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Урок 9 

Тема уроку: Види програмного забезпечення інформаційної системи.  

Мета уроку:  

— навчальна: ознайомити учнів з поняттям програмного безпечення і 

операційної системи, видами програмного забезпечення, призначенням й 

основними функціями операційної системи, правилами запуску на виконання 

програм, що працюють під управлінням операційної системи, і завершенням їх 

роботи; 

—    розвивальна: розвивати пізнавальні інтереси учнів, мислення; 

—    виховна: виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, 

дисциплінованість, акуратність, наполегливість. 

Матеріали уроку: 

Програмне забезпечення 

Програмне забезпечення — це набір різноманітних програм, які керують 

роботою комп'ютера, підтримують діалог з користувачем, обробляють 

різноманітну інформацію, допомагають створювати нові програми. 

Програмне забезпечення ділиться на 4 види: 

•   програми операційної системи; 

•   прикладні програми; 

•   середовища програмування; 

•   службові програми. 

Програми операційної системи (операційна система, ОС) забезпечують 

роботу пристроїв комп'ютера та інших програм. 

Прикладні програми використовуються для того, щоб корис¬тувач на 

комп'ютері, що працює під керуванням операційної системи, міг розв'язувати 

прикладні задачі: готувати різноманіт¬ні текстові документи, робити інженерні 

і математичні розра¬хунки, вести фінансові операції створювати бази даних у 

різно¬манітних галузях, створювати і обробляти графічну інформацію, 

готувати до друку газети, журнали, книги, перекладати текст з однієї мови на 

іншу, працювати у світовій мережі Internet, ство¬рювати музичні твори, 



використовувати мультимедійні енцикло¬педії, слухати якісний дикторський 

текст, музику і багато іншого. 

Середовища програмування — це сукупність символів, слів, команд і 

правил, за допомогою яких описується послідовність дій у вигляді програми 

для розв'язування на комп'ютері певної задачі. Є різноманітні мови 

програмування (Бейсик, Паскаль, Ада, C++, Делфі та інші), які 

використовуються залежно від типу задач. 

Службові програми — це спеціальні програми для виконання допоміжних 

робіт (перевірка пристроїв, підготовка носіїв інфор¬мації, копіювання 

інформації, створення архівів тощо). 

Під час організації роботи комп'ютера (інформаційної системи) роль     

адміністрації відіграє програма або набір програм, який називають операційною 

системою. 

Такий набір може бути різним залежно від потужності інформаційної 

системи, але основне призначення будь-якої операційної системи одне і те саме 

— управління апаратними і програмними складовими (ресурсами) 

інформаційної системи. 

Операційна система — комплекс програм, що забезпечує управління 

апаратними засобами комп'ютера; організує роботу з файлами і прикладним 

програмним забезпеченням; здійснює введення і виведення даних. 

Операційна система забезпечує взаємодію пристроїв і програм при 

виконанні заданої користувачем роботи, створює засоби керування 

комп'ютером. Операційна система дозволяє людині не вникати в тонкощі 

роботи прикладних програм, апаратної частини і зовнішніх пристроїв 

комп'ютера. 

Наприклад, підготували на комп'ютері текст листа і треба записати його 

на дискету. Для цього дають відповідними позначен¬нями команду операційній 

системі «записати текст із пам'яті на диск під ім'ям ЛИСТ-5». 

Далі для виконання одержаної команди операційна система все робить 

автоматично, без участі користувача: 

•   перевіряє, чи є в системі потрібний дисковод; 



•   перевіряє, чи готовий він для запису інформації; 

•   перевіряє, чи вставлена в нього дискета; 

•   визначає розмір вільного простору на дискеті; 

• встановлює магнітну головку дисковода у визначене місце на 

магнітному диску; 

• подає команди управління записом інформації і пересуван¬ням головок, 

одночасно перевіряючи якість запису тощо. 

Саме для звільнення користувача від виконання подібних складних дій 

було створено операційну систему. Кожна операційна система забезпечує 

кілька видів взаємодії (інтерфейсу): 

• інтерфейс користувача - взаємодія між користувачем і апаратно-

програмними засобами комп'ютера; 

• апаратно-програмний інтерфейс - взаємодія між програ¬мним і 

апаратним забезпеченням; 

• програмний інтерфейс - взаємодія між різними видами програмного 

забезпечення. 

До складу операційної системи входять такі модулі: 

• базове ядро - керує файловою системою, забезпечує пере¬давання 

інформації між пристроями комп'ютера; 

•  командний процесор - виконує команди користувача; 

• драйвери (своєрідні «перекладачі») – забезпечують роботу з зовнішніми 

пристроями комп'ютера; 

• утиліти - виконують допоміжні роботи (копіювання папок і файлів, 

створення архівів, перевірка дисків тощо). 

Класифікація та функції операційних систем 

Операційні системи можна класифікувати так: 

•   по типу інтерфейсу - неграфічні, які реалізуються за допомогою 

командного рядка, який набирається з клавіату¬ри; графічні, при яких 

керування комп'ютером здійснюєть¬ся дією миші на графічні елементи на 

екрані; 

• за кількістю виконуваних одночасно задач - однозадачні і багатозадачні; 



•   за режимом роботи - локальні і мережеві. 

До графічних, багатозадачних, мережевих належать операцій¬ні системи 

сімейства Windows (Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, 

Windows XP, Windows 2003), а також опе¬раційна система UNIX фірми AT&T. 

Функціями операційної системи є: 

•    організація роботи файлової системи з метою збереження даних; 

•    контроль за станом апаратного забезпечення; 

•    підтримка модульного принципу побудови комп’ютера, що дозволяє 

розширювати набір зовнішніх пристроїв, підключених до комп’ютера; 

•    організація взаємодії між центральними та зовнішніми пристроями; 

•    розподіл ресурсів між користувачами та програмами; 

•    керування процесом виконання програм; 

•    забезпечення інтерфейсу з користувачем. 

Що таке програмне забезпечення? 

Програмне забезпечення — це набір різноманітних програм, які керують 

роботою комп'ютера, підтримують діалог з користувачем, обробляють 

різноманітну інформацію, допомагають створювати нові програми. 

2 На які види ділиться програмне забезпечення? 

Програмне забезпечення ділиться на 4 види: програми операційної 

системи, прикладні програми, середовища програмування, службові програми. 

3 Що таке операційна система? 

Операційна система — комплекс програм, що забезпечує управління 

апаратними засобами комп'ютера; організує роботу з файлами і прикладним 

програмним забезпеченням; здійснює введення і виведення даних. 

 

Домашнє завдання:  

Опрацювати тему уроку, законспектувати.  

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я. 
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Урок 10 

Тема уроку: Програми-браузери та їх налаштування. Провайдери та  

служби мережі Інтернет.  

Мета уроку:Поштові сервіси. Оновлення драйверів периферійних та 

мережевих пристроїв. 

Матеріали уроку: 

За час існування мережі Інтернет створено багато програм-браузерів, за 

допомогою яких користувач може отримувати доступ до найрізноманітніших 

даних, що розміщені на численних веб-ресурсах. Браузери відрізняться своїми 

функціональними характеристиками, але принципи роботи з ними схожі. 

Огляд Internet 

Explorer:https://www.vfranchuk.npu.edu.ua/images/files/statty/63.pdf(ст76) 

Основні служби мережі Internet 

Провайдер (Internet-провайдер або Internet-сервер-провайдер) – це 

установа, яка повинна забезпечувати доступ користувача до Internet за 

допомогою протоколу TCP/IP, доставку та зберігання електронної пошти, 

надання інструкцій з налаштування системи. 

Служби мережі Internet - це системи, що надають послуги 

користувачам мережі. До них належать: 

� електронна пошта (E-mail); 

� Internet-пейджери; 

� Телеконференції (форуми); 

� Списки розсипок (maillists); 

� WWW; 

� FTP; 

� IRC (Internet Relay Chat) та деякі інші. 



Електронна пошта являє собою систему, що надає змогу формувати, 

пересилати, зберігати та читати текстові документи, електронні таблиці в 

певному форматі, графічні файли, програми тощо. В електронному листі можна 

застосовувати цифровий підпис та шифрування. Характерною рисою E-mail є 

те, що вона діє в режимі off-line. 

Internet-пейджери - безкоштовні програми для безпосереднього 

спілкування у мережі. Вони можуть виконувати функції передачі файлів, 

електронної пошти, голосових повідомлень, новин і т. п. Найкращий та 

найпоширеніший сучасний Internet-пейджер - ICQ (Аська). 

Телеконференція (форум) - послуга Internet, за допомогою якої абонент 

може залишати своє відкрите повідомлення в мережі. Пізніше його можуть 

переглянути зацікавлені користувачі і дати таку ж відкриту відповідь. Фактично 

телеконференції являють собою колективну тематичну електронну пошту. 

Списки розсипок - послуга, яка полягає в об'єднанні за одною адресою 

електронної пошти адрес багатьох передплатників списку розсипки. Якщо на 

таку адресу надсилається лист, то його одержують всі передплатники цього 

списку. Ця служба не має власного не має власного протоколу і працює тільки 

через електронну пошту. 

WWW (WorldWideWeb) - служба прямого доступу, що потребує 

повноцінного підключення до Internet та дозволяє інтерактивно взаємодіяти з 

представленою на Web-серверах інформацією. Вона базується на принципі 

гіпертексту і може представляти інформацію з застосуванням всіх можливих 

мультимедійних засобів: аудіо, відео, текст, графіка і т.п. 

FTP-послуга - служба прямого доступу до файлів у файлових Internet-

архівах, яка потребує повноцінного підключення до мережі. 

IRC - система "розмовних кімнат", так званих чатів. Це інтерактивна 

служба, яка дає можливість спілкування користувачів в режимі реального часу 

за допомогою текстових повідомлень, що набираються на клавіатурі. 

Поштові сервіси: 

 

https://shukalka.com.ua/mail 



 

Оновлення драйверів периферійних та мережевих пристроїв:  

 

https://crashbox.ru/peripherals/which-driver-you-need-to-install-for-the-internet-how-to-install-

the-driver-if-the-internet-and-usb-does-not-work/ 

 

Виконане завдання надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

У темі листа вказати номер групи, прізвище та ім’я 

 


