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ВСТУП
Êîìï’þòåðè âæå äàâíî íå â äèâèíó ñó÷àñí³é ëþäèí³. Çâè÷àéíî, âàì 

õî÷åòüñÿ íàâ÷èòèñÿ çàñòîñîâóâàòè êîìï’þòåð äëÿ âèêîíàííÿ ð³çíîìà-
í³òíèõ çàâäàíü.

Àäæå âñå íàøå æèòòÿ – ïîñò³éíèé ïîøóê â³äïîâ³äåé íà çàïèòàííÿ. 
Íàïðèêëàä, ÿê ïòàõè çíàõîäÿòü äîðîãó äîäîìó, ÿê îðãàí³çóâàòè ñâÿòêó-
âàííÿ äíÿ íàðîäæåííÿ, ÿê³ êîìàõè âèòðèìóþòü íèçüê³ òåìïåðàòóðè, ÿê 
äîãëÿäàòè çà êâ³òàìè, âèçíà÷àòè âèñîòó ñîíöÿ íàä ãîðèçîíòîì – òàêèõ 
çàïèòàíü ïîñòàº ïåðåä íàìè áåçë³÷.

Â³äïîâ³ä³ íà ïîñòàâëåí³ çàïèòàííÿ ìîæíà îòðèìàòè íà óðîêàõ ïðè-
ðîäîçíàâñòâà, ìàòåìàòèêè, òåõíîëîã³é òîùî.

²íôîðìàòèêà ìàº ñâ³é ï³äõ³ä äî îòðèìàííÿ òà ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿. 
Îñíîâà òàêîãî ï³äõîäó – ó âèêîðèñòàíí³ êîìï’þòåð³â. Êîìï’þòåð ³ 
êîìï’þòåðí³ ìåðåæ³ ìîæíà çàñòîñîâóâàòè äëÿ ïîøóêó â³äîìîñòåé ïðàê-
òè÷íî ç óñ³õ ãàëóçåé æèòòÿ.

Àëå äëÿ òîãî, ùîá ðîáèòè öå óñï³øíî, ïîòð³áíî:
– ðîçóì³òè âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ ïîíÿòòÿìè ³íôîðìàö³ÿ, ïîâ³äîìëåííÿ 

³ äàí³;
– ìàòè óÿâëåííÿ ïðî ð³çí³ ñïîñîáè ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåíü, îïèñàííÿ 

ä³é;
– çíàòè:
 ïðèçíà÷åííÿ ð³çíèõ ïðèñòðî¿â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëþäèíîþ äëÿ 

ðîáîòè ç ïîâ³äîìëåííÿìè;
 áóäîâó ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà, ïðèçíà÷åííÿ éîãî îñíîâíèõ 

÷àñòèí;
 ùî òàêå ïðîãðàìà, ôàéë, êàòàëîã (ïàïêà).
 ïðèçíà÷åííÿ ãðàô³÷íîãî ³ òåêñòîâîãî ðåäàêòîð³â;
 ïðèçíà÷åííÿ ñèñòåì ïðîãðàìóâàííÿ;

– óì³òè:
 âìèêàòè é âèìèêàòè êîìï’þòåð;
 çàïóñêàòè íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìí³ çàñîáè;
 êîðèñòóâàòèñü ãðàô³÷íèì ðåäàêòîðîì;
 âèêîðèñòîâóâàòè òåêñòîâèé ðåäàêòîð;
 ñòâîðþâàòè ïðîñò³ ïðîãðàìè ó íàâ÷àëüí³é ñèñòåì³ ïðîãðàìóâàííÿ.

Îâîëîä³âøè âñ³ì öèì, âè çìîæåòå ðîçïî÷àòè âèêîðèñòîâóâàòè 
êîìï’þòåð ÿê íàä³éíèé ïîì³÷íèê ó íàâ÷àíí³, ñï³ëêóâàíí³ é äîçâ³ëë³.



ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ КНИГОЮ

Äëÿ âèêîðèñòàííÿ öüîãî ï³äðó÷íèêà îáîâ’ÿçêîâîþ º íàÿâí³ñòü ïåð-
ñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà. Òàêîæ íåîáõ³äíèì º ï³äêëþ÷åííÿ äî öüîãî 
êîìï’þòåðà ïðèñòðî¿â, ÿê³ îïèñàíî â ï³äðó÷íèêó. Íà íüîìó ìàº áóòè 
âñòàíîâëåíî êîìïëåêò â³äïîâ³äíèõ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â.

Ðîëü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ó íàâ÷àíí³ ³íôîðìàòèêè ìîæíà ïîð³âíÿòè 
ç ðîëëþ öèðêóëÿ ³ ë³í³éêè ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè.

Íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë ó ï³äðó÷íèêó ïîä³ëåíî íà ï’ÿòü ðîçä³ë³â: «²Í-
ÔÎÐÌÀÖ²ß É ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ² ÏÐÎÖÅÑÈ»; «ÎÑÍÎÂÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç 
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÎÌ»; «ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÓ»; «ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß 
ÇÎÁÐÀÆÅÍÜ»; «ÀËÃÎÐÈÒÌ²ÇÀÖ²ß ² ÏÐÎÃÐÀÌÓÂÀÍÍß».

Êîæåí ðîçä³ë ì³ñòèòü ê³ëüêà ïàðàãðàô³â. Íîâ³ òåðì³íè â ïàðàãðàôàõ 
íàäðóêîâàíî æèðíèì øðèôòîì.

У тексті ви зустрічатимете такі підзаголовки і позначення.

«Ùî âèâ÷àòèìåìî» – ï³ä öèì çàãîëîâêîì, íà ïî÷àòêó êîæíîãî ðîç-
ä³ëó ³ ïàðàãðàôó, ïîäàíî êîðîòêèé ïåðåë³ê òîãî, ÷îãî âè íàâ÷èòåñÿ, çà-
ñâî¿âøè ìàòåð³àë.

Âàæëèâå ïîëîæåííÿ. Áàæàíî çàïàì’ÿòàòè.

Çâåðí³òü îñîáëèâó óâàãó.

Äëÿ äîïèòëèâèõ.

Ñëîâíè÷îê.

Çàâäàííÿ, ÿê³ ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîíóâàòè â êîëåêòèâ³, îáãî-
âîðþâàòè îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè.

Çàâäàííÿ, ÿê³ ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîíàòè âäîìà

Рівні складності завдань і запитань позначено так:

 ïåðøèé ð³âåíü ñêëàäíîñò³;
 äðóãèé ð³âåíü ñêëàäíîñò³;
 òðåò³é ð³âåíü ñêëàäíîñò³.
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Інформація та Інформаційні процеси

Роздiл 1Роздiл 1

Що вивчатимемо
Ó öüîìó ðîçä³ë³ îçíàéîìèòåñÿ ç âçàºìîçâ’ÿçêàìè ì³æ ïîíÿòòÿìè

³íôîðìàö³ÿ, ïîâ³äîìëåííÿ, äàí³ òà ñïîñîáàìè ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåíü.

Îçíàéîìèòåñÿ ç ïîíÿòòÿìè: îá’ºêòè, âëàñòèâîñò³ îá’ºêò³â, êëàñè

îá’ºêò³â, ïîâ³äîìëåííÿ, ³íôîðìàö³éí³ ïðîöåñè.

Íàâ÷èòåñÿ ðîçð³çíÿòè ñïîñîáè ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåíü; ³íôîðìàö³éí³

ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ó ïîâñÿêäåí-

íîìó æèòò³ òà ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç ð³çíèìè ïðèñòðîÿìè.

Òàêîæ îçíàéîìèòåñü ç ïðèçíà÷åííÿì ð³çíèõ ïðèñòðî¿â, ùî âèêîðèñ-

òîâóþòüñÿ ëþäèíîþ äëÿ ðîáîòè ç äàíèìè: êîìï’þòåðîì, òåëåôîíîì,

ôàêñîì, ïëåºðîì, êàëüêóëÿòîðîì, ôîòîêàìåðîþ, ê³íîêàìåðîþ, ³ãðîâîþ

ïðèñòàâêîþ, íàâ³ãàòîðîì òà ³í.

1.1 Інформатика як наука

²íôîðìàö³ÿ.

²íôîðìàòèêà.

Ïîâ³äîìëåííÿ.

Ñëîâî «³íôîðìàö³ÿ» ìè ÷óºìî ùîäíÿ. Äèêòîð òåëåáà÷åííÿ íàì êàæå: 
«Çàðàç ìè âàñ ïðî³íôîðìóºìî ùîäî íàñòóïíèõ ïåðåäà÷ íàøîãî êàíà-
ëó», ïî ðàä³î êàæóòü: «Ïðîñëóõàéòå ³íôîðìàö³þ ùîäî êîíêóðñó, ÿêèé 
ïðîâîäèòèìåòüñÿ íàøîþ ðàä³îñòàíö³ºþ…», ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò ÷èòàºìî: 
«²íôîðìàö³ÿ äîñòóïíà ò³ëüêè àâòîðèçîâàíèì êîðèñòóâà÷àì». Îòæå, 
ñëîâî «³íôîðìàö³ÿ» îçíà÷àº ùîñü äóæå âàæëèâå äëÿ ëþäèíè. Ñó÷àñíå 
ñóñï³ëüñòâî äîñèòü ÷àñòî íàçèâàþòü ³íôîðìàö³éíèì.

Ùî æ òàêå ³íôîðìàö³ÿ, ÿêèé çì³ñò âêëàäàþòü ó öå ñëîâî â ïîáóò³ ³ 
ùî öå ñëîâî ïîçíà÷àº â íàóö³, ÿêà íàçèâàºòüñÿ «²íôîðìàòèêà»?

Çì³ñò ñë³â ð³äíî¿ ìîâè ìè ââàæàºìî çðîçóì³ëèì òîìó, ùî çìàëå÷êó 
çíàºìî, ùî îçíà÷àº êîæíå ñëîâî. Àëå íàâ³òü ò³ ñëîâà é âèðàçè, ÿê³ ìè âè-
êîðèñòîâóºìî ùîäíÿ, íå çàâæäè ñïðèéìàþòüñÿ îäíàêîâî. Ñëîâî «êîñà» 
ìîæå îçíà÷àòè ä³âî÷ó êîñó, êîñó, ÿêîþ êîñÿòü òðàâó, ï³ñêîâó ì³ëèíó íà 
ð³÷ö³ àáî óçáåðåææ³ ìîðÿ. Ñëîâî «ìèøà» ìîæå îçíà÷àòè ÿê òâàðèíêó, òàê 
³ ïðèñòð³é, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü äëÿ êåðóâàííÿ êîìï’þòåðîì.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ² ÏÐÎÖÅÑÈ
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Роздiл 1

Ëþäèíà îòðèìóº â³äîìîñò³ ó âèãëÿä³ ïîâ³äîìëåííÿ, ñòâîðåíîãî çà 
ïåâíèìè ïðàâèëàìè.

Ïîâ³äîìëåííÿ ìîæå áóòè òåêñòîì, ðèñóíêîì, ïåâíèì æåñòîì àáî 
¿õ ïîñë³äîâí³ñòþ. Íàéäàâí³øèìè ñïîñîáàìè ïåðåäàâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ 
ïîâ³äîìëåíü áóëè, íàïåâíå, íàñêåëüí³ ìàëþíêè (ïåòðîãë³ôè), ÿêèìè 
ïåðâ³ñí³ ëþäè ïîâ³äîìëÿëè ïðî óñï³øíå ïîëþâàííÿ, ñïîñîáè, ÿêèìè 
öåé óñï³õ áóëî äîñÿãíóòî.

Â Óêðà¿í³ íàéäàâí³øèìè ââàæàþòüñÿ 
ïåòðîãë³ôè Êàì’ÿíî¿ ìîãèëè, ùî íà Çàïî-
ð³ææ³ (ðèñ. 1).

Ïîâ³äîìëåííÿ ìîæå ñêëàäàòèñü ³ç ñèã-
íàë³â. Íàïðèêëàä, íà ìîð³ ïîâ³äîìëåííÿ 
ðàí³øå ïåðåäàâàëè, ðîçâ³øóþ÷è íà ùî-
ãëàõ êîðàáëÿ ïðàïîðè ç ð³çíèì ðèñóíêîì.

Ïîâ³äîìëåííÿìè ìîæóòü îáì³íþâàòèñü 
íå ò³ëüêè ëþäè, àëå é òâàðèíè, ïòàõè ³ íà-
â³òü êîìàõè. Ï³âåíü ñâî¿ì êóêóð³êàííÿì 
ñïîâ³ùàº âñ³õ ïðî íàñòàííÿ íîâîãî äíÿ, ïî-
äàº ñèãíàë, ùî ÷àñ ïðîñèíàòèñü. Áäæ³ëêà, 
çíàéøîâøè êâ³òêè ç íåêòàðîì, ïðèë³òàº äî âóëèêà ³ ñâî¿ì «òàíêîì» ñïî-
â³ùàº ³íøèì áäæîëàì íå ëèøå íàïðÿì äî êâ³òîê, àëå é â³äñòàíü äî íèõ.

 Інформація – це те, що людина отримує з повідомлень.

Ñó÷àñí³ çàñîáè ïåðåäàâàííÿ ³ çáåð³ãàííÿ â³äîìîñòåé (ðàä³îìîâ-
ëåííÿ ³ ðàä³îçâ’ÿçîê, òåëåáà÷åííÿ òà ³íø³) çàáåçïå÷óþòü äóæå ÿê³ñí³ 
çâóê ³ çîáðàæåííÿ. Àëå äëÿ òîãî, ùîá ïðàâèëüíî çðîçóì³òè, ùî âàì õî-
÷óòü ïîâ³äîìèòè, íåîáõ³äíî çíàòè äîñèòü áàãàòî, ùîíàéìåíøå – âîëî-
ä³òè ìîâîþ, ÿêîþ âàì ùîñü ïîâ³äîìëÿþòü.

Çàëåæíî â³ä ïðàâèë ñòâîðåííÿ ïîâ³äîìëåíü, âîíè ìîæóòü ìàòè ð³ç-
íó äîâæèíó, íàâ³òü ïåðåäàþ÷è îäíàêîâ³ çà çì³ñòîì â³äîìîñò³. Ïðàâèëà 
ñòâîðåííÿ ïîâ³äîìëåíü íàçèâàþòü ùå ïðàâèëàìè êîäóâàííÿ.

Äåÿê³ ïîâ³äîìëåííÿ íå ìîæíà ä³ëèòè íà ÷àñòèíè, áî çì³ñò îêðåìèõ 
÷àñòèí ìîæå â³äð³çíÿòèñÿ â³ä çì³ñòó ö³ëîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íàïðèêëàä, 
ðå÷åííÿ: «Á³äîâèé õëîï÷èíà â òåïë³é ñîðî÷èí³ ïî äâîðàõ ñòðèáàº, êðèõ-
òè ï³äáèðàº» íàáóâàº çîâñ³ì ³íøîãî çì³ñòó, ÿêùî íå ñêàçàòè, ùî öå çà-
ãàäêà.

Отже, відомості зберігаються і передаються у формі повідомлень. По-
відомлення можуть бути подані у вигляді тексту, зображень (рухомих і 
нерухомих) та звуку. Інформація або відомості стають доступними для 
того, хто приймає повідомлення, тільки тоді, коли йому відомі правила, 
за якими ці повідомлення створено (правила кодування).

²íôîðìàòèêà ÿê íàóêà ç’ÿâèëàñü íàïðèê³íö³ ø³ñòäåñÿòèõ ðîê³â ìè-
íóëîãî ñòîð³÷÷ÿ. Ç ðîçâèòêîì òåõí³êè ³ ïîÿâîþ êîìï’þòåð³â, öÿ íàóêà 
ñòàëà îñíîâîþ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.

Рис. 1. Упряжка биків
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Інформатика – наука про інформацію та її опрацювання.

Інформаційним технологіями називаємо способи опрацювання повідо-
млень, які засновані на використанні комп’ютерів.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 

Îäí³ºþ ç ôîðì ïîäàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ º ðåáóñ.
Ðîçøèôðóâàòè ðåáóñ (ïîâ³äîìëåííÿ, çàïèñàíå ó âèãëÿä³ ìàëþíê³â, 

ðèñ. 2) ìîæíà, çíàþ÷è äîñèòü ïðîñò³ ïðàâèëà.
ßêùî ïåðåä ìàëþíêîì ñòî¿òü îäèí àïîñòðîô àáî ê³ëüêà àïîñòðîô³â, 

öå îçíà÷àº, ùî â ñëîâ³ ìè âèêëþ÷àºìî ïåðøó àáî ê³ëüêà ïåðøèõ áóêâ.
ßêùî ï³ñëÿ ìàëþíêà ñòî¿òü îäèí àáî ê³ëüêà àïîñòðîô³â, öå îçíà÷àº, 

ùî ç öüîãî ñëîâà ìè âèêëþ÷àºìî îñòàííþ àáî ê³ëüêà îñòàíí³õ áóêâ.
ßêùî ï³ä ìàëþíêîì çíàõîäèòüñÿ ïåðåêðåñëåíà áóêâà, öå îçíà÷àº, ùî 

â ñëîâ³ íåîáõ³äíî çàì³íèòè öþ áóêâó íà òó, ÿêó çîáðàæåíî ïîðó÷.
²íêîëè â ðåáóñ³ êîäóþòü äåÿêå ñëîâî, àëå â ðîçãàäóâàíí³ âèêîðèñòîâóþòü 

ëèøå ê³ëüêà áóêâ, ÿê³ íàðàç³ ïîçíà÷àþòü ¿õ íîìåðàìè.
ßêùî ïðåäìåò çîáðàæåíî ïåðåâåðíóòèì, òî ñëîâî ÷èòàºòüñÿ ó çâî-

ðîòíîìó íàïðÿì³.

Рис. 2. Ребус, у якому закодовано прислів’я: «Без калини нема України»

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1.За допомогою яких сигналів півень повідомляє про схід сонця? 

2. Відомо, що є повідомлення, які неможливо ділити на частини, бо зміст 
окремих частин відрізнятиметься від змісту цілого повідомлення. 

Ïîÿñí³òü öå íà ïðèêëàä³ òàêî¿ çàãàäêè:

Êîëè ìàòè âõîäèòü â õàòó,
Âñ³õ âîíà âêëàäàº ñïàòè.
À ÿê áàòüêî çàõîäèòü,
Âñ³õ íà íîãè ï³äâîäèòü.
Õòî çóì³º â³äãàäàòè,
Ùî çà áàòüêî, ùî çà ìàòè? Â³äïîâ³äü: í³÷, äåíü.



8

Роздiл 1

3.На прикладі словосполучення «красна дівчина» поясніть тлумачення 
цілого повідомлення й окремих його частин. 

 4. Відомо, що одні й ті самі слова можуть мати різні значення залежно 
від речення, у якому це слово використовується.  Поясніть це явище, 
давши відповідь на запитання:

ßêèé æóðàâåëü íå ë³òàº?
ßêîþ ãîëêîþ í³÷îãî íå ïîøèºø?
ßêà ÷àéêà íå ë³òàº, à õîäèòü ï³ä â³òðèëàìè?
ßê³ ïîëÿ íå îðþòü?

 5. Розгадайте загадки. Яка інформація міститься в цих повідомленнях? 
Відповіді пояснити. 

À Õòî öå â ë³ñ³ ï³ä ëèñòêîì çà í³÷ âèð³ñ øâèäêî?
Ó êîãî îäíà íîãà, øàïêó ç òðàâè âèäêî?
Ó ìåíå í³æêà îäíà, – ÷îá³òêà íå ìàþ,
² õî÷ ÿ áåç ãîëîâè, – øàïêó îäÿãàþ.
Â òåïëèé äîùèê íàðîäèâñÿ,
Ïàðàñîëüêîþ íàêðèâñÿ,
Ìîæå á ç ë³ñó ïîñòðèáàâ,
ßêáè äðóãó íîãó ìàâ!

Á Íå æèâå, à çà ëþäèíîþ õîäèòü.
Õî÷ ïîðÿä ³äå, à ñë³äó íå çàëèøàº.
Î÷èìà áà÷èø, à ðóêàìè íå â³çüìåø.

6. Що можна передавати за допомогою поняття, закодованого в ребусі 
(рис. 3)? Навести приклади. Чи є ребус повідомленням? Що додатково 
слід знати для того, щоб його прочитати?

Рис. 3. Що означає поняття, закодоване у ребусі?

 7. Чому одне й те саме повідомлення може сприйматись різними людь-
ми по-різному? 

,
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8. За допомогою яких сигнальних за-
собів спілкуються між собою тварини в 
реальному світі (півники, курочки, кішки, 
 собаки, свині та інші)?

 9. Обговоріть, як і чому збільшується до-
вжина повідомлення відповіді на запи-
тання з казки «Рукавичка» (рис. 4): «Хто, 
хто в рукавичці живе?» 

 10. Пригадайте казку «Лисиця і жура-
вель» (рис. 5). Що означало речення Ли-
сички: «Я для тебе – як для себе», коли 
вона пригощала Журавля? Які відомості 
містяться у лисиччиному повідомленні? 
Чому для Журавля вони були зовсім ін-
шими? Що зробив Журавель у відпо-
відь? 

11. Головний герой казки «Котигорош-
ко», перед тим, як летіти з підземного 
світу, отримує такі відомості від птаха, 
який його рятує: «… звелів йому цілий 
кадівб м’яса наповнити і другий кадівб . 
водою налити, щоб було чим його в дорозі годувати і поїти. Як поверну 
голову праворуч, каже птах, то кидатимеш мені в пельку шматок м’яса; а 
як ліворуч поверну, даси кухоль води. А як забудеш дати їсти або пити – 
зараз ослабну і впаду, тоді обоє розіб’ємось».

Ïîÿñí³òü íà öüîìó ïðèêëàä³, ÿêå çíà÷åííÿ ìîæå ìàòè äîâæèíà ïî-
â³äîìëåííÿ.

12. Чи правильне твердження, що чим довше повідомлення, тим більше 
відомостей воно містить?

1.2 Об’єкти та їх властивості

 Îá’ºêò.

 Âëàñòèâîñò³ îá’ºêòà.

 Êëàñè îá’ºêò³â.

 Ñóá’ºêò.

Îá’ºêò – äóæå âàæëèâå ïîíÿòòÿ â ³íôîðìàòèö³. Íèì ïîçíà÷àþòü âñå, 
ùî ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñü ëþäèíîþ. Á³ëüøå òîãî, îá’ºêòîì ìîæå ââàæà-
òèñü íàâ³òü òå, ùî ëþäèíà ñòâîðèëà ò³ëüêè ó ñâî¿é óÿâ³.

Â³äîìîñò³ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ëþäèíîþ ñïðèéìàþòüñÿ 
çàâäÿêè îðãàíàì ÷óòòÿ, ÿêèõ ó ëþäèíè ï’ÿòü (ç³ð, ñëóõ, íþõ, äîòèê, 
ñìàê). Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ùîñü, ìè âèêîðèñòîâóºìî ñëîâà äëÿ ïîçíà-
÷åííÿ ïåâíèõ âëàñòèâîñòåé.

Рис. 4. До казки «Рукавичка»

Рис. 5. 
Лисичка в гостях у Журавля
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Íàïðèêëàä, êàæåìî: «ÿáëóêî ñîëîäêå, ÷åðâîíå, ì’ÿêå, äóõìÿíå», 
«ëèìîí êèñëèé, æîâòèé, äóõìÿíèé, êîðèñíèé äëÿ çäîðîâ’ÿ». Ïåðøå 
ñëîâî ó ïåðøîìó ïîâ³äîìëåíí³ – «ÿáëóêî» ïîçíà÷àº ïåâíèé îá’ºêò,
âëàñòèâîñò³ ÿêîãî (ñîëîäêå, ÷åðâîíå, ì’ÿêå, äóõìÿíå) ìè îïèñóºìî äàë³. 
Òàê ñàìî é îá’ºêò «ëèìîí» ìè îïèñóºìî, ïîçíà÷àþ÷è éîãî âëàñòèâîñò³.

Âëàñòèâîñò³ îá’ºêò³â ìîæóòü áóòè ïîäàí³ íå ò³ëüêè ó âèãëÿä³ ñëî-
âåñíèõ îïèñàíü, àëå é ó âèãëÿä³ ÷èñåë. Íàïðèêëàä, ìè ìîæåìî çâàæèòè 
îá’ºêò «ÿáëóêî» ³ äîäàòè äî éîãî îïèñàííÿ îòðèìàíå çíà÷åííÿ ìàñè «ÿáëó-
êî ñîëîäêå íà ñìàê, ÷åðâîíå íà êîë³ð, ì’ÿêå, äóõìÿíå, ìàñîþ 153 ãðàìè». 
×èñëîâå ïîäàííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé îá’ºêò³â äóæå çðó÷íå òîìó, ùî íà-
äàº ìîæëèâ³ñòü á³ëüø ïîâíî ³ òî÷íî îïèñóâàòè ¿õ, ïîð³âíþâàòè ì³æ ñîáîþ.

Îá’ºêò «àâòîìîá³ëü» ìîæíà îïèñàòè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé: ìî-
äåëü, êîë³ð, ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â, ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü, ìàñà. Íà-
ïðèêëàä: Ôîðä Ô’þæåí, á³ëèé, 4, 160 êì/ãîä, 1600 êã.

Об’єктом може бути повідомлення. Властивості, яке воно матиме, ви-
значатимуться не тільки його довжиною, але й відомостями, які в повідо-
мленні міститимуться, корисністю їх для людини, яка прийматиме це 
повідомлення, своєчасністю отримання нею повідомлення.

Áàãàòî îá’ºêò³â ìàþòü ñï³ëüí³ âëàñòèâîñò³, çà ÿêèìè ¿õ ìîæíà çãðóïó-
âàòè. Íàïðèêëàä, êàðòîïëþ, êàïóñòó, áóðÿê, ìîðêâó ìîæíà îá’ºäíàòè 
ó ãðóïó «îâî÷³», à ÿáëóêî, ãðóøó, ñëèâó, ëèìîí, ïîìàðàí÷, áàíàí – ó 
ãðóïó «ôðóêòè». Òàê³ ãðóïè îá’ºêò³â, ùî ìàþòü ñï³ëüí³ âëàñòèâîñò³, â 
³íôîðìàòèö³ íàçèâàþòü êëàñàìè.

Îäèí îá’ºêò ìîæå íàëåæàòè ê³ëüêîì êëàñàì, íàïðèêëàä îá’ºêò «ÿáëó-
êî» íàëåæèòü êëàñó «¿æà» ³ êëàñó «ôðóêòè». Îá’ºêòè «ëèìîí», «ïîìà-
ðàí÷», «ëàéì» ìîæíà â³äíåñòè äî êëàñ³â «¿æà», «ôðóêòè», «öèòðóñîâ³».

Âèîêðåìëåííÿ ñï³ëüíèõ âëàñòèâîñòåé âàæëèâå äëÿ çä³éñíåííÿ ïî-
øóêó îá’ºêò³â. Íàïðèêëàä, äëÿ òîãî, ùîá ïðèäáàòè âçóòòÿ íà çèìó äëÿ 
õëîï÷èêà, ìè éäåìî äî âçóòòºâî¿ êðàìíèö³, àáî âçóòòºâîãî â³ää³ëó ñó-
ïåðìàðêåòó, ïðîõîäèìî äî â³ää³ëó ÷îëîâ³÷îãî âçóòòÿ, øóêàºìî â³äïî-
â³äíèé ðîçì³ð. Òàêèì ÷èíîì ìè ó êëàñ³ «âçóòòÿ» âèîêðåìëþºìî êëàñ 
«÷îëîâ³÷å âçóòòÿ», ó ÿêîìó, ó ñâîþ ÷åðãó, âèîêðåìëþºìî êëàñ «çèìîâå 
÷îëîâ³÷å âçóòòÿ ïåâíîãî ðîçì³ðó».

Ëþäèíà, ÿêà ñïðèéìàº ïîâ³äîìëåííÿ, äîñë³äæóº îá’ºêòè òà ñòâîðþº 
¿õ, íàçèâàºòüñÿ ñóá’ºêòîì, îñê³ëüêè âîíà çäàòíà íå ïðîñòî ñïîãëÿäàòè 
îá’ºêòè, àëå é âèêîíóâàòè ïåâí³ ä³¿ íàä íèìè.

Íà óðîêàõ ó÷í³ é ó÷åíèö³ íå ò³ëüêè ñïðèéìàþòü ïåâí³ ïîâ³äîìëåííÿ 
(ç êíèæêè, êîìï’þòåðà, â³ä ó÷èòåëÿ), àëå é çä³éñíþþòü ïåðåòâîðþâàëü-
íó ä³ÿëüí³ñòü íàä íèìè, ðîçâ’ÿçóþ÷è íàâ÷àëüí³ çàäà÷³, ñòâîðþþ÷è íà 
óðîêàõ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ êîðèñí³ âèðîáè.

Îòæå, âñå, ç ÷èì ìàº ñïðàâó ëþäèíà, ìîæå áóòè íàçâàíî îá’ºêòîì.

Îá’ºêòè õàðàêòåðèçóþòüñÿ âëàñòèâîñòÿìè. ×àñòèíà âëàñòèâîñòåé

ìîæå áóòè ïîäàíà ó ôîðì³ ñëîâåñíèõ îïèñàíü, à ÷àñòèíà – ó âèãëÿä³ ÷èñåë.

Îá’ºêòè çà îçíàêàìè îá’ºäíóþòüñÿ â êëàñè.
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Людина, яка виконує діяльність з об’єктами, опрацьовує дані і робить 
певні висновки, називається суб’єктом.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Аналізуючи приклади з українських прислів’їв і прикмет, визначити, 
за допомогою яких органів чуття отримуються дані, на основі яких при-
ймається рішення. 

À Çîëîòèñòà âå÷³ðíÿ çîðÿ íà áåçõìàðíîìó íåá³ – óòðèìàºòüñÿ ãàðíà 
ïîãîäà.
×åðâîíóâàòå ñÿéâî íàâêîëî ì³ñÿöÿ – íà ïîã³ðøåííÿ ïîãîäè.
Êàëèíà ðàíî çà÷åðâîí³ëà – íà ðàííþ é ëþòó çèìó.

Á Ãëóõèé ãð³ì – äî òèõîãî äîùó, ðîçêîòèñòèé – íà çëèâó.
Ãîëóáè ðîçòóðêîò³ëèñÿ – âñòàíîâèòüñÿ ãàðíà ïîãîäà.

Â Ç³ ñòàâêà ïàõíå ñâ³æîþ ðèáîþ – öüîãî æ äíÿ ï³äå äîù.
Êâ³òè ïàõíóòü çäàëåêó – íà â³òåð.
Â³ä ãîñïîäàðÿ ïîâèííî ïàõíóòè â³òðîì, à â³ä ãîñïîäèí³ – äèìîì.

Ã Â³äñèð³ëî ç îá³äó ï³äñîõëå ñ³íî – çáåðåòüñÿ íà äîù.
Ïàðóº òóìàí íàä ë³ñîì – ÷àñ ³òè ïî ãðèáè.
×èì äð³áí³ø³ êðàïëèíêè äîùó, òèì äîâøå â³í òðèâàòèìå.

Ä Ãóñòåíüêà êàøà, òà íå íàøà, à íàø íåñîëåíèé êóë³ø – ÿê õî÷åø, 
òàê ³ ¿æ.

2. Які спільні властивості можна виокремити у сучасного телевізора, мо-
більного телефону, цифрового фотоапарату, відеокамери?

3. Чи може один і той же об’єкт належати до різних класів?

4. Що спільного між собакою, кішкою, конем і коровою? 

5. Чи можна стверджувати, що людина може бути одночасно і суб’єктом, 
і об’єктом? 

6. Учні й учениці на уроках є об’єктами чи суб’єктами? 

7. Що є об’єктами вашої діяльності на уроках інформатики? 

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. Назвіть подані в кожній групі об’єкти одним словом. Традиційні пред-
мети побуту якого народу перелічено в прикладі? Відповідь поясніть. 

à) ìèñêà, ïîëóìèñîê, ìàê³òðà, ãîðùèê, ãëå÷èê, êóìàíåöü, êàçàí, 
òàð³ëêà, êóõîëü, ñêëÿíêà, êàñòðóëÿ, â³äðî, ïàòåëüíÿ, ëîæêà, âèäåëêà, 
êà÷àëêà (ïîñóä);

á) áîðù, þøêà, ãàëóøêè, âàðåíèêè, êëüîöêè, êàøà, ïàìïóøêè ç ÷àñ-
íèêîì, ãðå÷àíèêè, ïåðåï³÷êè, ìëèíö³, êîðæ³, äåðóíè, êàïóñíÿê, óçâàð;

â) ñîðî÷êà-âèøèâàíêà, ñï³äíèöÿ, ïëàõòà, æèëåòêà, êîðñåòêà, ÷îá³ò-
êè, ôàðòóõ, ñâèòêà, êîæóõ, õóñòêà, î÷³ïîê, ÷îáîòè, ñóêíÿ.

2. Назвіть кожну групу об’єктів за їх спільними властивостями, або при-
значенням. 
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à) îë³âåöü, ãóìêà, ë³í³éêà, êóòíèê, öèðêóëü;
á) çîøèò, ùîäåííèê, êíèæêà, êîìï’þòåð;
â) íîæèö³, ãîëêà, íèòêè, ï’ÿëüöÿ.

3. Назвіть властивості об’єктів, які нададуть можливість їх порівнювати 
всередині класу.

à) âàíòàæíèé àâòîìîá³ëü;
â) àâòîáóñ, òðîëåéáóñ, ë³òàê;
ã) ïîâ³äîìëåííÿ, êíèãà.

1.3 Дані. Інформаційні процеси

 Ñïîñîáè ïîäàííÿ âëàñòèâîñòåé îá’ºêò³â.

 Äàí³.

 Øóì.

 Ïîøóê, îïðàöþâàííÿ, ïåðåäàâàííÿ äàíèõ.

 Çáåð³ãàííÿ äàíèõ.

Îá’ºêòè, ÿê³ äîñë³äæóº àáî ñòâîðþº ëþäèíà, îïèñóþòüñÿ ¿õ âëàñòè-
âîñòÿìè. Äëÿ òîãî, ùîá îïèñàòè ïåâíèé îá’ºêò, ö³ âëàñòèâîñò³ íåîáõ³äíî 
ÿêîñü ïîäàòè. Íàéïðîñò³øå öå ìîæíà çðîáèòè òîä³, êîëè âëàñòèâ³ñòü 
îá’ºêòà ìîæíà âèçíà÷èòè, ïîðàõóâàâøè ïåâí³ éîãî ñêëàäíèêè àáî øëÿ-
õîì âèì³ðþâàííÿ (äîâæèíè, ìàñè òîùî).

Íàïðèêëàä, ïðî âåëîñèïåä ìîæíà ñêàçàòè, ùî îäí³ºþ ç éîãî âëàñòè-
âîñòåé º ê³ëüê³ñòü êîë³ñ. Öþ âëàñòèâ³ñòü ïðîñòî âèçíà÷èòè, ïîðàõóâàâ-
øè êîëåñà. Òðîõè ñêëàäí³øå ïîðàõóâàòè ê³ëüê³ñòü êóð÷àò íà ïòàõîôåð-
ì³, àëå é ç öèì çàâäàííÿì ëþäèíà âïîðàºòüñÿ. Äîñèòü ïðîñòî âèì³ðÿòè 
çð³ñò ëþäèíè ì³ðíîþ ñòð³÷êîþ, øâèäê³ñòü àâòîìîá³ëÿ – ñï³äîìåòðîì, 
ìàñó çåðíà, çàâàíòàæåíîãî â êóçîâ âàíòàæ³âêè, – ñïåö³àëüíèìè àâòî-
ìàòè÷íèìè âàãàìè. Ñêëàäí³øå âèçíà÷èòè ìàñó ³ øâèäê³ñòü ë³òàêà â 
ïîëüîò³, â³äñòàí³ íà ì³ñöåâîñò³, îñîáëèâî äî íåäîñòóïíèõ îá’ºêò³â, àëå 
ñó÷àñí³ ïðèëàäè çàáåçïå÷óþòü ³ òàê³ ìîæëèâîñò³.

 Властивості об’єктів, подані у числовій формі, або описані словами, на-
зиватимемо даними.

Çàâæäè ïåðåä òèì, ÿê âèêîíóâàòè ïåâí³ ä³¿ ç îá’ºêòîì, ìè íàìàãàº-
ìîñü ä³çíàòèñü ïðî íüîãî ÿêíàéá³ëüøå. Ïåðø í³æ ïðèäáàòè ïîáóòîâèé 
ïðèëàä àáî ìåáë³, ìè îáîâ’ÿçêîâî ö³êàâèìîñü ¿õ ðîçì³ðàìè, êîëüîðîì, 
ìîæëèâ³ñòþ ï³ä’ºäíàííÿ äî åëåêòðîìåðåæ³. Ïðè÷îìó íå çàâæäè äëÿ 
öüîãî íàì ïîòð³áíî áåçïîñåðåäíüî áà÷èòè, âèì³ðþâàòè îá’ºêò, çäåá³ëü-
øîãî äîñòàòíüî îçíàéîìèòèñü ç â³äîìîñòÿìè ïðî íüîãî, ÿê³ ì³ñòÿòüñÿ ó 
éîãî îïèñàíí³, òîáòî äàíèìè. Íàïðèêëàä, ó êðàìíèö³ ãîòîâîãî îäÿãó ìè 
øóêàºìî ïîëèöþ àáî â³øàê ç îäÿãîì íåîáõ³äíîãî íàì ðîçì³ðó ³ çðîñòó, à 
âæå ïîò³ì – êîíêðåòíèé îá’ºêò (êîñòþì, ñîðî÷êó òîùî). Äëÿ ïîøóêó ìè 
âèêîðèñòîâóºìî òàê³ äàí³: çíà÷åííÿ ðîçì³ðó, çðîñòó, ÿê³ ìè ïàì’ÿòàºìî 



13

Інформація та Інформаційні процеси

é ïîð³âíþºìî ç íàïèñàìè íà ïîëèöÿõ, òîáòî ìè øóêàºìî îá’ºêò çà çíà-
÷åííÿìè éîãî âëàñòèâîñòåé.

Äæåðåëîì äàíèõ º ïåâíèé îá’ºêò. Îòðèìàííÿ äàíèõ çàâæäè íàìà-
ãàþòüñÿ àâòîìàòèçóâàòè. Äàí³ ìîæóòü íàïðàâëÿòèñü â àâòîìàòèçîâàíå 
ñõîâèùå äàíèõ, â³äîìîñò³ ç ÿêîãî ïîòðàïëÿòèìóòü äî êîðèñòóâà÷³â çà ¿õ 
çàïèòàìè. Çäåá³ëüøîãî îòðèìàííÿ äàíèõ ïîºäíóºòüñÿ ç ôîðìóâàííÿì 
ïåâíîãî ïîâ³äîìëåííÿ.

Íàïðèêëàä, ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî áàíêîìàòó ëþäèíà îòðèìóº ÷åê, íà 
ÿêîìó â³äîáðàæàºòüñÿ ñòàí ðàõóíêó. Ï³ñëÿ çâåðíåííÿ äî äîâ³äêîâî¿ ñèñ-
òåìè çàë³çíèö³ ³ç çàïèòîì ùîäî ðîçêëàäó ðóõó ïîòÿã³â, ëþäèíà îòðèìóº 
ïîâ³äîìëåííÿ, ó ÿêîìó ïîäàíî äàí³, ùî îïèñóþòü ñòàí ïåâíîãî îá’ºêòà 
àáî îá’ºêò³â, à ñàìå – ïîòÿã³â.

Залежно від того, що є джерелом даних, де зберігаються дані, як їх пе-
редбачається використовувати, основні інформаційні процеси над да-
ними: зберігання, опрацювання, передавання і пошук відбуваються по-
різному.

 Зберігання даних може здійснюватись:

 ó ôîðì³ ïàïåðîâèõ äîêóìåíò³â, êíèã, äîâ³äíèê³â, êàðòîòåê;
 ó çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðèñòðîÿõ êîìï’þòåð³â;
 íà îïòè÷íèõ ëàçåðíèõ äèñêàõ;
 ó ïðèñòðîÿõ ôëåø-ïàì’ÿò³.

Опрацювання даних може здійснюватись як самою людиною, так і в ав-
томатичному режимі, комп’ютером.

Íàïðèêëàä, äëÿ òîãî ùîá çàïîâíèòè áëàíê äëÿ ñïëàòè çà åëåêòðîåíåð-
ã³þ, ñïîæèò³ ãàðÿ÷ó é õîëîäíó âîäó òîùî, ùîì³ñÿöÿ ïîòð³áíî âèêîíàòè 
òàê³ îïåðàö³¿: ïîøóê ³ îòðèìàííÿ äàíèõ (ïåðåãëÿíóòè ïîêàçè ë³÷èëüíè-
ê³â), çáåð³ãàííÿ äàíèõ (çàïèñàòè ¿õ ïîêàçè), îïðàöþâàííÿ äàíèõ, çáåð³ãàí-
íÿ îòðèìàíèõ äàíèõ (çàïèñàòè ðåçóëüòàòè îá÷èñëåíü íà áëàíê). Ïîøóê 
äàíèõ çä³éñíþºòüñÿ, çàçâè÷àé, çà âèíèêíåííÿ ïîòðåáè. Ðåçóëüòàòè ïîøó-
êó, éîãî óñï³øí³ñòü, âèçíà÷àºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðàâèëüíî ïîñòàâëåíèì 
çàïèòàííÿì ÿê äî ëþäèíè, òàê ³ äî àâòîìàòèçîâàíî¿ ñèñòåìè.

ßêùî íàì ïîòð³áíî çàìîâèòè êâèòîê íà ë³òàê, òî ìè ìàºìî âèçíà-
÷èòèñü ç äàòîþ â³äëüîòó, ïóíêòîì ïðèçíà÷åííÿ, â³êîì ëþäèíè, ÿêà 
ëåò³òèìå. Ö³ äàí³ íåîáõ³äí³ äëÿ ïîøóêó ³íøèõ äàíèõ – òî÷íîãî ÷àñó 
â³äëüîòó, âàðòîñò³ êâèòêà, íîìåðà ðåéñó òîùî. ßêùî ïîòð³áíî çàìîâèòè 
â á³áë³îòåö³ êíèæêó, ìè ïîâèíí³ àáî çíàòè ïð³çâèùå ¿¿ àâòîðà ³ íàçâó, 
àáî øóêàòè ¿¿ çà òèïîì çì³ñòó (ï³äðó÷íèêè, êàçêè, ôåíòåç³, íàóêîâà 
ôàíòàñòèêà, ðîìàí, ïîâ³ñòü, çá³ðêà â³ðø³â, çá³ðêà îïîâ³äàíü òîùî).

Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ³ñíóþòü ñó÷àñí³ êîìï’þòåðèçîâàí³ ñèñòåìè 
ïîøóêó ë³òåðàòóðè, á³áë³îòåêè ìàþòü ³ ïàïåðîâ³ êàðòêè íà âñ³ êíèæêè 
(ðèñ. 6). 

Ö³ êàðòêè, âïîðÿäêîâàí³ ïåâíèì ÷èíîì, çáåð³ãàþòüñÿ â êàòàëîãàõ.
Ó íèõ êàðòêè, êîæíà ç ÿêèõ â³äïîâ³äàº ïåâí³é êíèç³, ðîçòàøîâàíî ó 



14

Роздiл 1

ïåâíîìó ïîðÿäêó – àáî çà ³ìåíåì àâòîð³â (àëôàâ³òíèé êàòàëîã), àáî çà 
ãàëóçÿìè íàóê.

Рис. 6. Бібліотечний каталог і каталожні картки

 На заваді правильного пошуку і сприйняття даних може стати шум. Шу-
мом, окрім звичного для нас розуміння, в інформатиці називають усе, 
що заважає правильному сприйняттю змісту повідомлень. Іноді зайві 
дані можуть заважати сприйняттю відомостей, тобто бути шумом.

Íàïðèêëàä, ÿêùî äëÿ ñóá’ºêòà º âàæëèâèì ÿêîìîãà øâèäøå ä³ñòà-
òèñü ç ì. Â³ííèö³ äî ì. Êèºâà, òî â³í ìàº øóêàòè ó ðîçêëàä³ íàéáëèæ÷èé 
çà ÷àñîì ðåéñ, íå çâåðòàþ÷è óâàãó íà ö³íó êâèòêà, òèï àâòîáóñà òîùî. 
Ðåøòà äàíèõ, ÿêó âèäàñòü äîâ³äêîâà ñèñòåìà, áóäóòü äëÿ íüîãî çàéâèìè 
³ çàâàæàòèìóòü øâèäøå çîð³ºíòóâàòèñü.

Øóì ÷àñòî âèíèêàº ³ ç ïðè÷èí, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïðèðîäíèìè âëàñòèâîñ-
òÿìè îá’ºêò³â – øóì â³òðó, äîùó. Ïîáà÷èòè øóì ìîæíà íà ôîòîãðàô³ÿõ, 
çðîáëåíèõ çà íåäîñòàòíüî¿ îñâ³òëåíîñò³ (ðèñ. 7), îñê³ëüêè çà öèõ óìîâ 
ïî÷èíàº âèÿâëÿòèñü ä³ÿ ïðîöåñ³â, çóìîâëåíèõ íàãð³âàííÿì ñâ³òëî÷óò-
ëèâîãî åëåìåíòà ôîòîàïàðàòó.

Рис. 7. Шум світлочутливого елемента на фотографії, 
зробленій за недостатньої освітленості
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 Дані можуть бути подані як у формі чисел, так і тексту. Пошук необхідних 
даних, їх зберігання, передавання й опрацювання називають інформа-
ційними процесами. Зайві дані можуть заважати пошуку й опрацюванню, 
тобто бути шумом.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Як можна описувати властивості об’єктів?

 2. Чи завжди необхідно планувати діяльність з пошуку певних об’єктів? 
Чому?

3. У якій формі можуть зберігатись дані?

4. Чому іноді зайві дані сприймаються як шум? Наведіть приклади.

 5. У яких випадках доцільно використовувати числове подання значень 
властивостей об’єкта?

6. Назвіть інформаційні процеси. Наведіть приклади. 

 7. Чи достатньо у повідомленні «тваринка, яка ловить мишей» даних для 
того, щоб розпізнати кота, їжака, лиса?

8. Серед поданих даних виокремити необхідні та зайві (шум): «муркоче, 
чотири лапи, два ока, рудий пухнастий хвіст, два вуха, після народження 
харчується молоком, замість шерсті – голки» (рис. 8).

Рис. 8. Тварини, які ловлять мишей

Â³äïîâ³äü: äàíèõ íåäîñòàòíüî; ïîòð³áí³ äàí³: ìóðêî÷å(ê³ò), ðóäèé

ïóõíàñòèé õâ³ñò(ëèñèöÿ), çàì³ñòü øåðñò³ – ãîëêè(¿æàê); øóìîì 
áóäóòü äàí³: ÷îòèðè ëàïêè, äâà îêà, äâà âóõà, ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ õàð-

÷óþòüñÿ ìîëîêîì, îñê³ëüêè âîíè º ñï³ëüíèìè äëÿ âñ³õ òðüîõ îá’ºêò³â.

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
 1. У цьому ребусі (рис. 9) закодовано назву того, за допомогою чого 
подають повідомлення. Який вигляд може мати повідомлення, закодо-
ване у відповідності до правил складання ребусів?

Рис. 9. Ребус, у якому закодовано назву того, 
за допомогою чого подають повідомлення
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3. У ребусі (рис. 10) закодовано поняття, яке відображає 
те, як передають повідомлення різних видів, наприклад 
голосом, жестами. Навести приклади. 
Рис. 10. Ребус, у якому закодовано поняття, яке відображає 
те, як передають повідомлення різних видів

Â³äïîâ³äü: «ïîäàííÿ»

4. У цьому ребусі (рис. 11) закодовано поняття, яке озна-
чає, що саме несе повідомлення, яке не містить корисної 
інформації. Чи може вміст такого повідомлення перетво-
рюватися на корисну інформацію і навпаки? Наведіть 
приклади.

Рис. 11. Ребус, у якому закодовано поняття,  яке позначає 
повідомлення, яке не містить корисної інформації

5. Значення яких властивостей треба використати для того, щоб серед на-
званих птахів виокремити хвилястого папугу або іншого птаха? (рис. 12).

Ïòàõè: ñèíèöÿ, ãîðîáåöü, ñîëîâåéêî, êóðêà, õâèëÿñòèé ïàïóãà, 
ñòðàóñ.

Âëàñòèâîñò³: çäàòí³ñòü ë³òàòè, ñâ³éñüêèé àáî äèêèé, çäàòí³ñòü äî 
ãàðíîãî ñï³âó, çäàòí³ñòü íàâ÷èòèñü ãîâîðèòè.

Рис. 12. Птахи, серед яких необхідно виокремити потрібного

ßê³ âëàñòèâîñò³ íåîáõ³äíî âèêîðèñòàòè äëÿ òîãî, ùîá âèîêðåìèòè 
êîæíîãî ïòàõà ç ïîäàíèõ íà ðèñóíêó? 

 ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Ðîçâèòîê ëþäñòâà íå áóâ áè ìîæëèâèì áåç îáì³íó â³äîìîñòÿìè ì³æ ëþäüìè. Äî 
îáì³íó íîâèíàìè àáî ³íôîðìàö³ºþ ëþäè ïðàãíóëè â óñ³ ÷àñè, íàâ³òü â äî³ñòîðè÷í³. 
Ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè ïî÷èíàëîñÿ ç îêðåìèõ çâóê³â, æåñò³â òà ì³ì³êè. Çà äî-
ïîìîãîþ êðèê³â ëþäè ïåðåäàâàëè ³íôîðìàö³þ íà â³äñòàíü. Ó Ïåðñ³¿ â VI ñòîë³òò³ 
äî í. å. ðàáè ñòîÿëè íà âèñîêèõ âåæàõ ³ êðèêàìè ïåðåäàâàëè ïîâ³äîìëåííÿ â³ä 
îäíîãî äî ³íøîãî. Ó Ñòàðîäàâíüîìó Êèòà¿ êîðèñòóâàëèñÿ ãîíãàìè, à àáîðèãåíè 
Àôðèêè é Àìåðèêè êîðèñòóâàëèñÿ äåðåâ’ÿíèìè áàðàáàíàìè-òàìòàìàìè, á’þ÷è 
ïî íèõ òî øâèäøå, òî ïîâ³ëüí³øå, òî ç ð³çíîþ ñèëîþ. Êîìá³íóþ÷è çâóêè, ìîæíà 
áóëî ïåðåäàâàòè íîâèíè ç äîñòàòíüîþ øâèäê³ñòþ ³ íà çíà÷í³ â³äñòàí³.
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Ðîçâèòîê ïîëþâàííÿ, âèðîáíèöòâà, îñîáèñòèõ ³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ðîç-
øèðþâàâ ñôåðó ñï³ëêóâàííÿ ì³æ ëþäüìè, ãîëîâíèì çàñîáîì ÿêîãî ñòàëà ìîâà.

Óæå â äàâí³ ÷àñè âèíèêëà ïîòðåáà íå ò³ëüêè ïåðåäàâàííÿ ïîâ³äîìëåíü íà 
â³äñòàíü, à ³ çàêð³ïëåííÿ ¿õ ó ÷àñ³. Äëÿ çàêð³ïëåííÿ â³äîìîñòåé â ÷àñ³ âèêî-
ðèñòîâóâàëèñü ïðåäìåòè, ÿêèì íàäàâàëîñü ïåâíå óìîâíå ñèìâîë³÷íå çíà÷åí-
íÿ: ñòð³ëà – çíàê íàïðÿìêó, ïëàñòèíêè ³ç çàðóáêàìè, êàì³íö³ ç ïîçíà÷êàìè, 
øíóðêè ç âóçëàìè.

Ïîñòóïîâî íàéá³ëüøîãî ïîøèðåííÿ íàáóâàº ãðàô³÷íèé ñïîñ³á ïåðåäàâàííÿ 
â³äîìîñòåé – ïèñüìî.

Ñóêóïí³ñòü çíàê³â (áóêâ), ðîçì³ùåíèõ ó ïåâíîìó ïîðÿäêó, ÿê³ çàñòîñîâó-
þòüñÿ â ò³é ÷è ³íø³é ìîâ³ äëÿ ïåðåäàâàííÿ íà ïèñüì³ çâóê³â, íàçèâàºòüñÿ àë-
ôàâ³òîì àáî àçáóêîþ. Ö³ íàçâè âèíèêëè ³ç ñêëàäàííÿ íàçâ ïåðøèõ äâîõ áóêâ 
àëôàâ³òó. Ç ãðåöüêèõ «àëüôà» ³ «áåòà» âèíèêëà íàçâà «àëôàâ³ò», à ³ç íàçâ áóêâ 
ñòàðîñëîâ’ÿíñüêîãî êèðèëè÷íîãî àëôàâ³òó «àçú» (ñó÷àñíå à) ³ «áóêè» (ñó÷àñíå 
á) – «àçáóêà».

Íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ùå 6 òèñÿ÷ ðîê³â òîìó ñêëàëàñÿ êóëüòóðà ïðàäàâí³õ 
õë³áîðîá³â, íàçâàíà Òðèï³ëüñüêîþ òîìó, ùî âïåðøå â Óêðà¿í³ ¿¿ ðåøòêè áóëî 
çíàéäåíî ïîáëèçó ñåëèùà Òðèï³ëëÿ íà Êè¿âùèí³. Ìàéæå 1500 ðîê³â ïðî³ñ-
íóâàëà öÿ êóëüòóðà é ñòàëà ñêëàäîâîþ ³ñòîð³¿ ëþäñòâà. Ïðàäàâíº íàñåëåííÿ 
âèðîùóâàëî çëàêîâ³ êóëüòóðè, ñòâîðþâàëî ÷óäîâó çà ôîðìîþ ³ õóäîæí³ì îçäî-
áëåííÿì êåðàì³êó, ñïîðóäæóâàëî äâîïîâåðõîâ³ îñåë³, âèíàéøëî é ïåðåäàëî 
íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì ñèñòåìó çàáóäîâè ì³ñò.

Áàãàòî â÷åíèõ ââàæàþòü, ùî òðèï³ëüö³ – ïðåäêè ñëîâ’ÿí. Ïðàäàâí³ õë³-
áîðîáè âì³ëè ïåðåäàâàòè óñíó ìîâó ïèñåìíèìè çíàêàìè. Âèÿâëåíî ê³ëüêà 
ôðàãìåíò³â ïîñóäó ç ïèñåìíèìè çíàêàìè, íàíåñåíèìè ñïîñîáàìè ìàëþâàííÿ, 
ïðîêðåñëþâàííÿ òà âèøêðÿáóâàííÿ íà ñèð³é ãëèí³.

Ó ïåð³îä ôîðìóâàííÿ ïëåì³ííîãî ëàäó â ñëîâ’ÿí (ïåðøà ïîëîâèíà ² òèñÿ-
÷îë³òòÿ äî í. å.) ³ñíóâàëî ïðèì³òèâíå ïèñüìî. Ó äðåâíüîáîëãàðñüê³é ïàì’ÿòö³ 
ê³íöÿ ²Õ – ïî÷àòêó Õ ñòîë³òü «Ñêàçàíí³ ïðî ïèñüìåíà» âîíî íàçèâàºòüñÿ «÷ºð-
òè ³ ðºç³». Öå áóëè íàéïðîñò³ø³ çíàêè é ôîðìè ðèñî÷îê, çàðóáîê, ïëåì³íí³ òà 
ðîäîâ³ çíàêè, êëåéìà, çíàêè âëàñíîñò³, êàëåíäàðí³ çíàêè òîùî. Âîíè çóñòð³÷à-
þòüñÿ íà ïðåäìåòàõ ïîáóòó, ãîðùèêàõ, äàâíüîðóñüêèõ ìîíåòàõ – âñå öå ìîæíà 
ïîáà÷èòè â ìóçåÿõ.

Ç óòâîðåííÿì ðàííüîñëîâ’ÿíñüêî¿ äåðæàâíîñò³, ðîçâèòêîì äèïëîìàòè÷íèõ 
³ òîðã³âåëüíèõ çâ’ÿçê³â ñëîâ’ÿíè ïî÷èíàþòü âèêîðèñòîâóâàòè â³çàíò³éñüêå 
ïèñüìî, ïðèñòîñîâóþ÷è éîãî äî îñîáëèâîñòåé ñâîº¿ ìîâè. Íàñòóïíèé åòàï ó 
ðîçâèòêó ñëîâ’ÿíñüêîãî ïèñüìà ïîâ’ÿçàíèé ³ç ä³ÿëüí³ñòþ áîëãàðñüêèõ ïðî-
ñâ³òèòåë³â Êèðèëà (826-869 ðð.) ³ Ìåôîä³ÿ (820-885 ðð.). Òàê áóëà ñòâîðåíà 
àçáóêà, ÿêó íàçâàëè êèðèëèöåþ.

Ó ïåðåäàâàíí³ íà â³äñòàíü ïîâ³äîìëåíü ç ðîçâèòêîì ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà 
çâóêîâó ñèãíàë³çàö³þ ïîñòóïîâî çàì³íÿëà á³ëüø äîñêîíàëà – ñâ³òëîâà. ²ñòîðè-
÷íî ïåðøèì çàñîáîì ñâ³òëîâî¿ ñèãíàë³çàö³¿ áóëè âîãíèùà. Âîíè ñëóæèëè ñèã-
íàëîì äðåâí³ì ãðåêàì, ðèìëÿíàì, êàðôàãåíöÿì ³ óêðà¿íñüêèì êîçàêàì. Äî 
âîãíåâî¿ ñèãíàë³çàö³¿ âíî÷³ àáî äî äèìîâî¿ – âäåíü, êîñòðàìè ³ç ñèðî¿ òðàâè 
àáî ñèðèõ ã³ëîê, øèðîêî âäàâàëèñÿ íà ï³âäåííèõ êîðäîíàõ Óêðà¿íè êîçàöüê³ 
ñòîðîæîâ³ ïîñòè.

Ìîâà âîãíèù áóëà õî÷à ³ øâèäêà, àëå äóæå á³äíà. Âîãíèùà íåñëè ìàëî â³äîìîñ-
òåé; äîäàòêîâî íàäñèëàëèñÿ ã³íö³ ç íåîáõ³äíèìè äåòàëüíèøèìè ïîâ³äîìëåííÿìè. 
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Ôðàíöóçüêèé ìåõàí³ê Êëîä Øàïïà âèíàéøîâ îïòè÷íèé, àáî ñåìàôîðíèé, 
òåëåãðàô. Ïåðåäàâàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ â³äáóâàëîñÿ çà äîïîìîãîþ îáåðòàííÿ ïî-
ïåðå÷èíè íàâêîëî ñâîº¿ îñ³, ïðèêð³ïëåíîþ äî ìåòàëåâîãî æåðäèíè íà äàõó áàøòè.

Ðîñ³éñüêèé ìåõàí³ê-ñàìîó÷êà ²âàí Êóë³á³í âèíàéøîâ âëàñíó ñèñòåìó ñåìà-
ôîðíîãî òåëåãðàôó, ÿêó â³í íàçâàâ «äàëüíîâåùàþùåé ìàøèíîé», ç îðèã³íàëü-
íèì ñèãíàëüíèì àëôàâ³òîì ³ êîäîì.

СЛОВНИЧОК ДО РОЗДІЛУ

№
з/п

Поняття Значення

1
Властивість Ознака об’єкта, яка може бути визначена, відчута, 

описана словами або у числовій формі

2
Дані Властивості об’єктів, подані у числовій формі, або 

описані словами

3
Інформатика Наука про пошук, опрацювання, передавання і збе-

рігання даних

4
Інформація Відомості, які людина отримує з повідомлень, що 

передаються у вигляді тексту, зображень (рухомих 
і нерухомих) та звуку

5
Клас Сукупність (множина) об’єктів, які мають спільні 

властивості

6
Об’єкт Усе, що може спостерігатись людиною або те, що 

людина створила у своїй уяві

7
Суб’єкт Людина, яка виконує діяльність над об’єктами, 

опрацьовує дані й робить певні висновки

8
Шум Усе, що заважає правильному сприйняттю повідо-

млення
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Що вивчатимемо
Ïåðø çà âñå, ìè îçíàéîìèìî âàñ ç ïðàâèëàìè ïîâåä³íêè ³ áåçïåêè

æèòòºä³ÿëüíîñò³ ï³ä ÷àñ ðîáîòè â êîìï’þòåðíîìó êëàñ³, ÿê³ âè ìàºòå

çíàòè ³ ÿêèõ ñë³ä íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ. Âè íàâ÷èòåñÿ âìèêàòè

êîìï’þòåð ³ ïðàâèëüíî çàâåðøóâàòè ðîáîòó ç íèì.

Íàâ÷èòåñÿ íàáèðàòè òåêñò ç âèêîðèñòàííÿì ñèìâîë³â êèðèëèö³

òà ëàòèíèö³, ÷èñåë, ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

Âèâ÷èòå íàçâè îñíîâíèõ îá’ºêò³â â³êíà (ðÿäîê çàãîëîâêà, êíîïêè

óïðàâë³ííÿ, ðîáî÷à îáëàñòü), îñíîâíèõ îïåðàö³é, ÿê³ ìîæíà âèêîíóâà-

òè íàä â³êíàìè. Íàâ÷èòåñÿ çì³íþâàòè ðîçì³ðè â³êîí ³ ¿õ ïîëîæåííÿ íà

åêðàí³; çãîðòàòè, ðîçãîðòàòè ³ çàêðèâàòè â³êíà; â³äêðèâàòè ïîòð³á-

íó ïàïêó, ïåðåãëÿäàòè ñïèñêè ³ìåí ôàéë³â ³ ïàïîê, çàêðèâàòè ïàïêó;

âèêîíóâàòè îïåðàö³¿ íàä îá’ºêòàìè ç âèêîðèñòàííÿì ìèø³: âèáèðàòè,

ïåðåòÿãóâàòè; âèêîíóâàòè îïåðàö³¿ íàä îá’ºêòàìè ç âèêîðèñòàííÿì

ìåíþ, çîêðåìà êîíòåêñòíîãî.

Îçíàéîìèòåñÿ ç ïîíÿòòÿìè «ïðîãðàìà»; «ôàéë»; «êàòàëîã (ïàïêà)».

Òàêîæ íàâ÷èòåñÿ çàïóñêàòè ïðîãðàìè íà âèêîíàííÿ ³ ïðàâèëüíî

çàâåðøóâàòè ðîáîòó ç íèìè.

2.1. Комп’ютери навколо нас

Комп’ютер, програма.
Процесор.
Пам’ять.
Пристрої введеня і виведення.

Êîìï’þòåð – öå ïðèñòð³é, ó ÿêîìó çáåð³ãàþòüñÿ é îïðàöüîâóþòüñÿ 
âåëè÷åçí³ îáñÿãè äàíèõ, à òàêîæ çä³éñíþºòüñÿ óïðàâë³ííÿ ð³çíîìàí³ò-
íèìè ïðîöåñàìè (ðóõîì ïîòÿã³â íà çàë³çíèö³, ñòèêóâàííÿì êîñì³÷íèõ 
êîðàáë³â, ïëàâëåííÿì ìåòàëó â äîìåíí³é ïå÷³ òîùî). Êîìï’þòåð, àáî

ïðîãðàìíî êåðîâàíèé àâòîìàò, âèíèê ³ç íåîáõ³äíîñò³ àâòîìàòèçà-
ö³¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ³ âèêîíàííÿ îá÷èñëþâàëüíèõ ðîá³ò, ê³ëüê³ñòü 
ÿêèõ íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ ñòð³ìêî çá³ëüøèëàñÿ. Ëþäèíà áóëà íå-
ñïðîìîæíà âèêîíàòè øâèäêî çðîñòàþ÷³ îáñÿãè îá÷èñëåíü.

Óâàæàºòüñÿ, ùî çà îäíó õâèëèíó íà ïàïåð³ ìîæíà äîäàòè ó ñåðåäíüîìó 
5–6 ñåìèçíà÷íèõ ÷èñåë; çà îäíó ãîäèíó ìîæíà äîäàòè 300–360 òàêèõ ÷è-
ñåë, à çà îäèí âîñüìèãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü áëèçüêî 2500 ÷èñåë. À ïîòðå-

ÎÑÍÎÂÈ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ²
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áè äîñë³äæåííÿ, ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³, êåðóâàííÿ áàãàòüìà ïðîöåñàìè 
é ñèñòåìàìè âèìàãàëè âèêîíàííÿ ì³ëüéîí³â îïåðàö³é çà ñåêóíäó.

Отже, потреба в необхідності автоматизації всезростаючого обсягу об-
числювальної роботи призвела у 40–50-их роках 20-го століття до ство-
рення цифрових електронних обчислювальних машин (ЕОМ) або про-
грамно керованих автоматів.

Áàãàòî îá÷èñëåíü âèêîíóâàëîñü ³ âèêîíóºòüñÿ çà íàïåðåä âèçíà-
÷åíîþ ïîñë³äîâí³ñòþ îêðåìèõ ä³é. Ö³ ä³¿ ìîæíà îïèñàòè ïðèáëèçíî 
òàê, ÿê ìè çâèêëè îïèñóâàòè àðèôìåòè÷í³ îá÷èñëåííÿ, íåîáõ³äí³ äëÿ 
ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷.

Íàïðèêëàä, äëÿ òîãî ùîá îá÷èñëèòè îá’ºì ïàëèâà, íåîáõ³äíîãî, ùîá 
àâòîìîá³ëåì äî¿õàòè ç Êèºâà äî Æèòîìèðà, ïîòð³áíî âèêîíàòè òàê³ ä³¿.

1. Визначити (знайти в довіднику, на карті) відстань S між містами і задати 
час t, за який хочемо подолати цю відстань, швидкість руху v

0
 (значення отри-

маємо з Правил дорожнього руху, або спитаємо у досвідченого водія).
2. Розділити S на t, тобто обчислити, якою має бути швидкість руху v.
3. Порівняти значення v і v

0
, якщо отримане значення v перевищуватиме 

значення v
0
, то виконати дії 1–2, надавши t більше значення.

4. Визначити (з довідника, описання автомобіля), скільки пального витрачає 
автомобіль на 100 км при швидкості руху v, розділити знайдене число на 100, 
тобто визначити значення q (скільки літрів палива витрачатиметься на один 
кілометр).

5. Помножити q на S й отримати об’єм палива, необхідний для подорожі, 
тобто відповідь.

Описана послідовність дій є не чим іншим як програмою, у якій слова 
«визначити», «порівняти… якщо… то», «розділити», «помножити» є ко-
мандами, а значення, які надаються S, t, v, v

0
, q – даними, дії над якими 

виконує виконавець.

Ïîä³áí³ îá÷èñëåííÿ âèêîíóº êîìï’þòåð ÿêèé º â ñó÷àñíîìó àâòîìîá³ë³.

 Електронно-обчислювальні машини, або комп’ютери, виконують коман-
ди опрацювання даних, послідовність команд називається програмою.

Íèí³ öèôðîâ³ ïðèñòðî¿ çàñòîñîâóþòüñÿ ó áàãàòüîõ ñôåðàõ ëþäñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ – â³ä ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â é ³íøèõ ïîáóòîâèõ ïðèëàä³â, äî 
ñèñòåì óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì. Îñîáëèâå ì³ñöå ñåðåä íèõ çàéìàþòü 
ïåðñîíàëüí³ êîìï’þòåðè. Ïåðñîíàëüí³ êîìï’þòåðè ïîä³ëÿþòüñÿ íà äâà 
îñíîâí³ òèïè: ñòàö³îíàðí³ (íàñò³ëüí³) ³ ìîá³ëüí³ (ðèñ. 13).

Рис. 13. Основні типи комп’ютерів
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Ìîá³ëüíèìè íàçèâàþòü êîìï’þòåðè, ÿêèìè ìîæíà êîðèñòóâàòèñÿ ó 
áóäü-ÿêèõ óìîâàõ: íà â³äïî÷èíêó, â äîðîç³. Çàëåæíî â³ä õàðàêòåðèñòèê 
³ êîíñòðóêòèâíèõ îñîáëèâîñòåé, âîíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà íîóòáóêè, íåòáó-
êè, ïëàíøåòí³ ³ êèøåíüêîâ³ êîìï’þòåðè (ðèñ.14).

Рис. 14. Основні типи мобільних комп’ютерів

Íà ðèñ. 15 ïîêàçàíî çîâí³øí³é âèãëÿä ñòàö³îíàðíîãî (íàñò³ëüíîãî) 
ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà (ÏÊ) é îñíîâí³ äîäàòêîâ³ ïðèñòðî¿, ÿê³ íà-
äàþòü ìîæëèâîñò³ âèêîíóâàòè ð³çí³ âèäè ðîá³ò.

Рис. 15. Настільний персональний комп’ютер і його додаткові пристрої

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè ó í³é 
â³äáóëèñÿ äóæå çíà÷í³ çì³íè, îñíîâí³ ïðèíöèïè ¿¿ ðîáîòè çàëèøàþòüñÿ 
íåçì³ííèìè. Ñïðîùåíó ñõåìó áóäîâè êîìï’þòåðà ïîäàíî íà ðèñ. 16.

Рис. 16. Спрощена схема будови комп’ютера
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Çà äîïîìîãîþ ïðèñòðî¿â óâåäåííÿ êîìàíäè é äàí³ íàäõîäÿòü äî 
ïàì’ÿò³ êîìï’þòåðà. ²ç ïàì’ÿò³ êîìàíäè ïåðåäàþòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ ó 
ïðîöåñîð. Ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ äàí³ íàäõîäÿòü ç àðèôìåòè÷íî-ëîã³÷íîãî 
ïðèñòðîþ â ïàì’ÿòü. ²ç ïàì’ÿò³ ðåçóëüòàòè îïðàöþâàííÿ íàäõîäÿòü ó 
ïðèñòðî¿ âèâåäåííÿ, äå ïåðåòâîðþþòüñÿ ó ôîðìó, çðó÷íó äëÿ ñïðèé-
íÿòòÿ ëþäèíîþ.

Отже, у кожному комп’ютері обов’язково є такі пристрої: процесор, 
пам’ять, пристрої введення й виведення.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Чим відрізняється стаціонарний персональний комп’ютер від мо-
більного?

 2. З якою метою доцільно використовувати ноутбук?

3. Які з пристроїв, зображення яких показані на рисунку 14, не відносять-
ся до пристроїв виведення даних? 

 4. Спробуйте пограти в гру «Де є комп’ютери?». Правила такі: учасник 
називає пристрій (мобілка, пральна машина, автомобіль тощо), який має 
в своєму складі комп’ютер. Виграє той, хто назве пристрій останнім. 

 5.Назвіть випадки, коли доводиться виконувати обчислення і дії, подібні 
до поданих в описі подорожі від Києва до Житомира. 

 6. Назвіть мінімальний склад пристроїв настільного комп’ютера (рис. 15).

7. З якою метою доцільно використовувати нетбук?

8. Серед перелічених пристроїв знайти (якщо він є у списку) пристрій, 
який не може бути пристроєм уведення даних: клавіатура, миша, сканер, 
дисплей, аудіо система? Обговоріть можливі варіанти.

9. Чи можна віднести пристрій для читання і запису оптичних дисків до 
пристроїв уведення або до пристроїв виведення інформації? Обґрунту-
вати відповідь.

  10. Опишіть умови й послідовність дій, які необхідно виконати для 
того, щоб переглянути у кінотеатрі кінофільм, про який вам розпо-

віли. Урахувати умови: наявність коштів і вартість квитка, вартість про-
їзду від дому до кінотеатру і вартість проїзду від школи до кінотеатру, 
час, у який відбувається сеанс тощо. Обговоріть у класі створену про-
граму дій. Що ви не врахували? Що не врахували ваші однокласники?

2.2. Будова персонального комп’ютера

Îñíîâíèìè ÷àñòèíàìè ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, îáëàäíàíîãî ïåðñîíàëüíèì

êîìï’þòåðîì, º:

• ñèñòåìíèé áëîê, ó ÿêîìó çáåð³ãàþòüñÿ é îïðàöüîâóþòüñÿ äàí³;

• êëàâ³àòóðà ³ ìèøà, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ââåäåí-

íÿ äàíèõ ³ êîìàíä ó êîìï’þòåð;

• äèñïëåé, íà ÿêèé âèâîäÿòüñÿ òåêñò ³ çîáðàæåííÿ.
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 Системний блок – це основний пристрій персонального комп’ютера, 
у якому зберігаються й опрацьовуються програми й дані. Головним еле-
ментом системного блоку є материнська (системна) плата, на якій роз-
ташовані центральний процесор, основна пам’ять та інші електронні 
пристрої (рис. 15). На передній панелі системного блоку розташовані 
кнопки вмикання живлення, пристрій для читання і запису оптичних дис-
ків, роз’єми для під’єднання додаткових пристроїв, індикатори режимів 
роботи комп’ютера.

Íà çàäí³é ñò³íö³ ñèñòåìíîãî áëîêó ðîçòàøîâàí³ ðîç’ºìè, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ äî ñèñòåìíîãî áëîêó ï³ä’ºäíóþòüñÿ âñ³ ³íø³ ïðèñòðî¿ 
êîìï’þòåðà.

 Центральний процесор виконує дві головні функції: опрацьовує дані й 
керує всіма іншими пристроями комп’ютера. Конструктивно він виготов-
ляється у вигляді окремої великої мікросхеми. Сучасні процесори забез-
печують виконання кількох сотень мільярдів операцій за секунду.

Пам’ять комп’ютера призначена для збереження програм і даних. Осно-
вними параметрами пам’яті є її ємність і швидкодія.

Швидкодія комп’ютера вимірюється кількістю команд, які він  виконує за 
секунду.

Рис. 17. Материнська плата і пристрої, 
які розміщуються на ній і приєднуються до неї
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Îáñÿã ïàì’ÿò³ âèì³ðþºòüñÿ â ñïåö³àëüíèõ îäèíèöÿõ.

Мінімальною одиницею пам’яті є біт, тобто обсяг повідомлення, яке 
може мати значення «так» або «ні», «0» або «1». 

Â³ñ³ì á³ò³â íàçèâàþòü áàéòîì. Âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêîæ á³ëüø³ îäè-
íèö³: 1 Êáàéò (ÊÁ) = 1024 áàéò; 1 Ìåãàáàéò (ÌÁ) =1024 ÊÁ; 1 Ã³ãàáàéò 
(ÃÁ)= 1024 ÌÁ; 1 Òåðàáàéò (ÒÁ)= 1024 ÃÁ.

Пам’ять комп’ютера поділяється на внутрішню й зовнішню.

Âíóòð³øíÿ ïàì’ÿòü ðîçì³ùåíà íà ìàòåðèíñüê³é ïëàò³. Äî âíóòð³ø-
íüî¿ ïàì’ÿò³ öåíòðàëüíèé ïðîöåñîð çâåðòàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî.

Ïàì’ÿòü ïîä³ëÿºòüñÿ íà îïåðàòèâíó ³ ïîñò³éíó.
Îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü ïðèçíà÷åíà äëÿ çáåðåæåííÿ ïðîãðàì ³ äàíèõ ï³ä 

÷àñ ðîáîòè êîìï’þòåðà. Îïåðàòèâíà ïàì’ÿòü º åíåðãîçàëåæíîþ, òîáòî 
ï³ñëÿ âèìèêàííÿ êîìï’þòåðà äàí³ ³ êîìàíäè â í³é çíèêàþòü.

Ïîñò³éíà ïàì’ÿòü º åíåðãîíåçàëåæíîþ, òîáòî êîìàíäè ³ äàí³ â í³é çáå-
ð³ãàþòüñÿ é ï³ñëÿ âèìêíåííÿ êîìï’þòåðà. Ï³ñëÿ âìèêàííÿ êîìï’þòåðà 
ñïåðøó ïî÷èíàþòü âèêîíóâàòèñÿ ïðîãðàìè, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ö³é ïàì’ÿò³.

Çîâí³øíÿ ïàì’ÿòü ïðèçíà÷åíà äëÿ äîâãîòðèâàëîãî çáåðåæåííÿ 
ïðîãðàì ³ äàíèõ. Âîíà º åíåðãîíåçàëåæíîþ ³ âèãîòîâëÿºòüñÿ ó âèãëÿ-
ä³ îêðåìèõ ïðèñòðî¿â. Íîñ³ÿìè äàíèõ çîâí³øí³õ çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ 
ïðèñòðî¿â º: æîðñòê³ ìàãí³òí³ äèñêè, îïòè÷í³ äèñêè, íàï³âïðîâ³ä-
íèêîâ³ ïðèñòðî¿ (òâåðäîò³ëüí³ íàêîïè÷óâà÷³).

Ó íàêîïè÷óâà÷àõ íà æîðñòêèõ ìàãí³òíèõ äèñêàõ ç÷èòóâàííÿ é çàïèñ 
äàíèõ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì íàìàãí³÷óâàííÿ ì³êðîñêîï³÷íèõ ä³ëÿíîê 
ïîâåðõí³ äèñê³â, ÿê³ îáåðòàþòüñÿ ç âåëèêîþ øâèäê³ñòþ. Òàê³ ïðèñòðî¿ 
íàçèâàþòüñÿ ùå â³í÷åñòåðàìè. ªìí³ñòü ïàì’ÿò³ ñó÷àñíèõ â³í÷åñòåð³â 
ñÿãàº 1 ÒÁ ³ á³ëüøå.

Îïòè÷í³ äèñêè âèãîòîâëÿþòüñÿ ê³ëüêîõ òèï³â: êîìïàêò-äèñêè (CD), 
öèôðîâ³ óí³âåðñàëüí³ äèñêè (DVD) ³ BD-äèñêè (äèñêè çá³ëüøåíî¿ ºìíîñ-
ò³). Íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåí³ ïåðø³ äâà òèïè. ªìí³ñòü êîìïàêò-äèñê³â 
ñêëàäàº áëèçüêî 700 ÌÁ, à DVD-äèñê³â – äî 18 ÃÁ. Îïòè÷í³ äèñêè âè-
ãîòîâëÿþòüñÿ òðüîõ òèï³â:

• äèñêè áåç ìîæëèâîñò³ ïåðåçàïèñóâàííÿ (CD-ROM, DVD-ROM, çà-
ïèñ äàíèõ çä³éñíþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ ¿õ âèãîòîâëåííÿ);

• äèñêè ç ìîæëèâ³ñòþ îäíîðàçîâîãî çàïèñóâàííÿ ³ áàãàòîðàçîâîãî 
ç÷èòóâàííÿ (CD-R, DVD-R);

• äèñêè ç ìîæëèâ³ñòþ áàãàòîðàçîâîãî ïåðåçàïèñóâàííÿ (CD-RW, 
DVD-RW).

Äàí³ íà îïòè÷í³ äèñêàõ çáåð³ãàþòüñÿ ó âèãëÿä³ äçåðêàëüíèõ ³ íå äçåð-
êàëüíèõ ä³ëÿíîê, à «÷èòàþòüñÿ» ïðîìåíåì ëàçåðà, ÿêèé â³äáèâàºòüñÿ 
â³ä äçåðêàëüíèõ ïðîì³æê³â (ðèñ. 18). Äëÿ ðîáîòè ç îïòè÷íèìè äèñêàìè 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðèñòðî¿, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ îïòè÷íèìè ïðèâîäàìè.
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Рис. 18. Оптичний диск і оптичний привід

Äî òâåðäîò³ëèõ, òîáòî òàêèõ, ùî íå ì³ñòÿòü ìåõàí³÷íèõ ðóõîìèõ 
÷àñòèí, ïðèñòðî¿â çîâí³øíüî¿ ïàì’ÿò³ íàëåæèòü ôëåø-ïàì’ÿòü. Ôëåø-
ïàì’ÿòü âèãîòîâëÿºòüñÿ ó âèãëÿä³ USB ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³â ³ ôëåø-êàðò 
(ðèñ.19). Ôëåø-êàðòè âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ìîá³ëüíèõ êîìï’þòåðàõ, ìî-
á³ëüíèõ òåëåôîíàõ, öèôðîâèõ ôîòîàïàðàòàõ. Íà îñíîâ³ òàêî¿ ïàì’ÿò³ 
ðîçðîáëåí³ òâåðäîò³ë³ íàêîïè÷óâà÷³. Ââàæàºòüñÿ, ùî â ïåðñïåêòèâ³ 
âîíè ìîæóòü çàì³íèòè æîðñòê³ ìàãí³òí³ äèñêè. Ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³, 
ÿê³ ìîæóòü ìàòè îá’ºì â³ä 2 ÃÁ äî 512 ÃÁ, âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïåðå-
íåñåííÿ âåëèêèõ îá’ºì³â äàíèõ.

Рис. 19. Твердотілі зовнішні запам’ятовуючі пристрої

Ìîí³òîð àáî äèñïëåé – öå ïðèñòð³é, ïðèçíà÷åíèé äëÿ â³äîáðàæåííÿ 
òåêñòó, íåðóõîìèõ ³ ðóõîìèõ çîáðàæåíü. Îñíîâíèì òèïîì äèñïëå¿â íèí³ 
º äèñïëå¿ íà ð³äêèõ êðèñòàëàõ (ÐÊ, àáî LCD-ìîí³òîðè). Îäíèì ç îñíî-
âíèõ ïàðàìåòð³â ìîí³òîðà º ðîçì³ð åêðàíà. Íèí³ íàéá³ëüø ïîøèðåí³ 
ìîí³òîðè ç ä³àãîíàëëþ 19 ³ á³ëüøå äþéì³â (1 äþéì=2,56 ñì). Çîáðàæåí-
íÿ íà åêðàí³ äèñïëåþ â³äòâîðþºòüñÿ ñâ³òíèìè òî÷êàìè. ×èì ìåíøèé 
ðîçì³ð òî÷êè ³ ÷èì ¿õ á³ëüøå ìîæå áóòè ïî âåðòèêàë³ é ãîðèçîíòàë³, òèì 
ÿê³ñòü çîáðàæåííÿ êðàùà. Ó ñó÷àñíèõ ìîí³òîðàõ ê³ëüê³ñòü òî÷îê åêðà-
íó ñòàíîâèòü â³ä 800*600 ³ á³ëüøå, íàïðèêëàä, 1920*1080, 2048*1536.

²ñíóþòü äèñïëå¿, ÿê³ ðåàãóþòü íà íàòèñêàííÿ íà ïîâåðõíþ åêðàíó ³ 
ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü äëÿ óïðàâë³ííÿ êîìï’þòåðîì. Òàê³ äèñïëå¿ 
íàçèâàþòü ñåíñîðíèìè. Âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ 
³ ïëàíøåòíèõ êîìï’þòåðàõ.

Êëàâ³àòóðà ³ ìèøà ïðèçíà÷åí³ äëÿ ââåäåííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåð, à 
òàêîæ äëÿ êåðóâàííÿ ðîáîòîþ êîìï’þòåðà. Ìèøà, çàçâè÷àé, ìàº äâ³ 
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êíîïêè, ì³æ ÿêèìè ðîçòàøîâàíå êîë³ùàòêî äëÿ ïðîêðó÷óâàííÿ çîáðà-
æåííÿ íà åêðàí³ çíèçó âãîðó ³ íàâïàêè. Ïðàâà êíîïêà ìèø³, çàçâè÷àé, 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèêëèêó íà åêðàí, òàê çâàíîãî, êîíòåêñòíîãî ìåíþ
â³äïîâ³äíîãî îá’ºêòà, à ë³âà – äëÿ âèáîðó îá’ºêò³â íà åêðàí³, âèêëèêó êî-
ìàíä òîùî. Íà åêðàí³ ìîí³òîðà â³äîáðàæóºòüñÿ âêàç³âíèê ìèø³. Ó ðàç³ 
ïåðåì³ùåííÿ ìèø³ ïî ïîâåðõí³ íà åêðàí³ ïåðåì³ùóºòüñÿ ¿¿ âêàç³âíèê.

Ïðàâèëà ðîáîòè ç ìèøåþ ìîæå çì³íþâàòè êîðèñòóâà÷.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Ïðîåêò ïåðøî¿ ïðîãðàìîâàíî¿ ìåõàí³÷íî¿ îá÷èñëþâàëüíî¿ ìàøèíè 
áóëî ðîçðîáëåíî ó 1830 ðîö³ àíãë³éñüêèì ìàòåìàòèêîì ×àðëüçîì Áå-
á³äæåì.

×. Áåá³äæ çàïðîïîíóâàâ äëÿ ñâîº¿ ìàøèíè çáåð³ãàòè ïðîãðàìè íà 
ïåðôîêàðòàõ, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ó òêàöüêèõ âåðñòàòàõ. Ïðîãðàìó 
äëÿ ö³º¿ ìàøèíè ðîçðîáëÿëà ëåä³ Àâãóñòà Ëàâëåéñ – äî÷êà âèäàòíîãî 
àíãë³éñüêîãî ïîåòà ëîðäà Áàéðîíà. Íèí³ ìàêåò ö³º¿ ìàøèíè çáåð³ãàºòü-
ñÿ â ìóçå¿ Ëîíäîíà.

Чарльз Бебідж (1791–1871 р.р.) і макет машини Бебіджа

Ïåðøîþ åëåêòðîííîþ îá÷èñëþâàëüíîþ ìàøèíîþ (ÅÎÌ) áóëà ìàøè-
íà ENIAK. ¯¿ áóëî ðîçðîáëåíî ó 1946 ðîö³ ó ÑØÀ. ÅÎÌ âèêîíóâàëà 3 
òèñÿ÷³ îïåðàö³é çà ñåêóíäó, ìàëà ìàñó 30 ò, äîâæèíó 30 ì, îá’ºì 85 ì3.
Ó ìàøèí³ âèêîðèñòîâóâàëîñÿ 18 òèñÿ÷ åëåêòðîííèõ ëàìï. Öÿ ÅÎÌ 
áóëà ïîáóäîâàíà çà ïðèíöèïàìè àìåðèêàíñüêîãî ìàòåìàòèêà Äæîíà 
ôîí Íåéìàíà, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ çáåð³ãàòè ïðîãðàìó é äàí³ â ïàì’ÿò³ 
ìàøèíè. Ïðèíöèïè, çàïðîïîíîâàí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ³äå¿, îòðèìàëè 
íàçâó ïðèíöèï³â ïðîãðàìíîãî êåðóâàííÿ ôîí Íåéìàíà, â³äïîâ³äíî é 
êîíñòðóêö³ÿ ÅÎÌ äëÿ ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðèíöèï³â òàêîæ îòðèìàëà éîãî 
³ì’ÿ.
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С. О. Лебедєв (1902–1974 рр.) і В. М. Глушков (1923–1982 рр.)

Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê â³ò÷èçíÿíî¿ ³ ñâ³òîâî¿ åëåêòðîííî¿ îá÷èñ-
ëþâàëüíî¿ òåõí³êè âí³ñ àêàäåì³ê Ñ. À. Ëåáåäåâ, ï³ä êåð³âíèöòâîì ÿêîãî 
ó 1951 ðîö³ ó Êèºâ³ áóëî ñòâîðåíî Ìàëó Åëåêòðîííó Îá÷èñëþâàëüíó 
Ìàøèíó (ÌÅÎÌ). Âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè 
âí³ñ àêàäåì³ê Â. Ì. Ãëóøêîâ, ÿêèé êåðóâàâ ²íñòèòóòîì ê³áåðíåòèêè 
ÍÀÍ Óêðà¿íè.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Із яких основних пристроїв складається комп’ютер?

2. Для чого призначена оперативна пам’ять?

3. У яких одиницях вимірюється обсяг пам’яті цифрових запам’ятовуючих 
пристроїв?

4. Який обсяг мають сучасні накопичувачі на жорстких магнітних дисках?

5. Яку ємність мають оптичні диски?

6. Як класифікуються сучасні ПК?

7. Які основні переваги мають мобільні ПК перед настільними?

8. Які основні функції виконує центральний процесор?

9. Які носії даних використовуються в пристроях зовнішньої пам’яті?

10. Які основні особливості має флеш-пам’ять?

11. Назвіть основні параметри дисплею.

12. У чому полягає сутність принципу, сформульованого Джоном фон 
Нейманом?

13. Які пристрої необхідні для використання настільного ПК?

14. Які основні пристрої розташовані на материнській платі?

15. Які додаткові пристрої підключено до комп’ютера вчителя? До 
комп’ютера учня? 

16. Які види роботи можна виконувати на обладнанні, яке встановлено 
на робочому місці вчителя? Порівняти можливості, які забезпечує об-
ладнання робочого місця учня і робочого місця вчителя.
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В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
 1. Який об’єкт характеризується даними «виконувала 3 тисячі операцій 
за секунду, мала масу 30 т, довжину 30 м, об’єм 85 м3»?

2. Які переваги мають USB-флеш-накопичувачі перед оптичними дис-
ками? Які переваги мають оптичні диски?

3. Накопичувач на жорсткому магнітному диску (вінчестер) встановлено 
всередині системного блоку. Чи справедливе твердження, що він є час-
тиною внутрішньої пам’яті комп’ютера?

2.3. Правила безпечної роботи з комп’ютером

Éäó÷è äî øêîëè, âè íå äóìàºòå ïðî òå, ùî âàì äîâåäåòüñÿ ïðîòÿãîì 
íàéáëèæ÷èõ ê³ëüêîõ ãîäèí æèòè, ï³äêîðÿþ÷èñü ïåâíèì ïðàâèëàì.

Òàê ñàìî é çàðàç, ïåðåñòóïàþ÷è ïîð³ã êàá³íåòó ³íôîðìàòèêè, âìèêà-
þ÷è êîìï’þòåð óäîìà, âè ìàºòå ïàì’ÿòàòè, ùî ³ñíóþòü ïåâí³ ïðàâèëà 
ùîäî öèõ ä³é.

 Комп’ютер, так само як і будь який інший електронний прилад, живить-
ся електричним струмом. Оскільки більшість комп’ютерів, які викорис-
товуються нині, живляться від електричної мережі, то завжди існує не-
безпека ураження ним людини, яка нехтує Правилами безпеки 
життєдіяльності.

Êð³ì çàçíà÷åíî¿ íåáåçïåêè (óðàæåííÿ åëåêòðè÷íèì ñòðóìîì), ³ñíóº 
ö³ëà íèçêà çàãðîç, ÿê³ íå òàê³ ðàçþ÷³, àëå ìîæóòü ñïðè÷èíèòè øêîäó 
çäîðîâ’þ ëþäèíè. Çà îñòàíí³ìè äàíèìè ë³êàð³â, îñíîâíîþ çàãðîçîþ 
æèòòþ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè, ÿêà «õîâàºòüñÿ» ó êîìï’þòåð³, ÿêèì áè â³í 
íå áóâ äîñêîíàëèì, º íå ñàì êîìï’þòåð, íå ÿêåñü âèïðîì³íþâàííÿ â³ä 
íüîãî, à íåäîñòàòíÿ ðóõîâà àêòèâí³ñòü êîðèñòóâà÷à, éîãî íàäì³ðíà çî-
ñåðåäæåí³ñòü íà îäíîìó âèä³ ä³ÿëüíîñò³.

 Тому працювати за комп’ютером (гра в комп’ютерні ігри – також робота, 
бо саме в процесі гри ви забуваєте про час) потрібно не до того часу, як 
заболить спина, почнуть сльозитись очі, а не більше, ніж 15–20 хвилин 
поспіль. Після чого зробити фізкультхвилинку.

Ïðàöþþ÷è çà êîìï’þòåðîì óäîìà, ñë³ä òàêîæ íåóõèëüíî äîòðèìó-
âàòèñü ïðàâèë áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³.

Ïåðø çà âñå, öå ñòîñóºòüñÿ çàõîä³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü çì³íåííÿ âè-
ä³â ä³ÿëüíîñò³. Íàâ³òü ñó÷àñí³ êîìï’þòåðè, îáëàäíàí³ äèñïëåÿìè íà 
ð³äèííèõ êðèñòàëàõ, øê³äëèâî âïëèâàþòü íà ç³ð, ÿêùî ïðàöþâàòè çà 
íèì äîâøå, í³æ 30–40 õâèëèí áåç ïåðåðâè.

 Необхідно щопівгодини відволікатись від роботи: вийти на подвір’я, бал-
кон, подихати свіжим повітрям, порухатись, зробити кілька фізичних 
вправ. Обов’язково подивитись на віддалені предмети (хмари, напри-
клад). Це надасть відпочинок очам.
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 Правила поведінки учнів у кабінеті інформаційно-комунікаційних 
технологій

1. Íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ ðîçòàøîâàíî îáëàäíàííÿ, ÿêå ìàº ÷àñòèíè, ùî 
ïðàöþþòü ï³ä âèñîêîþ íàïðóãîþ. Íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç àïàðàòó-
ðîþ ìîæå ïðèçâåñòè äî òðàâì. Òîìó ñóâîðî çàáîðîíåíî:

• умикати і вимикати апаратуру без вказівки вчителя;
• доторкатись до роз’ємів з’єднувальних кабелів та самих кабелів;
• доторкатись до екрану та тильної сторони монітора;
• переміщувати увімкнені частини обчислювальної системи (системний 
блок, монітор тощо);
• класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру;
• приносити і використовувати носії даних (флешки, компакт-диски) без 
дозволу вчителя.

2. Íå äîçâîëÿºòüñÿ çíàõîäèòèñü ó êàá³íåò³ ³ âèêîíóâàòè áóäü ÿê³ ðî-
áîòè (ïðèáèðàííÿ ïðèì³ùåííÿ òàêîæ) áåç ïðèñóòíîñò³ â³äïîâ³äàëüíî¿ 
îñîáè – çàâ³äóâà÷à êàá³íåòó, ó÷èòåëÿ, ëàáîðàíòà.

3. Íå äîçâîëÿºòüñÿ ïðàöþâàòè ç êëàâ³àòóðîþ òà ìàí³ïóëÿòîðîì 
«ìèøà» áðóäíèìè àáî âîëîãèìè ðóêàìè.

4. Çàïàì’ÿòàéòå, äå çíàõîäèòüñÿ âîãíåãàñíèê, àïòå÷êà. Çà ïîÿâè çà-
ïàõó ãîð³ëîãî îäðàçó æ ñïîâ³ñò³òü ïðî öå â÷èòåëÿ àáî ëàáîðàíòà.

5. Äî ïî÷àòêó ðîáîòè ³ ââ³ìêíåííÿ àïàðàòóðè:
• переконайтесь у відсутності видимих пошкоджень обладнання робо-
чого місця;
• сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрану, 
відстань від очей до екрану має бути не меншою за 50 см. Учні, які мають 
окуляри для постійного носіння, мають працювати за комп’ютером  не 
знімаючи їх, якщо лікарем не вказано інакшого;
• розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених 
місцях, поправте розташування клавіатури, маніпуляторів («миші», джой-
стика) так, щоб було зручно працювати;
• умикання апаратури виконуйте тільки за командою вчителя і тільки у 
послідовності, передбаченій відповідними інструкціями.

6. Ðîáîòà íà êîìï’þòåð³ âèìàãàº ïîñò³éíî¿ çîñåðåäæåíîñò³, ÷³òêèõ 
ä³é, ñàìîêîíòðîëþ, íàïðóæåííÿ çîðó, òîìó íå ìîæíà ðîçïî÷èíàòè ðî-
áîòó çà íåäîñòàòíüîãî îñâ³òëåííÿ é ïîãàíîãî ñàìîïî÷óòòÿ.

7. Ïðîòÿãîì ðîáîòè çà êîìï’þòåðîì ñóâîðî äîòðèìóéòåñü âèêëàäå-
íèõ âèùå ïðàâèë, ñë³äêóéòå çà âêàç³âêàìè â÷èòåëÿ. ßêùî ï³ä ÷àñ ðî-
áîòè âèíèêàº:

• аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран повідо-
млення про несправність, яке доцільно запам’ятати (або записати) і по-
відомити вчителя (лаборанта);
• якщо робота апаратури починає супроводжуватись незвичними зву-
ками, світінням аварійних індикаторів тощо, слід припинити роботу і по-
відомити вчителя.

8. Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ó÷í³â çà êîìï’þòåðèçîâàíèìè ðîáî÷èìè ì³ñöÿìè 
âîíè íå ïîâèíí³ âñòàâàòè, êîëè äî êëàñó çàõîäèòü áóäü-ÿêèé â³äâ³äóâà÷.
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9. Çàâåðøåííÿ ðîáîòè ç àïàðàòóðîþ:
• вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій 
відповідними інструкціями і за вказівкою вчителя;
• після вивантаження операційної системи і зупинки роботи комп’ютера, 
слід вимкнути живлення системного блоку, або переконатись у його авто-
матичному вимкненні, вимкнути інші складові апаратного забезпечення.

10. Ó êàá³íåò³ ñóâîðî çàáîðîíåíî ¿ñòè, êîðèñòóâàòèñü ðîçïèëþâà÷àìè 
ïàðôóì³â, ëàê³â äëÿ âîëîññÿ òîùî. Íå ñë³ä êîðèñòóâàòèñü ìîá³ëüíèìè 
òåëåôîíàìè.

Ñóâîðå äîòðèìàííÿ öèõ ïðàâèë äîçâîëèòü óíèêíóòè øêîäè çäîðîâ’þ, 
çáåðåãòè îáëàäíàííÿ.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
 1. Обґрунтуйте, чи можна без спеціальної підготовки користуватися кла-
віатурою і маніпулятором «миша».

2. Поясніть, чому екран дисплея має бути очищеним від пилу. 

3. Як часто рекомендується працювати з комп’ютером під час канікул?

4. Чи можна під час роботи роз’єднувати і з’єднувати будь-які пристрої 
комп’ютера?

5. Через який час роботи за комп’ютером учням 5-го класу слід зробити 
перерву?

6. Серед правил вказати ті, які забороняють виконувати будь-що в 
комп’ютерному класі, та ті, що дозволяють здійснювати певні дії. Від-
повіді обґрунтувати. 

Ïðàâèëà çàïèñàòè ó â³äïîâ³äí³ ñòîâïö³ òàáëèö³, ÿêó íàêðåñëèòè â 
çîøèò³.

Рекомендується Забороняється

… …

 7. Уважно подивіться на рисунок 20. Вкажіть на помилкові дії користува-
ча. Позмагайтеся з друзями, хто знайде більше порушень правил без-
пеки і ніколи не намагайтесь робити так, як персонаж з картинок!

Рис. 20. Чого не можна робити, працюючи за персональним комп’ютером?
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В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер, для чого натисніть кнопку 
напруги живлення на передній панелі системного блоку. Через кілька 
секунд на екрані з’явиться зображення робочого столу операційної сис-
теми, частина якого показано на рисунку 21. На самому початку роботи 
на робочому столі знаходиться мінімальна кількість елементів. У даному 
випадку розташований тільки значок програми Кошик. Нижня смуга ро-
бочого столу – це панель завдань. На екрані відображено також стрілку. 
Її називають вказівником миші. Він переміщується на екрані під час 
переміщення миші по килимку.

Рис. 21. Частина робочого столу операційної системи Windows 7

2. Встановіть вказівник миші на значок (кнопку) Запустити і натисніть 
ліву кнопку миші. Відкриється меню, яке називають Головним меню 
операційна система (ОC) Windows 7 (рис. 22).

Рис. 22. Головне меню ОC Windows 7
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3. Для завершення роботи комп’ютера необхідно закрити всі відкриті 
вікна. Потім у головному меню (рис. 22) необхідно встановити вказівник 
миші на написі Завершити роботу і натиснути ліву кнопку миші. Через 
кілька секунд комп’ютер буде автоматично вимкнуто.

2.4. Клавіатура настільного ПК

Êëàâ³àòóðà ïðèçíà÷åíà äëÿ ââåäåííÿ â êîìï’þòåð òåêñòîâèõ ³ ÷èñëî-
âèõ äàíèõ. Óñ³ ââåäåí³ äàí³ â³äîáðàæàþòüñÿ íà åêðàí³. Ì³ñöå íà åêðàí³, 
ó ÿêå ââîäèòüñÿ ÷åðãîâèé ñèìâîë, ïîçíà÷àºòüñÿ ñïåö³àëüíèì çíàêîì, 
ÿêèé íàçèâàºòüñÿ âêàç³âíèêîì ìèø³ àáî êóðñîðîì. Éîãî çîâí³øí³é âè-
ãëÿä ó äàíîìó âèïàäêó íàé÷àñò³øå ïîçíà÷àºòüñÿ âåðòèêàëüíîþ ðèñî÷êîþ.

У настільних ПК, ноутбуках і нетбуках клавіатура виготовляється у ви-
гляді окремого пристрою, а в планшетних, деяких кишенькових 
комп’ютерах і телефонах вона відображається на екрані монітора, тор-
каючись якого можна подавати команди. Такий тип екрану називається 
сенсорним.

Íàäàë³ ðîçãëÿäàºòüñÿ êëàâ³àòóðà íàñò³ëüíîãî êîìï’þòåðà. ²ñíóþòü 
ð³çí³ ìîäåë³ êëàâ³àòóðè, îäíó ç ÿêèõ ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 23.

Íà êëàâ³àòóð³ ðîçì³ùåí³ òàê³ ãðóïè êëàâ³ø.
1. Àëôàâ³òíî-öèôðîâ³ êëàâ³ø³. Ïðèçíà÷åí³ äëÿ ââåäåííÿ âåëèêèõ 

³ ìàëèõ áóêâ íàö³îíàëüíîãî ³ àíãë³éñüêîãî àëôàâ³ò³â, öèôð òà äåÿêèõ 
³íøèõ ñèìâîë³â.

2. Êëàâ³ø³ ïåðåì³ùåííÿ êóðñîðó ( , , , ). Ó ðàç³ íàòèñíåííÿ íà 
ö³ êëàâ³ø³ êóðñîð ïåðåì³ùóºòüñÿ â³äïîâ³äíî íà îäíó ïîçèö³þ ë³âîðó÷, 
ïðàâîðó÷, âãîðó òà âíèç. Êóðñîð ìîæíà ïåðåì³ùóâàòè òàêîæ çà äîïî-
ìîãîþ òàêèõ êëàâ³ø:

PgUp – ïåðåì³ùåííÿ íà ñòîð³íêó âãîðó;
PgDn– ïåðåì³ùåííÿ íà ñòîð³íêó âíèç;
End – ïåðåì³ùåííÿ íà ê³íåöü ðÿäêà;
Home – ïåðåì³ùåííÿ íà ïî÷àòîê ðÿäêà;
Tab – ïåðåì³ùåííÿ êóðñîðó îäðàçó íà ê³ëüêà ïîçèö³é ïðàâîðó÷.
3. Êëàâ³ø³ ðåäàãóâàííÿ:
Delete – âèäàëåííÿ ñèìâîëó ïðàâîðó÷ â³ä êóðñîðó;
Backspace – âèäàëåííÿ ñèìâîëó ë³âîðó÷ â³ä êóðñîðó;
Insert – ïåðåâåäåííÿ êëàâ³àòóðè â ðåæèì âñòàâëåííÿ àáî çàì³íè ñèì-

âîë³â.
4. Äîäàòêîâ³ êëàâ³ø³ (<Shift>, <Ctrl>, <Alt>). Ö³ êëàâ³ø³ ðîçøèðþ-

þòü ìîæëèâîñò³ êëàâ³àòóðè. Ï³ä ÷àñ îäíî÷àñíîãî íàòèñíåííÿ îäí³º¿ ç 
öèõ êëàâ³ø ³ àëôàâ³òíî-öèôðîâî¿ êëàâ³ø³ çä³éñíþºòüñÿ ââåäåííÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ êîìàíä. Äî äîäàòêîâèõ êëàâ³ø òàêîæ â³äíîñÿòüñÿ:

Enter – âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âèêîíàííÿ ââåäåíî¿ êîìàíäè, à ï³ä ÷àñ 
ââåäåííÿ òåêñòó âîíà íàòèñêóºòüñÿ äëÿ ïåðåõîäó íà íàñòóïíèé àáçàö;
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Esc – äëÿ â³äì³íè ïîïåðåäíüî¿ ä³¿;
CapsLook – äëÿ ô³êñàö³¿ ðåæèìó ââåäåííÿ âåëèêèõ áóêâ;
NumLock – äëÿ çì³íè ðåæèìó ðîáîòè öèôðîâî¿ êëàâ³àòóðè;
PrintScreen – äëÿ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ âì³ñòó åêðàíà.
5. Ãðóïà öèôðîâèõ êëàâ³ø. Êëàâ³ø³ ö³º¿ ãðóïè ðîçì³ùåí³ îêðåìîþ 

ãðóïîþ ïðàâîðó÷ ³ äóáëþþòü öèôðîâ³ êëàâ³ø³ àëôàâ³òíî-öèôðîâî¿ ãðó-
ïè. Ö³ êëàâ³ø³ ïðàöþþòü ó äâîõ ðåæèìàõ. ßêùî ³íäèêàòîð NumLock 
óâ³ìêíóòèé (â³í âìèêàºòüñÿ êëàâ³øåþ NumLock), òî íàòèñíåííÿ íà íèõ 
ïðèçâîäèòü äî ââåäåííÿ öèôð. ²íàêøå âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïå-
ðåì³ùåííÿ êóðñîðó.

6. Ôóíêö³îíàëüí³ êëàâ³ø³ (F1–F12). ¯õ ïðèçíà÷åííÿ çàëåæàòü â³ä 
ò³º¿ ïðîãðàìè, ÿêà ó äàíèé ìîìåíò âèêîíóþòüñÿ. Êëàâ³øà F1 ìàéæå 
â óñ³õ ïðîãðàìàõ äîçâîëÿº îòðèìàòè äîâ³äêó ïðî ðîáîòó ç ïðîãðàìîþ.

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№1

Òåìà: Робота з клавіатурним тренажером

Ìåòà:
Навчитися працювати з клавіатурою 
методом «сліпого набору»

Ëþäè, ÿê³ ò³ëüêè ïî÷èíàþòü ïðàöþâàòè íà êëàâ³àòóð³, êîðèñòóþòü-
ñÿ, òàê çâàíèì, çîðîâèì ìåòîäîì. Òîáòî ñïî÷àòêó ïåðåãëÿäàþòü òåêñò, 
çàïàì’ÿòîâóþòü ñëîâî àáî ê³ëüêà ñë³â, ïîò³ì î÷³ ïåðåâîäÿòü íà êëàâ³àòó-
ðó, â³äøóêóþòü ³ íàòèñêóþòü íåîáõ³äí³ êëàâ³ø³. Àëå òàêèé ìåòîä ïðè-
çâîäèòü äî øâèäêîãî ñòîìëåííÿ î÷åé. Äîïóñêàºòüñÿ áàãàòî ïîìèëîê, 
ïðîïóñêàþòüñÿ îêðåì³ ñëîâà ³ íàâ³òü ðå÷åííÿ.

Íàéøâèäøèì ìåòîäîì íàáîðó òåêñòó º äåñÿòèïàëüöåâèé «ñë³ïèé íà-
á³ð». Éîãî ñóòí³ñòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî â íàáîð³ òåêñòó çàä³ÿí³ óñ³ ïàëüö³ 
îáîõ ðóê, ïðè÷îìó êîæåí ïàëåöü â³äïîâ³äàº çà ïåâíó ä³ëÿíêó êëàâ³à-
òóðè. Øâèäê³ñòü íàáîðó òåêñòó äîñÿãàºòüñÿ çàâäÿêè òîìó, ùî ïàëüö³ 
«çàïàì’ÿòîâóþòü ñâî¿ êëàâ³ø³», à î÷³ ïîñò³éíî ñë³äêóþòü çà òåêñòîì, 
ÿêèé íàáèðàºòüñÿ. Çàï’ÿñòêè ðóê ï³ä ÷àñ íàáîðó òåêñòó íåðóõîì³, ðóõà-
þòüñÿ ò³ëüêè ïàëüö³. Íàï³âç³ãíóò³ ïàëüö³ îáîõ ðóê ïîñò³éíî óòðèìóþòü-
ñÿ íàä äðóãèì ðÿäêîì êëàâ³ø. Ïî÷àòêîâå ðîçòàøóâàííÿ ïàëüö³â òàêå:

• ліва рука: вказівний палець – над клавішею букви А, середній – над В, 
безіменний – над І, мізинець – над Ф;

• права рука: вказівний палець – над клавішею букви О, середній – над 
Л, безіменний – над Д, мізинець – над Ж.

Âåëèê³ ïàëüö³ çàêð³ïëþþòüñÿ çà êëàâ³øåþ Ïðîá³ë. ²íø³ ïàëüö³ çà-
êð³ïëþþòüñÿ çà êëàâ³øàìè òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 23. Ç ìåòîþ 
ïîëåãøåííÿ îð³ºíòàö³¿ ïàëüö³â íà êëàâ³øàõ ç áóêâàìè À, Î ³ öèôð³ 5 
(íà öèôðîâ³é êëàâ³àòóð³) º ñïåö³àëüí³ ïîì³òêè (çà÷³ïêè).
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Рис. 23. Розподіл клавіш для десятипальцевого набору

Під час роботи на клавіатурі слід дотримуватися таких правил: утримуй-
те лікті рук на рівні клавіатури. Не напружуйте плечі. Ноги поставте на 
підлогу; не робіть сильних ударів по клавішах, натискуйте їх плавно; на-
магайтеся рівномірно, в одному темпі, натискувати клавіші; після на-
тиснення клавіші палець повертається в початкове положення, незаді-
яні пальці залишаються нерухомими.

Äëÿ íàáóòòÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ðîáîòè íà êëàâ³àòóð³ ìåòîäîì «ñë³-
ïîãî» äåñÿòèïàëüöåâîãî íàáîðó ³ñíóº çíà÷íà ê³ëüê³ñòü êëàâ³àòóðíèõ 
òðåíàæåð³â, ó òîìó ÷èñë³ òðåíàæåð Stamina. Çà ñêëàäí³ñòþ âïðàâè òðå-
íàæåðà Stamina ïîä³ëÿþòüñÿ íà â³ñ³ì ð³âí³â. Ïî÷èíàòè òðåíóâàííÿ ñë³ä 
ç íàéïðîñò³øèõ âïðàâ ïåðøîãî ð³âíÿ.

1. Ç äîçâîëó â÷èòåëÿ óâ³ìêí³òü êîìï’þòåð. Çàïóñò³òü ïðîãðàìó 
Stamina. ßêùî ¿¿ ï³êòîãðàìà ðîçì³ùåíà íà ðîáî÷îìó ñòîë³, òî äëÿ öüîãî 
äîñòàòíüî íàòèñíóòè íà í³é äâ³÷³ ë³âó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèºòüñÿ îñíî-
âíå â³êíî òðåíàæåðà, ïîäàíå íà ðèñóíêó 24.

Рис. 24. Основне вікно тренажера Stamina
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2. Óñòàíîâ³òü óêðà¿íñüêó ðîçêëàäêó êëàâ³àòóðè. Äëÿ öüîãî â³äêðèéòå 
ìåíþ Îïö³¿. Íà åêðàí áóäóòü âèâåäåí³ ìåíþ, çîáðàæåí³ íà ðèñóíêó 25.

Âñòàíîâ³òü âêàç³âíèê ìèø³ íà íàçâ³ Ðîçêëàäêà ³ âèáåð³òü óêðà¿íñüêó 
ìîâó.

Рис. 25. Команди меню Опції Рис. 26. Команди меню Опції

3. Çà äîïîìîãîþ êîìàíäè Íàñòðîþâàííÿ… ìåíþ Îïö³¿ ìîæíà íàëà-
ãîäèòè çâóêîâèé ñóïðîâ³ä òðåíóâàííÿ, âèáðàòè ðîçì³ð øðèôòó, êîë³ð 
ë³òåð òà ³íø³ ïàðàìåòðè êëàâ³àòóðíîãî òðåíàæåðà.

4. Â³äêðèéòå ìåíþ Ó÷í³ é çàðåºñòðóéòåñÿ.
5. Â³äêðèéòå ìåíþ Ðåæèì (ðèñ. 26) ³ äëÿ ïî÷àòêó ðîáîòè âèáåð³òü 

Øâèäêå îçíàéîìëåííÿ ô³âàîëäæ.
6. Âèêîíàéòå êîìàíäó ÏÎ×ÀÒÎÊ (ðèñ. 27). Íà á³ë³é ñìóç³ òðå-

íàæåðà ç’ÿâèòüñÿ ïîñë³äîâí³ñòü áóêâ, ÿê³ ñë³ä óâîäèòè. Áóêâà ò³º¿ 
êëàâ³ø³, ÿêó íåîáõ³äíî íàòèñíóòè ó äàíèé ìîìåíò, ï³äñâ³÷óºòüñÿ 
³íøèì êîëüîðîì. Ðîáîòó ìîæíà ïðîäîâæóâàòè äî ïîâíîãî çàâåðøåí-
íÿ âïðàâè àáî ïðèçóïèíèòè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ. Äëÿ çóïèíåííÿ ðîáîòè 
ïîäàºòüñÿ êîìàíäà Çóïèíèòè. Íà åêðàí³ ç’ÿâèòüñÿ ðåçóëüòàò âèêî-
íàííÿ âïðàâè (ðèñ. 27).

Рис. 27. Результат виконання вправи
Рис. 28. Відомості 

про виконання вправ

7. Ìîæíà ïðîäîâæèòè âèêîíàííÿ ö³º¿ âïðàâè, íàòèñíóâøè êíîïêó 
Ïðîäîâæèòè àáî çàâåðøèòè ðîáîòó, íàòèñíóâøè êíîïêó Çàâåðøèòè.
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Ï³ñëÿ íàòèñíåííÿ êíîïêè Çàâåðøèòè ìîæíà âèáðàòè íîâó âïðàâó. 
Äëÿ öüîãî ñë³ä â³äêðèòè ìåíþ Ðåæèì ³ âèáðàòè íîâó âïðàâó, íàïðè-
êëàä Ôðàçà. Äëÿ ïî÷àòêó ¿¿ âèêîíàííÿ ñë³ä çíîâó âèêîíàòè êîìàíäó 
Ïî÷àòîê. Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ àáî çóïèíåííÿ âèêîíàííÿ âïðàâè ìîæíà 
ïåðåãëÿíóòè ðåçóëüòàòè ñâîº¿ ðîáîòè çà âñ³ìà âïðàâàìè, äëÿ ÷îãî íàòèñ-
êóþòü êíîïêó Ïðîãðåñ. Ïðèêëàä â³äîìîñòåé íàâåäåíî íà ðèñóíêó 28.

8. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âïðàâ çàêðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Stamina.
9. Çàâåðø³òü ðîáîòó êîìï’þòåðà.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Які дії виконуються за допомогою клавіш переміщення курсору?

2. Для чого використовується група цифрових клавіш?

3.Для чого призначена клавіша Esc?

4. У чому полягає сутність десятипальцового «сліпого» набору?

5 Як встановлюється українська розкладка клавіатури в тренажері 
Stamina?

6.Назвіть групи клавіш клавіатури і вкажіть їх.

7. Назвіть основні клавіші редагування і їх призначення.

8. Для чого призначена клавіша Enter? 

9. Поясніть призначення клавіш Delete і Insert

10. Для чого застосовуються додаткові клавіші?

11. Яку операцію можна виконати за допомогою клавіші Backspace?

12. Як розташовуються пальці для десятипальцового методу «сліпого» 
набору?

13. Яких правил слід дотримуватися під час роботи на клавіатурі?

2.5. Графічний інтерфейс користувача

Óïðàâë³ííÿ êîìï’þòåðîì êîðèñòóâà÷ çä³éñíþº çà äîïîìîãîþ êî-
ìàíä. Ö³ êîìàíäè ïîäàþòüñÿ ÷åðåç ïåâíèé ïðèñòð³é óâåäåííÿ – êëà-
â³àòóðó, ìèøó, ñåíñîðíèé åêðàí ³ íàâ³òü ì³êðîôîí àáî â³äåîêàìåðó. 
Êîðèñòóâà÷ îòðèìóº ïîâ³äîìëåííÿ â³ä êîìï’þòåðà ÷åðåç ïðèñòð³é âè-
âåäåííÿ, ÿêèì, çäåá³ëüøîãî, º äèñïëåé.

Óïðàâë³ííÿ ç âèêîðèñòàííÿì åêðàíó é ìèø³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî åêðàí 
äèñïëåþ ïîä³ëÿºòüñÿ íà îêðåì³ íåâåëè÷ê³ ä³ëÿíêè, ÿê³ çàêð³ïëþþòüñÿ 
çà â³äïîâ³äíèìè êîìàíäàìè òà ïðèñòðîÿìè ³ ïîçíà÷àþòüñÿ ãðàô³÷íèìè 
çíà÷êàìè àáî íàçâàìè. Äëÿ âèêîíàííÿ ïîòð³áíî¿ ä³¿ âêàç³âíèê ìèø³ 
âñòàíîâëþþòü íà â³äïîâ³äíèé çíà÷îê àáî íàçâó ³ íàòèñêóþòü êíîïêó 
ìèø³. Òàêèé ñïîñ³á óïðàâë³ííÿ íàçèâàþòü ãðàô³÷íèì ³íòåðôåéñîì.

Графічний інтерфейс користувача – це засоби управління комп’ютером 
з використанням зображень на екрані.
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Êîæíèé ïðîãðàìíèé ïðîäóêò ìàº ñâî¿ îñîáëèâîñò³ ãðàô³÷íîãî ³íòåð-
ôåéñó. Íàïðèêëàä, ³íòåðôåéñ ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà Paint â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä ³íòåðôåéñó òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà WordPad.

Çàçíà÷èìî, ùî ãðàô³÷íèé ³íòåðôåéñ ð³çíèõ îïåðàö³éíèõ ñèñòåì òà-
êîæ ìàº â³äì³ííîñò³. Îñíîâíèìè îá’ºêòàìè ãðàô³÷íîãî ³íòåðôåéñó êî-
ðèñòóâà÷à îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè Windows º òàê³:

• робочий стіл;
• головне меню;
• вказівник миші;
• вікна;
• меню;
• кнопки і спеціальні значки.

Ðîáî÷èé ñò³ë – çîáðàæåííÿ íà åêðàí³, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí: 
Ðîáî÷îãî ïîëÿ ³ Ïàíåë³ çàâäàíü. Çîáðàæåííÿ íèæíüî¿ ÷àñòèíè ðîáî÷îãî 
ñòîëó ïîäàíî íà ðèñóíêó 29.

Íà ðîáî÷îìó ïîë³ ðîçì³ùåí³ çíà÷êè òèõ îá’ºêò³â îïåðàö³éíî¿ ñèñ-
òåìè, ùî äîñòàòíüî ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ ðîáîòè çà 
êîìï’þòåðîì. Çíà÷îê Êîøèê ïîçíà÷àº ÷àñòèíó ïðèñòðîþ ïàì’ÿò³, ïðè-
çíà÷åíó äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåðåæåííÿ âèëó÷åíèõ äàíèõ. Äëÿ ïðèñêî-
ðåííÿ ïðîöåñó ðîáîòè íà êîìï’þòåð³, çàçâè÷àé, òóò ðîçì³ùóþòü òàêîæ 
çíà÷îê Êîìï’þòåð.

Ï³ä ÷àñ ðîáîòè íà êîìï’þòåð³ íà ðîáî÷îìó ñòîë³ ðîçì³ùóþòüñÿ é ³íø³ 
îá’ºêòè ãðàô³÷íîãî ³íòåðôåéñó êîðèñòóâà÷à (â³êíà, ìåíþ òà ³íø³).

Äëÿ çàïóñêó ïðîãðàìè, çíà÷îê ÿêî¿ ìîæå áóòè ðîçòàøîâàíèé íà ðî-
áî÷îìó ñòîë³, ë³âó êíîïêó ìèø³ øâèäêî íàòèñêóþòü íà íüîìó äâ³÷³.

Рис. 29. Фрагмент Робочого столу

Íèæíÿ ñìóãà ðîáî÷îãî ñòîëà – öå ïàíåëü çàâäàíü. Íà í³é ðîçòàøî-
âàí³ çíà÷êè òèõ ïðîãðàì, ùî îñîáëèâî ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ. Çàïóñ-
êàþòüñÿ ö³ ïðîãðàìè îäèíî÷íèì íàòèñíåííÿì ë³âî¿ êíîïêè ìèø³ íà 
çíà÷êó. Çàçâè÷àé, îáîâ’ÿçêîâèìè åëåìåíòàìè òóò º: ïåðåìèêà÷ ìîâè, 
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òàáëî ãîäèííèêà ³ êíîïêà ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê. Îäíà ç êíîïîê ïàíåë³ 
ðîáî÷îãî ñòîëó äîçâîëÿº âèêëèêàòè íà åêðàí ðîáî÷èé ñò³ë (ÿêùî â³í 
â³äñóòí³é). Íàçâà ö³º¿ êíîïêè (Ïîêàçàòè ðîáî÷èé ñò³ë àáî Çâåðíóòè âñ³
â³êíà) ñïëèâàº ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ íà í³é âêàç³âíèêà ìèø³.

Ãîëîâíå ìåíþ. Öå ìåíþ ì³ñòèòü êîìàíäè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ çàïóñêó 
âñòàíîâëåíèõ íà êîìï’þòåð³ ïðîãðàì ³ â³äêðèòòÿ íåîáõ³äíèõ äîêóìåí-
ò³â. Âàð³àíò âì³ñòó ìåíþ ïîêàçàíî íà ðèñ. 30. Ñàìå ç öüîãî ìåíþ àáî 
êíîïîê, ðîçòàøîâàíèõ íà ïàíåë³ çàâäàíü, ðîçïî÷èíàºòüñÿ ðîáîòà íà 
êîìï’þòåð³. Äëÿ â³äêðèòòÿ ìåíþ âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþþòü íà 
êíîïêó Çàïóñòèòè ³ íàòèñêóþòü ë³âó êíîïêó ìèø³. Íà ë³â³é ïàíåë³ ìåíþ 
(ðèñ. 30) ðîçòàøîâàí³ çíà÷êè ³ íàçâè ïðîãðàì, ùî ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ. 
Íà ïðàâ³é ïàíåë³ ãîëîâíîãî ìåíþ ðîçòàøîâàíèé ñïèñîê òèõ ïàïîê ³ äîêó-
ìåíò³â, ùî ñòâîðþþòüñÿ ñàìîþ ñèñòåìîþ. ßêùî íàâåñòè âêàç³âíèê ìèø³ 
íà íàçâó Óñ³ ïðîãðàìè, â³äêðèºòüñÿ ïåðåë³ê âñòàíîâëåíèõ íà êîìï’þòåð³ 
ïðîãðàì. Îäèí ³ç âàð³àíò³â ¿õ ñêëàäó íàâåäåíî íà ðèñ. 30.

Âêàç³âíèê ìèø³. Ðîáîòà ç îá’ºêòàìè îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìèø³. Íà åêðàí³ â³äîáðàæàºòüñÿ ¿¿ âêàç³âíèê (íàé-
÷àñò³øå ó âèãëÿä³ ïîõèëî¿ ñòð³ëêè), ÿêèé âêàçóº íà ïîòî÷íå ïîëîæåííÿ 
ìèø³ íà ðîáî÷³é ïîâåðõí³. Ïåðåì³ùóþ÷è ìèøó íà ðîáî÷³é ïîâåðõí³, 
ïåðåì³ùóºìî ¿¿ âêàç³âíèê íà ðîáî÷îìó ñòîë³.

Рис. 30. Вікно програми Усі програми

Â³êíà. Â³êíî º îäíèì ç îñíîâíèõ åëåìåíò³â ãðàô³÷íîãî ³íòåðôåéñó 
îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè Windows. Îñíîâíà ðîáîòà ç êîìï’þòåðîì çä³éñíþ-
ºòüñÿ ó â³êíàõ. Ó â³êí³ ì³ñòÿòüñÿ óñ³ íåîáõ³äí³ åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ 
ðîáîòè ç ïðîãðàìîþ àáî îá’ºêòîì.

Вікно – це частина екрану монітора, обмежена рамкою, на якій розта-
шовані більш дрібні графічні об’єкти, за допомогою яких користувач вза-
ємодіє з комп’ютером. За призначенням розрізняють вікна папок і про-
грам, діалогові та інформаційні вікна.

Â³êíà ïàïîê ³ ïðîãðàì ïðèçíà÷åí³ äëÿ ðîáîòè ç îá’ºêòàìè â³äïîâ³ä-
íèõ ïðîãðàì. Ó ïðîöåñ³ ðîáîòè ç îïåðàö³éíîþ ñèñòåìîþ íàé÷àñò³øå 
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äîâîäèòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê. Çîâí³øí³é 
âèãëÿä ³ çì³ñò öüîãî â³êíà ìîæå áóòè ð³çíèì, îäèí ³ç éîãî âàð³àíò³â ïî-
êàçàíî íà ðèñóíêó 31.

Рис. 31. Вікно програми Провідник

Äåÿê³ åëåìåíòè â³êíà Ïðîâ³äíèê º òèïîâèìè äëÿ âñ³õ ïðîãðàì. Ó ïðà-
âîìó âåðõíüîìó êóò³ â³êíà ðîçòàøîâàí³ òðè êíîïêè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
âèêîíóþòüñÿ îïåðàö³¿ íàä â³êíîì. Êíîïêà Çãîðíóòè ( ) ïðèçíà÷åíà 
äëÿ çãîðòàííÿ â³êíà. Ï³ñëÿ ¿¿ âèáîðó â³êíî çãîðòàºòüñÿ, à éîãî êíîïêà 
ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ïàíåë³ çàâäàíü Ðîáî÷îãî ñòîëó. Äëÿ â³äíîâëåííÿ â³êíà 
íà åêðàí³ íåîáõ³äíî íàòèñíóòè öþ ñàìó êíîïêó.

Êíîïêà Ðîçãîðíóòè ( ) ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîçãîðòàííÿ â³êíà íà âåñü 
åêðàí. Ï³ñëÿ íàòèñêàííÿ êíîïêà íàáóâàº íîâîãî âèãëÿäó ( ), à ¿¿ âèá³ð 
ïðèçâîäèòü äî â³äíîâëåííÿ ïîïåðåäíüîãî ðîçì³ðó â³êíà. Êíîïêà Çàêðè-
òè ( ) ïðèçíà÷åíà äëÿ çàêðèòòÿ â³êíà.

Çà äîïîìîãîþ ìèø³ ìîæíà çì³íþâàòè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ â³êîí íà 
åêðàí³ ³ ¿õ ðîçì³ðè. Äëÿ çì³íè ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ â³êíà âêàç³âíèê ìèø³ 
âñòàíîâëþþòü ó ðÿäîê çàãîëîâêà, íàòèñêóþòü ë³âó êíîïêó ìèø³ ³, íå â³ä-
ïóñêàþ÷è ¿¿, ïåðåì³ùóþòü â³êíî íà íîâå ì³ñöå. Ï³ñëÿ öüîãî êíîïêó â³ä-
ïóñêàþòü. Ìîæíà çì³íþâàòè ÿê çàãàëüíèé ðîçì³ð â³êíà, òîáòî îäíî÷àñíî 
ïî âåðòèêàë³ ³ ãîðèçîíòàë³, òàê ³ îêðåìî ïî âåðòèêàë³ àáî ãîðèçîíòàë³.

Äëÿ çì³íè çàãàëüíîãî ðîçì³ðó â³êíà âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþþòü ó 
áóäü-ÿêèé éîãî êóò òàê, ùîá âêàç³âíèê íàáóâ âèãëÿäó ïîäâ³éíî¿ ïîõèëî¿ 
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ñòð³ëêè. Ï³ñëÿ öüîãî íàòèñêóþòü ë³âó êíîïêó ìèø³ ³, íå â³äïóñêàþ÷è 
¿¿, ïåðåì³ùóþòü ó íàïðÿìêó ñòð³ëêè äî äîñÿãíåííÿ íåîáõ³äíîãî ðîç-
ì³ðó. Ïîò³ì êíîïêó â³äïóñêàþòü. Çà öèì ñïîñîáîì ìîæíà çì³íþâàòè é 
îêðåìî ãîðèçîíòàëüíèé àáî âåðòèêàëüíèé ðîçì³ð, ÿêùî ïåðåòÿãóâàòè 
ìèøó ãîðèçîíòàëüíî àáî âåðòèêàëüíî. Äëÿ çì³íè ãîðèçîíòàëüíîãî àáî 
âåðòèêàëüíîãî ðîçì³ðó â³êíà êðàùå âñòàíîâëþâàòè âêàç³âíèê ìèø³ íà 
ãîðèçîíòàëüíó àáî âåðòèêàëüíó ðàìêó â³êíà òàê, ùîá â³í íàáóâ âèãëÿäó 
ïîäâ³éíî¿ ãîðèçîíòàëüíî¿ àáî ïîäâ³éíî¿ âåðòèêàëüíî¿ ñòð³ëêè. Ïîò³ì 
ìèøó ïåðåòÿãóþòü.

Íà åêðàí³ îäíî÷àñíî ìîæå áóòè ðîçòàøîâàíî áàãàòî â³êîí. Àëå ëèøå 
îäíå ç íèõ íàçèâàþòü àêòèâíèì.

Активне – це те вікно, з яким користувач працює у даний момент.

Íà ðèñ. 32 ïîêàçàíî â³êíà ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê ³ ïðîãðàìè Êî-
øèê. Íà ïåðåäíüîìó ïëàí³ çíàõîäèòüñÿ â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê.

Рис. 32. Два вікна програм на робочому столі

Ìåíþ. ²ñíóþòü ð³çí³ òèïè ìåíþ. Îñîáëèâèì òèïîì º êîíòåêñòíå
ìåíþ, ÿêå ìàþòü á³ëüø³ñòü îá’ºêò³â îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè. Äëÿ êîæíî-
ãî îá’ºêòà âì³ñò êîíòåêñòíîãî ìåíþ ìîæå áóòè ð³çíèì. Äëÿ âèêëèêó 
êîíòåêñòíîãî ìåíþ âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþþòü íà çíà÷îê îá’ºêòà 
³ íàòèñêóþòü ïðàâó êíîïêó ìèø³. Êîíòåêñòíå ìåíþ ì³ñòèòü êîìàíäè, 
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó ç â³äïîâ³äíèì îá’ºêòîì.

Íà ðèñ. 33 ïîêàçàíî êîíòåêñòíå ìåíþ ïàïêè Íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè.
Êîæíà ç ïîçèö³é öüîãî ìåíþ îçíà÷àº ïåâíó ä³þ, ÿêà áóäå âèêîíàíà íàä 
îá’ºêòîì, äëÿ ÿêîãî âèêëèêàíå êîíòåêñòíå ìåíþ.
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Рис. 33. Контекстне меню
Рис. 34. Команди 

для перемикання мови

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. Ç äîçâîëó â÷èòåëÿ ââ³ìêí³òü êîìï’þòåð. Çàíîòóéòå íà ïàïåð³ ðîç-

òàøóâàííÿ 2–3 çíà÷ê³â íà ðîáî÷îìó ñòîë³. Çì³í³òü ì³ñöå ¿õ ðîçòàøó-
âàííÿ íà åêðàí³. Äëÿ öüîãî âñòàíîâ³òü âêàç³âíèê ìèø³ íà îäíîìó ³ç 
çíà÷ê³â, íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³ ³, íå â³äïóñêàþ÷è ¿¿, ïåðåòÿãí³òü 
çíà÷îê íà íîâå ì³ñöå. Ï³ñëÿ öüîãî êíîïêó ìèø³ â³äïóñò³òü. Ï³ñëÿ ïåðå-
ì³ùåíü çíà÷ê³â â³äíîâ³òü ïîïåðåäíº ¿õ ðîçòàøóâàííÿ.

2. Ïåðåìêí³òü êëàâ³àòóðó ç îäí³º¿ ìîâè íà ³íøó. Äëÿ öüîãî âñòàíîâ³òü 
âêàç³âíèê ìèø³ íà ³íäèêàòîð ìîâè, ðîçòàøîâàíèé íà ïàíåë³ çàâäàíü ðî-
áî÷îãî ñòîëó, ³ íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèºòüñÿ ìåíþ (ðèñ. 34).

Êëàöí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³ íà íàçâ³, íàïðèêëàä, àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 
²íäèêàòîð îòðèìàº öþ íàçâó. Â³äíîâ³òü óêðà¿íñüêó ìîâó ââåäåííÿ.

3. Â³äêðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê. Ðîçãîðí³òü â³êíî íà âåñü 
åêðàí, ïîò³ì çãîðí³òü â³êíî. Çâåðí³òü óâàãó, ùî íà Ïàíåë³ çàâäàíü 
ç’ÿâèëàñÿ éîãî êíîïêà. Â³äíîâ³òü ðîçì³ð â³êíà, äëÿ ÷îãî íàòèñí³òü â³ä-
ïîâ³äíó êíîïêó íà Ïàíåë³ çàâäàíü. Çìåíø³òü çàãàëüíèé ðîçì³ð â³êíà. 
Â³äíîâ³òü ïîïåðåäí³é ðîçì³ð â³êíà. Çì³í³òü ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ â³êíà 
íà åêðàí³.

4. ßêùî íà åêðàí³ â³äêðèòî áàãàòî â³-
êîí, òî äëÿ çðó÷íîñò³ â ðîáîò³ ¿õ ìîæíà 
ðîçòàøîâóâàòè êàñêàäîì, ñòîñîì àáî ðÿä-
êîì.

Êîìàíäè äëÿ òàêîãî ðîçòàøóâàííÿ â³-
êîí ì³ñòÿòüñÿ â êîíòåêñòíîìó ìåíþ ïàíå-
ë³ çàâäàíü (ðèñ. 35). Äëÿ éîãî â³äêðèòòÿ 
âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþþòü íà â³ëüíó 
ä³ëÿíêó ïàíåë³ çàâäàíü ³ íàòèñêóþòü ïðàâó 
êíîïêó ìèø³.Рис. 35. Контекстне меню 

панелі завдань
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5. Ó ãîëîâíîìó ìåíþ â³äêðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Óñ³ ïðîãðàìè, à ïî-
ò³ì â³êíà ïðîãðàì WordPad ³ Paint. Ðîçì³ñò³òü ¿õ ïîðó÷. Äëÿ öüîãî â³ä-
êðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ Ïàíåë³ çàâäàíü ³ âèêîíàéòå êîìàíäó Â³êíà
ïîðó÷. Ö³ â³êíà, à òàêîæ â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê, áóäóòü ðîçì³ùåí³ 
òàê, ÿê çîáðàæåíî íà ðèñóíêó 36.

6. Ùå ðàç â³äêðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ Ïàíåë³ çàâäàíü ³ ðîçì³ñò³òü â³êíà 
ñòîñîì ³ êàñêàäîì. Ïðîàíàë³çóéòå ïåðåâàãè ³ íåäîë³êè êîæíîãî ç íèõ.

Рис. 36. Розміщення вікон поруч

7. Â³äêðèéòå ãîëîâíå ìåíþ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè. Çíàéä³òü ó ìåíþ 
íàçâó Ïàíåëü êåðóâàííÿ ³ íàòèñí³òü íà í³é êíîïêó ìèø³. Â³äêðè-
ºòüñÿ â³êíî ç òàêîþ ñàìîþ íàçâîþ. Íàòèñí³òü êíîïêó ìèø³ íà íà-
çâ³ Óñòàòêóâàííÿ òà çâóê, à ïîò³ì ó â³êí³, ùî â³äêðèºòüñÿ, íà íàçâ³ 
Ïðèñòðî¿ ³ ïðèíòåðè. Â³äêðèºòüñÿ ïåðåë³ê ïðèñòðî¿â êîìï’þòåðà, 
òàêèé, ÿê íà ðèñ. 37.

Рис. 37. Приклад пристроїв, 
відомості про які зберігаються у  папці Пристрої і принтери

Блокнот – 
найпростіший 
текстовий 
редактор 
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8. Â³äêðèéòå ãîëîâíå ìåíþ. Äëÿ âèìèêàííÿ êîìï’þòåðà íàòèñí³òü 
íà êíîïêó Çàâåðøèòè ðîáîòó.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Назвіть типи вікон операційної системи MS Windows. 

2. Опишіть, з яких частин складаються вікна операційної системи MS 
Windows. 

3. Для чого призначено графічний інтерфейс користувача? Обговоріть. 

4. Які елементи обов’язково розміщуються на робочому столі? 

5. Яке вікно називають активним?

6. Яка операція виконується за допомогою кнопки Згорнути?

7. Як можна викликати на екран головне меню ОС Windows?

8. Як можна викликати на екран контекстне меню об’єкта?

9. Для чого призначені вікна папок і програм?

10. Як можна змінити загальний розмір вікон папок і програм?

11. Як змінюється місце розташування вікна на екрані?

12. Які елементи містить інтерфейс користувача ОС Windows 7?

13. Що називається вікном у ОС Windows.

14. Як розрізняються вікна за призначенням?

15. Які операції можна виконувати над вікнами папок і програм?

16. Для чого призначено панель швидкого доступу?

2.6. Програмне забезпечення персонального комп’ютера

Ìîæëèâîñò³, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü êîðèñòóâà÷åâ³ àïàðàòí³ çàñîáè, íà-
çèâàþòü ðåñóðñàìè êîìï’þòåðà.

¯õ ÿê³ñòü íàéá³ëüøå âèçíà÷àºòüñÿ âëàñòèâîñòÿìè öåíòðàëüíîãî ïðî-
öåñîðà, îáñÿãîì âíóòð³øíüî¿ ïàì’ÿò³ é çîâí³øíüî¿ ïàì’ÿò³, à òàêîæ 
ñêëàäîì ³ âëàñòèâîñòÿìè ïðèñòðî¿â óâåäåííÿ/âèâåäåííÿ é êîìóí³êàö³¿.

Çà äîïîìîãîþ êîìï’þòåðà ìîæíà âèêîíóâàòè ð³çíîìàí³òí³ ä³¿ (äðó-
êóâàòè òåêñò, áóäóâàòè ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ íà åêðàí³, ââîäèòè òåêñò 
çà äîïîìîãîþ êëàâ³àòóðè òîùî) ëèøå òîä³, êîëè êîìï’þòåðîì âèêîíó-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíà ïðîãðàìà. Íà ñàìîìó ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ ìè ðîçãëÿ-
äàëè ïëàíóâàííÿ àâòîìîá³ëüíî¿ ïî¿çäêè ³ ñòâîðèëè îïèñ ïîñë³äîâíîñò³ 
âèêîíàííÿ ïåâíèõ ä³é. Êîæíà ä³ÿ âèêîíóâàëàñü çà ïåâíîþ êîìàíäîþ.
Ïîñë³äîâí³ñòü êîìàíä óòâîðþº ïðîãðàìó.

 Команда  програми – це вказівка, що визначає, яку дію має виконати 
комп’ютер.

 Програма – це послідовність команд (інструкцій, вказівок), виконання 
якої забезпечує виконання поставленого завдання.

Ñó÷àñí³ ïðîãðàìè äëÿ ïðîãðàìíî êåðîâàíèõ àâòîìàò³â ðîçðîáëÿþòüñÿ 
çà äîïîìîãîþ ñèñòåì ïðîãðàìóâàííÿ, ÿê³ ì³ñòÿòü ñèñòåìó êîìàíä ïðî-
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öåñîðà (äîäàâàííÿ ÷èñåë, ïåðåì³ùåííÿ äàíèõ ì³æ êîì³ðêàìè ïàì’ÿò³, 
âèâåäåííÿ äàíèõ íà åêðàí òîùî) ³ ñëîâà, ÿêèìè ïîçíà÷àþòü ö³ êîìàíäè.

Ïðîãðàìà ìîæå çáåð³ãàòèñÿ íà â³í÷åñòåð³, êîìïàêò-äèñêó àáî ôëåøö³.

Для того, щоб програма могла виконуватися, її спочатку необхідно за-
писати в оперативну пам’ять.

Íåçàëåæíî â³ä ïðèçíà÷åííÿ ïðîãðàìè, êîìï’þòåð ñïðèéìàº ëèøå 
êîìàíäè, ïîäàí³ äâ³éêîâèìè ñèìâîëàìè 0 ³ 1. Òîáòî ºäèíîþ ìîâîþ, 
ÿêó «ñïðèéìàº é ðîçóì³º» ïðîãðàìíî êåðîâàíèé àâòîìàò (êîìï’þòåð), 
º ìîâà äâ³éêîâèõ ñèìâîë³â 0 ³ 1. Öåé ð³âåíü íàçèâàºòüñÿ ð³âíåì ìàøèí-
íèõ êîìàíä, ³ º íàéíèæ÷èì.

Ëþäèí³ æ êðàùå ñï³ëêóâàòèñÿ ¿¿ ð³äíîþ ìîâîþ. Îäíàê çðîáèòè òàê, 
ùîá êîìï’þòåð ñïðèéìàâ ³ âèêîíóâàâ êîìàíäè, îïèñàí³ ëþäñüêîþ ìî-
âîþ, ïîêè ùî íå çàâæäè âäàºòüñÿ.

Ò³ëüêè â äåÿêèõ âèïàäêàõ ïðîãðàìíî êåðîâàíèé àâòîìàò ñïðèéìàº ³ 
âèêîíóº êîìàíäè, ïîäàí³ ãîëîñîì ëþäèíè. Òàêà âçàºìîä³ÿ çä³éñíþºòü-
ñÿ çà äîïîìîãîþ êîìàíä, çðîçóì³ëèõ ëþäèí³, íàïðèêëàä: Â³ä÷èíèòè
äâåð³, Çàâåñòè äâèãóí, Óâ³ìêíóòè ñâ³òëî, Êîï³þâàòè, Äîäàòè, Ïîêàçà-
òè êðóïíèìè çíà÷êàìè, Çáåðåãòè òîùî. Ö³ êîìàíäè óòâîðþþòü äåÿêó 
ïðîì³æíó ìîâó, ÿêà óòâîðþºòüñÿ ç³ ñë³â ³ âèðàç³â ïðèðîäíî¿ ëþäñüêî¿ 
ìîâè, àëå ìîæå ìàòè ëèøå îáìåæåíó ¿õ ê³ëüê³ñòü.

Âçàºìîä³þ ëþäèíè ç êîìï’þòåðîì ñïðîùåíî ìîæíà çîáðàçèòè ñõå-
ìîþ, ïîäàíîþ íà ðèñóíêó 38.

Çàçâè÷àé, ïðîì³æíîþ ì³æ ëþäèíîþ ³ êîìï’þòåðîì ìîâîþ º ìîâà 
ïðîãðàìóâàííÿ.

Рис. 38. Спрощена схема взаємодії людини з комп’ютером

Óñ³ ïðîãðàìè, ùî çáåð³ãàþòüñÿ â çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðèñòðîÿõ, íàçè-
âàþòü ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì êîìï’þòåðà (ÏÇ), çàãàëüíèé ñêëàä 
ÿêîãî ïîäàíî íà ðèñóíêó 39.

Çà ïðèçíà÷åííÿì ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ïîä³ëÿþòü íà òàê³ îñíîâí³ 
÷àñòèíè:

• системне ПЗ;

• інструментальне ПЗ;

• прикладне ПЗ.
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Рис. 39. Склад програмного забезпечення ПК

ßêùî óÿâèòè êîìï’þòåð ó âèãëÿä³ äåðåâà, êîðåíÿìè ÿêîãî áóäóòü 
àïàðàòí³ çàñîáè, òî ïîáà÷èìî, ùî ì³æ íèìè ³ ïðîãðàìíèìè çàñîáàìè, 
ÿê³ âèêîðèñòîâóº á³ëüø³ñòü êîðèñòóâà÷³â, º òðè ð³âí³ ïðîãðàìíèõ çà-
ñîá³â (ðèñ. 40).

Рис. 40. Загальна структура інформаційної системи

Ñèñòåìíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ì³ñòèòü äâ³ îñíîâí³ ÷àñòèíè: îïå-
ðàö³éíó ñèñòåìó (ÎÑ) é óòèë³òè.

Îïåðàö³éíà ñèñòåìà – öå ñóêóïí³ñòü áàãàòüîõ ïðîãðàì, îá’ºäíàíèõ 
ó ºäèíó ñèñòåìó, áåç ÿêî¿ íå ìîæå ïðàöþâàòè æîäíèé êîìï’þòåð. Âîíà 
âèêîíóº òàê³ ãîëîâí³ ôóíêö³¿:

• здійснює керування усіма пристроями комп’ютера;
• забезпечує обмін даними і командами користувача з комп’ютером.

Íèí³ íàéïîøèðåí³øèìè îïåðàö³éíèìè ñèñòåìàìè äëÿ ïåðñîíàëüíèõ 
êîìï’þòåð³â º ÎÑ Windows (âåðñ³¿ XP, 7 ³ 8). Òàêîæ çàñòîñîâóþòüñÿ ³íø³ 
ÎÑ, çàëåæíî â³ä ïðèçíà÷åííÿ êîìï’þòåð³â.
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Óòèë³òè – öå îêðåì³ ïðîãðàìè, ÿê³ ï³äâèùóþòü åôåêòèâí³ñòü âèêî-
ðèñòàííÿ êîìï’þòåðà. Ïðèêëàäàìè óòèë³ò º ïðîãðàìè äëÿ ïåðåâ³ðêè 
ñïðàâíîñò³ êîìï’þòåðà, ïðîãðàìè î÷èùåííÿ æîðñòêîãî ìàãí³òíîãî äèñ-
êà, ïðîãðàìè äëÿ ðîáîòè ç àðõ³âàìè òîùî.

²íñòðóìåíòàëüíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ – öå, ïåðø çà âñå, ñèñòåìè 
ïðîãðàìóâàííÿ. Éîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðîçðîáëåííÿ ïðèêëàäíîãî ³ 
ñèñòåìíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Ïðèêëàäíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ ñëóãóº äëÿ ïîëåãøåííÿ ðîáîòè 
êîðèñòóâà÷³â ó ð³çíèõ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³. Çà éîãî äîïîìîãîþ ñòâîðþ-
þòüñÿ, íàïðèêëàä, ìàëþíêè, àí³ìàö³ÿ, âèêîíóþòüñÿ ô³íàíñîâ³ ðîçðà-
õóíêè òîùî.

Ïðîãðàìè çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ó ð³çíèõ ãàëó-
çÿõ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íèí³ íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèìè º ïàêåòè îô³ñ-
íèõ ïðîãðàì, ÿê³ ì³ñòèòü òåêñòîâèé ðåäàêòîð, ãðàô³÷íèé ðåäàêòîð, 
òàáëè÷íèé ïðîöåñîð, ïðîãðàìó äëÿ ðîçðîáëåííÿ ïðåçåíòàö³é òà ³íø³ 
ïðîãðàìí³ ïðîäóêòè. Äî öüîãî òèïó ïðîãðàì â³äíîñÿòü òàêîæ ïðîãðàìè 
äëÿ ðîáîòè â ²íòåðíåò³.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
 1. Чому не можна завершувати роботу з комп’ютером, просто вимика-
ючи джерело живлення (витягнувши вилку з розетки)?

2. У якому пристрої комп’ютера мають знаходитися програма і дані для 
того, щоб програма могла виконуватись?

3. У якій формі команди подаються у центральний процесор?

4. Де зберігаються програми до того, як будуть завантажені до опера-
тивної пам’яті?

5. Які програми виконуються завжди, доки увімкнено персональний 
комп’ютер?

6. Встановіть відповідність між рівнями програмного забезпечення на 
рис. 39 і 40. 

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1.Óâ³ìêí³òü êîìï’þòåð. Çàïóñò³òü ïðîãðàìó Êàëüêóëÿòîð. Äëÿ öüî-

ãî â³äêðèéòå ãîëîâíå ìåíþ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè, âñòàíîâ³òü âêàç³âíèê 
ìèø³ íà íàçâ³ Óñ³ ïðîãðàìè, ïîò³ì íàòèñí³òü êíîïêó ìèø³ íà íàçâ³ 
Ñòàíäàðòí³. Â³äêðèºòüñÿ ñïèñîê ïðîãðàì, ó ÿêîìó çíàéä³òü Êàëüêó-
ëÿòîð ³ íàòèñí³òü êíîïêó ìèø³ íà ¿¿ íàçâ³. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî ö³º¿ ïðî-
ãðàìè (ðèñ. 41).
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Рис. 41. Калькулятор Рис. 42. Команди меню Файл

2. Âèêîíàéòå íà êàëüêóëÿòîð³ òàê³ îá÷èñëåííÿ:

21+129=

(45:9)+49=

(512-62):5=

(8+3)*6=

3. Çàêðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Êàëüêóëÿòîð. Íà åêðàí³ çàëèøèòüñÿ 
Ðîáî÷èé ñò³ë.

4. Çàïóñò³òü ïðîãðàìó Áëîêíîò, ÿêà ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîáîòè ç òåê-
ñòîì. Âîíà çàïóñêàºòüñÿ ó òàê³é ñàì³é ïîñë³äîâíîñò³, ÿê ³ ïðîãðàìà 
Êàëüêóëÿòîð. Ð³çíèöÿ ïîëÿãàº ëèøå â òîìó, ùî ó ñïèñêó ñòàíäàðòíèõ 
ïðîãðàì íàòèñêóþòü êíîïêó ìèø³ íà íàçâ³ Áëîêíîò. Ó â³êí³ ïðîãðà-
ìè Áëîêíîò â³äêðèéòå ìåíþ Ôàéë, äëÿ ÷îãî âñòàíîâ³òü íà öþ êíîïêó 
âêàç³âíèê ìèø³ ³ íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèþòüñÿ êîìàíäè 
ìåíþ, ïîäàí³ íà ðèñ. 42.

Âèêîíàéòå êîìàíäó Ñòâîðèòè ³ íàáåð³òü òàêèé òåêñò, ó ÿêîìó º ïî-
ìèëêè: «Àìåðèêàíñüêèé â÷åíèé Íåéìàí çàïðîïîíóâàâ çáåð³ãàòè â ìà-
øèí³. Ïðèíöèïè, ùî çàïðîïîíîâàí³ ðåàë³çàö³¿ ö³º¿ ³äå¿ îòðèìàëè íàçâó 
ïðîãðàìíîãî êåðóâàííÿ ôîí Íåéìàíà».

5. Ïîð³âíÿéòå íàáðàíèé òåêñò ç³ çðàçêîì, íàâåäåíèì íà ðèñ. 43. Çíà-
éä³òü óñ³ ïîìèëêè ó íàáðàíîìó òåêñò³ é çà äîïîìîãîþ êëàâ³ø ïåðåì³-
ùåííÿ êóðñîðó ³ êëàâ³ø ðåäàãóâàííÿ âèïðàâòå ïîìèëêè òàê, ùîá â³í 
â³äïîâ³äàâ çðàçêîâîìó òåêñòó.

Рис. 43. Зразковий текст у вікні програми Блокнот
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6. Ñïðîáóéòå çàêðèòè â³êíî ïðîãðàìè Áëîêíîò. Íà åêðàí³ ç’ÿâèòüñÿ 
â³êíî ç ïîâ³äîìëåííÿì (ðèñ. 44). Òàê³ â³êíà íàçèâàþòü ³íôîðìàö³éíèìè.

Натисніть кнопку Не зберігати. 
Вікно закриється, на екрані зали-
шиться Робочий стіл.

Рис. 44. Інформаційне вікно Рис. 45. Вікно для зміни дати і часу

7. Â³äêðèéòå â³êíî äëÿ çì³íè äàòè ³ ÷àñó. Äëÿ öüîãî âñòàíîâ³òü âêà-
ç³âíèê ìèø³ íà ³íäèêàòîð äàòè ³ ÷àñó, ðîçòàøîâàíîìó íà ïàíåë³ çàâäàíü 
ðîáî÷îãî ñòîëó, ³ äâ³÷³ íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî, 
çîáðàæåíå íà ðèñóíêó 45.

8. Â³äêðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Êîøèê. Îð³ºíòîâíèé çì³ñò â³êíà ïîäàíî 
íà ðèñóíêó 46.

Пам’ятайте, що з кошика можна вилучити всі об’єкти, натиснувши кноп-
ку Очистити кошик, а потім підтвердити вилучення, натиснувши кнопку 
Так. Відновити вилучені з кошика об’єкти вже не можна.

Тому цю кнопку натискуйте тільки з дозволу вчителя. Усі об’єкти, що міс-
тяться в кошику, можна відновити у тому об’єкті, у якому вони зберігалися 
до вилучення. Для цього натискується кнопка Відновити всі елементи.

9. Ïåðåãëÿíüòå âëàñòèâîñò³ îäíîãî ç æîðñòêèõ äèñê³â. Äëÿ öüîãî â³ä-
êðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê é ó ðîçä³ë³ Æîðñòê³ äèñêè çíàéä³òü 
íåîáõ³äíó íàçâó äèñêà (íàïðèêëàä, äèñêà F:). Íàòèñí³òü íà í³é ïðàâó êíîï-
êó ìèø³. Â³äêðèºòüñÿ êîíòåêñòíå ìåíþ äèñêó. Ó íüîìó íàâåäåíî ïåðå-
ë³ê êîìàíä, ÿê³ ìîæíà âèêîíàòè íàä öèì îá’ºêòîì. Âñòàíîâ³òü âêàç³âíèê 
ìèø³ íà íàçâ³ Âëàñòèâîñò³ ³ íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèºòüñÿ 
â³êíî Âëàñòèâîñò³: Äèñê F:, çì³ñò ÿêîãî íàâåäåíî íà ðèñóíêó 47. Ó â³êí³ 
â³äêðèòà âêëàäêà Çàãàëüíå. Íàâåäåí³ ó â³êí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî çàãàëüíèé 
îáñÿã ïàì’ÿò³ äèñêà ñòàíîâèòü 414 ÃÁ, çàéíÿòî 10,4 ÃÁ ³ â³ëüíî 404 ÃÁ.

Рис. 46. Фрагмент вікна програми Кошик
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Рис. 47. Вікно  властивостей диска F:

Çàêðèéòå â³êíî Âëàñòèâîñò³: Äèñê F:, à ïîò³ì â³êíî ïðîãðàìè Ïðî-
â³äíèê. Íàãàäóºìî, ùî äëÿ öüîãî ñë³ä íàòèñíóòè êíîïêó Çàêðèòè, ùî 
ðîçòàøîâàíà ó ïðàâîìó âåðõíüîìó êóò³ â³êíà.

10. Âèìêí³òü êîìï’þòåð. Íàãàäóºìî, ùî äëÿ öüîãî ñë³ä â³äêðèòè ãîëî-
âíå ìåíþ îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè ³ íàòèñíóòè íà êíîïêó Çàâåðøåííÿ ðîáîòè.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Що називається командою? 

2. Що називають програмуванням?

3. Яку мову «розуміє» комп’ютер?

4. Що називають програмним забезпеченням комп’ютера? 

5. Для чого призначене прикладне програмне забезпечення?

6. Що називається програмою?

7. У якому стані може знаходитися програма?

8. Наведіть приклади найпростіших команд.

9. За допомогою яких систем розробляються програми?

10. Як розрізняється програмне забезпечення ПК за призначенням? 

11. Які основні складові містить системне програмне забезпечення?

12. Назвіть основні функції операційних систем.

13. Для чого призначені утиліти?

14. Які програми входять до складу прикладного ПЗ загального 
призначення?

2.7. Файли, папки й диски

Êîðèñòóâà÷åâ³ íàé÷àñò³øå äîâîäèòüñÿ ïðàöþâàòè ç äàíèìè, ÿê³ 
ïîòð³áíî îïðàöüîâóâàòè, ïîâ³äîìëåííÿìè, ÿê³ òðåáà ñòâîðþâàòè, çáå-
ð³ãàòè íà çîâí³øí³õ çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðèñòðîÿõ òà âèêîíóâàòè ³íø³ 
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ïîä³áí³ ðîáîòè. Âàæëèâîþ ñêëàäîâîþ ñèñòåìíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ êîìï’þòåðà º ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ, ïðèçíà÷åíå äëÿ ðîáîòè ³ç 
çîâí³øí³ìè çàïàì’ÿòîâóþ÷èìè ïðèñòðîÿìè. Öå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åí-
íÿ íàçèâàþòü ôàéëîâîþ ñèñòåìîþ àáî ñèñòåìîþ óïðàâë³ííÿ ôàéëàìè.

Ôàéëîì ìîæóòü áóòè, íàïðèêëàä, òàê³ îá’ºêòè: ôîòîãðàô³ÿ, ïðî-
ãðàìà, ìàëþíîê, ñòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà, 
êîìï’þòåðíà ãðà, çàâàíòàæåíà ç ²íòåðíåòó òà ³íø³. Óñ³ ö³ îá’ºêòè çáå-
ð³ãàþòüñÿ íà ìàãí³òíèõ ³ îïòè÷íèõ äèñêàõ àáî ôëåø-íàêîïè÷óâà÷àõ. 
Äëÿ ¿õ çáåðåæåííÿ íà ïîâåðõí³ íîñ³ÿ âèä³ëÿºòüñÿ íåîáõ³äíà ÷àñòèíà 
ïàì’ÿò³. Ðîçì³ð ³ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ ö³º¿ ÷àñòèíè âèçíà÷àºòüñÿ àâòî-
ìàòè÷íî, à êîðèñòóâà÷ íàäàº ¿é ³ì’ÿ ³ âèçíà÷àº íàçâó íîñ³ÿ, íà ÿêîìó 
íåîáõ³äíî çáåð³ãàòè ôàéë. Òàêó ÷àñòèíó ïàì’ÿò³ ç ïðèñâîºíèì ¿é ³ì’ÿì 
íàçèâàþòü ôàéëîì.

Файл – це об’єкт, у якому зберігаються дані, розміщений на зовнішньо-
му запам’ятовуючому пристрї або в оперативної пам’яті.

²ì’ÿ ôàéëó ñêëàäàºòüñÿ ç áóêâ àíãë³éñüêîãî àáî íàö³îíàëüíîãî àëôà-
â³òó ³ äåÿêèõ ³íøèõ ñèìâîë³â (çà âèíÿòêîì òàêèõ ñèìâîë³â: \/:*?»<>).  
Ê³ëüê³ñòü ñèìâîë³â ó ³ìåí³ ôàéëó ìîæå ñÿãàòè 255. Àëå êðàùå âèêîðèñ-
òîâóâàòè êîðîòê³ ñìèñëîâ³ ³ìåíà, íàïðèêëàä: ìàëþíîê_01, ëèñò_Êîë³, 
ôîòî_ìàìè.

Ïðîãðàìà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñòâîðåíî ôàéë, ìîæå äîäàâàòè äî éîãî 
íàçâè ðîçøèðåííÿ, ùî âèçíà÷àº éîãî òèï. Ðîçøèðåííÿ íàé÷àñò³øå ñêëà-
äàºòüñÿ ç òðüîõ ñèìâîë³â ³ â³äîêðåìëþºòüñÿ â³ä íàçâè ôàéëó êðàïêîþ.

Ім’я файлу складається з його назви й розширення.

Ïðèêëàäè ³ìåí ôàéë³â: ëèñò_05.doc, ôîòî_Îëåíè.jpg, prog_07.
pas. Çà ðîçøèðåííÿì âèçíà÷àºòüñÿ, ùî ñàìå ì³ñòèòüñÿ ó ôàéë³, çà äîïî-
ìîãîþ ÿêî¿ ïðîãðàìè ôàéë â³äòâîðþâàòèìåòüñÿ ³ îïðàöüîâóâàòèìåòüñÿ.

Ïðèêëàäè äåÿêèõ ñòàíäàðòíèõ ðîçøèðåíü:
txt, doc, docx – текстові файли;
wav, mp3 – звукові файли;
bmp, jpg – графічні файли;
pas – програма мовою Pascal;
zip, rar – архівовані файли.

Файли, як й інші об’єкти, мають певні властивості. Основні властивості 
файлів такі.

1. Ðîçì³ð ôàéëó. Âêàçóº íà îáñÿã äàíèõ, ùî çáåð³ãàºòüñÿ ó ôàéë³. 
Âèì³ðþºòüñÿ â Ê³ëîáàéòàõ, Ìåãàáàéòàõ ³ Ã³ãàáàéòàõ.

2. Äàòà é ÷àñ ñòâîðåííÿ. Äàòà é ÷àñ ñòâîðåííÿ ôàéëó ìîæóòü ìàòè 
ð³çí³ ôîðìè çàïèñó, íàïðèêëàä: 15.03.2013 11:45, äå: 15.03.2013 –
äàòà, 11:45 – ÷àñ ñòâîðåííÿ.

3. Òèï. Âêàçóº íà òèï äàíèõ, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ ó ôàéë³. Âèçíà÷àºòüñÿ 
çà ðîçøèðåííÿì àáî ñïåö³àëüíèì çíà÷êîì.

Äëÿ çðó÷íîñò³ â ðîáîò³ ôàéëè ãðóïóþòüñÿ é çáåð³ãàþòüñÿ â îêðåìèõ 
ïàïêàõ. Ãðóïóâàííÿ ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ çà ð³çíèìè îçíàêàìè, íàïðè-
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êëàä, çà òèïîì ôàéë³â, çà ÷àñîì ¿õ ñòâîðåííÿ, çà ïð³çâèùåì âëàñíèêà ôàé-
ë³â òîùî. Íàïðèêëàä, â îäí³é ïàïö³ ìîæóòü çáåð³ãàòèñÿ ôîòîãðàô³¿ ó÷í³â 
êëàñó, ó äðóã³é – çàäà÷³ ç ìàòåìàòèêè, ó òðåò³é – ôàéëè, ñòâîðåí³ ó 2012 
ðîö³. Êîæíà ïàïêà, ÿê ³ ôàéë, ìàº ³ì’ÿ. Ïðàâèëà çàïèñó ³ìåí ïàïîê òàê³ æ, 
ÿê ³ ïðàâèëà çàïèñó ³ìåí ôàéë³â, àëå ³ìåíà ïàïîê íå ì³ñòÿòü ðîçøèðåííÿ.

Ïàïêè ðåºñòðóþòüñÿ ôàéëîâîþ ñèñòåìîþ ³ çáåð³ãàþòüñÿ íà çîâí³ø-
í³õ çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðèñòðîÿõ. Äèñêè ïîçíà÷àþòüñÿ ñïåö³àëüíèìè 
çíà÷êàìè ç ³ìåíåì. ²ì’ÿ äèñêà – öå âåëèêà àíãë³éñüêà ë³òåðà, ïî÷èíàþ-
÷è ç ë³òåðè Ñ (ë³òåðè À ³ Â çàðåçåðâîâàí³ äëÿ ãíó÷êèõ ìàãí³òíèõ äèñê³â). 
Íà ðèñóíêó 48 ïîäàíî ïðèêëàä ïîçíà÷åííÿ äèñê³â. Á³ëÿ äèñêó Ñ º ïîçíà-
÷êà, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî íà íüîìó âñòàíîâëåíà îïåðàö³éíà ñèñòåìà.

Рис. 48. Графічне позначення дисків Рис. 49. Ієрархічна структура 
організації папок і файлів

Íà êîæíîìó äèñêó ñòâîðþºòüñÿ ïåðøà ïàïêà, òîáòî ïàïêà âåðõíüîãî 
ð³âíÿ, àáî êîðåíåâà ïàïêà. ²ì’ÿ ¿¿ ñï³âïàäàº ç ³ìåíåì äèñêà. Óñ³ ïàïêè 
âåðõíüîãî ð³âíÿ ðåºñòðóþòüñÿ ó ïàïö³ Êîìï’þòåð, ÿêà º ïàïêîþ íàé-
âèùîãî ð³âíÿ. Ó êîðåíåâ³é ïàïö³ êîæíîãî äèñêà ìîæóòü ðåºñòðóâàòè-
ñÿ é çáåð³ãàòèñÿ ÿê ôàéëè, òàê ³ ïàïêè äðóãîãî ð³âíÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, ó 
ïàïêàõ äðóãîãî ð³âíÿ ìîæóòü òàêîæ çáåð³ãàòèñÿ ÿê ôàéëè, òàê ³ ïàïêè 
íàñòóïíîãî ð³âíÿ ³ òàê äàë³.

Описана структура організації файлів і папок називається деревовид-
ною, або ієрархічною.

Íà ðèñ. 49 íàâåäåíî ïðèêëàä ³ºðàðõ³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàïîê ³ ôàéë³â.
Ç ðèñóíêà âèäíî, ùî ïàïêîþ íàéâèùîãî ð³âíÿ (êîðåíåì äåðåâà) º 

ïàïêà Êîìï’þòåð, ïàïêàìè ïåðøîãî ð³âíÿ º ïàïêè: Ëîêàëüíèé äèñê
Ñ (Ñ:) (öåé äèñê º ñèñòåìíèì, òîáòî íà íüîìó âñòàíîâëåíà îïåðàö³éíà 
ñèñòåìà), DVD-RW äèñêîâîä (D:), Äèñê F (F:) òà ³íø³. Ïàïêàìè íàñòóï-
íîãî ð³âíÿ º ïàïêè Intel òà ³íø³. Çâåðí³òü óâàãó, ùî ë³âîðó÷ â³ä íàçâ 
áàãàòüîõ ïàïîê º ñâ³òë³ àáî çàôàðáîâàí³ â ÷îðíèé êîë³ð òðèêóòíèêè. 
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×îðíèé òðèêóòíèê âêàçóº íà òå, ùî ïàïêà â³äêðèòà (ðîçãîðíóòà), à ñâ³ò-
ëèé – ùî âîíà çàêðèòà (çãîðíóòà). ßêùî íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó ìèø³ 
íà öèõ òðèêóòíèêàõ, òî ñâ³òëèé ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ÷îðíèé, à ÷îðíèé ó 
ñâ³òëèé. Òîáòî ïàïêè ìîæíà ðîçêðèâàòè ³ çãîðòàòè.

Îòæå, äëÿ çáåðåæåííÿ ôàéëó àáî äëÿ çâåðíåííÿ äî íüîãî íåîáõ³äíî 
âêàçàòè íå ò³ëüêè ³ì’ÿ ôàéëó, à é ³ì’ÿ äèñêà ³ ïàïêè, ó ÿê³ ïîòð³áíî 
çàïèñàòè ôàéë àáî ç ÿêèõ ïîòð³áíî éîãî ïðî÷èòàòè. Òîáòî íåîáõ³äíî 
âêàçàòè øëÿõ äî ôàéëó.

 У ОС Windows  є папки особливого призначення. До них можна віднести 
папку Кошик, що призначена для тимчасового зберігання папок і файлів. 
З папки Кошик об’єкти можна відновлювати.

Îïåðàö³¿ íàä ïàïêàìè ³ ôàéëàìè â ÎÑ Windows ìîæíà âèêîíóâàòè ð³ç-
íèìè ñïîñîáàìè. Àëå íàé÷àñò³øå äëÿ öüîãî çàñòîñîâóºòüñÿ ïðîãðàìà Ïðî-
â³äíèê. Çà äîïîìîãîþ ö³º¿ ïðîãðàìè ìîæíà ïåðåãëÿíóòè ñêëàä çîâí³øí³õ 
çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðèñòðî¿â, ñòðóêòóðó ïàïîê, íàçâè é õàðàêòåðèñòèêè 
ôàéë³â, ïåðåéìåíîâóâàòè ïàïêó àáî ôàéë òà âèêîíàòè ³íø³ îïåðàö³¿.

Îñê³ëüêè öÿ ïðîãðàìà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÷àñòî, ¿¿ ï³êòîãðàìó, çàçâè-
÷àé, ðîçì³ùóþòü íà Ïàíåë³ çàâäàíü ðîáî÷îãî ñòîëó. Çîâí³øí³é âèãëÿä 
â³êíà ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê ìîæå áóòè ð³çíèì. Îäèí ç íèõ ïîäàíî íà 
ðèñóíêó 49, à íà ðèñóíêó 50 – ³íø³é âèãëÿä öüîãî â³êíà.

Ó ðîáî÷³é îáëàñò³ â³êíà áà÷èìî íàçâè äèñê³â ³ ïàïîê. Ïîðÿä ç ¿õ íà-
çâàìè ðîçòàøîâàí³ á³ë³ àáî ÷îðí³ òðèêóòíèêè. ×îðíèé êîë³ð òðèêóòíè-
êà îçíà÷àº, ùî ïàïêà ðîçêðèòà, à ¿¿ çì³ñò ì³ñòèòüñÿ íèæ÷å ö³º¿ ïàïêè. 
Á³ëèé êîë³ð ñâ³ä÷èòü, ùî ïàïêà çãîðíóòà. Ó íàâåäåíîìó â³êí³ á³ëÿ íàçâè 
ïàïêè Êîìï’þòåð ðîçòàøîâàíèé òðèêóòíèê ÷îðíîãî êîëüîðó, à ï³ä ¿¿ 
íàçâîþ – óñ³ äèñêè êîìï’þòåðà: C:, DVD_RW,F: òà ³íø³.

Рис. 50. Вікно програми Провідник
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Ùîá çãîðíóòè àáî ðîçãîðíóòè áóäü-ÿêó ïàïêó, íåîáõ³äíî íàòèñíóòè 
ë³âó êíîïêó ìèø³ íà â³äïîâ³äíîìó òðèêóòíèêó. Ïåðåì³ùåííÿ (íàâ³ãà-
ö³þ) ïî ïàïêàõ ìîæíà çä³éñíþâàòè çà äîïîìîãîþ ìèø³, à òàêîæ çà äî-
ïîìîãîþ êíîïîê íàâ³ãàö³¿, ðîçòàøîâàíèõ ë³âîðó÷ ó âåðõí³é ñìóç³ â³êíà.

Ïðàâîðó÷ â³ä íàçâ äèñê³â ³ ïàïîê ðîçòàøîâàí³ ³ìåíà ïàïîê ³ ôàéë³â 
ò³º¿ ïàïêè, ùî âèä³ëåíà ë³âîðó÷. Ó ïîêàçàíîìó â³êí³ âèä³ëåíèì º äèñê 
F:, òîìó ïðàâîðó÷ â³äòâîðåíî âñ³ îá’ºêòè, ùî ðîçì³ùåíî íà íüîìó. Âè-
ãëÿä â³äîìîñòåé ïðî ïàïêè ³ ôàéëè ó â³êí³ ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê ìîæíà 
çì³íþâàòè. Äëÿ öüîãî ïðèçíà÷åí³ êîìàíäè ìåíþ Âèãëÿä (ðèñ. 51).

Рис. 51. Команди меню Вигляд
Рис. 52. Команди для сортування 

папок і файлів

Рис. 53. Подання папок і файлів за допомогою способу Таблиця

Ç âèêîðèñòàííÿì ñïîñîáó Ñïèñîê â³äîáðàæàþòüñÿ ëèøå íàçâè ïàïîê 
³ ôàéë³â, à ñïîñîá³â ç âèêîðèñòàííÿì ï³êòîãðàì – íå ëèøå íàçâè, à é 
çìåíøåí³ çîáðàæåííÿ. Â³äîìîñò³ ïðî ïàïêè ³ ôàéëè ìîæíà óïîðÿäêîâó-
âàòè ³ ãðóïóâàòè çà ð³çíèìè îçíàêàìè. Êîìàíäè äëÿ óïîðÿäêîâóâàííÿ 
é ãðóïóâàííÿ ïàïîê ³ ôàéë³â ì³ñòÿòüñÿ ó ìåíþ Âèãëÿä. Ö³ êîìàíäè ïî-
êàçàíî íà ðèñóíêó 52.

Çà äîïîìîãîþ ñïîñîáó Òàáëèöÿ îòðèìóþòüñÿ á³ëüø äåòàëüí³ â³äîìîñ-
ò³ ïðî ïàïêè ³ ôàéëè (³ì’ÿ, äàòà çì³íè, òèï, ðîçì³ð òà ³íøå). Ïðèêëàä 
òàêîãî â³äòâîðåííÿ ïîäàíî íà ðèñóíêó 53.
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В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. Óâ³ìêí³òü êîìï’þòåð. Â³äêðèéòå â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê ³ ðîç-

êðèéòå ïàïêó Êîìï’þòåð.
2. Ïåðåãëÿíüòå âëàñòèâîñò³ îêðåìèõ äèñê³â, ïàïîê ³ ôàéë³â çà äî-

ïîìîãîþ êîíòåêñòíîãî ìåíþ. Íàãàäóºìî, ùî äëÿ öüîãî âñòàíîâëþþòü 
âêàç³âíèê ìèø³ íà íåîáõ³äíèé îá’ºêò ³ íàòèñêóþòü ïðàâó êíîïêó ìèø³. 
Ó êîíòåêñòíîìó ìåíþ, ÿêå â³äêðèºòüñÿ, âèêîíóºòüñÿ êîìàíäà Âëàñòèâîñ-
ò³. Ïðîàíàë³çóéòå îáñÿã çàéíÿòîãî ³ â³ëüíîãî ïðîñòîðó îäíîãî æîðñòêîãî 
äèñêà. Çàêðèéòå óñ³ â³äêðèò³ â³êíà, êð³ì â³êíà ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê.

3. Ïåðåãëÿíüòå ³ çàíîòóéòå ó çîøèò³ ³ºðàðõ³÷íó îðãàí³çàö³þ îäí³º¿ ç 
ïàïîê. Âèçíà÷òå ð³âí³ ïàïîê.

4. Çíàéä³òü ó áóäü-ÿê³é ïàïö³ ôàéë òèïó doc àáî docx ³ äâ³÷³ íàòèñí³òü 
íà íüîìó ë³âó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî ñåðåäîâèùà Word, ó 
ðîáî÷îìó ïîë³ ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ òåêñò ôàéëó, ïðèêëàä ÿêîãî íàâåäåíî 
íà ðèñ. 54.

Çä³éñí³òü ïåðåì³ùåííÿ ïî òåêñòó ôàéëó, âèêîðèñòîâóþ÷è êëàâ³ø³ 
ïåðåì³ùåííÿ êóðñîðó.

5. Çàïóñò³òü ïðîãðàìó Ïðîâ³äíèê. Â³äêðèéòå îäíó ³ç ïàïîê æîðñòêîãî 
ìàãí³òíîãî äèñêà, ïîò³ì ìåíþ Âèãëÿä. Ïåðåãëÿíüòå âì³ñò ïàïêè çà äîïî-
ìîãîþ ð³çíèõ ñïîñîá³â: Âåëèê³ ï³êòîãðàìè, Ñïèñîê, Òàáëèöÿ òà ³íø³.

Рис. 54. Вікно текстового редактора Word

6. Ó ïðîöåñ³ ïåðåãëÿäó îá’ºêò³â çà äîïîìîãîþ ñïîñîáó Òàáëèöÿ âè-
ëó÷³òü ³ äîäàéòå íîâ³ ñòîâïö³.

7. Â³äðèéòå ïàïêó Êîìï’þòåð. Â³äñîðòóéòå îá’ºêòè çà ¿õí³ìè ³ìåíà-
ìè, ðîçì³ðîì, äàòîþ ñòâîðåííÿ òîùî.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. З яких символів може складатися ім’я файлу?

2. У чому полягає особливість папки Кошик?

3. Яка програма призначена для роботи з папками і файлами?

4. Як можна здійснити навігацію по папках?
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5. Як можна розгорнути і згорнути папку?

 6. Обговоріть, які дії можна виконувати за допомогою кнопок ? 

7. Що називається файлом?

8. Для чого слугує розширення в імені файлу?

 9.  Наведіть приклади стандартних розширень імен файлів.

10. Для чого файли групуються в папки?

11. Як викликаються на екран команди сортування папок і файлів?

12. Наведіть приклади імен файлів.

13. Назвіть основні параметри файлів.

14. Поясніть призначення папок.

15. У чому полягає сутність ієрархічної структури організації файлів?

16. Які основні можливості надає програма Провідник?

 17. Обговоріть, які переваги й недоліки мають способи подання папок і 
файлів Список і Таблиця?

2.8. Операції над об’єктами файлової системи

Íàä îá’ºêòàìè ôàéëîâî¿ ñèñòåìè ìîæíà âèêîíóâàòè òàê³ îïåðàö³¿:
• створювати нову папку або файл;
• вилучати (об’єкти переміщуються у папку Кошик);
• відновити вилучений об’єкт (з папки Кошик об’єкт переміщується у 
місце, де він зберігався до вилучення);
• переглянути й змінити значення властивостей (атрибутів) об’єктів;
• змінити ім’я об’єкта (перейменувати);
• перемістити об’єкти з однієї папки в іншу;
• скопіювати в іншу папку.

 Операції над об’єктами можна виконувати різними способами. Кожний 
користувач сам вибирає ті способи, які для нього є зручними.

1. Çà äîïîìîãîþ êîìàíä êîíòåêñòíîãî ìåíþ 
îá’ºêòà. Íàãàäàºìî, ùî äëÿ éîãî â³äêðèòòÿ 
ñïî÷àòêó âèáèðàþòü îá’ºêò, íàä ÿêèì áóäå âè-
êîíóâàòèñÿ îïåðàö³ÿ, à ïîò³ì íàòèñêóþòü ïðà-
âó êíîïêó ìèø³. Çðàçîê êîíòåêñòíîãî ìåíþ 
ïîäàíî íà ðèñóíêó 55.

2. Çà äîïîìîãîþ êîìàíä êíîïêè Óïîðÿä-
êóâàòè, ùî ðîçòàøîâàíà íà ïàíåë³ ³íñòðóìåí-
ò³â â³êíà ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê. Êîìàíäè ö³º¿ 
êíîïêè ïîäàíî íà ðèñóíêó 52.

3. Ïàïêó ìîæíà ñòâîðèòè çà äîïîìîãîþ êî-
ìàíäè êíîïêè Ïîêàçàòè äîäàòêîâ³ êîìàíäè,

, ðîçòàøîâàíî¿ íà ïàíåë³ 
³íñòðóìåíò³â â³êíà ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê.

Рис. 55. Команди меню 
Створити елемент
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4. Ïàïêó ìîæíà ñòâîðèòè òàêîæ çà äîïîìîãîþ êîìá³íàö³¿ êëàâ³ø 
Ctrl+Shift+N.

Êîï³þâàòè é ïåðåì³ùóâàòè îá’ºêòè ìîæíà ñïîñîáîì ïåðåòÿãóâàííÿ. 
Öåé ñïîñ³á âèêîðèñòîâóºòüñÿ íàé÷àñò³øå.

Операційна система Windows 7 надає користувачеві можливості пошуку 
даних на запам’ятовуючих пристроях.

Íàé÷àñò³øå äîâîäèòüñÿ øóêàòè íà çîâí³øí³õ çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðè-
ñòðîÿõ ïàïêè ³ ôàéëè, ÿêèõ ç ÷àñîì íàêîïè÷óºòüñÿ äóæå áàãàòî. Ïîøóê 
îá’ºêòà ìîæíà âèêîíóâàòè çà éîãî ïîâíèì ³ìåíåì àáî ÷àñòèíîþ ³ìåí³, çà 
äàòîþ ñòâîðåííÿ, âì³ñòîì òîùî. Ïðîöåñ ïîøóêó áóäå øâèäøèì ³ òî÷í³-
øèì, ÿêùî ïîâí³øå áóäóòü óâåäåí³ äàí³ ïðî øóêàíèé îá’ºêò, à îáëàñòü 
ïîøóêó áóäå çâóæåíà. Êðàùå âêàçóâàòè ³ì’ÿ äèñêà àáî ïàïêè, ó ÿêèõ 
ñë³ä çä³éñíþâàòè ïîøóê.

Íåõàé íàì ïîòð³áíî çíàéòè ôàéë Ñòðóêòóðà2. Äëÿ ïîøóêó â³äêðè-
ºìî â³êíî ïðîãðàìè Ïðîâ³äíèê ³ ïîò³ì ïàïêó äèñêà F:. Âñòàíîâèìî âêà-
ç³âíèê ìèø³ ó ðÿäîê Ïîøóê é óâåäåìî ³ì’ÿ ôàéëó Ñòðóêòóðà2. ×åðåç 
äåÿêèé ÷àñ ç’ÿâèòüñÿ ³ì’ÿ ôàéëó ³ ì³ñöå éîãî çáåðåæåííÿ: äèñê F: ïàïêà
Áóäîâà_5 êëàñ (ðèñ. 56).

Рис. 56. Результат пошуку файлу Структура2

Ïîøóê îá’ºêò³â ìîæíà âèêîíóâàòè çà ¿õí³ìè îçíàêàìè: çà äàòîþ âíå-
ñåííÿ çì³í, ðîçì³ðîì òîùî. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî âñòàíîâèòè âêàç³âíèê 
ìèø³ ó ðÿäîê Ïîøóê. Â³äêðèºòüñÿ â³êîíöå (ðèñ. 57), ó ÿêîìó ñë³ä âè-
áðàòè íåîáõ³äíó îçíàêó (ô³ëüòð), íàïðèêëàä: Äàòà çì³íåííÿ àáî Ðîçì³ð,
à ïîò³ì óâåñòè íåîáõ³äí³ äàí³.

Рис. 57. Вікно вибору параметрів пошуку

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. Ñòâîð³òü íîâó ïàïêó. Äëÿ öüîãî:

• відкрийте вікно програми Провідник, розкрийте папку Комп’ютер. Ви-
беріть один із жорстких магнітних дисків, наприклад, диск F: і відкрийте 
його контекстне меню (для цього необхідно встановити вказівник миші 
на його назву і натиснути праву кнопку миші);
• встановіть вказівник миші на назву команди Створити. Відкриється 
меню, у якому викличте команду Папку. З’явиться рядок з назвою Нова 
папка. Встановіть вказівник миші на початок цього рядка і замість по-
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передньої назви уведіть назву Задачі з математики і натисніть клаві-
шу Enter. Переконайтеся, що папка дійсно створена у папці жорсткого 
магнітного диска.

2. Ïåðåéìåíóéòå ïàïêó Çàäà÷³ ç ìàòåìàòèêè íà Ìî¿ çàäà÷³. Äëÿ öüî-
ãî â³äêðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ ïàïêè Çàäà÷³ ç ìàòåìàòèêè, âèêîíàéòå 
êîìàíäó Ïåðåéìåíóâàòè, óâåä³òü ó ðÿäîê Çàäà÷³ ç ìàòåìàòèêè íîâå 
³ì’ÿ ³ íàòèñí³òü êëàâ³øó Enter.

3. Ïåðåãëÿíüòå âëàñòèâîñò³ ïàïêè Ìî¿ çàäà÷³. Äëÿ öüîãî ó êîíòåê-
ñòíîìó ìåíþ ö³º¿ ïàïêè âèêîíàéòå êîìàíäó Âëàñòèâîñò³. Â³äêðèºòüñÿ 
â³êíî Ìî¿ çàäà÷³ – âëàñòèâîñò³ (ðèñ. 58).

Рис. 58. Вікно властивостей папки

Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïàïêà ïîðîæíÿ ³ íå çàéìàº ïàì’ÿò³. Çàêðèéòå 
â³êíî Ìî¿ çàäà÷³ – âëàñòèâîñò³ .

4. Ñêîï³þéòå ïàïêó Ìî¿ çàäà÷³ íà ðîáî÷èé ñò³ë. Äëÿ öüîãî âñòàíî-
â³òü âêàç³âíèê ìèø³ íà ³ì’ÿ ïàïêè. Íàòèñí³òü ïðàâó êíîïêó ìèø³. Ó 
êîíòåêñòíîìó âèáåð³òü ïóíê Êîï³þâàòè. Ïåðåì³ñò³òü âêàç³âíèê ìèø³ 
íà ðîáî÷èé ñò³ë. Çíîâó íàòèñí³òü ïðàâó êíîïêó ìèø³ òà â êîíòåêñòíîìó 
âèáåð³òü ïóíê Âñòàâèòè.

5. Ñòâîð³òü ÿðëèê äëÿ ïàïêè Ìî¿ çàäà÷³ íà ðîáî÷îìó ñòîë³. Äëÿ öüîãî 
â³äêðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ ö³º¿ ïàïêè ³ âèêîíàéòå êîìàíäó Ñòâîðèòè
ÿðëèê. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî íà ðîáî÷îìó ñòîë³ ä³éñíî ðîçòàøîâàíèé òà-

êèé ÿðëèê: .

6. Âèëó÷³òü ç ðîáî÷îãî ñòîëó çíà÷îê ïàïêè Ìî¿ çàäà÷³, à ïîò³ì ¿¿ ÿð-
ëèê. Äëÿ öüîãî â³äêðèéòå ¿õ êîíòåêñòíå ìåíþ ³ âèêîíàéòå êîìàíäó Âè-
äàëèòè. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî (ðèñ. 59), ó ÿêîìó íåîáõ³äíî ï³äòâåðäèòè 
âèäàëåííÿ, íàòèñíóâøè êíîïêó Òàê.
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Рис. 59. Вікно для підтвердження видалення папки

Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ íàâåäåíèõ îïåðàö³é ïàïêà Ìî¿ çàäà÷³ ìàº çà-
ëèøèòèñÿ ëèøå ó ïàïö³ æîðñòêîãî äèñêó.

Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ïàïêà Ìî¿ çàäà÷³ â³äñóòíÿ ó ïàïö³ æîðñòêîãî äèñ-
êà. Âèäàë³òü ïàïêó Ìî¿ çàäà÷³ ç ðîáî÷îãî ñòîëó.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Які операції можна виконувати над об’єктами? 

2. Куди перемішується вилучена папка або файл? 

3. Чи можна відновити видалений об’єкт? 

4. За допомогою якої комбінації клавіш можна створити папку? 

5. Як можна змінити ім’я файла? 

6. Поясніть порядок копіювання об’єктів.

7. Назвіть основні способи виконання операцій над об’єктами. 

8. Як можна переглянути властивості папки? 

9. Поясніть порядок вилучення об’єктів. 

10. Поясніть порядок переміщення об’єктів. 

11. Поясніть порядок створення нової папки. 

12. Поясніть порядок копіювання папки. 

13. Як можна створити ярлик папки? Обговоріть, коли це доцільно 
робити.

14. За якими ознаками можна виконувати пошук об’єктів? 

15. Як можна здійснити пошук файлу за його іменем? Обговоріть, які 
ознаки об’єкта доцільно використовувати для пошуку, якщо ви забули 
ім’я файлу. 

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№2

Òåìà: Робота з вікнами та їхніми об’єктами

Ìåòà:
Набути практичні навички у роботі з 
вікнами та їх об’єктами.

Óâ³ìêí³òü êîìï’þòåð.
1. Âèêîíàííÿ îïåðàö³é íàä â³êíàìè çà äîïîìîãîþ ìèø³.
à) Çàïóñò³òü ïðîãðàìó Word Pad ³ âèêîíàéòå òàê³ îïåðàö³¿:

• зменшіть і збільшіть загальний розмір вікна;
• зменшіть і збільшіть розмір вікна по горизонталі;
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• зменшіть і збільшіть розмір вікна по вертикалі;
• згорніть вікно. Зверніть увагу, що на Панелі завдань має з’явитися зна-
чок програми Word Pad. Клацніть цей значок. Вікно програми відкриється;
• розгорніть вікно на весь екран, потім відновіть його попередній розмір;
• змініть місце розташування вікна на екрані.

á) Ðîçì³ùåííÿ ê³ëüêîõ â³êîí íà åêðàí³:
• крім вікна WordPad відкрийте вікна Блокнот і MS Paint;
• по черзі зробіть активним кожне вікно (нагадуємо, що для цього необ-
хідно клацнути кнопку миші на області відповідного вікна);
• відкрийте контекстне меню Панелі завдань (нагадуємо, що для цього 
необхідно натиснути праву кнопку миші на Панелі завдань);
• розмістіть вікна різними способами, для чого по черзі виконуйте ко-
манди меню: Вікна каскадом, Вікна стосом, Вікна поруч. Приклад 
відображення вікон каскадом подано на рис. 60.

Рис. 60. Каскадне розміщення вікон

Çàêðèéòå âñ³ â³êíà.
â) âèêîíàííÿ îïåðàö³é íàä â³êíàìè çà äîïîìîãîþ êîìàíä ñèñòåìíîãî 

ìåíþ:
• відкрийте вікно програми Провідник;
• відкрийте меню команд для роботи з вікнами. Для цього натискується 
ліва кнопка миші у верхньому лівому куті вікна;
• виконайте операції над вікнами за допомогою команд цього меню.

2. Çä³éñí³òü íàâ³ãàö³þ ïî ïàïêàõ:
• відкрийте вікно програми Провідник і розкрийте папку Комп’ютер;
• за допомогою миші і кнопок навігації здійсніть навігацію по різних пап-
ках. Складіть на папері схему ієрархії папок.

3. Ïåðåãëÿíüòå ïàïêè ó ð³çíèõ ðåæèìàõ:
• у розкритій папці Комп’ютер вікна програми Провідник відкрийте 
меню Вигляд;
• почергово вибирайте способи зображення об’єктів (плитка, список та 
інші) і спостерігайте за змінами форм подання відомостей про об’єкти;
• проаналізуйте переваги і недоліки кожного з них.

4. Âèêîíàéòå ñîðòóâàííÿ îá’ºêò³â ïàïêè Êîìï’þòåð:
• розкрийте папку Комп’ютер;
• відкрийте меню Вигляд;
• виконайте команду Сортувати за;
• по черзі відсортуйте об’єкти за іменем, розміром і датою створення. 
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Спостерігайте за змінами в розташуванні об’єктів папки Комп’ютер. 
Переконайтеся, що сортування виконується правильно.

5. Çà äîïîìîãîþ êîíòåêñòíîãî ìåíþ ñòâîð³òü íà ðîáî÷îìó ñòîë³ ïàïêó ç 
³ì’ÿì Ìî¿ ëèñòè. Çì³í³òü ³ì’ÿ ïàïêè íà ³ì’ÿ Ìî¿ óðîêè. Ñòâîð³òü ÿðëèê ö³º¿ 
ïàïêè íà ðîáî÷îìó ñòîë³. Âèäàë³òü ¿¿ ÿðëèê, à ïîò³ì – ïàïêó. Çâåðí³òü óâà-
ãó íà òå, ùî âèëó÷åííÿ ÿðëèêà îá’ºêòà íå âïëèâàº íà ñàì îá’ºêò – ïàïêó.

6. Çàêðèéòå âñ³ â³êíà é âèìêí³òü êîìï’þòåð.

 ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Ïðîãðàìíî êåðîâàíèì àâòîìàòîì íàçèâàþòü áóäü-ÿêó ìàøèíó, ÿêà 
âèêîíóº ïåâíó ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, êîìàíäè ùîäî âèêîíàííÿ ÿêèõ (òîáòî 
ïðîãðàìà) çáåð³ãàþòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî ¿õ ìîæíà çì³íþâàòè.

Îäíèì ³ç ïåðøèõ òàêèõ àâòîìàò³â áóâ âåðñòàò Æ.-Ì. Æàêàðäà, ñòâî-
ðåíèé íèì ó 1808 ðîö³, ïðîãðàìà äëÿ ÿêîãî çàïèñóâàëàñü íà ïåðôîêàð-
òàõ. Óñ³ âè áà÷èëè æàêàðäîâ³ òêàíèíè. Âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÿê øòîðè, 
îáèâî÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ äîðîãèõ ìåáë³â, ïîøèòòÿ óðî÷èñòîãî âáðàííÿ. Â³-
çåðóíîê íà òêàíèí³ óòâîðþºòüñÿ íèòêàìè îñíîâè, ïåðåïëåòåííÿ ÿêèõ ç 
íèòêàìè ï³òêàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà ïåâíîþ ïðîãðàìîþ, ³íîä³ äóæå ñêëàä-
íîþ. ×îâíèê çà îäèí ïðîõ³ä ìàº ïðîêèíóòè íèòêó ï³òêàííÿ ì³æ óñ³ìà 
íèòêàìè îñíîâè, ïî âñ³é øèðèí³ ïîëîòíà òêàíèíè, òîìó «äîâæèíà îäí³º¿ 
êîìàíäè» º äîñèòü âåëèêîþ – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ îòâîð³â íà ïåð-
ôîêàðò³ ìàº äîð³âíþâàòè ê³ëüêîñò³ ãðóï íèòîê îñíîâè.

Æîçåˆô Ìàð³ Æàêàˆð (³íîä³ –
Æàêêàˆðä; ôð.: Joseph Marie 

Jacquard; 1752–1834)

Ëèöüîâà ñòîðîíà òêàíèíè, ç³òêà-
íî¿ íà âåðñòàò³ Æàêàðäà (æàêàð-

äîâå ïîëîòíî)

Äëÿ ñòâîðåííÿ íàâ³òü ïðîñòîãî â³çåðóíêó ïîòð³áíî 100 ³ á³ëüøå íèòîê 
ï³òêàííÿ ³ ùå á³ëüøà ê³ëüê³ñòü íèòîê îñíîâè. Âåðñòàò Æàêàðäà º ïðè-
êëàäîì ìàøèíè ç ïðîãðàìíèì óïðàâë³ííÿì, ñòâîðåíî¿ çàäîâãî äî ïîÿâè 
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îá÷èñëþâàëüíèõ ìàøèí. Ïðîãðàìè ðîçì³ùóâàëèñü íà âåëè÷åçí³é ê³ëü-
êîñò³ ïåðôîðîâàíèõ êàðò, ÿê³ çøèâàëèñÿ â ºäèíó ñòð³÷êó. Öÿ ñòð³÷êà 
ç ïåðôîêàðò ìîãëà çàéìàòè äâà ïîâåðõè. Îäí³é ïåðôîêàðò³ â³äïîâ³äàâ 
îäèí ïðîêèä ÷îâíèêà ç íèòêîþ ï³òêàííÿ.

Ñòð³÷êà ç ïåðôîêàðò âåðñòàòó 
Æàêàðäà

Ïåðôîêàðòè äëÿ ÅÎÌ, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóâàëèñü ó 60–80-õ ðîêàõ

Íàñòóïíèé êðîê ó ñòâîðåíí³ ïðîãðàìíî êåðîâàíîãî àâòîìàòó, ÿêèé 
óæå ìàâ áàãàòî îçíàê ñó÷àñíèõ êîìï’þòåð³â, áóëî çðîáëåíî ó 1822 ðîö³, 
êîëè ×àðëüç Áåáá³äæ (àíãë. Charles Babbage; 1791–1871) îïóáë³êóâàâ 
íàóêîâó ñòàòòþ ç îïèñîì ìàøèíè, çäàòíî¿ ðîçðàõîâóâàòè ìàòåìàòè÷í³ 
òàáëèö³. Ó òîìó æ ðîö³ â³í ïîáóäóâàâ ïðîáíó ìîäåëü ñâîº¿ «Ð³çíèöåâî¿ 
ìàøèíè», ùî ñêëàäàëàñÿ ç øåñòåðåíü ³ âàëèê³â, ÿê³ îáåðòàëèñü âðó÷íó 
çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî âàæåëÿ.

 СЛОВНИЧОК ДО РОЗДІЛУ

№
з/п

Поняття Значення

1 Вікно
Зображення на екрані дисплею, пов’язане з пев-
ним програмним засобом

2
Гральна при-
ставка

Спеціалізований електронний пристрій, створе-
ний для того, щоб грати у відеоігри 

3
Диктофон Пристрій, який використовується для звукозапису 

мови з метою її подальшого прослуховування 

4
Інтерфейс 
користувача

Апаратні і програмні засоби, призначені для вза-
ємодії користувача і комп’ютера

5
Інформаційна 
система

Сукупність технічного, програмного та організа-
ційного забезпечення, а також персоналу, при-
значена для того, щоб своєчасно забезпечувати 
користувачів потрібними їм відомостями
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6

Калькулятор 1. Електронний обчислювальний пристрій для ви-
конання операцій над числами або алгебраїчними 
формулами.
2. Комп’ютерна програма, яка відтворює функції 
калькулятора.

7
Кінокамера 
(відеокаме-
ра)

Пристрій для запису рухомого зображення 

8 Команда Вказівка, яку має виконати виконавець

9 Комп’ютер
Слово, що найчастіше вживається для означення 
програмно керованого електронного пристрою 
опрацювання даних

10

Графічний 
інтерфейс 
користувача

Засоби управління комп’ютером з використанням 
зображень на екрані

11 Меню
Зображення на екрані дисплею (здебільшого – 
кілька рядків тексту), яке містить набір назв певних 
команд або опцій

12 Навігатор
Радіоелектронний пристрій, який використовуєть-
ся для визначення положення об’єкта в просторі

13 Опція
Допоміжний засіб, призначений для змін основно-
го режиму роботи

14
Панель 
завдань

Частина Робочого столу, на якій відображено зна-
чки програм і вікон, які використовують для запус-
ку програм і керування ними

15 Плеєр
Пристрій, призначений для відтворення звуку і/або 
відеозаписів

16 Програма

Набір інструкцій, поданих у формі, придатній для 
зчитування і виконання обчислювальною маши-
ною, які приводять її в дію для досягнення певної 
мети

17
Програмно 
керований 
автомат

Загальна назва будь-якого пристрою, дія якого 
заснована на використанні програми, яку можна 
змінювати (комп’ютер, верстат з програмним 
управлінням, світлофор, швейна машинка з функ-
цією вишивання тощо)
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18 Робочий стіл
Умовна назва зображення на екрані дисплею, яке 
використовується для керування персональним 
комп’ютером, частина інтерфейсу користувача

19 Телефон
Пристрій, призначений для двостороннього об-
міну повідомленнями у формі звуку на великі від-
стані

20 Факс
Документ, який пересилається телефонними 
лініями. Часто апарат, призначений для цього, теж 
скорочено називають факсом

21 Фотокамера
Прилад для створення зображення на спеціально-
му носії (зазвичай, у формі комп’ютерного файлу 
на електронній карті пам’яті)
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Роздiл 3Роздiл 3

Ùî âèâ÷àòèìåìî
Êîæåí, õòî ïðàöþº íà êîìï’þòåð³, çóñòð³÷àºòüñÿ ç íåîáõ³äí³ñòþ

ï³äãîòîâêè ð³çíèõ äîêóìåíò³â ó åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ – åëåêòðîííèõ

äîêóìåíò³â. Öå ìîæóòü áóòè çàïèñêè, ëèñòè, ðåêëàìí³ ïîâ³äîìëåííÿ,

ñòàòò³, â³ðøîâàí³ òâîðè òà ³íø³ äîêóìåíòè.

Äëÿ çðó÷íî¿ ï³äãîòîâêè òàêèõ äîêóìåíò³â íà êîìï’þòåð³ âñòà-

íîâëþþòüñÿ ïðîãðàìè, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ òåêñòîâèìè ðåäàêòîðà-

ìè. Òåêñòîâ³ ðåäàêòîðè ïðèçíà÷åí³ äëÿ ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â íà

êîìï’þòåð³.

3.1. Текстовий редактор

 Середовище текстового редактора.

 Введення й редагування тексту.

 Відкриття документа.

 Збереження документа.

 Текстові редактори – це програми для створення, редагування, форма-
тування, збереження і друкування документів.

Òàêèõ ïðîãðàì ³ñíóº äóæå áàãàòî. ¯õ îñíîâí³ ôóíêö³¿ ïîëÿãàþòü ó 
ââåäåíí³ é ðåäàãóâàíí³ òåêñò³â. Äîäàòêîâ³ ôóíêö³¿ ïîëÿãàþòü â àâòî-
ìàòèçàö³¿ ïðîöåñ³â óâåäåííÿ ³ ðåäàãóâàííÿ. Äîêóìåíò ìîæå ì³ñòèòè, 
êð³ì òåêñòó, òàêîæ ìàëþíêè, òàáëèö³, ä³àãðàìè òîùî.

Ïðîãðàìó âèáèðàþòü çàëåæíî â³ä òîãî, ÿê³ ä³¿ ïîòð³áíî âèêîíóâàòè 
ç åëåêòðîííèì äîêóìåíòîì.

Більшість текстових редакторів забезпечують такі можливості.

Ïî-ïåðøå:

 уводити; редагувати; оформлювати текст; розташовувати текст на сто-
рінці; зберігати документ; відкривати документ.

Ïî-äðóãå:

 вставляти і замінювати символи; копіювати, переносити й вилучати 
частини тексту; здійснювати автоматичне виправлення орфографічних 
і граматичних помилок у документі, вставлення в документ малюнків, 
таблиць, діаграм та інших об’єктів.

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ
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Óñ³ ä³¿ çä³éñíþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ð³çíîìàí³òíèõ åëåìåíò³â óïðàâ-
ë³ííÿ. Ïðîòå, º äóæå ïðîñò³ ðåäàêòîðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íàéìåíøó 
ê³ëüê³ñòü ìîæëèâîñòåé ðîáîòè ç òåêñòîì. Íàïðèêëàä, öå òåêñòîâèé ðå-
äàêòîð Áëîêíîò (ðèñ. 61).

Ó òàêîìó ðåäàêòîð³ ìîæíà ëèøå âèáðàòè øðèôò äëÿ òåêñòó, íàáðàòè 
òåêñò ³ çáåðåãòè éîãî ó ôàéë³. Òàêîæ ìîæíà â³äêðèòè ðàí³øå ñòâîðåíèé 
äîêóìåíò ³ ïðàöþâàòè ç íèì.

Рис. 61. Вікно текстового редактора Блокнот

Ñêëàäí³øèì º òåêñòîâèé ðåäàêòîð Word Pad (ðèñ. 62). Ó ðåäàêòîð³ º 
åëåìåíòè óïðàâë³ííÿ, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ðîçòàøóâàííÿ òåêñòó 
íà ñòîð³íö³, âèáîðó êîëüîðó, òèïó òà ðîçì³ð³â ë³òåð. Òàêîæ ìîæíà âñòà-
âèòè ìàëþíîê ³ ïðîíóìåðóâàòè àáçàöè, çàìàëþâàòè ìàðêåðîì ÷àñòèíó 
òåêñòó òà âèêîíàòè äåÿê³ ³íø³ ä³¿.

Рис. 62. Вікно текстового редактора WordPad

Åëåìåíòè óïðàâë³ííÿ, ðîáî÷å ïîëå, ñèñòåìè ìåíþ òà ³íø³

îá’ºêòè, ðîçòàøîâàí³ ó â³êí³ ïðîãðàìè – òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà,

íàçèâàþòü éîãî ðîáî÷èì ñåðåäîâèùåì.

Îòæå, ÿêùî ïîð³âíÿòè â³êíà òåêñòîâèõ ðåäàêòîð³â, ïîäàíèõ íà ðèñ. 
61 ³ ðèñ. 62, ïîáà÷èìî, ùî âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ì ðîáî÷èì ñåðåä-
îâèùåì. Îòæå, ³ çà ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ íàäàþòüñÿ êîðèñòóâà÷åâ³.

ßêùî ïîòð³áíî ñòâîðèòè ïðîñòèé òåêñòîâèé äîêóìåíò ³ çáåðåãòè éîãî 
íà äèñêó, òî ìîæíà îáðàòè Áëîêíîò.
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Рис. 63. Вікно текстового редактора MS Word

ßêùî íåîáõ³äíî íàáðàòè òåêñò, îáðàòè êîë³ð ñèìâîë³â ³ ðîçòàøó-
âàííÿ, ÷è, ìîæëèâî, ³ âñòàâèòè ìàëþíîê, òî ðàäèìî îáèðàòè äëÿ ðîáî-
òè òåêñòîâèé ðåäàêòîð ç äåùî ñêëàäí³øèì ñåðåäîâèùåì. Íàïðèêëàä, 
WordPad. Ïðîòå, îêð³ì çàçíà÷åíèõ ðåäàêòîð³â ³ñíóþòü ³íø³, ç äîñêîíà-
ë³øèì ñåðåäîâèùåì. Ñåðåä íèõ òåêñòîâèé ðåäàêòîð MS Word (ðèñ. 63).

Îãëÿä ðîáî÷îãî ñåðåäîâèùà òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MS Word
Òèïîâà ñòðóêòóðà â³êíà òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MS Word.
Ïîëå ³ìåí³ ïðèçíà÷åíî äëÿ ³ìåí³ äîêóìåíòà, ç ÿêèì âè ïðàöþºòå. 

Êîæåí íîâèé äîêóìåíò îòðèìóº ³ì’ÿ Äîêóìåíò.
Ðÿäîê ìåíþ ì³ñòèòü ³ìåíà ãðóï êîìàíä, îá’ºäíàíèõ çà ïðèçíà÷åí-

íÿì. Â³í çíàõîäèòüñÿ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ åêðàíà. Âèá³ð ðåæèìó ç ðÿäêà 
ìåíþ â³äêðèâàº â³äïîâ³äíå ñòð³÷êîâå ìåíþ. Êîìàíäè ìåíþ âèáèðàþòü-
ñÿ çà äîïîìîãîþ ìèø³, êëàâ³ø êåðóâàííÿ êóðñîðîì íà êëàâ³àòóð àáî 
êîìá³íàö³é íàòèñêàííÿ ïåâíèõ êëàâ³ø («ãàðÿ÷èõ êëàâ³ø»).

Ñòð³÷êîâå ìåíþ ì³ñòèòü êîìàíäè, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ðî-
áîòè ç òåêñòîì. Ö³ êîìàíäè ïîäàþòüñÿ ÿê ïîçíà÷êè (ï³êòîãðàìè) àáî 
ó âèãëÿä³ íàçâ. Êëàöíóâøè íà êîìàíä³, ìîæíà â³äðàçó âèêîíàòè ä³þ. 
Êëàöàííÿ íàçâè âèêëèêàº äîäàòêîâå â³êíî, ó ÿêîìó ìîæíà îáðàòè íåîá-
õ³äíó êîìàíäó. 

Ðÿäîê ñòàíó ì³ñòèòü ³ì’ÿ ðåäàãîâàíîãî äîêóìåíòà ³ âèçíà÷àº ïîòî÷íå 
ïîëîæåííÿ êóðñîðó â öüîìó äîêóìåíò³. Ó öüîìó ðÿäêó òàêîæ âèâîäèòü-
ñÿ äîâ³äêîâà ³íôîðìàö³ÿ.
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Ðîáî÷å ïîëå – ÷àñòèíà â³êíà òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà, íà ÿê³é â³äîáðà-
æàºòüñÿ äîêóìåíò.

Êîîðäèíàòíà ë³í³éêà âèçíà÷àº ìåæ³ äîêóìåíòà. Ðîçð³çíÿþòü âåðòè-
êàëüíó ³ ãîðèçîíòàëüíó ë³í³éêè. Çà çàìîâ÷óâàííÿì êîîðäèíàòíà ë³í³é-
êà â³äîáðàæàºòüñÿ â ñàíòèìåòðàõ. Íóëüîâà òî÷êà êîîðäèíàòíî¿ ë³í³éêè 
âèð³âíÿíà ïî ïî÷àòêó ïåðøîãî àáçàöó òåêñòó.

Ë³í³éêà ïðîêðó÷óâàííÿ ñëóãóº äëÿ ïåðåì³ùåííÿ òåêñòó äîêóìåíòà â 
ðîáî÷îìó ïîë³ â³êíà. Ë³í³éêà, ùî çàáåçïå÷óº âåðòèêàëüíå ïåðåì³ùåííÿ 
òåêñòó, íàçèâàºòüñÿ âåðòèêàëüíîþ ë³í³éêîþ ïðîêðó÷óâàííÿ, à ãîðè-
çîíòàëüíå ïåðåì³ùåííÿ – ãîðèçîíòàëüíîþ ë³í³éêîþ ïðîêðó÷óâàííÿ.

Êóðñîð – êîðîòêà, ÿê ïðàâèëî, ìèãîòëèâà ë³í³ÿ, ÿêà ïîêàçóº ïî-
çèö³þ ó ðîáî÷îìó ïîë³. Ó öþ ïîçèö³þ áóäå ïîì³ùåíèé ââåäåíèé çíàê 
àáî åëåìåíò òåêñòó. 

Ñó÷àñí³ òåêñòîâ³ ïðîöåñîðè, âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çí³ êîìá³íàö³¿ ôóíê-
ö³îíàëüíèõ ³ çâè÷àéíèõ êëàâ³ø, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïåðåì³ùàòè êóðñîð 
íà îäíå ñëîâî, ðå÷åííÿ àáî àáçàö, íàïðàâëÿòè éîãî íà ïî÷àòîê àáî ê³-
íåöü ðÿäêà. Ó ðåæèì³ âèêîðèñòàííÿ ìèø³ ïåðåì³ùåííÿ ïî äîêóìåíòó 
çä³éñíþºòüñÿ êëàöàííÿì ïî â³äïîâ³äí³é ñòð³ëö³ íà ë³í³éêàõ ïðîêðó÷ó-
âàííÿ àáî êëàöàííÿì íà ñàì³é ë³í³éö³ ïðîêðó÷óâàííÿ, à òàêîæ ïåðå-
òÿãóâàííÿì ìèøåþ äâèæêà íà ë³í³éö³ ïðîêðó÷óâàííÿ.

Ðåäàêòîð MS Word íàäàº êîðèñòóâà÷ó áàãàòî ð³çíèõ ìîæëèâîñòåé, 
ÿê³ çíà÷íî ïîëåãøóþòü ñòâîðåííÿ é ðåäàãóâàííÿ òåêñòîâèõ äîêóìåíò³â.

Ñåðåä íèì íàéá³ëüø ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàí³:

• набір тексту;

• виділення фрагментів тексту жирним, похилим або підкресленим 
шрифтом;

• вирізування і запам’ятовування частин тексту;

• вставка частин тексту в потрібне місце документа;

• заміна одного слова іншим;

• пошук і знаходження в тексті потрібних слів;

• автоматичне нумерування сторінок;

• форматування документа, тобто вибір розміру полів з усіх чотирьох 
сторін;

• встановлення відстані між рядками;

• вирівнювання країв рядків;

• автоматична корекція помилок, що виникають під час набору тексту;

• підкреслення неправильно написаних слів червоною хвилястою лінією;

• вставлення в текст формул, таблиць і малюнків;

• створення кількох текстових стовпчиків на одній сторінці – колонок.
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Õî÷à ñåðåäîâèùà òåêñòîâèõ ðåäàêòîð³â â³äð³çíÿþòüñÿ, íàáîðè åëå-
ìåíò³â êåðóâàííÿ â íèõ º ñõîæèìè.

Çàçíà÷èìî, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ðîçâèâà-
þòüñÿ äóæå øâèäêî. Öå îçíà÷àº, ùî ³ òåêñòîâ³ ðåäàêòîðè òàêîæ çì³-
íþþòüñÿ.

З появою кожної нової версії текстовий редактор зберігає попередній 
набір інструментів і користувач може використовувати як старі, так і нові.

Óâåäåííÿ òåêñòó
Äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó íåîáõ³äíî çàïóñòèòè ðåäàêòîð MS Word. Öå 

ìîæíà çðîáèòè êëàöàííÿì ÿðëèêà ïðîãðàìè íà Ðîáî÷îìó ñòîë³ àáî ç 
Ãîëîâíîãî ìåíþ.

Äëÿ öüîãî òðåáà âèêîíàòè òàêå.

1. Вказівник миші встановлюється на кнопку Запустити.

2. У списку, який відкриється, вибрати Усі програми.

3. Клацнути лівою кнопкою миші на написі Microsoft Office.

4. Клацнути лівою кнопкою миші на написі Microsoft Word.

5. Відкриється вікно редактора (рис. 63).

Íàáðàíèé íà êëàâ³àòóð³ òåêñò ââîäèòèìåòüñÿ ç òîãî ì³ñöÿ íà Ðîáî-
÷îìó ïîë³, äå çíàõîäèòüñÿ êóðñîð.

Слід пам’ятати, що між словами обов’язково на клавіатурі натискується 
клавіша Пробіл (один раз!).

Ïåðåä çíàêàìè ïóíêòóàö³¿: «.»,»,», «;», «:», «!», òà «?», à òàêîæ «(« 
òà «)» òà ³íøèõ äóæîê êëàâ³øà Ïðîá³ë íå íàòèñêóºòüñÿ!

Ï³ñëÿ çíàê³â ïóíêòóàö³¿: «.»,»,», «;», «:», «!» òà «?», à òàêîæ «(« ³ »)» òà 
³íøèõ äóæîê êëàâ³øà Ïðîá³ë îáîâ’ÿçêîâî íàòèñêóºòüñÿ (îäèí ðàç)!

Êîëè â³äêðèâàºòüñÿ â³êíî òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MS Word, òî íà ðî-
áî÷îìó ïîë³ çà çàìîâ÷óâàííÿì ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâèé äîêóìåíò, ãîòîâèé 
äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó ç êëàâ³àòóðè. Â³í ìàº ³ì’ÿ Äîêóìåíò1, ùî âêàçóº 
íà òå, ùî öåé äîêóìåíò – ïåðøèé, ñòâîðåíèé ï³ñëÿ çàïóñêó ïðîãðàìè. 
Êîæíèé íîâèé äîêóìåíò îäåðæóº ïîðÿäêîâèé íîìåð: äðóãèé íîâèé äî-
êóìåíò ìàº íàçâó Äîêóìåíò2.

Òåêñò, ÿêèé íàáèðàºòüñÿ íà êëàâ³àòóð³, áóäå ðîçòàøîâóâàòèñü, çì³-
ùóþ÷è êóðñîð âïðàâî. Ïåðåä ïðàâèì ïîëåì íå ïîòð³áíî íàòèñêóâàòè 
êëàâ³øó Enter. Êîëè òåêñò ä³éäå äî ïðàâîãî ïîëÿ, íà íàñòóïíèé ðÿäîê 
êóðñîð ïåðåéäå àâòîìàòè÷íî. Ëèøå äëÿ òîãî, ùîá ðîçïî÷àòè ðÿäîê ç 
íîâîãî àáçàöó, ñë³ä íàòèñêóâàòè Enter.

Çáåðåæåííÿ äîêóìåíòà
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê òåêñò áóäå íàáðàíî, éîãî íåîáõ³äíî çáåðåãòè ÿê äî-

êóìåíò ó ôàéë³. Äëÿ çáåðåæåííÿ íîâîãî äîêóìåíòà ñë³ä âèêîíàòè òàêå.
1. Íàòèñíóòè êíîïêó Office.
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Рис. 64. Вікно Збереження документа

2. Â³äêðèºòüñÿ ìåíþ ç³ ñïèñêîì êîìàíä, ó ÿêîìó ë³âîþ êíîïêîþ 
ìèø³ íåîáõ³äíî íàòèñíóòè êîìàíäó Çáåðåãòè ÿê.

3. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî Çáåðåæåííÿ äîêóìåíòà (ðèñ. 64).
4. Ó âåðõíüîìó ðÿäêó öüîãî â³êíà ïîêàçàíî, ó ÿê³é ïàïö³ áóäå çáåðå-

æåíî äîêóìåíò (íà ðèñ. 64 – öå ïàïêà Ìî¿ äîêóìåíòè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
â ïàïö³ Äîêóìåíòè).

5. ßêùî õî÷åòå çáåðåãòè äîêóìåíò íà ³íøîìó äèñêó – îáåð³òü éîãî â 
ë³â³é ÷àñòèí³ öüîãî â³êíà.

6. ßêùî õî÷åòå çáåðåãòè äîêóìåíò â ³íø³é ïàïö³, âèáåð³òü ïîòð³áíó 
ïàïêó íà ñïèñêó â ë³â³é ÷àñòèí³ öüîãî â³êíà àáî ë³âîþ êíîïêîþ ìèø³ 
äâ³÷³ êëàöí³òü ïîòð³áíó ïàïêó ó ñïèñêó ïàïîê.

7. ßêùî õî÷åòå çáåðåãòè äîêóìåíò ó íîâ³é ïàïö³, âèêëè÷òå ïîñëóãó 
Ñòâîðèòè ïàïêó.

8. Äëÿ òîãî, ùîá ïðèñâî¿òè äîêóìåíòó ³ì’ÿ, êëàöí³òü ë³âîþ êëàâ³øåþ 
ìèø³ â ïîë³ ²ì’ÿ ôàéëó òà íàáåð³òü íà êëàâ³àòóð³ ³ì’ÿ äîêóìåíòà (íà 
ðèñ. 64 öå ³ì’ÿ «Ëèñò»).

9. Ó ðàç³ ïîòðåáè ³ì’ÿ ôàéëó ìîæå áóòè äîñèòü äîâãèì, ñêëàäàòèñÿ ç 
ê³ëüêîõ ñë³â ³ ñëóãóâàòè êîðîòêèì îïèñîì äîêóìåíòà.

10. Äëÿ çàâåðøåííÿ íàòèñí³òü êíîïêó Çáåðåãòè.
11. Äîêóìåíò çáåðåæåíî ³ òåïåð â Ïîë³ ³ìåí³ â³êíà òåêñòîâîãî ðåäàê-

òîðà, çàì³ñòü ³ìåí³ Äîêóìåíò ç’ÿâèòüñÿ ³ì’ÿ, ÿêå áóëî íàáðàíå âàìè ó 
â³êí³ Çáåðåæåííÿ äîêóìåíòà.
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Äàë³ ìîæíà ïðîäîâæóâàòè íàáèðàííÿ òåêñòó â öüîìó äîêóìåíò³. Äëÿ 
çàê³í÷åííÿ ðîáîòè äîñèòü êëàöíóòè ë³âîþ êíîïêîþ ìèø³ çíàê Çàêðè-
òè . Íà åêðàí³ â³äêðèºòüñÿ â³êíî ³ç çàïèòàííÿì «Çáåðåãòè çì³íè, âíå-
ñåí³ äî äîêóìåíòà….?» (ðèñ. 65).

Рис. 65. Вікно «Зберегти зміни, внесені до документа?»

Ó â³êí³ íåîáõ³äíî íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó ìèø³ íà ò³é â³äïîâ³ä³, ÿêó 
âèáèðàºòå:

 Çáåðåãòè – íàáðàíèé òåêñò çáåðåæåòüñÿ ó äîêóìåíò³, â³êíî òåêñòî-
âîãî ðåäàêòîðà MS Word çàêðèºòüñÿ.

 Íå çáåð³ãàòè – íàáðàíèé òåêñò íå çáåðåæåòüñÿ ó äîêóìåíò³, â³êíî 
òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MS Word çàêðèºòüñÿ.

 Ñêàñóâàòè – í³ÿêèõ çì³í ó äîêóìåíò³ íå â³äáóäåòüñÿ, â³êíî òåêñòî-
âîãî ðåäàêòîðà MS Word íå çàêðèºòüñÿ.

Çáåðåæåíèé äîêóìåíò ìàòèìå ïîçíà÷êó (ï³êòîãðàìó) òåêñòîâîãî 

ðåäàêòîðà – . Çà òàêîþ ï³êòîãðàìîþ íàäàë³ ìîæíà ðîçï³çíàâàòè 
ôàéëè, ÿê³ º òåêñòîâèìè äîêóìåíòàìè.

Â³äêðèòòÿ äîêóìåíòà
Äëÿ â³äêðèòòÿ ñòâîðåíîãî ðàí³øå äîêóìåíòà ìîæíà çàñòîñóâàòè 

ê³ëüêà ñïîñîá³â. Îäèí ³ç íèõ – ÷åðåç â³äêðèòå â³êíî òåêñòîâîãî ðåäàê-
òîðà MS Word. Öå ìîæíà çðîáèòè êëàöàííÿì ÿðëèêà íà Ðîáî÷îìó ñòîë³ 
àáî ç Ãîëîâíîãî ìåíþ. Äëÿ öüîãî:

1. Âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâèòè íà êíîïêó Çàïóñòèòè.
2. Ó ñïèñêó, ÿêèé â³äêðèºòüñÿ, âèáðàòè Óñ³ ïðîãðàìè (ðèñ. 66).
3. Êëàöíóòè âêàç³âíèêîì ìèø³ Microsoft Office.
4. Êëàöíóòè âêàç³âíèêîì ìèø³ Microsoft Word.
5. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî ðåäàêòîðà, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 63.
6. Íàòèñíóòè ìåíþ Ôàéë.
7. Â³äêðèºòüñÿ ñïèñîê ìåíþ, ó ÿêîìó íåîáõ³äíî ë³âîþ êíîïêîþ ìèø³ 

êëàöíóòè Â³äêðèòè.

8. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî Â³äêðèòòÿ äîêóìåíòó (ðèñ. 67)
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Рис. 66. Список, який відкривається після натиснення кнопки Запустити

Рис. 67. Вікно «Відкриття документа»

9. Ó ïîë³ ²ì’ÿ â³äîáðàæàºòüñÿ ñïèñîê ôàéë³â.
10. Ó öüîìó ñïèñêó çà ³ìåíåì ôàéëó ³ ï³êòîãðàìîþ òåêñòîâîãî ðåäàê-

òîðà MS Word â³äøóêàòè íåîáõ³äíèé äîêóìåíò.
11. Éîãî ìîæíà â³äêðèòè, äâ³÷³ íàòèñíóâøè ë³âó êíîïêó ìèø³ íà 

éîãî ³ìåí³.
12. ßêùî ó ñïèñêó íåìàº ïîòð³áíîãî ôàéëó, òî ìîæíà éîãî çíàéòè 

íà ³íøîìó äèñêó àáî â ³íø³é ïàïö³ – òàê ñàìî, ÿê ³ ï³ä ÷àñ çáåðåæåííÿ 
äîêóìåíòà.
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3.2. Редагування тексту

 Під редагуванням тексту будемо розуміти вставлення у нього додат-
кових, вилучення зайвих символів, виправлення помилок тощо.

Ïåðø, í³æ âèêîíóâàòè ÿêó-íåáóäü îïåðàö³þ ðåäàãóâàííÿ, ñë³ä ïî-
ì³ñòèòè êóðñîð óâåäåííÿ â òå ì³ñöå òåêñòó, ÿêå ïîòð³áíî âèïðàâèòè àáî 
äîïîâíèòè. Êóðñîð óâåäåííÿ ìîæíà ïåðåì³ùóâàòè çà äîïîìîãîþ ìèø³. 
Äëÿ öüîãî òðåáà ïîñòàâèòè âêàç³âíèê ìèø³ ó ïîòð³áíó ïîçèö³þ ³ êëàö-
íóòè ë³âó êíîïêó. Ïåðåì³ùóâàòè êóðñîð ìîæíà òàêîæ çà äîïîìîãîþ 
êîìá³íàö³é êëàâ³ø êëàâ³àòóðè, ïîäàíèõ ó òàáëèö³ 3.1. 

Òàáëèöÿ 3.1

Êëàâ³ø³, ùî çàáåçïå÷óþòü ïåðåì³ùåííÿ êóðñîðó ïî äîêóìåíòó

Переміщення курсору Клавіші клавіатури 
для переміщення курсору

На один символ вліво Стрілка курсору вліво

На один символ управо Стрілка курсору управо

На один рядок вгору Стрілка курсору вгору

На один рядок вниз Стрілка курсору вниз

На початок поточного рядка Ноmе

До кінця поточного рядка End

На початок наступного слова Ctrl + стрілка курсору управо

На початок попереднього слова Ctrl + стрілка курсору вліво

На початок абзацу Ctrl + стрілка курсору вгору

До наступного абзацу Ctrl + стрілка курсору вниз

У лівий верхній кут вікна Ctrl + PgUp

У правий нижній кут вікна Ctrl + PgDn

До наступної екранної сторінки PageDn

До попередньої екранної сторінки PageUp

На початок документа Ctrl + Home

У кінець документа Ctrl + End

Якщо ж потрібно тільки переглянути частину документа, яка не відобра-
жається на екрані, слід скористатися смугами прокручування або колі-
щатком миші. Позиція курсору введення наразі не змінюється.

Âñòàâëåííÿ ³ çàì³íà ñèìâîë³â

Для вставлення окремих символів слід поставити курсор у потрібну по-
зицію й розпочати введення символів з клавіатури.

Для вилучення символів:

 розміщених справа від курсору, треба на клавіатурі натиснути клаві-
шу Delete;
 для символів розміщених зліва від курсору, треба на клавіатурі натис-

нути клавішу Backspace.
 до кінця слова – треба натиснути клавішу Delete одночасно з клавішею Ctrl;
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 до початку слова – треба натиснути клавішу Delete одночасно з клаві-
шею Backspace.

Ó òåêñò äîêóìåíòà ìîæíà âñòàâëÿòè ñèìâîëè òà ¿õ ãðóïè. Äëÿ öüîãî 
òðåáà ïîñòàâèòè êóðñîð ó ïîòð³áíå ì³ñöå òåêñòó ³ ðîçïî÷àòè ââåäåííÿ 
ñèìâîë³â. Óâîäèòè ñèìâîëè ìîæíà â îäíîìó ç äâîõ ðåæèì³â: 

 вставлення – попередній текст зберігається, зсуваючись праворуч (цей 
режим використовується за замовчуванням);
 заміщення – символи, які вводяться з клавіатури, будуть замінювати 

ті, які є в тексті.
Ïåðåìèêàòè ðåæèìè ìîæíà çà äîïîìîãîþ êëàâ³ø³ Insert. Ïðî òå, ùî 

âñòàíîâëåíî ðåæèì çàì³ùåííÿ, ñâ³ä÷èòü àêòèâíèé ³íäèêàòîð Âñòàâèòè,
ùî çíàõîäèòüñÿ ó ðÿäêó ñòàíó.

Ïîíÿòòÿ àáçàöó é ôðàãìåíòó òåêñòó

У документі текст поділяється на окремі частини – абзаци. Абзац вклю-
чає одне або кілька речень, пов’язаних між собою за змістом. Кожен 
абзац починається з нового рядка.

У текстовому редакторі абзац закінчується натисненням на клавіатурі 
клавіші Enter.

Ê³íåöü àáçàöó çíàõîäèòüñÿ íà ðÿäîê âèùå, í³æ ïî÷àòîê íàñòóïíîãî 
àáçàöó. Ïîäèâ³òüñÿ íà ðèñóíîê 68, äå êîæåí ç òåêñò³â: «Îñü ³ ïðèéøëà 
âåñíà», «Ïðèëåò³ëè ïåðø³ ïòàøêè…» òà «Â çàò³íêó, â êóòî÷êàõ…» ðîç-
ïî÷èíàºòüñÿ ç â³äñòóïó, òîáòî íå ç ïåðøî¿ ïîçèö³¿ ðÿäêà, à íà ïåâí³é 
â³äñòàí³ â³ä éîãî ïî÷àòêó. Îòæå, òåêñò ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ àáçàö³â.

Рис. 68. Текстовий документ, який складається з трьох абзаців

Ó òåêñòîâîìó ðåäàêòîð³ ñèìâîëè (çíàêè) ï³ä ÷àñ íàáèðàííÿ ¿õ íà êëà-
â³àòóð³ â³äîáðàæàþòüñÿ íà åêðàí³ ìîí³òîðà. Ïðîòå º ñèìâîëè (çíàêè), ÿê³ 
ïðèõîâàí³ â³ä êîðèñòóâà÷³â. Íàïðèêëàä, öå çíàê, ÿêèé çàëèøàº êëàâ³øà 
Ïðîá³ë ³ çíàê ê³íöÿ àáçàöó, ÿêèé çàëèøàº íàòèñíåííÿ êëàâ³ø³ Enter.

Ïðèõîâàí³ çíàêè ñòàþòü âèäèìèìè, ÿêùî íàòèñíóòè êíîïêó Â³äî-
áðàçèòè âñ³ çíàêè â ìåíþ Îñíîâíå. Íà ö³é êíîïö³ çîáðàæåíî çíà÷îê ¶.
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Ï³ñëÿ ¿¿ íàòèñíåííÿ â³äîáðàæàþòüñÿ âñ³ çíàêè â òåêñò³ äîêóìåíòà. ßê 
ìîæíà ïîáà÷èòè íà ðèñóíêó 69, êëàâ³øà Ïðîá³ë ïîçíà÷àºòüñÿ êðàïêîþ 
ì³æ ñëîâàìè.

Не сплутайте знак пунктуації «крапка», яким закінчується речення зі зна-
ком, який залишає клавіша Пробіл. Знак крапки в текстовому рядку сто-
їть внизу.

MS Word кінець абзацу позначає знаком ¶ (маркером абзацу).

Рис. 69. Перегляд текстового документа 
за натиснутої кнопки Відобразити всі знаки

Ó á³ëüøîñò³ òåêñòîâèõ ïðîöåñîð³â ìàðêåð àáçàöó âñòàâëÿºòüñÿ â äî-
êóìåíò çà íàòèñíåííÿ êëàâ³ø³ Enter íà êëàâ³àòóð³. Àáçàö ìîæå áóòè 
çàãîëîâêîì, åëåìåíòîì ñïèñêó, ïîðîæí³ì ðÿäêîì ì³æ äâîìà àáçàöàìè, 
ïîñë³äîâí³ñòþ ðå÷åíü, ç’ºäíàíèõ ç ìåòîþ âèñëîâëåííÿ îäí³º¿ äóìêè.

Елементами тексту є символ, слово, речення, абзац або будь-яка виді-
лена частина тексту. Їх ще називатимемо фрагментом тексту.

Ï³ä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó ìîæíà íå ëèøå âñòàâëÿòè é âèäàëÿòè 
îêðåì³ ñèìâîëè, à é âèêîíóâàòè ð³çí³ ä³¿ ç³ ñëîâàìè, ðå÷åííÿìè òà àá-
çàöàìè, à òàêîæ ç äîâ³ëüíèìè ôðàãìåíòàìè.

Ïåðåä âèêîíàííÿì áóäü-ÿêèõ ä³é íàä  ôðàãìåíòîì òåêñòó éîãî ïî-
òð³áíî âèä³ëèòè. Ñïîñîáè âèä³ëåííÿ ôðàãìåíò³â òåêñòó îïèñàíî â òà-
áëèö³ 3.2.

Òàáëèöÿ 3.2

Âèêîðèñòàííÿ ìèø³ äëÿ âèä³ëåííÿ ôðàãìåíò³â òåêñòó

Виділити Зробити такі дії
Слово Двічі клацнути ліву кнопку миші на даному слові

Рядок тексту
Поставити вказівник миші на лівому полі від рядка, клацнути 
ліву кнопку миші

Кілька рядків 
тексту

Натиснути ліву кнопку миші й, утримуючи натиснутою, пере-
містити по рядках, які необхідно виділити
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Виділити Зробити такі дії

Речення
Утримуючи натиснутою клавішу <Сtrl>, натиснути на ліву 
кнопку миші в будь-якому місці цього речення

Абзац
Поставити вказівник миші на лівому полі аркуша на рівні 
рядка, двічі клацнути лівою кнопкою миші

Кілька абзаців
Натиснути ліву кнопку миші й, утримуючи натиснутою, пере-
містити по абзацах, які необхідно виділити

Будь-який 
елемент або 

фрагмент 
тексту

Клацнути ліву кнопку миші в тому місці, де треба розпоча-
ти виділення, потім перемістити курсор в кінець фрагмента, 
який виділяється, і утримуючи клавішу <Shift>, клацнути ліву 
кнопку миші

Весь документ
Поставити вказівник миші на лівому полі, тричі клацнути ліву 
кнопку миші

Ï³ä ÷àñ âèä³ëåííÿ ôðàãìåíò³â äîêóìåíòà çâåðíåìî óâàãó íà òå, ÿê 
çì³íþâàòèìåòüñÿ ôîðìà âêàç³âíèêà ìèø³. Íàãàäàºìî, ùî êóðñîð óâå-
äåííÿ ìàº âèãëÿä ðèñî÷êè, ùî ìèãîòèòü.

Âêàç³âíèê ìèø³, â ðàç³ éîãî ðîçòàøóâàííÿ íà òåêñò³ àáî ïðàâîðó÷ 
â³ä íüîãî, ìàº âèãëÿä òîíêî¿ âèñîêî¿ ë³òåðè «²».

ßêùî âêàç³âíèê ìèø³ ïåðåì³ñòèòè ë³âîðó÷ â³ä òåêñòó, òî â³í íàáóäå 

âèãëÿäó ñïðÿìîâàíî¿ âïðàâî ñòð³ëêè .
Êîëè âêàç³âíèê ðîçòàøîâàíî ïîçà ðîáî÷îþ îáëàñòþ, â³í ìàº âèãëÿä 

ñòð³ëêè, ñïðÿìîâàíî¿ âë³âî .

Ñêàñóâàííÿ îïåðàö³é
ßêùî ï³ä ÷àñ ðîáîòè ç òåêñòîì áóëà äîïóùåíà ïîìèëêà (íàïðèêëàä, 

âèïàäêîâî âèäàëåíî ïîòð³áí³ ñèìâîëè), ñë³ä êëàöíóòè êíîïêó Ñêàñó-
âàòè  â ìåíþ Îñíîâíå.

Òàêèì ñïîñîáîì ìîæíà ñêàñóâàòè ìàéæå âñ³ âíåñåí³ â äîêóìåíò çì³-
íè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî êëàöíóòè öþ êíîïêó ñò³ëüêè ðàç³â, ñê³ëüêè çì³í 
ïîòð³áíî ñêàñóâàòè. ßêùî ñêàñóâàííÿ âèÿâèëîñÿ ïîìèëêîâèì, äîñòàò-

íüî ñêîðèñòàòèñÿ êíîïêîþ Ïîâåðíóòè  ó ìåíþ Îñíîâíå. Ñêàñîâàí³ 
îïåðàö³¿ áóäóòü âèêîíàí³ ïîâòîðíî.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Які програми називаються текстовими редакторами?

2. Що вам відомо про текстовий редактор Блокнот?

3. Що вам відомо про текстовий редактор WordPad?

4. Що вам відомо про текстовий редактор MS Word?

5. Що називають середовищем текстового редактора?

6. Поясніть, як ви розумієте редагування тексту.

7. Назвіть відомі вам клавіші, що забезпечують переміщення курсору по 
документу.

8. Як виконується вставлення символів?



76

Роздiл 3

9. Як виконується заміна символів?

10. Що називається фрагментом тексту?

11. Назвіть призначення позиції Відобразити всі знаки меню Осно-
вне. 

12. Яким знаком позначається крапка?

13. Яким знаком позначається кінець абзацу?

14. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

15. Як можна відмовитись від щойно зроблених змін?

16. Якими способами можна виділити фрагмент тексту?

17. Наведіть приклади команд, якими можна виділити слово.

18. Назвіть способи виділення абзацу.

19. Назвіть способи виділення речення.

20. Назвіть способи виділення всього документа.

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. Відкрийте текстовий редактор MS Word.

2. Наберіть заголовок «Моя сім’я» і розташуйте його в окремому абзаці. 
Далі напишіть, хто входить до вашої сім’ї. 

3. Збережіть цей документ за іменем «Моя сім’я» в папці за вказівкою 
вчителя. 

4. У другому абзаці наберіть інформацію про себе. 

5. Збережіть і закрийте документ. За можливості, збережіть його на 
флешці. 

6. Відкрийте створений документ і продовжуйте працювати з ним.

7. У окремих абзацах наберіть інформацію про кожного родича.

8. Закінчивши набір тексту, збережіть документ.

9.  Закрийте вікно текстового редактора.

10. Відкрийте створений документ.

11. Натисніть кнопку Відобразити всі знаки в меню Основне.

12. Перегляньте недруковні знаки (Пробіли між словами та знак абзацу).

13.  Якщо ви допустили помилки в тексті – виправте їх.

14. Збережіть документ.

15. Закрийте вікно текстового редактора.

3.3. Робота з фрагментами тексту

Фрагменти тексту можна копіювати, переміщувати, видаляти. Над фраг-
ментами можна виконувати також й інші операції, проте їх ми будемо 
розглядати дещо пізніше.

Перш ніж виконувати яку-небудь дію над фрагментом тексту, його необ-
хідно виділити.
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Âèäàëåííÿ ôðàãìåíò³â òåêñòó
Äëÿ âèäàëåííÿ ôðàãìåíòó òåêñòó â äîêóìåíò³ ïîòð³áíî âèêîíàòè òàêå.
1. Âñòàíîâèòè âêàç³âíèê ìèø³ íà âèä³ëåíîìó ôðàãìåíò³.
2. Íàòèñíóòè íà êëàâ³àòóð³ êëàâ³øó Delete.

Ïåðåíåñåííÿ ôðàãìåíò³â òåêñòó
Äëÿ ïåðåíåñåííÿ ôðàãìåíòó òåêñòó ïîòð³áíî âèêîíàòè ïîäàíå íèæ÷å.
1. Âñòàíîâèòè âêàç³âíèê ìèø³ íà âèä³ëåíîìó ôðàãìåíò³.
2. Íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó ìèø³ íà âèä³ëåíîìó ôðàãìåíò³.
3. Óòðèìóþ÷è ¿¿, ïåðåì³ùàòè êóðñîð ìèø³ ó ïîòð³áíå ì³ñöå òåêñòó.
4. Â³äïóñòèòè êíîïêó ìèø³ – ôðàãìåíò òåêñòó áóäå ïåðåì³ùåíî.
Òàêèé ñïîñ³á ïåðåì³ùåííÿ ôðàãìåíòó òåêñòó ìîæíà âèêîðèñòîâóâà-

òè, ÿêùî éîãî íåîáõ³äíî ïåðåíåñòè íà íåâåëèêó â³äñòàíü. Íàïðèêëàä, 
ó ìåæàõ îäí³º¿ ñòîð³íêè.

Äëÿ ïåðåíåñåííÿ âèä³ëåíîãî ôðàãìåíòó òåêñòó íà á³ëüøó â³äñòàíü –
ïðèì³ðîì íà ³íøó ñòîð³íêó, âèêîðèñòîâóºòüñÿ Áóôåð îáì³íó. Çà äîïî-
ìîãîþ Áóôåðó îáì³íó ìîæíà âèêîíóâàòè áàãàòî êîðèñíèõ îïåðàö³é. 
Íàïðèêëàä, êîï³þâàííÿ ³ âèð³çàííÿ. Ö³ êîìàíäè âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äëÿ òîãî, ùîá ïåðåíîñèòè ôðàãìåíòè òåêñòó ÷è çîáðàæåííÿ â ð³çí³ ì³ñöÿ 
äîêóìåíòà ÷è â ³íø³ äîêóìåíòè.

Буфер обміну – це тимчасове місце зберігання фрагментів тексту, які 
було скопійовано або перенесено з одного місця документа з метою 
використання в іншому місці документа. 

Для перенесення виділеного фрагмента тексту на більшу відстань треба 
виконати такі дії.

1. Âñòàíîâèòè âêàç³âíèê ìèø³ íà âèä³ëåíîìó ôðàãìåíò³ òåêñòó.
2. Íàòèñíóòè íà êëàâ³àòóð³ êîìá³íàö³þ êëàâ³ø Ctrl + X.
3. Ôðàãìåíò òåêñòó áóäå çàáðàíèé (âèð³çàíèé) â Áóôåð îáì³íó.

4. Ïåðåì³ñòèòè âêàç³âíèê ìèø³ â òå ì³ñöå äîêóìåíòà, êóäè íåîáõ³äíî 
âñòàâèòè âèð³çàíèé ôðàãìåíò òåêñòó.

5. Íàòèñíóòè íà êëàâ³àòóð³ êîìá³íàö³þ êëàâ³ø Ctrl + V.
6. Âèð³çàíèé ôðàãìåíò òåêñòó áóäå âñòàâëåíî â äîêóìåíò.

Êîï³þâàííÿ ôðàãìåíòó òåêñòó
Äëÿ êîï³þâàííÿ ôðàãìåíòó òåêñòó ïîòð³áíî âèêîíàòè òàê³ ä³¿.
1. Âèä³ëèòè íåîáõ³äíèé ôðàãìåíò.
2. Çàñòîñóâàòè êîìá³íàö³þ êëàâ³ø Ctrl + C.
3. Âèä³ëåíèé ôðàãìåíò áóäå ñêîï³éîâàíî â Áóôåð îáì³íó.

4. Ïåðåì³ñòèòè âêàç³âíèê ìèø³ â òå ì³ñöå äîêóìåíòà, êóäè íåîáõ³äíî 
âñòàâèòè êîï³þ ôðàãìåíòó òåêñòó.

5. Íàòèñíóòè íà êëàâ³àòóð³ êîìá³íàö³þ êëàâ³ø Ctrl + V.
6. Ñêîï³éîâàíèé ôðàãìåíò òåêñòó áóäå âñòàâëåíî â äîêóìåíò.

Ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó
Ó òåêñòîâîìó ðåäàêòîð³ äîêóìåíò ïîä³ëÿºòüñÿ íà ñêëàäíèêè:

 ñèìâîëè;
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 àáçàöè;
 ñòîð³íêè.

Êîæíîìó ç íèõ ïðèòàìàíí³ ïåâí³ îçíàêè. Òàê³ îçíàêè âêàçóþòü íà çî-
âí³øí³é âèãëÿä ñòîð³íêè, àáçàöó òà ñèìâîë³â. ¯õ íàçèâàþòü ôîðìàòîì.

Процес задання формату називається форматуванням. Від виконання 
форматування залежить зовнішній вигляд документа.

Ïåðåä ôîðìàòóâàííÿì ôðàãìåíòó òåêñòó éîãî òðåáà âèä³ëèòè. Ó MS 
Word ôîðìàòóâàííÿ ìîæíà ðîçä³ëèòè íà òðè ãðóïè.

Ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîë³â. Òàêå ôîðìàòóâàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
îêðåìèõ ë³òåð, ñë³â òà òåêñòîâèõ ôðàãìåíò³â. Âîíî îçíà÷àº âèá³ð ðîçì³-
ðó øðèôòó, íàïèñàííÿ (êóðñèâ, íàï³âæèðíèé òîùî), êîëüîðó øðèôòó, 
â³äñòàí³ ì³æ ñèìâîëàìè òà ³íøå.

Ôîðìàòóâàííÿ àáçàöó. Òàêèì ôîðìàòóâàííÿ çàäàþòüñÿ ïàðàìåòðè 
ðîçì³ùåííÿ àáçàöó â³äíîñíî ïîë³â àðêóøà ³ ñóñ³äí³õ àáçàö³â, âèçíà÷à-
ºòüñÿ ì³æðÿäêîâèé ³íòåðâàë ³ àáçàöíèé â³äñòóï.

Ôîðìàòóâàííÿ ñòîð³íîê. Öå ôîðìàòóâàííÿ çàäàº îð³ºíòàö³þ ñòîð³-
íîê, ðîçì³ð ïàïåðó, ïîëÿ. 

Ñïîñîáè ôîðìàòóâàííÿ ñòîð³íîê áóäåìî ðîçãëÿäàòè â ³íøèõ ðîçä³-
ëàõ ³íôîðìàòèêè. Çàðàç ðîçãëÿíåìî ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîë³â é àáçàöó.

Ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîë³â
Íà ðèñóíêó 70 ïîêàçàíî äîêóìåíò ç íå â³äôîðìàòîâàíèì òåêñòîì. 

Ó öüîìó òåêñò³ º ôðàãìåíòè á³ëüøîãî é ìåíøîãî ðîçì³ðó øðèôò³â, æèð-
íîãî ³ êóðñèâíîãî íàêðåñëåííÿ. Òàêîæ º ôðàãìåíòè, äëÿ ÿêèõ çàñòîñî-
âàíî ð³çí³ òèïè øðèôò³â.

Рис. 70. Документ із невідформатованим текстом

Рис. 71. Підменю форматування шрифту стрічкового меню Основне
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Òàêèé äîêóìåíò º íåïðèâàáëèâèì. Ïðîòå éîãî âèãëÿä ìîæíà çì³-
íèòè. Öå ìîæíà çðîáèòè, çì³íèâøè âèãëÿä ñèìâîë³â. Çàäëÿ öüîãî ñë³ä 
ñêîðèñòàòèñü ï³äìåíþ Øðèôò ñòð³÷êîâîãî ìåíþ Îñíîâíå (ðèñ. 71).

Ó ï³äìåíþ Øðèôò êîìàíäè ôîðìàòóâàííÿ çîáðàæåíî ÿê ïîçíà÷êè 
(ï³êòîãðàìè). Âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ:

Æ – çàñòîñóâàííÿ æèðíîãî íàêðåñëåííÿ äî âèä³ëåíîãî ôðàãìåíòó 
òåêñòó;

Ê – çàñòîñóâàííÿ êóðñèâíîãî íàêðåñëåííÿ (íàõèëó) äî âèä³ëåíîãî 
ôðàãìåíòó òåêñòó;

Ï – ï³äêðåñëåííÿ âèä³ëåíîãî ôðàãìåíòó òåêñòó.
Ó ï³äìåíþ äåÿê³ ïîçíà÷êè ïîäàíî ó âèãëÿä³ ñïèñê³â. Öå îçíà÷àº, ùî 

äëÿ âèêîðèñòàííÿ ïðîïîíóºòüñÿ íà âèá³ð ñïèñîê êîìàíä. Ïðî ¿õ íà-
ÿâí³ñòü ñâ³ä÷èòü ìàëåíüêèé òðèêóòíèê ó ïðàâîìó êóòêó àáî ñòð³ëêà, 

íàïðàâëåíà âíèç. ßê íà öèõ çðàçêàõ:  òà .
Äëÿ çì³íåííÿ òèïó øðèôòó òðåáà íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó ìèø³ íà 

ñïèñêó .
Äëÿ çì³íåííÿ ðîçì³ðó ñèìâîë³â òðåáà íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó ìèø³ 

íà ñïèñêó . Òàêîæ äëÿ çì³íåííÿ ðîçì³ðó ñèìâîë³â ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè òàê³ ïîçíà÷êè:

 – збільшення розміру шрифту.

 – зменшення розміру шрифту.

 – зміна регістру.

Зміна регістру означає зміну великих букв на малі або малих на великі.

ßê çàñòîñîâóþòüñÿ ö³ ïîçíà÷êè? Íàïðèêëàä, äëÿ ôîðìàòóâàííÿ ñèì-
âîë³â ïîòð³áíî çðîáèòè òàêå.

1. Âèä³ëèòè ïîòð³áíèé ôðàãìåíò òåêñòó.
2. Ïåðåâåñòè âêàç³âíèê ìèø³ íà â³äïîâ³äíó ïîçíà÷êó íà ñòð³÷ö³ ìåíþ 

Îñíîâíå.
3. Êëàöíóòè öþ ïîçíà÷êó.
4. Âèä³ëåíèé ôðàãìåíò íàáóäå ïîòð³áíîãî âèãëÿäó.
5. Ïî÷åðãîâî âèêîíàòè ö³ ä³¿ ç óñ³ìà ôðàãìåíòàìè òåêñòó, ÿê³ íåîá-

õ³äíî ïðèâåñòè äî òàêîãî æ âèãëÿäó.
Òåêñò äîêóìåíòà íàáóäå ³íøîãî âèãëÿäó. Íàïðèêëàä, ÿê íà ðèñóíêó 

72. Íà öüîìó ìàëþíêó äî âñüîãî òåêñòó äîêóìåíòà áóëî çàñòîñîâàíî:
 òèï øðèôòó Times New Roman;
 ðîçì³ð ñèìâîë³â 12;
 êóðñèâíå íàêðåñëåííÿ.

Ï³äìåò ³ ïðèñóäîê ó êîæíîìó ðå÷åíí³ ìè âèä³ëèëè çà äîïîìîãîþ 
æèðíîãî íàêðåñëåííÿ. Òàêîæ äî òåêñòó ìè ñòâîðèëè çàãîëîâîê «Âåñ-

íà». Äëÿ çàãîëîâêó áóëî çàñòîñîâàíî êîìàíäó – çì³íà ðåã³ñòðó.
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Рис. 72. Текст документа з відформатованими символами

Ôîðìàòóâàííÿ àáçàöó
Çâåðíåìî óâàãó íà òå, ùî òåêñò, ç ÿêèì ìè ïðàöþºìî, õî÷ ³ ìàº â³ä-

ôîðìàòîâàí³ ñèìâîëè (ðèñ. 72), àëå âñå ùå íåîõàéíèé. ßêùî óâàæíî 
ïðèäèâèòèñÿ, òî ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî ïðàâ³ êðà¿ àáçàö³â íåð³âí³.

Рис. 73. Документ, у якому відформатовано символи

Íà ðèñóíêó 73 òàêîæ ïîêàçàíî äîêóìåíò, ó ÿêîìó âæå â³äôîðìàòî-
âàíî ñèìâîëè. Àëå âåñü äîêóìåíò òàêîæ ìàº íåäáàëèé âèãëÿä.

Ìè âæå ãîâîðèëè ïðî òå, ùî êîæåí àáçàö âèîêðåìëþºòüñÿ â³äñòóïîì 
çë³âà â³ä ë³âîãî êðàþ ñòîð³íêè. Òàêîæ äëÿ àáçàöó âàæëèâèì º ì³æðÿä-
êîâèé ³íòåðâàë, ñïîñ³á âèð³âíþâàííÿ â ðÿäêó òîùî.

Міжрядковим інтервалом називається відстань між рядками в абзаці.
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Вирівнювання в рядку означає вирівнювання тексту абзацу між полями 
сторінки.

Ó òåêñòîâîìó ðåäàêòîð³ º ê³ëüêà ñïîñîá³â âèð³âíþâàííÿ òåêñòó àáçà-
öó â ðÿäêó: çë³âà, ïî öåíòðó, ñïðàâà òà çà øèðèíîþ ðÿäêà.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ ì³æðÿäêîâîãî ³íòåðâàëó ³ âèáîðó ñïîñîáó âèð³â-
íþâàííÿ àáçàö³â ó òåñòîâîìó ðåäàêòîð³ º áàãàòî ñïîñîá³â. Îäèí ³ç íèõ –
âèêîðèñòàííÿ ìåíþ Îñíîâíå (ðèñ. 74).

Рис. 74. Позначки встановлення міжрядкового інтервалу 
і вибору способу вирівнювання абзаців

Äëÿ ðîçòàøóâàííÿ (âèð³âíþâàííÿ) òåêñòó àáçàöó ñë³ä ë³âîþ êíîï-
êîþ ìèø³ êëàöíóòè â³äïîâ³äíó ïîçíà÷êó:

– çë³âà;     – ïî öåíòðó;
– çà øèðèíîþ ðÿäêà;   – ñïðàâà.

Для вирівнювання тексту абзацу немає необхідності виділяти абзац!

Äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè â³äñòàíü ì³æ ðÿäêàìè â àáçàö³, òðåáà ë³âîþ 
êíîïêîþ ìèø³ êëàöíóòè òðèêóòíèê íà ïîçíà÷ö³ . Ï³ñëÿ êëàöàííÿ 
â³äêðèºòüñÿ ñïèñîê, ç ÿêîãî ìîæíà âèáðàòè ðîçì³ð ì³æðÿäêîâîãî ³íòåð-
âàëó (ðèñ. 75).

Рис. 75. Список «Міжрядковий інтервал»

Ó ä³ëîâèõ ëèñòàõ ³ äîêóìåíòàõ ì³æ ðÿäêàìè íàé÷àñò³øå âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ â³äñòàíü 1,5 ³íòåðâàëè.

Âèêîðèñòîâóþ÷è çàçíà÷åí³ ïîçíà÷êè, ìè â³äôîðìàòóâàëè òåêñò äîêó-
ìåíòà, ñòâîðåíèé ðàí³øå. Âè éîãî áà÷èëè íà ðèñóíêó 73, à íà ðèñóíêó 76 
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ïîêàçàíî, ÿêèé âèãëÿä â³í ìàº ï³ñëÿ ôîðìàòóâàííÿ. Äëÿ òåêñòó çàãîëîâêó 
çàñòîñîâàíî ðåæèì «ïî öåíòðó». Äëÿ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè òåêñòó ìè çàñòîñó-
âàëè ðåæèì «çà øèðèíîþ ðÿäêà».

Рис. 76. Вигляд тексту після форматування

Ïåðåâ³ðêà ïðàâîïèñó
Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ìîæëèâîñòåé òåêñòîâèõ ðåäàêòîð³â º íà-

ÿâí³ñòü çàñîá³â ïåðåâ³ðêè ïðàâîïèñó. Çàâäÿêè ¿ì ìè ìîæåìî ëåãêî âè-
ÿâëÿòè â òåêñò³ ïîìèëêè é âèïðàâëÿòè ¿õ. Òåêñòîâèé ðåäàêòîð Word, 
çàñòîñîâóþ÷è ñëîâíèêè, ùî âõîäÿòü äî éîãî ñêëàäó, ïåðåâ³ðÿº òåêñò, 
ïîçíà÷àº ïîìèëêè é íàâ³òü ïðîïîíóº ê³ëüêà âàð³àíò³â ¿õ âèïðàâëåííÿ.

Êð³ì öüîãî, ó ïðîãðàì³ º ñëîâíèê ñèíîí³ì³â, ôóíêö³ÿ àâòîìàòè÷íîãî 
ðîçñòàâëÿííÿ ïåðåíîñ³â òà ³íø³ ìîâí³ çàñîáè.

Якщо набраний текст автоматично підкреслюється червоною хвилястою 
лінією, це вказує на те, що в тексті допущено помилку або неправильно 
обрано мову, яка використовується.

Íà ðèñóíêó 76 òåêñò ó äîêóìåíò³ íàáðàíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, àëå 
ïðè öüîìó äîïóùåíî ÷îòèðè ãðàìàòè÷í³ ïîìèëêè. Äëÿ ¿õ âèïðàâëåííÿ 
ìîæíà çàñòîñóâàòè ê³ëüêà ð³çíèõ ñïîñîá³â. Îäèí ³ç íèõ òàêèé.

1. Клацнути правою клавішею миші підкреслене слово.
2. Відкриється Контекстне меню.
3. Якщо допущена проста граматична помилка (пропущено один символ, 
символи поміняно місцями, з’єднано слова та подібні) – в меню буде 
запропоновано правильно набране слово. Якщо слово для заміни є – 
клацнути його лівою кнопкою миші.

Текстовий редактор MS Word пропонує варіанти лише для слів із незна-
чними помилками, коли неправильною, зайвою чи відсутньою є лише 
одна або дві літери.
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Íà ðèñ. 78 íà ñëîâ³ «ïðåäìååò» â³äêðèòî êîíòåêñòíå ìåíþ. Ó ïåðøî-
ìó ðÿäêó öüîãî ìåíþ º ñëîâî «ïðåäìåò», ÿêå ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòàòè 
äëÿ çàì³íè ñëîâà ç ïîìèëêîþ. Êëàöàííÿì éîãî ë³âîþ êëàâ³øåþ ìèø³ 
ìîæíà âèêîíàòè òàêó çàì³íó. ² äàë³ ïî òåêñòó ïåðåéòè íà âèïðàâëåííÿ 
³íøèõ ïîìèëîê.

Рис. 77. Документ, у тексті якого допущено чотири граматичні помилки

Рис. 78. Документ, у тексті якого на слові з помилкою відкрито контекстне 
меню. Для заміни запропоновано слово – «предмет»
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ßê áà÷èìî íà ðèñ. 79, òåêñò äîêóìåíòà íàáðàíî óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. 
Ïðîòå âåñü òåêñò ÷îìóñü ï³äêðåñëåíî ÷åðâîíèì êîëüîðîì. Íà ùî öå âêà-
çóº? Öå âêàçóº, ùî òå, ùî áóëî íåïðàâèëüíî îáðàíî ìîâó, ÿêà âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ.

Рис. 79. Документ, у якому неправильно обрано мову

Äëÿ âèáîðó ìîâè ³ñíóº ñïåö³àëüíà ïîçíà÷êà. Âîíà çíàõîäèòüñÿ íà 
Ðÿäêó ñòàíó. Íà ðèñ. 79 ñòð³ëêîþ ïîêàçàíî çíàõîäæåííÿ ïîçíà÷êè 
âèáîðó ìîâè. Äëÿ âèáîðó ìîâè ñë³ä êëàöíóòè ë³âîþ êíîïêîþ ìèø³ íà 
ïîçíà÷ö³. Ó â³êí³ ç³ ñïèñêîì ìîâ (ðèñ. 80) êëàöíóòè íà ìîâ³, ÿêà âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ, íàòèñíóòè ÎÊ.

Рис. 80. Вікно вибору мови
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Àëå â òåêñò³, ç ÿêèì ìè ïðàöþºìî, çàëèøèëèñü ñëîâà, ï³äêðåñëåí³ 
÷åðâîíîþ õâèëÿñòîþ ë³í³ºþ (ðèñ. 80). Íà ùî öå âêàçóº? Âàð³àíò³â ìîæå 
áóòè ê³ëüêà. Ïåðøà â³äïîâ³äü: òàêîãî ñëîâà íåìàº â ñëîâíèêó òåêñòîâî-
ãî ðåäàêòîðà. Äðóãà â³äïîâ³äü: ñëîâî ì³ñòèòü ê³ëüêà ïîìèëîê.

Рис. 81. Документ, у тексті якого на слові з помилкою відкрито контекстне 
меню перевірки правопису. Слово для заміни відсутнє, 

бо у словнику текстового редактора відсутні варіанти

Ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ â ñëîâíèêó òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà ñëîâà, ï³äêðåñ-
ëåíîãî õâèëÿñòîþ ÷åðâîíîþ ë³í³ºþ, êîíòåêñòíå ìåíþ ì³ñòèòèìå ðÿäîê 
«íåìàº âàð³àíò³â». 

Ó ðàç³ äîïóùåííÿ â òåêñò³ ãðóáèõ ïîìèëîê (íåïðàâèëüí³ àáî ïðîïó-
ùåí³ ê³ëüêà ë³òåð), êîíòåêñòíå ìåíþ òàêîæ ì³ñòèòèìå ðÿäîê ç ïîâ³äî-
ìëåííÿì «Íåìàº âàð³àíò³â».

ßêùî âè áàæàºòå, ùîá ñëîâî áóëî çàíåñåíå äî ñëîâíèêà, éîãî ìîæíà 
äîäàòè. Äëÿ öüîãî òðåáà â êîíòåêñòíîìó ìåíþ êëàöíóòè Äîäàòè äî

ñëîâíèêà.

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
1. Відкрийте текстовий редактор MS Word.

2. Уведіть у текстовий документ текст. Якщо допустили помилки в тек-
сті – виправте їх.

3.  Збережіть документ.

4.  Закрийте вікно текстового редактора.

5. Змініть тип, розміри шрифту, яким написано текст: «Для чого людині 
потрібний скарб знання? Щоб бути освіченими, робити все для процві-
тання своєї держави, для її свободи, незалежності».

6. Додайте кілька речень для продовження даної думки.

7. Розгадайте запропоновані нижче віршовані загадки. У текстовому ре-
дакторі записати текст загадок, а також відповіді до них:

1) Ç äàâí³õ-äàâåí çàõèñíèê áàòüê³âùèíè,
Ëèöàð ñëàâåòíèé ñòåï³â Óêðà¿íè,
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Õòî â³í òàêèé? Óñ³ çâóòü éîãî ÿê?
Â³ëüíîñò³ ñèí, çàïîð³çüêèé… (êîçàê)
2) Ñë³ï³ ñï³âö³ ñëàâåòíèõ áèòâ,
Ãà¿â ðÿñíèõ, ñòåï³â øèðîêèõ,
Íåñêîðåí³ áîãàòèð³ –
Öå íàø³ ñëàâí³… (êîáçàð³)

3) ß àíòîí³ì ñëîâà ë³òî,
Â ìåíå á³ëà òåïëà ñâèòà,
Õî÷ ìîðîç ëþáëþ ñàìà:
Àäæå çâóòü ìåíå… (çèìà)

4) ß àíòîí³ì øóìó, ñòóêó,
Óíî÷³ áåç ìåíå ìóêà,
Äëÿ ñïî÷èíêó íàéìèë³øà.
Â³äãàäàëè, õòî ÿ?.. (òèøà)

5) Ùî äâà òèæí³ çåëåíèòüñÿ,
À äâà òèæí³ êîëîñèòüñÿ,
À äâà òèæí³ îäöâ³òàº,
À äâà òèæí³ íàëèâàº,
À äâà òèæí³ ï³äñèõàº? (æèòî)

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Які параметри функціонування програми задає користувач?

2. Як можна відмовитись від щойно зроблених змін?

3. Наведіть приклад вибору розміру шрифту. 

4. Назвіть способи виділення тексту. 

5. Як можна видалити один символ?

6. Як скопіювати фрагмент тексту у Буфер обміну?

7. Як можна зробити заміну фрагменту тексту в текстовому документі?

8. Яка різниця між копіюванням і вирізанням тексту в Буфер обміну?

9. Назвіть параметри форматування абзацу. 

10. Як можна виконати змінення типу шрифту?

11. Як виконується встановлення міжрядкового інтервалу?

12. Наведіть способи вирівнювання абзаців.

13. Поясніть, у яких випадках набраний текст автоматично підкреслю-
ється червоною хвилястою лінією.

14. Що можна зробити, щоб додати слово до словника?
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В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№3

Òåìà: Уведення й редагування тексту

Ìåòà:
Навчитися користуватися редактором 
Блокнот

1. Відкрийте текстовий редактор Блокнот.
2. Створіть новий текстовий документ.
3. Наберіть перші чотири рядки вірша Василя Симоненка (рис. 82).
4. Збережіть і закрийте документ.
5. Відкрийте збережений документ і продовжуйте працювати з ним.
6. Закінчивши набір тексту, збережіть документ.

Рис. 82. Приклад виконання завдання

2. У текстовому редакторі MS Word наберіть вірш про Україну, написаний 
відомим українським поетом.

à) Óêðà¿íî, çåìëå ð³äíà,
Çåìëå ñîíÿ÷íà ³ õë³áíà,
Òè íàâ³ê ó íàñ îäíà.
Òè, ÿê ìàòè, íàéð³äí³øà,
Òè ç äèòèíñòâà íàéìèë³øà,
Òè ³ âçèìêó íàéòåïë³øà –
Íàøà îò÷à ñòîðîíà.

(Âàñèëü Ñèìîíåíêî)

Êîðèñòóþ÷èñü ï³äïóíêòîì Ðîçñòàâëåííÿ ïåðåíîñ³â ïóíêòó Ïàðàìåòðè
ñòîð³íêè ñòð³÷êîâîãî ìåíþ Ðîçì³òêà ñòîð³íêè, âñòàíîâ³òü îïö³þ ïåðåíå-
ñåííÿ ñë³â (ó âèïàäêó, ÿêùî âîíà âæå íå áóëà âñòàíîâëåíà ðàí³øå).
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3. У текстовому редакторі MS Word записати такі вислови:

«²ñòîð³ÿ ìîãî íàðîäó – öå ÷àñòêà ³ñòîð³¿ ìîº¿ Áàòüê³âùèíè»
(Ò. Ã. Øåâ÷åíêî)

«Õòî íå çíàº ñâîãî ìèíóëîãî, òîé íåäîñòîéíèé ñâîãî ìàéáóòíüîãî»
(Ì. Ò. Ðèëüñüêèé)

4. Користуючись текстовим редактором MS Word, виправіть помилки:

à) Æèëè ñîá³ Ë³ä òà Æàáà.
Ñïåêëà ÿêîñü Æàáà êîëîñîê.
À â³í ñê³ê-ïîñê³ê é óò³ê!

á) Çóñòð³ëèñÿ ÿêîñü ìèñêà òà áàáêà.
Áàáêà é ïèòàº: «ßê òè ìîæåø â ä³ðö³ øèòè?
Îò ÿ æèâó â ðó÷ö³…»

â) Ïîñ³ÿâ Ë³ä ð³÷êó.
Âèðîñëà ð³÷êà âåëèêà-âåëèêà.

6. Прочитайте вірші про квіти. Зверніть увагу на те, що назви квітів за-
шифровані. Змініть порядок букв у словах і вставте назви квіток у вірші:

à) Ó êâ³òíèê ïîá³ëÿ õàòè
Çá³ãëèñü êâ³òî÷êè ãóáàò³.  ïâ³íêè
×åðåç ò³ ãóáêè, ìàáóòü, 
¯õ ³… çâàòè.
Â³äïîâ³äü: ï³âíèê.

á) Ó ïåðø³é ìàíäð³âö³ äî ë³ñó,
Ï³ä ïåðøèì ïðîì³ííÿì ÿñíèì, äíêèæ³íñ³ï
… ïîáà÷èëè ä³òè –    
Ðàä³ñíó êâ³òêó âåñíè.
Â³äïîâ³äü: ï³äñí³æíèê.

â) Â³òåð çèìó ðîçòðÿñ,
² â ë³ñî÷êó, íà ãîðáî÷êó  ðñòÿ
Âèð³ñ âðàç ñèí³é…    
Â³äïîâ³äü: ðÿñò

ã)… ñèíüîîêèé
Ïîñòåëèâñÿ íà âñ³ áîêè.  êíîâàð³á
Äî òðàâèö³, äî ðîñèö³,    
Äî ãëèáîêî¿ êðèíèö³.
Â³äïîâ³äü: áàðâ³íîê.

ä) Êâ³òîíüö³ çàçäðÿòü óñ³ õëîï÷àêè –
Êîæåí áè êâ³òêîþ ñòàâ çàëþáêè: åë³ëÿ
Â îçåð³… ç ðàíêó äî íî÷³   
Ìîæå êóïàòèñÿ, ñê³ëüêè õî÷å!

Â³äïîâ³äü: ë³ëåÿ.
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7. Використовуючи букви із запропонованих слів, утворіть нове слово:

Âîäà, ðèíã (âèíîãðàä);
Ëèïà, íîòà (àíòèëîïà);
Àì³íà, êàò (ê³ìíàòà);
Â³í, äè÷êà (ä³â÷èíêà);
Ðàñà, ïîëüêà (ïàðàñîëüêà);
Âåæà, äàð (äåðæàâà);
Ç³íèöÿ, çàë (çàë³çíèöÿ);
Ðèáà, áàðñ (áàðáàðèñ).

8. Надрукуйте прислів’я про працю, виправляючи помилки.

ßêäáàºø, òàê³ ìàºø.
Âîâêàíî ãèãîäóþòü.
Óðå ì³ñíèêà 
çîëîòàðóêà.
Çðîáëåíåä³ëîç
äàºòüñÿíàéëåãøèì.

Áåçä³ëàñèä³òè, òîìîæíàéî äóá ³òè.
Ä³ëîì àéñòðà âåëè÷àº.
Ê³íåöü–ä³ëóâ³íåöü.
Ãîí÷àð àãëè íàãîäóº.

9. Використовуючи текстовий редактор, переставте букви у словах так, 
щоб утворилися нові слова:

ÑÎÐÒ (òðîñ),    ÑÅÐÏ (ïðåñ),    ØÐÀÌ (ìàðø),
ÊÓÁ (áóñ),    ÑÈÐ (ðèñ),    Ê²Ò (ò³ê).

10. У цьому тексті є помилки, знайдіть їх і виправте:

Ðîçà ïàñåòüñÿ íà ãàëÿâèí³.
²âàñü îäÿãíóâ òåïëó ëàïêó.
Çàé÷èê ïîðàíèâ ñîá³ øàïêó.
Ç í³ðêè âèãëÿäàº ñ³ðåíüêà ìóðàøêà.
Ó â³êí³ äçèæ÷èòü ìèøêà.

11. Наберіть в текстовому документі текст. Користуючись клавіатурою, 
у текстовому редакторі виправте помилковий символ.

à) Ó ïîë³ êîìàøêè á³ë³ – á³ëåíüê³.
Íàä íèìè ë³òàþòü ðîìàøêè äð³áíåíüê³.
Ç êîìàøîê ïëåòó ÿ ìàòóñ³ â³íî÷îê,
Ðîìàøêè òàíöþþòü ñâ³é äèâíèé òàíî÷îê.

á) Çìîëîâ ì³ðîøíèê ÿêîñü ñèòî,
Íàñèïàâ áîðîøíà ó æèòî,
Ïèð³ã ñîëîäêèé ñï³ê ³ç ì³ñòà
² íà áàçàð ïîâ³ç ó ò³ñòî.

â) Çà â³êîíöåì òåìíà ï³÷.
×îðíèé ê³ò çàë³ç íà í³÷.
Ï³÷êà êèöþ êîëèñàº,
Í³÷êà ëàïêè ç³ãð³âàº.
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ã) Ñ³ëà ïòàøêà íà êîçó,
Çàäèâèëàñü íà ëîçó.
À ëîçà êîçó ùèïàº,
Ïòàøêó òó íå ïîì³÷àº.

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№4

Òåìà: Уведення й форматування тексту

Ìåòà:
Навчитися вводити та форматувати 
текст

1. Відформатуйте шрифт, яким написано текст, за такими параметрами:

Øðèôò – Arial;

Íàêðåñëåííÿ – æèðíèé;

Ðîçì³ð – 16;

á) Óêðà¿íî! Òè äëÿ ìåíå äèâî!
² íåõàé ïëèâå çà ðîêîì ð³ê,
Áóäó, ìàìî, ãîðäà ³ âðîäëèâà,
Ç òåáå äèâóâàòèñÿ ïîâ³ê!

(Â. Ñèìîíåíêî)

2. Відформатуйте шрифт, яким написано текст, за такими параметрами:

Øðèôò – CourierNew;

Íàêðåñëåííÿ – êóðñèâ;

Ðîçì³ð – 22;

Óêðà¿íî!
Ï³ä íåáîì òâî¿ì êàëèíîâ³ ïëèâóòü îñòðîâè,
Ó çåëåíèõ â³òðèëàõ – âèøíåâ³ ãóäóòü çàìåò³ë³.
Óêðà¿íî!
ß – ïðîì³íü æèâèé
Â òâî¿ì ñîíÿ÷í³ì ò³ë³!

(À. Äåìèäåíêî «Ìî¿é Óêðà¿í³»)

3. У текстовому редакторі наберіть фрагменти висловів про мову, 
роблячи пропуски між словами і переводячи курсор на новий рядок. 
Пам’ятайте, що кожен рядок у вірші має починатися з великої літери. 
Зафіксуйте, де потрібно, режим прописних букв. Найчастіше повто-
рюване слово «мова» скопіюйте у буфер обміну і вставте потрібну 
кількість разів.

à) ßêïàðîñòüâèíîãðàäíî¿ëîçè,
Ïëåêàéòåìîâó.Ïèëüíîéíåíàñòàííî
Ïîë³òüáóð’ÿí.×èñò³øàâ³äñëüîçè
Âîíàõàéáóäå.Â³ðíî³ñëóõíÿíî,
Íåõàéâîíàùîðàçóñëóæèòüâàì,
Õî÷³æèâåñâî¿ìæèâèìæèòòÿì.

(Ì. Ðèëüñüêèé)
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á) Áóäóÿíàâ÷àòèñüÌÎÂÈÇÎËÎÒÎ¯
Óòðàâèâåñíÿíêè,óãîðèêðóòî¿,
Âïîò³÷êàâåñåëîãî,ùîïîñòàíåð³÷êîþ,
Çïàã³íöÿçåëåíîãî,ùîçðîñòåñìåð³÷êîþ.

(À. Ìàëèøêî)

â) Îìîâîìîÿ!
Î ì³ñÿ÷íå ñÿéâî ³ ñï³â ñîëîâ’ÿ,
Ï³âîí³¿, ìàëüâè, æîðæèíè!
Ìîðÿáðèë³àíò³â-öåìîâàìîÿ,
ÖåÌÎÂÀìîº¿ÂÊÐÀ¯ÍÈ.

(Â. Ñîñþðà)

ã) Òèïîñòàíåøâÿñí³éîáíîâ³,
ßê ï³ñíÿ,ëèíåø,ð³äíå ñëîâî,
Òèíàøåæèâîêàëèíîâå,
ÊîõàíàÌÀÒÅÐÈÍÑÜÊÀÌÎÂÎ!

(Ä. Á³ëîóñ «Äèâî êàëèíîâå»)

ä) Ð³äíàìîâîìàòåðèíñüêà,
Òè-ÄÓØÀÌîãîÍÀÐÎÄÓ,
Áóäîâ³äðîäó³äîðîäó,
Ð³äíàìîâîìàòåðèíñüêà.

(Ä. Êîíîíåíêî «Ð³äíà ìîâà»)

å) ÌÎÂÀ-êðàñàñï³ëêóâàííÿ,
ÌÎÂÀ-ÿê ñîíöå ÿñíå,
ÌÎÂÀ-òîïðåäê³âíàäáàííÿ,
ÌÎÂÀ-áàãàòñòâîìîº.

(Ô. Ïîíòîâ)

4. Закінчіть речення. Наберіть запропоновані прислів’я про знання в тек-
стовому редакторі. Самостійно закінчіть прислів’я за змістом.

Â³ê æèâè –… (â³ê ó÷èñü).

Ó÷åííÿ – ñâ³òëî, à íåâ÷åííÿ –… (ìîðîê).

Ó÷åíîìó ñâ³òëî, à íåâ÷åíîìó –… (òåìðÿâà).

Ó÷åííÿ â ùàñò³ ïðèêðàøàº, à â íåùàñò³… (óò³øàº).

Äîáðå òîãî íàâ÷àòè, õòî õî÷å… (âñå çíàòè).

Íå êàæè – íå âì³þ, à êàæè –…! (íàâ÷óñÿ)

Íåäàðîì ãîâîðèòüñÿ,… (ùî ä³ëî ìàéñòðà áî¿òüñÿ).

Ïòàøêà êðàñíà ñâî¿ì ï³ð’ÿì, à ëþäèíà –… (ñâî¿ìè çíàííÿìè).

5. У текстовому редакторі складіть і запишіть рядки відомих українських 
віршів і пісень. Виконуючи завдання, використовуйте такі склади:

à) ÒÐÎ ÐÎÇ ÌÎÂ ª ÍÀ Ó ßÍ ÒÀ ¯ ÄÀ ÊÐÀ Â²ËÜ ÊÂ² ÍÀ.
(Ìîâ òðîÿíäà ðîçêâ³òàº â³ëüíà Óêðà¿íà)

á) ÆÈ ÇÅ ÐÎ ËÀ ÒÎ ÍÅ ÕÎ ª ÇÅ ÍÅ Ò² Ø² ÍÅ ¯ ÃÎÑ ÌÅ ËÅ.
(Çåëåíåº æèòî çåëåíå, Õîðîø³¿ ãîñò³ ó ìåíå)
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â) ÌÎ ÐÎ ËÀ ÕÀ ß ÑÒÎ ÒÀ Ð²Ä ÌÎ ÒÀ ÍÀ ÕÀ Á² ÍÀ ß ÑÒÎ ÒÀ Ð²Ä 
ÌÎ ÒÀ ÍÀ ÕÀ Á² ÍÀ ß.

(Õàòà ìîÿ, á³ëà õàòà, Ð³äíà ìîÿ ñòîðîíà)

ã) Ö²Â ß ÒÈ ×ÎÐ ËÀ ÁÐÈÂ ÌÀ ÍÎ Ñ² ÃÏ.
(×îðíîáðèâö³â íàñ³ÿëà ìàòè)

6. У текстовому редакторі введіть вірші про українську мову. Знайдіть 
повторювані словосполучення в тексті вірша. Користуючись буфером 
обміну, виконайте копіювання повторюваних словосполучень.

Ìîâà íàøà, ìîâà –
Ìîâà êîëüîðîâà.
Â í³é ãðîçà òðàâíåâà
É òèøà âå÷îðîâà.
Ìîâà íàøà, ìîâà –
Ë³ò ìèíóëèõ ïîâ³ñòü,
Â³÷íî þíà ìóäð³ñòü,
Ñèâà íàøà ñîâ³ñòü!
Ìîâà, íàøà ìîâà, –
Ìð³éíèêó – æàð-ïòèöÿ.
Ãð³øíèêó – ñïîêóòà.
Ñïðàãëîìó – êðèíèöÿ.
À äëÿ ìåíå, ìîâî,
Òè, ìîâ ñèíº ìîðå,
Ó ÿêîìó òîíå
² ïå÷àëü, ³ ãîðå.

Ìîâà, íàøà ìîâà, –
Ï³ñíÿ ñòîãîëîñà.
Íåþ ìð³þòü âåñíè,
Íåþ ïëà÷å îñ³íü,
Íåþ ìàðÿòü çèìè,
Íåþ êëè÷å ë³òî.
Â í³é êðèâàâ³ ðèìè
É ñëüîçè «Çàïîâ³òó».
ß áåç òåáå, ìîâî, –
Áåç çåðíà ïîëîâà,
Ñîíÿøíèê áåç ñîíöÿ,
Áåç ïòàõ³â ä³áðîâà.
ßê âîãîíü ó ñåðö³
ß íåñó â ìàéáóòíº
Íåâãàñèìó ìîâó,
Ñëîâî íåçàáóòíº.

Þ. Ðèá÷èíñüêèé

7. На основі цього вірша складіть кілька речень про рідну мову. Збережіть 
їх у тому ж самому текстовому документі.

8. Знайдіть правильні закінчення до запропонованих прислів’їв, розстав-
те словосполучення по місцях, користуючись операцією копіювання:

à) Áäæîëà ìàëà,
Íå îä³æ ïðèêðàøàº ëþäèíó
Ïðàöüîâèò³ ðóêè
Õòî áàãàòî ãîâîðèòü

ãîðè âåðíóòü.
òîé ìàëî ðîáèòü.
à é òà ïðàöþº.
à äîáð³ ñïðàâè.

á) Áåç òðóäà
Á³ëüøå ðîáè,
Äîáðèé ïî÷àòîê
Çàê³í÷èâ ñïðàâè

ïîëîâèíà ñïðàâè.
ãóëÿé ñì³ëèâî.
íåìàº é ïëîäà.
ìåíø áàç³êàé.

â) Óïðÿãñÿ â ïîñòîðîíêè –
Î÷àì ñòðàøíî
Óì³ííÿ é òðóä
Ùîá ðèáêó ç’¿ñòè

òðåáà ó âîäó ë³çòè.
à ðóêè ðîáëÿòü.
íå êàæè, ùî â³ç âàæêèé.
óñå ïåðåòðóòü.
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9. Користуючись буфером обміну, у текстовому документі переставте 
потрібні частини речення, щоб утворилися прислів’я.

10. Уведіть з клавіатури текст загадок у текстовий документ. Замініть 
наведені числа цифрами. Відгадайте загадки, використовуючи знання 
з математики. Відповіді збережіть у цьому ж документі.

à) ×îòèðè ìàþ ñòîðîíè,
Íå âñ³ îäíàêîâ³ âîíè,
Ïðÿìèõ êóò³â ÷îòèðè ìàþ.
ßê çâóòü ìåíå – íå ïðèãàäàþ.
(Ïðÿìîêóòíèê)

á) Òðè ó ìåíå ñòîðîíè,
Ì³öíî ç’ºäíàí³ âîíè.
À ì³æ íèìè òðè êóòè.
Õòî ÿ? ×è âãàäàºø òè?
(Òðèêóòíèê)

â) Ìàþ ÷îòèðè ñòîðîíè,
Óñ³ îäíàêîâ³ âîíè.
² ãåòü óñ³ êóòè ïðÿì³,
²ì’ÿ ìîº íàçâ³òü ìåí³.
(Êâàäðàò)

ã) ×èñëî ÷óäîâå ìàºìî – äåñÿòê³â äåñÿòü äîêóïè 
ñêëàäàºìî.

Òðåáà íàì ïîì³ðêóâàòè, ÿê ÷èñëî öå íàçâàòè.
(100)

ä) ß áàãàòî ìàðîê íàçáèðàâ
Òðè äåñÿòêè òà ùå ï’ÿòü.
Ñê³ëüêè ìàðîê?
ßê ñêàçàòü?
(35)

å) ß õàòèíêó ïðèêðàøàëà,
Êâ³òî÷êè â ñàäî÷êó ðâàëà.
Îñü äåñÿòîê, òà ùå ï’ÿòü –
ßê æå öå ÷èñëî íàçâàòü?
(15)

11. Користуючись операцією копіювання, правильно об’єднайте частини 
одного слова :

à) âèíî – ìåò;
ï³øî – ãðàé;
ëèìî – ãðàä;
êóëå – íàä;
âîäî – õ³ä;

á) äèâî – íèê;
ñàä³â – øèíà;
æóðàâ – ñâ³ò;
ãîðî – ùèíà;
áàòüê³â–ë³.
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13. У текстовому редакторі уведіть текст і, замість назв, вставте розді-
лові знаки.

Øåâ÷åíêî íà Âêðà¿í³ (òèðå) ÿê Ïóøê³í ó Ðîñ³¿ (êðàïêà)

Øåâ÷åíêî äóæèé áóâ íå ñèëîþ (êîìà) à ñëîâîì ìóäðèé (êðàïêà)

Õòî Øåâ÷åíêà ïðî÷èòàâ (êîìà) òîé áàãàòèé ñåðöåì ñòàâ (òðè êðàïêè)

Òàðàñ³â (ëàïêè) Êîáçàð (ëàïêè) (òèðå) íàðîäó âåëèêèé äàð (êðàïêà)

Øåâ÷åíêîâ³ òâîðè ñÿþòü (êîìà) ìîâ ÿñí³ çîð³ (çíàê îêëèêó)

14. Прочитайте і запишіть у текстовому редакторі речення з лабіринту. 
Напрям руху – за годинниковою стрілкою, починаючи з лівого верхнього 
кута, порожні клітинки означають пропуски між словами.

1)              2)

н е т o й м в о с і н н і

п л и в е, о а с: с і є, й

ю ь, щ o а л н у м и т ь, в

о ц о д и п о ш г у і ч

д е в р т д у й е д м є, а

о д и т о о е є, е т е с

в о л о м й ц д і н а м у т

а з о щ ь, о г о п м і с

3)

в о г о н ь  - 

а б е з

а, о д и щ в б

д в б і е о і

і ш и д г д

б з ь л і б н а
е б і ю

 - а д о в і

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№5

Òåìà:
Редагування й форматування тексту 
за зразком

Ìåòà:
Навчитися форматувати текст за 
зразком

1. Уведіть з клавіатури в текстовий документ текст пісні. Користуючись 
буфером обміну, скопіюйте після кожного куплету приспів.

à) Ñëîâà Ì. Ñèíãà¿âñüêîãî
Ìóçèêà Â. Âåðìåíè÷à

×îðíîáðèâö³â íàñ³ÿëà ìàòè
Ó ìî¿ì ñâ³òàíêîâ³ì êðàþ.
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Òà é íàâ÷èëà âåñíÿíêè ñï³âàòè
Ïðî êâ³òó÷ó íàä³þ ñâîþ.

Ïðèñï³â: ßê íà ò³ ÷îðíîáðèâö³ ïîãëÿíó,
Áà÷ó ìàò³ð ñòàðåíüêó.
Áà÷ó ðóêè òâî¿, ìîÿ ìàìî,
Òâîþ ëàñêó ÿ ÷óþ, ð³äíåíüêà.

ß ðîçëóêè òà çóñòð³÷³ çíàþ,
Áà÷èâ ÿ ó ÷óæ³é ñòîðîí³
×îðíîáðèâö³ ³ç ð³äíîãî êðàþ,
Ùî íàñ³ÿëà òè íàâåñí³.

Ïðèñï³â.

Ïðèë³òàþòü äî íàøîãî ïîëÿ
²ç äàëåêèõ êðà¿â æóðàâë³.
Ðîçêâ³òàþò ü ³ êâ³òè, ³ äîëÿ
Íà ìî¿é óêðà¿íñüê³é çåìë³.

Ïðèñï³â.

1. Уведіть слова української народної пісні. Повторювані частини тексту 
вставляйте, користуючись операцією копіювання.

Çåëåíåº æèòî, çåëåíå,
Õîðîø³¿ ãîñò³ ó ìåíå.
Çåëåíåº æèòî æåíö³ æíóòü,
Õîðîø³¿ ãîñò³ â õàòó éäóòü.

Çåëåíåº æèòî, çåëåíå,
Õîðîø³¿ ãîñò³ ó ìåíå.
Çåëåíåº æèòî çà ñåëîì,
Õîðîø³¿ ãîñò³ çà ñòîëîì.

Çåëåíåº æèòî, çåëåíå,
Õîðîø³¿ ãîñò³ ó ìåíå.
Çåëåíåº æèòî ïðè ìåæ³ –
Õîðîø³¿ ãîñò³ äî äóø³.

Çåëåíåº æèòî, çåëåíå,
Õîðîø³¿ ãîñò³ ó ìåíå.
Çåëåíåº æèòî çà ñåëîì,
Õîðîø³¿ ãîñò³ çà ñòîëîì.

2. Прочитайте текст наведеної нижче пісні. Знайдіть в тексті пісні повто-
рювані частини. Наберіть у текстовому редакторі текст пісні, копіюючи 
повторювані фрагменти.

Â³ðø³ Ô. Òèøêà
Ìóçèêà Ã. Òàòàð÷åíêà

ßê æå íàì æèòè íà ð³äí³é çåìë³,
Ùîá çíèêëè íàâ³êè íåâ³ãëàñè çë³,
Ùîá íàøà êâ³òó÷à ³ ùåäðà çåìëÿ
Ñïðàâä³ äëÿ ëþäñòâà ðàºì áóëà.
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Ïðèñï³â: Çà ñèíº íåáî,
Çà æîâòå êîëîññÿ
Áîðîòèñÿ òðåáà,
Ùîá êðàùå æèëîñÿ.
Çà ñèíº íåáî,
Çà æîâòå êîëîññÿ
Áîðîòèñÿ òðåáà,
Ùîá ùàñòÿ áóëî.

Òà ÿê æå íàì æèòè íà ð³äí³é çåìë³,
Ùîá ëþäè äîâ³êó ùàñëèâ³ áóëè,
Ùîá ìîâà íàðîäó â ïîâàç³ áóëà,
Â³ä ðîäó äî ðîäó ì³æ íàìè æèëà.

Ïðèñï³â.

СЛОВНИЧОК ДО РОЗДІЛУ

№
з/п

Поняття Значення

1
Текстові 
редактори

Програми для створення, редагування, формату-
вання, збереження і друкування документів

2 Документ
Загальна назва для електронного повідомлення 
або повідомлення на папері, призначеного для 
зберігання або передавання відомостей

3 Шрифт
Набір зображень літер, цифр та інших символів, 
виконані за певними, спільними для всіх символів, 
правилами 
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Роздiл 4Роздiл 4

СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Ùî âèâ÷àòèìåìî

Â³äîìî, ùî ëþäèíà îòðèìóº á³ëüøå â³äîìîñòåé, íå ò³ëüêè ñëóõàþ-

þ÷è ÷èþñü ðîçïîâ³äü, à ñïîñòåð³ãàþ÷è âñå íà âëàñí³ î÷³. Òîìó íàéá³ëüø

³íôîðìàòèâíèì ñïîñîáîì ïîäàííÿ â³äîìîñòåé º ìàëþíîê, ñâ³òëèíà

(ôîòîãðàô³ÿ), íà ÿêèõ çîáðàæåíî îá’ºêò.

Ó êîìï’þòåð³ çîáðàæåííÿ ìîæå çáåð³ãàòèñü ïî-ð³çíîìó, àëå â³äòâî-

ðþºòüñÿ âîíî, ÿê ³ â òåëåáà÷åíí³, øëÿõîì â³äòâîðåííÿ íà åêðàí³ êîæ-

íî¿ éîãî òî÷êè. Îòæå, êîæíó òî÷êó çîáðàæåííÿ ïîòð³áíî ñïî÷àòêó

îïèñàòè ÿê ïåâíèé îá’ºêò, ÿêèé ìàº âëàñòèâîñò³: ÿñêðàâ³ñòü, êîë³ð.

Çîáðàæåííÿ äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïîä³ëèòè íà îêðåì³ ÷àñòèíè, íà÷å ïî-

êðèòè ñ³òêîþ, êîæíà êë³òèíêà ÿêî¿ º îá’ºêòîì, ÿêèé íå ìàº ³íøèõ

âëàñòèâîñòåé, í³æ ÿñêðàâ³ñòü ³ êîë³ð.

Òàêèé ðîçïîä³ë çîáðàæåííÿ íà ÷àñòèíè âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ

îòðèìàííÿ êîï³é êàðòèí – íà êàðòèíó íàêëàäàþòü ñ³òêó ç íàòÿã-

íóòèõ íà ðàìêó íèòîê, ïðîõîäÿ÷è ïîñë³äîâíî âñ³ êë³òèíêè, õóäîæíèê

íàíîñèòü â³äïîâ³äíîãî êîëüîðó ôàðáè íà ïàï³ð, íàä ÿêèì íàòÿãíóòî

òàêó æ ñ³òêó. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè ñòàº çîáðàæåííÿ, ÿêå ñêëàäàºòü-

ñÿ ç ïðÿìîêóòíèê³â ð³çíîãî êîëüîðó ³ ÿñêðàâîñò³.

Çîáðàæåííÿ, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàëåíüêèõ ÷àñ-

òèíîê, íàçèâàþòü ðàñòðîâèìè, â³ä ñëîâà «ðàñòð» – ñ³òêà, ÿêó âèêî-

ðèñòîâóâàëè õóäîæíèêè. Òàê³ çîáðàæåííÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³

îòðèìóþòü ç³ ñêàíåðà, â³äåîêàìåðè, ôîòîàïàðàòó òîùî.

Îñíîâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òàêèõ çîáðàæåíü º ¿õ ðîçä³ëüíà

çäàòí³ñòü ³ ê³ëüê³ñòü êîëüîð³â, ÿêó ³íàêøå íàçèâàþòü «ãëèáèíà êî-

ëüîðó».

4.1. Графічний редактор

 Як створюються і відтворюються зображення засобами обчислюваль-
ної техніки?

 Середовище графічного редактора, його призначення.

 Відкривання збережених зображень у графічному редакторі.

Äëÿ îïðàöþâàííÿ çîáðàæåíü âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðîãðàìíèé çàñ³á, 
ÿêèé íàçèâàþòü «ãðàô³÷íèé ðåäàêòîð». Çàïóñê íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìè 
çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç ìåíþ Ïóñê Óñ³ ïðîãðàìè Ñòàíäàðòí³ (ðèñ. 83).
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Рис. 83. Запуск на виконання програми Paint

Â³êíî ïðîãðàìíîãî çàñîáó Paint (ðèñ. 84) ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ì³ñòèòü 
êíîïêè âèêëèêó ³íñòðóìåíò³â, âèáîðó êîëüîðó ðèñóâàííÿ, ÿê³ âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ïîáóäîâè ðèñóíêà. Ó Ðîáî÷îìó ïîë³ ðîçòàøîâóºòüñÿ 
ðèñóíîê, ç ÿêèì ïðàöþþòü.

Рис. 84. Вікно програмного засобу Paint

Ãîëîâíå ìåíþ ïðîãðàìè Paint âèêëèêàºòüñÿ íàòèñíåííÿì íà êíîïêó, 
ðîçòàøîâàíó ó ë³âîìó âåðõíüîìó êóò³. Ìåíþ çàáåçïå÷óº óïðàâë³ííÿ 
ñòâîðåííÿì, çáåðåæåííÿì äîêóìåíò³â, ¿õ äðóêóâàííÿì (ðèñ. 85).

t
Рис. 85. Головне меню графічного редактора Paint

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е

1. Для чого призначено програмний засіб «графічний редактор»?

2. Що називається Робочим полем графічного редактора?
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3. Які властивості має об’єкт «графічний файл»? 

4. Що таке «роздільна здатність» пристрою відтворення зображення?

5. Як можна отримати зображення, придатне для відтворення на 
комп’ютері? 

В И К О Н А Й Т Е  С А М О С Т І Й Н О
1. Визначте, якими засобами графічного редактора створено рис. 86 
«Моє літо» (знайдіть інструменти, якими виконані хмаринка, сонечко, 
небо, пісок, парасолька, чайки, спробуйте їх застосувати).

Рис. 86. Рисунок «Моє літо», виконаний у графічному редакторі

4.2. Графічні об’єкти та їх властивості

 Інструменти для створення графічних об’єктів.

 Властивості об’єктів та їх змінювання.

 Додавання тексту.

 Поняття «буфер обміну».

 Копіювання й вирізування.

 Прозоре й непрозоре наклеювання.

Ïîçèö³ÿ Ô³ãóðè ãîëîâíîãî ñòð³÷êîâîãî ìåíþ ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà 
äàº ìîæëèâ³ñòü âèêëèêàòè îäíó ç ô³ãóð (ðèñ. 87), ÿê³ ìîæíà ðîçì³ñòèòè 
íà Ðîáî÷îìó ïîë³.

Ïîçèö³¿ Êîë³ð 1 ³ Êîë³ð 2 ñëóæàòü äëÿ âèáîðó êîëüîðó ðèñóâàííÿ ³ 
êîëüîðó òëà.

Íà ðèñ. 88 ïîêàçàíî çì³íó âëàñòèâîñòåé îá’ºêòà.
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Рис. 87. Головне стрічкове меню графічного редактора

Рис. 88. Як виконувати дії над графічними об’єктами
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Êîï³þâàííÿ çîáðàæåííÿ àáî éîãî ÷àñòèíè âèêîíóºòüñÿ ç âèêîðèñòàí-
íÿì Áóôåðà îáì³íó. Ðîçì³ùåííÿ çîáðàæåííÿ àáî éîãî âèä³ëåíî¿ ÷àñòè-
íè â Áóôåð îáì³íó ìîæå çä³éñíþâàòèñü ê³ëüêîìà ñïîñîáàìè.

1. Âèä³ëåííÿ ÷àñòèíè çîáðàæåííÿ. Ïåðåíåñåííÿ éîãî äî Áóôåðà îá-
ì³íó íàòèñíåííÿì êîìá³íàö³¿ êëàâ³ø Ctrl+C (êîï³þâàííÿ), àáî Ctr+X 
(âèð³çàííÿ).

2. Âèä³ëåííÿ ÷àñòèíè çîáðàæåííÿ. Ïåðåíåñåííÿ éîãî äî Áóôåðà îá-
ì³íó ç âèêîðèñòàííÿì êîíòåêñòíîãî ìåíþ (ç’ÿâëÿºòüñÿ ï³ñëÿ íàòèñíåí-
íÿ ïðàâî¿ êíîïêè ìèø³).

3. Âèä³ëåííÿ ÷àñòèíè çîáðàæåííÿ. Ïåðåíåñåííÿ éîãî äî Áóôåðà îá-
ì³íó ç âèêîðèñòàííÿì êîìàíä Ñêîï³þâàòè àáî Âèð³çàòè ç Ãîëîâíîãî
ñòð³÷êîâîãî ìåíþ.

Ïåðåíåñåííÿ çîáðàæåííÿ ç Áóôåðà îáì³íó íà ðèñóíîê ìîæå çä³é-
ñíþâàòèñÿ:

1) натисненням комбінації клавіш Ctrl+V;
2) з використанням контекстного меню;
3) з використанням команд Вставити з Головного стрічкового меню.

Ï³ñëÿ âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ âîíî ðîçòàøîâóºòüñÿ ó âåðõíüîìó ë³-
âîìó êóò³ ðèñóíêà. Éîãî ìîæíà ïåðåì³ñòèòè íà ïîòð³áíå ì³ñöå, çì³íèòè 
éîãî ðîçì³ðè. Çàêð³ïëåííÿ çîáðàæåííÿ íà ðèñóíêó çä³éñíþºòüñÿ íàòèñ-
íåííÿì ë³âî¿ êëàâ³ø³ ìèø³ íà â³ëüíîìó ì³ñö³ çîáðàæåííÿ.

Âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ ó ãðàô³÷íîìó ðåäàêòîð³ ìîæå áóòè òàêèì, 
ùî âîíî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàº çîáðàæåííÿ, íà ÿêå íàêëàäàºòüñÿ àáî éîãî 
òëî º ïðîçîðèì. Âèá³ð öüîãî ðåæèìó çä³éñíþºòüñÿ ó ìåíþ Âèä³ëèòè ç 
Ãîëîâíîãî ñòð³÷êîâîãî ìåíþ.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Які інструменти розташовано на Головному стрічковому меню гра-
фічного редактора?
2. Як можна виконати перенесення частини зображення?
3. Як можна скопіювати і наклеїти частину зображення, щоб його частина 
залишилась прозорою?  Навіщо це потрібно? Який колір може стати 
прозорим? 
4. Звідки можна вставити зображення, крім Буфера обміну«?

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О
 1. Використовуючи інструменти Еліпс, Лінія, Гумка графічного редак-
тора, нарисуйте обриси казкового замку (рис. 89).

Рис. 89. Обриси казкового замку

Âèêîðèñòîâóþ÷è îïåðàö³þ êîï³þâàííÿ ôðàãìåíò³â çîáðàæåííÿ, 
ñòâîð³òü íîâèé ìàëþíîê, ó ÿêîìó ìàþòü áóòè ëèøå ôðàãìåíòè äàíîãî 
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çîáðàæåííÿ. Çàïðîïîíóéòå ñâî¿ì òîâàðèøàì ïîíîâèòè îáðèñè çàìêó, 
âèêîðèñòîâóþ÷è îäåðæàí³ ôðàãìåíòè.

2. Використовуючи інструменти Прямокутник, Заливка, Виділення, 
створіть зображення кольорової шахової дошки.

Äëÿ ïîáóäóâàííÿ êâàäðàòó âèêîðèñòîâóéòå ³íñòðóìåíò Ïðÿìîêóò-
íèê ç îäíî÷àñíî íàòèñíóòîþ êëàâ³øåþ Shift. Äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàííÿ 
ñë³ä ñêîðèñòàòèñÿ êîï³þâàííÿì êâàäðàòà (ðèñ. 90).

Рис. 90. Різнокольорова шахова дошка

3. Використовуючи інструменти Еліпс, Крива, Заливка, намалюйте у 
графічному редакторі різнокольорові м’ячі (рис. 91).

Рис. 91. Зображення різнокольорових м’ячів

  4. Використовуючи інструменти Еліпс, Гумка, Заливка, намалюйте 
веселку (рис. 92), яка складається з 7 кольорів. Пригадайте, за яким 
правилом визначаються кольори веселки.

Рис. 92. Семиколірна веселка

 5. Використовуючи копіювання базового зображення кола, побудуйте 
різнокольорову пірамідку (кружечки 1, 2, 3, 7 – червоного кольору; 4, 5, 
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6 – зеленого кольору; 8, 9 – синього кольору; 10 – жовтого кольору) (рис. 
93). Змінивши розташування трьох кружечків, переверніть «пірамідку» 
донизу вершиною.

Рис. 93. Кольорова пірамідка

6. Використовуючи операцію копіювання базового кола, нарисуйте циф-
ри 3 фіолетовим кольором, 6 синім кольором, 5 блакитним кольором 
(рис. 94).

Рис. 94. Зображення числа 356, створеного копіюванням базового кружечка

7. У графічному редакторі побудуйте зображення прапорця. Скопіюйте 
його кілька разів, змінюючи колір заливання. Використовуючи інстру-
мент Текст, зробіть напис на прапорцях «Зі святом!» (рис. 95)

Рис. 95. Святкові прапорці

8. Використовуючи інструменти Еліпс, Крива, Пензель, Розпилювач, на-
малюйте дерево з урахуванням освітлення й тіней (рис. 96).
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Рис. 96. Схема поетапного виконання зображення дерева

9. У графічному редакторі за допомогою інструментів Пензель, Заливка, 
Крива, Лінія, Виділення та користуючись операцією копіювання, нама-
люйте фрагмент нічного неба (рис. 97). Обговоріть послідовність вико-
нання малюнка. Які інструменти вам можуть знадобитись?

Рис. 97. Фрагмент нічного неба, намальований у графічному редакторі

10. У графічному редакторі, виконуючи копіювання повторюваних еле-
ментів, намалюйте зображення ягід калини (рис. 98). Використовуйте 
копіювання після прозорого виділення, за якого тло скопійованого фраг-
мента залишається прозорим.
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Рис. 98. Зображення ягід калини, виконане у графічному редакторі

11. Побудуйте зображення паралелепіпеда, грані якого мають різні ко-
льори (рис. 99).

Рис. 99. Зображення паралелепіпеда, виконане у графічному редакторі

12. Використовуючи інструменти Прямокутник, Крива, Виділення, а 
також послугу Відобразити/ повернути… пункту Малюнок верхнього 
меню, побудуйте зображення марки (рис. 100). Скопіюйте у рамку марки 
одне із зображень, створене вами раніше (рис. 101).
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Рис. 100. Зображення марки, 
виконане в Paint

Рис. 101. Марка із зображенням 
гілки калини

13. Намалюйте зображення календаря, у якого відірвано 6 листків 
(рис. 102). Під час виконання завдання спершу нарисуйте один листок 
календаря, усі інші скопіюйте кілька разів, звертаючись до послуги Відо-
бразити/повернути… пункту Малюнок верхнього меню. На кожному 
листку, що скопійовано, підпишіть дні тижня.

Рис. 102. Листки календаря, зображення яких виконане засобами редактора

14. Використовуючи інструменти редактора зображень, виконайте по-
крокову (рис. 103) побудову зображення морозива.

Рис. 103. Схема покрокової побудови зображення морозива

В И К О Н А Й Т Е  С А М О С Т І Й Н О
1. Побудуйте зображення фігури, як це зображено на рисунку 105. Скіль-
ки у побудованій фігурі трикутників?



107

Створення та опрацювання зображень

Рис. 105. Схема поетапного зображення фігури

2. Використовуючи всі відомі вам можливості й засоби програми для 
створення комп’ютерних зображень Paint, виконайте зображення «рози 
вітрів» (рис. 106).

3. У графічному редакторі Paint виконайте зображення поданого на ри-
сунку 107 орнаменту.

Рис. 106. Зображення 
«рози вітрів»

        Рис. 107. Зображення орнаменту

4. У графічному редакторі складіть з паралелограму, побудованому під час 
виконання завдання №11(рис. 99), об’ємні композиції, як це показано на 
рисунку 108.

Рис. 108. Конструювання з кубиків

5. Намалюйте у графічному редакторі Paint зображення рудої кішки (рис. 
109, А), використовуючи можливості відображення сітки й послідовно-
го зафарбовування клітинок. На основі даного зображення створіть зо-
браження ще однієї, але чорної кішки. Користуючись послугою Відо-
бразити/повернути… пункту Малюнок верхнього меню, розташуйте 
одержані зображення так, як показано на рисунку 109, Б.
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А Б

Рис. 109. 
А – зображення рудої кішки;  Б – малюнок, де використано її зображення

6. Засобами графічного редактора виконайте побудову зображення гле-
чика (рис. 110). Опишіть у зошиті план побудови.

Рис. 110. Послідовність створення зображення глечика

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№6

Òåìà: Опрацювання зображень

Ìåòà: Навчитися виконувати прості операції

Çàâäàííÿ 1.
1. Запустіть графічний редактор Paint.

2. Відкрийте зображення за вказівкою вчителя. Зразок зображення ви 
побачите на рис. 111.

Æàáêà õîâàºòüñÿ â³ä äîùó ï³ä ëèñòêîì.
Äîù ïðèïèíèâñÿ, çàñÿÿëî ñîíå÷êî.
Æàáêà âèð³øèëà çàì³ñòü ïàðàñîëüêè âçÿòè äî ëàïîê î÷åðåòèíó.

Рис. 111. Зображення, яке необхідно
 змінити інструментами графічного редактора
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3. Додайте на зображення, за вказівкою вчителя, зміни:

• âèêîðèñòîâóéòå ìåíþ ²íñòðóìåíòè;
• äëÿ ìàëþâàííÿ äð³áíèõ åëåìåíò³â ìàñøòàá ïåðåãëÿäó çîáðàæåííÿ 

ìîæíà çá³ëüøóâàòè.

4. Збережіть створений документ (рис. 112) за адресою, вказаною вчи-
телем.

Рис. 112. Зображення після внесення змін

5. Закрийте вікно графічного редактора Paint.

Çàâäàííÿ 2.

1. Запустіть графічний редактор Paint.

2. Відкрийте за вказівкою вчителя зображення. Зразок зображення на 
рис. 113.

Рис. 112. Зображення, яке необхідно 
змінити інструментами графічного редактора

3.Виріжте із зображення, за вказівкою вчителя, фрагмент:

• äëÿ âèä³ëåííÿ ôðàãìåíòà âèêîðèñòîâóéòå ìåíþ ²íñòðóìåíòè;
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• äëÿ âèð³çóâàííÿ âèêîðèñòîâóéòå Îáòèíàííÿ íà Ïàíåë³ ³íñòðóìåíò³â;
• äëÿ ðåäàãóâàííÿ âèð³çàíîãî ôðàãìåíòó âèêîðèñòîâóéòå ìåíþ Çî-

áðàæåííÿ, Â³êíî, Åôåêòè òà ³í. â Ãîëîâíîìó ìåíþ.

4. Збережіть створений малюнок за адресою, вказаною вчителем 
(рис. 114).

5. Закрийте вікно графічного редактора Paint.

Рис. 114. Зображення, яке отримано після внесення змін

4.3. Розроблення плану побудови зображення. 
Створення зображень в середовищі графічного редактора 
за розробленим планом

Áóäü-ÿêà ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç³ ñòâîðåííÿ ïëàíó.

 У графічному редакторі Paint виконайте зображення пташки (рис. 115). 
Зверніть увагу на послідовність виконання дій під час малювання. 

Рис. 115. Поетапне створення зображення пташки
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Îáãîâîð³òü ïîñë³äîâí³ñòü âèêîíàííÿ åëåìåíò³â ³ çîáðàæåííÿ â ö³ëîìó.
Êîðîòêî îïèø³òü ïîñë³äîâí³ñòü ä³é.

П Е Р Е В І Р Я Є М О  С Е Б Е
1. Як і навіщо створюється план виконання зображення?

2. Які інструменти доцільно використовувати для створення деталей зо-
браження, що повторюються?

3. Коли і як слід вилучати допоміжні лінії?

В И К О Н А Й Т Е  С А М О С Т І Й Н О
1. Розгляньте послідовність роботи над створенням зображенням вело-
сипеда (рис. 116). 

Âèêîíàéòå âêàçàíó ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè ãðà-
ô³÷íîãî ðåäàêòîðà Paint ³ ñïèðàþ÷èñü íà âëàñíèé äîñâ³ä ðîáîòè ç öèì 
ðåäàêòîðîì.

Ñïðîáóéòå âèêîíàòè ïîåòàïíå ñòâîðåííÿ çîáðàæåííÿ âåëîñèïåäà 
(ðèñ. 116), âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà Paint.

Рис. 115. Схема поетапної побудови зображення велосипеда

В И К О Н У Є М О  С А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№7

Òåìà:
Створення зображень за 
поданим планом

Ìåòà:
Навчитися складати план створення 
зображень

Çàâäàííÿ 1

1. Запустіть графічний редактор Paint.

2. Використовуючи різні інструменти графічного редактора, виконайте 
зображення математичного лабіринту (рис. 117). 
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Рис. 117. Малювання лабіринту інструментами графічного редактора

Çàâäàííÿ 2

1. Запустіть графічний редактор Paint.

2. Намалюйте за зразком будиночок за допомогою меню Інструменти 
(рис. 118). 

• âèêîðèñòîâóéòå ³íñòðóìåíòè ×îòèðèêóòíèê, Ë³í³ÿ òà Çàëèâêà;
• äëÿ ìàëþâàííÿ äð³áíèõ åëåìåíò³â ìàñøòàá ïåðåãëÿäó ìîæíà çá³ëü-

øóâàòè.

Рис. 118. Малювання будиночка інструментами графічного редактора Paint

3. Встановіть колір ліній і виконайте заливку елементів малюнка так:

• êîë³ð ë³í³é ñò³í áóäèíî÷êà – ÷îðíèé;
• çàëèâêà ñò³íè, ÿêà ìàº â³êíî – ðîæåâèé;
• çàëèâêà ñò³íè, ÿêà íå ìàº â³êíà – îðàíæåâèé;
• êîë³ð ë³í³é äàõó – êîðè÷íåâèé;
• çàëèâêà äàõó – ÷åðâîíèé;

• çàëèâêà ñêëà ó â³êí³ – áëàêèòíèé;

• êîë³ð ë³í³é â³êíà – òåìíî-ñ³ðèé.
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4. Збережіть створений документ за адресою, вказаною вчителем.

5. Закрийте вікно графічного редактора Paint.

Çàâäàííÿ 3.

1. Запустіть графічний редактор Paint.

2. Намалюйте за зразком сніжинку:

• ìàëþéòå ïîåòàïíî, ÿê çîáðàæåíî íà ðèñóíêó 119;
• âèêîðèñòîâóéòå ³íñòðóìåíòè Åë³ïñ ³ Ë³í³ÿ äëÿ ïîáóäîâè åëåìåíò³â 

ñí³æèíêè;
• äëÿ ðîçòàøóâàííÿ åëåìåíò³â ñí³æèíêè ñêîðèñòàéòåñÿ ïîñëóãîþ 

Â³äîáðàçèòè/ïîâåðíóòè ïóíêòó âåðõíüîãî ìåíþ Ìàëþíîê;
• ñêëàä³òü ñí³æèíêó çà äîïîìîãîþ êîï³þâàííÿ é îáåðòàííÿ ïîâòî-

ðþâàíèõ åëåìåíò³â.

Рис. 119. Схема поетапного виконання завдання

3. Збережіть створений документ за адресою, вказаною вчителем.

4. Закрийте вікно графічного редактора Paint.

 ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Êîìï’þòåðíà ãðàô³êà ç’ÿâèëàñü äîñòàòíüî äàâíî – âæå ó 1960-õ ðî-
êàõ ³ñíóâàëè ïðîãðàìè, ÿê³ ïðèçíà÷àëèñü äëÿ ðîáîòè ³ç çîáðàæåííÿ-
ìè. Íèí³ ïðèéíÿòî êîðèñòóâàòèñÿ òåðì³íàìè «êîìï’þòåðíà ãðàô³êà» 
³ «êîìï’þòåðíà àí³ìàö³ÿ». Ïîíÿòòÿ «êîìï’þòåðíà ãðàô³êà» îá’ºäíóº 
âñ³ âèäè ðîá³ò ³ç íåðóõîìèìè çîáðàæåííÿìè, «êîìï’þòåðíà àí³ìàö³ÿ» 
âêàçóº íà òå, ùî çîáðàæåííÿ çì³íþþòüñÿ.

Íèí³, çàâäÿêè ðîçâèòêó êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè, áàãàòî ãàëóçåé ä³-
ÿëüíîñò³ ëþäèíè íåìîæëèâî óÿâèòè áåç êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè. Öå, 
íàñàìïåðåä:

 усі види книгодрукування;
 майже вся рекламна індустрія;
 телебачення;
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 моделювання нових видів одягу;
 проектно-конструкторські розробки тощо.

Îñòàíí³ì ÷àñîì íà îñíîâ³ çàñîá³â êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè ç’ÿâèëèñÿ 
çîâñ³ì íîâ³, íå ñõîæ³ íà ðàí³ø â³äîì³, íàïðÿìêè âèðîáíèöòâà ³ ïðîôåñ³¿.

Çàðàç äëÿ á³ëüøîñò³ ç íàñ çâè÷íèìè çâó÷àòü ïîíÿòòÿ: «â³ðòóàëüíà 
ðåàëüí³ñòü», «çîíà ²íòåðíåò», «òåëåêîíôåðåíö³ÿ», «àóä³î é â³äåî ó ðå-
àëüíîìó ÷àñ³» òà ³íø³.

Óñå öå º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ, òàê çâàíî¿, «êîìï’þòåðíî¿ ðåâîëþ-
ö³¿», ÿêó çàðàç ìè âñ³ â³ä÷óâàºìî íà ñîá³.

Òàêîæ íàñë³äêàìè âòîðãíåííÿ êîìï’þòåðèçàö³¿ ó âñ³ ãàëóç³ ä³ÿëü-
íîñò³ ëþäèíè º é ïîÿâà íîâèõ òèï³â ìèñòåöòâà.

Äî òàêèõ ìîæíà â³äíåñòè êîìï’þòåðíó ìóçèêó é àí³ìàö³þ.
Âíàñë³äîê îá’ºäíàííÿ ìàéæå óñ³õ òèï³â êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³-

êè ç’ÿâèâñÿ òàêèé òèï ãðàô³êè, ÿêèé íàçèâàþòü «Âåá-äèçàéí». Â³í 
ç’ÿâèâèñÿ ó íàøîìó æèòò³ ðàçîì ³ç ïîøèðåííÿì ²íòåðíåòó. Âåá-äèçàéí 
ì³ñòèòü åëåìåíòè, ÿê³ äîñ³ âèêîðèñòîâóâàëèñü ò³ëüêè ó âåðñòö³ äðóêî-
âàíèõ âèäàíü, ôðàãìåíòè àí³ìàö³¿ é â³äåî òîùî.

Âèäè êîìï’þòåðíî¿ ãðàô³êè
Çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ çîáðàæåííÿ ìîæóòü áóòè ðàñòðîâèìè ³ âåêòîð-

íèìè.
Ðàñòðîâ³ çîáðàæåííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ ó âèïàäêàõ, êîëè ìàëþíîê 

ïðåäñòàâëåíî ó âèãëÿä³ òî÷îê (ï³êñåë³â – íàéìåíøèõ åëåìåíò³â çîáðà-
æåííÿ). Êîæí³é òî÷ö³ (ï³êñåëþ) õàðàêòåðí³ ñâ³é êîë³ð ³ ÿñêðàâ³ñòü Êî-
ë³ð êîæíîãî ï³êñåëÿ çàïèñóºòüñÿ â ïàì’ÿòü êîìï’þòåðà çà äîïîìîãîþ 
ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ á³ò³â.

Òàêèé âèä çîáðàæåííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ òîä³, êîëè çîáðàæåííÿ ìàº 
áàãàòî íàï³âòîí³â ³ êîë³ð º âàæëèâ³øîþ çà ôîðìó (ôîòîãðàô³¿ ³ ïîë³ãðà-
ô³÷í³ çîáðàæåííÿ).

Ï³ä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ ðàñòðîâèõ îá’ºêò³â, êîðèñòóâà÷ çì³íþº êîë³ð 
òî÷îê, à íå ôîðìè ë³í³é. ßê³ñòü çîáðàæåíü, ùî â³äòâîðþþòüñÿ ç âèêî-
ðèñòàííÿì ðàñòðîâî¿ ãðàô³êè, çàëåæèòü â³ä ê³ëüêîñò³ òî÷îê íà îäèíèöþ 
äîâæèíè.

ßêùî ìàëþíîê ìàº ðîçì³ð 800õ600, òî ö³ ÷èñëà â³äîáðàæàþòü ê³ëü-
ê³ñòü ï³êñåë³â ïî ãîðèçîíòàë³ (800) ³ ïî âåðòèêàë³ (600). ×èì á³ëüøà 
ê³ëüê³ñòü ï³êñåë³â ó çîáðàæåíí³, òèì êðàùèì º éîãî âèãëÿä íà åêðàí³ ³ 
ï³ä ÷àñ ðîçäðóêóâàííÿ.

Ê³ëüê³ñòü êîëüîð³â, ó ÿê³ ìîæíà ïîôàðáóâàòè îêðåìèé ï³êñåëü, âè-
çíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ êîì³ðîê ïàì’ÿò³ (á³ò³â), ÿê³ çáåð³ãàþòü ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ï³êñåëü. Ó ÷îðíî-á³ë³é êàðòèíö³ êîë³ð êîæíîãî ï³êñåëÿ êîäó-
ºòüñÿ îäíèì á³òîì (á³ëå àáî ÷îðíå). Âîñüìèá³òîâå êîäóâàííÿ çîáðàæåííÿ 
çàáåçïå÷óº â³äòâîðåííÿ 256 êîëüîð³â àáî â³äò³íê³â ñ³ðîãî, à 24 á³òîâå –
çàáåçïå÷óº íàÿâí³ñòü ó çîáðàæåíí³ á³ëüøå 16 ì³ëüéîí³â êîëüîð³â, òîáòî 
çáåð³ãàòè é â³äòâîðþâàòè çîáðàæåííÿ äóæå âèñîêî¿ ÿêîñò³.
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СЛОВНИЧОК ДО РОЗДІЛУ

№
з/п

Поняття Значення

1 Буфер обміну
Сховище даних, що призначається для їх перене-
сення або копіювання між додатками або частинами 
одного додатку

2
Глибина 
кольору

Кількість бітів, які виділено на зберігання даних 
щодо кольору елемента зображення

3
Графічний 
редактор

Програма (або пакет програм), що забезпечує ство-
рення й редагування зображень

4 Інструменти 

Одна або кілька взаємопов’язаних програм на 
комп’ютері, за допомогою яких користувач досягає 
поставленої мети.
Як інструментарій можна використовувати такі 
поширені види програм для персонального 
комп’ютера як редактори

5 Піксель Найменший елемент растрового зображення

6
Програма-
додаток 

Комп’ютерна програма, що дає змогу розв’язувати 
задачі користувача

7 Редактор
Програма (або набір програм), що надає можливос-
ті створювати й редагувати зображення або текст

8
Роздільна 
здатність

Властивість зображення, яка визначається кількістю 
найменших його елементів на ширині зображення і 
на його висоті
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

Ùî âèâ÷àòèìåìî
Ïîíÿòòÿ àëãîðèòìó òà éîãî âèêîíàâö³â.

Îñíîâí³ â³äîìîñò³ ïðî íàâ÷àëüíå ñåðåäîâèùå ïðîãðàìóâàííÿ

Ñêðåò÷.

Ïðîãðàìóâàííÿ â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷ ë³í³éíèõ àëãîðèòì³â.

Ïðîãðàìóâàííÿ â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷ àëãîðèòì³â ç ïîâòîðåííÿì.

Òåõíîëîã³ÿ ñòâîðåííÿ â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷ âëàñíèõ îá’ºêò³â ³

ôîíó.

Ïðîãðàìóâàííÿ â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷ àëãîðèòì³â ³ç âêëàäåíèìè

öèêëàìè.

5.1. Поняття алгоритму та його виконавців

Що таке алгоритм?

Приклади лінійних алгоритмів.

Словесна форма подання алгоритмів.

Основні властивості алгоритмів.

Óñå íàøå æèòòÿ ïîâ’ÿçàíå ç âèêîíàííÿì ïåâíèõ àëãîðèòì³â.

Алгоритм – сукупність дій, вказівок, інструкцій, чітке виконання яких у 
визначеному порядку призводить до виконання поставленого завдання.

Ïðèêëàä. Àëãîðèòì ïîä³ëó â³äð³çêà ïðÿ-
ìî¿ íà äâ³ ð³âí³ ÷àñòèíè. Öåé àëãîðèòì ìîæ-
íà çàïèñàòè ó âèãëÿä³ òàêî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é 
(ðèñ. 120).

1. Початок.
2. Встановити ніжку циркуля в один кінець від-
різка.
3. Розкрити циркуль на довжину відрізка.
4. Провести коло.
5. Переставити ніжку циркуля у другий кінець 
відрізка.
6. Провести коло.
7. Провести пряму через точки перетину кіл.
8. Точка перетину проведеної прямої і відріз-
ка ділить його навпіл.
9. Кінець. Рис. 120. Процес поділу 

відрізка прямої 
на дві рівні частини
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Ïîäàíèé àëãîðèòì º íåñêëàäíèì. Äî íåñêëàäíèõ ìîæíà òàêîæ â³ä-
íåñòè é òàê³:

 додавання двох чисел;
 перехід регульованого перехрестя;
 визначення у класі самого високого учня;
 запалювання вдома газового пальника та інші.

Ñêëàäíèìè º, íàïðèêëàä, òàê³ àëãîðèòìè:
 плавлення металу в доменній печі;
 стикування космічних кораблів;
 хірургічна операція на серці;
 складання розкладу руху потягів на залізниці.

 Алгоритми можуть бути описані в різних формах, а саме:
ñëîâåñíî (ó âèãëÿä³ ³íñòðóêö³é, ðåöåïò³â òîùî);

ó ãðàô³÷íî¿ ôîðì³;

çà äîïîìîãîþ ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ, ùî ðåàë³çóþòüñÿ â êîìï’þòåðàõ.

Îïèñàíèé àëãîðèòì ïîä³ëó â³äð³çêà ïðÿìî¿ íàâï³ë ïîäàíî ó ñëîâåñí³é 
ôîðì³. Çà ñâîºþ ñòðóêòóðîþ â³í º ë³í³éíèì àëãîðèòìîì.

 Лінійним називають такий алгоритм, у якому всі дії (вказівки, інструкції) 
виконуються послідовно одна за одною від першої до останньої у по-
рядку їх розміщення.

Çà ñòðóêòóðîþ ðîçð³çíÿþòü òàêîæ öèêë³÷í³ (àëãîðèòìè ç ïîâòîðåí-
íÿì) é àëãîðèòìè ç ðîçãàëóæåííÿì.

Íàâåäåìî ùå îäèí ïðèêëàä ë³í³éíîãî àë-
ãîðèòìó â ñëîâåñí³é ôîðì³. Öåé àëãîðèòì 
îïèñóº øëÿõ ó÷íÿ â³ä äîìó äî ñïîðòèâíîãî 
ìàéäàí÷èêà (ðèñ. 121).

1. Початок.
2. Вийти з будинку.
3. Повернути ліворуч.
4. Пройти до кінця будинку.
5. Повернути ліворуч.
6. Пройти до тротуару.
7. Повернути праворуч.
8. Пройти 120 м.
9. Повернути праворуч.
10. Пройти 100 м.
11. Увійти до спортивного майданчика.
12. Кінець.

Зауважимо, що не кожну послідовність інструкцій або команд можна на-
звати алгоритмом. Алгоритм має відповідати певним вимогам, тобто 
мати відповідні властивості, основними з яких є такі.

 Визначеність. Вона означає, що команди алгоритму мають бути чітки-
ми, зрозумілими виконавцю і сприйматися ним однозначно. Не допус-
кається різне тлумачення. Повторне виконання алгоритму для одних і тих 

Рис. 121. Шлях учнів від 
дому до спортивного 

майданчика
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самих вхідних даних має завершуватися одним і тим самим результатом. 
Наприклад, множення одних і тих самих чисел на калькуляторі завер-
шується однаковим результатом.

 Скінченність. Для правильно заданих початкових даних алгоритм має 
завершитися за скінченну кількість кроків і привести до отримання пе-
редбачуваного результату.

 Дискретність. Алгоритм виконується покроково шляхом виконання еле-
ментарних дій. Наприклад, для заміни букви в слові, набраному за до-
помогою текстового редактора, необхідно виконати такі елементарні дії: 
встановити курсор ліворуч цієї букви, натиснути клавішу Delete, натис-
нути клавішу правильної букви.

Çàçíà÷èìî, ùî ÿêùî õî÷à á îäíà ç íàâåäåíèõ âèìîã íå âèêîíóºòüñÿ, 
òàêó ïîñë³äîâí³ñòü ³íñòðóêö³é íå ìîæíà íàçâàòè àëãîðèòìîì.

Кожний алгоритм розрахований на відповідного виконавця. Виконав-
цем може бути людина певної професії або віку, робот, комп’ютер, трак-
тор тощо.

Íå êîæåí âèêîíàâåöü ìîæå âèêîíàòè çàïðîïîíîâàíèé éîìó àëãî-
ðèòì. Íàïðèêëàä, ïåêàð íå ìîæå âèêîíàòè ïëàâëåííÿ ìåòàëó, à ìåòà-
ëóðã – âèãîòîâèòè òîðò «Êè¿âñüêèé», òîìó ùî ïåêàð íå âì³º âèêîíóâàòè 
ä³¿, ÿê³ âèêîíóº ìåòàëóðã, à ìåòàëóðã íå âì³º âèêîíóâàòè ä³¿, ÿêèìè 
âîëîä³º ïðîôåñ³éíèé ïåêàð. Àëãîðèòì ðóõó ó÷íÿ äî ñïîðòèâíîãî ìàé-
äàí÷èêà ìîæå âèêîíàòè ó÷åíü äðóãîãî êëàñó, à äèòèíà, ÿêà ò³ëüêè çáè-
ðàºòüñÿ äî øêîëè, ìîæå éîãî íå âèêîíàòè, òîìó ùî âîíà ìîæå íå âì³òè 
ðàõóâàòè äî 120. Òîìó îäèí ³ òîé æå àëãîðèòì äëÿ ð³çíèõ âèêîíàâö³â 
ìîæå ìàòè ð³çíó ñòðóêòóðó é äåòàë³çàö³þ. Íàïðèêëàä, àëãîðèòì ïîä³-
ëó â³äð³çêà íàâï³ë äëÿ ó÷íÿ 8-ãî êëàñó ìîæå ìàòè ëèøå äâ³ ³íñòðóêö³¿ 
é áóäå äëÿ íüîãî çðîçóì³ëèì, à äëÿ ó÷íÿ 4-ãî êëàñó â³í ïîâèíåí ìàòè 
á³ëüøó äåòàë³çàö³þ ³ â³äïîâ³äíî á³ëüøå ³íñòðóêö³é.

Отже, кожний виконавець має власний набір команд, який називають 
системою команд виконавця. В інформатиці універсальним виконав-
цем алгоритмів є комп’ютер.

Ïðîöåñ ðîçðîáëåííÿ àëãîðèòì³â äëÿ âèêîíàííÿ íà êîìï’þòåð³ íà-
çâàëè àëãîðèòì³çàö³ºþ.

Äëÿ âèêîíàííÿ àëãîðèòìó íà êîìï’þòåð³ ³íñòðóêö³¿ íåîáõ³äíî ïîäà-
òè ó ôîðì³, ÿêó â³í ìîæå âèêîíàòè. Òàêîþ ôîðìîþ º ïîäàííÿ àëãîðèòìó 
çà äîïîìîãîþ ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ, ÿê³ «ðîçóì³º» êîìï’þòåð.

Ñó÷àñí³ ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ º ñêëàäíèêàìè, òàê çâàíèõ ñåðåäîâèù 
ïðîãðàìóâàííÿ, íàïðèêëàä, ñåðåäîâèù ìîâ Java, C++, BorlandPascal 
òà ³íøèõ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ íàâ÷àëüí³ ñåðåäîâèùà ïðîãðàìó-
âàííÿ, ïðèçíà÷åí³ ñïåö³àëüíî äëÿ íàáóòòÿ ïî÷àòêîâèõ íàâè÷îê àëãî-
ðèòì³çàö³¿ ³ ïðîãðàìóâàííÿ ó÷íÿìè. Îäíèì ³ç íàéñó÷àñí³øèõ òàêèõ 
ñåðåäîâèù º Ñêðåò÷.
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В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О
1. Опишіть алгоритм вимикання комп’ютера. 

2. Знайдіть 3 різних способи поділу площі прямокутника на 2 різні час-
тини. Опишіть алгоритм для одного із способів. 

3. Опишіть алгоритм переходу регульованого перехрестя. 

 4. Опишіть алгоритм Вашого руху з дому до школи.

5. Опишіть алгоритм побудови рівностороннього трикутника, сторона 
якого дорівнює заданому відрізку за допомогою циркуля й лінійки.

 6. На одній прямій стоять три футболісти. Опишіть алгоритм розміщен-
ня їх у порядку збільшення їхнього зросту.

П Е Р Е В І Р Я Є М ОП Е Р Е В І Р Я Є М О   С Е Б ЕС Е Б Е
1. Опишіть, що таке алгоритм.

2. Сформулюйте алгоритм ділення відрізка прямої на дві рівні частини. 

3. Які є способи описання алгоритмів? 

4. Які алгоритми називають лінійними? 

5. Запишіть алгоритм Вашого шляху до школи. 

6. Що називають алгоритмізацією?

7. Для чого призначені навчальні середовища програмування?

8. Наведіть приклади нескладних алгоритмів.

9. Сформулюйте алгоритм переходу перехрестя зі світлофором.

10. Наведіть приклади виконавців алгоритму.

11. Від чого залежить структура і ступінь деталізації алгоритмів?

12. Чим відрізняються мова і середовище програмування?

13. Запишіть алгоритм додавання двох десяткових чисел.

14. Для чого призначені мови програмування?

15. Назвіть приклади систем програмування і їх призначення.

 ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Íèí³ òåðì³í àëãîðèòì øèðîêî çàñòîñîâóºòüñÿ ó ïîâñÿêäåííîìó 
ñï³ëêóâàíí³ é ïîñò³éíî çáàãà÷óºòüñÿ íîâèì çíà÷åííÿìè. Íàïðèêëàä, 
àêàäåì³ê Ì. Ì. Ìî¿ñºåâ íàçâàâ ñâîþ êíèæêó «Àëãîðèòìû ðàçâèòèÿ», 
à àêàäåì³ê Ì. Ì. Àìîñîâ ñâî¿ êíèæêè – «Àëãîðèòìè çäîðîâ’ÿ» ³ «Àë-
ãîðèòìè ðîçóìó».

Òåðì³í àëãîðèòì ïîõîäèòü â³ä ³ìåí³ âåëèêîãî ñõ³äíîãî ìàòåìàòèêà 
Ìóõàìåäà àëü Õîðåçì³, ÿêèé áëèçüêî 825 ðîêó îïèñàâ ïðàâèëà âèêî-
íàííÿ àðèôìåòè÷íèõ îïåðàö³é íàä ÷èñëàìè â äåñÿòêîâ³é ñèñòåì³ ÷èñ-
ëåííÿ, ÿêà áóëà ïðèäóìàíà â ²íä³¿ ³ ÿêîþ ìè êîðèñòóºìîñü äîíèí³.
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Ó XII ñòîë³òò³ â ªâðîï³ ëàòèíñüêîþ ìîâîþ áóëî âèäàíî êíèæêó «Àë-
ãîðèòìè ïðî ÷èñëåííÿ ³íä³éñüêå». Ñïî÷àòêó àëãîðèòìàìè íàçèâàëè 
ïðàâèëà âèêîíàííÿ àðèôìåòè÷íèõ ä³é.

Çãîäîì òåðì³í «àëãîðèòì» íàáóâ á³ëüø øèðîêîãî çíà÷åííÿ. Íåçâà-
æàþ÷è íà òå, ùî ñàì òåðì³í â³äîìèé ç äàâíèíè, ÷³òêî éîãî îïèñàëè 
ëèøå íà ïî÷àòêó XX ñòîë³òòÿ, à ³íòåíñèâíî â³í ñòàâ çàñòîñîâóâàòèñÿ 
ëèøå ç ïîÿâîþ îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè.

Ó 1979 ðîö³, ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ Ì³æíàðîäíîãî ñèìïîç³óìó, ïðèñâÿ-
÷åíîãî 1100-ð³÷÷þ âèíèêíåííÿ òåðì³íó àëãîðèòì, ó ì³ñò³ Õ³âà (Óçáå-
êèñòàí) áóëî çàêëàäåíî ïàì’ÿòíèê àëü-Õîðåçì³.

5.2. Навчальне середовище програмування Скретч

Структура головного вікна середовища Скретч.

Призначення основних елементів керування середовища Скретч.

Склад команд середовища Скретч.

Система координат сцени середовища Скретч.

Ñêðåò÷ (Scratch) – öå ïðîãðàìíå ñåðåäîâèùå äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîãðàì íà-
â÷àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Òàê³ ïðîãðàìè íàçèâàþòü ùå ïðîåêòàìè. Äëÿ ðîç-
ðîáëåííÿ ïðîãðàì íå ïîòð³áíî çàïàì’ÿòîâóâàòè íàçâè êîìàíä. Ïðîãðàìè 
ñêëàäàþòüñÿ ç ãîòîâèõ áëîê³â. Ñêðåò÷ íàäàº ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè ïåðøèé, 
àëå íàéâàæëèâ³øèé êðîê äî îâîëîä³ííÿ îñíîâàìè ïðîãðàìóâàííÿ.

Ïðîãðàìó â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷ ìîæíà ëåãêî çì³íèòè, äîäàâøè àáî 
âèäàëèâøè â³äïîâ³äí³ áëîêè êîìàíä, à ðåçóëüòàò ¿¿ âèêîíàííÿ ìîæíà 
ïåðåãëÿíóòè ó ÷àñòèí³ â³êíà, ÿêó íàçèâàþòü ñöåíîþ.

Çà äîïîìîãîþ ñåðåäîâèùà Ñêðåò÷ ìîæíà ñòâîðþâàòè âëàñí³ ïðîåêòè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ãðàô³êó ³ çâóê: ìóëüòô³ëüìè, ³ãðè, íàâ÷àëüí³ ïðîãðà-
ìè, àí³ìàö³¿, ïðåçåíòàö³¿, ³ñòîð³¿ òîùî. Çà äîïîìîãîþ öüîãî ñåðåäîâèùà 
ìîæíà ñòâîðþâàòè ÿê ³íäèâ³äóàëüí³, òàê ³ êîëåêòèâí³ ïðîåêòè.

Ðàçîì ç ïðîãðàìîþ ïîñòà÷àºòüñÿ ê³ëüêà ãîòîâèõ ïðîåêò³â, îçíàéîì-
ëåííÿ ç ÿêèìè äîïîìîæå øâèäêî îâîëîä³òè ñèñòåìîþ Ñêðåò÷. Ó÷í³, 
ÿê³ ìàþòü äîñòóï äî ²íòåðíåòó ³ âëàñíó ïîøòîâó ñêðèíüêó, ìîæóòü îá-



121

Алгоритмізація і програмування

ì³íþâàòèñÿ ïðîåêòàìè ç³ Ñêðåò÷-ñï³ëüíîòîþ íà ñàéò³ http://scratch.
mit.edu (ðèñ. 122).

Çàïóñê Scratch çä³éñíþºòüñÿ ñòàíäàðòíèìè çàñîáàìè îïåðàö³éíî¿ 
ñèñòåìè. Íàïðèêëàä, ÿêùî ñåðåäîâèùå ôóíêö³îíóº ï³ä êåðóâàííÿì 
ÎÑ Windows, òî íàé÷àñò³øå éîãî ÿðëèê çíàõîäèòüñÿ íà ðîáî÷îìó ñòîë³. 
Ó öüîìó âèïàäêó äîñòàòíüî äâ³÷³ êëàöíóòè ë³âó êíîïêó ìèø³ íà íàçâ³ 
ÿðëèêà. Â³äêðèºòüñÿ ãîëîâíå â³êíî, ïîäàíå íà ðèñ. 122. Ó â³êí³ ì³ñòèòü-
ñÿ áàãàòî åëåìåíò³â, ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ áóäóòü ïîñòóïîâî ðîçãëÿäàòèñÿ 
ó ïðîöåñ³ ðîçðîáëåííÿ ïðîãðàì.

Ó ñàìîìó âåðõíüîìó ðÿäêó íàâåäåíà íàçâà ïðîãðàìè, ¿¿ âåðñ³ÿ (1.4) ³ 
òðè âæå â³äîì³ íàì ñèñòåìí³ êíîïêè: Çãîðíóòè, Ðîçãîðíóòè ³ Çàêðèòè.
Äðóãèé çâåðõó ðÿäîê – öå ðÿäîê ìåíþ ³ êíîïîê óïðàâë³ííÿ, ïðèçíà÷åí-
íÿ ÿêèõ ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ ï³çí³øå. Óñÿ ³íøà ÷àñòèíà åêðàíà ïîä³ëåíà íà 
òðè îáëàñò³, ÿê³ â³äîêðåìëþþòüñÿ îäíà â³ä îäíî¿ âåðòèêàëüíèìè ë³í³ÿìè. 
Êîæíà ç öèõ îáëàñòåé ñêëàäàºòüñÿ ç âåðõíüî¿ ³ íèæíüî¿ ÷àñòèí. Ïðàâîðó÷ 
çâåðõó – ðîçì³ùåíà ñöåíà, íà ÿê³é îá’ºêòè âèêîíóþòü çàïðîãðàìîâàí³ ä³¿.

Îäðàçó ï³ñëÿ çàâàíòàæåííÿ Ñêðåò÷ ñöåíà ìàº á³ëèé ôîí, ó öåíòð³ 
ÿêî¿ çíàõîäèòüñÿ ðóäèé ê³ò. Ï³ä ñöåíîþ ðîçòàøîâàí³ îá’ºêòè ïîòî÷íîãî 
ïðîåêòó, ó äàíîìó âèïàäêó ðóäèé ê³ò ³ ñöåíà.

Ó ë³â³é îáëàñò³ çâåðõó ðîçì³ùåí³ â³ñ³ì êíîïîê áëîê³â (êàòåãîð³é) êî-
ìàíä (ðèñ. 124).

Рис. 122. Головна сторінка сайту Скретч
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Рис. 123. Зміст головного вікна середовища Scratch

Рис. 124. Категорії блоків команд Рис. 125. Частина команд кнопки 
Керувати

У кожний момент часу активною може бути тільки одна кнопка (активна 
кнопка висвітлюється кольором). Нижче кнопок розміщені команди ак-
тивної кнопки.
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Íà ðèñóíêó 124 àêòèâíîþ º êíîïêà Ðóõ. Ñêëàä ³ ïðèçíà÷åííÿ êîìàíä 
óñ³õ êíîïîê áóäå ïîñòóïîâî ðîçãëÿäàòèñÿ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ðîçðî-
áëåííÿ ïðîãðàì.

Äëÿ òîãî ùîá çðîáèòè êíîïêó àêòèâíîþ, äîñòàòíüî êëàöíóòè ë³âó 
êíîïêó ìèø³ íà ¿¿ íàçâ³. ßêùî, íàïðèêëàä, çðîáèòè àêòèâíîþ êíîïêó 
Êåðóâàòè, òî ï³ä íåþ áóäóòü ðîçì³ùåí³ áëîêè êîìàíä, ôðàãìåíò ÿêèõ 
íàâåäåíî íà ðèñóíêó 125.

У нижній частині середньої області розміщується програма (яку назива-
ють скриптом, проектом) активного об’єкта, а у верхній – його власти-
вості. За замовчуванням відображається тільки один об’єкт Кіт, який має 
назву Об’єкт1.

Ïðîãðàìà Ñêðåò÷ ìàº áàãàòî ³íøèõ ãîòîâèõ îá’ºêò³â (Ðîáîò, Ñëîí, Àâ-
òîìîá³ëü òà ³íø³), à òàêîæ äîçâîëÿº êîðèñòóâà÷åâ³ ñòâîðþâàòè îá’ºêòè 
çà äîïîìîãîþ âáóäîâàíîãî ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà. Çà çàìîâ÷óâàííÿì óñ³ 
îá’ºêòè ìàþòü ³ì’ÿ Îá’ºêò ç ð³çíèìè íîìåðàìè. Àëå ¿ì ìîæíà íàäàâà-
òè é ³íø³ ³ìåíà (Ï³ðàò, Ìåðñåäåñ, Áîðèñ òà ³íø³). Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî 
âñòàíîâèòè âêàç³âíèê ìèø³ ó ïîëå Îá’ºêò1 ³ çà äîïîìîãîþ êëàâ³àòóðè 
ââåñòè íîâå ³ì’ÿ, íàïðèêëàä Êîòèê.

Ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ñåðåäíüî¿ îáëàñò³ â³äîáðàæåíî êîîðäèíàòè, ÿê³ 
âèçíà÷àþòü ïîòî÷íå ïîëîæåííÿ àêòèâíîãî îá’ºêòà íà ñöåí³. Òóò òàêîæ 
ðîçì³ùåí³ òðè âêëàäêè îá’ºêòà: Ñêðèïòè, Îáðàçè ³ Çâóêè. Àêòèâíîþ íà 
ðèñóíêó 123 º âêëàäêà Ñêðèïòè, àëå ïðîãðàìà äëÿ çîáðàæåíîãî îá’ºêòà 
(Êîòèê) ùå íå ðîçðîáëÿëàñÿ, òîìó íèæíÿ ÷àñòèíà ñåðåäíüî¿ îáëàñò³ º 
ïîðîæíüîþ. Âêëàäêè Îáðàçè ³ Çâóêè äîçâîëÿþòü çì³íþâàòè â³äïîâ³äíî 
çîâí³øí³é âèãëÿä îá’ºêòà ³ çâóêè, ÿê³ â³í ìîæå ãåíåðóâàòè.

Íà ñöåí³ îá’ºêòè âèêîíóþòü ä³¿, ùî ïåðåäáà÷åí³ â³äïîâ³äíîþ ïðîãðà-
ìîþ. Ïîëîæåííÿ îá’ºêòà íà ñöåí³ îïèñóºòüñÿ äâîìà ÷èñëàìè, ÿê³ íàçèâà-
þòüñÿ êîîðäèíàòàìè. Ïðèêëàä ¿õ âèçíà÷åííÿ ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 126.

Рис. 126. Система координат середовища Скретч
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Êîîðäèíàòè ó òî÷îê, ÿê³ ðîçòàøîâàíî íèæ÷å îñ³ X, çàïèñóþòüñÿ ç³ 
çíàêîì ì³íóñ. Ç³ çíàêîì ì³íóñ çàïèñóþòüñÿ ³ êîðäèíàòè Õ òî÷îê, ðîç-
òàøîâàíèõ ë³â³øå îñ³ Y. 

Ïåðøîþ çàïèñóºòüñÿ êîîðäèíàòà ïî îñ³ X. Íàïðèêëàä, ïîëîæåííÿ 
òî÷êè À (ðèñ. 126) âêàçóºòüñÿ òàê: À(–200, 100), òî÷êè Å – Å(150, –100).

Над сценою розташовано дві кнопки: зелений прапорець і червоне коло. 
Прапорець призначений для запуску програм, що відображаються на 
вкладці Скрипти, а коло – для зупинення виконання програм.

Íàä ïðàïîðöåì ³ êîëîì ðîçì³ùåí³ òðè êíîïêè óïðàâë³ííÿ (ðèñ. 127).

Рис. 127. Кнопки управління

Íàòèñíåííÿ ñåðåäíüî¿ êíîïêè (Ó ïîâíèé ðîçì³ð) ïðèçâîäèòü äî ïîä³-
ëó ãîëîâíîãî â³êíà íà òðè ïðèáëèçíî îäíàêîâ³ îáëàñò³. ßêùî ïðîãðàìà 
âåëèêà, òî êðàùå íàòèñíóòè ë³âó êíîïêó (Ó çìåíøåíèé ðîçì³ð), ùîá 
çá³ëüøèòè â³äâåäåíå äëÿ íå¿ ì³ñöå.

Ïðàâà êíîïêà (Ó ðåæèì ïåðåãëÿäó) ïðèçíà÷åíà äëÿ âèìêíåííÿ ãî-
ëîâíîãî â³êíà ïðîãðàìè Scratch. Ï³ñëÿ ¿¿ íàòèñíåííÿ íà âñ³é ïîâåðõí³ 
åêðàíó çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ñöåíà. Äëÿ â³äíîâëåííÿ â³êíà ïðîãðàìè 
íàòèñêóþòü êíîïêó â ë³âîìó âåðõíüîìó êóò³ ñöåíè.

Ó îáëàñòü äëÿ ðîáîòè ç îá’ºêòàìè ïîòî÷íîãî ïðîåêòó ìîæíà äîäàâàòè 
íîâ³ îá’ºêòè, à òàêîæ òëî ñöåíè, é ïåðåìèêàòèñü ì³æ îá’ºêòàìè. Íàðàç³ 
òóò ðîçì³ùåí³ îá’ºêò Ê³ò ³ Ñöåíà (ðèñ. 123). Ðîáîòó ç òëîì Ñöåíè áóäå 
ðîçãëÿíóòî ï³çí³øå.

Отже, для створення власного проекту середовище Скретч має всі необ-
хідні засоби: мову програмування, інтерпретатор мови, графічний ре-
дактор, довідкову систему, зразки проектів, бібліотеку малюнків і звуко-
вих файлів.

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О
 1. Запустіть програму Скретч. Почергово активуйте кнопки команд. Пе-
реконайтеся, що кожна кнопка має власну систему команд. Спробуйте 
визначити призначення деяких команд.
2. Встановіть вказівник миші у поле Об’єкт1 й уведіть нове ім’я об’єкта – 
Василь.
3. Перемістіть вказівник миші у різні місця сцени. Переконайтеся, що 
його координати змінюються, а координати об’єкта незмінні.
4. Перемістіть об’єкт у різні місця сцени. Переконайтеся, що змінюються 
координати об’єкта і вказівника миші.
 5. Почергово натисніть кнопки У повний розмір і У зменшений розмір. 
Проаналізуйте, як змінюються розміри областей вікна програми 
Scratch.
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6. Натисніть кнопку У режим перегляду. Переконайтеся, що сцена буде 
займати увесь екран. Відновіть вікно програми Scratch, для чого натис-

ніть кнопку Закінчити перегляд .

 7. Складіть алгоритм визначення кількості букв <в> у слові, що містить 
п’ять букв.

 8. Складіть алгоритм віднімання від тризначного числа двозначного. 

 9.  Запустіть один із проектів, що постачається разом із програмою 
Скретч. 

Äëÿ öüîãî:
• íàòèñí³òü êíîïêó Çðàçêè, ïîò³ì â³äêðèéòå îäíó ç ïàïîê, íàïðè-

êëàä, ïàïêó Animation;
• âèáåð³òü îäèí ³ç íàâåäåíèõ ïðîåêò³â, íàïðèêëàä, Aquarium íà-

òèñí³òü êíîïêó Ãàðàçä, ó â³êí³ ïðîãðàìè Ñêðåò÷ ç’ÿâèòüñÿ ïðîåêò 
(ðèñ. 128), ùî ì³ñòèòü òðè ïðîãðàìè.

Рис. 128. Проект Aquarium

Ìîæíà çàïóñòèòè ïðîåêò ç îäíî÷àñíèì âèêîíàííÿì óñ³õ òðüîõ ïðî-
ãðàì. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî íàòèñíóòè êíîïêó Çàïóñê ñêðèïòà (çåëåíèé 
ïðàïîðåöü íàä ñöåíîþ).

Äëÿ çàïóñêó ëèøå îäí³º¿ ïðîãðàìè ïðîåêòó íàòèñêóþòü çåëåíèé ïðà-
ïîðåöü, ðîçòàøîâàíèé ó ïåðøîìó áëîö³ ïðîãðàìè. Çàïóñò³òü ïðîåêò íà 
âèêîíàííÿ.
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Рис. 129. Фрагмент анімації проекту Aquarium

Íà ñöåí³ ðóõàòèìóòüñÿ îá’ºêòè. Ôðàãìåíò ö³º¿ àí³ìàö³¿ íàâåäåíî íà 
ðèñóíêó 129.

Ïðîàíàë³çóéòå âì³ñò ïðîåêòó ³ ò³ ä³¿, ùî âèêîíóþòüñÿ íà ñöåí³. Çóïè-
í³òü ïðîåêò, íàòèñíóâøè êíîïêó ÷åðâîíîãî êîëà. Äëÿ çàâåðøåííÿ âè-
êîíàííÿ ïðîåêòó â³äðèéòå ìåíþ Ôàéë, âèêîíàéòå êîìàíäó Çàâåðøèòè
ðîáîòó ³ ïîò³ì êîìàíäó Íå çáåð³ãàòè.

 10. Відкрийте ще раз проект Aquarium і зверніть увагу на те, що всі про-
грами починаються блоком зі словом <Коли…>, який називають блоком-
заголовком (рис.130).

Рис. 130. Блоки-заголовки програм Скретч

Ó ïðîãðàì³, ïîäàí³é íà ðèñóíêó 128, º áëîêè-ñòåêè. Âîíè ì³ñòÿòü 
çàãëèáèíó çâåðõó ³ âèñòóï çíèçó äëÿ ç’ºäíàííÿ ç íàñòóïíèì áëîêîì. 
Òàê³ êîìàíäè º ó âñ³õ êàòåãîð³ÿõ, êð³ì êàòåãîð³¿ Îïåðàòîðè. Ïðèêëàäè 
áëîê³â-ñòåê³â íàâåäåí³ íà ðèñóíêó 131.
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Рис. 131. Приклади блоків-стеків

Будь-яка програма у середовищі Скретч містить блоки-заголовки і бло-
ки-стеки.

 ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Ñåðåäîâèùå Ñêðåò÷ ðîçðîáëåíå ó 2007 ðîö³ â Ìàñà÷óñåòñüêîìó òåõíî-
ëîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ï³ä êåð³âíèöòâîì Ì³ò÷åëà Ðåçí³êà. Âîíî ìîæå 
ôóíêö³îíóâàòè ï³ä êåðóâàííÿì ÎÑ Windows, Macintosh àáî Linux ³ íå 
ïîòðåáóº äîäàòêîâèõ àïàðàòíèõ ðåñóðñ³â, êð³ì òèõ, ùî ïîòð³áí³ äëÿ 
îïåðàö³éíî¿ ñèñòåìè. Ñêðåò÷ ñòâîðåíî íà îñíîâ³ ìîâè ïðîãðàìóâàííÿ 
Ëîãî ³ êîíñòðóêòîðà Ëåãî.

П Е Р Е В І Р Я Є М ОП Е Р Е В І Р Я Є М О   С Е Б ЕС Е Б Е
1. Як здійснюється запуск Скретч? 

2. Назвіть кнопки команд системи програмування Скретч. 

3. Назвіть основні команди кнопки Керувати. 

4. Назвіть приклади об’єктів, з якими може працювати Скретч. 

5. Яку функцію виконує кнопка зеленого прапорця?

6. Поясніть призначення кнопки червоного кола.

7. Які основні можливості надає середовище Скретч?

8. Під керуванням яких ОС може працювати Скретч?

9. Для чого призначені системні кнопки вікна Скретч?

10. Для чого призначена Cцена? 

11. Для чого призначена кнопка У режим перегляду? 

12. Які дії виконуються за допомогою кнопки У зменшений розмір?

13. Навіщо призначені вкладки Образи і Звук?

14. Поясніть систему координат Скретч.

15. Навіщо призначена кнопка У повний розмір?
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5.3. Програмування лінійних алгоритмів

Папки об’єктів середовища Скретч.

Порядок складання програм у середовищі Скретч.

Алгоритм і програма горизонтального переміщення об’єкта.

Програмування з використанням образів об’єктів.

Ðîçãëÿíåìî íàéïðîñò³øèé ïðèêëàä ïðîãðàìóâàííÿ ë³í³éíîãî àëãî-
ðèòìó â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷. Ðîçðîáèìî ïðîãðàìó ïåðåì³ùåííÿ îá’ºêòà 
ç öåíòðà ñöåíè ãîðèçîíòàëüíî âïðàâî íà 10 êðîê³â. Îñê³ëüêè ï³ñëÿ çà-
âàíòàæåííÿ Ñêðåò÷ îá’ºêò çàâæäè ðîçòàøîâàíèé ó öåíòð³ ñöåíè ³ ïî-
âåðíóòèé ãîðèçîíòàëüíî âïðàâî (íàïðÿì: 90), òî àëãîðèòì éîãî ïåðå-
ì³ùåííÿ º äîñòàòíüî ïðîñòèì:

1. Початок.

2. Переміщення на 10 кроків.

3. Кінець.

Çàì³ñòü Êîòà âèáèðàºìî íîâèé îá’ºêò – Ðîáîò. Àëå ñïî÷àòêó âèäà-
ëÿºìî ïîïåðåäí³é îá’ºêò. Äëÿ öüîãî âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþþòü íà 
îá’ºêò Ê³ò ³ íàòèñêóþòü ïðàâó êíîïêó ìèø³. Â³äêðèâàºòüñÿ êîíòåêñòíå 
ìåíþ îá’ºêòà (ðèñ. 132).

Рис. 132. Контекстне меню об’єкта

Ó öüîìó ìåíþ âèêîíóºòüñÿ êîìàíäà Âèëó÷èòè, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî 
îá’ºêò Ê³ò áóäå âèëó÷åíèé ç³ ñöåíè. Ïîò³ì íàòèñêàºìî êíîïêó Âñòàâèòè
íîâèé îá’ºêò ç ôàéëà, ùî ì³ñòèòüñÿ ó íèæí³é ÷àñòèí³ ñöåíè (ðèñ. 133).

Рис. 133. Кнопки для вибору нового об’єкта
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Рис. 134. Діалогове вікно Новий об’єкт

Ó ðåçóëüòàò³ â³äêðèºòüñÿ ä³àëîãîâå â³êíî Íîâèé îá’ºêò (ðèñ. 134).
Ó öüîìó â³êí³ º ø³ñòü ïàïîê: Animals (òâàðèíè), Fantasy (ôàíòàç³ÿ), 

Letters (áóêâè), People (ëþäè), Things (ðå÷³) ³ Transportation (òðàíñïîðò). 
Àêòèâ³çóâàòè ìîæíà áóäü-ÿêó ïàïêó (íà ðèñóíêó 134 àêòèâ³çîâàíîþ º 
ïàïêà Animals). Àêòèâ³çóºìî ïàïêó Fantasy ³ íàòèñíåìî êíîïêó Ãàðàçä.
Â³äêðèºòüñÿ ÷åðãîâå ä³àëîãîâå â³êíî äëÿ âèáîðó îá’ºêòà (ðèñ. 135).

Рис. 135. Вікно для вибору об’єкта

Çíàõîäèìî ó öüîìó â³êí³ îá’ºêò robot3, âñòàíîâëþºìî íà íüîãî âêà-
ç³âíèê ìèø³, íàòèñêóºìî ë³âó êíîïêó ìèø³ ³ ïîò³ì íà êíîïêó Ãàðàçä.
Ó ðåçóëüòàò³ ðîáîò ç’ÿâèòüñÿ íà ñöåí³. Íàäàìî éîìó íàçâó Ðîáîò Ìàðñ. 
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Äëÿ öüîãî âñòàíîâëþºìî âêàç³âíèê ìèø³ ó ïîëå Îá’ºêò1, óâîäèìî âêà-
çàíó íàçâó ³ íàòèñêóºìî êëàâ³øó Enter.

Îñê³ëüêè ðîáîò çàéìàº íà ñöåí³ áàãàòî ì³ñöÿ, çìåíøèìî éîãî ðîç-
ì³ð. Äëÿ öüîãî â³äêðèâàºìî éîãî êîíòåêñòíå ìåíþ ³ âèêîíóºìî êîìàíäó 
Çì³íèòè ðîçì³ð îá’ºêòà. Ó ðåçóëüòàò³ á³ëÿ ðîáîòà ç’ÿâèòüñÿ ïîäâ³éíà 
ñòð³ëêà. Âñòàíîâëþºìî âêàç³âíèê ìèø³ íà öþ ñòð³ëêó ³ ïîòÿãíåìî ¿¿ 
ë³âîðó÷. Ðîáîò áóäå çìåíøóâàòèñÿ. Ï³ñëÿ äîñÿãíåííÿ íåîáõ³äíîãî ðîç-
ì³ðó â³äïóñêàºìî êëàâ³øó ìèø³.

Ðàí³øå âæå çãàäóâàëîñÿ, ùî â îáëàñò³ äëÿ ðîáîòè ç îá’ºêòàìè ïîòî÷-
íîãî ïðîåêòó ðîçòàøîâàíà êíîïêà îá’ºêòà Ñöåíà. ßêùî íàòèñíóòè íà 
öþ êíîïêó, òî çì³ñò ïàíåë³ âëàñòèâîñòåé çì³íèòüñÿ ³ íàáóäå âèãëÿäó, 
íàâåäåíîãî íà ðèñóíêó 136.

Рис. 136. Зміст панелі властивостей

Ïîðÿäîê çì³íè îôîðìëåííÿ ñöåíè ðîçãëÿíåìî ï³çí³øå.
Ó öåé ÷àñ íà ñöåí³ ðîçòàøîâàíî îäèí îá’ºêò – Ðîáîò, íà á³ëîìó ôîí³.
Ïåðåéäåìî òåïåð áåçïîñåðåäíüî äî ñêëàäàííÿ ïðîãðàìè ïåðåì³ùåííÿ 

Ðîáîòà. Äëÿ òîãî, ùîá ìîæíà áóëî çàïóñêàòè ïðîãðàìó íàòèñíåííÿì 
íà êíîïêó çåëåíîãî ïðàïîðöÿ, ïåðøîþ êîìàíäîþ ïðîãðàìè îáèðàºìî 

êîìàíäó , ÿêà íàëåæèòü äî êîìàíä êíîïêè Êåðóâàòè.

Äëÿ öüîãî àêòèâóºìî êíîïêó Êåðóâàòè ³ ïåðåòÿãóºìî öþ êîìàíäó â 
îáëàñòü ñêðèïò³â. Ïîò³ì àêòèâóºìî êíîïêó Ðóõ ³ ïåðåòÿãóºìî â îáëàñòü 
ñêðèïò³â êîìàíäó  ³ ç’ºäíóºìî ¿¿ ç ïîïåðåäíüîþ êî-
ìàíäîþ òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 137.

Рис. 137. Приклад з’єднання двох блоків

Зазначимо, що не всі команди можна з’єднувати між собою у єдиний 
блок так, як це показано на рис. 137. Якщо команди між собою не 
з’єднуються, то це свідчить про неправильне складання програми.

Òåïåð çà êîæíîãî êëàöàííÿ êíîïêè çåëåíîãî ïðàïîðöÿ Ðîáîò ïåðåì³-
ùóºòüñÿ íà 10 êðîê³â. Äëÿ òîãî ùîá Ðîáîò ïåðåì³ùóâàâñÿ íå íà 10, à íà 
á³ëüøó ê³ëüê³ñòü êðîê³â, íàïðèêëàä, íà 70, âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþ-



131

Алгоритмізація і програмування

ºòüñÿ ó ïîëå ÷èñëà êîìàíäè ³ ÷èñëî 10 çàì³íþºòüñÿ íà ÷èñëî 70. Ï³ñëÿ 
çàïóñêó ïðîãðàìè ïåðåêîíóºìîñÿ, ùî Ðîáîò ä³éñíî ïåðåì³ùóºòüñÿ íà 
á³ëüøó â³äñòàíü.

Äëÿ òîãî, ùîá ó ïðîãðàì³, ïîäàí³é íà ðèñóíêó 137, çì³íèòè á³ëèé 
ôîí ñöåíè íà ³íøèé ñë³ä âèêîíàòè òàê³ ä³¿.

Íàòèñíóòè íà çíà÷îê Ñöåíà, ùî ðîçòàøîâàíèé ï³ä ñöåíîþ. Ó ðåçóëü-
òàò³ ó âåðõí³é ÷àñòèí³ ñåðåäíüîãî ïîëÿ ç’ÿâèòüñÿ íàçâà Ñöåíà (ðèñ. 136).

Â³äêðèòè âêëàäêó Ôîíè. Íà ñöåí³ ç’ÿâèòüñÿ â³êîíöå Íîâèé ôîí, íà-
âåäåíå íà ðèñóíêó 138.

Рис. 138. Віконце Новий фон

Íàòèñí³òü êíîïêó ²ìïîðòóâàòè. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî ²ìïîðòóâàòè ôîí
(ðèñ. 139).

Рис. 139. Вікно папок фону сцени

Â³äêðèéòå, íàïðèêëàä, ïàïêó Nature (ïðèðîäà), âèáåð³òü ó â³êí³ ²ì-
ïîðòóâàòè ôîí ôàéë, íàïðèêëàä, desert³ íàòèñí³òü êíîïêó Ãàðàçä.

Â³äíîâ³òü ïðîãðàìó â îáëàñò³ ñêðèïò³â. Äëÿ öüîãî íàòèñí³òü êíîïêó 
Ðîáîò Ìàðñ ³ íàòèñí³òü íà âêëàäêó Ñêðèïòè.
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Òåïåð ï³ñëÿ êîæíîãî íàòèñíåííÿ êíîïêè çåëåíîãî ïðàïîðöÿ Ðîáîò 
ïåðåì³ùóâàòèìåòüñÿ ïóñòåëåþ (ðèñ. 140).

Рис. 140. Виконання програми

Ïðèêëàä. Ñêëàäåìî ïðîãðàìó, çà ÿêîþ áàëåðèíà ðîáèòü íà ñöåí³ 
4 âïðàâè ³ çóïèíÿºòüñÿ.

Спосіб реалізації цього алгоритму полягає в тому, що необхідно вибра-
ти (або намалювати) чотири види (образи) балерини, кожний з яких буде 
відповідати певній вправі, і потім послідовно, один за одним, показувати 
ці образи на сцені.

Ñïî÷àòêó âèëó÷àºìî ç³ ñöåíè ïîïåðåäí³é îá’ºêò ³ ïîò³ì îáèðàºìî ôîí 
ñöåíè chalkboard. Íàãàäàºìî, ùî äëÿ öüîãî íàòèñêóþòü êíîïêó ìèø³ 
íà çíà÷êó îá’ºêòà Ñöåíà, â³äêðèâàºòüñÿ âêëàäêà Ôîíè, ïîò³ì íàòèñ-
êóþòü êíîïêó ²ìïîðòóâàòè, â³äêðèâàºòüñÿ ïàïêà Indoors ³ îáèðàºòüñÿ 
ôîí chalkboard.

Ïîò³ì âèáèðàþòüñÿ ÷îòèðè îáðàçè áàëåðèíè. Äëÿ öüîãî íàòèñêóþòü 
êíîïêó Âèáðàòè íîâèé îá’ºêò ç ôàéëó. Íàñòóïíèì êðîêîì º â³äêðèòòÿ 
ïàïêè People, âèáèðàþòü îá’ºêò ballerina-a íàòèñêóþòü êíîïêó Ãàðàçä.
Ïîò³ì íàòèñêóþòü êíîïêó Îáðàçè, â³äêðèâàºòüñÿ âêëàäêà ²ìïîðòóâà-
òè, ó ïàïö³ People âèáèðàºòüñÿ îá’ºêò ballerina-b ³ íàòèñêóþòü êíîïêó 
Ãàðàçä. Àíàëîã³÷íî âèáèðàþòü îá’ºêòè ballerina-c ³ ballerina-d.

Ï³ñëÿ öüîãî â³äêðèâàºìî âêëàäêó Ñêðèïòè ³ ñêëàäàºìî ïðîãðàìó, 
ïîêàçàíó íà ðèñóíêó 141.

Рис. 141. Програма для виконання чотирьох вправ балериною
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Ï³ñëÿ êîæíîãî íàòèñíåííÿ êíîïêè çåëåíîãî ïðàïîðöÿ áàëåðèíà ðî-
áèòü íà ñöåí³ ÷îòèðè âïðàâè ³ çóïèíÿºòüñÿ.

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О
1. Запустіть програму Скретч. Видаліть зі сцени рудого кота і розмістіть 
на сцені з папки Transportation об’єкти: car-blue і car2. Змініть місце роз-
ташування об’єктів на сцені.

2. Відкрийте контекстне меню об’єкта car2 і виконайте команди: дублю-
вати, змінити розмір об’єкта і повернути об’єкт.

3. Розмістіть на сцені два об’єкти. Збільшіть і зменшіть розміри обох 
об’єктів. Вилучіть зі сцени об’єкти.

4.Натисніть кнопку Вибрати новий об’єкт із файла й у вікні Новий 
об’єкт по черзі відкривайте папки Animals, Fantasy та інші і перегляньте 
усі об’єкти, які можна використовувати у власних проектах.

5. Активуйте об’єкт Сцена. Відкрийте вкладку Фони. Натисніть кнопку 
Імпортувати. Відкриється вікно Імпортувати фони. По черзі відкривай-
те папки Inddoors, Nature та інші і перегляньте вміст фонів, якими можна 
заповнювати сцену. Для розміщення вибраного фону на сцені натисніть 
кнопку Гаразд.

 6. Опишіть словами алгоритм завершення роботи комп’ютера.

 7. Розробіть програму переміщення об’єкта із центра сцени на 30 кроків 
угору. Тип об’єкта виберіть самостійно.

 8. Запустіть на виконання один із проектів, що постачається разом із 
програмою, і проаналізуйте результат його виконання.

9. Розробіть програму переміщення об’єкта із центра сцени по квадрату, 
довжина сторони якого дорівнює 40. Після цього він повинен повернути-
ся у центр сцени. Тип об’єкта виберіть самостійно.

П Е Р Е В І Р Я Є М ОП Е Р Е В І Р Я Є М О   С Е Б ЕС Е Б Е
1. Як можна відкрити контекстне меню об’єкта?

2. Назвіть папки, що містяться у вікні Новий об’єкт.

3. Як активізується папка у вікні Новий об’єкт?

4. Для чого в програмі першою використовується команда <Коли 
натиснуто>?

5. Перемістіть робота з початку координат сцени на 40 кроків право-
руч. 

6. Як видалити зі сцени об’єкт?

7. Як можна відкрити вікно Новий об’єкт?

8. Поясніть порядок перенесення команди з блока команд в область 
скриптів.

9. Як команди об’єднуються в блок?

10. Перемістіть робота у точку сцени із заданими координатами.

11. Наведіть порядок вибору об’єкта з папки вікна Новий об’єкт.
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12. Як надається ім’я новому об’єкту?

13. Поясніть порядок зміни розміру об’єкта на сцені.

14. Видаліть зі сцени попередній об’єкт.

15. Розмістіть на сцені новий об’єкт.

5.4. Алгоритми з повторенням

Сутність і структура алгоритмів з повторенням.

Команди середовища Скретч для реалізації циклів.

Сутність технології паралельного програмування.

Збереження й відкриття проектів.

Алгоритми з повторенням – це алгоритми, у яких деяка кількість одних і 
тих самих інструкцій виконується неодноразово.

У теорії алгоритмізації такі алгоритми називають циклічними.

Ïðèêëàä. Ó ìîðñüêîìó ïîðòó ðîçâàíòàæóºòüñÿ ñóõîâàíòàæ, íà ÿêî-
ìó, çîêðåìà, º äåñÿòü êîíòåéíåð³â ç ëèìîíàìè, ðîçòàøîâàíèìè ó ð³çíèõ 
ì³ñöÿõ òðþìó. Êîíòåéíåðè ìàþòü íîìåðè ç PR101 äî PR110. Íåîáõ³ä-
íî ðîçâàíòàæèòè ¿õ ó ïîðÿäêó ¿õí³õ íîìåð³â ³ âèçíà÷èòè âàãó êîæíîãî 
êîíòåéíåðà. Àëãîðèòì âèêîíàííÿ öüîãî ïðîöåñó ìîæå áóòè òàêèì.

1. Включити підйомний кран.
2. Поточним вважати контейнер PR101.
3. Підвести стрілу крана до поточного контейнера.
4. Підняти контейнер.
5. Поставити контейнер на ваги.
6. Визначити вагу.
7. Встановити контейнер у відведене місце.
8. Збільшити номер поточного контейнера на одиницю.
9. Повторити інструкції 3–9 десять разів.
10. Вимкнути підйомний кран.

Ó öüîìó àëãîðèòì³ ³íñòðóêö³¿ ç 3 äî 9 âèêîíóþòüñÿ 10 ðàç³â. Àëå îäí³ 
é ò³ ñàì³ ³íñòðóêö³¿ âèêîíóþòüñÿ íàä ð³çíèìè îá’ºêòàìè, òîáòî íàä ð³ç-
íèìè êîíòåéíåðàìè: ïåðøèé ðàç íàä êîíòåéíåðîì PR101, äðóãèé ðàç 
íàä êîíòåéíåðîì PR102 ³ ò. ä. Îäèí öèêë ó äàíîìó âèïàäêó ì³ñòèòü 7 
³íñòðóêö³é (ç 3 äî 9).

Інструкції, що входять до складу циклу, називають тілом циклу.

Ïðèêëàä. Íàâåäåìî àëãîðèòì çíàõîäæåííÿ ñóìè âñ³õ íåïàðíèõ ÷è-
ñåë â³ä 1 äî 19. Àëãîðèòì ìîæå áóòè òàêèì.

1. Початок.
2. Вибрати поточним число 1.
3. Зробити поточну суму рівною 0.
4. Додати до поточної суми значення поточного числа.
5. Збільшити поточне число на 2.
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6. Повторити інструкції 4–6 десять разів.
7. Кінець.

²íñòðóêö³¿ 4–6 ïîâòîðþþòüñÿ 10 ðàç³â. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïåðøîãî 
öèêëó ïîòî÷íå çíà÷åííÿ ñóìè äîð³âíþº 1, à çíà÷åííÿ ïîòî÷íîãî ÷èñëà 
äîð³âíþº 3. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ äðóãîãî öèêëó âîíè íàáóäóòü â³äïîâ³ä-
íî çíà÷åíü 4 ³ 5. Ï³ñëÿ âèêîíàííÿ 10-ãî öèêëó ïîòî÷íå ÷èñëî íàáóäå 
çíà÷åííÿ 21, àëå âîíî äî ïîòî÷íî¿ ñóìè äîäàâàòèñÿ íå áóäå. Äèíàì³êà 
çì³íè çíà÷åííÿ ïîòî÷íî¿ ñóìè ³ ïîòî÷íîãî ÷èñëà ï³ñëÿ êîæíîãî öèêëó 
íàâåäåíà ó òàáë. 5.1.

Òàáëèöÿ 5.1

Номер циклу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Значення 

поточної суми
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

Поточне число 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Ó ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷ äëÿ îðãàí³çàö³¿ öèêë³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ êî-
ìàíäè, áëîêè ÿêèõ ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 142.

Рис. 142. Блоки команд повторення

Рис. 143. Програма для переміщення Робота

Ïðèêëàä. Ïîòð³áíî çà êîæíîãî çàïóñêó ïðîãðàìè ïåðåì³ùóâàòè Ðî-
áîò 10 ðàç³â, êîæíîãî ðàçó íà 10 êðîê³â. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóºìî êî-
ìàíäó <ïîâòîðèòè 10>, ó ÿêó âñòàâèìî êîìàíäó 
òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 143.
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Çàïóñêàºìî ïðîãðàìó ³ ïåðåêîíóºìîñÿ, ùî Ðîáîò ñïðàâä³ ïåðåì³ùó-
ºòüñÿ 10 ðàç³â, âèêîíóþ÷è ùîðàçó ïî 10 êðîê³â.

Ïðèêëàä. Ñêëàäåìî ïðîãðàìó, ÿêà ïðèìóøóº Ðîáîòà áåçïåðåðâíî 
ïåðåì³ùóâàòèñÿ ïî êîëó. Äëÿ öüîãî ïåðåì³ùóºìî Ðîáîòà, íàïðèêëàä íà 
20 êðîê³â ³ ïîâåðòàºìî éîãî íà 15° ë³âîðó÷. Äëÿ òîãî ùîá Ðîáîò ïîñò³éíî 
âèêîíóâàâ ö³ äâ³ êîìàíäè, ðîçì³ùóºìî ¿õ âñåðåäèí³ êîìàíäè <çàâæäè>
òàê, ÿê ïîêàçàíî íà ðèñ. 144.

Рис. 144. Програма безперервного переміщення Робота по колу

Ï³ñëÿ çàïóñêó ïðîãðàìè Ðîáîò áåçïåðåðâíî îáåðòàºòüñÿ äî òèõ ï³ð, 
ïîêè íå áóäå íàòèñíóòà êíîïêà Çóïèíèòè (êíîïêà ÷åðâîíîãî êîëà). Äëÿ 
ïðîäîâæåííÿ îáåðòàííÿ Ðîáîòà ïîâòîðíî íàòèñêóþòü êíîïêó çåëåíîãî 
ïðàïîðöÿ.

Çàçíà÷èìî, ùî áëîê êîìàíä ìîæíà ïåðåì³ùóâàòè ó ð³çí³ ì³ñöÿ â 
îáëàñò³ ñêðèïò³â. Äëÿ öüîãî âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþºòüñÿ íà ñàìó 
âåðõíþ êîìàíäó, íàòèñêàºòüñÿ ë³âà êíîïêà ìèø³ ³, íå â³äïóñêàþ÷è ¿¿, 
áëîê ïåðåòÿãóºòüñÿ íà íîâå ì³ñöå. 

Êîìàíäè â áëîö³ ïðîãðàìè ìîæíà ðîç’ºäíóâàòè. Äëÿ öüîãî âêàç³âíèê 
ìèø³ âñòàíîâëþºòüñÿ íà íåîáõ³äíó êîìàíäó ³ âèêîíóþòüñÿ íåîáõ³äí³ ä³¿. 

Íàïðèêëàä, ÿêùî âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâèòè íà êîìàíä³ <çà-
âæäè> (ðèñ. 144) ³ çä³éñíèòè ïåðåòÿãóâàííÿ, òî áóäóòü ïåðåì³ùóâà-
òèñÿ òðè êîìàíäè, à ÿêùî âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâèòè íà êîìàíäó 

 ³ çä³éñíèòè ïåðåòÿãóâàííÿ, òî áóäóòü â³ä³-
ðâàí³ äâ³ êîìàíäè. Íàðåøò³, äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ëèøå êîìàíäè <ïåðåì³ñ-
òèòèñü íà 20 êðîê³â>, âêàç³âíèê ìèø³ âñòàíîâëþºòüñÿ íà öþ êîìàíäó.

Ïðèêëàä. Ðîçðîáèìî ïðîãðàìó, ÿêà ï’ÿòü ðàç³â âèêîíóº òàê³ ä³¿: ïå-
ðåì³ùóº Ðîáîòà ç öåíòðà ñöåíè â òî÷êó ç êîîðäèíàòàìèx=70, y=-80, äå 
â³í çíàõîäèòüñÿ ó íåðóõîìîìó ñòàí³ 1 ñ, ïîò³ì ïîâåðòàº éîãî â öåíòð 
ñöåíè. Ïðîãðàìà, ÿêà ðåàë³çóº òàêå ïåðåì³ùåííÿ ðîáîòà, íàâåäåíà íà 
ðèñóíêó 145.
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Рис. 145. Програма переміщення Робота з точки із заданими координатами

Ïðèêëàä. Ñêëàäåìî ïðîãðàìó, ÿêà ïîñò³éíî ïåðåì³ùóº ðîáîòà ãî-
ðèçîíòàëüíî â³ä ïðàâî¿ äî ë³âî¿ ìåæ³ é íàçàä. Î÷åâèäíî, ùî äëÿ öüî-
ãî íåîáõ³äíî âèêîðèñòàòè êîìàíäó <çàâæäè>, ó ÿêó ñë³ä âñòàâèòè 
êîìàíäó<ïåðåì³ñòèòè íà 10 êðîê³â>. Ê³ëüê³ñòü êðîê³â ó êîìàíä³ ìîæíà 
îáðàòè áóäü-ÿêó. ßêùî çàïóñòèòè òàêó ïðîãðàìó, òî ðîáîò ïåðåì³ñòèòü-
ñÿ äî ïðàâî¿ ìåæ³ ³ çóïèíèòüñÿ, òîìó ùî äàë³ éîìó ðóõàòèñÿ í³êóäè, 
õî÷à ïðîãðàìà ïðîäîâæóº âèêîíóâàòèñÿ.

Для того щоб робот повернувся і почав рухатися у зворотному напрямку 
потрібно використати команду <якщо границя, відбити>.

Ñòðóêòóðà ïðîãðàìè, ÿêà ðåàë³çóº òàêèé àëãîðèòì, ïîäàíà íà ðèñ. 
146.

Рис. 146. Програма безперервного переміщення Робота

Ï³ñëÿ çàïóñêó ö³º¿ ïðîãðàìè ðîáîò ïåðåì³ùóºòüñÿ â³ä ïðàâî¿ äî ë³-
âî¿ ãðàíèö³ é íàâïàêè áåçïåðåðâíî äî òèõ ï³ð, ïîêè íå áóäå íàòèñíóòî 
êíîïêó Çóïèíèòè. ßêùî ðîáîò ïåðåì³ùóºòüñÿ ñïðàâà íàë³âî ãîëîâîþ 
äîíèçó, òî öå îçíà÷àº, ùî íà ïàíåë³ âëàñòèâîñòåé îá’ºêòà íàòèñíóòîþ 
áóëà âåðõíÿ êíîïêà ç íàçâîþ <ìîæíà ïîâåðíóòè> (ðèñ. 147).

Рис. 147. Кнопки для встановлення послідовності переміщення об’єкта
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Äëÿ íîðìàëüíîãî ïåðåì³ùåííÿ Ðîáîòà íàòèñêóþòü ñåðåäíþ êíîïêó 
ç íàçâîþ <ïðèéìàòè ò³ëüêè çë³âà íàïðàâî>, à äëÿ ïåðåì³ùåííÿ ñïðàâà 
íàë³âî (íàçàä, àëå íå ðîçâåðòàþ÷èñü) íàòèñêóþòü íèæíþ êíîïêó ç íà-
çâîþ <íå ïîâåðòàòè>.

Зазначимо, що використання алгоритмів з повторенням дозволяє отри-
мати алгоритми, компактніші порівняно з лінійним алгоритмом. Відпо-
відно програма, що їх реалізує, стає коротшою і займає в комп’ютері 
менший обсяг пам’яті.

Íàïðèêëàä, ïîäàíà íà ðèñóíêó 145 ïðîãðàìà, ùî ðåàë³çóº ë³í³éíèé 
àëãîðèòì, ç âèêîðèñòàííÿì áëîêà ïîâòîðåííÿ ìîæå ìàòè âèãëÿä, íà-
âåäåíèé íà ðèñóíêó 148.

Рис. 148. Програма з блоком повторення 
для виконання балериною чотирьох вправ

Скретч надає можливість створювати й одночасно виконувати для одно-
го об’єкта кілька програм.

У теорії програмування таку технологію називають паралельним про-
грамуванням.

Ïðèêëàä. Íåõàé îá’ºêò (Ê³ò) ìàº íåïåðåðâíî ðóõàòèñÿ çë³âà íàïðàâî 
äî ïðàâî¿ ìåæ³ ñöåíè, ïîâåðíóòèñÿ ³ ðóõàòèñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó 
äî ë³âî¿ ìåæ³ ñöåíè, â³ä íå¿ çíîâó íàïðàâî ³ òàê äàë³. Àëå ï³ñëÿ ñòàðòó 
â³í îäðàçó çì³íþº ñâ³é êîë³ð (ðóäèé) íà çåëåíèé ³ ç òàêèì êîëüîðîì ðó-
õàºòüñÿ 3 ñ. Ïîò³ì â³í íàáóâàº ïîïåðåäíüîãî (ðóäîãî) êîëüîðó, îäíî÷àñ-
íî çá³ëüøóºòüñÿ ó ðîçì³ð³, ðóõàºòüñÿ ó òàêîìó ñòàí³ 1 ñ, çíîâó íàáóâàº 
ïîïåðåäíüîãî ðîçì³ðó ³ çåëåíîãî êîëüîðó. Òàêèé ðóõ ïðîäîâæóºòüñÿ 
äîòè, ïîêè íå áóäå íàòèñíóòà ÷åðâîíà êíîïêà.

Äëÿ çì³íè ðóäîãî êîëüîðó íà çåëåíèé ìîæíà âèêîðèñòàòè êîìàíäó 
, ÿêà íàëåæèòü êàòåãîð³¿ Âèãëÿä, à äëÿ â³äíîâ-

ëåííÿ ïîïåðåäíüîãî êîëüîðó – êîìàíäó  ö³º¿ ñàìî¿ 
êàòåãîð³¿. Äëÿ çá³ëüøåííÿ (âçäóòòÿ) îá’ºêòà çàñòîñîâóºòüñÿ êîìàíäà 

. ×èñëî ó ö³é êîìàíä³ ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ 
äîâ³ëüíå.

Ïðîãðàìà, ï³ä êåðóâàííÿì ÿêî¿ îá’ºêò ðóõàºòüñÿ íåïåðåðâíî ñïðàâà íà-
ë³âî é íàâïàêè, ðîçãëÿíóòà ðàí³øå. Âîíà ïîêàçàíà áåç çì³í íà ðèñóíêó 149 
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ë³âîðó÷, à ïðîãðàìà, ï³ä êåðóâàííÿì ÿêî¿ îá’ºêò çì³íþº êîë³ð ³ ðîçì³ð, 
ðîçì³ùåíà íà ðèñóíêó 149 ïðàâîðó÷.

Êîæíó ç öèõ ïðîãðàì ìîæíà âèêîíóâàòè íåçàëåæíî îäíà â³ä îäíî¿. 
Äëÿ öüîãî íàòèñêóþòü çåëåíèé ïðàïîðåöü áåçïîñåðåäíüî íà â³äïîâ³ä-
í³é ïðîãðàì³. Íàïðèêëàä, ÿêùî íàòèñíóòè ïðàïîðåöü ë³âî¿ ïðîãðàìè, 
òî îá’ºêò áóäå ò³ëüêè ðóõàòèñÿ áåç çì³íè êîëüîðó é ðîçì³ðó. ßêùî íà-
òèñíóòè ïðàïîðåöü ïðàâî¿ ïðîãðàìè, òî îá’ºêò áóäå íåðóõîìèì, àëå â³í 
áóäå çì³íþâàòè êîë³ð ³ ðîçì³ð.

Рис. 149. Дві програми для керування одним об’єктом

Для одночасного виконання обох програм слід натиснути зелений пра-
порець, розташований над сценою. Послідовно натискуйте прапорці й 
переконайтеся, що об’єкт повністю виконує умову сформульованого за-
вдання.

Ñóêóïí³ñòü ïðîãðàì ó Ñêðåò÷, çàçâè÷àé, íàçèâàþòü ïðîåêòîì. Íà-
äàìî öüîìó ïðîåêòó ³ì’ÿ ïðîåêò_1 ³ çáåðåæåìî éîãî ó êîðåíåâîìó êà-
òàëîç³ äèñêà F: (çà çàìîâ÷óâàííÿì ïðîåêò çáåð³ãàºòüñÿ ó ïàïö³ Scratch 
Projects, ùî çíàõîäèòüñÿ ó ïàïö³ Ìî¿ äîêóìåíòè). Äëÿ öüîãî ó ðÿäêó 
ìåíþ â³äêðèâàºìî ïóíêò Ôàéë. Â³äêðèºòüñÿ ñïèñîê êîìàíä öüîãî ìåíþ 
(ðèñ. 150).

Рис. 150. Команди меню Файл

Âèêîíóºìî êîìàíäó Çáåðåãòè ÿê…. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî Çáåðåãòè ïðî-
åêò. Íàòèñêóºìî êíîïêó òðèêóòíèêà ó ïîë³ Scratch Projects, ó ðåçóëü-
òàò³ ÷îãî â³äêðèºòüñÿ ïåðåë³ê çîâí³øí³õ çàïàì’ÿòîâóþ÷èõ ïðèñòðî¿â. 
Çíàõîäèìî äèñê F: ³ íàòèñêóºìî íà íüîìó ë³âó êíîïêó ìèø³. Òåïåð ó 
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öüîìó ïîë³ ç’ÿâèòüñÿ ³ì’ÿ äèñêà F: (ðèñ. 151). Ó ïîëå Íîâå ³ì’ÿ ôàéëó
ââîäèìî ³ì’ÿ ïðîåêò_1, ó ïîëå Ïðî öåé ïðîåêò ââîäèìî, íàïðèêëàä, 
òàêå ðå÷åííÿ Äâ³ ïðîãðàìè äëÿ îäíîãî îá’ºêòà.

Ï³ñëÿ öüîãî íàòèñêóºìî êíîïêó Ãàðàçä. Ó ðåçóëüòàò³ ïðîåêò_1 áóäå 
çáåðåæåíî ó êîðåíåâîìó êàòàëîç³ äèñêà F:. Öåé ïðîåêò ìîæíà ó áóäü-
ÿêèé ÷àñ çàâàíòàæèòè â îáëàñòü ñêðèïò³â. Äëÿ öüîãî ó ìåíþ Ôàéë âè-
êîíóºòüñÿ êîìàíäà Â³äêðèòè…, çíàõîäèòüñÿ íà äèñêó F:ïðîåêò_1 ³ íà-
òèñêóºòüñÿ êíîïêà Ãàðàçä. Ï³ñëÿ öüîãî ïðîåêò ìîæíà âèêîíóâàòè àáî 
âíîñèòè äî íüîãî çì³íè. Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðîåêòó ï³ñëÿ éîãî â³äêðèòòÿ 
³ âíåñåííÿ íåîáõ³äíèõ çì³í äîñòàòíüî íàòèñíóòè êíîïêó Çáåðåãòè.

Рис. 151. Вікно для збереження проекту

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О
1. Запустіть програму Скретч. Видаліть поточний об’єкт зі сцени. Знайдіть 
у папці People об’єкт з назвою Football-run і розмістити його на сцені.

2. Надайте об’єкту Football-run ім’я Пеле.

3. Змініть (збільшіть або зменшіть) розмір об’єкта на сцені. Перемістіть 
його у різні місця сцени і спостерігайте за зміною його координат.

4. У категорії Керувати знайдіть команди <зупинити скрипт> і <зупи-
нити все>. Спробуйте самостійно використати ці команди. Ви маєте пе-
ресвітчитись у тому, що блок <зупинити скрипт> зупиняє роботу одного 
скрипта, а блок <зупинити все> – одразу всі скрипти.

5. Опишіть алгоритм руху і змін об’єкта на сцені у результаті виконання 
програми, поданої на рис. 152.

6. Запустіть програму на виконання і перевірте, чи правильно ви зрозу-
міли вказівки програми.

7. Учні змагалися у підтягуванні на перекладині. Перший учень підтяг-
нувся 5 разів, другий – 7, третій – 9, четвертий – 11, а п’ятий – 13 ра-
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зів. Опишіть алгоритм визначення загальної кількості підтягувань усіма 
учнями. 

Рис. 152. Програма для аналізу поведінки об’єкта

 8. Опишіть алгоритм поведінки об’єкта на сцені в результаті виконання 
програми, наведеної на рис. 153.

Рис. 153. Програма для аналізу поведінки об’єкта

9. Складіть програму, у процесі виконання якої об’єкт переміщується 
з точки з координатами x=0, y=0 горизонтально вправо на 100 пунктів, 
затримується на 2 с, потім рухається вертикально вгору на 100 пунктів 
і затримується на 2 с. Після цього він повертає наліво і рухається гори-
зонтально на 100 пунктів і також затримується на 2 с. Нарешті об’єкт 
повертається у точку з координатами x=0, y=0 і зупиняється.

10. У тарілці лежать чотири яблука. Опишіть алгоритм визначення най-
меншого з них за масою, якщо у вашому розпорядженні а) електроні 
ваги;  б) ваги, на яких можна тільки визначити, яке з двох яблук має 
більшу масу. 

П Е Р Е В І Р Я Є М ОП Е Р Е В І Р Я Є М О   С Е Б ЕС Е Б Е
1. Які команди в середовищі Скретч використовуються для реалізації 
алгоритмів з повторенням?

2. Для чого призначена команда <завжди>?

3. Для чого використовується команда <чекати>?

4. Поясніть сутність команди <якщо границя, відбити> .

5. Яке призначення має кнопка <можна повернути>?
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6. Поясніть призначення команд <зупинити скрипт> і <зупинити 
все>.
7. Скільки разів виконуватимуться інструкції тіла циклу в алгоритмі, на-
веденому на рис. 148?
8. Як переміщується блок команд в області скриптів?
9. Поясніть призначення кнопки <приймати тільки зліва направо>.
10. Для чого призначена кнопка <Не повертати>?
11. Поясніть сутність алгоритму з повторенням.
12. Наведіть приклад алгоритму з повторенням.
13. Що називають тілом циклу в алгоритмах з повторенням?
14. Як зміниться алгоритм знаходження суми непарних чисел, якщо по-
трібно додати числа від 5 до 21, а потім числа від 7 до 19?
15. Яке значення набуде поточна сума після 5-го циклу в алгоритмі, на-
веденому в п. 14?
16. Як можна призупинити і продовжити виконання програми?
17. Поясніть, як роз’єднуються команди в блоці програм.
18. Як можна перемістити об’єкт в точку сцени із заданими 
координатами?

5.5. Створення власних об’єктів і фону сцени

Основні можливості графічного редактора Скретч.

Методика створення об’єктів за допомогою команд категорії Олівець.

Програма створення візерунку.

Ñêðåò÷ ìàº çíà÷íó ê³ëüê³ñòü âáóäîâàíèõ îá’ºêò³â, ¿õ îáðàç³â ³ ð³çíèõ 
âèä³â òëà ñöåíè, ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â ïðîãðàìàõ, ùî ðîçðî-
áëÿþòüñÿ.

Середовище Скретч надає можливість створювати власні об’єкти і фони 
сцени за допомогою вбудованого графічного редактора і блоків команд 
категорії Олівець. До створеного малюнка можна додавати існуючі об’єкти.

Рис. 154. Вікно графічного редактора Скретч
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Ðîçãëÿíåìî ñïî÷àòêó îñíîâí³ îñîáëèâîñò³ ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà 
Ñêðåò÷. Ïðèíöèïîâî éîãî çàñòîñóâàííÿ íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âèêîðèñ-
òàííÿ ³íñòðóìåí³â ³ ìåòîä³â çâè÷àéíîãî ðàñòðîâîãî ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà, 
íàïðèêëàä, Paint. Äëÿ ñòâîðåííÿ âëàñíîãî îá’ºêòà ãðàô³÷íèé ðåäàêòîð 
çàïóñêàºòüñÿ íàòèñíåííÿì êíîïêè Íàìàëþâàòè íîâèé îá’ºêò, ùî ðîçòà-
øîâàíà íèæ÷å ñöåíè. Ó ðåçóëüòàò³ â³äêðèºòüñÿ â³êíî, ïîêàçàíå íà ðèñóí-
êó 154, íà ÿêîìó ïîäàíî ³ íàçâè êíîïîê ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà. 

Ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ âêàç³âíèêà ìèø³ íà áóäü-ÿêèé åëåìåíò ðåäàêòî-
ðà ñïëèâàº éîãî íàçâà àáî ïðèçíà÷åííÿ. ßêùî íàòèñíóòè êëàâ³øó Shift 
³ êëàöíóòè îäíó ç êíîïîê , òî íà åêðàí³ ç’ÿâèòüñÿ â³êîíöå (ðèñ. 
155), ó ÿêîìó ìîæíà òî÷íî âêàçàòè ðîçì³ð îá’ºêòà, ùî çíàõîäèòüñÿ íà 
Ðîáî÷îìó ñòîë³ ðåäàêòîðà.

Рис. 155. Встановлення масштабу

ßêùî àíàëîã³÷í³ ä³¿ âèêîíàòè íàä êíîïêàìè , òî ç’ÿâèòüñÿ 
â³êîíöå (ðèñ. 156), ó ÿêîìó ìîæíà òî÷íî âñòàíîâèòè êóò îáåðòàííÿ 
îá’ºêòà, ñòâîðåíîãî çà äîïîìîãîþ ðåäàêòîðà.

Рис. 156. Встановлення кута повороту

Êíîïêà º ïîêàæ÷èêîì êîëüîðó: âåðõí³é êâàäðàò – öå êîë³ð ìàëþ-
âàííÿ, íèæí³é – êîë³ð òëà. Äëÿ çì³íè êîëüîðó ìàëþâàííÿ âêàç³âíèê 
ìèø³ âñòàíîâëþþòü íà âèáðàíèé êîë³ð ³ íàòèñêóþòü ë³âó êíîïêó ìèø³, 
à äëÿ çì³íè êîëüîðó òëà íàòèñêóþòü ïðàâó êíîïêó ìèø³. Íàòèñíåííÿ 
êíîïêè ìèø³ íà ïîäâ³éí³é ñòð³ëö³ á³ëÿ öèõ êâàäðàò³â ïðèçâîäèòü äî 
çì³íè êîëüîð³â ì³ñöÿìè.

Ñêëàä ³íñòðóìåíò³â ðåäàêòîðà ïîêàçàíî íà ðèñ. 157.

Рис. 157. Інструменти графічного редактора Скретч
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Натиснення на кнопку Гаразд (рис. 154) призводить до збереження 
створеного малюнка на сцені й закриття редактора, а натиснення на 
кнопку Скасувати – до закриття редактора без збереження малюнка.

Êíîïêà  ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîçì³ùåí-
íÿ íà ñòâîðåíîìó ìàëþíêó êîîðäèíàò, ïî÷àòîê ÿêèõ ñï³âïàäàº ç öåí-
òðîì ìàëþíêà. Äëÿ çì³íè ïîëîæåííÿ êîîðäèíàò âêàç³âíèê ìèø³ âñòà-
íîâëþþòü â ¿õ öåíòð, íàòèñêàþòü ë³âó êíîïêó ìèø³ ³, íå â³äïóñêàþ÷è 
¿¿, ïåðåòÿãóþþòü öåíòð êîîðäèíàò íà ³íøå ì³ñöå.

Ð³çíèöÿ ñòâîðåííÿ ôîíó ñöåíè â³ä ñòâîðåííÿ âëàñíîãî îá’ºêòà ïîëÿ-
ãàº ó òàêîìó. Ñïî÷àòêó íàòèñêóþòü êíîïêó Ñöåíà, ïîò³ì â³äêðèâàºòüñÿ 
âêëàäêà Ôîíè ³ íàòèñêóþòü êíîïêó Ìàëþâàòè. Óíàñë³äîê â³äêðèºòüñÿ 
â³êíî ãðàô³÷íîãî ðåäàêòîðà. Ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà ïðèñòóïàòè äî ñòâîðåííÿ 
ôîíó ñöåíè. Äëÿ ïåðåíåñåííÿ ñòâîðåíîãî òëà íà ñöåíó íàòèñêóþòü êíîïêó 
Ãàðàçä. Ó òàáëèö³ 5.2 íàâåäåí³ êîäè ³ â³äïîâ³äí³ ¿ì êîëüîðè îë³âöÿ.

Òàáëèöÿ 5.2

Код
кольору

Колір олівця

0 Червоний

20 Помаранчевий

30 Жовтий

70 Зелений

100 Блакитний

150 Фіолетовий

Рис. 158. Команди 
категорії Олівець

Ïåðåéäåìî òåïåð äî ñòâîðåííÿ ìàëþíê³â çà äîïîìîãîþ áëîê³â êàòå-
ãîð³¿ Îë³âåöü, ñêëàä ÿêèõ íàâåäåíî íà ðèñóíêó 157.

Інструмент Олівець виконує рисунок приблизно так, як би виконувала 
його людина.

Створення малюнка полягає в тому, що програмно олівець опускається 
на папір, переміщується на певну кількість кроків, потім піднімається.

Також програмно здійснюється керування кольором, шириною ліній і 
тінню (яскравістю) олівця.
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Ä³àïàçîí ìîæëèâèõ çíà÷åíü ò³í³ çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ â³ä 0 äî 100. 
Íóëüîâå çíà÷åííÿ â³äïîâ³äàº ÷îðíîìó êîëüîðó ò³í³, à çíà÷åííÿ 100 –
á³ëîìó.

Íà ðèñóíêó 159 ïîäàíî ïðèêëàä ïðîãðàìè ìàëþâàííÿ ïðÿìîêóòíîãî 
òðèêóòíèêà ÷åðâîíèì êîëüîðîì.

Çàçíà÷èìî, ùî êîìàíäà  âèëó÷àº ç³ ñöåíè ëèøå ìàëþíîê, 
ñòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ îë³âöÿ, íà ôîí ñöåíè ³ ðîçòàøîâàí³ íà ñöåí³ 
îá’ºêòè âîíà íå âïëèâàº.

Рис. 159. Програма малювання прямокутного трикутника

Çà äîïîìîãîþ êîìàíäè  ìîæíà ñòâîðþâàòè â³çåðóíêè ç îáðà-
íèõ îá’ºêò³â. Íàïðèêëàä, ïðîãðàìà, íàâåäåíà íà ðèñóíêó 160, ñòâîðþº 
ç îá’ºêòà sun, ðîçòàøîâàíîãî ó ïàïö³ Fantasy, â³çåðóíîê, íàâåäåíèé íà 
ðèñóíêó 161.

Рис. 160. Програма створення візерунка
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Рис. 161. Візерунок із дванадцяти об’єктів sun

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О
 1. Запустіть графічний редактор середовища Скретч. Виберіть інстру-
мент Пензель, зелений колір для малювання (нагадуємо, що для цього 
ліву кнопку миші натискують на відповідному кольорі) і накресліть в об-
ласті малювання довільну лінію. Змініть товщину пензля, для чого на-
тисніть кнопку , виберіть нову товщину і накресліть ще 
одну лінію. За аналогією накресліть дві червоні і дві жовті лінії.

2. Виберіть інструмент Стирачка і видаліть ним усі накреслені лі-
нії. Розмір інструмента Стирачка змінюйте за допомогою кнопки 

.

3. Виберіть інструмент Лінія і за аналогією з попереднім накресліть 
декілька ліній різного кольору і різної товщини. Пам’ятайте, що за на-
тисненої клавіші Shift можна накреслити строго вертикальні або строго 
горизонтальні лінії.

4. Виберіть інструмент Прямокутник, намалюйте ним прямокутник си-
нім кольором і залийте його жовтим кольором. Потім виберіть інструмент 
Еліпс, намалюйте в прямокутнику шість еліпсів і залийте їх кольором так, 
як зображено на рисунку 162. Пам’ятайте, що коло правильної форми 
можна створити, утримуючи натиснутою клавішу Shift.

Рис. 162. Малюнок, створений за допомогою графічного редактора Скретч
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5. Виберіть інструмент Прямокутник, намалюйте баскетбольне поле, 
позначте білою лінією середину поля і баскетбольні щити. Після цьо-
го розмістіть біля лівого щита спортсмена, який перехоплює м’яч. Для 
цього натисніть у графічному редакторі кнопку Імпортувати, відкрийте 
папку People, знайдіть і виберіть об’єкт girl3-basketball і після цього на-
тисніть кнопку Гаразд. У результаті цей об’єкт з’явиться на полі.

Натисніть кілька разів кнопку Зменшити так, щоб спортсмен набув від-
повідного зросту і перетягніть його до лівої кромки поля. У результаті 
маєте отримати зображення, подане на риснку 163. Для розміщення 
малюнка на сцені натисніть кнопку Гаразд.

Рис. 163. Малюнок з імпортованим об’єктом girl3-basketball

6. Складіть алгоритм підготовки Вашого рюкзака до школи на четвер.

7. На кожній стороні кубика написані цифри від 1 до 6. Кубик кидається 
8 разів. Складіть алгоритм підрахунку кількості випадання цифри 5.

8. Намалюйте футбольне поле. Виберіть інструмент Текст, потім необ-
хідний шрифт та його розмір. Встановіть вказівник миші на необхідному 
місці поля й уведіть текст, наприклад, Воротар.

9. Намалюйте квадрат із вписаним колом і біля нього розмістіть два 
об’єкти: girl-standingsgirl3-standingпапки People. Інструментом Вибра-
ти обведіть у рамку об’єкт girl-standing і натисніть клавішу Delete. Цей 
об’єкт буде видалено. Виберіть інструмент Штампування, обведіть 
рамкою об’єкт girl3, перемістіть вказівник миші на вільне місце поля і 
натисніть ліву кнопку миші. Так можна отримати необхідну кількість його 
копій. Для припинення копіювання об’єкта слід натиснути будь-яку кноп-
ку графічного редактора.

П Е Р Е В І Р Я Є М ОП Е Р Е В І Р Я Є М О   С Е Б ЕС Е Б Е
1. Як запускається графічний редактор Скретч?

2. Чи можна до створеного малюнка додати об’єкти Скретч?

3. Як встановлюється колір малювання?

4. Як встановлюється колір фону?

5. Для чого призначена команда Штамп?

6. За допомогою яких засобів створюються об’єкти і тло сцени?
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7. Як можна точно встановити розмір об’єкта?

8. Як точно встановлюється кут обертання об’єкта?

9. За допомогою якого інструмента змінюється положення центра на 
спрайті?

10. Назвіть основні команди категорії Олівець.

11. За допомогою якої команди можна змінити товщину лінії олівця?

12. Назвіть склад і призначення інструментів графічного редактора 
Скретч.

13. Поясніть порядок збереження проекту.

14. Як встановлюється фон сцени?

15. Поясніть сутність малювання за допомогою олівця.

16. Які дії виконуються за допомогою команди Очистити?

5.6. Алгоритми з вкладеними циклами

Сутність і структура алгоритмів з вкладеними циклами.

Програмування алгоритмів з вкладеними циклами.

Розробка проектів з анімаціями.

Використання команд категорії Олівець в процесі програмування 
алгоритмів з вкладеними циклами.

Алгоритми з вкладеними циклами – це такі алгоритми, у яких інструкції 
одного циклу вкладені в інструкції іншого циклу. Цикл, який вкладений у 
інший, називають внутрішнім, а цикл, у який вкладено внутрішній, на-
зивають зовнішнім.

Ñõåìàòè÷íî àëãîðèòìè ç âêëàäåíèìè öèêëàìè ìàþòü òàêó ñòðóê-
òóðó.

1. Початок.
2. Інструкції зовнішнього циклу.
3. Інструкції внутрішнього циклу.
4. Інструкції зовнішнього циклу.
5. Кінець.

Äëÿ êîæíîãî çîâí³øíüîãî öèêëó âíóòð³øí³é öèêë âèêîíóºòüñÿ çà-
äàíó (n) ê³ëüê³ñòü ðàç³â. Âêëàäåííÿ öèêë³â ìîæå áóòè áàãàòîêðàòíèì 
(äâîêðàòíèì, òðèêðàòíèì ³ á³ëüøå). Âèùå íàâåäåíà ñòðóêòóðà îäíî-
êðàòíîãî âêëàäåííÿ öèêë³â.

Ïðèêëàä. Ó÷åíü îòðèìàâ â³ä ó÷èòåëÿ çàâäàííÿ íàìàëþâàòè çà äîïî-
ìîãîþ êîìï’þòåðà íà ÷îòèðüîõ ñòîð³íêàõ ï’ÿòü îë³ìï³éñüêèõ ê³ëåöü 
êîæíå îêðåìèì êîëüîðîì. Ó÷åíü ðîçðîáèâ òàêèé àëãîðèòì âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ.

1. Початок.
2. Перша сторінка є поточною.
3. Перший колір є поточним.
4. Накреслити коло.
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5. Вибрати поточним наступний колір.
6. Повторити інструкції 4 і 5 п’ять разів.
7. Вибрати поточною наступну сторінку.
8. Повторити інструкції 3–7 чотири рази.
9. Кінець.

²íñòðóêö³¿ 4–5 ñêëàäàþòü âíóòð³øí³é öèêë. Âîíè çàáåçïå÷óþòü íà-
êðåñëåííÿ ï’ÿòè ê³ë, êîæíå ³ç ÿêèõ ìàº ð³çíèé êîë³ð. ²íñòðóêö³¿ 3, 7 ³ 
8 – öå ³íñòðóêö³¿ çîâí³øíüîãî öèêëó, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ 4 ðàçè.

Ïðèêëàä. Äàíî òðè ðÿäêè ö³ëèõ ÷èñåë:

1 2 3 4 5

1 3 5 7 9

1 4 7 10   1 3

Êîæåí ðÿäîê ì³ñòèòü 5 ÷èñåë. Ïåðøå ÷èñëî êîæíîãî ðÿäêà äîð³âíþº 
1. Êîæíå íàñòóïíå ÷èñëî á³ëüøå ïîïåðåäíüîãî ó ïåðøîìó ðÿäêó íà 1, 
ó äðóãîìó ðÿäêó íà 2 ³ ó òðåòüîìó ðÿäêó íà 3. Àëãîðèòì çíàõîäæåííÿ 
ñóìè ÷èñåë êîæíîãî ðÿäêà ìîæå áóòè òàêèì.

1. Початок.
2. Поточна різниця між числами дорівнює 1.
3. Поточна сума чисел рядка дорівнює 0.
4. Значення поточного числа дорівнює 1.
5. До поточної суми додати поточне число.
6. Збільшити поточне число на значення поточної різниці.
7. Повторити інструкції 5 і 6 п’ять разів.
8. Вивести значення суми чисел поточного рядка.
9. Збільшити поточну різницю на 1.
10. Повторити інструкції 3–9 три рази.
11. Кінець.

Ðîçãëÿíåìî òåïåð ïðèêëàä ðåàë³çàö³¿ àëãîðèòì³â ç âêëàäåíèìè öè-
êëàìè â ñåðåäîâèù³ Ñêðåò÷.

Ïðèêëàä 1. Ïîòð³áíî ðîçðîáèòè ïðîåêò, ï³ä ÷àñ ðåàë³çàö³¿ ÿêîãî 
îá’ºêò (ïàïóãà) áåçïåðåðâíî ë³òàº ãîðèçîíòàëüíî â³ä ë³âî¿ äî ïðàâî¿ 
ìåæ³ ñöåíè ³ ïðè öüîìó âèäàº çâóêè: ñïî÷àòêó îäèí òèï çâóêó, ÿêèé 
ïîâòîðþºòüñÿ 10 ðàç³â, ïîò³ì â³í çì³íþºòüñÿ ³íøèì çâóêîì, ÿêèé òàêîæ 
ïîâòîðþºòüñÿ 10 ðàç³â.

Àíàë³ç ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ äîçâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ïî-
òð³áíî ðîçðîáèòè ïðîåêò ç àí³ìàö³ºþ.

Анімація в середовищі Скретч створюється шляхом швидкого змінення 
зображення різних образів одного об’єкта. Через це складається вра-
ження, що об’єкт рухається. Чим більше образів має об’єкт, тим анімація 
буде якіснішою. Але простий ефект анімації досягається вже для двох 
образів об’єкта.

Ñïî÷àòêó ðîçðîáëÿºìî ïðîãðàìó, ùî êåðóº ïîëüîòîì ïàïóãè. Äëÿ 
öüîãî âèëó÷àºìî ç³ ñöåíè Êîòà ³ íàòèñêóºìî íà êíîïêó Âèáðàòè íîâèé
îá’ºêò ç ôàéëà. Â³äêðèºòüñÿ â³êíî Íîâèé îá’ºêò, ó ÿêîìó â³äêðèâàºìî 
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ïàïêó Animals, íàòèñêóºìî êíîïêó Ãàðàçä, çíàõîäèìî îá’ºêò parrot1-a 
(ïàïóãà), íàòèñêóºìî íà íüîìó ë³âó êíîïêó ìèø³, à ïîò³ì – ùå ðàç êíîï-
êó Ãàðàçä. Íà ñöåí³ ç’ÿâèòüñÿ ïàïóãà, ó ÿêîãî êðèëà ï³äíÿò³ äîãîðè. 
Âèêëèêàºìî êîíòåêñòíå ìåíþ ïàïóãè, âèêîíóºìî â íüîìó êîìàíäó Çì³-
íèòè ðîçì³ð îá’ºêòà ³ çìåíøóºìî ðîçì³ð ïàïóãè.

Äëÿ òîãî ùîá ïàïóãà ìàõàâ êðèëàìè, íåîáõ³äíî ïîñë³äîâíî øâèäêî 
çì³íþâàòè çîáðàæåííÿ ïàïóãè ç ð³çíèìè ïîëîæåíÿìè éîãî êðèë. Ñàìå 
òàê ñòâîðþþòüñÿ àí³ìàö³¿. Ó ïàïö³ Animals º ùå îäèí îáðàç ïàïóãè, à 
ñàìå ç îïóùåíèìè êðèëàìè (parrot1-b). ßêùî øâèäêî ïîêàçóâàòè íà 
åêðàí³ ñïî÷àòêó ïåðøó ìîäåëü ïàïóãè, à ïîò³ì äðóãó, òî òàêà çì³íà íà 
åêðàí³ áóäå ñïðèéìàòèñÿ ÿê ìàõàííÿ êðèëàìè.

Îáèäâ³ ìîäåë³ ïàïóãè íåîáõ³äíî ðîçì³ñòèòè â îáëàñò³ ñêðèïò³â. Äëÿ 
öüîãî â îáëàñò³ Âëàñòèâîñò³ îá’ºêòà íàòèñêóºòüñÿ êíîïêà Îáðàçè. Ó ðå-
çóëüòàò³ â îáëàñò³ ñêðèïò³â ç’ÿâèòüñÿ ïàïóãà ç ï³äíÿòèìè âãîðó êðèëà-
ìè. Ñþäè æ íåîáõ³äíî ïåðåì³ñòèòè ³ ïàïóãó ç îïóùåíèìè êðèëàìè. Äëÿ 
öüîãî ó ðÿäêó Íîâèé îáðàç íàòèñêóºìî êíîïêó ²ìïîðòóâàòè.

Â³äêðèºòüñÿ â³êíî ²ìïîðòóâàòè îáðàç, ó ÿêîìó çíàõîäèìî ïàïóãó 
parrot1-b ³ âèêîíóºìî ä³¿, àíàëîã³÷í³ òèì, ÿê³ âèêîíóâàëèñÿ íàä ïîïå-
ðåäíüîþ ìîäåëëþ ïàïóãè.

Ó ðåçóëüòàò³ âèêîíàíèõ ä³é â îáëàñò³ ñêðèïò³â áóäóòü ðîçì³ùåí³ äâ³ 
ìîäåë³ ïàïóãè (ðèñ. 164).

Рис. 164. Два зображення папуги

Òåïåð ïåðåõîäèìî áåçïîñåðåäíüî äî ðîçðîáêè ïðîåêòó. Äëÿ öüîãî 
íàòèñêóºìî êíîïêó Ñêðèïòè ³ êîíñòðóþºìî äâ³ ïðîãðàìè, ïîäàí³ íà 
ðèñóíêó 165.

Рис. 165. Програми керування польотом папуги і генерування звуків
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Ë³âà ïðîãðàìà êåðóº ïîëüîòîì ïàïóãè. ¯¿ ñòðóêòóðà íàì óæå çíàéî-

ìà. Íîâîþ òóò º êîìàíäà , çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ïî÷åðãîâî 
â³äîáðàæàþòüñÿ äâà çîáðàæåííÿ ïàïóãè, çà ðàõóíîê ÷îãî ñòâîðþºòüñÿ 
åôåêò ìàõàííÿ êðèëàìè. Íàòèñíåìî çåëåíèé ïðàïîðåöü íà ë³â³é ïðî-
ãðàì³ ³ ïåðåêîíóºìîñÿ, ùî ïàïóãà ñïðàâä³ ë³òàº, àëå íå â³äòâîðþº í³ÿ-
êèõ çâóê³â. Ãåíåðóâàííÿ çâóê³â ìîæíà ðåàë³çóâàòè ð³çíèìè ìåòîäàìè.

Îäèí ³ç íàéïðîñò³øèõ ðåàë³çóºòüñÿ ïðîãðàìîþ, ùî ðîçòàøîâàíà ïðà-
âîðó÷ íà ðèñ. 165.

Çóïèíèìî ïåðøó ïðîãðàìó ³ íàòèñíåìî çàãàëüíèé çåëåíèé ïðàïî-
ðåöü. Òåïåð ïàïóãà ë³òàº ó ñóïðîâîä³ äâîõ çâóê³â: ñïî÷àòêó 10 ðàç³â 
óäàðÿº â áàðàáàí, ïîò³ì 10 ðàç³â çâó÷èòü ìåëîä³ÿ ç îäí³º¿ íîòè. Îòæå, 
ñòâîðþºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ïàïóãà ë³òàº ï³ä àêîìïàíåìåíò áàðàáàííîãî 
áîþ ³ ìîíîòîííî¿ ìåëîä³¿.

Ïðèêëàä 2. Ñêëàäåìî ïðîãðàìó, çà ÿêîþ Ê³ò çà äîïîìîãîþ îë³âöÿ 
ìàëþº ï’ÿòü êâàäðàò³â ç ð³çíèì êîëüîðîì êîæíî¿ éîãî ñòîðîíè íà ôîí³ 
ñöåíè gravel-desert ïàïêè Nature, ïî÷èíàþ÷è ç ¿¿ öåíòðà.

Òîâùèíà ë³í³¿ îë³âöÿ äîð³âíþº ï’ÿòü ïóíêò³â, à êîæíèé íàñòóï-
íèé êâàäðàò ðîçòàøîâàíèé â³ä ïîïåðåäíüîãî íà 20 ïóíêò³â ïðàâîðó÷ ³ 
âèùå. Çàâäàííÿ ðåàë³çóºòüñÿ àëãîðèòìîì ç äâîêðàòíèìè âêëàäåíèìè 
öèêëàìè.

Ïðîãðàìà, ÿêà ðåàë³çóº öå çàâäàííÿ, íàâåäåíà íà ðèñóíêó 166.

Рис. 166. Програма малювання п’яти квадратів за допомогою олівця
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Íà ðèñ. 167 íàâåäåíî ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ ïðîãðàìè.

Рис. 167. П’ять квадратів, намальованих за допомогою олівця

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О
1. Опишіть алгоритм руху автомобіля car2 у процесі виконання програми, 
наведеної на рисунку 168.

Óâåä³òü öþ ïðîãðàìó, çàïóñò³òü ¿¿ íà âèêîíàííÿ ³ ïåðåêîíàéòåñÿ ó 
ïðàâèëüíîìó íàïèñàí³ àëãîðèòìó. ×è â³äïîâ³äàº Âàø àëãîðèòì ä³é-
ñíîñò³? ßêùî àëãîðèòèì íåïðàâèëüíèé, òî çíàéä³òü ñâî¿ ïîìèëêè.

Рис. 168. Програма керування рухом автомобіля

 2. До програми, наведеної на рисунку 168, додати ще одну програму, 
яка постійно генерує шум двигуна і змінює колір автомобіля через 
кожні 6 с.

3. Зберегти програми, одна з яких наведена на рисунку 168, а друга 
отримана під час виконання завдання пункту 2, з ім’ям моя розробка_1 
у папці Sсratch Projects. Закрити програму Скретч, запустити її ще раз, 
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знайти і виконати проект моя розробка_1. Переконатися, що автомобіль 
виконує ті самі дії, що й попереднього разу.

4. Змініть у проекті моя розробка_1 деякі числові дані, виконайте проект 
і проаналізуйте результат його виконання.

5. Складіть алгоритм за результатом виконання програми, наведеної на 
рисунку 169.

 6. У школі три п’ятих класи з 23-ма учнями у кожному класі. Складіть 
алгоритм підрахунку у кожному класі учениць з іменем <Олена>.

 7. У секторі стадіону 12 рядів. У першому ряду 20 місць, а у кожному на-
ступному на 2 місця більше, ніж у попередньому. Складіть алгоритм об-
числення загальної кількості місць у секторі. 

Рис. 169. Програма для самостійного аналізу поведінки об’єкта

8. Відвідайте сайт Скертч-спільноти http://scratch.mit.edu. Перегляньте 
два проекти за обраною вами тематикою. Виконайте ці проекти, про-
аналізуйте їхні переваги і недоліки. Оцініть їх за дванадцятибальною 
системою.

 9. Розробіть проект з двома програмами. Одна програма керує безпе-
рервним рухом автомобіля горизонтально від лівої до правої межі сцени 
і назад. Під час руху автомобіля зліва направо він має червоний колір, а 
справа наліво – білий.

П Е Р Е В І Р Я Є М ОП Е Р Е В І Р Я Є М О   С Е Б ЕС Е Б Е
1. Для чого призначена кнопка Імпортувати?

2. Для чого призначена кнопка <наступний образ>?

3. Для чого призначена команда <змінити ефект колір на>?

4. Поясніть сутність команди <очистити графічні ефекти>.

5. Для чого використовується команда <змінити ефект вздуття на>?

6. Які команди містить пункт меню Файл?
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7. Як досягається ефект махання крилами папуги?

8. У чому полягає сутність паралельного програмування?

9. Як можна запустити на виконання одну з двох програм проекту?

10. Як виконується збереження проекту?

11. Як завантажується проект з жорсткого диска в область скриптів?

12. У чому полягає сутність алгоритмів із вкладеними циклами?

13. Наведіть приклад алгоритму з вкладеним циклом.

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№8

Òåìà:
Ознайомлення з навчальним 
середовищем програмування

Ìåòà: Навчитися створювати прості програми

1. Çàïóñò³òü ïðîãðàìó Ñêðåò÷. Ïðîàíàë³çóéòå çì³ñò âåðõíüîãî ðÿäêà 
ãîëîâíîãî â³êíà ïðîãðàìè. Ñêîðèñòàéòåñÿ ñèñòåìíèìè êíîïêàìè (Çãîð-
íóòè, Ðîçãîðíóòè ³ Çàêðèòè) ³ ïåðåêîíàéòåñÿ ó ïðàâèëüíîìó âèêîíàíí³ 
çàçíà÷åíèõ ä³é.

2. Çíàéä³òü ó äðóãîìó ðÿäêó â³êíà, ÿêèé ìàº íàçâó Ìåíþ ³ êíîï-

êè óïðàâë³ííÿ êíîïêó Âñòàíîâèòè ìîâó: . Ïî÷åðãîâî 
âñòàíîâ³òü óêðà¿íñüêó, ðîñ³éñüêó é àíãë³éñüêó ìîâè. Ïåðåêîíàéòåñÿ, 
ùî â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíî¿ ìîâè çì³íþþòüñÿ âñ³ íàçâè â ãîëîâíîìó 
â³êí³ ïðîãðàìè.

3. Ïî÷åðãîâî àêòèâóéòå óñ³ êíîïêè êàòåãîð³é êîìàíä ³ ñïîñòåð³ãàé-
òå çà ïåðåë³êîì êîìàíä êîæíî¿ êàòåãîð³¿. Çâåðí³òü óâàãó, ùî êîìàíäè 
ìàþòü òîé ñàìèé êîë³ð, ùî é â³äïîâ³äíà êàòåãîð³ÿ.

Ïåðåòÿãí³òü â îáëàñòü ñêðèïò³â êîìàíäó  êà-

òåãîð³¿ Ðóõ, äî íå¿ ïðèºäíàéòå êîìàíäó  êàòåãîð³¿ 

Âèãëÿä, à äî îñòàííüî¿ – êîìàíäó  êàòåãîð³¿ Êåðóâàòè.
Ó îáëàñò³ ñêðèïò³â ç’ÿâèòüñÿ áëîê êîìàíä, ïîêàçàíèé íà ðèñ. 170.

Рис. 170. Програма з трьох блоків

Ñïðîáóéòå â³äîêðåìèòè â³ä áëîêó êîìàíä ëèøå êîìàíäó 
. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî òàêó îïåðàö³þ âèêîíà-

òè íåìîæëèâî. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ìîæíà â³äîêðåìèòè îäíó êîìàí-
äó  àáî îäðàçó äâ³ êîìàíäè  ³ 

.
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Çâ³ëüí³òü îáëàñòü ñêðèïò³â â³ä áëîêó êîìàíä. Äëÿ öüîãî âñòàíîâ³òü 
âêàç³âíèê ìèø³ íà ïåðøó êîìàíäó, íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³, ³ íå 
â³äïóñêàþ÷è ¿¿, ïåðåòÿãí³òü óâåñü áëîê â îáëàñòü êîìàíä.

4. Íà ñöåí³ ó äàíèé ìîìåíò ìàº áóòè ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò – ðóäèé 
Ê³ò. Çá³ëüø³òü ³ çìåíø³òü éîãî ðîçì³ð. Äëÿ öüîãî ó ðÿäêó Ìåíþ ³ êíîï-
êè óïðàâë³ííÿ çíàéä³òü êíîïêè Çá³ëüøèòè îá’ºêò ³ Çìåíøèòè îá’ºêò.
Íàòèñí³òü íà îäíó ç öèõ êíîïîê, ïîò³ì âñòàíîâ³òü âêàç³âíèê ìèø³ íà 
îá’ºêò Ê³ò ³ íàòèñêóéòå ê³ëüêà ðàç³â ë³âó êíîïêó ìèø³. Ç êîæíèì íà-
òèñíåííÿì îá’ºêò áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ (àáî çìåíøóâàòèñÿ).

Çì³í³òü ðîçì³ð îá’ºêòà ³íøèì ñïîñîáîì. Äëÿ öüîãî â³äêðèéòå êîíòåê-
ñòíå ìåíþ îá’ºêòà (íàòèñí³òü íà íüîìó ïðàâó êíîïêó ìèø³) ³ âèêîíàéòå 
êîìàíäó Çì³íèòè ðîçì³ð îá’ºêòà. Ó ðåçóëüòàò³ á³ëÿ îá’ºêòà ç’ÿâèòüñÿ 
ïîäâ³éíà ñòð³ëêà. Âñòàíîâ³òü íà í³é âêàç³âíèê, íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó 
ìèø³ ³, íå â³äïóñêàþ÷è ¿¿, ïåðåòÿãóéòå ìèøó âïðàâî àáî âë³âî. Ðîçì³ð 
îá’ºêòà áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ àáî çìåíøóâàòèñÿ.

5. Çì³í³òü íàçâó îá’ºêòà. Çâåðí³òü óâàãó, ùî â îáëàñò³ Îá’ºêòè ïî-
òî÷íîãî ðÿäêó ðîçòàøîâàíèé îá’ºêò Ê³ò ç íàçâîþ Îá’ºêò1. Äëÿ çì³íè 
³ìåí³ îá’ºêòà âñòàíîâ³òü âêàç³âíèê ìèø³ ó ïîëå Îá’ºêò1 ³ çà äîïîìîãîþ 
êëàâ³àòóðè ââåä³òü ³ì’ÿ Äîáðèé ³ íàòèñí³òü êëàâ³øó Enter.

6. Çì³í³òü ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îá’ºêòà íà ñöåí³. Äëÿ öüîãî âñòàíîâ³òü 
âêàç³âíèê ìèø³ íà îá’ºêò, íàòèñí³òü ë³âó êíîïêó ìèø³ ³, íå â³äïóñêà-
þ÷è ¿¿, ïåðåì³ñò³òü íà íîâå ì³ñöå ñöåíè. Ï³ñëÿ öüîãî êíîïêó ìèø³ â³ä-
ïóñò³òü.

7. Ñêîðèñòàéòåñÿ êíîïêàìè Ó çìåíøåíèé ðîçì³ð, Ó ïîâíèé ðîçì³ð ³ 
ó Ðåæèì ïåðåãëÿäó. Ïî÷åðãîâî íàòèñêóéòå íà ö³ êíîïêè ³ ïåðåêîíàéòå-
ñÿ, ùî íàòèñíåííÿ êíîïêè Ó ïîâíèé ðîçì³ð ïðèçâåäå äî ïîä³ëó ãîëîâ-
íîãî â³êíà ïðèáëèçíî íà òðè ð³âí³ ÷àñòèíè. Ï³ñëÿ íàòèñíåííÿ êíîïêè 
Ó çìåíøåíèé ðîçì³ð çá³ëüøóºòüñÿ îáëàñòü ñêðèïò³â, ó ÿê³é ìîæíà ðîç-
ì³ñòèòè âåëèêó ïðîãðàìó, à ï³ñëÿ íàòèñíåííÿ íà êíîïêó Ó ðåæèì ïåðå-
ãëÿäó – íà åêðàí³ çàëèøàºòüñÿ ò³ëüêè ñöåíà. Äëÿ â³äíîâëåííÿ â³êíà íà-
òèñí³òü íà êíîïêó Çàê³í÷èòè ïåðåãëÿä ó ë³âîìó âåðõíüîìó êóò³ ñöåíè.

8. Ðîçì³ñò³òü íà ñöåí³ çàì³ñòü îá’ºêòà Ê³ò íîâèé îá’ºêò. Ñïî÷àòêó âè-
äàë³òü ç³ ñöåíè ïîïåðåäí³é îá’ºêò. Äëÿ öüîãî â³äêðèéòå éîãî êîíòåêñòíå 
ìåíþ ³ âèêîíàéòå êîìàíäó Âèëó÷èòè. Äëÿ ðîçì³ùåííÿ íîâîãî îá’ºêòà 
íàòèñí³òü êíîïêó Âèáðàòè íîâèé îá’ºêò ³ç ôàéëó. Ïîò³ì ó â³êí³ Íîâèé
îá’ºêò â³äêðèéòå ïàïêó Òðàíñïîðò, ó ÿê³é âèáåð³òü àâòîìîá³ëü car-blue.
Ó ðåçóëüòàò³ öåé îá’ºêò ç’ÿâèòüñÿ íà ñöåí³, à òàêîæ â³í ç’ÿâèòüñÿ ç ³ìå-
íåì Îá’ºêò1 â îáëàñò³ ïîòî÷íîãî ïðîåêòó.

9. Â³äíîâ³òü íà ñöåí³ ïîïåðåäí³é îá’ºêò (Ê³ò). Çâåðí³òü óâàãó, ùî â 
îáëàñò³ ïîòî÷íîãî ïðîåêòó, êð³ì îá’ºêòà Ê³ò, ðîçòàøîâàíà êíîïêà Ñöå-
íà. Íàòèñí³òü íà öþ êíîïêó ³ çâåðí³òü óâàãó, ùî çì³íèâñÿ çì³ñò ïàíåë³ 
âëàñòèâîñòåé.

 10. Виконайте і проаналізуйте один із проектів, що постачається разом 
із програмою Скретч. Для цього:
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• â³äêðèéòå ìåíþ Ôàéë ³ âèêîíàéòå êîìàíäó Â³äêðèòè. Íàòèñí³òü 
êíîïêó Çðàçêè ³ â³äêðèéòå îäíó ç ïàïîê, íàïðèêëàä, Games;

• âèáåð³òü îäíó ç ³ãîð ³ íàòèñí³òü êíîïêó Ãàðàçä. Çàïóñò³òü ïðîåêò, 
íàòèñíóâøè êíîïêó çåëåíîãî ïðàïîðöÿ. Ïðîàíàë³çóéòå âèêîíàííÿ ïðî-
ãðàìè. Çàêðèéòå ïðîåêò.

11. Ñêëàä³òü ³ âèêîíàéòå ïðîãðàìó ðóõó àâòîìîá³ëÿ ç íèæíüîãî ë³âî-
ãî êóòà ñöåíè ó âåðõí³é ïðàâèé êóò ñöåíè. Ìîäåëü àâòîìîá³ëÿ âèáåð³òü 
ñàìîñò³éíî. Íàäàéòå éîìó ³ì’ÿ Êðóòèé.

12. ßêùî Âàø êîìï’þòåð ï³äêëþ÷åíèé äî ²íòåðíåòó ³ Âè ìàºòå 
âëàñíó ïîøòîâó ñêðèíüêó, çàðåºñòðóéòåñÿ íà ñàéò³ Ñêðåò÷: http://
scratch.mit.edu/multiaccountwarn ³ ñêîðèñòàéòåñÿ ïðîåêòàìè 
Ñêðåò÷-ñï³ëüíîòè.

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№9

Òåìà:
Розроблення й описання лінійного 
алгоритму і програми у навчальному 
середовищі програмування

Ìåòà:
Навчитись описувати лінійний алго-
ритм у формі програми

1. Петрик щодня займається спортом. Він ходить на стадіон доріжкою 
повз огорожу, на якій намальовані фрагменти спортивних подій (фон 
сцени all-sports-mura у папці Outdoors). Петрик починає свій шлях у точці 
сцени з координатами x=-200, y=0, йде прямо, робить 210 кроків, дохо-
дить до кута огорожі, повертається ліворуч під кутом 6°, робить ще 100 
кроків і зупиняється біля малюнка боксера.

Àëãîðèòì ðóõó Ïåòðèêà îïèñàíèé â óìîâ³ çàäà÷³. Éîãî ìîæíà ïîäàòè 
ïîñë³äîâí³ñòþ òàêèõ ³íñòðóêö³¿:

1. Початок.
2. З’явитися в точці з координатами x=-200,y=0.
3. Зробити 210 кроків прямо під кутом 90° (будемо вважати, що один крок 
відповідає одній точці на сцені).
4. Повернути ліворуч на 6°.
5. Зробити 100 кроків і зупинитися.
6. Кінець. 

Ñïî÷àòêó âñòàíîâëþºìî òëî ñöåíè all-sports-mura, ïîò³ì âèëó÷àºìî 
îá’ºêò Ê³ò âèáèðàºìî ó ïàïö³ People îá’ºêò boy4-walking-a.

²ìïîðòóºìî òàêîæ éîãî ÷îòèðè îáðàçè. Ïðîãðàìó, ùî ðåàë³çóº öåé 
àëãîðèòì, ïîäàíî íà ðèñóíêó 171. Äëÿ òîãî ùîá Ïåòðèê ðóõàâñÿ ãîðè-
çîíòàëüíî, ïåðåä êîæíèì çàïóñêîì ïðîãðàìè éîãî íåîáõ³äíî ðîçì³ñòè-
òè ï³ä êóòîì 90°.

Çâåðíåìî óâàãó íà òå, ùî ó ïðîãðàì³ ê³ëüê³ñòü êðîê³â ³ êóò ïîâîðîòó 
âèáðàí³ òàê, ùîá Ïåòðèê ðóõàâñÿ ïî äîð³æö³. Àëå öå çàëåæèòü òàêîæ 
³ â³ä âñòàíîâëåíîãî çðîñòó Ïåòðèêà. Òîìó, ìîæëèâî, äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ïîñòàâëåíî¿ ìåòè äåÿê³ ÷èñëîâ³ çíà÷åííÿ â ïðîãðàì³ íåîáõ³äíî çì³íèòè.
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Рис. 171. Програма переміщення об’єкта

Óâåä³òü ³ âèêîíàéòå ïðîãðàìó. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî ðóõ Ïåòðèêà â³ä-
ïîâ³äàº ïîñòàâëåíîìó çàâäàííþ. Ôðàãìåíò ðóõó Ïåòðèêà ïîêàçàíî íà 
ðèñóíêó 172.

Рис. 172. Фрагмент руху Петрика

2. Швидкість руху можна змінювати шляхом встановлення іншого зна-
чення в команді Чекати, а довжину кроку – шляхом змінення значення в 
команді Чекати на…секунд. Змініть цифрові значення в цих командах 
і проаналізуйте зміни в поведінці об’єкта. Виберіть найкращий, на Ваш 
погляд, темп переміщення і довжину кроку.
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3. Встановіть фон сцени School1, що міститься у папці Outdoor. Само-
стійно розробіть проект одночасного руху учня й учениці до школи. 
Пам’ятайте, що для кожного об’єкта потрібно розробляти окрему про-
граму, а запускати їх на виконання необхідно одночасно.

4. Розробіть алгоритм і програму такого руху автомобіля. З центра сцени 
автомобіль переміщується вгору під кутом 600 на 100 пунктів, зупиняєть-
ся на 2 с і на цей час подає звуковий сигнал. Потім він рухається гори-
зонтально 100 пунктів, зупиняється на 2 с і також подає звуковий сигнал.

5. Розробіть проект, за яким виконуються такі дії. У центрі сцени 
з’являється один об’єкт, говорить: «До побачення» і зникає зі сцени. Че-
рез 2 с після цього в точці з координатами x=100, y=-100 на тому самому 
фоні сцени з’являється другий об’єкт. Він переміщується у центр сцени, 
запитує: «Де ти?». Через 2 с після цього в точці з координатами x=100, 
y=-100 з’являється перший об’єкт і говорить: «Я тут». Типи об’єктів ви-
беріть самостійно.

В И К О Н У Є М ОВ И К О Н У Є М О   С А М О С Т І Й Н ОС А М О С Т І Й Н О

Практична робота 

№10

Òåìà:
Програмування переміщень об’єктів 
у навчальному середовищі програму-
вання

Ìåòà: Навчитися програмувати рух об’єктів

1. На сцені з фоном flower_bed, що знаходиться у папці Nature, об’єкт 
fantasy11 у папці Fantasy створює тин, який складається з чотирьох рів-
носторонніх трикутників, кожна сторона якого має свій колір.

Ïðîãðàìó, ùî ðåàë³çóº öå çàâäàííÿ, íàâåäåíî íà ðèñóíêó 173. Óâå-
ä³òü ³ çàïóñò³òü ïðîãðàìó.

ßêùî Âè âèêîíàëè âñå ïðàâèëüíî, Âè îòðèìàºòå ðåçóëüòàò, ïîäàíèé 
íà ðèñóíêó 174.

Рис. 173. Програма малювання тину



159

Алгоритмізація і програмування

Рис. 174. Результат виконання програми, показаної на рисунку 173

2. Розробіть проект, за яким гелікоптер безперервно рухається по колу 
радіусом 100 пікселів і лунає шум його двигуна.

3. Розробіть проект, за яким автомобіль десять разів рухається від правої 
до лівої межі сцени і в зворотньому напрямі. Під час руху зліва направо 
він видає один звук, а справа наліво – інший. Тип автомобіля і фон сцени 
виберіть самостійно. Після закінчення руху автомобіль зникає зі сцени.

4. Намалюйте п’ять квадратів, центри яких знаходяться в точці з коорди-
натами x=0, y=0. Відстань вершини першого квадрата від центра сцени 
дорівнює 5 пікселів, а кожного наступного збільшується на 15 пікселів. 
Колір кожного квадрата різний.

Рис. 175. Програма побудови п’яти ліній
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5. На рисунку 175 подано програму, за допомогою якої у рядок малю-
ються п’ять ліній. Кожна лінія складається з чотирьох рівних відрізків 
різних кольорів і товщини. Проаналізуйте програму і розробіть для 
неї алгоритм побудови ліній.

Çàïóñò³òü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó. Âè ìàºòå îòðèìàòè ðåçóëüòàò, 
ÿêèé ïîêàçàíî íà ðèñóíêó 176. Ïîð³âíÿéòå Âàø àëãîðèòì ç ê³íöåâèì 
ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ ïðîãðàìè. ßêùî º ðîçá³æíîñò³, âíåñ³òü â àëãî-
ðèòì íåîáõ³äí³ çì³íè.

Рис. 176. Результат виконання програми, поданої на рисунку 175

6. Розробіть проект, за яким розмір одного об’єкта поступово збільшу-
ється до певного розміру, а другого – поступово зменшується. Об’єкти 
виберіть самостійно.
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СЛОВНИЧОК ДО РОЗДІЛУ

№
з/п

Поняття Значення

1
Алгоритм Опис послідовності певних дій, виконання 

яких призводить до наперед передбачуваного 
результату

2
Алгоритм  з 
розгалуженням

Алгоритм, що містить деяку умову, виконання 
якої передбачає виконання однієї послідовності 
команд, а невиконання – іншої послідовності

3 Анімація Створення рухомих зображень

4
Інтерпретатор 
мови 
програмування

Програма, яка з опису алгоритму, виконаного 
мовою програмування, формує послідовність 
машинних команд

5
Лінійний 
алгоритм

Алгоритм, команди якого виконуються послі-
довно, по одному разу

6

Паралельне 
виконання

Виконання комп’ютером більше однієї програ-
ми одночасно. Здійснюється за рахунок по-
слідовного перемикання між командами різних 
програм

7
Програма Опис алгоритму, виконаний мовою програму-

вання

8
Проект Одна або кілька програм, що створюються за 

спільним задумом

9
Середовище 
програмування 

Програмний засіб або кілька програмних засо-
бів, які забезпечують користувачеві можливість 
створювати й налагоджувати програмні засоби

10
Цикл Алгоритм, деякі команди якого виконуються 

більше, ніж один раз
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