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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни «Історія інформатики» є формування у 

студентів уявлення про основні етапи і найбільш значущі події розвитку 

інформатики і обчислювальної техніки; про сутність сучасних інформаційно 

комунікаційних технологій та напрями їх розвитку; про вплив інформаційно-

комунікаційних технологій на життя суспільства, у тому числі на освіту; 

ознайомити студентів з впливом значенням і місцем інформатики в історії 

розвитку цивілізації. 

Завданнями навчальної дисципліни є: підвищення пізнавального інтересу 

до вивчення інформатики з використанням активних методів і сучасних 

технічних засобів навчання, розвиток самостійності, елементів пошукової 

діяльності, формування умінь і навичок узагальнення інформації, 

видокремлення головного у вивченому матеріалі, побудови повідомлення, 

уміння висловлювати думку, пояснювати і обґрунтовувати її, формування 

кругозору студента. 

Навчальна дисципліна «Історія інформатики» базується на знаннях таких 

навчальних дисциплін: «Природничо-наукова картина світу», «Інформаційні 

технології в освіті», «Організація самостійної роботи», «Програмне 

забезпечення ЕОМ», «Мережі та інтернет-технології». 

Знання, набуті у результаті вивчення історії інформатики застосовуються 

під час вивчення таких навчальних дисциплін: «Дистанційне навчання», 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Введення в педагогічну 

інформатику». Ознайомлення з навчальною дисципліною надає додаткові 

можливості для використання обчислювальної техніки, сприяє розвитку 

аналітичних і викладацьких навичок, створює підгрунття для подальшого 

розвитку професійної майстерності та проведення наукових досліджень. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: сутність і значення інформації та інформатизації в розвитку 

сучасного інформаційного суспільства, небезпеки і загрози, що виникають в 
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цьому процесі; історико-культурну спадщину науковців України та інших  

країн (інформаційно-технологічний аспект); історію і закономірності розвитку 

інформатики та інформатизації суспільства; 

уміти: використовувати культурно-історичну спадщину і традиції в  

професійній  діяльності; обґрунтовувати  значення інформації в розвитку 

сучасного інформаційного суспільства;  характеризувати рівень розвитку 

засобів і технологій інформатики на різних етапах розвитку суспільства; 

аналізувати тенденції та закономірності розвитку інформатики. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Практичне заняття 1 

Тема.  Творці математичних основ інформатики 

Мета: ознайомити студентів з творцями математичних основ математики 

та їх винаходами. 

1.1 Джон Непер 

Логарифм, яким ми знаємо його сьогодні, уперше був запропонований 

саме Непером, який під час своїх досліджень винайшов новий, простіший шлях 

складних числових розрахунків. Він зробив чималий внесок і в галузь 

сферичної тригонометрії. Дві формули, відомі як «формули аналогії Непера», 

що використовуються для розв’язання сферичних трикутників, а також винахід, 

що отримав   назву «палички Непера». 

1617 року Непер опублікував трактат з назвою «Рабдологія, або 

Мистецтво рахунку за допомогою паличок». У ньому він описав спосіб, завдяки 

якому можна було легко множити числа. Сьогодні ніхто не замислюється про 

складність цієї арифметичної дії, навіть словосполучення «спосіб множення» 

звучить якось дивно, адже єдиний відомий для більшості алгоритм множення 

«у стовпчик» вивчають у третьому класі.  

1.2 Вільям Отред 

Вільям Отред – англійський математик, відомий як винахідник 

логарифмічної лінійки (1622 р.),  один із творців сучасної математичної 

символіки – автор декількох стандартних в сучасній математиці позначень і 

знаків операцій.  

Отред зробив вирішальний внесок у винахід зручної для користування 

логарифмічної лінійки, запропонувавши використовувати дві однакові шкали, 

що ковзають одна вздовж іншої. Саму ідею логарифмічної шкали раніше 

опублікував валлієць Едмунд Гантер, але для виконання обчислень цю шкалу 

потрібно було ретельно вимірювати двома циркулями. Подвійна шкала Отреда 

відразу давала результат. Це був досить універсальний пристрій, на якому 

можна було множити, ділити, зводити в квадрат і куб, обчислювати квадратні 
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та кубічні корені, синуси, тангенси та інші значення. Ці математичні операції 

виконувалися з досить великою точністю – до 3–4 знаків після коми. 

Логарифмічна лінійка протягом багатьох років залишалася наймасовішим 

і найдоступнішим приладом індивідуального обчислення, незважаючи на 

бурхливий розвиток обчислювальних машин. Звісно, вона мала невелику 

точність і  швидкодію порівнянно з обчислювальними машинами, однак на 

практиці більшість вихідних даних були наближеними величинами. 

Загальноприйнято, що результати обчислень з наближеними числами будуть 

завжди наближені. Цей факт і висока вартість обчислювальної техніки 

дозволили логарифмічній лінійці проіснувати майже до кінця 20 століття. 

1.3 Блез Паскаль 

Майбутній винахідник народився в сім’ї відомого тоді математика, тому в 

школу не ходив, а вчителів заміняв йому батько. У віці 15 років Паскаль 

спілкувався з паризькими вченими нарівні, обговорюючи складні завдання з 

математики. А через рік юнак провів своє перше дослідження, після чого світ 

побачив нового математичного генія. Блез Паскаль вирішив полегшити роботу 

батька, який займав пост королівського чиновника та задумав створити 

арифметичну машину. Цілих три роки тривала складна робота над 

арифмометром.  

Основу цього пристрою складали зубчасті коліщатка, які були поділені на 

10 частин і з’єднані так, щоб під час обертання одного з них на 10 поділок 

наступне оберталося на 1 поділку. 

 Блез Паскаль, винаходи якого назвали новим чудом світу, захоплювався  

також атмосферним тиском. Учений був упевнений, що за допомогою 

ртутного стовпчика в скляній трубці можна вимірювати погодні умови. Завдяки 

цьому     висновку він зумів відкрити закони тиску рідин. Він був першим, хто 

так набли-зився до створення основ вищої математики, але, на жаль, не встиг 

цього зробити.  

Рахункова машина Блеза Паскаля прославила його на весь світ. Латунний 

невеликий ящик, який мав складний механізм, виставили в Люксембурзькому 
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палаці. Цей винахід виявився своєрідним підгрунтям для створення 

інформатики, адже його машина здійснювала автоматичні обчислення, які 

здійснює сьогодні  сучасний комп’ютер. 

1.4 Готфрид фон Лейбніц і Джордж Буль 

Перша машина, що дозволяє легко проводити віднімання, множення і 

ділення, була винайдена в Німеччині Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем.  

Готфрід Лейбніц зробив чимало відкриттів і в інших галузях математики: 

у комбінаториці, у алгебрі (початки теорії визначників), у геометрії, одночасно 

з Гюйгенсом розробляв теорію кривих та інших. Лейбніц висунув так само 

теорію геометричного числення. 

Лейбніц прославився насамперед не своєю машиною, а створенням 

диференціального й інтегрального числення (яке незалежно розробив в Англії 

Ісаак Ньютон), комбінаторики, теорії визначників. 

Лейбніц указав шлях для перенесення логіки зі словесного царства, 

повного невизначеностей, у царство математики, де відносини між об’єктами 

або висловлюваннями визначаються абсолютно точно. Він запропонував 

використовувати в логіці математичну символіку і вперше висловив думку про 

можливість застосування в ній двійкової системи числення, яка пізніше 

знайшла застосування в автоматичних обчислювальних машинах. 

Математична логіка Джорджа Буля. Говорячи про творчість Джорджа 

Буля, дослідники історії обчислювальної техніки неодмінно підкреслюють, що 

цей видатний англійський учений першої половини XIX століття був самоуком.     

Можливо, саме завдяки відсутності «класичної» (у розумінні того часу) освіти, 

Джордж Буль вніс у логіку як у науку революційні зміни.  

Займаючись дослідженням законів мислення, він застосував у логіці 

систему формальних позначень і правил, близьку до математичної. Згодом цю 

систему назвали логічної алгеброю або булевою алгеброю.  Результатом 

формального розрахунку логічного виразу є одне з двох логічних значень: 

істина або брехня. Значення логічної алгебри довгий час ігнорувалося, оскільки 
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її прийоми та методи не містили практичної користі для науки і техніки того 

часу. 

Однак, коли з’явилася принципова можливість створення засобів 

обчислювальної техніки на електронній базі, операції, уведені Булем, 

виявилися корисними. Вони із самого початку орієнтовані на роботу тільки з 

двома сутностями: істина і брехня.Очевидно, що, вони стали в нагоді для 

роботи з двійковим кодом, який у сучасних комп’ютерах теж подається усього 

двома сигналами: нуль і одиниця. Не вся система Джорджа Буля (як і не всі 

запропоновані ним логічні операції) була використана для створення 

електронних обчислювальних машин, але три основні операції: І 

(перетинання), НЕ (заперечення), АБО і виключне АБО (симетрична різниця) – 

покладені в основу роботи всіх видів процесорів сучасних комп’ютерів. 

1.5 Чарльз Беббідж 

Чарльз Беббідж народився 26 грудня 1791 року в Лондоні. Його батько, 

Бенджамін Беббідж, був банкіром. Чарльз отримав дуже добру на той час 

освіту.  

1816 року Беббідж став членом Королівського Товариства Лондона. На 

той час він написав кілька великих наукових статей в різних математичних 

дисциплінах. 1827 року Беббідж став професором математичних наук у 

Кембриджі і займав цю посаду протягом 12 років. Після того, як він пішов з цієї 

посади, більшу частину свого часу присвятив справі свого життя – розробці 

обчислювальних машин. 

Завдання для самостійної роботи 

Підготувати повідомлення про одного з видатних учених: 

 Августа Ада Лавлейс; 

 Норберт Вінер; 

 Джон фон Нейман; 

 Клод Елвуд Шеннон; 

 Джон Непер; 

 Герман Холеріт; 
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 Вільям Отред; 

 Алан Тьюринг; 

 Конрад Цузе; 

 Вільгельм Шиккард. 

Контрольні питання 

1. Кому належить ідея створення арифмометра? 

2. Кому належить ідея створення першого електронного калькулятора? 

3. Основне призначення системи Дж. Буля. 

4. Внесок Блеза Паскаля у створення обчислювальних пристроїв. 

Література:  [1, 2, 6, 10]. 

 

Практичне заняття 2 

Тема. Доелектронна обчислювальна техніка. Палички Непера. 

Логарифмічна лінійка.  

Мета: ознайомити студентів з обчислювальною технікою доелектронного 

періоду; розглянути роботу з паличками Непера та логарифмічною лінійкою. 

2.1 Палички Непера та виконання арифметичних дії: множення та 

ділення, добування кореня 

Для множення вибиралися палички, що відповідають значенням розряду, 

і викладалися в ряд так, щоб цифри зверху кожної палички становили множене. 

Зліва прикладали покажчик рядків – за нього вибирали рядки, відповідні 

розрядам множника. Потім числа підсумовувалися уздовж діагональної лінії. 

Підсумовування проводилося порозрядно з перенесенням переповнення у 

старший розряд. 

2.2 Логарифмічна лінійка та виконання арифметичних дій за її 

допомогою.  

 Логарифмічна лінійка – це рахунковий прилад, що застосовувався до 

появи калькуляторів і персональних комп’ютерів. Це був досить універсальний 

пристрій, за допомогою якого можна було множити, ділити, зводити в квадрат і 

куб, обчислювати квадратні і кубічні корені, синуси, тангенси та інші значення. 
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Виконувалися ці математичні операції з досить великою точністю – до 3–4 

знаків після коми. 

Перша лінійка Отреда мала дві логарифмічні шкали, одна з яких могла 

зміщуватися відносно іншої – нерухомої. Другий інструмент – кільце, 

усередині якого оберталося на осі коло. На колі (зовні) і всередині кільця були 

зображені «згорнуті в коло» логарифмічні шкали.  

1654 року англієць Роберт Біссакер запропонував конструкцію 

прямокутної логарифмічною лінійки, загальний вигляд якої зберігся до нашого 

часу. А 1850 року дев’ятнадцятирічний французький офіцер Амедіа Маннхейм 

створив прямокутну логарифмічну лінійку, що є прообразом сучасних лінійок і 

забезпечує точність до трьох десяткових знаків. 

Пристрій логарифмічної лінійки 

Стандартна логарифмічна лінійка складалася з трьох, покритих білим 

целулоїдом, частин: корпусу (M, N), движка (Q) та бігунка (Б). На корпус 

лінійки наносилося шість шкал довжиною по 25 см кожна. Така довжина 

дозволяла отримати результати з точністю до чотирьох значущих цифр з 

помилкою, що не перевищує одиниці останнього знаку. 

На движку так само було нанесено шість нерівномірних шкал завдовжки    

25 см, по три з лицьової і зворотної сторін. Бігунок мав прямокутну рамку зі 

склом, на середині якого нанесена тонка межа – покажчик. Між бігунком і 

лінійкою встановлювалася пружинка, яка допомагала вільно переміщатися 

бігунку і утримуватися йому на лінійці. 

На зворотному боці лінійки наводилися додаткові дані: математичні та 

фі-зичні константи, коефіцієнти лінійного розширення, модулі пружності, 

питомі ваги тіл і інші. 

За допомогою логарифмічної лінійки можна проводити операції 

множення, ділення, піднесення до степеня і добування кореня числа, визначати 

натуральні значення тригонометричних функцій заданих кутів і за заданими 

натуральними значеннями тригонометричних функцій визначати відповідні їм 

кути. 
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Рисунок 2.4 – Логарифмічна лінійка 

 

Множення та ділення 

Множення і ділення за допомогою лінійки  ґрунтується на властивості 

логарифмів:    

YXYX loglog)log( ,         YXYX loglog)log( . 

Отже, операція множення зводиться до складання відповідних відрізків 

на логарифмічних шкалах C і D, а операція ділення – до віднімання цих 

відрізків. 

Розглянемо приклад, у якому потрібно обчислити 8,496124,41X : 

1. Ставимо покажчик бігунка на 41,4 на шкалі D. Пересуваємо движок 

управо так, щоб крайня ліва цифра шкали C (1) була під покажчиком бігунка. 

2. Ставимо покажчик бігунка на розподіл 12 на шкалі C та за покажчиком 

бігунка зчитуємо число на шкалі D (497). 

3. Приблизний результат множення – 497. 
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Розглянемо ділення на прикладі y = 5,15 : 1,31 = 3,931 ...: 

1. Установлюємо покажчик бігунка на розподіл 5,15 шкали D. 

Переміщаємо движок логарифмічною лінійки вліво до збігу покажчика бігунка 

з розподілом 1,31 шкали С та встановлюємо покажчик бігунка на ліву крайню 

цифру шкали С (1). 

2. За покажчиком бігунка зчитуємо число на шкалі D (393). 

3. Приблизний результат ділення – 3,93. 

 

 

Рисунок 2.5 – Множення та ділення за допомогою логарифмічної лінійки 

 

Піднесення до степеня та добування кореня числа 

Для зведення в квадрат або в куб числа М встановлюють покажчик 

бігунка на поділку шкали D, відповідну числу М. За покажчиком бігунка на 

шкалі А зчитують квадрат числа М, а на шкалі К – куб. При цьому необхідно 

вручну враховувати порядок результату. 

Розглянемо приклад зведення числа 42 в куб і квадрат за допомогою 

логарифмічної лінійки: 

1. Установлюємо бігунок на розподіл 4,2 шкали D і за вказівкою бігунка 

зчитуємо число на шкалі А (17,64). 

2. Визначаємо порядок результату зведення в квадрат. Для цього 

насамперед визначаємо порядок вихідного числа. 1102,442 , отже, порядок 

вихідного числа 1. Скориставшись правилом зведення числа в степінь  

mnmn XX )( , визначимо порядок результату. У нашому випадку n = 1 
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(порядок вихідного числа), m = 2 (зведення в квадрат), отже, порядок 

результату – 1ˑ2 = 2. 

3. Приблизний результат піднесення числа 42 в квадрат – 

176410064,171064,17 2 . 

4. За покажчиком бігунка зчитуємо число на шкалі К (74) та визначаємо 

порядок результату зведення в куб. У цьому випадку n = 1, m = 3, отже, порядок 

результату – 1 ˑ 3 = 3. 

5. Приблизний результат піднесення числа 42 в куб – буде 

740001074 3 . 

Добування кореня – дія, зворотня зведенню в степінь, тому для того, щоб 

добути квадратний корінь із числа встановлюють покажчик бігунка на поділку, 

що відповідає цьому числу на шкалі А, а результат визначають покажчиком 

бігунка на шкалі D. Для добування кубічного кореня покажчик установлюють 

за шкалою К, а результат знову ж буде на шкалі D. Так само, як і для зведення в 

степінь, порядок результату необхідно розраховувати вручну. 

Завдання для самостійної роботи 

1. За допомогою логарифмічної лінійки потрібно виконати наступні дії: 

Помножити 4169 на 5; 187 на 4; 

Визначити суму чисел 493 та 85; 51 та 651. 

 

 

Рисунок 2.6 – Піднесення до квадрата  та куба за допомогою 

логарифмічної лінійки 
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Контрольні питання 

1. Яку основну мету переслідував Джон Непер, працюючи над 

створенням пристроя, що отримав його ім’я? 

2. Опишіть, як влаштовані палички Непера? 

3. Хто є автором логарифмічної лінійки? 

4. У чому полягає основний принцип дії логарифмічної лінійки? 

5. Які дії можливо виконувати за допомогою паличок Непера та 

логарифмічної лінійки? 

Література:  [3, 4, 5]. 

 

Практичне заняття 3 

Тема. Створення презентації «Історія ЕОМ» 

Мета: ознайомити студентів з історією ЕОМ від електромеханічних 

обчислювальних пристроїв до електронних; розглянути покоління ЕОМ. 

3.1 Від електромеханічних обчислювальних пристроїв до 

електричних 

До кінця ХІХ ст. пристрої для обчислень були ручними або механічними. 

І тільки в кінці ХІХ ст. американський учений Герман Голлеріт (1860 – 1929) 

запропонував новий пристрій, робота якого базувалася на використанні 

електричного струму – табулятор. Він був призначений для опрацювання 

даних перепису населення. Дані про конкретну людину не записувалися на 

аркуші паперу, а відмічались отворами у строго визначених місцях 

персональної перфокарти. 

Система Голлеріта виграла конкурс на проведення перепису населення 

США  1890 р. Успіх табулятора був величезним. Якщо дані попереднього 

перепису населення опрацьовували 500 співробітників спеціального агентства 

протягом 7 років, то Голлеріт із 43 співробітниками на 43 машинах виконав 

опрацювання даних за 2,5 роки. 
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Заснована Голлерітом 1896 р. фірма з випуску табуляторів, зазнавши 

низку реорганізацій і зміну власників, з 14 лютого 1924 р. стала 

називатись IBM Corporation. 

До середини ХХ ст. розроблялися різноманітні конструкції механічних і 

електромеханічних обчислювальних пристроїв. Вони надавали змогу значно 

прискорити процес обчислення. 

Середина ХХ ст. була відзначена кількома чинниками, що вплинули на 

розвиток обчислювальної техніки. Одним із таких чинників виявилися 

досягнення науки, що вивели її на якісно новий рівень, іншим – політична 

конфронтація у світі, що призвела до розв’язання Другої світової війни. 

Підтримуючи розвиток науки і нових технологій, украй необхідних для 

отримання перемоги над суперником, уряди виділяли значні кошти і на 

розвиток обчислювальної техніки. У науковців і військових значно зросли 

вимоги до швидкості та якості обчислень. 

У той час учені та конструктори різних країн створили якісно нові 

обчислювальні машини, у яких використовувалися електричні пристрої. У 

Німеччині 1938 р. Конрад Цузе (1910 – 1995) створив першу обчислювальну 

машину на електромеханічних реле, яку назвав Z1. У ній використовувалося 

двійкове кодування. 

У США 1939 р. Джон Вінсент Атанасов (1903 – 1995) разом зі своїм 

студентом Кліфордом Беррі (1918 – 1963) створили перший комп’ютер на 

електронних лампах з використанням двійкового кодування – ABC (англ. 

Atanasoff Berry Computer). Дещо пізніше (1939 – 1944 рр.), також у США, 

Говард Ейкен (1900 – 1973) у співробітництві з ІВМ створив обчислювальну 

машину Марк-1 на електромагнітних реле з автоматичним керуванням 

послідовністю операцій. 

На початку 1940-х років в умовах цілковитої секретності вчені Вели-

кобританії створили обчислювальну машину Colossus1, призначену для 

дешифрування радіограм фашистської Німеччини. Від інших машин того часу 

її відрізняло те, що програма, за якою вона працювала, зберігалася в її пам’яті. 
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У розробці цієї машини брав участь видатний англійський математик Алан 

Тьюрінг (1912 – 1954). 

1943 – 1946 рр. у США Джон Моучлі (1907 – 1980) і Преспер Еккерт 

(1919 – 1995) створили ENIAC (англ. Electronic Numerical Integrator 

and Calculator – електронний цифровий інтегратор і обчислювач) – електронну 

обчислювальну машину (ЕОМ), що містила 18 000 електронних ламп, важила 

30 тонн і виконувала п’ять тисяч операцій за секунду. По завершенні цього 

проекту вони відразу почали роботу над новим комп’ютером на замовлення 

військового відомства США – EDVAC (англ. Electronic Discrete Variable 

Automatic Computer – електронний дискретно змінний автоматичний 

обчислювач). До розробки залучився відомий американський математик Джон 

фон Нейман (1903 – 1957), який у статті «Попередня доповідь про машину 

EDVAC» сформулював основні принципи побудови універсальної 

обчислювальної машини. Вони стали відомі всьому світові як «принципи фон 

Неймана». 

Перший комп’ютер, у якому реалізовані на практиці принципи фон 

Неймана, був створений 1949 р. у Великій Британії у Кембріджському 

університеті Морісом Вілксом (народився 1913 р.). Він отримав 

назву EDSAC (англ. Electronic Delay Storage Automatic Calculator – 

автоматичний обчислювач на електронних лініях затримки). 

3.2 Покоління ЕОМ 

EDVAC і EDSAC завершили перехід у конструкціях обчислювальних 

машин від пристроїв на основі електричних реле до пристроїв на основі 

електронних ламп. У подальшому електронні обчислювальні машини у своєму 

розвитку про-йшли кілька етапів, які отримали назву «Покоління ЕОМ». 

Перехід від одного покоління до іншого характеризується якісною зміною 

значень основних властивостей ЕОМ, до яких відносять елементну базу, 

програмне забезпечення, швидкодію, ємність оперативної і зовнішньої пам’яті, 

використання периферійних пристроїв і носіїв даних тощо. 
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ЕОМ першого покоління (1940-ві – середина 1950-х років) 

використовувалися для виконання громіздких обчислень. Це були своєрідні 

швидкодіючі потужні автоматичні арифмометри. Як елементна база в них 

використовувалися електронні лампи, десятки тисяч яких споживали дуже 

багато електроенергії, виділяли багато тепла і займали багато місця. Окрім того, 

надійність цієї елементної бази була низькою: кожні кілька хвилин виходила з 

ладу принаймні одна лампа. Швидкодія цих машин була близько 20 тисяч 

операцій за секунду, а ємність внутрішньої пам’яті – до 50 Кбайт. Але навіть ці 

ЕОМ працювали у 600 тисяч разів швидше, ніж електричні арифмометри на 

базі різних реле. Обмін даними із зовнішніми пристроями (накопичувачами на 

перфокартах, перфострічках, а пізніше – на магнітних стрічках) відбувався 

вкрай повільно. Програми для цих ЕОМ писалися «мовою нулів і одиниць» 

(мовою машинних кодів). Це було неймовірно складною і кропіткою роботою, 

при чому для кожного типу ЕОМ така мова була своя. 

Приклади ЕОМ першого покоління: 

 у СРСР: МЭСМ, БЭСМ 1, М 1, Стрела, Минск 1, Урал 1, M 20, Сетунь, 

БЭСМ 2, Раздан; 

 у інших країнах: EDVAC, EDSAC, Whirlwind I, EVIDAC, IBM 701. 

ЕОМ другого покоління з’явилися наприкінці 1950-х років. Це було 

зумовлено насамперед появою напівпровідників і створенням на їх основі 

транзисторів, які замінили електронні лампи. ЕОМ на транзисторній 

елементній базі докорінно змінили більшість уявлень про можливості та роботу 

ЕОМ. Значно зросла їх надійність, вони могли вже працювати упродовж 

кількох діб без перерви. Скоротилися витрати електроенергії, зменшилися 

розміри окремих пристроїв і всієї машини в цілому. 

Швидкодія ЕОМ другого покоління досягла 100 тисяч операцій за 

секунду, ємність внутрішньої пам’яті збільшилася до 300 Кбайт, ускладнилася 

архітектура ЕОМ, з’явилися дисплеї та накопичувачі на магнітних дисках. У 

написаних програм стався перехід від мов машинних кодів до мов 

програмування низького рівня, які були універсальнішими. Це робило 
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програмування простішим і доступнішим. З’явилися перші операційні системи, 

які дали змогу автоматизувати процеси обміну даними між пристроями ЕОМ, 

спростили обмін даними між ЕОМ і користувачем. Стрімко розширилося коло 

задач (математичних, статистичних, логічних та інших), для розв’язування яких 

почали використовувати ЕОМ. 

Приклади EOM другого покоління: 

 у СРСР: М 40, Урал 11, 14, 16, Минск 2, 22, БЭСМ 6, М 222, МИР 1,    

Наири, Рута 110; 

 в інших країнах: Atlas Guidance Computer, NEAC 2201, Atlas, IBM 

1401, IBM 7090, PDP 1. 

Період 1960-х років характеризується появою промислової технології 

створення інтегральних схем (ІС) та їх широким застосуванням в електронній 

техніці. Інтегральні схеми були покладені в основу ЕОМ третього покоління, 

які почали з’являтися в середині 1960-х років. Швидкодія цих машин 

підвищилася до 10 мільйонів операцій за секунду, а ємність внутрішньої 

пам’яті розширилася до декількох мега байтів. 

Для машин третього покоління характерна поява мов програмування 

високого рівня. За своєю структурою вони наблизилися до звичайної людської 

мови. Це спростило процес написання програм і спричинило появу великої 

кількості різноманітних прикладних програм. Машини третього покоління 

почали активно використовувати для опрацювання графічних і звукових даних. 

Приклади ЕОМ третього покоління: 

 у СРСР: Днепр 2, ЕС 1010, ЕС 1050, ЕС 1060, МИР 2, Наири 2; 

 в інших країнах: IBM System/360, IBM System/370, ILLIAC IV. 

Загальний якісний стрибок у розвитку науки і техніки відбувся 

наприкінці 1970-х – на початку 1980-х років, що створило підгрунтя для 

створення нових машин, можливості та сфери застосування яких значно 

розширилися. Це спричинило появу четвертого покоління ЕОМ.  Елементною 

базою машин цього покоління є великі інтегральні схеми (ВІС) і надвеликі 

інтегральні схеми (НВІС), тобто мікросхеми з високою щільністю малих 
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елементів. Різко зменшилися розміри ЕОМ, швидкодія зросла до сотень 

мільйонів операцій за секунду, а ємність внутрішньої пам’яті – до сотень 

мегабайтів і навіть гігабайтів.  

Удосконалилися також зовнішні пристрої, значно розширилося їх коло. 

З’явилися перші персональні комп’ютери, розроблені фірмами: MITS 

(англ. Micro Instrumentation and Telemetry Systems – системи мікроінструментів 

і телеметрії) – комп’ютер Altair8800 (1975 р.); Apple Computer Company – 

комп’ютер Apple (1976 р.); IBM – комп’ютер IBM PC (1981 р.). 

Широке розповсюдження персональних комп’ютерів значно розширило 

коло задач, що розв’язуються за допомогою ЕОМ. З’явлися такі елементи 

штучного інтелекту, як розпізнавання символів і звуків, синтез мови. 

Комп’ютери стали  доступними для широкого кола користувачів і почали 

використовуватися в різних сферах діяльності людини. 

Приклади ЕОМ четвертого покоління: 

 у СРСР: ЕС 1015, 1066, СМ 1420, 1700, Эльбрус, персональні: 

Электроника МС0501, Электроника 85, Искра 226, Пошук; 

 в інших країнах: IBM System/370 Extended Architecture, IBM RISC 

System/6000, AS/400, CYBER 205, Cray 2, персональні: IBM PC, Apple II, Apple 

Macintosh, BlueGene. 

Останнім часом комп’ютерний світ розвивається шляхом удосконалення 

апаратної і програмної складової комп’ютерів. Широкого розповсюдження 

набули персональні комп’ютери, а в останні роки – мобільні персональні 

комп’ютери.  

Завдання для самостійної роботи 

1. Підготувати невелику доповідь і презентацію про засоби обчислення в  

попередні віки. 

2. Складіть хронологічну таблицю створення засобів обчислення. 

3. Заповніть таблицю 
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Контрольні питання 

1. Які пристрої розробили Блез Паскаль, Чарльз Беббідж, Герман 

Холлеріт?  Для яких цілей вони використовувалися? 

2. Порівняйте принцип роботи аналітичної машини Беббіджа та фон 

Неймана. 

3. Скільки поколінь ЕОМ ви знаєте?  За значенням яких властивостей 

можна віднести ту чи іншу ЕОМ до певного покоління? 

4. Внесок Конрада Цузе у створення перших обчислювальних цифрових 

машин. 

5. Для розв’язання яких задач була побудована машина Атанасова? 

Література:  [6, 7, 8]. 

 

 

Практичне заняття 4 

Тема. Історія розвитку обчислювальної техніки в Україні 

Мета: ознайомити студентів з періодами та українськими вченими, що 

ввійшли в історію становлення інформатики. 

Наприкінці 90-х років, молодій людині, яка звикла бачити навколо себе 

тільки іноземну радіотехніку, важко уявити собі, що в нашій країні  (точніше у 

Радянському Союзі) колись була самостійна електронна промисловість і власні 

оригінальні комп’ютери. Проте це так. Більш того, на початковому етапі 

розвитку наша країна майже не відставала від Заходу, а за рівнем ідей іноді 

випереджала іноземні розробки. 
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Драматична історія вітчизняної обчислювальної техніки може бути 

умовно поділена на чотири етапи: зародження (1948–1952 роки), розквіт (1950–

60-і роки), наслідування (1970–80-ті роки) і, нарешті, крах (початок 1990-х 

років). 

4.1 Зародження історії 1948 – 1952 рр. 

Історія вітчизняних обчислювальних машин починається 1948 року і 

тісно пов’язана з іменами трьох батьків-засновників: Сергія Олексійовича 

Лебедєва (1902–1974), Ісаака Семеновича Брука (1902–1974) і Башира 

Іскандаровича Рамєєва (1918–1994). Усі троє за освітою були енергетиками, 

вони прийшли до ідеї створення ЕОМ, виходячи з потреб трудомістких 

енергетичних розрахунків і маючи досвід роботи на аналогових 

обчислювальних машинах. У Радянському Союзі було відомо про американські 

проекти цифрових машин, але ці відомості були дуже поверхневими, тому 

перші радянські комп’ютери створювалися цілком незалежно від зарубіжних. 

1948 року в Інституті електротехніки Академії наук Української РСР під 

безпосереднім керівництвом директора інституту С. А. Лебедєва почалося 

спорудження експериментальної Малої Електронної Рахункової Машини 

(МЕСМ). Роботи проводилися в секретній лабораторії в містечку Феофанія під 

Києвом, колективом з 12 наукових співробітників і 15 техніків. Через два роки, 

1951 року, ця перша вітчизняна ЕОМ запрацювала. Вона мала такі 

характеристики: 

 загальна кількість електронних ламп – близько 6000; 

 система числення – двійкова; 

 кількість розрядів – 16 для кодування числа і 1 для кодування знаку; 

 ємність запам’ятовувального пристрою – 31 число та 63 команди; 

 швидкодія – близько 3000 операцій за хвилину. 

 уведення даних за допомогою перфокарт або штекерного комутатора.   

У машині Лебедєв, незалежно від фон Неймана, реалізував основні 

принципи класичної архітектури: зберігання програм в оперативній пам’яті, 

двійкову систему числення. Незважаючи на те, що МЕСМ по суті була лише 
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макетом діючої машини, її використовували для розв’язання реальних завдань, 

які вимагали більшого обсягу обчислень. 

Тоді ж, 1948 року І. С. Брук, який керував лабораторією в Енергетичному 

інституті АН СРСР, і його молодий колега Б. І. Рамєєв спроектували 

обчислювальну машину з програмним управлінням. Хоча проект не був 

реалізований, він суттєво вплинув на всі наступні розробки їх авторів. 1950 

року Брук все-таки приступив до практичної реалізації проекту створення 

ЕОМ. Оскільки невеликий колектив лабораторії працював окремо від інших 

організацій і отримував фінансування тільки від Академії наук, то масштаби 

роботи були невеликими. За два роки зусиллями дев’яти осіб була побудована 

ЕОМ М-1, яка налічує всього 750 ламп (порівняйте з 6000 у МЕСМ).  

4.2 Розквіт історії 50–60 рр. 

Подальший розвиток обчислювальної техніки в Радянському Союзі тісно 

пов’язаний з військовими запитами і оточений атмосферою секретності. 

Ініціатором урядових рішень був академік Міхайло Олексійович Лаврентьєв. 

1953 року майже одночасно на світ з’явилися дві повномасштабні вітчизняні 

ЕОМ. 

Велика Електронна Рахункова Машина (БЕСМ) була побудована в акаде-

мічному Інституті точної механіки та обчислювальної техніки (ІТМ і ОТ) АН 

СРСР. Машина мала оперативну пам’ять 2048 слів і бистродію 8000 оп./с, що 

того часу було рекордом для Європи. 

«Стріла» – перша вітчизняна серійна ЕОМ середньої продуктивності із 

швидкодією близько 2000 оп./с. Усього було побудувано 7 екземплярів цієї 

машини. 

До середини 50-х років в декількох містах різних республік Радянського 

Союзу були організовані проектні інститутів, які широко розгорнули роботи зі 

створення різних моделей ЕОМ. Для робіт тих років характерні надзвичайна 

різноманітність розробок, нічим не скутий технічний пошук, здорова творча 

конкуренція наукових шкіл. 
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Київську школу очолив легендарний радянський учений – академік            

Віктор Михайлович Глушков (1923–1982). 1962 року на базі лабораторії 

обчислювальної техніки і математики Української Академії наук, у якій під 

керівництвом С. А. Лебедєва створювалася перша з радянських ЕОМ, він 

організував перший у країні Інститут кібернетики, що став незабаром 

провідним науковим центром у галузі кібернетики, інформатики, 

обчислювальної техніки. 

Внесок В. М. Глушкова в інформатику величезний, людина 

енциклопедичних знань, блискучий математик (його докторська дисертація 

була присвячена топологічній алгебрі) і організатор науки, він не тільки 

розробляв абстрактні теоретичні питання конструювання ЕОМ, але і 

безпосередньо керував їх технічним проектуванням і виготовленням, винаходив 

алгоритми і методики використання комп’ютерів у різних областях. 

Глушковим В. М. і його колегами було створено кілька оригінальних 

моделей комп’ютерів: машина загального призначення «Київ», керуюча ЕОМ 

«Дніпро», мала напівпровідникова «Промінь», у якій програма довжиною до 100 

команд набиралася штекерами на комутаційному полі. Найвидатнішою 

розробкою київської школи була серія машин для інженерних розрахунків 

«МИР»: – «МИР-1» (1965 р.), потім з’явилися «МИР-2» (1969 р.) і «МИР-3». Їх 

головною відмінною рисою від інших ЕОМ була апаратна реалізація машинної 

мови, близької до мови програмування високого рівня. ЕОМ сімейства «МИР» 

інтерпретували алголоподібну мову "АНАЛИТИК", що була  розроблена в 

Інституті кібернетики під керівництвом В. М. Глушкова, О. А. Летичевського, 

Ю. В. Благовєщенського, А. А. Дородніциної. ЕОМ серії «МИР» до середини 

70-х років були найбільш масовими машинами в країні у своєму класі і стали 

прототипами сучасних персональних ЕОМ.  

Під керівництвом В. Глушкова було розроблено відоме сімейство машин 

«Дніпро-1» і «Дніпро-2». Колектив розробників ЕОМ «МИР-1» на чолі з               

В. М. Глушковим був відзначений Державною премією СРСР. 



25 

 

В кінці 60-х років під керівництвом В.М. Глушкова було розпочато 

розробку ЕОМ «Україна» – наступний крок у розвитку інтелектуалізації ЕОМ і 

розвитку архітектури високопродуктивних універсальних ЕОМ, що 

відрізнялась від архітектурних принципів Дж. фон Неймана. ЕОМ «Україна» не 

була побудована через відсутність в той час необхідної елементної бази. 

Ідеї, покладені В.М. Глушковим в основу проекту «Україна», багато в 

чому перевершували те, що було використано в американських універсальних 

ЕОМ  70-х років. 

У 1974 р. В. М. Глушков на конгресі IFIP виступив з доповіддю про 

рекурсивну ЕОМ (співавтори В. О. Мясников, М. Б. Ігнатьєв, В. О. Торгашев). 

Він висловив думку про те, що тільки розробка принципово нової 

нефоннеймановської архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити 

проблему створення супер ЕОМ, продуктивність яких збільшується 

необмежено при нарощуванні апаратних засобів. Ідея побудови рекурсивної 

ЕОМ, підтриманої потужним математичним апаратом рекурсивних функцій, 

випередила свій час і залишилася нереалізованою через відсутність необхідної 

технічної бази. 

На конгресі IFIP в 1974 р. у Стокгольмі В.М. Глушкову за рішенням 

Генеральної Асамблеї IFIP була вручена спеціальна нагорода – срібне осердя.  

В кінці 70-х років В.М. Глушков запропонував принцип макроконвеєрної 

архітектури ЕОМ з багатьма потоками команд і даних (архітектура MIMD за 

сучасною класифікацією) як принцип реалізації нефоннеймановської 

архітектури. 

Розробка макроконвеєрної ЕОМ була виконана в Інституті кібернетики 

під керівництвом В. М. Глушкова С. Б. Погребинським (головний конструктор),        

В. С. Михалевичем, О. А. Летичевським, І. М. Молчановим. Машина ЕС-2701 

(1984 р.) і обчислювальна система ЕС-1766 (1987 р.) були передані в серійне 

виробництво на Пензенський завод ЕОМ. На той період це були найпотужніші 

в СРСР обчислювальні системи з номінальною потужністю, що перевищує 

рубіж 1 млрд. оп./сек. При цьому в багатопроцесорній системі забезпечувалися 
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майже лінійне зростання продуктивності під час нарощування обчислювальних 

ресурсів і динамічна реконфігурація. Вони не мали аналогів в світовій практиці 

і стали оригінальним розвитком ЕС ЕОМ у напрямку високопродуктивних 

систем. Побачити їх в дії В. М. Глушкову вже не довелося. 

4.3 Наслідування 70 – 80-ті роки 

Мейнфрейми 

Перше, найбільш важливе для потреб народного господарства, науки і 

освіти сімейство ЕОМ загального призначення називається ЄС ЕОМ – Єдина 

система ЕОМ. Вона повинна була відтворити архітектуру мейнфреймів IBM 

S/360. При цьому вирішальне значення у виборі прототипу мала та обставина, 

що до цього часу для системи 360 у світі був накопичений великий обсяг ПЗ.  

До виробництва ЄС ЕОМ було залучено близько 100 організацій, понад 200 

тисяч учених, інженерів і техніків, близько 300 тисяч робітників із СРСР і 

соціалістичних країн. У першу половину 1970-х років була завершена розробка 

і налагоджений масовий випуск висхідного ряду базових моделей першого 

покоління ЄС ЕОМ, яке називалося «Ряд-1»: ЄС-1010 (Угорщина), ЄС-1020 

(Болгарія), ЄС-1030 (СРСР) ЄС-1040 (НДР), ЄС-1050 (СРСР). 

У другій половині 1970-х і першій половині 1980-х років з’явилися 

модернізовані моделі «Ряду-1» (ЄС-1022, ЄС-1033 і ін.), а також були 

розроблені і освоєні у виробництві моделі «Ряду-2» (ЄС-1015, ЄС-1025 і т.д.), 

що враховують архітектурні особливості Системи 370. Найвищої точки свого 

розвитку ЄС ЕОМ досягла в моделях «Ряду-3», розроблених у другій половині 

1980-х років (ЄС-1016, ..., 1066). Ці машини, не враховуючи надійність і 

співвідношення ціна/продуктивність, загалом відповідали рівню IBM S/370 і 

забезпечували повну програмну сумісність із цією системою. 

Міні-ЕОМ 

Друге сімейство, що створювало архітектуру і систему команд 

популярних комп’ютерів фірми DEC, повинно було покрити потребу країни в 

міні-комп’ютерах, воно позначалося СМ ЕОМ – Система малих ЕОМ. У рамках 

цього сімейства були розроблені і випускалися масовими тиражами програмно-
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сумісні з PDP-11 16-розрядні СМ-3 (1978 р.), СМ-4 (1979 р.), СМ-1420 (1983 р.), 

СМ-1425 (1989 р.). Згодом був освоєний випуск 32-розрядних СМ-1700, 

сумісних з VAX-11. 

СуперЕОМ 

Сімейство суперЕОМ, значно менше за обсягом виробництва,  

порівнянно з ЕОМ загального призначення і зорієнтоване на специфічні сфери 

застосування, виявилося менш залежним від світового стандарту ПЗ, тому тут 

розробники отримали велику свободу. До середини 1970-х років 

продуктивність зарубіжних суперЕОМ, вироблених фірмами Cray і Burroughs, 

уже наближалася до 200 MFLOPS.  

Група розробників, очолювана Всеволодом Сергійовичем Бурцевим (1927 

р. н.), що змінив в 1973 році на посаді директора легендарного С.А. Лебедєва, і 

Борисом Арташесович Бабаяном (1933 р. н.), узяла за основу архітектуру 

Burroughs і, базуючись на ній, почала розробку серії високопродуктивних 

багатопроцесорних обчислювальних комплексів (БОК) «Ельбрус». 1979 року 

були завершені роботи зі створення «Ельбрус-1» загальною продуктивністю 15 

MFLOPS, 1985 року успішно завершені державні випробування 

десятипроцессорного  «Ельбрус-2» продуктивністю 125 MFLOPS.  

4.4 Крах історії (90-ті роки) 

Політичні та економічні потрясіння початку 90-х років докорінно змінили 

ситуацію. Скінчилася холодна війна, розпався СРСР, за ним – уесь 

соціалістичний табір. Відкрилися кордони, колишні республіки СРСР почали 

входити на світовий ринок з його жорстокою конкуренцією. У цих умовах 

вітчизняні ЕОМ цивільного призначення виявилися абсолютно 

неконкурентоспроможними і були миттєво «зметені» з ринку. Протягом 

декількох років країну наповнили імпортні комп’ютери всіх можливих 

різновидів. 

Вітчизняна електронна промисловість фактично перестала існувати, 

державне фінансування науково-дослідних і конструкторських робіт майже 

припинилося. 
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Водночас на тлі загального занепаду з’явилися «острівці» стабільності і 

навіть прогресу, надія на майбутнє відродження вітчизняного 

комп’ютеробудування. Це насамперед стосується військової техніки, яка може 

бути цілком незалежною від імпорту. Виробництво та розробка ЕОМ 

спеціального призначення триває, зокрема, не втрачено досвід, набутий 

розробниками бортових обчислювальних пристроїв для авіації і космонавтики. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Підготуйте доповідь про розвиток обчислювальної техніки в Україні. 

2. Запишіть хронологію становлення та розвитку обчислювальної техніки 

в Україні. 

3. Заповніть таблицю 

Період становлення Головні події періоду 

  

 

Контрольні питання 

1. Опишіть внесок українських учених у розвиток обчислювальної 

техніки. 

2. Хто брав участь у розробці першої вітчизняної ЕОМ?  Коли вона була 

створена? 

3. Наведіть приклади сімейств МініЕОМ і СуперЕОМ. 

4. У чому полягає внесок Лебедєва в історію інформатики? 

5. Який внесок В. М. Глушкова у становлення вітчизняної кібернетики? 

Література:  [6, 7, 8, 9]. 

 

 

Практичне заняття 5 

Тема.  Історія розвитку програмного забезпечення 

Мета: ознайомити студентів з розвитком програмного забезпечення, 

першими мовами та системами програмування. 

5.1 Еволюція програмного забезпечення 

50-і роки: бібліотеки стандартних програм і асемблери 
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Першочерговим завданням програмістів на цьому етапі було створення 

бібліотек, які забезпечували б виклик стандартних програм із зовнішньої 

пам’яті і автоматично підключали їх до головної програми. Ідея використання 

підпрограм була реалізована Грейс Хоппер іще до появи ЕОМ. 

Друга проблема була пов’язана з мнемонічним кодуванням і 

автоматичним розподілом пам’яті. Уперше вона була вирішена в Кембриджі у 

Великобританії на ЕОМ EDSAC (1949 р.). Замість того, щоб записувати коди 

операцій двійковими цифрами, програміст писав текст програми символічною 

мовою, користуючись мнемонічними позначеннями операцій і умовними 

адресами, а спеціальна програма (керівник проекту Моріс Вілкс назвав її 

системою що збирає – англ. assembly system) автоматично перетворювала 

мнемонічні коди на «зрозумілі» для машині двійкові. 

Мови програмування низького рівня, у яких коди операцій замінені на 

мнемонічні позначення, почали називатися мовами асемблера або автокодами 

(мнемокод). а програми, що перетворюють такі позначення у двійкові коди – 

асемблер. 

Інше досягнення 60-х років – створення пакетних операційних систем 

(ОС).  

70-і роки: діалогові ОС і СУБД 

Створення великих інформаційних систем поставило перед розробником 

загального ПЗ проблему зберігання великих масивів даних і організації їх 

обробки безліччю незалежних програм. Так виникла концепція систем 

управління базами даних (СУБД). Розробка ефективних СУБД виявилася 

завданням не менш трудомістким, ніж проектування ОС. Перша промислова 

СУБД IMS для IBM 360/370 була створена корпорацією IBM у 1969–1970 роках 

у рамках проекту польоту людини на Місяць «Аполон» і вимагала великих 

капіталовкладень. 

Використання СУБД зробило справжню революцію в індустрії обробки 

даних.  

80-і роки: настільні ППП, CASE-технології 
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На неймовірно широкому ринку ПЗ виникла запекла конкуренція. 

Показова щодо цього доля фірми Microsoft. Її активна, навіть агресивна 

маркетингова стратегія призвела до того, що продукція Microsoft стала 

фактичним стандартом на ринку офісного ПЗ, а операційна система Windows 

зуміла перемогти більш прогресивну за своїми ідеями систему OS/2 фірми IBM. 

Великим успіхом у 80-і роки можна вважати розробку CASE-технологій 

(Computer Aided Software Engineering) – технологій автоматизованого 

проектування програмного забезпечення. Їх необхідність виникла зі створенням 

інформаційних систем для великих організацій, які об’єднують сотні 

користувачів і оперують з тисячами об’єктів і екранних форм. Навіть 

застосування засобів СУБД і мов високого рівня, таких, як Cobol, Pascal або C, 

не усуває програміста від рутинної роботи з  проектування пов’язаних 

інформаційних таблиць і організації діалогу. 

Автоматизовані технології дозволяють відмовитися від більшості 

механічної роботи. Спеціальними мовами надвисокого рівня – символьними 

або графічними описується постановка задачі, а система сама, користуючись 

убудованими в неї стандартними правилами проектування, генерує код на 

звичайною мовою програмування. Програмісту залишається підправити текст, 

якщо він його чомусь не влаштовує, пропустити через компілятор і отримати 

готову програму. 

90-і роки: комп’ютерні мережі та мультимедіа 

Сталося те, що передбачали давно: обчислювальна техніка та техніка 

зв’язку, злившись воєдино, призвели до справжнього інформаційного вибуху. 

Мільйони комп’ютерів, розкиданих по всьому світу, виявилися пов’язаними 

всесвітньою павутиною Інтернету. Гігантські обсяги наукової, культурної і 

будь-якої іншої інформації стали доступними для кожного рядового 

користувача.  

Поява мережі Інтернету викликала народження цілої галузі 

нематеріального виробництва – мережевого бізнесу. Тисячі фірм займаються 

наданням доступу до Інтернету (Internet providing) і надають різні послуги з 
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організації електронної пошти, публікації і пошуку інформації в мережі, 

розміщення реклами, електронної торгівлі і т. д. Річний оборот таких гігантів 

мережевої індустрії, як America On Line (AOL), Yahoo, Amazon, вимірюється 

мільярдами доларів, і це – тільки початок. 

У 90-х роках мультимедійні технології перейшли з розряду 

експериментальних у загальнодоступні. Буквальний переклад слова multimedia 

– «багато середовищ» маються на увазі типи об’єктів, з якими має справу 

комп’ютер.  

Лише в середині 90-х років спільними зусиллями математиків, 

програмістів та інженерів-розробників відеокарт були створені методи 

стиснення і представлення зображень, що дозволили зменшити обсяг обчислень 

у тисячі разів і зробити відео доступним. Негайно ж прилавки 

магазинівзаполонили відеоігри, інші розважальні та навчальні  програми, які 

сповна використали нові можливості комп’ютера. 

5.2 Мови програмування 

Значний внесок у становлення теорії програмування на ранній її стадії 

зробив патріарх вітчизняної кібернетики А. А. Ляпунов. Він запропонував 

формальний запис програми у вигляді операторної схеми і прочитав 1952/53 

навчального року в стінах МДУ перший у СРСР курс програмування. На основі 

операторної схеми М. Р. Шура-Бура і учень Ляпунова А. П. Єршов у 1954–1956 

роках створили перші компілятори для ЕОМ БЕСМ і «Стріла». 

Безсмертний Fortran 

Прабатьком всіх мов програмування є Fortran – FORmula TRANslator. 

Він спочатку призначався для програмування суто обчислювальних задач. 

Мова була розроблена в фірмі IBM під керівництвом Джона Бекуса. Ідея 

з’явилася 1954 року, а перша реалізація компілятора для IBM 704 виконана 

1957 року. Компілятор постачався безкоштовно разом з ЕОМ, це обумовило 

його високу популярність в наукових колах, зайнятих математичними 

розрахунками. Згодом мова удосконалювалася і доповнювалася. Протягом двох 
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подальших років з’явилися версії Fortran-II і III,  1962 року – версія Fortran-IV, 

1977 року – не менш відома Fortran-77 і т. д. 

Компілятори з Фортрана є на всіх апаратно-програмних платформах, це – 

улюблена мова фізиків та інженерів.  

Fortran використовувався більше п’ятидесяти років, це – основна мова для 

деяких завдань, що вимагають величезних обчислень, таких як моделювання 

погоди і клімату, гідрогазодинаміка, обчислювальна хімія, квантова 

хромодинаміка, моделювання динаміки сонячної системи, обчислення орбіт 

штучних супутників і багато інших. Фрагмент найпростішої програми на 

Фортрані, що створює уявлення про синтаксис мови: 

C      MAIN PROGRAM  

101 FORMAT(208)  

102 FORMAT(//'N=',15, 5X, 'R=', 15  

1//6X, 'M', 5X, PROB)  

103 FORMAT(18, F14.10)  

201 READ(1,101) N, IR  

WRITE(3,102) N, IR  

IF(N) 202, 202, 203  

202 STOP  

203 IF(IR) 202, 202, 204  

204 M=O  

P=COMBF(N,M)*COMBF(IR-1,N-M-1)  

1/COMBF(N+IR-1,IR)... 

 

Fortran вплинув на розвиток наступних мов: ALGOL 68, Basic, PL/I. 

Cobol – мова для бухгалтерів і мови СУБД 

Через два роки після появи Фортрана, коли злегка «вщухли» захоплення 

трансляцією формул, з’ясувалося, що ця мова ідеально підходить для фізиків, 

та малопридатна для економічних, комерційних, бухгалтерських розрахунків. 

1959 року група виробників і споживачів ЕОМ з ініціативи Грейс Хоппер 

почала шукати незалежного спонсора, який би міг профінансувати створення 

нової стандартної мови, спеціально розрахованої на обробку економічних 

даних. Цю ідею підтримали в Міністерстві оборони США. Була утворена 

робоча група CODASYL – Conference on Data Systems Languages, яка після 
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довгих суперечок і зволікань запропонувала проект мови Cobol – COmmon 

Business Oriented Language – спільну мову, орієнтовану на бізнес. 

Програма може бути налагоджена на будь-яке обладнання. Автори Cobol  

припускали, що програми нею писатимуть рядові бухгалтери, для яких 

скорочення і формули можуть видатися занадто складними, тому зробили мову 

максимально наближеною до англійської, навіть знаки операцій замінили на 

слова: замість «+» пишуть оператор ADD, а замість знака присвоювання «=» 

оператор GIVING (отримуючи). У результаті мова стала хоча і зрозумілою для 

англомовного користувача, але занадто багатослівна. 

Так виглядає фрагмент програми мовою Cobol: 

1010 IDENTIFICATION DIVISION.  

1020 PROGRAM-ID "EXAMPLE".  

1030 ENVIROMENT DIVISION.  

1040 INPUT-OUTPUT SECTION.  

1050 FILE-CONTROL.  

1060 SELECT CD ASSIGN TO "SYS010" UNIT-RECORD  

2540R.  

1070 SELECT TT ASSIGN TO "SYS009" UTILITY 2400. 

1080 DATA DIVISION.  

1090 FILE SECTION.  

1100 FDCDDATA RECORD IS C  

1110LABEL RECORDS ARE OMITTED.  

1120 01C.  

1130 02 C1 PICTURE 9(4).  

1140 02 C2 PICTURE 9.  

1150 02 C3 PICTURE X(70).  

...  

1290 PROCEDURE DIVISION.  

1300 P1.OPEN INPUT CD, OUTPUT TT.  

1310 P2.READ CD, AT END GO TO P3.  
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1320 MOVE C1 TO D1.  

1330 MONE C2 TO D2.  

1340 MOVE C3 TO D3.  

1350 ADD C1, C2, GIVING D4.  

1360 WRITE T FROM D.  

1370 GO TO P2.  

1380 P3.CLOSE SD, TT.  

1390 STOP RUN. 

 

 

Група CODASYL продовжила свою роботу, 1968 року опублікувала 

розширення Cobol для роботи з базами даних. Наприкінці 70-х років почав 

переважати реляційний підхід, з’явилася можливість створити уніфіковану 

мову реляційних баз даних. Такою мовою стала SQL (Structured Query 

Language). 

На сьогодні SQL є загальноприйнятим стандартом мови баз даних, він 

реалізований у всіх промислових СУБД різних виробників. 

Colob вплинув на такі мови: PL/I, ColobScript, ABAP. 

Pascal і  його нащадки 

1971 року була розроблена нова англоподібна мова, проста і зрозуміла, 

призначена, насамперед для навчання студентів у Федеральному технічному 

університеті в Швейцарії. На честь винахідника першої обчислювальної 

машини автор Ніклаус Вірт назвав мову Pascal (Паскаль). 

Представлення про вигляд програми базовим Паскалем надає наступний 

фрагмент: 

i, n: integer;  

s: float;  

x: array[1..n] of real;  

begin  

s:=0;  
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for i:=1 to n do  

s:=s+x[i];  

s:=s/n  

end. 

 

Друге народження Паскаля прийшлося на 1984 рік завдяки французу 

Філіпу Кану, який переніс його в безмежний світ персональних комп’ютерів. 

Познайомившись з мовою Паскаль,  він розробив для нього виключно 

швидкісний компілятор Turbo-Pascal. 

Пізніше в Америці Філіп Кан заснував фірму Borland International, що 

прославилася  високоякісними розробками технологічного ПЗ мовою Паскаль. 

Паскаль виявився ідеальною мовою для навчання програмування і 

швидко завоював мільйони прихильників по обидва боки океану. Вірт був 

проти ускладнення мови, для практичного програмування великих систем він 

запропонував розширення Паскаля та назвав його Modula-2. Однак фірма 

Borland продовжувала вдосконалювати Паскаль. На початку 90-х років у ньому 

з’явилися об’єкти, які прийшли з мов Simula і Smalltalk, а в середині 

десятиріччя фірма Borland, об’єднавши в одному продукті всі досягнення свого 

часу, у тому числі концепцію модульного програмування з Modula-2, вийшла на 

ринок IBM PC з новим візуальним середовищем програмування Delphi. Цей 

пакет набув дуже великої популярності серед прикладних програмістів, у тому 

числі в країнах колишнього СРСР. 

Ще одним нащадком Паскаля є мова Ada (названа на честь Ади Лавлейс).  

Prolog – нездійснена мрія ЕОМ V покоління 

Мова Prolog (PROgramming for LOGic – програмування для логіки) була 

створена в Європі на початку 70-х років. Теорія була розроблена в Единбурзі 

(Великобританія) Робертом Ковальським і Маартеном ван Емден, перша 

реалізація здійснена Аленом Кольмарі (Colmerauer, Alain) з Марселя (Франція). 

На відміну від попередніх мов, Пролог НЕ є алгоритмічною мовою, тобто 

він не описує ЯК потрібно отримати результат. Він є декларативною мовою, 

тобто показує ЩО дано і ЩО потрібно отримати. 
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Програма мовою Prolog складається з фактів деякої предметної області і 

правил. Система сама робить логічний висновок, тобто застосовує правила до 

фактів, для цього використовується апарат математичної логіки (логіка 

предикатів першого порядку). 

Prolog вплинув на Visual Prolog, Mercury, KL0 та KL1, Datalog. 

Logo – мова для найменших 

Алгоритмічна мова, призначена не для «справжнього» програмування, а 

для навчання дітей. Мова Logo була створена видатним математиком і 

педагогом Сеймуром Пейпертом. 

Перейшовши на роботу в Массачусетський технологічний інститут, він 

поставив завдання створити таке середовище спілкування людини з 

комп’ютером, яке було б доступним навіть для дитини. Узявши за основу мову 

Lisp, Пейперт 1967 року створив геніальну своєю простотою систему 

програмування Logo, у якій оператори мови керують рухами віртуальної (тобто 

уявної) черепашки, що ковзає по екрану комп’ютера і залишає за собою 

видимий слід. Дитина, починаючи з 5–6 років, малюючи черепашкою за 

допомогою команд «уперед на стільки-то кроків», «управо на стільки-то 

градусів», сама не усвідомлюючи того, опановує фундаментальні поняття 

циклу, підпрограми, рекурсії і т. д. 

Приклад найпростішої рекурсивної програми, яка малює спіраль з 

окремих дуг окружності: 

это дуга :шаг :число_шагов  

повтори :число_шагов  

[вперед :шаг направо 10]  

конец  

это спираль :шаг  

если :шаг < 1 [стоп]  

дуга :шаг 18  

спираль :шаг / 2  

конец 
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Ця мова  програмування вплинула на NetLogo, Smalltalk, Scratch, REBOL, 

Boxer.  

Завдання для самостійної роботи 

1. Знайти та підготувати інформацію про інші мови програмуваня. 

2. Мовою Fortran обчислити суму натуральних чисел 1000 включно. 

3. Мовою Prolog виконати завдання: маємо базу даних, яка містить такі 

факти:   

likes(«Anna», apples).  

likes(«Sergiy», bananas).  

likes(«Andriy», apples).  

likes(«Sveta», chocolate).  

likes(«Vova», chocolate).  

likes(«Anna», chocolate).  

likes(«Sveta», oranges).  

likes(«Vova», bananas); 

скласти програму, що визначає:  

1) усіх, хто полюбляє банани (bananas);  

2) хто полюбляє і шоколад (chocolate) і яблука (apples). 

4. Мовами С++ , Си та С# скласти програму, яка буде записувати 

введену інформацію у файл.  

Приклад функції, що зчитує інформацію з файлу 

С++ 

double *inputvf(ifstream &f,int n, char s[40]) 

{//Объявление указателей и перемнных 

int i;  

double *a; 

// Выделение ОП под вектор 

 a=new double [n]; 

   if(a==NULL){cout<< "\n Не хватает оперативной 
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памяти под вектор"; 

               exit(1); 

              } 

//Открытие файла для чтения 

f.open (s); 

//Проверка успешности открытия файла для чтения 

   if (f.fail()) {cout<<"\n Ошибка открытия файла"; 

           exit(1); 

                 } 

   for(i=0;i< n;i++) 

      f>>a[i]; 

 //Закрытие файла 

 f.close(); 

 return a; 

} 

 

5. Спробуйте виконати попередні завдання за бажанням мовою Logo. 

Контрольні питання 

1. Хто реалізував ідею використання підпрограм? 

2. Яку назву мала мова програмування низького рівня? 

3. Коли та в рамках якого проекту було реалізовано першу СУБД? 

4. Коли створили перші компілятори для ЕОМ? 

5. Хто був автором мови Fortran? 

6. Хто розробив мови Colob і Logo та які їх особливості? 

7. Які мови можна вважати нащадками Pascal? 

Література:  [8,10, 12]. 
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Практичне заняття 6 

Тема. Історія розвитку операційних систем і прикладних програм 

Мета: ознайомити студентів з першими операційними системами та їх 

розвитком, прикладними програмами для ПК. 

6.1 Операційні системи 

Операційна система (ОС) – найважливіша частина системного ПЗ. ОС – 

це сукупність програм, що організовують та  обслуговують обчислювальний 

процес на ЕОМ. Без ОС немислима робота комп’ютера. Операційні системи 

пройшли тривалий і складний шлях еволюції. 

50-і роки: людина-оператор 

Програміст заздалегідь продумував і планував усі дії щодо налагодження 

програми, писав інструкцію для оператора і разом з колодою перфокарт здавав 

її диспетчеру обчислювального центру. Диспетчер відповідно до пріоритетів 

формував «живу чергу» завдань, укладав колоди одну за одною в спеціальні 

ящики і відносив їх у машинний зал оператору. 

Робота оператора була неймовірно напруженою. Підходячи до скриньки 

із завданнями, він брав чергову колоду, вставляв її в зчитувальний пристрій, 

потім, відповідно до інструкції, набирав на пульті команди, записував дані з 

лампочок, змотував у рулон, виданий з друкувального пристрою і разом з 

відпрацьованою колодою складав у ящик для пропущених завдань, який 

повертався знову в диспечерську ОЦ. 

Незважаючи на всі старання оператора, уникнути втрат машинного часу 

все одно не вдавалося. Поки він бігав від пристроїв уведення до виведення, 

машина простоювала. До того ж, оператор часто припускався помилок, тому 

природно і необхідно поставало завдання про автоматизацію праці операторів. 

60-і роки: від автооператора до пакетних ОС з мультипрограмуванням 

Перші ОС для автоматизації роботи оператора ЕОМ називалися 

автооператорами, моніторними системами або супервізорами. Вони 

з’явилися разом з машинами другого покоління на початку 60-х років. Для їх 

реалізації в конструкцію ЕОМ довелося внести зміни: по закінченні програми 
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або у разі виняткової ситуації відбувалася не фізична зупинка, а переривання 

(interrupt) – примусова передача керування. 

Замість того, щоб бігати з кожним новим завданням до зчитувального  

пристрою, оператори почали складати колоди перфокарт, що відповідають 

окремим завданням, у пакети завдань. Кожне завдання забезпечувалося 

керуючими картами, які задають правила поведінки автооператора спеціальною 

мовою управління завданнями (Job Control Language – JCL).  

Для того щоб зменшити внутрішні простої, був запропонований режим 

мультипрограмування (multiprogramming), реалізований у пакетних 

операційних системах 60-х років. 

У мультипрограмній ОС у пам’ять машини відразу завантажується пакет 

завдань. Система самостійно організовує обчислювальний процес. 

70-і роки: діалогові ОС з поділом часу 

Пакетні ОС 60-х років лише економили ресурси комп’ютера. Про 

програмістів ніхто не дбав, оплата їхньої праці не йшла ні в яке порівняння з 

вартістю машинного часу. 

Виникла проблема – чи можливо  так організувати обчислювальний 

процес, щоб, з одного боку, кожен користувач мав би необмежений доступу до 

машинних ресурсів, а з іншого – ці ресурси використовувалися б з високим 

ККД. 

Вирішення проблеми було знайдено. Професор Джон Маккарті 

запропонував принцип поділу часу, відповідно до якого на ЕОМ одночасно 

запускалися кілька завдань і кожне з них послідовно отримувало квант часу. До 

кожного завдання прив’язувався пристрій спілкування з користувачем 

(спочатку телетайп, потім з’явилися дисплеї) і виділялася своя область пам’яті. 

У результаті у кожного користувача складалось враження, що він один працює 

з комп’ютером. 

80–90-і роки: настільні ОС 

Мікропроцесорна революція, що відбулася на порозі 80-х років, істотно 

змінила підхід до ОС. Проблеми, що хвилювали розробників ОС для 
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мейнфреймів, зникли, оскільки для персонального комп’ютера не потрібна 

складна, розрахована на багато користувачів, система з поділом часу, саме 

поняття ОС мало стосується до перших мікрокомп’ютерів. 

CP/M. Для першого покоління 8-бітових персональних ЕОМ фактичним 

стандартом була найпростіша ОС CP/M – Control Program for Microcomputers, 

написана 1976 року Гері Кілдолом, який заснував 1984 року разом зі своєю 

дружиною компанію Digital Research. 

MS DOS 

Коли 1980 року IBM почала готувати до випуску IBM PC, у неї ще не 

було власних програмістів, що мають досвід розробки програм для 

мікрокомп’ютерів. Зовсім випадково «Блакитний гігант» звернувся до молодої 

фірми Microsoft, відомої своїми інтерпретаторами Бейсік. Швидко 

зорієнтувавшись у ситуації, молоді підприємці купили за 50 000 доларів у Тіма 

Паттерсона з фірми Seattle Computer Products операційну систему Q-DOS 

(Quick and Dirty – швидка та брудна), адаптували її та випустили 1981 року під 

фірмовою назвою MS DOS – Microsoft Disk Operating System. Це замовлення 

мало для Білла Гейтса і Пола Аллена епохальні наслідки – він започаткував 

багаторічну співпрацю з IBM і посприяв зльоту Microsoft. 

Mac-OS і NeXTSTEP 

Новий рішучий крок у розвитку настільних ОС був зроблений лідером 

Apple Стівом Джобсом після того, як він несподівано пішов з компанії 1985 

року і організував фірму NeXT Inc. Операційна система NeXTSTEP, випущена 

1987 року для комп’ютера NeXT, була побудована абсолютно по-новому, з 

використанням нових ідей об’єктно-орієнтованого програмування. Однак цей 

революційний проект не мав комерційного успіху, 1996 року фірма NeXT Inc 

була куплена Apple Computer за 425 млн доларів, а Стів Джобс повернувся в 

рідні пенати, де реалізовував ідеї NeXTSTEP в нових версіях Mac-OS.  

Ранні версії Windows 

1985 року вийшла графічна оболонка Windows 1.0, яка запускалася під 

MS DOS як звичайна резидентна програма і виконувала функції управління 
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вікнами і організації діалогу з користувачем. Однак ця оболонка була дуже 

неповороткою, на 286-х процесорах вона працювала з великим уповільненням. 

Версія 2.0 теж не користувалася успіхом, програмісти не бажали переписувати 

додатки DOS під віконний інтерфейс. Однак Microsoft продовжила наполегливо 

допрацьовувати і рекламувати систему, з третьої спроби увага користувачів 

була привернута, фірма поступово почала завойовувати авторитет на ринку 

графічних операційних систем, однак це сталося вже в 90-х роках. 

OS/2  – IBM  проти Windows 

Перша половина 90-х років відзначена жорстким протистоянням між 

двома недавніми партнерами – IBM і Microsoft на ринку ОС. Вийшовши 1987 

року на ринок персональних комп’ютерів з новою серією PS/2, IBM вирішила 

здивувати світ не тільки апаратурою, але і черговим програмним 

суперпроектом. Разом з машинами готувалася до випуску принципово нова 32-

розрядна ОС – OS/2, яка повинна була замінити DOS і перевершити всі відомі 

системи, реалізувавши графічний інтерфейс, багатозадачність, можливість 

роботи в мережі. 

Перші версії OS/2 були випущені в 1987–1990 роки, але вони не мали 

повноцінного графічного інтерфейсу і не вплинули істотно на ринок. Потім 

роботи уповільнилися, тому що Microsoft, у якій почали налагоджуватися 

справи з Windows, не проявляла особливого завзяття в розробці OS/2.  

1995 року Microsoft, витримавши драматичну паузу, випустила на ринок 

32-розрядну Windows-95 (кодове ім’я Chicago). За своїми технічними 

можливостями вона не являла собою нічого видатного, але з точки зору 

дизайну це був шедевр. Кольори вікон, форма і розміри значків, структура 

меню – усе було зроблено з великим смаком і вмінням. Система явно була 

розрахована на масового споживача. 

Linux 

Ідея вільного ПЗ в найбільш яскравій формі реалізувалася у 

феноменальному проект ОС Linux, що належить сімейства Unix-подібних 

систем.  
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6.2 Прикладні програми для персональних комп’ютерів 

Наприкінці 70-х на ринок заполонили пакети прикладних програм (ППП). 

Раніше були десятки типових програм – ОС, СУБД, компілятори, зараз – тисячі, 

але ця різниця не тільки кількісна, а принципова, оскільки ППП у 80-ті роки 

перетворилися на масовий продукт споживчого попиту. Вони розраховані не на 

професіоналів, а на рядових клерків, школярів, домогосподарок. Тому в них 

важливі не тільки, і не стільки якість самих алгоритмів, скільки простота, 

зручний інтерфейс, гарна назва, яскрава упаковка та приваблива реклама. 

Обробка текстів 

«Електричний олівець» Шрейера. Ідея перетворити ПК в електронну 

друкарську машинку реалізувалася відразу ж після випуску перших «Альтаїр». 

1975 року кінорежисер з Нью-Йорка Майкл Шрейєр поїхав до Каліфорнії, 

купив «Альтаїр», підключив до нього телевізор і клавіатуру і написав простий 

текстовий редактор під назвою «Електричний олівець». У подальшому 

аналогічну програму він написав і для інших комп’ютерів, усього було 

зроблено 78 варіантів редактора. Шрейєр намагався продавати свій пакет, але 

незабаром йому це набридло, оскільки в душі він був програмістом, а не 

бізнесменом. 

WordStar  У 1978 року за розробку текстового редактора взявся Сеймур 

Рубенштейн. У результаті з’явився WordStar – класичний текстовий процесор, 

який виявився фактичним стандартом для всіх подальших розробок в цій галузі.  

Ринок текстових редакторів. Персональний комп’ютер зробив 

революцію в конторській справі, до початку 90-х років він витіснив з офісу 

друкарську машинку. Текстовий редактор швидко перетворився на популярну 

програму, а ринок наповнився аналогічними системами. 

Найпростіші редактори мають обмежені можливості форматування 

тексту. В епоху DOS величезною популярністю користувався вітчизняний 

пакет Лексикон, створений Євгеном Веселовим, який тоді працював в  

Обчислювальному центрі Академії наук СРСР, і став неодмінною 

приналежністю будь-якого офісу в СНГ. У наш час такі редактори 
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використовуються для створення простих документів і для первинного 

введення тексту. Прикладом можуть бути редактори NotePad і WordPad. 

Сектор офісних програм виключно вигідний, за нього змагалися багато 

фірм, але лідерство на цьому стратегічному напрямі знову вдалося захопити 

Microsoft. Її продукт MS Word (версія 1.0 була випущена 1983 року), що працює 

на платформах Intel і Macintosh, являє собою багатофункціональний пакет, що 

володіє широкими можливостями з редагування, форматування, друкування 

текстів, додаванням до них формул і малюнків. Фірма Microsoft постійно 

розвиває пакет, адаптує його практично до всіх поширених у світі мов, завдяки 

цьому Word до кінця століття був фактичним стандартом текстових процесорів. 

Окрім текстових редакторів, для роботи з текстами використовуються 

різні допоміжні програми. До них відносяться системи оптичного 

розпізнавання символів OCR – Optical Character Recognition, що дозволяють 

уникнути стомлювального передрукування під час введення машинописного 

або типографського тексту в комп’ютер, системи машинного перекладу з однієї 

мови іншою, системи розпізнавання мови, що надають можливість диктувати 

тексти і т. д. 

Характерний приклад – фірма ABBYY, що вийшла на світовий ринок з 

пакетом графічного розпізнавання FineReader. 

Про систему TeX.  Її розробник – професор Стенфордського університету 

Дональд Кнут, автор класичного багатотомного видання «Мистецтво 

програмування». Як пише сам Кнут, у процесі друкування книг йому в якийсь 

момент набридло сперечатися з набирачами, які допускали багато помилок у 

математичних формулах. Він замислив створити комп’ютерну систему, яка 

сама б синтезувала математичні тексти будь-якої складності на рівні 

високопрофесійного типографа. 

1977 року Кнут занурився в тонкощі поліграфічного мистецтва. Віддавши 

новій справі 10 років життя, він подарував світовій науковій громадськості 

систему ТеХ.  TeX складається з вільно розповсюджуваного стабільного ядра і 

безлічі розширень, що створюються у всьому світі ентузіастами цієї технології. 
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Окрім математичних, існують розширення для друку хімічних формул, нот, 

словників і т. д.  

Електронні таблиці 

Одне з найвидатніших досягнень у галузі ПЗ для ПК – електронні 

таблиці (spreadsheet), які зробили комп’ютер робочим інструментом 

бухгалтерів, економістів, усіх, кому доводиться працювати з чисельними 

розрахунками. 

VisiCalc. Автором ідеї електронної таблиці був співробітник DEC Деніел 

Бріклін.  Завдяки появі табличного процесора (1979 року) різко зросли продажі 

комп’ютерів Apple. За словами користувачів, це була перша програма, заради 

якої варто було купувати комп’ютер. 

Lotus 1-2-3 і Excel  

Ідея електронних таблиць була геніальна своєю простотою, вона 

викликала справжній переворот у свідомості пересічних користувачів. На ринок 

було викинуто десятки пакетів, за функціональним можливостям всі вони були 

приблизно однакові, відрізняючись лише деталями інтерфейсу та ціною. На 

цьому тлі виділялася система Lotus 1-2-3 компанії Lotus Development, утвореної 

1982 року Мітчелом Кепором. Система Lotus 1-2-3 для IBM PC була зроблена 

так, що, в обхід DOS, працювала з відеопам’яттю, це надавало великі переваги 

за швидкодією,  порівняно з конкурентами. Окрім того, Lotus 1-2-3 мала 

вбудований текстовий редактор і засоби ділової графіки (цим пояснюється її 

незвична назва – три в одному), а також інтерактивну help-підтримку та інші 

зручності. 

1984 року до змагання з іншими виробниками долучилася Microsoft з 

табличним процесором MultiPlan для IBM PC. У подальшому він був істотно 

допрацьований щодо графічного інтерфейсу і отримав назву Excel. 1987 року 

вийшла версія Excel для Macintosh, а 1990 року – для Windows. Оскільки Lotus 

Development не змогла вчасно створити конкурентоспроможну версію свого 

продукту для Windows, Excel протягом декількох наступних років відвоював 

ринок у Lotus 1-2-3. Завдяки широкому набору стандартних функцій і 
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вбудованій мові програмування VBA – Visual Basic for Applications, Excel може 

використовуватися не тільки для найпростіших, але і для складних 

статистичних і оптимізаційних розрахунків. 

Завдання для самостійної роботи 

1. У чому переваги та недоліки Windows та Linux? 

2. Скласти таблицю відповідних команд MS DOS, Windows і Linux для: 

– переходу до каталогу; 

– очищення екрану; 

– виклику командного інтерпретатора;  

– копіювання/видалення даних; 

– відображення списку даних;  

– пошуку файла, перегляду вмісту файла; 

– переміщення файлів; 

– видалення каталогу. 

Виконайте ці команди на своїй ОС і надайте результат роботи. 

3. Вибрати декілька прикладних програм для різних ОС та описати їх. 

Контрольні питання 

1. Ким були винайдені перші ОС з розподілом часу? 

2. Яка ОС виявилася фактичним стандартом для першого покоління 8 

розрядних ПК? 

3. Коли з’явилася перша ОС версії MS DOS? 

4. Які особливості ОС Unix забезпечували їй популярність? 

5. В якому році з’явилася перша версія Windows? 

6. Які системи є головними в мережній ОС? 

7. Для якої ЕОМ Шрейер 1975 р. зробив перший текстовий редактор? 

8. Який текстовий редактор популярний на сьогодні? 

9. Хто є автором системи TeX? 

10.  Який пакет програм створив Мітчел Кепор? 

Література:  [8, 10]. 
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Практичне заняття 7 

Тема. Історія та еволюція комп’ютерних мереж 

Мета:  ознайомити студентів з еволюцією комп’ютерних мереж 

5.1 Історія комп’ютерних мереж 

Коли в 50-х роках 20-го сторіччя з’явилися доволі потужні ЕОМ , 

виникла потреба сполучити їх одним або багатьма терміналами для 

ефективнішого використання їх ресурсів. Було створено системи з розподілом 

часу роботи центрального процесора, де кожному терміналу почергово 

виділявся квант часу. 

У подальшому було очевидним те, що для роботи слід використовувати 

окремі пристрої, які могли б допомогти обробити весь потік інформації, що 

циркулює між комп’ютерами. Так було покладено початок виникнення 

комунікаційного обладнання, принципи функціонування якого 

використовуються до сьогодні. Слід зазначити, що при цьому розміри даних 

пристроїв змінилися суттєво, а їх функціональність значно перевищує 

можливості попередників. 

Перші мережі, що здійснювали передачу даних з комп’ютера на 

комп’ютер, з’явилися в кінці 1940-х років – тобто фактично відразу після 

винаходу комп’ютерів.  

Наприкінці 60-х років почали створюватися перші локальні комп’ютерні 

мережі. Проте кожна з фірм розробляла їх за власним стандартом і на підставі 

власних розробок. 

Але, оскільки у кожної фірми технології різні, а виробників комп’ютерів 

на той час було небагато, виникла потреба якось систематизувати всі ці мережі 

та способи передачі даних по них.  

Першою датою створення глобальних мереж уважають 1968 рік, коли на 

замовлення міністерства оборони США управління передових досліджень 

(Advanced Research Projects Agency) почало створення спеціальної мережі для 

зв’язку віддалених комп’ютерів міністерства між собою. Мережа також 

повинна була сприяти науковим дослідженням у військово-промисловій галузі і 
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слугували об’єктом досліджень для побудови мереж, здатних надійно 

функціонувати у разі часткових пошкоджень у результаті військових дій із 

застосуванням ядерної зброї. Така мережа була створена до 1973 року і 

одержала назву ARPAnet. 

Приблизно через десять років таке об’єднання мереж, що використовують 

загальні протоколи, одержало назву Internet. 1982 року була проведена 

уніфікація сімейства протоколів, що використалися, і воно одержало назву 

протоколи TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – протокол 

управління передач/Internet протокол), а мережа ARPAnet була перейменована 

в Internet. При цьому в мережі могли використовуватися комп’ютери будь-яких 

типів, якщо на них встановлювалося ПЗ для роботи з цими протоколами. 

Локальні мережі, які використовують ті самі принципи побудови, що і 

Internet та базуються на протоколі TCP/IP,  називають Intranet мережами. 

Таблиця 1 Стандарти мереж 

Комітет Галузь діяльності 

802.1 Взаємодія 

802.2 LLC 

802.3 CSMA/CD ETHERNET 

802.4 Шина з передачею маркера 

802.5 Кільце з передачею маркера 

802.6 Муніципальні мережі 

802.7 Широкомовна технологія 

802.8 Волоконно-оптична технологія 

802.9 Поєднання голосу і даних 

802.10 Захист локальних мереж 

802.11 Бездротовий зв’язок 

802.12 100VG-AnyLAN 

Для позначення комп’ютерів використовуються фізичні адреси.  
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Фізична адреса – це унікальне шістнадцяткове або десяткове число, 

призначене для того, щоби відрізняти один вузол від іншого. Адреси даного 

типу розрізняються саме на рівні каналу даних. 

Завдання для самостійної роботи 

Для швидкого отримання значення параметрів конфігурації TCP/IP на 

комп’ютері  відкрийте командний рядок і виконайте команду Ipconfig. 

1. Щоб вивести основну конфігурацію TCP/IР для всіх адаптерів, уведіть: 

Ipconfig. 

2. Щоб вивести повну конфігурацію TCP/IР для всіх адаптерів, уведіть: 

Ipconfig/all. 

3. Щоб оновити конфігурацію IР-адреси, призначеної DHCP-сервером, 

тільки для адаптера підключення у локальній мережі, уведіть: Ipconfig/renew 

«Підключення у локальній мережі» 

Запишіть або збережіть результати виконання команди в текстовий файл. 

4. Заповніть таблицю «Класифікація комп’ютерних мереж» 

 

Класифікація мереж Опис 

За розміром  

За топологією  

За пропускною здатністю  

 

Контрольні питання 

1. Коли з’явилися перші мережі та для чого їх використовували? 

2. Перші локальні мережі. Які фірми змагалися та які стандарти існували?  

3. Яка є перша глобальна мережа за замовленням США? 

4. Надайте визначення поняттю «Інтернет». 

5. На якому протоколі базуються локальні мережі? 

6. Скільки рівнів має модель OSI? Надайте коротку характеристику 

кожного рівня? 

Література:  [12, 13, 14, 15, 16]. 



50 

 

Практичне заняття 8 

Тема: Соціальні сервіси мережі Інтернет 

Мета: ознайомити студентів з різноманітними соціальними сервісами       

Інтернет-мережі, їх особливостями. 

8.1 Способи спілкування 

Internet відразу виявився потужнім інструментом соціальної сфери, 

практично не залежним від держави. Вихідними засобами масового 

спілкування є: 

 Електронна пошта. Виникла найпершою, ця форма обміну 

повідомленнями продемонструвала можливість майже миттєвого спілкування 

за допомогою обчислювальних мереж. Архітектурно призначена для обміну 

повідомленнями між двома абонентами, вона дозволила обмінюватися 

інформацією групам людей. Такою модифікацією є розсилання. 

 Телеконференції або групи новин. Телеконференції стали наступним 

етапом розвитку систем спілкування. Їх особливостями є, по-перше, зберігання 

повідомлень і надання зацікавленим особам доступу до всієї історії обміну, а 

по-друге, різні способи тематичного угруповання повідомлень. 

 Інтерактивне спілкування (чати). З розвитком телекомунікацій все 

більша кількість користувачів починають працювати в Інтернеті в режимі 

постійної присутності, і логічним розвитком цього є сервіс спілкування в 

режимі реального часу, коли абонент отримує повідомлення протягом 

незначного проміжку часу в межах декількох секунд після відправлення його 

співрозмовником. Цей сервіс отримав назву Internet Relation Chat (IRC).  

Призначенням вказаних було забезпечення передусім ділових завдань 

інформування, обговорення проблем, робочі комунікації. Однак з появою в 

мережі безлічі індивідуальних користувачів, із здешевленням комунікацій і 

комп’ютерного обладнання спілкування спростилося. У межах цих сервісів 

почали з’являтися співтовариства – групи людей, об’єднаних спільними 

інтересами, серед яких обмін був істотно активнішим і триваліштм, ніж поза 
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цими групами. У групах почала формуватися деяка історія обміну – особиста і 

суспільна, а згодом з’явилися і особисті відносини між учасниками. 

Такі спільноти мали особливості, обумовлені їх технічним і соціальним 

характером: 

 користувача в такому співтоваристві ідентифікує формальне ім’я 

(NickName або скорочено nick). Один реальний користувач може діяти під 

різними ніками, будучи водночас кількома віртуальними користувачами; 

 основним способом комунікації був і є обмін текстовими 

повідомленнями. Оскільки емоції звичайним текстом передати складно і не 

завжди такий текст сприймається однаково, то з часом з’явилися знаки, що 

позначають емоційне забарвлення тексту – «смайлики» (Smiley); 

 накопичення активно використовуваної соціальної історії відносин 

(смислових шаблонів, загальних ситуацій, способів вирішення конфліктів та 

ін.). Така історія слугує частково і засобом пізнання «свій–чужий». У мережних 

співтовариствах однією з форм прояву такої історії стало формування 

своєрідного стилю спілкування, діалогових скорочень, часто просто жаргону; 

 стиль спілкування в таких середовищах вільніший, ніж у звичайному 

житті – переважно через те, що спілкування здійснюється від імені 

віртуального персонажа, який не має явно вираженої статі, віку та соціального 

статусу. 

8.2 Сучасні засоби спілкування в мережі, орієнтовані на 

використання web-технологій 

Найбільш поширеними сучасними засобами інтерактивного спілкування є 

Web-додатки. Такий спосіб дозволяє максимально полегшити входження в 

систему спілкування завдяки максимальному скороченню настроювань 

системи, які часто встановлюються за замовчуванням, а також унаслідок 

доступності – браузер-додатки є стандартом де-факто і присутні в будь-якій 

ОС, розрахованій на персональне використання. Водночас, завдяки розвитку 

телекомунікаційних мереж, з таким сервісом можна працювати з будь-якої 

точки земної кулі, у тому числі і з мобільних пристроїв – телефонів і 
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смартфонів. Зазначимо кілька найбільш поширених форм організації 

спілкування за допомогою Web-технологій. 

Гостьові книги 

Перша й найпростіша форма організації спілкування у вигляді Web-

додатка. Найпростіша гостьова книга являє собою список повідомлень, 

показаних від останніх до перших. Кожен відвідувач може залишити своє 

повідомлення або відгук щодо запитання, яке його зацікавило. 

Форуми 

Перші форуми з’явилися як удосконалення гостьових книг і 

організовували повідомлення в гілці – як у телеконференціях. Повідомлення 

користувачів групуються за темами, які задаються зазвичай першими 

повідомленнями. Усі відвідувачі можуть побачити тему і розмістити своє 

повідомлення – у відповідь на вже написані. Теми групуються в тематичні 

форуми, керування системою здійснюють неформальні адміністратори і 

модератори. Найбільш розвинені форуми набувають перших ознак соціальних 

мереж – між учасниками можуть бути встановлені довготривалі соціальні 

зв’язки за інтересами.  

Блоги  (Web Log – Web-журнал, Web-протокол) 

У цих сервісах кожен учасник веде власний журнал – залишає записи в 

хронологічному порядку. Теми записів можуть бути будь-якими, 

найпоширеніший підхід – ведення блога як власного щоденника. Інші 

відвідувачі можуть залишати коментарі до цих записів. На базі таких систем 

створюються спільноти за інтересами – журнали, які ведуться колективно. У 

такому співтоваристві його член може вільно розмістити будь-яке 

повідомлення за напрямом діяльності спільноти. 

З розвитком таких форм спілкування стали утворюватися великі соціальні 

мережі – тобто сукупності учасників, об’єднаних не тільки загальною 

тематикою, а й середовищем спілкування з явно встановленими зв’язками між 

собою. Відмітною ознакою таких форм спілкування є цілковита рівноправність 

учасників і їх майже абсолютна незалежність від державних, комерційних та 



53 

 

інших структур. Навпаки, «розкручені» соціальні Internet-мережі, що налічують 

мільйони учасників, викуповують різні комерційні структури у їх творців для 

отримання прибутку від розміщення реклами в таких мережах. 

У цілому всі сучасні системи забезпечення роботи мережних спільнот 

мають кілька загальних ознак: 

 у переважній більшості співтовариств передбачається реєстрація 

користувачів тобто на кожного учасника має бути заведений обліковий запис. 

Реєструючись, користувач повинен вказати деяку інформацію про себе для 

ідентифікації. Майже всі системи вимагають уведення адреси електронної 

пошти і перевіряють її працездатність, надсилаючи лист з кодом активації 

облікового запису. Такий підхід гарантує до певної міри унікальність учасника; 

 робота в середовищі проводиться сеансами. Кожен сеанс починається з 

того, що користувач вказує своє ім’я і підтверджує свою особистість уведенням 

пароля. Окрім облікових даних, користувач настроює оточення – зовнішній 

вигляд, додаткові дані про себе, указує свої інтереси, бажані контакти, теми для 

спілкування. 

8.3 Сервіси Web-2 – мережеві соціальні сервіси 

Соціальні мережі і сервіси, що їх підтримують, виявилися надзвичайно 

ефективним методом забезпечення відвідуваності сайтів, зворотного 

зв’язку.Вони поступово стали одним із засобів наповнення контенту сайту 

вмістом, який є реальну комерційну і соціальну цінність. Завдяки такому 

підходу з’явилися і швидко набули популярності велика кількість соціальних 

Web-сервісів, об’єднаних спільною назвою – сервіси Web 2.0. 

Сервіси Web 2.0 – друге покоління інтернет-сервісів, які ще називають 

соціальними. Web 2.0 орієнтується на взаємодію користувачів і створення та 

спільне опрацювання ними матеріалів. 

Сьогодні більшість поштових серверів надають послуги хмарного диска, 

на якому користувач може не лише зберігати файли та надавати до них доступ 

іншим користувачам, а й має можливість організовувати колективну роботу над 

різними документами. 
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Для використання окремих сервісів Web 2.0 потрібно встановлювати 

відповідне програмне забезпечення.  

Особливості деяких сервісів: 

Інтерактивне спілкування 

Обмін текстовими, аудіо- та відеоповідомленнями в режимі реального 

часу. 

Однією з найпопулярніших програм для інтерактивного спілкування є 

Skype (Скайп). За допомогою неї можна безкоштовно обмінюватися текстовими 

повідомленнями, розмовляти або влаштовувати відеоконференції з одним або 

кількома користувачами Skype одночасно, обмінюватися файлами тощо. До 

платних послуг Skype належать дзвінки з комп’ютера на мобільні або 

стаціонарні телефони, СМС-повідомлення та ін. 

Існують й інші програми (додатки) для інтерактивного спілкування –  

Viber, Line, WhatsApp, Tango та ін. Вони дозволяють користувачам 

телефонувати, писати, обмінюватися фотографіями зі смартфона чи планшета з 

будь-якої точки світу. 

Соціальні мережі 

Інтернет-спільнота користувачів, об’єднаних за певною ознакою на базі 

одного сайту. До функцій соціальних мереж, окрім, власне, спілкування, 

належать пошук і відновлення втрачених зв’язків, знайомство з новими 

людьми, об’єднання за інтересами, професійна діяльність, реклама, розваги 

тощо. 

Сьогодні у світі налічується понад 4,021 млрд користувачів Інтернету. 

Більше половини з них зареєстровано в соціальній мережі Facebook. 

Існують й інші соціальні мережі. 

Геосервіси 

Сервіси, що надають інструменти для роботи з географічними даними. 

Вони дозволяють користувачеві ознайомлюватися з різними країнами світу і 

навіть віртуально подорожувати; шукати різні об’єкти на карті Землі, 

переглядати, коментувати, доповнювати фотографіями. 
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Існує низка сайтів з доступом до геосервісів: Wikimapia (wikimapia.org); 

Google Maps (maps.google.com); Google Earth (earth.google.com) та ін. 

Вікі-технології 

Технології для колективної розробки сайту та наповнення його 

інформацією (контентом). Вікі-сайти дозволяють своїм користувачам 

власноруч редагувати, додавати або вилучати інформацію на сайті, зокрема й 

розміщену іншими користувачами, створювати нові сторінки тощо. 

Найяскравішим прикладом застосування вікі-технології є Вікіпедія. 

У лютому 2018 року компанія Netcraft отримала відповідь від 1,8 

міліардів сайтів у світі за  214 міліонами унікальних доменних імен.  

Кількість користувачів соціальних мереж 2018 року становить 3,196 

мільярда, що на 13 % більше, ніж 2017 року. Причому 90 % користувачів 

отримують доступ за допомогою мобільних пристроїв. Майже 1 мільйон осіб 

вперше почали використовувати соцмережі щодня за 2017 рік. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Запишіть особливості, переваги та недоліки самостійно обраних 2–3 

сервісів: 

 інтерактивного спілкування; 

 соціальних мереж; 

 геосервісів. 

2. Які проекти розвиваються за принципами Вікіпедії? Яке їхнє 

призначення? 

Контрольні питання 

1. Першими засобами масового спілкування були… 

2. Які ви знаєте особливості спілкування в чатах? 

3. Які ви знаєте особливості форумів та блогів? 

4. Які ви знаєте загальні риси мережних сервісів? 

5. Що розуміють під назвою «Сервіси Web-2.0»? 

6. Для чого використовують геосервіси? 

Література:  [8, 17, 18, 19]. 
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Практичне заняття 9 

Тема. Інформатизація:  плюси та мінуси 

Мета:  виявити переваги та недоліки інформатизації. 

9.1 Інформатизація суспільства  

Інформаційне суспільство – це щабель цивілізації, при якому головними 

продуктами виробництва стають інформація і знання. 

Перехід до інформаційного суспільства називають інформатизацією. 

Невід’ємним знаряддям інформатизації є комп’ютер.  

На сьогодні не можна уявити собі жодної найменшої компанії або 

приватного підприємства, у якому немає комп’ютера. 

У середині 90-х років XX століття в США видається закон: якщо бізнес 

ведеться за допомогою електронних технологій, то він звільняється від сплати 

податків. 

Число користувачів Інтернету збільшується і охоплює всі сфери 

діяльності людини. Близько 7 мільйонів людей в Україні звертається до 

Інтернету щодня. Інтернет, мобільна телефонія та інші компоненти 

інформаційних технологій є невід’ємним компонентом людського життя. Щоб 

збільшити кількість користувачів Інтернетом відбувається, здешевлення 

трафіку, розвиток баз даних і т. д. Але з появою глобальної мережі виникають 

такі проблеми як несанкціонований доступ до інформації, злом паролів і т. д.  

Масова комп’ютеризація та інформатизація забезпечують високі темпи 

зростання і обсяг інформаційних послуг.  

9.2 Переваги інформатизації 

Як і в будь-яких інноваціях, в інформаційних технологіях є свої переваги 

та недоліки. Наприклад, в умовах інтернету легко вирішуються питання 

маркетингу, вивчення ринків. Зараз існує велика кількість інтернет-магазинів, 

які працюють цілодобово і мають своїх представників у різних країнах. Біржа, 

стан промислових та фінсових ринків, світові новини, тоталізатор – за всім цим 

можна стежити, не відходячи від свого комп’ютера. 
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У більше збільшується значення інформації, створюється ринок 

інформації, який йде доповнює ринки капіталу, праці та природних ресурсів. За 

допомогою нових технологій очищається навколишнє середовище. 

Відбувається перехід від техніцизму (природа як майстерня) до екологізму 

(природа як храм). 

Створення соціальних інститутів на вільне отримання, використання та 

поширення інформації – значуща умова демократичного розвитку. Створюється 

глобальний інформаційний простір, що забезпечує ефективну інформаційну 

взаємодію людей, їх доступ до всесвітніх інформаційних ресурсів і задоволення 

їхніх соціальних і особистісних потреб в будь-якій інформації. 

Різноманітні технічні засоби допомагають розвитку школяра (студента). 

Оскільки вони можуть швидко і легко знайти ту інформацію, яка їм потрібна. 

Інтернет і соціальні мережі допомагають в спілкуванні з носіями мови. 

9.3  Недоліки інформатизації 

Тенденція до глобальної інформатизації викликає і потужну критику. В 

багатьох публікаціях звинувачують Всесвітню павутину в деградації 

суспільства.  

Одним з недоліків, над яким ми рідко замислюємося: ми дуже багато 

довіряємо комп’ютерним пристроям зберігання інформації та іншим 

механізмам, навіть не думаючи про те, що вони, як і будь-яка інша техніка, 

можуть вийти з ладу.  

Також у результаті масштабної інформатизації сучасне суспільство майже 

повністю залежить від інформаційної інфраструктури. Інфраструктура в 

нашому повсякденному житті  складна і заплутана, усе більш вразлива. Нові 

технології одночасно і допомагають системам безпеки, і роблять наше життя 

все більш схильним до впливів іззовні. 

Присутність інформаційного суспільства на нашій планеті має як 

позитивні, так і вкрай негативні аспекти, які можуть зашкодити і людям і 

державі. Процес еволюції та вдосконалення незворотній, оскільки люди швидко 

звикають до всіх нововведень, до того ж вони вже стали залежними від засобів 
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масової інформації, інтернет-ресурсів, соціальних мереж та інших речей, які 

збагачують розум людини певною кількістю різної інформації. Проте, 

зворотного шляху немає і залишається лише навчитися використовувати 

переваги і нейтралізовувати небезпеки, які приносить нам розвиток 

інформаційних технологій. 

Завдання для самостійної роботи 

Висловіть свою думку в міні-есе на тему «Моє бачення переваг і 

недоліків інформатизіції суспільства».  

Контрольні питання 

1. Які проблеми виникли з появою глобальної мережі Інтернет? 

2. Які переваги існують для маркетингу з розвитком Інтернету? 

3. Як інформатизація вплинула на навчання? 

4. У чому полягає головний недолік інформатизації? 

Література:  [20, 21]. 
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