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П Р О Г Р А М А  

гуртка "Вірус" 

дисципліна «Інформатика та комп’ютерна техніка» 

(авторська програма керівника гуртка Кононец Н.В.) 

1. Пояснювальна записка 

Комп'ютерна техніка в наш час бурхливо розвивається, зараз досить 

важко уявити собі, в якій сфері нашого життя комп'ютери не 

використовуються. 

У перші роки і навіть десятиліття свого існування ЕОМ, в повній 

відповідності зі своєю назвою, використовувались головним чином для 

складних обчислень. Але фантастичні успіхи мікроелектроніки, 

лавиноподібний потік ідей та методів програмування зробили комп'ютер 

персональним інструментом - масовим, з роками все доступнішим широкому 

загалу. 

Останнім часом ПК освоїв, крім складних обчислень, ряд корисних 

професій. У довгому переліку суміжних професій ПК слід виділити в першу 

чергу такі як робота з текстами та графікою: можливість набирати тексти, 

малюнки, складні креслення, редагувати їх, друкувати. В останній час робота з 

ПК, взаємодія з Інтернетом стали складовим елементом багатьох професій. 

Практична підготовка студентів до майбутньої роботи на ПК в різних 

галузях науки та виробництва, культури та в побуті продовжується в гуртках 

комп'ютерного спрямування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

Головною метою в навчальному процесі гуртка має бути:  

1. Ознайомлення студентів з основними поняттями та принципами роботи 

комп’ютерної техніки; знайомство з сучасними засобами апаратного та 

програмного забезпечення, їх новинками; 
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2. Практична робота з використанням найбільш поширених операційних 

систем сучасних ПК (DOS, WINDOWS, LINUX), системними та прикладними 

програмами. 

Протягом першого року керівник гуртка не надає переваги жодному з 

напрямів роботи на ПК, а по можливості знайомить студентів з усіма 

можливими програмними продуктами (наприклад, можливості пакету 

прикладних програм Microsoft Office 2003/2007). Студентам, що пройшли 

навчання в гуртку початкового рівня, в групах 2-4 років навчання пропонується 

поглиблене вивчення роботи користувача ПК, або деяка спеціалізація 

(«Системний адміністратор», «Комп'ютерний WEB-дизайн», «Комп'ютерна 

графіка та анімація», «Цифрове відео» та інші.).  
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2. Методичні рекомендації 

2.1. Комплектування гуртків 

Гуртки комплектуються із студентів, що зацікавились комп'ютерною 

технікою та виявили бажання отримати поглиблені практичні навики 

користувача ПК.  

Основний набір в гурток проводиться на початку учбового року.   

Процес навчання в гуртках будується в залежності від року навчання та 

рівня підготовленості гуртківців, а також мети, яка ставиться перед 

гуртківцями. Програма гуртка передбачає навчання в гуртках трьох рівнів:  

 Початковий рівень (гурток "Користувачі ПК") - новачки першого курсу 

(10-15 студентів). Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 2 години. 

Завданням гуртка початкового рівня на теоретичних заняттях слід вважати: 

 вивчення основ комп'ютерної техніки, 

 ознайомлення студентів з основними поняттями та принципами 

роботи сучасного ПК, 

 знайомство з сучасними засобами апаратного забезпечення, 

 поняття про найбільш поширені операційні системи сучасних ПК, 

системні, службові та прикладні програми. 

Завдання гуртка на практичних заняттях:  

 отримання навиків практичної роботи з клавіатурою (десятипальцевий 

метод: програма «Соло на клавіатурі»); 

 навчитись безпомилково набирати та коригувати будь-який текстовий 

документ. 

 Середній рівень - гурток 2 - 3-го року навчання (робота зі студентами, що 

освоїли теоретичний матеріал основ комп’ютерної техніки та володіють 
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основними практичними навиками роботи з ПК, вміють самостійно 

користуватись основними системними та прикладними програмами). Кількість 

гуртківців – 10-15 чоловік (бажано мати гуртківців, що мають власний ПК).  

Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 3 години. 

Робота в гуртках середнього рівня будується з урахуванням професійних 

потреб майбутнього фахівця та наявності у них практичних навиків роботи з 

ПК, з урахуванням досвіду участі гуртківців в змаганнях та конкурсах з 

комп’ютерного WEB-дизайну та інших конкурсах. 

Основною метою навчання в гуртках середнього рівня слід вважати 

підвищення загального рівня володіння ПК та спеціалізація по деяким видам 

роботи на ПК, вивчення структури HTML-документів, вміння створювати 

HTML-документи з використанням спеціалізованих програм та найпростіших 

текстових редакторів (Edit, Блокнот та інші). 

 Вищий рівень - гурток 3-го та 4-го років навчання (поглиблення знань та 

практичних навиків гуртківців в вибраних ними напрямах роботи на ПК). 

Кількість гуртківців - 10 чоловік  Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 3 

години. 

У гуртках вищого рівня робота ведеться із гуртківцями, що мають певний 

досвід роботи на ПК, приймали участь в конкурсах та змаганнях з WEB 

дизайну, та досягли на змаганнях (конкурсах) непоганих результатів. Основну 

увагу на цьому етапі роботи слід приділяти розвитку у студентів вміння 

самостійно опановувати нові програми та прийоми роботи на ПК, творчого 

підходу в створенні WEB сторінок, цифрового фото та відео при виконанні 

робіт на ПК. 
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2.2. Технічне оснащення гуртка 

Програма орієнтована на роботу з IBM-сумісною технікою та передбачає 

використання різних операційних систем та прикладних програм. 

Приміщення для теоретичних занять повинно відповідати санітарно-

гігієнічним нормам для одночасного навчання не менш як 15 гуртківців. 

Для технічного обслуговування та поточного ремонту бажано мати 

окрему кімнату, або спеціально оснащене робоче місце в приміщенні гуртка. 

Робоче місце для технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки 

повинно відповідати правилам техніки безпеки та санітарно-гігієнічним 

нормам. 

Для практичних занять гурток повинен бути оснащений: 

 IBM-сумісними персональними комп’ютерами із розрахунку по 

одному на кожного гуртківця.  

 тренажерами клавіатури (або робочими клавіатурами) не менш як 

по 1 на 2-х  гуртківців; 



 

6

На ПК повинні бути встановлені: 

 операційні системи DOS (версії не менш 6.22), WINDOWS-9х/XP; 

 Програма-оболонка Volkov Commander або Total Commander; 

 Пакет прикладних програм Microsoft Office 2003/2007; 

 Програми розпізнавання тексту (ABBYY FineReader 7.0.); 

 Програми запису компакт-дисків (Nero 7.0.0.0.) 

 Графічні редактори (Adobe Photoshop CS). 
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3. Орієнтовний тематичний план гуртка початкового рівня  

ТЕМА ТЕОРІЯ ПРАКТ. ВСЬОГО

1.Вступне заняття 2   2 

2. Основні відомості про сучасний ПК 4 8 12 

3. Дискова операційна система (DOS) 2 2 4 

4. Програми-оболонки (TOTAL, VOLCOV) 2 4 6 

5. Операційна система WINDOWS-9х/ХР 6 10 16 

6. Службові програми 1 3 4 

7. Пакет програм Office 2 12 14 

8. Техніка безпеки при роботі з ПК 2   2 

Всього: 60 годин 
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4. Програма гуртка початкового рівня 

Тема 1. Вступне заняття 

Роль ПК в сучасному суспільстві. Історія розвитку обчислювальної 

техніки. Види та покоління ЕОМ. IBM-сумісні ПК. 

Зберігання інформації. Одиниці інформації. 

Правила безпечної роботи з ПК. 

Тема 2. Основні відомості про сучасний ПК 

Складові частини сучасного ПК. Апаратне та програмне забезпечення. 

Основні блоки та вузли ПК. Системний блок та його складові частини. 

Системна (материнська) плата. Поняття про BIOS. Конфігурація ПК. 

Швидкодія ПК, командний процесор, основні сучасні процесори.  

Основна (оперативна) пам'ять та її призначення. 

Носії інформації. Дисководи. Лазерні та магнітні диски. 

Пристрої введення та виведення інформації. Клавіатура, основні групи 

клавіш. 

Маніпулятор "миша", основні сучасні різновидності. 

Сканери, основні види та їх параметри. 

Монітор. Класифікація моніторів за параметрами. Відеоадаптер, 

відеопам'ять. 

Принтер. Різновиди принтерів, їх параметри. 

Практична робота. Тренувальні вправи по опануванні клавіатури 

(навчальні програми, наприклад, «Соло на клавіатурі», «Стаміна» та ігри). 
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Тема 3. Дискова операційна система (DOS)  

Призначення DOS. Файлова структура. Форматування дисків та дискет. 

Файли та директорії. Розширення імен файлів. Основні типи файлів. 

Програми. Види програм. Розширення імен файлів. Атрибути файлів. Дії з 

файлами. 

Внутрішні команди DOS. 

Поняття про драйвери. Альтернативні операційні системи, їх відмінність 

та сумісність.  

Процес завантаження операційної системи. Файли конфігурації 

операційної системи (autoexec.bat та config.sys).  

Практична робота. Завантаження ПК з вінчестера та дискети. Створення 

директорій та файлів. Практичні дії з файлами (створення, видалення, 

копіювання, переміщення, перейменування)  

Тема 4. Програми-оболонки (TOTAL, VOLCOV) 

Призначення програм-оболонок. Основні сучасні програми-оболонки. 

Графічний інтерфейс програми Total Commander. Панелі, Меню, 

Функціональні клавіші програми, запуск Total Commander. Довідкова система 

програми Total Commander та робота з нею. 

Зміна параметрів конфігурації Total Commander. Додатки та службові 

програми. 

Архівація інформації. Програми архіватори pkzip, RAR та інші.  
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Комп'ютерні віруси та боротьба з ними. Основні сучасні антивірусні 

програми.  

 

Практична робота. Практичне користування програмою Total 

Сommander. Створення архівних копій файлів. Антивірусна програма 

«Антивірус Касперського» та «NOD32». 

 

 

Тема 5. Операційна система WINDOWS-9х/ХР. 

Графічний інтерфейс програми WINDOWS. Запуск та завершення роботи 

програми WINDOWS. Робочий стіл WINDOWS. Ярлики швидкого запуску. 

Ярлик "Мій комп'ютер". Використання маніпулятора "миша" в WINDOWS, 

контекстне меню. Вікна програми WINDOWS та дії з ними. Запуск та закриття 

програм в WINDOWS. Панель задач та меню "Пуск". Провідник, дії з 

директоріями (папками) та файлами. Способи копіювання та переміщення 

файлів. Настроювання параметрів екрану. Годинник та робота з ним. Зміна 

мови в WINDOWS. Стандартні програми WINDOWS. Прикладні та службові 

програми WINDOWS. Програми Блокнот, Paint. Автозавантаження програм. 
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Запуск програм для DOS в WINDOWS. Сеанс DOS. Панель управління. 

Інсталяція та видалення програм. Поняття про дистрибутив. Створення 

завантажувальної дискети. Встановлення обладнання в WINDOWS. Пошук та 

встановлення драйверів на складові частини ПК.  

 

Практична робота. Завантаження та перезавантаження операційної 

системи. Практична робота в середовищі програми WINDOWS. Створення та 

редагування текстових файлів за допомогою програм Блокнот та WordPad. 

Створення та редагування графічних файлів програмою Paint. Конвертація 

графічних файлів програмою Paint. 

 

Тема 6. Службові програми 

Службові програми та утиліти операційної системи DOS. Службові 

програми WINDOWS. Програма перевірки дисків - scandisk. Фрагментація 

файлової системи та боротьба з нею. Програми дефрагментації дисків ПК. 

Пакет програм NORTON UTILITES.  

 

Практична робота. Перевірка дискет та жорстких дисків програмою 

scandisk в системах DOS та WINDOWS. Дефрагментація дискет та жорстких 

дисків в системі WINDOWS.. 
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Тема 7. Пакет програм Microsoft Office 

Склад пакету програм Office 2003/2007. Основні програми пакету. 

Текстовий редактор MS WORD та його можливості. Особливості роботи 

в програмі MS WORD. 

Вікно програми, панель МЕНЮ. Стандартна панель та панель 

форматування. Перевірка орфографії, зміна мови тексту. Встановлення та зміна 

шрифтів. Параметри сторінки. 

Створення таблиць та їх заповнення. Параметри таблиці. 

Табличний редактор Excel, його можливості.  

 

Практична робота. Створення та редагування текстових файлів 

програмою MS Word. Форматування текстових файлів, створених простими 

редакторами (Блокнот, WordPad). Створення та заповнення таблиць. Практична 

робота з редактором Excel. 

 

Тема 8. Техніка безпеки при роботі з ПК 

Правила Техніки Безпеки при роботі з електронним обладнанням. 

Гігієнічні вимоги до робочого місця. 

Захист від шкідливих випромінювань. 
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5. Орієнтовний тематичний план гуртка середнього рівня 

ТЕМА ТЕОРІЯ ПРАКТ. ВСЬОГО

1. Вступне заняття 2   2 

2. Конфігурація системного блоку та ПК, 
конфігурація BIOS 

1 3 4 

3. Сучасне програмне забезпечення 1 3 4 

4. Локальні мережі та Інтернет. Системне 
адміністрування 

2 4 6 

5. Програми для роботи в Інтернет 2 6 8 

6. Редактори HTML- файлів 2 8 10 

7. Сучасні операційні системи 1 3 4 

8. Службові програми та утиліти, редактори 
ресурсів 

2 4 6 

9. Текстові редактори та перекладачі 2 10 12 

10. Навчальні програми (комп'ютерні репетитори) 2 4 6 

11. Мультимедійні програми 2 6 8 

12. Графічні редактори та аніматори 2 10 12 

13. Ігрові програми 2 4 6 

14. Спеціалізовані прикладні програми 2 6 8 

15. Техніка безпеки при роботі з ПК 2   2 

Всього: 98 годин 
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6. Програма гуртка середнього рівня  

Тема 1. Вступне заняття 

Використання ПК в галузі науки, культури, виробництва та побуті. 

Завдання гуртка. Організаційні питання. 

Правила Техніки Безпеки в приміщенні гуртка, правила безпечної роботи 

з ПК. 

Тема 2. Конфігурація системного блоку та ПК, BIOS 

Складові частини системного блоку. Призначення програми BIOS та її 

можливості. Робота програми BIOS при завантаженні комп’ютера. Зміна 

параметрів BIOS. Вибір варіанту завантаження ПК. 

Заміна або встановлення нового жорсткого диску (вінчестера) в 

системний блок. 

Порушення в роботі комп'ютера. Конфлікти між обладнанням ПК. 

Причини "зависання" ПК при завантаженні та під час роботи, методи їх 

усунення. Зняття "завислих" програм в середовищі DOS та WINDOWS.  

Практична робота. Конфігурація BIOS. Встановлення в BIOS 

параметрів жорсткого диску. Завантаження операційної системи через меню 

BIOS (F8). 

 

Тема 3. Сучасне програмне забезпечення 
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Складові частини сучасного програмного забезпечення. Види програм за 

призначенням. Системні вимоги до програм. Ліцензійні програми. Вільно-

розповсюджувальні програми. Демо-версії програм. Умовно-безкоштовні 

програми. Драйвери для мультимедійних та ігрових програм. DirectX, останні 

версії. Інсталяція програм та встановлення драйверів. Повна та вибіркова 

инсталяції. Деінсталяція програм в середовищах DOS та WINDOWS. 

Текстові редактори. Графічні редактори. Мультимедійні програми. Ігрові 

програми та вимоги до них. Вибір опцій при інсталяції та при роботі програм.  

Практична робота. Інсталяція та деінсталяція програм. 

Тема 4. Локальні мережі та Інтернет  

Поняття про комп'ютерні мережі. Апаратне та програмне забезпечення 

роботи ПК в комп'ютерній мережі. Призначення локальної комп'ютерної 

мережі. 

Основні відомості про Інтернет. Домени та сайти в Інтернеті. 

Електронна пошта в Інтернеті. Відкриття індивідуальної електронної 

поштової скриньки. 

Пошукові системи. Кращі пошукові системи України та Росії. Рейтингова 

система сайтів.  

Практична робота. Відкриття індивідуальної поштової скриньки. 

Отримання та відправлення електронної пошти. Розсилки. Підписка. 

 

Тема 5. Програми для роботи а Інтернеті  
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Інтернет-браузери. Програма Internet Explorer, її можливості. 

Альтернативні програми доступу в Інтернет (Mozilla Firefox, Opera та ін.). 

Програми "докачки" інформації. 

FTP-клієнт програми FAR. Завантаження інформації на сайт. 

Комп'ютерні віруси в Інтернеті. Перевірка електронної пошти на 

наявність комп'ютерних вірусів.  

Практична робота. Створення та оновлення індивідуального сайту та 

сайту гуртка в Інтернеті. Перевірка пошти на наявність комп'ютерних вірусів. 

Пошук та отримання корисної інформації з сайтів Інтернету. 

 

 

Тема 6. Редактори HTML- файлів 

Сучасні програми для створення та редагування HTML-файлів. HTML-

редактор FrontPage2003 та його можливості. Основні режими роботи редактора. 

HTML-програмування. Створення HTML-файлів за допомогою простого 

текстового редактора (Блокнот). Оптимізація HTML-файлів для Інтернету.  

Практична робота. Створення та редагування WEB-сторінок за 

допомогою програм FrontPage2003 та інших. 

Тема 7. Сучасні операційні системи 
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Завантаження та перезавантаження операційної системи WINDOWS. 

Автозапуск програм. Робочий стіл WINDOWS, зміна його вигляду та його 

оптимізація. Створення ярликів швидкого запуску. Ярлик "Мій комп'ютер", 

його видозміна. Контекстне меню, створення контекстного меню в Провіднику. 

Панель задач та меню "Пуск", його переробка. Провідник, дії з директоріями 

(папками) та файлами. Настроювання параметрів екрану. Автозавантаження 

програм. Панель управління. Інсталяція та видалення програм. Поняття про 

дистрибутив. Створення завантажувальної дискети. Встановлення обладнання в 

WINDOWS. Пошук та встановлення драйверів на складові частини ПК. 

Альтернативні операційні системи. Характеристика основних 

альтернативних операційних систем (Linux). 

Операційні системи, що вміщуються на дискеті.  

Практична робота. Оптимізація операційної системи WINDOWS. 

Практична робота в середовищі програми WINDOWS. Запуск з дискет різних 

операційних систем. 

 

Тема 8. Службові програми та утиліти, редактори ресурсів 

Службові програми та утиліти операційної системи DOS. Службові 

програми WINDOWS. Пошук змінених та видалених файлів системи 

WINDOWS та їх відновлення із дистрибутива. Резервне копіювання. Програми 

оптимізації операційної системи. Пакет програм NORTON UTILITES, перевірка 
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операційної системи на наявність помилок. Фрагментація файлової системи та 

боротьба з нею, прискорення запуску програм Програми дефрагментації дисків 

ПК. Перевірка та очищення реєстру операційної системи WINDOWS. 

Практична робота. Конфігурація WINDOWS. Робота з програмами 

пакету NORTON UTILITES. Перевірка та очищення реєстру WINDOWS 

програмою Regcleaner. Дефрагментація дискет та жорстких дисків. 

Тема 9. Текстові редактори та перекладачі 

Сучасні текстові редактори та процесори. Програми перекладу та 

перевірки орфографії.  

Зміна мови документу та перевірка орфографії в пакеті програм 

Office2003/2007. 

Знайомство з програмами перекладу тексту.  

Програми розпізнавання сканованого тексту.  

Практична робота. Переклад текстів програмами перекладу. 

Розпізнавання сканованого тексту програмою FineReader. 

 

Тема 10. Навчальні програми (комп'ютерні репетитори) 

Призначення навчальних програм. Ігрові навчальні програми. Програми-

репетитори. 

Вивчення іноземних мов за допомогою навчальних програм, системні 

вимоги до них. 

Програми для вивчення дисциплін із програми середньої школи.  
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Практична робота. Запуск програми-тренажера клавіатури та робота з 

нею. Знайомство з програмами-репетиторами для школярів.  

Тема 11. Мультимедійні програми 

Системні вимоги для мультимедійних програм. Програми редактори та 

браузери для музичних та відеофайлів. 

Формати аудіофайлів. Програми для прослуховування аудіофайлів. 

Програми mp3-плеери. Програма Winamp, версії програми та їх відмінності. 

Відеоплеери. Формати відеофайлів. 

Конвертація ауді- та відеофайлів. Редактори мультимедіа.  

Практична робота.  Конвертація WAV-файлів в формат mp3 та навпаки 

програмою Blaze Media Pro. Робота з програмами перегляду відеофайлів. 

 

 

Тема 12. Графічні редактори та аніматори 

Сучасні графічні редактори та аніматори. Системні вимоги для роботи з 

графічними редакторами. 

Програма Active GIF Creator та її призначення. 

Програма Photoshop, її призначення. 

Поняття про Флеш-анімацію.  
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 Практична робота. Створення та редагування графічних файлів 

програмою Paint, Photoshop. Конвертація файлів в інші формати.  

 

Тема 13. Ігрові програми 

Системні вимоги до сучасних ігрових програм. Класифікація ігрових 

програм. 

Вибір опцій при інсталяції та при роботі програм.  

Практична робота. Інсталяція ігор та встановлення опцій перед 

запуском гри. Встановлення драйверів OpenGL. Перевірка працездатності 

встановлених програм. 

Тема 14. Спеціалізовані прикладні програми 

Спеціалізовані програми та їх призначення. Прості програми для 

радіоконструювання, картографії. 

Коротке знайомство з програмами Autocad, Ocad7 та іншими.  

Практична робота. Створення та редагування спортивних карт, 

електричних схем. 
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Тема 16. Техніка безпеки при роботі з ПК 

Правила Техніки Безпеки при роботі з електронним обладнанням. 

Гігієнічні вимоги до робочого місця. 

Захист від шкідливих випромінювань. 

 

 

 


