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ТЕМА УРОКУ: ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТА УРОКУ:

НАВЧАЛЬНА: СФОРМУВАТИ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЯ ТА

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ;

РОЗВИВАЛЬНА: РОЗВИВАТИ ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ, ПАМ’ЯТЬ; 

ФОРМУВАТИ ВМІННЯ УЗАГАЛЬНЮВАТИ;

ВИХОВНА: ВИХОВУВАТИ ІНФОРМАЦІЙНУ КУЛЬТУРУ, ФОРМУВАННЯ

БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОБЛАДНАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО

КАБІНЕТУ, ВИХОВАННЯ УМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В ГРУПІ;

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ.



ІНФОРМАЦІЯ – ЦЕ …

відомості про навколишній світ і процеси, що 

відбуваються в ньому.

В основному інформацію людина отримує через 

свої органи чуттів:

� очі (зір, 90 відсотків інформації)

� вуха (слух)
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informatiо – роз'яснення, відомості

Латинська мова:

� вуха (слух)

� язик (смак)

� ніс (нюх)

� шкіра (відчуття)



ІНФОРМАЦІЯ – ЦЕ …

Інформація – одне із базових понять в 
науці (як матерія, енергія), тому немає 

Н. Вінер, «Кібернетика, або Управління і 
зв'язок в тваринному і машині»

«Інформація це інформація, а не  матерія і 
не енергія».
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науці (як матерія, енергія), тому немає 
більш чіткого визначення:

� неможливо виразити через більш прості 
поняття

� пояснюється тільки на прикладах чи в 
порівнянні з другими поняттями



ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація повинна бути…
� об'єктивною (незалежною від нічого)

«На вулиці тепло», «На вулиці +28°С».

� зрозумілою (англійська мова?)
� корисною (користувач вирішує свої задачі)
� достовірною (правильною)

дезінформація, слухи, байки
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дезінформація, слухи, байки

� актуальною – повинна бути важливою в даний 
момент (погода, землетрус)
застаріла, непотрібна

� повна (достатня для прийняття правильного 
рішення)
«Концерт буде вечором»

В іншому випадку інформація стає шумом



ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Технологія – спосіб зробити «продукт» з 
вихідних матеріалів (з гарантованим 
результатом!).

Нові (компютерні) ІТ – технології, звязані з 
використанням компютерів і програмного 
забезпечення для зберігання, захисту, 
обробки і передачі інформації.
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обробки і передачі інформації.



ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• підготовка документів

• пошук інформації

• телекомунікації (мережі, Інтернет, електронна 
пошта)

• автоматизовані системи управління (АСУ)

• системи автоматизованого проектування 
(САПР)
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(САПР)

• геоінформаційні системи (на основі карт, 
знімків зі супутника)

• навчання
� електронні підручники
� компютерні тренажери
� дистанційне навчання (через Інтернет)



ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• автоматизовані системи управління (АСУ)

сервер, база даних

Магазин продажу

запчастин

Магазин продажу

запчастин
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менеджерадміністратор

складське приміщення 

(доставка) 

робочі місця

продавців-консультатнів



ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• автоматизовані системи управління 
технологічними процесами (АСУТП)

робоче місце 

оператора

блок збору 
інформації
блок збору 
інформації
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блок блок 
GSM

модем

локальна мережа
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• системи автоматизованого проектування 
(САПР)
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• геоінформаційні системи (привязка обєктів до 
місцевості)

обєкти

дороги

рельєф
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рельєф

місцевість

реальний
світ



ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

• дистанційне навчання

� самостійна робота

� письмові завдання

� виїздні школи, робота с тьютором (наставником)

� консультації по Інтернету, відеоконференції
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тьютор

сервери

бази даних

Інтернет



Домашне завдання:

Зробіть порівняльну характеристику інформаційні

системи та технології надсилати на адресу
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системи та технології надсилати на адресу

olia.dubina2017@gmail.com У темі листа вказати номер

групи, прізвище та ім’я.


