
Дата: 08.09.20 

Група: 45 

Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

ТЕМА 1. Структура та функції інформаційної системи 

 

УРОК 5 

 

Лабораторно-практична робота № 1 

ТЕМА: «Ознайомлення з внутрішньою будовою ПК та його додатковими 

пристроями» 

 

МЕТА:  

- Опанувати основні складові частини системного блоку 

- Розвити навички роботи з архітектурою ПК 

- Виховати інформаційно-освічену особистість, уважність, дисципліну, повагу до 

обраної професії 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Відключити ПК від мережі. 

2. Від’єднати від системного блока монітор, мишу, клавіатуру, принтер 

(звернути увагу, що всі периферійні пристрої під’єднуються до портів різної 

конфігурації). 

3. Зняти кришку корпусу ПК (гвинти кріплення мають шестигранну головку з 

хрестоподібною насічкою). 

4. Ознайомитися з внутрішньою будовою системного блока, розглянувши: 

 материнську плату (найбільша за розміром плата ПК): 

 процесор (розміщений на материнській платі, прикритий кулером); 

 оперативну пам’ять (плата на материнській платі, може бути кілька); 

 відеоадаптер (безпосередньо до нього прикріплюється кабель монітора); 

 мережній адаптер; 

 флопі-дисковід; 

 вінчестер; 

 CD-, DVD- дисковід; 

 блок живлення; 

 з’єднувальні шлейфи тощо. 



 

 

 

 

5. Закрити корпус ПК. 

6. Підключити периферійні пристрої, під’єднати кабель живлення ПК. 

7. Розгадайте кросворд. 

8. Оформіть висновок 



 
По горизонтали 

2. Зовнiшня оболонка системного блоку 

4. Одна iз основних характеристик компакт дискiв 

5. Прилад, що перетворює звуковi коливання на коливання сили електричного струму 

7. Що зберiгається на дисках 

8. Пристрiй, що використовується для введення i редагування даних, а також 

керування виконанням окремих операцiй 

9. Функцiональна частина компютера, що призначена для перетворення сигналiв 

процесора у вiдеозображення певного стандарту 

11. Матерiал з якого виготовляють компакт-диск 

12. Швидкiсть проходження бiтiв iнформацiї за секунду 

13. Пам’ять, що призначена для зберiгання коду та даних програм пiд час їх виконання 

16. Пристрiй, який зберiгає iнформацiю на металевому або пластиковому диску 

18. Будь-який новий диск має таку характеристику, як швидкiсть . .  

19. Процес пiдготовки даних, для запуску в серiю 

21. Одна з назв жорсткого диску 

22. Функцiональна частина компютера, призначена для iнтерпретацiї програм 

23. Пристрiй для вiдображення iнформацiї 



24. Iнша назва компакт-диску 

25. Пристрiй введення для двох рук, який використовується для керування iгровим 

процесом 
 

По вертикали 

1. Периферiйний друкувальний пристрiй 

3. Пристрої, що вiдтворюють звуки 

6. Dvd бувають двошаровi та  

10. Dvd бувають однобiчнi та  

14. Скромний генiй iз Трої створивший нову технологiю графiчного рендеру, яка не 

вимагає вiд машин надзвичайної потужностi i використовує апаратну частину ПК 

якомога ефективнiше, нiж технологiї попередникiв 

15. Пристрiй, що зчитує iнформацiю з компакт-дискiв 

17. Промiнь яким зчитують iнформацiю з компакт диску 

20. Ким було розроблено перший прообраз сучасного компакт-диска був розроблений 

у серединi 60-х рокiв хх 

 

V. Закріплення нових знань. 

 

- Дайте визначення поняттю «програма» 

- Яким чином можна класифікувати програми? 

- Розкрийте їх функції. 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1. Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §6 

2. Виконати завдання лабораторно-практичної роботи та оформити матеріал в 

зошиті 

 


