
Дата: 13.11.2020 

Група: 13 

Предмет: Інформаційні системи 

 

УРОК 1 

ТЕМА: «Характеристика структури дисципліни. Визначення ПК. Основні етапи 

розвитку комп’ютерів» 
 

МЕТА:  

- Розглянути тематику вивчення дисципліни 

- Вивчити  основні відомості  та визначення ПК 

- Опанувати основні відомості про етапи розвитку комп’ютерів 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 
 

1. Характеристика структури дисципліни «Інформаційні системи» 

 

Інформаційна система - це комплекс інформаційних, технічних, програмних та 

організаційних засобів, необхідних для автоматизованого опрацювання інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Інформаційна система забезпечує приймання інформації, її перетворення, 

опрацювання, збереження і передачу результатів опрацювання споживачу: людині, 

машині, іншій інформаційній системі. 
 

  

Складові частини 
інформаційної 

системи 

Технічні засоби 

(апаратна складова) 

функціональна складова 

Програмні засоби  

(програмна складова) 

функціональна складова 

Інформаційні засоби 

(сховища даних) 

сировинна складова 

Організаційні засоби 

(методика використання 

ТЗ, ПЗ та ІЗ) 

методична складова 



Процеси в інформаційних системах: 

 

 
 

 

2. Визначення ПК. 
 

До функціональних елементів інформаційної системи відносять апаратну та 

програмну складові: 

 

Апаратна частина (hardware, "тверда частина") складається із з'єднаних між собою 

різноманітних пристроїв, які можна побачити і відчути на дотик. 

 

 
 

Програмне забезпечення (software, «м'яка частина») складається із програм 

операційної системи, які роблять комп'ютер працездатним, і програм для виконання 

великого переліку робіт. 

 
 

введення інформації, отриманої від джерел інформації;  

опрацювання (перетворення) інформації;  

зберігання вхідної і опрацьованої інформації;  

виведення інформації для передачі користувачу; 

відправка/отримання інформації мережею. 



3. Основні етапи розвитку комп’ютерів  (див. Презентацію «урок 1.3») 

 



 
 

4. Класифікація ІС 

 за ступенем автоматизації: 

o ручні, в яких опрацювання інформації виконуює людина; 

o автоматизовані, в яких частину функцій (підсистем) керування або 

опрацювання даних здійснюють автоматично, а частину — людиною; 

o автоматичні, в яких — усі функції керування й опрацювання даних 

здійснюють за допомого технічних засобів без участі людини. 

 за масштабом використання: 

o одиночні, які реалізовано, як правило, на автономному персональному 

комп'ютері без обов'язкового під'єднання до комп'ютерної мережі і які 

містять декілька простих складових із спільним інформаційним фондом; 

o групові, які орієнтовано на колективне використання інформації і 

найчастіше побудовано на основі локальної комп'ютерної мережі; 



o корпоративні, які орієнтовано на великі компанії з підтримкою 

територіально віддалених комп'ютерних інформаційних вузлів і мереж. Як 

правило, вони мають ієрархічну клієнт-серверну структуру зі 

спеціалізацією серверів; 

o глобальні, які охоплюють територію держави чи континенту (наприклад, 

Інтернет). 

 за сферою призначення (предметною галуззю, вказано лише деякі): 

o економічна (функція управління на підприємстві); 

o медична; 

o географічна; 

o адміністративна; 

o виробнича; 

o навчальна; 

o екологічна; 

o криміналістична; 

o військова; 

 за місцем діяльності: 

o наукові, призначені для автоматизації діяльності науковців, аналізу 

статистичної інформації, керування експериментом; 

o автоматизованого проектування, призначені для автоматизації праці 

інженерів-проектувальників і розробyників нової техніки чи технологій. 

Вони допомагають здійснювати: 

 розробку нових виробів і технологій їхнього виробництва; 

 різноманітні інженерні розрахунки: 

o визначення технічних параметрів виробів; 

o видаткових норм — трудових, матеріальних, фінансових; 

 створення графічної документації (креслень, схем, планувань); 

 моделювання проектованих об’єктів; 

 створення програм для верстатів з числовим програмним 

керуванням. 

o організаційного керування, призначені для автоматизації функції 

адміністративного (управлінського) персоналу промислових підприємств і 

непромислових об’єктів (банків, бірж, страхових компаній, готелів тощо) 

та окремими офісами (філіями); 

o керування технологічними процесами, призначені для автоматизації 

різноманітних технологічних процесів (гнучкі виробничі процеси, 

металургія, енергетика тощо). 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняттю «Інформаційні системи» 

2. Назвіть складові частини інформаційних систем 

3. Назвіть процеси, які відбуваються у інформаційних системах 

4. Назвіть складові частини інформаційної системи 

5. Що включає в себе апаратна частина ІС? 

6. Що включає в себе програмна частина ІС? 

7. Назвіть 3 етапи розвитку ІС. Дайте їм коротку характеристику. 



8. Як можно класифікувати ІС ? 

9. Дайте визначення поняттю «Інформаційна культура» 

10. Дайте визначення поняттю «Інформаційна компетентність» 

11. Які історічні події в розвитку ПК ви запам’ятали? 

 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку, переглянути презентації до уроку 

- Інформатика 9 кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів\Н.В. 

Морзе Н.В.– К.: Оріон, 2018. - §1, §2 
 

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

 
 


