
Носії  
повідомлень 



Команда 
«Орхідеї» 

Команда 
«Скорпіони» 

Ксенія, Поліна, Валерія, 
Ірина, Єлізавета, 

Катерина, Ангеліна 

Матвій, Дар’я, Катерина, 
Максим, Владислав, 

Артем. 



Правило уроку: 
 

Не просто слухати, а чути. 
Не просто дивитись, а бачити. 

Не просто відповідати, а міркувати. 
Дружно і плідно працювати. 



Розсортувати носії повідомлень 



Носії інформації 

• Пісок, земля, каміння – це 
перші носії інформації. 

• А як ви розумієте, що таке 
носій інформації? Що ви 
можете віднести до носіїв 
інформації? 



 



 



 



 



 



 



Розгадай кросворд 

• 1. Цей пристрій виконує роль «мозку» для 
комп’ютера. 



Розгадай кросворд 

2. Працюючи, комп’ютер виконує твої… 



Розгадай кросворд 

3. Повідомлення, знання, відомості про 
оточуючий нас світ – це… 
 



Розгадай кросворд 

4. Електронно-обчислювальна машина 
для різноманітної роботи з інформацією. 
 
 



Розгадай кросворд 

5. Картинка, значок на Робочому столі, що дозволяє 
легко завантажити улюблену комп’ютерну гру. 
 
 
 



Розгадай кросворд 

6. Пристрій, що дозволяє друкувати текст і 
малюнки на папері. 

 

 

 

 



Розгадай кросворд 

7. Програма, що дозволяє виконувати 
обчислення.  

 

 

 

 



Пам’ять 
 комп'ютера 



Пам’ять людини є 
Внутрішня                                     Зовнішня 

На носіях інформації В голові (в мозку)  

Можна зберігати 
довго і багато  

інформації 

 

В голові (в мозку), нею 
можна швидко скористатися, 
але багато інформації 
зберігати важко 



• - Що таке комп’ютер? 

• (Це електронно-обчислювальна машина 
для сприймання, обробки, збереження і 
передавання інформації) 

• Що називається пам’яттю комп’ютера? 

• (Це пристрої пам’яті (сховище), які 
служать для тимчасового або постійного 
зберігання інформації та програм). 

 



Пам’ять комп’ютера є 
Внутрішня                                     Зовнішня 

На носіях інформації В системному блоці 

гнучкі магнітні диски, 
жорсткі магнітні диски  
оптичні (лазерні) диски 
флеш-пам’ять 

це мікросхеми оперативної і 
постійної пам’яті  



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Ні! 



Так! 

Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Так! 



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Ні! 



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Так! 



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Ні! 



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Так! 



Чи використовуємо ми цей предмет 
для збереження інформації? 

Так! 



Комп'ютер – пристрій призначений 
для роботи з інформацією. 



Для тимчасового збереження 
інформації використовують 
оперативний запам'ятовуючий 
пристрій або оперативну пам'ять. 



Постійний магнітний диск комп'ютера 
захований в середині системного блоку. На 
ньому зберігається всі програми, які потрібні 
нам для роботи. Але крім програм він 
зберігає різні документи: тексти, малюнки,  
музику, видео — все, що потрібне 
користувачу. 



Також для збереження інформації в 
комп'ютері використовують дискети та 
оптичні диски. За допомогою цих пристроїв 
можна переносити інформацію від одного 
комп'ютера од іншого. 



1. Чи зберігають інформацію 
предмети навколо нас? Наприклад, 
чи зберігає інформацію стіл, на 
якому стоїть комп'ютер? 



2. Чому з зерняти квасолі не виросте 
ялинка? 



3. Картопля зберігається в підвалі, чи 
зберігається разом з нею 
інформація? 







 



Заборонено: 

 





Практична робота за ПК 
НПЗ «Сходинки до 

інформатики» 

«Вітрина з 
предметами» 



Релаксація. Вправи для очей 







Ребус 





Фіксики. Компакт-диск 



Рефлексія 

 



Дякую за увагу! 


