп'ютери 

Intel 4004, Intel 4040 

8-бітні 

комп'ютери 

Intel 8008, Intel 

8080, Motorola 

6800, Motorola 

6809, MOS Technology 

6502, Zilog Z80 

16-бітні 

комп'ютери 

Intel 8088, Zilog 

Z8000, WDC 

65816/65802 

32-бітні 

комп'ютери 

Intel 

80386, Pentium, Motorola 

68000, ARM 

64-бітні 

комп'ютери 

Alpha, MIPS, PA-

RISC, PowerPC, SPARC, 

x86-64 

Вбудовані 

комп'ютери 

Intel 8048, Intel 8051 

Персональний 

комп'ютер 

настільний 

комп'ютер, домашній 
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комп'ютер, портативний 

комп'ютер, особистий 

цифровий 

помічник (PDA), Tablet 

PC 

 

V. Закріплення нових знань. 

 

 

Перегляд відео 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1. Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §3 

2. Законспектувати матеріал уроку 

3. Виконати презентацію на одну з тем уроку. Вислати на e-mail: 

2573562@ukr.net 
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