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Урок 16 

Лабораторно- практична робота №7. 

Тема: Встановлення та використання програми-оболонки  

Мета роботи:  

- вивчити основні терміни;  

- навчитись встановлювати програмне забезпечення, 

оновлювати і використовувати за призначенням. 

Установка або інсталяція - процес встановлення програмного 

забезпечення на комп'ютер кінцевого користувача. 

Деінсталяція - дія, зворотня інсталяції; процес видалення програмного 

продукту з диска, з комп'ютера 

Дистрибутив (англ. Distribute - розповсюджувати) - це набір програм, 

призначений для початкової установки програмного забезпечення. 

Наприклад, дистрибутив операційної системи, як правило, містить 

програми для початкової ініціалізації - ініціалізація апаратної частини, 

завантаження урізаної версії системи та запуск програми-установника, 

програми-установки (для вибору режимів і параметрів установки) та набору 

спеціальних файлів, що містять окремі частини системи (так звані пакети ) 

Дистрибутив - це пакет файлів, виготовлений спеціально для зручності 

інсталяції програми в достатній кількості будь-якого комп'ютера. 

Дистрибутив також може містити README-файл (від англ. Read me - 

«прочитати мене») - текстовий файл, що містить інформацію про інші файли. 

1. Інсталяція програмного забезпечення 

Дистрибутив (ПО) - це комплект (як правило, набір файлів), 

налаштований для розповсюдження ПО. Може включать допоміжні 

інструменти для автоматичної або автоматизованого початкового 

налаштування ПО (установщика). 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки 

та санітарно-гігієнічних норм. 

  



ЗВЕРНІТЬ УВАГА!!! 

Щоб ознайомитися з процесом установки програмного 

забезпечення, запустіть відео ролик Установка антивіруса Avast.mpg 

 

Хід роботи: 

 

Всі усвідомлюють необхідність надійного захисту комп'ютера від 

вірусів і інших небезпечних програм. Кожен квартал по світу прокочується 

чергова нова хвиля комп'ютерної інфекції, віруси, черв'яки, трояни постійно 

ведуть свою діяльність метою якої є інфікування все нових і нових 

комп'ютерів. Тільки надійна антивірусна система в змозі протистояти цій 

атаці. 

Щоб захистити свій комп'ютер або ноутбук потрібна надійна 

антивірусна програма. Але вартість такого програмного забезпечення 

(особливо надійного і якісного) досить висока. Можна використовувати 

безкоштовні версії антивірусів. Безкоштовних антивірусних програм досить 

багато, але дуже багато нарікань на їх надійність, якщо з застарілими 

вірусами вони ще можуть впоратися, то нові інфекції в більшості проходять 

їх захист без проблем. 

Основна небезпека в інфікуванні комп'ютера небезпечними 

програмами - ця псування або втрата призначених для користувача даних, в 

рідкісних випадках можливий і вихід з ладу комп'ютера або його складових 

частин. Тому захищатися обов'язково необхідно. 

Домашня версія антивіруса AVAST Home Edition відрізняється від 

комерційної тільки типом ліцензії (доступна для некомерційного домашнього 

використання) і меншою кількістю налаштувань (що навіть більше плюс ніж 

мінус). Вона забезпечує комплексний захист вашого комп'ютера від різних 

видів інфекцій поширюються різними шляхами. Крім того антивірус AVAST 

Home Edition має оновлювану антивірусну базу (оновлення відбувається 

автоматично при підключенні до інтернету) що дає можливість захищатися і 



від нових вірусів. Такі можливості бувають тільки у платних антивірусів, але 

AVAST Home Edition - це виняток. 

Для безкоштовного використання антивіруса AVAST Home Edition з 

можливістю його поновлення на протязі цілого року досить пройти 

безкоштовну реєстрацію та завантажити 

Avast безкоштовно Home Edition. 

1. Зайдіть на сайт Avast! (Http://www.avast.ru) 

2. Встановіть на свій комп'ютер антивірусне програмне 

забезпечення для домашнього використання, розміщуючи піктограми 

цього антивіруса на Робочому столі. 

3. Збережіть скріншот робочого столу з піктограмами 

інсталяційний файл антивіруса і піктограмою самого антивіруса з ім'ям 

Virus.jpg. 

4. Надішліть скріншот Virus.jpg викладачеві . 

Повторити вимоги щодо дотримання техніки безпеки. 

Включення ПК має виконуватися в такій послідовності: 

• включити принтер (якщо він потрібен); 

• включити монітор; 

• включити системний блок. 

Перед завершенням роботи завершите всі працюючі програми і 

зачекайте 1-2 сек. (Це необхідно, якщо на ва¬шем ПК передбачено 

кешування дисків). 

Далі необхідно: 

• вимкнути системний блок; 

• вимкнути принтер (якщо він був включений); 

• вимкнути монітор. 

1. Ознайомитися з пунктами практичної роботи; 

2. Оформіть свій звіт згідно сьомого пункту даної практичної 

роботи; 

3. Виконайте завдання відповідно до свого варіантом; 

4. Зробіть висновок про виконану роботу. 



Зміст звіту: 

1. Назва, мета роботи, завдання даної практичної роботи. 

2. Номер варіанта, умову задачі свого варіанту і її рішення. 

3. Перелік контрольних питань. 

4. Висновок про виконану роботу. 

 Надсилати на адресу olia.dubina2017@gmail.com 

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

 

Контрольні запитання: 

1. Яке призначення програм тестування, контролю і 

діагностики? 

2. У чому подібність і в чому відмінність компілятора й 

інтерпретатора? 

3. Які програми містить бібліотека стандартних підпрограм? 

 

 

 

 

 


