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ВСТУП 

Дорогі учні ! 
Ви вже не перший рік навчаєтесь інформатики, та й у повсякденному 

житті використовуєте засоби інформаційних технологій (мобільний телефон, 

планшет, інші сучасні гаджети). Ви навчаєтесь їх використанню так, як 

кожному з нас найпростіше — не тільки читаючи настанову для користувача 

(яку, до слова, зараз до багатьох апаратних засобів інформаційних технологій 

і не додають, надаючи лише її адресу в мережі Інтернет). Ви (і ми також, бо 

немає нікого, хто знав би й умів геть усе!)  запитуєте в друзів, як і що можна 

робити, згадуємо свій власний досвід використання подібних гаджетів. 

Інформаційні технології нині розвиваються настільки швидко, що їх 

технічні засоби поновлюються мало не щодня. Двадцять років тому, купуючи 

телевізор, радіоприймач, телефон, ми сподівались, що придбана річ 

служитиме нам років 10і більше — і так воно й було. А тепер уявіть себе з 

мобільним телефоном, випущеним п’ять — шість років тому…  

Розвиток технологій настільки стрімкий, що деякі речі перестають 

задовольняти потреби користувачів вже через рік — два після придбання, 

залишаючись повністю справними. 

Але в галузі інформаційних технологій, як і в усіх галузях науки і 

техніки, мистецтва є знання, які не застарівають. Тому їх називають 

основами наук. Оволодіти основами певної науки необхідно для того, щоб 

був можливим подальший розвиток, подальше навчання.  

Ви обрали для себе непростий шлях — діяльність в галузі 

інформаційних технологій, тому маєте бути готовими до того, щоб постійно 

навчатись новому. Навіть ті інженери й науковці, які створюють сучасні 

комп’ютери, постійно навчаються використанню ними ж створених засобів, 

знаходячи при цьому нові їх застосування.  

У цьому році ви продовжуватимете навчання інформатики. Дещо з 

того, що ви вивчатимете, буде для вас новим, дещо — здаватиметься 

знайомим. Але майте на увазі: те, що вам здасться знайомим і не вартим 

вивчення, насправді міститиме в собі дуже важливі знання, які стануть 

частиною вашої професійної компетентності в майбутньому.  

Важливим буде й те, що ви продовжуватимете практичне засвоєння 

правил безпеки життєдіяльності при виконанні робіт з використанням 

комп’ютера та інших засобів інформаційних технологій. 

Здоров’я  й  успіхів Вам у науці й житті!  
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ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЦІЄЮ КНИГОЮ 

Для використання цього підручника обов’язковою є наявність у 

вашому розпорядженні персонального комп’ютера. Також бажаним і є 

підключення до цього комп’ютера пристроїв, які описано в підручнику. На 

ньому має бути встановлено комплект програмних засобів, які описано в 

підручнику.  

Навчальний матеріал у підручнику поділено на шість розділів: 

«ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА»; «ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ»; 

«ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ», «КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ»; 

«ОСНОВИ ІНТЕРНЕТУ»; «АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ». 

Кожен розділ містить кілька параграфів. Нові терміни в параграфах 

надруковано жирним шрифтом. 
 

У тексті ви зустрічатимете такі підзаголовки і позначення 

 

"Що вивчатимемо" — під цим заголовком, на початку 
кожного розділу і параграфу, подано короткий перелік того, 
чого ви навчитеся, засвоївши матеріал розділу 

 

"Це ви вже знаєте" — короткий виклад знань, необхідних 
для засвоєння матеріалу розділу або параграфу 

 
"Важливе положення. Бажано запам’ятати" 

 "Зверніть особливу увагу" 

 
"Для допитливих" — відомості, які можуть зацікавити 

 

"Словничок" — перелік трактувань термінів, які 
використовуються в розділі 

 

Завдання, які рекомендується виконувати (обговорювати) в 
колективі 

 

Завдання, які рекомендується виконати вдома 

 

Рівні складності завдань і запитань позначено таким чином: 

 перший  

 другий  

 третій 
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РОЗДІЛ 1 ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА 

 

У п’ятому класі розглядалися деякі елементи графічного 

інтерфейсу користувача, поняття файлу, папки та інших об’єктів. Ви 

навчились запускати програми на виконання, копіювати й переміщувати 

файли, виконувати інші необхідні дії. Знаєте, що операційна система (ОС) – 

це набір програм, які здійснюють управління апаратним і програмним 

забезпеченням комп’ютера. 
 

1.1. Графічний інтерфейс користувача 

Операції над вікнами та іншими об’єктами, створення папок, 

файлів і ярликів, їх копіювання, переміщення, перейменування і вилучення, 

пошук. 
 

У сучасних персональних комп’ютерах (ПК) та інших програмно-

керованих пристроях, використовуються різні ОС: Windows, MacOS, Linux, 

Android та інші. Нині найпоширенішою є ОС сім’ї Windows. Тому надалі всі 

приклади подано для ОС Windows 7. 

Основними завданнями операційної системи є управління всіма 

апаратно-програмними складниками комп’ютера й організація взаємодії 

між собою апаратного і програмного складників. Операційна система 

забезпечує також взаємодію людини з комп’ютером. 

Взаємодія людини (користувача)  з комп’ютером полягає у 

поданні користувачеві зрозумілих для людини повідомлень і прийнятті та 

виконанні комп’ютером команд користувача.  

Виведення повідомлень для користувача і прийняття від нього 

команд здійснюється за допомогою тієї частини операційної системи, яку 

називають інтерфейсом користувача.  

Нині основним типом інтерфейсу користувача є графічний інтерфейс. 

Він забезпечує користувачеві можливість подавати команди шляхом 

виконання дій над графічними об’єктами. Такими об’єктами можуть бути 

розміщені на екрані монітора ярлики, папки, кнопки, пункти меню тощо. 

Приклади таких об’єктів подано на рисунку1.1. 
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        Ярлик    Папка Кнопка Пункт меню 

Рис. 1.1.Приклади об’єктів графічного інтерфейсу користувача 
 

Для реалізації графічного інтерфейсу екран розподіляється на окремі 

ділянки, кожна з яких позначається значком (кнопкою, ярликом тощо) або 

відповідною назвою. За кожною ділянкою "закріплюється" команда, 

наприклад, Згорнути вікно, Закрити файл.  

Для виконання команд вказівник миші встановлюється на певну 

ділянку екрана і натискується кнопка миші. Приклади таких ділянок екрана і 

відповідних команд подано на рисунку1.2. 

 

 
Рис. 1.2.Приклади ділянок екрана з відповідними позначками і назвами 

 

Кожний програмний продукт також має власні об'єкти графічного 

інтерфейсу і правила роботи з ними. На рисунку1.3 подано приклад деяких 

об'єктів інтерфейсу для програмних засобів Excel, Word i Windows 7. 

Разом з тим, є об’єкти і правила роботи в середовищі графічного 

інтерфейсу, однакові для всіх програмних засобів.  
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Об'єкти Excel                  Об'єкти Word                            Об'єкти Windows 7 

Рис. 1.3.Об'єкти графічного інтерфейсу Excel, Word, Windows 7 
 

 

 Для допитливих 

У комп’ютерах перших поколінь управління людиною з апаратними 

засобами здійснювалося на рівні машинних команд. Програміст зі 

спеціального пульту уводив команди у вигляді чисел. Наприклад, для 

додавання чисел А і В необхідно було увести команду 01 0377 7543, де код 

01 означав операцію додавання чисел, а наступні дві групи чисел — це 

номери комірок пам’яті, у яких зберігалися числа А і В. 

Наступним етапом у розвитку інтерфейсу користувача був інтерфейс 

командного рядка (англ.: Command Line Interface, CLI), який широко 

використовувався в операційній системі MS DOS, попередниці ОС Windows. 

У певний рядок екрана вводилася команда, наприклад, такого вигляду: 

C:>REN\RKS\tom_1.txtbeta_1.txt.  

Інтерфейс командного рядка застосовується і в сучасних операційних 

системах, але він використовується, зазвичай, лише професійними 

програмістами. 

Графічний інтерфейс користувача (англ. : Graphical User Interface, GUI) 

з’явився у 1984 році в першій версії операційної системи Windows. Але лише 

у 1995 році в ОС Windows 95 він набув сучасного вигляду. У кожній 

операційній системі графічний інтерфейс постійно вдосконалюється і 

поповнюється новими об’єктами. 
 

1.2. Об’єкти графічного інтерфейсу ОС 

Кожна операційна система має об’єкт графічного інтерфейсу, подібний 

до об’єкту Робочий стіл (Desktop). Робочий стіл – це зображення, яке 

виводиться на екран після завантаження ОС і на якому розміщуються 

графічні об’єкти, що забезпечують початок роботи користувача з будь-яким 

програмним засобом.  

На рисунку 1.4 зображено один із можливих варіантів Робочого столу 

ОС Windows 7 з об’єктами у вигляді значків (піктограм). 
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Рис. 1.4. Робочий стіл ОС Windows 7 

 

На робочому столі є значок (найчастіше – у вигляді стрілки), що вказує 

поточне положення маніпулятора миші на робочій поверхні. Він 

переміщується по екрану одночасно з переміщенням миші по поверхні столу 

(килимку для миші) і слугує для вибору об’єктів, що містяться на екрані. 

Для вибору об’єкта вказівник миші встановлюється на його назві 

або графічному зображенні й натискується ліва кнопка миші, а для запуску 

програми або відкриття об’єкта, вона натискується двічі. Якщо на об’єкті 

натискується права кнопка миші, то відкривається контекстне меню цього 

об’єкта, робота з яким буде розглянута пізніше. 

Основні об’єкти робочого столу 

Робочий стіл може мати різний вміст і зовнішній вигляд. Користувач 

може самостійно змінювати його зовнішній вигляд і кількість об’єктів на 

ньому. Якщо на комп’ютері зареєстрований один користувач, то робочий стіл 

може з’являтися одразу ж після завершення завантаження операційної 

системи. 

Якщо ж на комп’ютері працює кілька користувачів і для кожного з них 

було створено власний обліковий запис, то ці записи у вигляді піктограм із 

прізвищами користувачів з’являються на екрані.  

Реєстрування користувача і створення для нього облікового 

запису — це один із способів забезпечення безпеки даних. 

Кожний користувач може створювати для себе власне оформлення 

робочого столу. Після появи на екрані піктограм облікових записів, 

необхідно встановити вказівник миші на потрібну піктограму і натиснути 

ліву кнопку миші. Якщо для цього запису встановлено пароль, то на екрані 

висвітиться рядок, у який слід увести пароль і натиснути кнопку зі стрілкою 

біля цього рядка. 

Нижня смуга робочого столу — це Панель завдань. На цій панелі 

знаходяться значки об’єктів, що найчастіше застосовуються користувачем. 
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Після встановлення вказівника миші на значок об’єкта панелі завдань, 

спливає його назва. Ці об’єкти розкриваються або запускаються на 

виконання однократним натисненням кнопки миші.  

Серед цих об’єктів є Індикатор мови,що відображує мову, якою 

вводяться з клавіатури текстові дані (мову введення). Для зміни мови 

введення необхідно натиснути цю кнопку і вибрати із запропонованих мов 

потрібну (або натиснути певну комбінацію клавіш, зазвичай Ctrl+Shift або 

Shift+Alt). 

Вище панелі завдань знаходиться основне поле робочого стола. 

Обов’язковими його об’єктами є піктограма Кошик(у деяких ОС – Смітник) 

і піктограма (ярлик) програми Провідник. Об’єкт Кошик схожий на 

реальний кошик для сміття у офісі. До нього переміщуються всі непотрібні 

для користувача об’єкти. 

 

Головне меню 

 Меню – це перелік назв команд, які може подавати користувач для 

виконання дій над певним об’єктом. 

У кожній операційній системі є багато меню. Одне з них – головне. 

У ОС Windows 7 – це меню запуску програм. Для його відкриття вказівник 

миші встановлюється на кнопку Запустити  і натискається ліва кнопка 

миші.  

Це меню можна відкрити також натисненням комбінації клавіш 

Ctrl+Esc.  

Закрити головне меню можна натисненням клавіші Esc або лівої 

кнопки миші за межами меню. Орієнтовний вміст меню показано на 

рисунку1.5. 

Меню має дві панелі: ліву (світла) і праву (темна). На лівій панелі 

розміщені значки і назви програм, що часто використовуються. Запуск цих 

програм здійснюється натисненням на них лівої кнопки миші.  

Текстове поле Пошук програм та файлів призначене для пошуку 

необхідних об’єктів. На правій панелі розташований список папок і програм, 

що створюється самою системою. Сама верхня — це папка користувача. 

Назва папки має ім’я зареєстрованого користувача, піктограму якого вибрано 

і пароль якого введено в процесі входження в систему. 
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Рис. 1.5. Головне меню ОС Windows 7 

 

Об’єкт Комп’ютер — це папка, 

в якій зберігаються імена жорстких 

магнітних дисків, оптичних дисків і 

змінних запам’ятовуючих пристроїв. 

Приклад вмісту цієї папки подано на 

рисунку 1.6. 
 

 
Рис. 1.6. Приклад вмісту папки 

Комп’ютер 

Якщо встановити вказівник миші на назву диску, то біля нього 

з'явиться повідомлення про загальний і вільний його обсяг. 

 Панель керування – це папка, яка містить піктограми програм для 

налагодження системи (клавіатури, миші тощо), а також для створення і 

редагування облікових записів, встановлення нових програм і апаратних 

засобів. На рисунку 1.7 подано деякі команди панелі керування, згруповані за 

призначенням (за категоріями). 

Слід пам’ятати, що деякі команди доступні не всім користувачам. 
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Рис. 1.7. Команди, які можуть бути подані з панелі керування 

 

Довідка та підтримка — слугує для отримання різноманітних 

довідкових відомостей про роботу з об’єктами

 операційної системи. 

У нижній частині правої панелі головного меню розташована кнопка 

Завершити роботу. Після натиснення цієї кнопки закриваються усі відкриті 

програми, автоматично завершу

ється робота системи й автоматично вимикається комп’ютер.  

Встановлення вказівника миші на трикутнику біля цієї кнопки 

призводить до відкриття меню з переліком команд для зміни режиму роботи 

комп’ютера (рис.1.8). 

Перед завершенням роботи комп’ютера необхідно закрити усі відкриті 

вікна. 

Команда Змінити користувача 

забезпечує вхід у систему з іншим обліковим 

записом користувача без завершення роботи 

програми, що запущена на виконання.  

 

Рис. 1.8. Команди для зміни режиму 

роботи комп’ютера 

Команда Вийти із системи призначена для завершення роботи певного 

користувача без вимикання комп’ютера, а для документів, що не збережені, 

з’являється запит щодо їх збереження.  
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Після виконання команди Блокувати комп’ютер блокується, тобто 

переходить у режим, у якому заборонено виконання будь-яких команд. Зняти 

блокування може користувач, який його встановив, або адміністратор.  

Команда Перезавантажити закриває всі відкриті програми, завершує 

роботу системи і запускає її знову.  

Команда Сон переводить комп’ютер у режим зниженого 

енергоспоживання. При цьому на жорсткому магнітному диску зберігається 

поточний сеанс роботи, що надає можливість швидко відновити роботу (для 

цього натискують будь-яку клавішу). Цей режим доцільно використовувати, 

якщо перерва в роботі триватиме кілька годин.  

Команда Режим глибокого сну забезпечує зберігання даних сеансу 

роботи на жорсткому магнітному диску, після чого комп’ютер вимикається. 

Після увімкнення комп’ютера система відновлює сеанс. 

Особливе значення для користувача має пункт Усі програми 

головного меню. 

Якщо встановити вказівник миші на назві цього пункту, відкриється 

список встановлених на комп’ютері програм (Internet Explorer, Медіа 

програвач Windows та інші) і папок. У папках програми згруповані за 

призначенням. Серед них є такі папки: Windows Office, Стандартні, Ігри, 

Обслуговування. 

У папці Стандартні знаходяться програми, що постачаються разом з 

операційною системою, наприклад, Paint, WordPad, Блокнот, Звукозаписувач, 

Калькулятор, Командний рядок, Провідник. 
 

Перевіряємо себе 

1.Назвіть основні пристрої сучасного настільного ПК. 

2. Назвіть операційні системи, під управлінням яких може 

працювати ПК. 

3. Як відкривається контекстне меню об'єкта? 

4. Назвіть 3 – 4 програми, що розміщуються у папці Усі 

програми.  

5. Як правильно завершити роботу ПК? 

6.  Для чого призначені драйвери? 

7. Назвіть основні об'єкти графічного інтерфейсу ОС. 

8. Які об'єкти завжди розміщуються на робочому столі? 
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9. Для чого призначено головне меню ОС? 

10. Які основні програми знаходяться у папці Стандартні? 

11.  Які основні функції виконують операційні системи? 

12.  Поясніть сутність графічного інтерфейсу. 

13.  Які основні об'єкти розміщуються на панелі завдань? 

14. Для чого призначена папка Панель завдань? 

15. Як можна змінити режим роботи ПК? 
 

Виконуємо 

1.  Порівняйте вміст Робочого стола Вашого комп’ютера зі 

вмістом Робочого стола, зображеного на рисунку1.4. Спробуйте самостійно 

визначити призначення елементів Робочого стола комп’ютера, за яким 

працюєте.  

2.  Виберіть об'єкт Кошик. Для цього встановіть вказівник миші на 

його значку і натисніть ліву кнопку миші. Зверніть увагу, що значок змінив 

свій колір. Відкрийте вікно програми Кошик, для чого клацніть на його 

значку двічі. Проаналізуйте його вміст. Закрийте вікно. Відкрийте контекстне 

меню програми Кошик, для чого натисніть на його значку праву кнопку 

миші. Вміст меню подано на рисунку1.9. 

Проаналізуйте вміст меню. 

Закрийте меню, для чого клацніть ліву 

кнопку миші на вільному місці робочого 

столу або натисніть клавішу ESC. 
 

 

Рис.1.9. Контекстне меню папки Кошик 
 

3. Встановлюйте вказівник миші на різні значки панелі завдань й 

отримайте їх назви. Призначення яких із них Вам уже відоме? 

4. Відкрийте головне меню ОС (натиснувши кнопку Запустити). 

Проаналізуйте його вміст. Поясніть, для чого призначені права і ліва панель 

меню. Відкрийте папку Усі програми. Які програми з наведеного переліку 

Вам відомі? 

5. На правій панелі Головного меню відкрийте папку Комп'ютер. 

Визначте зовнішні запам'ятовуючи пристрої, підключені до Вашого 
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комп'ютера. Закрийте папку Комп’ютер. Відкрийте папку Панель 

керування. Опишіть її призначення. Закрийте цю папку. 

6. Відкрийте вікно програми Провідник. Проаналізуйте його вміст 

і закрийте вікно. 

7. Використайте на панелі завдань кнопку Індикатор мови і почергово 

увімкніть англійську, російську й українську мови. 

8. Відкрийте головне меню і встановіть вказівник миші на 

трикутнику біля кнопки Завершити роботу. Відкриється меню зміни режиму 

роботи комп’ютера. Поясніть призначення його команд. Закрийте меню, 

клацнувши кнопку миші на вільному місці робочого столу. 

9. Правильно завершіть роботу комп’ютера.   
 

1.3. Вікна 
 

 Вікно — це частина екрану, обмежена рамкою,або весь екран.  

У вікні відображається вміст папок, інтерфейс програми, яка 

виконується, або документ, який опрацьовується програмою, разом з її 

інтерфейсом. Кожний програмний засіб має власний набір вікон.  

У вікнах розміщуються об’єкти, що забезпечують поточну роботу 

користувача у даному програмному середовищі. Розрізняють такі типи вікон: 

вікна програм (їх називають вікнами папок, якщо в них відображається вміст 

пристроїв зовнішньої пам’яті), діалогові й інформаційні вікна. 

Вікна програм 

Розглянемо структуру і загальні принципи роботи з вікнами програм на 

прикладі вікна програми Провідник, один із варіантів вмісту якого подано 

на рисунку 1.10. 

Вікно цієї програми призначене для роботи із зовнішніми 

запам’ятовуючими пристроями, папками і файлами. Воно має багато 

спільного з вікнами інших програм.  

У правому верхньому куті вікна розташовано три кнопки управління 

вікном: . 

Ці кнопки називають системними. Назва кожної кнопки спливає після 

встановлення на ній вказівника миші. Після натиснення кнопки Згорнути 

вікно програми згортається, а її значок (піктограма) висвітлюється на панелі 

завдань. Ця піктограма натискується для відновлення вікна.  
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Кнопка Розгорнути призначена для розгортання вікна на весь екран. 

Повторне натиснення цієї кнопки відновлює попередній розмір вікна. За 

допомогою кнопки Закрити вікно закривається. Зазначимо, що перші дві 

кнопки відсутні у діалогових вікнах, а остання є у будь-якому вікні. 

 

 
 

Рис. 1.10. Вікно програми Провідник 
 

У лівому верхньому куті розташовані також три кнопки: . 

Кнопки зі стрілками (Вперед, Назад) призначені для переміщення 

(навігації) по папкам. За допомогою кнопки з трикутником (нещодавно 
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переглянуті сторінки) відкривається список об’єктів, з якими користувач 

працював нещодавно. 

Розмір вікон і місце їх розміщення на екрані можна змінювати. Для 

змінювання місця розташування вікна на робочому столі вказівник миші 

встановлюється на його верхній смузі, натискують ліву кнопку миші і, не 

відпускаючи її, вікно перетягують у необхідне місце. Для змінювання 

розміру вікна вказівник миші встановлюється на будь-якій межі вікна або у 

будь-якому його куті так, щоб він набув вигляду подвійної стрілки. Після 

цього натискують ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягують у 

необхідне положення. Потім кнопку відпускають. 

Розмір вікон і місце їх розташування можна 

змінювати також за допомогою контекстного 

меню (рис. 1.11), що відкривається натисненням 

правої кнопки миші на верхній смузі вікна. 
 

 

Рис. 1.11. Команди меню для виконання 

операцій над вікнами 
 

На верхній смузі вікна (праворуч від кнопок навігації) знаходиться 

адресний рядок, призначення якого буде розглянуто пізніше. Праворуч від 

адресного рядка розташоване поле пошуку , за допомогою 

якого можна знайти файл за його змістом у відкритій або вкладеній папці. 

Наступний рядок містить меню:

 . 

Натиснувши будь-який пункт меню, відкриваємо список його команд 

або підменю. Під рядком меню розташовані система команд

, а також панель 

інструментів з чотирма кнопками: . 

Ліва кнопка панелі інструментів з назвою Змінити подання 

призначена для зміни вигляду папок і файлів відкритої папки. Друга кнопка 

(трикутник) з назвою Додаткові можливості дозволяє змінити зовнішній 

вигляд піктограми відкритої папки. Наступна кнопка з назвою Приховати 

(Відображати) область перегляду забезпечує виведення у праву частину 

робочого поля вікна програми Провідник вмісту вибраного файлу, а 
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повторне натиснення цієї кнопки призводить до його зняття. Кнопка зі 

знаком питання дозволяє відкрити вікно довідкової системи. 

Самий нижній рядок вікна – це рядок стану або відомостей. У ньому 

можуть відображатися різні відомості про виділений об’єкт, зокрема, обсяг, 

дата внесення змін та інші. 

У вікнах програм можуть з’являтися горизонтальні і вертикальні смуги 

прокручування (англ.: scroll bar) у випадках, якщо у вікні повністю не 

вміщуються всі дані. На смузі прокручування знаходиться повзунок (англ.: 

slider). Для перегляду всіх даних необхідно встановити вказівник миші на 

повзунок, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнути його 

вверх або вниз. Аналогічні дії можна виконувати і на горизонтальній смузі 

прокручування. 

Майже кожний об’єкт вікна має власне контекстне меню (англ.: 

Popup menu, "спливаюче меню"), яке викликається натисненням на ньому 

правої кнопки миші.  

На робочому столі може бути відкрито багато вікон, однак 

активним може бути лише одне.  

 Активним називають те вікно, з яким користувач працює у даний час. 

Воно завжди розташоване на передньому плані.  

Вікна можна розміщувати різними способами (каскадом, стосом, 

поруч). На рисунку 1.12 показано приклад розміщення трьох вікон каскадом. 

Активним тут є вікно диску F:. 
 

 
 

Рис. 1.12. Розміщення трьох вікон каскадом 
 

Для зміни способу розміщення вікон необхідно відкрити контекстне 

меню панелі завдань (рис. 1.13) і виконати відповідну команду. Для 
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відкриття цього меню праву кнопку миші натискують на вільній області 

панелі завдань. 

 

У основній області вікна 

розташовано область переходів. Цю 

область можна вимкнути. Для цього 

слід відкрити меню кнопки 

Упорядкувати, у якій вибрати 

пункт Розкладка. Відкриється 

підменю (рис. 1.14), у якому 

необхідно зняти прапорець Область 

переходів. Для відновлення області 

переходів цей прапорець 

вмикається. 

Рис. 1.13. Контекстне меню панелі завдань 

За допомогою команд цього меню 

можна також вмикати і вимикати рядок 

меню, область (рядок) відомостей і 

область перегляду, що розташована у 

правій частині вікна і призначена для 

відображення вмісту виділеного 

графічного або текстового файлу.  

Рис. 1.14. Команди пункту Розкладка меню кнопки Упорядкувати 

На рисунку 1.15 подано приклад вікна програми Провідник з 

фрагментом вмісту файлу пристр_введення в області перегляду. 

Діалогові й інформаційні вікна 

Діалогові вікна (dialog box) призначені для зміни режимів роботи 

програми, зміни значень параметрів, а також для уведення додаткових 

даних. 

Вони мають багато тих самих об’єктів, що й вікна програм. Але є й 

відмінності. Діалогові вікна очікують від користувача відповідних дій, і 

виконання програми буде продовжено лише після введення конкретних 

даних. 

Розглянемо елементи і порядок роботи в діалогових вікнах на прикладі 

вікна Параметри Word (відкривається виконанням команд Кнопка Office → 

Параметри Word → Збереження), зображеного на рисунку 1.16. 
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Діалогові вікна не можна згортати і розгортати. Після 

встановлення необхідних параметрів, або введення даних, натискують 

кнопку ОК (Гаразд).  
 

 
 

Рис. 1.15. Вікно програми Провідник з фрагментом файлу пристр_введення 

в області перегляду 
  

У багатьох діалогових вікнах є кнопки прапорців (англ.: checkbox – 

невеличкий квадрат, поруч з яким розташована його назва), наприклад: 

. 

"Галочка" в квадраті свідчить про ввімкнення режиму, а її відсутність – 

про вимкнення. Зміна стану прапорця здійснюється натисненням лівої 

кнопки миші на квадраті. 

Перемикач – відображається як коло з крапкою або без неї 

( ). Якщо у колі є крапка, то це означає, що параметр 

увімкнуто, інакше – вимкнуто. Якщо у групі є кілька перемикачів, то 

увімкнутим може бути тільки один з них. 

Лічильник – поле з двома стрілками, що забезпечують збільшення або 

зменшення значення певного параметра (наприклад, таке або подібне поле 
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) . Існують також лічильники з повзунками, які можна переміщувати 

мишею (подібно до того, як переміщують повзунки в офісних додатках). 
 

 
 

Рис.1.16. Діалогове вікно Параметри Word текстового редактора MS Word 
 

Числові і текстові поля, у які вводяться або вибираються зі списку 

чисел або тексту, наприклад  . 

З одного діалогового вікна можуть бути відкриті інші.  

Вікно, з якого відкривається інше, називають батьківським, а вікно, 

що відкривається – дочірнім. Наприклад, якщо у вікні, показаному на 

рисунку1.15, натиснути кнопку Вигляд, відкриється дочірнє вікно (рис.1.20). 

Дочірніх вікон може бути кілька. Для закриття батьківського вікна необхідно 

закрити всі дочірні вікна. 

У окремих діалогових вікнах застосовуються гіперпосилання – 

слово або речення, що відрізняється від іншого тексту кольором.  
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При встановленні вказівника миші на гіперпосилання він набуває 

вигляду руки, а після натиснення на ньому лівої кнопки миші виконується 

відповідна дія, наприклад, відкривається додатковий текст. 

Інформаційні вікна призначені для виведення повідомлень про 

стан або результати роботи програми, можливі непередбачені ситуації 

тощо. До цього типу вікон можна віднести також вікна довідкової системи 

Windows 7. 
 

Перевіряємо себе  

1.Які існують типи вікон? 

2. Назвіть кнопки управління вікном.  

3. Для чого призначена кнопка Розгорнути? 

4. Як можна змінити розмір вікна? 

5. Як переміщується вікно на нове місце робочого столу? 

6. Для чого призначено поле пошуку у вікні? 

7. Як можна розміщувати вікна на робочому столі? 

8. Як вмикається і вимикається рядок меню? 

9. Наведіть приклади вікон програм. 

10. Яка різниця між вікнами програм і діалоговими вікнами? 

11. Назвіть основні пункти, що містяться у рядку меню. Опишіть їх 

призначення. 

12.Для чого призначені смуги прокручування? 

13.Для чого призначені діалогові вікна? 

14. Які функції виконують прапорці і перемикачі діалогових вікон?  

15.  Які повідомлення розміщуються в області відомостей вікон 

програм? 

16. Які кнопки розміщено на панелі інструментів? 

17.Як вмикається і вимикається рядок меню? 

18. Для чого призначені лічильники у діалогових вікнах? Наведіть 

приклади. 
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19. Які дії можна виконувати за допомогою гіперпосилань у 

діалогових вікон? 
 

Виконуємо 

1. Відкрийте вікно програми Провідник. Розгорніть і згорніть вікно. За 

допомогою кнопок Впереді Назад здійсніть навігацію по папках. 

2. За допомогою миші змініть горизонтальний, вертикальний і 

загальний розмір вікна. Виконайте ті самі операції за допомогою команд 

системного меню, яке відкривається натисненням кнопки миші на верхній 

смузі вікна. Змініть місце розташування вікна. 

3. Закрийте вікно програми Провідник. Відкрийте будь-яке діалогове 

вікно (наприклад, у текстовому процесорі MS Word: Кнопка Office → 

Параметри Word → Правопис). Змініть його розміри і місце розташування. 

Закрийте це вікно. 

4. Відкрийте вікно програми Провідник і, користуючись його 

рядком Пошук, здійсніть пошук у будь-якій папці файлів, у яких є слова 

"пам'ять комп'ютера". Спостерігайте за повідомленнями, що виводяться на 

екран у процесі пошуку. Поясніть їх. 

5. Почергово відкривайте усі пункти меню у вікні програми 

Провідник (Файл та інші). Які з команд, що висвічуються, Вам відомі? 

Опишіть їх. 

6. На панелі інструментів послідовно, кілька разів, натисніть 

кнопку Змінити подання. Спостерігайте за змінами в поданні папок і файлів. 

Який спосіб подання Вам подобається? Відновіть попередній вигляд папок. 

Виділіть текстовий файл і натисніть на панелі інструментів кнопку 

Відображати (Приховати) область перегляду. Перегляньте в області 

перегляду вміст цього файлу. Закрийте область перегляду вікна програми 

Провідник. 

8. Відкрийте вікна Провідник і Кошик. Розмістіть їх різними 

способами (каскадом, стосом, поруч), для чого відкрийте контекстне меню 

панелі завдань і скористайтеся його командами. Зробіть активним різні вікна. 

Закрийте вікно Кошик. 

9. Правильно завершіть роботу комп’ютера. 
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1.4. Загальні відомості про файли і папки 

У сучасних комп’ютерах розподіл пам’яті, дотримання правил 

збереження, захисту, сортування і пошуку даних покладено на ту частину 

операційної системи, що називається файловою системою. 

 Файлова система – це складник ОС, який забезпечує роботу із 

зовнішніми запам’ятовуючими пристроями, файлами, папками і ярликами. 

Ділянка пам’яті, на якій зберігаються певним чином об’єднані дані, 

називається файлом. Кожна така ділянка має власне ім’я, яке надає їй 

користувач. У файлі можуть знаходитись дані, що описують, наприклад, 

світлину, малюнок, вірш, виконане домашнє завдання з математики тощо. У 

файлі можуть зберігатись команди і дані, що належать певній програмі 

(програмний код). 

 Файл – це область пам’яті,в якій зберігається програмний код або 

дані, з присвоєним їйім’ям. 

Ім’я файлу, зазвичай, складається з двох частин: власне імені і 

розширення, які відокремлюються крапкою. Приклади імен файлів: 

лист_1.doc, sokut.pdf, фото_23.png. Ім’я файлу може містити до 255 символів, 

а розширення — найчастіше 3–4 символи. Імена файлів складаються з літер 

англійського або національного алфавітів, а розширення — з англійських 

символів. У іменах можуть застосовуватися цифри і деякі спеціальні 

символи, наприклад, символ підкреслення. Користувачу необов’язково 

вказувати розширення. Додаток, у якому створюється файл, сам додає до 

імені необхідне розширення. Наприклад, якщо у редакторі Word 10 створено 

файл з іменем контрольна, то до нього,у процесі збереження, автоматично 

буде додано розширення docx. 

У додатках OC Windows 7 можуть опрацьовуватися різні типи файлів: 

текстові, графічні, звукові, архівовані та інші. Тип файлу визначається його 

розширенням. Найчастіше застосовуються такі розширення: 

pdf – документ формату PDF (відтворюється програмою AdobeReader); 

doc, docx – файл MS Word; 

bmp, jpg, tif – графічні файли; 

xls – файли MS Excel; 

mp3, wav – звукові (музичні) файли. 

На робочому столі файли різних типів позначаються спеціальними 

зображеннями. На рисунку 1.17 подано значки (піктограми) деяких типів 

файлів. 
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Рис.1.17. Значки файлів різних типів  

Кожний файл,крім імені, має властивості, що встановлюються 

користувачем або операційною системою. Властивостями, обов’язковими для 

всіх файлів, є дата і час створення;розмір файлу. 

Властивості файлу, що зберігаються разом із ним, називають його 

атрибутами. 

Для того, щоб переглянути властивості файлу, слід відкрити 

контекстне меню файлу і виконати команду Властивості.  

Файли розміщуються в об’єктах файлової системи, які називають 

папками. Папки мають імена, правила запису яких не відрізняються від 

правил запису імен файлів, але розширення в іменах папок відсутнє. 

Одна папка може 

бути вкладеною в іншу, 

тобто створюється так 

звана ієрархічна (бага-

торівнева) структура па-

пок. 
 

На рисунку 1.18 

показано вікно властивостей 

файлу Концепція. 

Файли групуються і 

зберігаються у різних 

папках. Групування може 

здійснюватися за різними 

ознаками, наприклад, за 

призначенням, за типом і 

часом створення файлів, за 

прізвищем власника файлів 

тощо.  
 

Рис.1.18. Вікно властивостей файлу Концепція 



25 

Наприклад, в одній папці можуть зберігатися фотографії друзів, у 

другій – документи, що надійшли у 2013 році, у третій – контрольні роботи з 

математики. 

На кожному диску є одна перша папка – папка верхнього рівня або 

коренева папка. Її ім’я співпадає з іменем диску. У ній містяться всі інші 

папки. 

 
 

Рис.1.19. Багаторівнева (ієрархічна) 

структура папок 
 

 

На рисунку 1.19 показано приклад 

багаторівневої структури папок. 

Поряд з назвами папок і дисків 

розташовані білі або чорні 

трикутники.  
 

Чорний колір трикутника 

означає, що папка розгорнута, а її 

зміст міститься нижче цієї папки. 

Білий колір означає, що папка 

згорнута.  

Зверніть увагу на те, що біля піктограми папки locale немає 

трикутника. Це означає, що вона не містить папок, а містить тільки файли. 

Кожний користувач може створювати довільну кількість папок з будь-

якою структурою. На рисунку 1.19 папкою першого рівня (кореневою) є 

папка Диск F (F: ). На другому рівні знаходяться папки Scratch і WinRAR. 

Папка Scratch розгорнута і містить розгорнуту папку Help і нерозгорнуті 

папки Media і Projects. Папка Help містить нерозгорнуту папку en, у якій 

також є папки (про що свідчить наявність біля неї світлого трикутника), і 

папку locale. 

Жорсткий магнітний диск (вінчестер), зазвичай, розподіляється на 

кілька розділів, які називають логічними дисками. Диски позначаються 

англійськими літерами: C:, D:, F:і далі. Перший диск (розділ C:) завжди є 

системним, тобто на ньому розміщується операційна система. 

Для позначення місцезнаходження папки або файлу необхідно 

послідовно записати всі папки (підкаталоги), де папку або файл розміщено. 

Цей опис починається з кореневої папки і називається шляхом до файлу 

(папки).  
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Шлях до файлу відображується в адресному рядку вікна програми 

Провідник. Наприклад, шлях до файлу images в адресному рядку має такий 

вигляд: . 

 

У поданому прикладі 

перелічено всі назви папок 

шляху до файлу, починаючи з 

кореневої. Вигляд відомостей 

про папки і файли у вікні 

програми Провідник можна 

змінювати за допомогою 

команд меню Вигляд (рис. 

1.20). 

 

Рис.1.20. Команди меню 

Вигляд 

 

Рис.1.21. Подання папок і файлів способом Таблиця 
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Спосіб Список дозволяє показувати лише назви папок і файлів, а 

способи з використанням піктограм – назви і зменшені зображення, що 

відображають вміст файлів.  

Відомості про папки і файли 

можна групувати й упорядковувати 

за різними ознаками. Команди 

впорядкування подано на рисунку 

1.22. 

Ці команди відкриваються 

після встановлення вказівника миші 

на пункті Сортувати за, що 

міститься у меню Вигляд (рис. 1.20). 

Найбільш повно відомості про 

папки і файли подаються за 

допомогою способу Таблиця 

(рис. 1.21). 

 
Рис.1.22. Команди для 

впорядкування папок і файлів 

 

Перевіряємо себе  

1. На що вказує вигляд значка (піктограми) файлу в усіх режимах? 

2.Які відомості про файл можна отримати в режимі "список"? 

3.Які відомості про файл можна отримати в режимі "таблиця"? 

4.Які відомості про файл можна отримати в режимі "мозаїка"? 

5.Які відомості про файл можна отримати в режимі "дрібні 

піктограми"? 

6.Які відомості про файл можна отримати в режимі "середні 

піктограми"? 

7. Для яких типів файлів і в яких режимах можна, не вмикаючи 

режими з областю перегляду або областю переходів, отримати зменшене 

зображення вмісту файлу? 

8. Коли і для яких типів файлів доцільно використовувати режим 

"величезні піктограми". Наведіть приклади. 

9. У якому з режимів можна отримати найбільш повні відомості 

про файл, не виконуючи жодних додаткових дій? 
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10. Які атрибути файлу відображаються в більшості режимів 

відтворення? 

11. У яких випадках доцільно використовувати меню Вигляд для 

зміни способів подання вмісту запам’ятовуючого пристрою? 
 

Виконуємо 

1. З використанням меню Упорядкувати і підменю Розкладка 

встановіть різні режими роботи вікна програми Провідник: з областю 

переходів, без області переходів; з областю відомостей, без області 

відомостей; з рядком меню, без рядка меню; з областю перегляду, без області 

перегляду. Визначте, які додаткові відомості про вміст запам’ятовуючого 

пристрою можна отримати в кожному з режимів. 

2. З використанням меню Змінити подання послідовно встановіть 

всі можливі режими подання відомостей про вміст файлів для всіх режимів, 

що встановлювались у попередньому завданні.  

3.Для одного з графічних файлів викличте меню Властивості. Для 

цього натисніть на його піктограмі праву кнопку миші, у контекстному меню 

виберіть позицію Властивості. Перегляньте і проаналізуйте всі підменю, 

викликаючи їх натисканням лівої кнопки миші на відповідних закладках 

меню.  
 

1.5.Операції над файлами, папками і ярликами 

Основними операціями над папками, файлами і ярликами є такі:  

створення, перейменування; копіювання; переміщення; видалення. 

Файли створюються, зазвичай, за допомогою прикладних програм. 

Наприклад, текстовий файл можна створити за допомогою редактора Word, а 

графічний файл – за допомогою редактора Paint. Нові папки в ОС Windows 7 

зручно створювати за допомогою програми Провідник. Для їх створення 

відкривається контекстне меню папки, у якій слід її створити, і виконується 

команда Створити. 

Створення нової папки на робочому столі виконується так. Спочатку 

відкривається контекстне меню робочого столу (рис.1.23, ліворуч), потім 

виконується команда Створити. Відкриється дочірнє меню, яке містить 

перелік команд, поданий на рисунку 1.23 праворуч. 

Після цього виконується команда Папку, у результаті чого на 

робочому столі з’явиться рядок Створити папку. У цей рядок уводиться ім’я 

папки, наприклад, Мої_твори і натискується клавіша Enter. У результаті на 

робочому столі буде створена і зареєстрована папка з таким іменем. 
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За допомогою команд меню, поданих на рисунку 1.23 (праворуч), 

можна створити і нові порожні файли відповідних типів.  

Для цього необхідно виконати команду, що відповідає певному типу 

файлу, наприклад, Документ MS Word, Презентація MS Power Point тощо.  

Якщо, наприклад, виконати команду Створити → Документ MS 

Word, то на робочому столі з’явиться рядок Новий документ MS Word, до 

якого слід увести ім’я файлу, у результаті чого він буде зареєстрований на 

робочому столі. 

На робочому столі і в будь-якій іншій папці можна створити ярлик 

файлу, тобто піктограму, яка має вигляд такий, як і піктограма самого файлу 

(папки). 

Ярликом називають об’єкт файлової системи, який містить 

відомості про шлях до іншого об’єкту.  

 
Рис.1.23. Контекстне меню робочого столу і команди підменю  

пункту Створити 

Значок ярлика відрізняється від значків інших об’єктів тим, що у 

його лівому нижньому куті розміщено маленький квадрат зі стрілкою.  

Найчастіше ярлики розміщуються на робочому столі й мають ті самі 

імена, що й відповідні їм об’єкти. Після подвійного натиснення кнопки миші 

на ярлику відкривається відповідна йому папка або файл.  

Використання ярликів прискорює доступ до необхідних об’єктів, бо 

користувачу не потрібно пам’ятати місце їх розміщення. 
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Найпростіше ярлик можна створити так.  

Відкрити контекстне меню того об’єкта, для якого створюється ярлик. 

У цьому меню виконати команду Створити ярлик. У результаті ярлик з 

іменем обраного об’єкта буде зареєстровано у тій самій папці. 

Для перейменування папки, файлу або ярлика необхідно відкрити 

контекстне меню відповідного об’єкта, виконати команду Перейменувати, 

увести в текстове поле нове ім’я і натиснути клавішу Enter. 

Копіювання й переміщення об’єктів.  

 Копіювання – це створення копії об’єкта на іншому 

запам’ятовуючому пристрої або в іншій папці (в ОС Windows 7 є 

можливість створення копії об’єкта у тій самій папці, в якій розташовано 

об’єкт). 

Після копіювання об’єкт зберігається у джерелі (початковому 

місці розташування).  

У процесі виконання операції переміщення у джерелі об’єкт не 

зберігається,а його копія з’являється у папці, яка є приймачем. 

Копіювати й переміщувати можна як один об’єкт, так і кілька одразу. У 

останньому випадку перед виконанням операції всі необхідні об’єкти 

потрібно виокремити.  

Один зі способів виокремлення кількох об’єктів такий: натискують 

клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, по черзі натискують ліву кнопку миші на 

іменах тих об’єктів, які потрібно копіювати або переміщувати. 

Існують різні способи копіювання й переміщування об’єктів. Один із 

найпростіших — це спосіб перетягування. Дію копіювання виконуємо так.  

Відкриваються вікна папки джерела об’єктів і папки, у яку потрібно 

скопіювати або перемістити об’єкти (папки – приймача). Відповідні вікна 

розміщуються так, щоб їх одночасно можна було бачити на екрані. У вікні 

папки джерел виокремлюють ті об’єкти, що переміщуються або копіюються.  

Для копіювання об’єкта натискують і утримують клавішу Ctrl, а 

для переміщення – клавішу Shift. 

 
Рис.1.24. Повідомлення про місце копіювання 

 

Потім виокремлені об’єкти переміщують у вікно папки — приймача 

(перетягують із натисненою лівою кнопкою миші). Зауважимо, що друге 

вікно (папки — приймача) можна й не відкривати, а переміщувати об’єкти на 
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піктограму папки. Як тільки спливає назва операції й ім’я папки (рисунку 

1.24), кнопку миші відпускають.  

Якщо об’єкт, що копіюється або переміщується, уже є у папці, 

відкривається інформаційне вікно, приклад якого подано на рисунку 1.25. 

У цьому вікні можна виконати одну з названих команд, або відмовитися від 

операцій копіювання (переміщення). Для відмови від дії натискують кнопку 

Скасувати. 

 
 

Рис.1.25. Вікно варіантів копіювання об’єктів 

 
 

Рис.1.26. Вікно для підтвердження переміщення об’єкта в Кошик 
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Видалення об’єктів.  

Видалити (вилучити) об’єкти можна так. 

1.Виокремлюються об’єкти, які слід вилучити. 

2. Натискують клавішу Delete або виконують команду Видалити 

контекстного меню об’єктів, що мають бути вилучені. Відкриється вікно 

(рис. 26), у якому слід підтвердити вилучення, натиснувши кнопку Так, або 

відмовитися від вилучення, натиснувши кнопку Ні. 

Після виконання над ними операції вилучення об’єкти 

переміщуються у папку Кошик.  

З цієї папки їх можна відновити. Якщо відновлення виконується одразу 

ж після вилучення, то у вікні програми Провідник відкривається меню 

Редагування і виконується команда Скасувати видалення. Ті ж самі 

команди можна виконати у відкритій папці Кошик або скопіювати видалені 

об’єкти з папки Кошик в іншу папку. 

Пошук об’єктів 

У процесі експлуатації комп’ютера на ньому поступово накопичуються 

сотні різних документів, про місце розташування яких користувач може не 

пам’ятати. ОС Windows 7 надає кілька способів пошуку папок і файлів. 

Пошук може здійснюватися за назвою об’єкта, його вмістом, датою 

створення тощо. Чим докладніше вказано дані для пошуку, тим точніше 

здійснюється пошук. Один зі способів пошуку об’єктів – це використання 

рядка Пошук програм та файлів головного меню ОС Windows 7 (рис.1.27). 

 
Рис.1.27. Рядок головного меню для введення даних пошуку 

Цей спосіб зручний у випадках, коли для шуканого об’єкту відома 

обмежена кількість властивостей. Пошук папок і файлів здійснюється по всім 

ЗЗП (вінчестер, твердотільний накопичувач, ком пакт диск тощо) 

комп’ютера. 

Для початку пошуку в рядок пошуку встановлюється курсор і 

вводяться необхідні символи. Пошук починається автоматично одразу після 

введення перших символів. Під час їх уведення на екрані постійно 

змінюються відомості про знайдені об’єкти. Чим більше введено символів, 

тим точніше здійснюється пошук. На рисунку 1.28 подано приклад 

результатів пошуку після введення символів "код". 

У вікні містяться всі об’єкти (папки і файли), що зберігаються у 

комп’ютері, назва яких починається символами "код", або у змісті яких є ці 
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символи. Якщо встановити вказівник миші на будь-який об’єкт, наприклад,на 

файл Кодирование1, то з’являється місце його розташування (рис.1.28). 

 
Рис.1.28. Результати пошуку об’єктів 

 

Другий спосіб — це використання рядка  вікна 

програми Провідник. Цей спосіб діє в межах відкритої на даний момент 

папки. На рисунку 1.29 показано приклад поточного стану пошуку після 

введення символів "Про". 

На рисунку видно, що знайдено всі папки, файли і ярлики робочого 

столу, в іменах або вмісті яких є символи "Про". З метою більшої 

конкретизації пошуку до назви шуканого об’єкта можна додати один або 

кілька фільтрів пошуку. У даному випадку можна додати фільтри Дата 

змінення і Розмір. 

ОС Windows 7 забезпечує також пошук файлів за їх типом. Наприклад, 

у поле пошуку можна увести тип jpg, у результаті чого будуть знайдені всі 

файли цього типу.  

Для уточнення умов пошуку можна використовувати логічні операції 

AND (і), OR (або) і NOT (ні).  

Вираз "Знайти файли, які містять слова "Одеса" і "Чорне море"" з 

використанням назв логічних операцій, якщо у вікні програми Провідник 

відкритим є Робочий стіл, записується так: "Одеса AND Чорне море". Будуть 

знайдені усі об’єкти робочого столу, що містять слова "Одеса" і "Чорне 

море". 

Якщо ж потрібно знайти всі файли, в яких є слово "Одеса", але немає 

слів "Чорне море", то вираз записується такий "Одеса NOT Чорне море". 

У даних, що вводяться для пошуку, можна використовувати шаблони, 

тобто символи * (зірочка) і ? (знак запитання). Знак "зірочка" замінює 
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довільну кількість будь-яких символів, а знак запитання — будь-який один 

символ.  

 
Рис.1.29. Вікно з відомостями щодо поточного стану пошуку об’єктів 

 

Наприклад, якщо ввести "пам*", то будуть знайдені об’єкти, що містять 

слова пам’ять, пам’ятати тощо. А після введення "?апишіть" будуть 

знайдені тільки об’єкти, що містять слова запишіть, напишіть тощо. 

У процесі пошуку інколи доцільно упорядкувати папки і файли за 

значенням окремих властивостей. Наприклад, можна упорядкувати їх за 

датою створення, в алфавітному порядку, за розміром та іншими 

властивостями. 

Перевіряємо себе 

1.Що називається файлом? 

2. Із яких частин складається ім'я файлу? 

3. Наведіть приклади імен файлів. 

4. Назвіть найбільш вживані розширення файлів. 
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5. Чи обов’язково користувачу вказувати розширення файлу? Коли 

це необхідно робити? 

6. Назвіть основні атрибути файлів. 

7. Для чого призначені ярлики папок і файлів? 

8. Яка різниця між копіюванням і переміщенням об'єктів? Наведіть 

приклади, коли слід використовувати копіювання, а коли — переміщення. 

9. Які основні функції виконує файлова система? 

10. Який розділ жорсткого магнітного диску є системним? 

11. Для чого призначені папки? 

12. Як створюється порожній файл у середовищі ОС Windows? 

13. Поясніть порядок перейменування папок і файлів. 

14. Як копіюються файли методом перетягування? 

15. Як видаляються об'єкти у середовищі ОС Windows 7?Назвіть 

кілька способів.  

16. Як можна переглянути властивості файлів? 

17. У чому полягає сутність ієрархічної структури розташування 

файлів і папок?Наведіть приклади ієрархічних структур, поясніть 

необхідність і зручність їх застосування для пристроїв пам’яті. 

18. Назвіть основні операції над папками і файлами. 

19. Як створюються папки у середовищі ОС Windows 7? 

20. Як можна відновити об'єкти з папки Кошик? 

21. Поясніть порядок пошуку об'єктів за допомогою рядка Пошук 

програм і файлів головного меню. 

22. Поясніть послідовність дій для пошуку об'єктів за допомогою 

рядка Пошук програми Провідник. 
 

Виконуємо 

1. Відкрийте контекстне меню будь-якого файлу і перегляньте його 

властивості, для чого виконайте команду Властивості. Запишіть на папері 

шлях до цього файлу. Знайдіть на своєму комп'ютері папку з трирівневою 

структурою. Накресліть на папері ієрархічну структуру цієї папки. 
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2. Створіть на одному з жорстких магнітних дисків папку з іменем 

Історія футболу. Для цього відкрийте контекстне меню диска, виконайте 

команду Створити, виберіть пункт Папку, уведіть ім'я папки і натисніть 

клавішу Enter. Відкрийте редактор Word і в цій папці створіть файл з іменем 

Чемпіони світу. Розмістіть на робочому столі його ярлик. 

3. Перейменуйте папку Історія футболу на Футбол, а файл Чемпіони 

світу – на Чемпіони України. 

4. Перемістіть папку Футбол на робочий стіл. Скопіюйте папку 

Футбол на диск, де вона зберігалася раніше. Переконайтеся, що папка 

Футбол зберігається і на диску, і робочому столі. 

5. Видаліть папку Футбол з диску і робочого столу. Відновіть папку 

Футбол з папки Кошик на робочий стіл. Ще раз видаліть папку Футбол із 

робочого столу. 

6. Скористайтеся рядком Пошук програм та файлів головного 

меню для пошуку. Уведіть, наприклад, у цей рядок слово "монітор" і 

спостерігайте за змінами, що відбуваються на екрані. Переконайтеся, що 

пошук виконано правильно. 

7. Скористайтеся рядком Пошук вікна програми Провідник для 

пошуку даних. Пам'ятайте, що пошук здійснюється в межах об'єктів 

відкритої папки. Використайте один із фільтрів пошуку. Практична рота №1 

Практична робота №1 

 

Практична робота 
№1 

Тема: Виконання операцій над папками і 
файлами 

Мета: Навчитися виконувати операції створення, 
перейменовування, переміщення і 
копіювання файлів і папок, описувати 
структуру файлової системи 

1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Отримайте від вчителя ім’я 

диска, на якому Ви будете виконувати операції над папками і файлами. У цій 

роботі вважається, що таким є диск D:. 

2. Створіть на диску дві папки з іменами Основна і Додаткова. У папці 

Основна створіть папку з ім’ям Подорожі. 

3. За допомогою текстового редактора Word створіть у папці Основна 

файл з ім’ям література, у папці Додаткова – файл математика, у папці 

Подорожі – файл лист. 
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4. Перегляньте на екрані ієрархічну структуру створених папок і файлів 

і накресліть її на папері. 

5. Перейменуйте папку Додаткова на Довідник, а папку Подорожі  на 

Відпочинок. Переконайтеся, що у папці Довідник зберігається файл 

математика, у папці Основна – файл література, а у папці Відпочинок – 

файл лист. Накресліть нову структуру папок і файлів і переконайтеся, що 

зберігається попередня структура, змінилися лише назви. 

6. Перейменуйте файл література на файллітература_6, файл 

математика на файл математика_6, а файл лист – на файл лист_6. 

7. Перемістіть файл література_6 з папки Основна в папку Довідник, 

файл математика_6 з папки Довідник у папку Основна. Накресліть нову 

структуру створених Вами папок і файлів і переконайтеся, що вона не 

змінилася. 

8. Перевірте існуючу на цей момент ієрархічну структуру папок і 

файлів. Ви повинні переконатися, що у папці Довідник є файл література_6, 

у папці Відпочинок – файл лист_6, а у папці Основна файл Математика_6. 

9. Скопіюйте файл лист_6 з папки Відпочинок у папку Довідник, а файл 

математика_6 із папки Основна у папку Довідник. Тепер файл 

математика_6 міститься у папках Основна і Довідник, файл лист_6 

містяться у папках Відпочинок і Довідник, а файл література_6 – тільки у 

папці Довідник. 

10. Виконайте необхідні операції над папками і файлами так, щоб 

отримати ієрархічну структуру папок і файлів, яку Ви створили у пунктах 2 і 

3 цієї роботи. 

Не вилучайте папки і файли. Ви будете використовувати їх у наступній 

практичній роботі. 
 

Практична робота №2 

Практична робота 
№2 

Тема: Пошук папок і файлів. Відновлення 
вилучених папок і файлів 

Мета: Навчитися виконувати операції створення, 
перейменовування, переміщення і 
копіювання файлів і папок, описувати 
структуру файлової системи 

 

1.З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Перевірте наявність 

створеної Вами у попередній роботі ієрархічної структури папок і файлів. 

Якщо вона не збережена, створіть її ще раз. Нагадуємо, що у кореневому 

каталозі диску D:необхідно створити дві папки: Основна і Додаткова. У 
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папці Основна міститься папка Подорожі і файл література, у папці 

Додаткова – файл математика, у папці Подорожі – файл лист. 

2. За допомогою текстового редактора Word у файл література.doc 

уведіть такий текст "Після отримання приладів перевірте їх справність 

одразу на місці" і збережіть його. 

3. Використайте рядок Пошук головного меню для пошуку об’єктів. 

Уведіть у цей рядок символи Довід. Проаналізуйте результати пошуку і 

зробіть висновки. 

Відкрийте ще раз головне меню і в рядок Пошук уведіть слово 

Основна, проаналізуйте результати пошуку, а потім уведіть речення "Під час 

отримання" і також зробіть висновки. 

4. У рядок Пошук головного меню уведіть вираз "отримання AND 

приладів". Проаналізуйте результати пошуку. Переконайтеся, що пошук 

здійснився правильно. 

5. Відкрийте вікно програми Провідник і відкрийте папку диску D:. У 

рядок Пошук по черзі уведіть деякі символи з назв створених Вами папок і 

файлів. Спостерігайте за повідомленнями, що виводяться на екран і зробіть 

висновки про результати пошуку. 

6. Уведіть ще раз кілька символів з імен, створених папок або файлів і 

скористайтеся фільтрами Розмір і Дата змінення. Зробіть висновки про 

ефективність пошуку. 

7. Здійсніть пошук файлів за їх типом, наприклад, за розширенням doc. 

8. Використайте логічні операції OR і NOT для пошуку папок і файлів. 

Використайте також символи * (зірочка) і ? (знак запитання) для пошуку 

даних (за окремими завданнями). 
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СЛОВНИЧОК 
 

№ 

з/п 
Поняття Значення 

1 Алгоритм – послідовність команд, виконання яких приводить до наперед 

передбаченого результату 

2 Доступ – право на певний спосіб використання файлу, програми тощо 

3 Ім’я файла – набір символів, що може містити літери українського, 

англійського та інших алфавітів, цифри та інші символи, за 

винятком \ /: *? ”<>й однозначно ідентифікує файл 

4 Інтерфейс 

користувача 

– набір засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між 

користувачем і комп’ютерною програмою 

5 Комп’ютерна 

програма  

– алгоритм опрацювання даних, записаний спеціальною мовою 

та призначений для виконання комп’ютером 

6 Обліковий запис 

користувача 
– набір даних, який використовується для розпізнавання 

користувача комп'ютерної системи і надання йому певних 

правил (прав) доступу до даних і програм системи 

7 Операційна 

система 

– комплекс програм, який забезпечує керування роботою 

комп’ютера 

8 Повне ім’я 

об’єкта файлової 

системи 

– набір символів, що описує шлях до об'єкту і містить його ім'я 

9 Розширення імені 

файлу 

– набір символів після останньої крапки в імені файлу 

10 Сеанс роботи ОС – час від початку завантаження ОС і входу до неї певного 

користувача до виходу цього користувача з системи або 

припинення роботи системи 

11 Файлова система – частина операційної системи, що забезпечує керування 

файлами і папками на носіях даних 

12 Ярлик – посилання на об’єкт операційної системи, що знаходиться на 

одному з носіїв даних комп’ютера або в мережі, яке містить 

шлях до нього та інші вказівки 
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РОЗДІЛ 2. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ 
 

Для створення і редагування текстових документів 

використовують текстові редактори і текстові процесори. Текстові 

процесори називають системами створення й опрацювання електронних 

документів. 

Текстові процесори забезпечують різні форми подання символів тексту, 

його оформлення. Процес встановлення користувачем вигляду електронного 

документу називають форматуванням (символів, тексту, документу в 

цілому).  

Текстові процесори забезпечують контроль за правильністю введення 

тексту, вказуючи на граматичні помилки. 

Електронні документи, створені з використанням текстових 

процесорів, можуть містити текст, поданий у різному оформленні, 

зображення, в тому числі рухомі, звукові записи та інші елементи. 

Електронні документи зберігаються у різних форматах: найпростіші, що 

містять тільки текст – у форматі *.txt; складніші, що можуть містити 

інші форми подання відомостей – у форматах *.doc, *.docx, *.odt. 
 

2.1. Текстові процесори. Створення і зберігання електронних документів 
 

Призначення та класифікація текстових процесорів. 

Оформлення сторінок текстових документів, зберігання текстових 

документів у різних форматах. 
 

Нині найчастіше використовуються текстові процесори — Microsoft 

(Ms) Word, Open Office Writer, WordStar та інші. 

Можливості, які надають користувачеві всі текстові процесори: 

 створення і зберігання документів; 

 розмічування сторінок документу; 

 уведення й редагування тексту; 

 встановлення вигляду символів і тексту в цілому; 

 перевірка правопису (іноді – переклад, пошук синонімів слів); 

 створення і редагування таблиць; 

 вставлення й редагування зображень; 

 вставлення об’єктів, створених в інших програмах; 

 одночасна робота з кількома документами; 

 одночасна робота кількох користувачів з одним документом; 

 попередній перегляд і друкування документу. 
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Більшість сучасних текстових процесорів забезпечують роботу з 

документом у режимі WYSIWYG (англ.: What You See Is What You Get – що 

бачиш, те й отримуєш). На екрані під час роботи документ відтворюється у 

такому вигляді, який він матиме при відтворенні засобами, для яких він 

готується (принтером – для відтворення на папері, або спеціальним 

програмним засобом – для відтворення екрані комп'ютера). 
 

Створення і зберігання документів  

Текстовий процесор часто використовують для створення схожих між 

собою документів. Більшість текстових процесорів, у тому числі й Ms Word, 

пропонують користувачеві стандартні форми, або шаблони, таких 

документів й інструменти для їх використання (рис.2.1).  
 

 
Рис. 2.1. Діалогове вікно шаблонів документів 

 Шаблоном називають документ, в якому користувач заповнює вже 

створені поля текстом, зображеннями. Шаблон може включати й вже 

заповнені поля, які є спільними для всіх документів певного типу. 

Для використання шаблонів документів, після запуску Ms Word 

необхідно натиснути пункт меню Файл, в якому обрати команду Створити. 

Після цього можна використовувати вже заготовлений вигляд документу, 
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вибравши його шаблон. Як видно на рисунку 2.1, команди групи Шаблони 

відкривають список наборів шаблонів документів, у кожному з яких 

міститься список шаблонів. На рисунку обрано список Інстальовані 

шаблони, в якому вибрано шаблон Стандартний лист. Вигляд документу 

буде відображено в правій частині вікна. 

Електронний текстовий документ містить, крім тексту, ще й відомості 

щодо його оформлення. Зазначені відомості можуть подаватись по різному. 

Правила подання тексту й відомостей про його оформлення мають 

розпізнаватися текстовими процесорами.  

 Вказівкою на використання певних правил подання тексту й відомостей 

про його оформлення є формат файлу, в якому зберігається електронний 

документ. 

Після створення документу його необхідно обов'язково зберегти. Це слід 

зробити ще до того, як ви його наповните текстом! 

Найпоширенішими форматами зберігання текстових документів є: 

 *.txt — у файлі зберігається тільки текст з поділом на абзаци і без 

додаткового форматування символів і абзаців; 

 *.doc, *.docx, *.odt, — у файлі зберігається текст, рисунки, вставлені 

об'єкти, значення їх властивостей; 

 *.rtf— у файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об'єкти, значення 

їх властивостей, містяться додаткові відомості про об'єкти, що дозволяє 

опрацьовувати ці документи в різних системах опрацювання текстів, у 

різних операційних системах. 

На рисунку 2.2 відображено діалогове вікно Збереження документу, в 

якому розкрито список можливих форматів збереження текстового 

документу. 

Для кожного текстового редактора один із форматів є форматом за 

замовчуванням.  

Наприклад,у текстовому редакторі Блокнот форматом за 

замовчуванням є формат *.txt; у текстовому процесорі Ms Word версій до 

Ms Word 2007 – формат *.doc. Нині стандартними форматами збереження 
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текстових документів є формати *.docx і *.odt, які використовуються 

більшістю сучасних текстових процесорів.  

 

Рис. 2.2. Діалогове вікно Збереження документу із розкритим списком 

форматів збереження текстового документу 

Якщо необхідно зберегти документ таким чином, щоб його можна було 

б прочитати у попередніх версіях Ms Word, то для цього у вікні Збереження 

документу слід скористатися списком у рядку Тип Файлу, у якому обрати 

Документ Word 97-2003. 

Для роботи з файлами інших форматів системи опрацювання текстів 

мають у своєму складі спеціальні програми-конвертори, які перетворюють 

файли текстового документа з одного формату в інший. 
 

Оформлення текстових документів 

Найпростіші текстові документи складаються тільки з текстових 

об'єктів: символів, слів, рядків, абзаців та сторінок. Більш складні текстові 

документи містять зображення (малюнки, фігури, діаграми, схеми тощо) і 

таблиці.  
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 Процес надання певного вигляду документу називають форматуванням 

документу. 

Параметри форматування можна встановлювати до і після 

уведення тексту. 

У процесі форматування використовуються команди, пов’язані з 

оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Команди 

форматування впливають тільки на виділені об’єкти. 

Розрізняють три основні операції форматування: форматування 

сторінок; форматування абзаців; форматування фрагментів тексту (символ, 

слово, речення, абзац або будь-яка виділена частина тексту). 

Форматування (Розмічування) сторінок. 

При введенні й друкуванні тексту Microsoft Word використовує 

встановлені за замовчанням розміри полів сторінок. 

Встановлення параметрів сторінки можна виконати за допомогою 

діалогового вікна Параметри сторінки. Для цього використовують команди 

групи Параметри сторінки стрічкового меню Розмітка сторінки. У групі 

Параметри сторінки клацніть позначку . Відкриється,як показано на 

рисунку 2.3, діалогове вікно, яке називається Параметри сторінки. 

У цьому вікні можна обрати:  

 розміри полів (верхнього, лівого, нижнього та правого); 

 орієнтацію сторінок (книжкову чи альбомну); 

 формати сторінки (за допомогою опції Кілька сторінок). 

Встановлення параметрів сторінки може застосовуватись як до усього 

документа, так і до його частини. Для того, щоб застосувати обрані 

параметри до частини документу, слід скористатися підменю Застосувати 

до, вставивши перед цим Розриви розділів з групи Параметри сторінки 

стрічкового меню Розмітка сторінки. 

Параметри сторінки можуть бути змінені на будь-якому етапі роботи 

з документом. 

Для встановлення зручного для роботи масштабу подання сторінки 

використовують команди групи Масштаб стрічкового меню Вигляд і 

команди групи Режими перегляду документа.  

Основним режимом, у якому виконується створення текстового 

документу, призначеного для відтворення на папері, є режим Розмітка 

сторінки (WYSIWYG). Режим Читання в повноекранному режимі 

використовується для перегляду документу без внесення до нього змін.  
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Рис. 2.3. Діалогове вікно Параметри сторінки 
 

Режим Веб документ використовується для документів, призначених 

для розміщення в мережі Інтернет і відтворення з використанням 

спеціальних програмних засобів. Режим Структура використовується для 

редагування складних документів, в яких спеціальним чином позначено 

заголовки, інші елементи оформлення. 
 

Виконуємо 

1. Створіть текстовий документ, збережіть його в папці за порадою 

вчителя. Зберегти його необхідно таким чином, щоб його можна було б 

прочитати у попередніх версіях Ms Word. 

2. Для цього скористайтесь пунктом меню Файл, в якому оберіть команду 

Створити. У вікні Збереження документу, яке відкриється, скористайтеся 

списком у рядку Тип Файлу, у якому оберіть Документ Word 97-2003. 

3. Пригадайте, як здійснюється форматування тексту документу, та 

здійсніть його за зразком, поданим на рисунку 2.4 та вказівками вчителя. 

4. Встановіть параметри сторінки за допомогою діалогового вікна 

Параметри сторінки. Для цього використайте команди групи Параметри 

сторінки стрічкового меню Розмітка сторінки. У групі Параметри 

сторінки клацніть позначку . Відкриється діалогове вікно Параметри 

сторінки, де оберіть: розміри полів (верхнього 2,1см, лівого 3,5см., нижнього 
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2,1см. та правого 1,55см.); орієнтацію сторінок (альбомну). 

5. Ще раз збережіть цей документ 
 

 

Рис. 2.4.Зразок документу, в якому здійснено форматування тексту (символів, 

фрагментів та абзаців) 
 

6. Встановіть режим Розмітка сторінки. 

7. Встановіть з використанням команд групи Масштаб режими 

відтворення За шириною сторінки. Для яких видів роботи краще 

використовувати кожен із вказаних режимів? 

8. Для встановлення зручного для роботи масштабу подання сторінки 

використовуйте команди групи Масштаб стрічкового меню Вигляд і 

ДАНИЛО МОРДОВЕЦЬ – НАЙБІЛЬШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ПИСЬМЕННИК ДОНЩИНИ 

На відміну від інших українських етнічних земель у складі сучасної Росії 

(Кубані, Східної Слобожанщини та навіть Стародубщини), Донщина не була 

багатою у 19-му столітті на видатних українських діячів. Склалося так через 

подвійний гніт, який відчували на собі донські українці – не лише з боку царату, 

а й через донських козаків, які були вірними слугами царського режиму. Та все 

ж одного видатного митця Донська земля надала Україні – це був відомий 150 

років тому український письменник Данило Мордовець. 

Цікавий для нас цей письменник ще й тим, що на відміну від багатьох 

українських діячів, що народилися за межами України, а весь свій талант 

віддали головному краю – Києву, Харкову, повністю присвятив себе своїй малій 

батьківщині – Донщині та Жовтому Клину. 

Народився Данило Мордовець 7 грудня 1830-го року в українській 

слободі Данилівці Усть-Медведицького округу Області війська Донського, на 

північному сході донської козачої землі (тепер це Волгоградська область 

Росії). Слобода Данилівка повністю була заселена українцями, колишніми 

запорозькими козаками, що втекли сюди від закріпачення по зруйнуванні 

Запорізької Січі. Данилів дідусь, запорізький сотник Сліпченко-Мордовець, зміг 

зберегти свою козацьку волю і на донських землях, а от його син, Данилів 

батько, потрапив у кріпацтво, та зміг викупити собі свободу лише великою, 

важкою працею. Розбагатівши, та здобувши навіть деяку освіту, він не забув 

свого українського коріння, але під тиском місцевого чиновництва зросійщив 

своє прізвище, ставши з Мордовця Мордовцевим. Зважуючи на це, його син 

Данило свої російськомовні твори підписував офіційним прізвищем 

Мордовцев, але для українського читача завжди залишався Данилом 

Мордовцем, або іноді Данилом М. Сліпченком, на честь дідуся. 

Навчався Данило Мордовець у Санкт-Петербурзькому університеті. Ще 

у студентські роки почав писати українською, переклавши віршами 

«Краледворський рукопис», пам’ятку чеської поезії початку 19-го століття. 

Цей україномовний твір молодого студента високо оцінив Ізмаїл Срезневський, 

відомий російський славіст й українофіл. 
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команди групи Режим перегляду.  

9. Перегляньте документ у Режимі читання. 

10. Якщо документ в Режимі перегляду потребує редагування та 

додаткового форматування (порадьтесь з учителем), перейдіть в Розмітка 

сторінки та здійсніть необхідні дії. 

11. Збережіть створений документ. 
 

Перевіряємо себе 

1. Для чого використовують текстовий процесор? 

2. Що називають шаблоном документу? 

3. Як можна створити текстовий документ? 

4. Як можна створити шаблон документу? 

5. Як можна зберегти документ, щоб його можна було б прочитати у 

попередніх версіях Ms Word? 

6. Як називають процес встановлення певного вигляду документу? 

7. Коли можна встановлювати Параметри форматування тексту? 

8. Які основні операції форматування розрізняють? 

9. За допомогою команд якого діалогового вікна можна виконати 

встановлення параметрів сторінки? 

10. Для яких видів роботи краще використовувати кожен із вказаних 

режимів: Одна сторінка, Кілька сторінок, За шириною сторінки? 
 

2.2. Створення, редагування, форматування й зберігання документів 
 

Складниками тексту є символ, слово, речення, абзац. Будь-яку 

виокремлену частину тексту називають фрагментом тексту. 

Під час редагування тексту можна не лише вставляти й вилучати 

окремі символи, а й виконувати різні дії зі словами, реченнями й абзацами, а 

також з фрагментами тексту. 

Особливості створення та редагування тестових документів. 

Використання різних шрифтів. Пошук і заміна фрагментів тексту. Пошук і 

заміна в тексті. Використання шрифтів, накреслень і кольорів у тексті. 
 



48 

Перед виконанням будь-яких дій з фрагментом як із цілим, його 

потрібно виокремити. Способи виокремлення фрагментів тексту описано в 

таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Використання миші для виокремлення фрагментів тексту 

Виокремити: Слід виконати 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 та, утримуючи її затисненою, 

перемістити курсор по рядках, які необхідно виділити 

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 та, утримуючи затисненою, перемістити 

курсор по абзацах, які необхідно виділити 

Будь-який 

елемент або 

фрагмент тексту 

Клацнути ліву кнопку миші в тому місці, де треба розпочати 

виділення, потім перемістити курсор в кінець фрагменту, який 

виділяється, і утримуючи клавішу Shift, клацнути ліву кнопку миші. 

Виділення можна виконати як у прямому, так і в  зворотному 

напрямку.  

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

миші 

Під час виокремлення фрагментів документу звернемо увагу на те, як 

змінюватиметься форма вказівника миші.  

Нагадаємо, що курсор уведення має вигляд рисочки, що миготить. 

Вказівник миші в разі його розташування на тексті або праворуч від нього 

має вигляд тонкої високої літери "І". 

Якщо вказівник миші перемістити ліворуч від тексту,то він набуде 

вигляду спрямованої вправо стрілки . 

Коли вказівник розташовано поза робочою областю текстового 

процесора, він має вигляд стрілки, спрямованої вліво . 

Виокремлений фрагмент можна видалити, перемістити, скопіювати.  

Без цих операцій неможливо редагувати великі за обсягом документи. 

Форматування символів 

 Усі процедури та команди форматування символів можна 

використовувати тільки за попереднього виділення фрагменту тексту! 

Процес форматування символів передбачає зміну параметрів шрифту: 

тип; стиль розмір, колір, стиль підкреслення та колір підкреслення. 
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Шрифт – це комплект літер певного типу й накреслення. 

Форматування символів здійснюється у діалоговому вікні Шрифт. Це 

вікно можна відкрити кількома способами. Один із яких: клацнути меню 

Основне, в якому обрати рядок Шрифт та клацнути позначку . 

 

Рис. 2.5. Група команд Шрифт у стрічковому меню і відповідне діалогове 

вікно 
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Другий спосіб відкривання діалогового вікна Шрифт теж дуже 

простий: клацнути правою клавішею миші – відкриється контекстне 

меню, в якому натиснути   групи Шрифт. 

Якщо уважно переглянути діалогове вікно, зображене на 

рисунку 2.6, то можна побачити, що окрім зазначених параметрів в 

ньому можна змінити й ефекти символів тексту.  

Це — надрядковий і підрядковий шрифти (верхній і нижній 

індекси), підкреслення, закреслення, подвійне 

закреслення, з тінню й інші ефекти форматування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Призначення команд групи Шрифт 

Формат символів можна встановлювати і на початку набирання 

тексту, проте на цьому етапі роботи з текстовим документом можна 

використати не всі команди. 
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Для швидкого пошуку та використання команд форматування символів 

тексту можна використати групу в меню Основне, яка об’єднана назвою 

Шрифт (рис. 2.5). 

При виборі параметрів символів вигляд тексту відображається в полі 

Попередній перегляд діалогового вікна. 

Призначення команд докладніше показано на рисунку 2.6. На рисунку 

2.7 подано зразок текстового документу, у якому окремі фрагменти виділено 

шляхом застосування команд групи Шрифт: жирний, колір, курсив, 

підкреслення. Деякі з них застосовано самостійно, а деякі разом з іншими. 

Як-от: до фрагменту тексту "Різдва – 6 січня" застосовано шрифт жирний, 

червоного кольору та підкреслення. 

 

Рис. 2.7. Зразок текстового документу, який форматовано командами групи 

Шрифт 

Форматування абзаців 

У документі текст поділяється на окремі частини – абзаци. 

Абзац містить одне або кілька речень, пов’язаних між собою за змістом. 
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Кожний абзац починається з нового рядка. У текстовому редакторі абзац 

закінчується натисненням на клавіатурі клавіші Enter. 
 

Форматування абзаців полягає у тому, що виконуються: 

 встановлення способу вирівнювання тексту (розміщення 

символів у рядках відносно полів); 

 встановлення значень абзацних відступів; 

 встановлення інтервалу між рядками тексту. 

Форматування абзаців здійснюється у діалоговому вікні Абзац. Це 

вікно можна відкрити кількома способами. 

Один із них: в стрічковому меню Основне в групі Абзац клацнути 

позначку . 

Другий спосіб відкривання діалогового вікна Абзац: клацнути правою 

клавішею миші у будь-якому місці абзацу — відкриється контекстне меню, в 

якому вибрати команду Абзац (Рис.2.8). 

У цьому вікні доступні такі команди. 

 Вирівнювання — надає можливість вибрати спосіб вирівнювання 

тексту абзацу відносно полів сторінки: 

 "зліва" — текст абзацу зліва вирівняно (крайні ліві символи 

кожного рядка знаходяться на однаковій відстані від межі 

тексту), справа — не вирівняно; 

 "по центру" — текст абзацу розташовується строго по центру 

(крайні символи кожного рядка знаходяться на однаковій відстані 

від відповідних меж тексту); 

 "справа" — правий край тексту абзацу вирівняно, лівий — ні; 

 "за шириною" — текст абзацу розташовується рівномірно між 

правою і лівою межами тексту (правий і лівий крайні символи 

кожного рядка межують з полем сторінки). 

 Відступ  

 лівий — відстань першого символу кожного рядка абзацу від 

лівої межі тексту; 

 правий — найменша відстань останнього символу кожного рядка 

абзацу від правої межі тексту. 

 Спеціальний 

 встановлення розміру абзацного відступу (відстані від лівої межі 

тексту до крайнього лівого символу першого рядка абзацу). 
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 Інтервал між абзацами: 

 Перед — відстань від попереднього абзацу; 

 Після — відстань після абзацу (до першого рядка наступного 

абзацу). 

 Міжрядковий інтервал 

 відстань між рядками в абзаці. 

У вікні Абзац розташовано ще деякі опції, розгляд та застосування 

яких передбачено в подальшому вивченні текстового процесора.  

При виборі параметрів абзацу вигляд тексту відображається в 

полі Попередній перегляд. 

 

 

Рис. 2.8. Діалогове вікно Абзац 

Для швидкого пошуку та використання команд форматування символів 

тексту можна використати групу в меню Основне, яка об’єднана назвою 

Абзац (Рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Групи команд Абзац і Редагування на стрічковому меню 

Редагування тексту 

 Під редагуванням тексту розуміють вставлення у нього додаткових 

символів, їх груп, заміну або вилучення зайвих символів, виправлення помилок 

тощо. 

Дії з редагування можна розпочинати після розміщення курсору в 

тому фрагменті тексту, що потребує виправлення. 

Команди редагування абзацу показано на рисунку 2.10. 

За замовчанням у MsWord встановлено режим Вставити, у процесі 

набирання тексту курсор зміщується вправо і текст, розташований справа від 

курсору,зміщується вправо.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Призначення команд групи Абзац на стрічковому меню 
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Для замінювання тексту 

новим (введення нових символів 

поверх існуючих) слід установити 

режим Замінювання, виконавши 

клацання на перемикачі 

Замінювання у Рядку стану 

(Рис. 2.11).  

Рис. 2.11. Вікно Ms Word, в якому активним є режим Вставити 

Для поновлення режиму вставлення слід клацнути на перемикачі 

Замінювання Рядку стану. 

Перемикач режиму не завжди є видимим на Рядку стану. Для того, 

щоб його видимість відновити, слід клацнути правою клавішею миші на 

Рядку стану. Відкриється меню Настроювання рядку стану, у якому ті 

режими, які вже встановлено, позначені значком √. 
 

 

Рис. 2.12. Встановлення режиму Рядка стану 

Вставлення додаткових символів 

Для вставлення в текст символів, яких немає на клавіатурі, необхідно 

поставати курсор в потрібне місце тексту. Після чого в групі Символи 
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стрічковому меню Вставлення натиснути команду Символ, у випадаючому 

меню обрати потрібний символ. Якщо потрібний символ відсутній, то 

натиснути Інші символи. Відкриється діалогове вікно Символ (рис. 2.13).  

 

Рис. 2.13. Діалогове вікно Символ 

 

У цьому вікні обрати 

потрібний символ та для його 

вставлення клацнути Вставити. 

Якщо потрібного символу 

у таблицях діалогового вікна немає, 

то його можна спробувати знайти, 

прокручуючи список назв шрифтів у 

меню Шрифт. 

 

 

 

Пошук фрагменту в тексті 

Для пошуку потрібних фрагментів тексту у Ms Word призначено 

команду Знайти. Її позначка знаходиться на стрічковому меню Основне 

(Рис. 2.9). Клацнувши цю позначку можна побачити, що зліва від документу 

відкриється область Навігація. В текстовому рядку цієї області необхідно 

ввести текст, який розшукується. 

Якщо набраний текст буде знайдено, нижче під рядком пошуку буде 

розташовано повідомлення про кількість збігів. У зразку, наведеному на 

рисунку 2.14, де розшукуваним фрагментом тексту був фрагмент "сторінк", 

кількість збігів дорівнює 14. Слід звернути увагу, що всі збіги позначаються 

кольором. 

Заміна фрагменту в тексті 

Для виконання заміни фрагментів тексту в документі призначено 

команду Замінити. Її позначка знаходиться на стрічковому меню Основне. 

Клацанням  її лівою клавішею миші відкривається діалогове вікно Пошук і 

замінювання з активною вкладкою Замінити (рис. 2.15).  
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Рис. 2.14.  Зразок здійснення пошуку фрагменту тексту в документі 

 

Рис. 2.15. Діалогове вікно Пошук і замінювання з активною вкладкою 

Замінити 
 

Для здійснення заміни необхідно виконати такі дії. 

1. У рядку Знайти набрати текст, який необхідно замінити (присутній в 

документі). 

2. У рядку Замінити на набрати текст, на який необхідно замінити (новий 

текст). 
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3. Натиснути Замінити все, якщо потребується повна заміна. Тобто 

потребується здійснити заміну всіх знайдених фрагментів тексту на новий. 

4. Натиснути Замінити, якщо необхідно виконати вибіркову заміну. В цьому 

випадку всі знайдені фрагменти будуть почергово знайдені та виділені. У 

разі заміни – необхідно натиснути Замінити, якщо заміна знайденого 

фрагменту не потрібна, натиснути Знайти далі. 
 

Перевіряємо себе 

1. Що називають фрагментом тексту? 

2. Які способи виокремлення фрагментів тексту вам відомі? 

3. Як змінюватиметься форма вказівника миші під час виокремлення 

фрагментів документу? 

4. Яку дію необхідно виконати перед форматуванням фрагменту тексту? 

5. У якому у діалоговому вікні здійснюється форматування символів? 

6. Що передбачає процес форматування абзаців? 

7. Командами якого діалогового вікна здійснюється форматування абзаців? 

8. Що розуміють під редагуванням тексту? 

9. Назвіть дії, які необхідно виконати для заміни старого тексту новим 

(уведення нових символів поверх існуючих). 

10. Назвіть дії, які необхідно виконати для поновлення режиму вставлення 

символів. 

11. Що необхідно зробити для вставлення в текст додаткових символів, 

тобто, символів, яких немає на клавіатурі? 

12. Назвіть дії, які необхідно виконати для заміни фрагментів тексту в 

документі. 
 

Виконуємо 
 

1. Відкрийте, документ, над яким ви працювали, виконуючи попереднє 

завдання або документ, вказаний вчителем. 

2. Відформуйте його за рекомендаціями, які отримаєте від учителя 

(передбачається форматування символів, окремих фрагментів та абзаців, 

вставлення та замінювання символів, заміна фрагментів тексту). 

3. Перед форматуванням фрагментів тексту не забудьте  їх виокремити. Для 

цього пригадайте способи виокремлення фрагментів тексту, які описано в 

таблиці 2.1. 

4. Використовуючи команди вікна Абзац виконайте форматування окремих 

абзаців. 
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5. Для швидкого пошуку та використання команд форматування символів 

тексту можна використати групу в меню Основне, яка об’єднана назвою 

Абзац (рис. 2.9, 2.10). 

6. Для заміни старого тексту новим (введення нових символів поверх 

існуючих) не забудьте встановити режим Замінювання, виконавши 

клацання на перемикачі Замінювання у Рядку стану (Рис. 2.11).  

7. Для поновлення режиму вставлення слід клацнути на перемикачі 

Замінювання. 

8. Для вставлення в текст символів стрічковому меню Вставлення 

натисніть команду Символ, де у випадаючому меню оберіть потрібний 

символ.  

9. Для виконання заміни фрагментів тексту в документі використайте 

команду Замінити, яка знаходиться на стрічковому меню Основне. 
Практична робота №3 

Практична робота 

№3 

Тема: Створення, редагування й форматування 

текстового документа, його збереження 

Мета: Навчитися виконувати операції 

редагування та форматування тексту 
 

1. Створіть текстовий документ. 

2. Збережіть створений документ (при збереженні керуватись 

рекомендацією вчителя). 

3. Наберіть текст, наданий вчителем. 

4. Відформатуйте текст документу за такими вимогами: 

 заголовок розташувати по центру рядка; 

 текст заголовку: тип шрифту Times New Roman, розмір 18, жирний, 

набраний великими буквами; 

 інтервал перед заголовком – 0, після заголовку — 6 пт; 

 перший абзац розташовано зі збільшенням рівня відступу від лівого 

поля та вирівнюванням зліва; 

 для першого абзацу застосовано: тип Century Gothic, розмір 12,  

курсив, міжрядковий інтервал одинарний, без абзацного відступу;  

 в основному тексті: інтервал між абзацами: перед – 3 пт, після 2 пт; 

перший рядок (абзацний відступ) 1,25 см, тип Arial, розмір 14. 

5. Подібно до зразка, який відображено на рисунку 2.16 застосуйте засоби 

форматування тексту у створеному документі. 

6. Збережіть виконану роботу. 
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Рис. 2.16. Зразок відформатованого тексту 
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2.3. Вставлення графічних об’єктів у текст. Таблиці в тексті. 

Підготовка документів до друкування 
 

Графічні об’єкти, вставлення графічних об'єктів  в текст, 

редагування графічних об'єктів. Вставляння таблиці в документ; 

редагування таблиць. Підготовка документу до друкування.  
 

Робота із зображеннями 
 

Для того, щоб створити більш привабливий документ або привернути 

увагу тих, хто буде читати створений документ, у текст можна додавати 

зображення – графічні об’єкти. 

 Графічними об’єктами називають будь-які нерухомі зображення, 

незалежно від їх походження і способу подання. 

Розрізняють такі графічні об’єкти:  

1) растрові зображення— зображення, створені цифровими 

фотоапаратами (цифрові світлини), малюнки, створені на папері й уведені в 

комп’ютер із застосуванням сканера, зображення, створені в растрових 

редакторах (Paint, Paint.NET та інших); 

2) векторні зображення— рисунки, створені в спеціальних редакторах 

векторної графіки або засобами автоматизованої векторизації зображень, 

креслення, створені в системах автоматизованого проектування, діаграми та 

інші об’єкти, створені засобами цифрового опрацювання даних 

(електронними таблицями, програмами для створення ділової графіки). 

Засоби для вставлення растрових і векторних зображень 

розташовуються в групі Зображення стрічкового меню Вставлення 

(рис. 2.17). 

 Меню Рисунок (рис. 2.17) викликає засоби вставлення у 

текстовий документ растрових зображень.  

Джерелами зображень можуть бути файли, розташовані на зовнішніх 

запам’ятовуючих пристроях комп’ютера (вінчестер, компакт-диск, флеш-

накопичувач), запам’ятовуючих пристроях апаратів, приєднаних до 

комп’ютера (цифровий фотоапарат, мобільний телефон), зовнішніх 

запам’ятовуючих пристроях інших комп’ютерів.  
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Рис. 2.17. Група Зображення стрічкового меню Вставлення 

Як можна побачити з рисунку 2.18, у списку фігур є заготовки для 

створення ліній, прямих і кривих, геометричних фігур, фігурних стрілок і 

виносних ліній, стандартизованих елементів креслень для блок-схем і 

функціональних схем та інше.  

При створенні і редагуванні рисунків можна виконувати таке. 
 

 
 

Рис. 2.18. Стрічкове меню Формат розділу Робота з рисунками при виборі 

векторної фігури (рисунку) або об’єкту  

 
 

Рис. 2.19. Стрічкове меню Формат розділу Робота з рисунками при виборі 

растрового рисунку 

1. Змінювати розмір створеного рисунка шляхом перетаскування 

маркерів виділеного об'єкта в полі документу. 

2. Редагувати вигляд, товщину, колір контурної лінії і колір фігур та 

інші властивості можна, двічі клацнувши їх лівою клавішею миші. Після 
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клацання відкриється стрічкове меню Засоби креслення, де розташовані всі 

знаряддя, які можна використати для редагування рисунків (рис. 2.19). 

3. Обертання зображення можна здійснювати за допомогою 

Кнопки обертання, яка з'являється після клацання малюнка лівою клавішею 

миші. Ця кнопка виділена зеленим кольором. 

4. Для переміщення зображення в потрібне місце слід: встановивши 

курсор на ньому, натиснути ліву клавішу і, не відпускаючи її, перетягти 

зображення на потрібне місце. 

5. Для копіювання зображення: встановити курсор на зображення, 

натиснути праву кнопку миші (викликати контекстне меню) та виконати 

команду Копіювати. Потім, перевівши курсор у те місце, в яке потрібно 

вставити копію, викликати контекстне меню та виконати команду Вставити. 

6. Для вибору способу розташування малюнка в тексті: виокремити 

його, на стрічці Засоби малювання обрати Обтікання, відкриється меню, в 

якому обрати потрібний варіант. 

7. Для додавання тексту до фігур слід клацнути лівою кнопкою 

миші на фігурі, встановивши курсор на неї, викликати контекстне меню, у 

якому вибрати команду Додати текст. 

Більш докладно Ви ознайомитеся із застосуванням інструментів для 

роботи з векторними зображення згодом. 

Текстовий процесор не має засобів для створення растрових 

рисунків. Їх вставляють як зовнішні об'єкти з файлів. 

Редагування растрових зображень засобами текстового процесора є 

обмеженим – можна змінювати лише їх розміри, яскравість, контрастність.  

Вставляння таблиці у документ  

Таблиці застосовуються для структурування змісту тексту документу 

та для здійснення обчислень. У текстовому процесорі  таблицю можна 

вставити або створити. 

Вставлення і створення таблиць можна здійснити за допомогою кнопки 

Таблиця, яка розташована у групі Таблиці в меню Вставлення. Перед 

вставкою в документ таблиці, як і будь-якого об'єкта, необхідно встановити 

курсор в те місце документа, де вона знаходитиметься. 

При натисканні кнопки Таблиця відображаються опції всіх п'яти 

методів вставлення і створення таблиць (рис. 2.19). 

Для того щоб швидко вставити таблицю, необхідно, в області 

Вставлення таблиці (рис. 2.20), притиснувши ліву клавішу миші, виділити 

потрібну кількість стовпців та рядків. Після виділення клавішу відпустити. 
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Також можна вставити таблицю за допомогою діалогового вікна 

Вставка таблиці. Для застосування цього методу треба вибрати зі списку 

команду Вставити таблицю. Потім у діалоговому вікні вибрати число 

стовпців і рядків, ширину стовпців і натиснути ОК. 

 

Рис. 2.20. Меню вставлення і створення таблиці 

Після вставлення, створення або виділення таблиці на стрічці вікна 

програми з'являється група інструментів під загальною назвою Табличні 

знаряддя, які розділені на дві вкладки Конструктор і Макет. Загальна назва 

інструментів відображається в рядку заголовка (рис. 2.21). 

Створення таблиці також можна здійснити за допомогою курсору, який 

набуває вигляду олівця після клацання мишею на команді Накреслити 

таблицю. Креслення (створення) таблиці виконується у довільній формі. 

Спочатку можна накреслити прямокутник, що означає зовнішні межі таблиці, 

потім у прямокутнику накреслити лінії меж рядків і стовпців. 
 

 

Рис. 2.21. Інструменти і команди, призначені для роботи з таблицями 

(вкладка Табличні знаряддя) 
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Для вилучення лінії в створеній таблиці потрібно натиснути кнопку 

Гумка на вкладці Конструктор у групі Накреслити межі і клацнути на 

лінії, яку необхідно вилучити. Щоб вийти з режиму Гумка – натиснути на 

кнопці Гумка. Для виходу з режиму креслення слід натиснути кнопку 

Накреслити таблицю на вкладці Конструктор у групі Накреслити 

межі(рис. 2.22). 

 

Рис. 2.22. Інструменти і команди, призначені для роботи з таблицями 

(вкладка Конструктор) 

Редагування та форматування таблиць також можна виконати, 

використовуючи контекстне меню таблиці і контекстне меню 

форматування, яке з'являється при кожному виділенні об'єкта – таблиці. 

Перегляд документу перед його роздрукуванням 

Перш ніж роздрукувати створений документ, бажано 

ознайомитись з тим, який  він матиме вигляд на папері.  

Щоб з'ясувати, як виглядатиме створений документ на папері, слід 

переглянути його в режимі Попередній перегляд, який відкривається у  

меню Файл. Ця дія відкриє діалогове вікно Друк, яке містить не тільки 

інструменти попереднього перегляду, а й команди встановлення параметрів 

друкування.  

Їх показано на рисунку 2.23: 

 установлення масштабу попереднього перегляду документа; 

 здійснювання навігації документом (перегортання  сторінок); 

 змінювання значення властивостей сторінки – група Параметри 

сторінки: 

 налаштовування діапазону друку (засіб Друк усіх сторінок) 
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Рис. 2.23. Діалогове вікно Друк (MS Office 2010) 

 установлення можливості друкування на одній стороні аркуша 

паперу чи на обох; 

 установлення послідовності друкування сторінок (якщо 

необхідно роздрукувати кілька копій документа); 

 зміна орієнтації сторінки (книжкова, альбомна); 

 вибір розміру аркуша; 

 встановлення розмірів полів; 

 встановлення кількості сторінок, роздрукованих на одному 

аркуші; 

 вибір кількості копій друкування. 

Установлення 
масштабу 
перегляду 
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  Перевіряємо себе 

1. Які об’єктиназивають графічними? 

2. Назвіть види графічних об’єктів. 

3. Де розташовуються засоби для вставлення растрових і векторних 

зображень? 

4. Як можна змінювати розмір створеного рисунка?  

5. Як можна редагувати вигляд, товщину та колір ліній рисунка? 

6. Коли з'являється Кнопки обертання? Як вона позначається? 

7. Які дії необхідно виконати для копіювання зображення? 

8. Де знаходяться засоби вибору способу розташування малюнка в тексті? 

9. Що необхідно виконати для додавання тексту до фігур? 

10. Які ви можете назвати особливості редагування растрових зображень? 

11. За допомогою якої кнопки можна здійснити Вставлення і створення 

таблиць? 

12. Назвіть призначення групи інструментів під загальною назвою Табличні 

знаряддя. 

13. Як можна вилучити лінію в створеній таблиці? 

14. Для чого використовується режим Попередній перегляд? 
 

Виконуємо 
 

1. Відкрийте, документ, над яким ви працювали, виконуючи попереднє 

завдання або документ, вказаний вчителем. 

2. Підберіть відповідно тексту растровий малюнок та вставте його. 

3. Розташуйте його в тексті за вказівками вчителя та здійсніть 

форматування: 

 змініть розмір; 

 оберіть спосіб обтікання; 

4. Відповідно до тексту створіть векторний малюнок, який відповідає тексту 

документу. 

5. Застосуйте засоби редагування для його оформлення за вказівкою 

вчителя). 

6. Скопіюйте малюнок та здійсніть форматування: 

 змініть спосіб обтікання; 

 розмір; 

 товщину, колір та вигляд ліній; 

 додайте напис. 

7. Збережіть виконану роботу. 
Практична робота №4 
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Практична робота 

Практична робота 

№4 

Тема: Вставлення, символів, таблиць та 

графічних об’єктів 

Мета: Навчитися виконувати операції з 

символами, таблицями та графічними 

об’єктами 

1. Ознайомтеся з текстом, який подано на рисунку 2.24.  

2. Створіть текстовий документ та збережіть його за вказівками, 

отриманими від учителя.  

 

Рис. 2.24. Зразок тексту до завдання, призначеного для виконання вдома 
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Рис. 2.25. Завдання для виконання в колективі 
 

 

Рис. 2.26. Зразок виконання завдання  

3. Використовуючи меню Вставлення, вставте таблицю, як показано на 

рисунку 2.24 (фрагмент "Історія побратимських зв'язків Києва" та виконайте 

її форматування: 

4. здійсніть заливку першого рядка (колір оберіть самостійно); 

5. для тексту в першому рядку оберіть напівжирне накреслення, розмір 

16, Times New Roman. 

6. Відкрийте документ, створений вдома. 

7. Фрагмент тексту з цього документу, який відображений на рисунку 

2.25,оформіть подібно до того, як це зображено на рисунку 2.26: 

8. створіть таблицю розміром 3 стовпчики на 5 рядків; 

9. у першому стовпчику наберіть назву міста та назву країни, столицею 

якої воно є; 

10. у другий стовпчик вставте стрілку, спрямовану вправо (для її 

вставлення в усі комірки використовуйте команди копіювання та вставки); 

11. у третьому стовпчику вставте прапор відповідно до країни (для цього 

використовуйте стрічкове меню Засоби креслення чи Засоби малювання).    

12. Продовжте формування списку відповідно до того, як це показано на 

зразку. 

13. Розшукайте та застосуйте знаряддя, які вам допоможуть приховати 

межі таблиці.  
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14. Обговоріть, яким чином Ви знаходили та використовували 

необхідні для виконання завдання відомості. 
Практична робота №5 

 

Практична робота 

Практична робота 

№5 

Тема: Підготовка документу до друкування 

Мета: Навчитися виконувати необхідні операції 

перед друкуванням документу 
 

1. Відкрийте для друкування раніше створений документ (або документ, 

вказаний вчителем). 

2. Отримайте від учителя параметри друкування: розміри полів, розмір 

аркуша, орієнтації сторінок, діапазон та послідовність друку, кількість 

сторінок на одному аркуші паперу та інші. 

3. Перед друкуванням ознайомтесь з тим, який  він має вигляд. Для цього: 

 використовуючи діалогове вікно Друк, установіть зручний для вас 

масштаб попереднього перегляду документа; 

 перегляньте сторінки, здійснюючи навігацію документом 

(перегортання  сторінок). 

4. Якщо необхідно, змініть орієнтацію деяких сторінок. 

5. Встановіть, відповідно до вказівок учителя, розміру аркуша паперу. 

6. Встановіть, відповідно до вказівок учителя, розміри полів (праве, ліве, 

нижнє та верхнє). 

7. Після встановлення вказаних параметрів можете перейти до: 

 налаштовування діапазону друку, використовуючи засіб Друк усіх 

сторінок); 

 вибору друкування на одній стороні аркуша паперу чи на обох; 

 визначення послідовності друкування сторінок; 

 визначення кількості сторінок, роздрукованих на одному аркуші. 

8. Використовуючи лічильник, вкажіть кількість копій документа. 

9. Натисніть кнопку Друк та роздрукуйте документ. 
 

Для допитливих 

Нині комплекс програм Open Office називають одним з провідних проектів 

програмного забезпечення, яке використовують для створення текстових документів, 

електронних таблиць, презентацій, графіки та багато чого іншого. Це програмне 

забезпечення є доступним для роботи на багатьох мовах. Воно може працювати на всіх 

персональних комп’ютерах. Документи, які створюються в OpenOffice.org, мають формат 

*.odf, який відповідає міжнародним стандартам. У цьому пакеті програм можна 

відкривати та зберігати файли, збережені у форматах інших поширених офісних пакетів.  

Open Office і одна з його наступних версій, Libre Office, є дуже легкими для 

вивчення. Якщо ви навчитеся використовувати інший офісний пакет, наприклад, Microsoft 
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Office, то ви, за необхідності, зможете розпочати роботу в OpenOffice. 

Текстовий редактор (текстовий процесор) офісного комплекту вільного поширення 

Libre Office називається Libre Office Writer. Офісний комплект, так само як і комплект 

програм Microsoft Office, складається із засобів для опрацювання текстових документів 

(Libre Office Writer), електронних таблиць (Libre Office Calc), презентацій (Libre Office 

Impress), системи управління  базами даних (Libre Office Base). Додатково він містить 

засоби створення рисунків (Libre Office Draw) і математичних формул (Libre Office Math). 

Головне меню і робоча область текстового редактора Libre Office Writer показані на 

рисунку 2.26.  

 

Рис. 2.26. Текстовий редактор Libre Office Writer (на робочому полі показано 

відомості про нього)  
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СЛОВНИЧОК 

№ 

п/п 
Поняття Значення 

1.  Графічний 

об’єкт 

Малюнок або рисунок 

2.  Редагування 

таблиці 

Додавання, вилучення рядків та стовпців; зміна 

кольору, розміру та накреслення меж  

3.  Редагування 

тексту 

Вставляння, видалення окремих символів; виконання 

різних дій зі словами, реченнями та абзацами 

4.  Роздрукування  Отримання копії документу на папері 

5.  Таблиця Розкреслена частина документу, в якій розміщуються 

певним чином упорядковані дані 
6.  Текстовий 

процесор 

Програма, за допомогою якої також можна набирати, 

редагувати й форматувати текстові документи; 

вставляти в документ зображення, таблиці, графіки; 

перевірити правопис, вставляти виноски, створювати 

зміст, нумерувати сторінки та виконувати багато інших 

операцій. 

7.  Формат файлу Описання структури даних, записаних у 

комп'ютерному файлі 

8.  Форматування 

документу 

Зміна зовнішнього вигляду документу 

9.  Форматування 

фрагменту 

тексту 

Процес перетворення зовнішнього вигляду тексту з 

метою зробити його найбільш зручним для друкування 

і читання 

10.  Шаблон 

документу 

Документ, який містить формати і деякі, спільні для 

всіх інших документів, які створюються на його 

основі, елементи оформлення 

11.  Шрифт  Набір зображень символів (літер, цифр, знаків) певного 

накреслення 
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РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

Для зберігання й відтворення зображення здійснюється його 

оцифровування, яке полягає у поділі зображення на прості об’єкти і 

визначення властивостей цих об’єктів. Найпростішим об’єктом, із 

сукупності яких можна утворити зображення, є піксель. Властивостями 

цього об’єкту є його колір і яскравість. Зображення, утворене з сукупності 

пікселів, називається растровим зображенням. Відомості про значення 

властивостей пікселів зберігаються у цифровій формі у файлах певних типів 

– .bmp, .jpg,.png,.gif,.pcx, .tif та інших. Зображення у растровому поданні 

опрацьовується програмними засобами, які називаються редакторами 

растрової графіки (Paint, AdobePhotoshop, GIMP та ін.). Растрове 

зображення – об’єкт, властивостями якого є роздільна здатність 

зображення (у пікселях на сантиметр зображення), глибина кольору 

(кількість бітів, якими закодовано кольори пікселів) і сукупність значень 

властивостей усіх його пікселів.  
 

3.1. Векторне зображення та його будова 

Растрові й векторні зображення, векторна графіка як спосіб 
описання і подання зображень, основні поняття векторної графіки, 
редактори векторної графіки, операції над об’єктами векторних 
зображень. 

 

Растрове подання зображень, яке є основним для більшості сучасних 

засобів створення і відтворення зображень (фотоапарат, сканер, дисплей, 

проектор тощо), засноване на тому, що властивості кожного пікселя можуть 

бути визначені, збережені й відтворені. Якщо зображення має розмір 600
х
800 

пікселів, властивості кожного з яких подано 16-розрядним двійковим числом, 

усе зображення займатиме 600
 х

800
 х

16/8 = 960000байтів пам’яті. Для більш 

якісного зображення знадобиться набагато більший об’єм пам’яті.  

Деякі зображення мають багато пікселів, значення властивостей яких 

однакові. Наприклад, одноколірний текст на тлі білого паперу відтворюється 

пікселями тільки двох видів – білі (колір тла) і кольору літер (наприклад – 

чорні). Розташування пікселів з однаковими значеннями властивостей у 

деяких видах зображень може бути описаним з використанням певних 

закономірностей.  

Такими зображеннями є креслення, геометричні побудови і рисунки 

тощо. Для цих зображень краще записувати не значення властивостей 

кожного пікселя, а відомості щодо упорядкованих груп пікселів. Наприклад, 

відрізок прямої лінії певної товщини можна описати як сукупність пікселів 

певного кольору, які розташовуються за певним правилом. Здебільшого таке 
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описання групи пікселів (об’єкта) займає менше місця, ніж описання кожного 

пікселя об’єкта. 

Наприклад, для стрілки як направленого відрізка прямої лінії достатньо 

вказати початкову і кінцеву її точки, товщину, колір лінії, вигляд її початку й 

кінця. Для кола достатньо вказати місце розташування його центра, радіус, 

товщину і колір лінії, якою відображається коло. 

Вміст файлу, в якому зберігаються відомості про векторне зображення, 

може бути текстом, який складається з команд, подібних до таких: 

«накреслити коло радіусом 56 пікселів лінією чорного кольору товщиною 5 

пікселів, зафарбувати його внутрішню частину зеленим кольором», 

«накреслити відрізок прямої від точки 10,36 довжиною 100 шириною 5, 

кольором червоним». 

Подібні описання Вам знайомі як із життя, так і з програмування у 

системі програмування Скретч, яке ви вже розпочали вивчати. Ці команди, 

звичайно, будуть певним чином закодовані. Їх можуть виконати спеціальні 

програми, відтворюючи зображення.  

 

 
Рис.3.1. Векторне зображення, яке зберігається у файлі з розширенням svg 

(створеному у графічному редакторі Inkscape), і частина цього файлу, 

відтворена у редакторі Блокнот як текст 

Зображення водія у автомобілі на рисунку 3.1 створене приблизно так, 

як спрощені рисунки у дитячих книжечках для розмальовування. Чорними 

лініями позначено межі частин рисунку, а їх внутрішні частини зафарбовано 

різними кольорами. 

Спрощення зображень при їх векторному поданні є обов’язковою 

умовою, інакше втрачаються його переваги над растровим поданням. 

При векторному поданні зображень описують не властивості кожного 

пікселя, а властивості їх груп — об’єктів. Тому при масштабуванні 

зображення, тобто збільшенні або зменшенні його розмірів, програмно 
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виконується обчислення параметрів усіх об’єктів, що утворюють зображення, 

додається (за необхідності) деяка кількість пікселів, обчислюються їх 

властивості. Для векторного подання зображення властивості і положення 

кожного пікселя можуть бути обчислені точно, тому й об’єкт відтворюється з 

тією точністю, яку забезпечує засіб відтворення зображення. 

 
 

Рис.3.2. Вплив збільшення на якість векторного і растрового зображення 
 

На рисунку 3.2 показано відмінності між растровим і векторним 

способами подання зображень на прикладі збільшення зображення. Видно, 

що для векторного зображення, побудованого з об’єктів, неважлива 

роздільна здатність первинного зображення. Форма об’єктів збільшеного 

зображення точно відтворює форму первинного зображення.  

Растрове зображення, створене цифровим фотоапаратом, навіть 

із найвищою роздільною здатністю, має певні межі збільшення, при 

досягненні яких кількість дрібних деталей, які розрізнятимуться на ньому, 

не збільшуватиметься, а зображення стає нечітким.  

Для растрового зображення, в якому найменшим об’єктом є піксель, 

при певному збільшенні рисунку доводиться його властивості передавати 

кільком пікселям (у випадку, показаному на рисунку, шістнадцятьом 

пікселям). 

Як растрові, так і векторні зображення відтворюють переважно на 

растрових пристроях, зокрема на моніторах, лазерних та струменевих 

принтерах. Зображення при цьому формується з фізичних пікселів або точок 

— найменших елементів поверхні відтворення.  

Векторне зображення має обмежену кількість об’єктів, деталей 

вже зі свого створення. Тому його збільшення до будь-яких розмірів не 
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викликає втрат чіткості, але й не додає відомостей для того, хто його 

спостерігає.  

 Для утворення векторного зображення використовуються наперед 

визначені фігури, кількість яких обмежена.  
 

 
 

Рис.3.3. Меню графічних об’єктів, які можуть використовуватися для 

створення зображень у різних векторних графічних редакторах 
 

Зазвичай, це: лінії, многокутники, стандартні елементи креслень і блок-

схем (стрілки, виноски, позначення частин машин), об’ємні фігури 

тощо(рисунок 3.3). Більшість редакторів векторної графіки мають і 

спеціальні інструменти малювання, за допомогою яких створюються графічні 

об’єкти, подібні до створюваних реальними пензлем, олівцем, пером. 

Для всіх редакторів векторної графіки спільним є те, що об’єкти, з яких 

вибудовується зображення, є простими геометричними фігурами, або їх 

комбінаціями.  

 Фігури, з яких утворюються векторне зображення, мають назву 

«графічні примітиви» і є об’єктами, властивості яких після вставлення у 

рисунок можна змінювати. 



77 

У векторному графічному редакторі зображення створюється у вигляді 

рисунку, який є комбінацією графічних примітивів.  

Графічні примітиви (фігури) можуть розташовуватись, неначе 

вирізані з паперу фігури, що частково накладаються одна на одну, 

утворюючи шари.  

 Шаром називають умовну площину, в якій розташовано об’єкти. 

Шари, разом з примітивами, можна переміщувати — ближче до 

спостерігача, або далі від нього. Фігури першого від спостерігача шару, як і в 

реальному житті, закривають фігури віддалених шарів. Якщо зробити фігури 

першого шару прозорими, через них можна бачити фігури інших шарів.  

 
 

Рис.3.4. Основні властивості графічних об’єктів 

Основні властивості графічних об’єктів подано на рисунку 3.4, 

створеному у векторному редакторі. На ньому ж можна побачити і 

розташування примітивів у шарах. У найближчому до нас шарі розташовано 

стрілки, у наступному — виноски з написами. Виноски зроблено 

напівпрозорими для того, щоб вони не дуже заважали бачити автомобіль, 

розташований у найдальшому від спостерігача шарі. 

 Кожний графічний об’єкт має точки, рухаючи які можна змінювати 

його форму. Ці точки називають вузлами.  

Об’єкти, що утворюють зображення, можуть об’єднуватися або 

групуватися, утворюючи групу об’єктів.  
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Об’єкт, утворений після групування кількох інших, матиме всі 

властивості об’єктів, що входять до групи, але змінювати буде можна 

тільки спільні для всіх об’єктів властивості.  

Властивості групи об’єктів можна змінювати як властивості одного 

об’єкту. 

Сукупність ліній об’єктів, згрупованих для утворення зображення, 

називають іноді "скелетом зображення" (рисунок 3.5). 

 
Рис.3.5. Векторне зображення і його "скелет", на якому відображено вузли 

 

Зазвичай векторне зображення створюється як відображення реального 

об’єкту. Цей процес можна виконувати подумки, можна наносити олівцем на 

малюнок на папері лінії, креслити геометричні фігури, намагаючись створити 

з них певне зображення, а можна робити це, наносячи на растрове 

зображення фігури, які зберігаються у векторному редакторі як примітиви.  

Ці перетворення можуть виконати й деякі векторні редактори, але 

результат, особливо для складних зображень, не завжди є гарним — 

програма може впоратись тільки з досить простими зображеннями. 
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Рис.3.6. Схематичне зображення глядача у кріслі (растрове зображення, 

зліва) і його "скелет" для створення векторного зображення 
 

"Вручну", тобто людиною, процес, який називається векторизацією 

зображення, виконується приблизно так, як показано на рисунку 3.6. 

Отже, якщо рисунок може бути побудований з простих 

геометричних фігур, над ним необхідно виконати такі перетворення. 

1. Виокремити геометричні фігури, розподілити зображення на прості 

фігури та їх групи. 

2. Визначити параметри кожної геометричної фігури (до якого класу 

фігур належить виокремлений об’єкт), її колір, прозорість. 

3. Послідовно викликати необхідні примітиви і нанести їх на рисунок, 

зафарбувати, встановити значення прозорості і розташувати шари 

зображення таким чином, щоб отримати потрібне зображення. 

Перевіряємо себе 

1. Чим відрізняються растровий і векторний способи подання 

зображень? 

2. Скільки примітивів використано для побудови скелету векторного 

зображення на рисунку 3.6? 

3. Чи можна вважати групу об’єктів новим об’єктом? Якщо так, то як 

передаватимуться властивості кожного об’єкту групі? 

4. Які властивості може мати об'єкт "лінія"?  

5. Скільки шарів мають рисунки 3.2 і 3.4? Як Ви це визначили? 

6. У групу об’єднано коло, відрізок прямої і трикутник. Назвіть 

властивості, які може мати новий об’єкт. Перевірте, виконавши побудову. 
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7. Спостерігаючи за збільшенням цифрової світлини, Ви 

помітили, що за певного збільшення починаєте бачити, що зображення на ній 

стає неначе побудованим з цеглинок. Чи зможете Ви отримати більше 

відомостей про об’єкт, зображений на світлині, ще більше збільшуючи її 

зображення? Обговоріть і обґрунтуйте висновок. 

8. Збільшуючи зображення, отримане у векторній формі, ми 

щоразу бачимо бездоганні лінії, плавні переходи яскравостей і кольорів. Чи 

означає це, що й об’єкт, який зображено на векторному рисунку, має такі ж 

властивості? Якщо ні, то коли відомості щодо точних значень його 

властивостей було втрачено? Чи можливо їх відновити, маючи лише 

векторне зображення? 

9. Які саме примітиви було використано для побудови векторного 

зображення на рисунку 3.6? Чи можна було використати меншу їх кількість? 

Запропонуйте варіанти, спробуйте побудувати зображення. 

10. Чому в деяких випадках (у яких саме) не всі команди в меню 

груп стрічкового меню Засоби малювання є доступними? Обговоріть і 

перевірте.  
Малюнок1 

Виконуємо 

1. Побудуйте контури зображення сніговика, вико-

ристовуючи тільки примітиви (фігури)  овали. Використовуйте 

копіювання, вставлення і обертання. Для прискорення роботи 

користуйтесь командами Ctrl+c і Ctrl+v. 

2. Побудуйте контур ялинки, використовуючи примітиви 

(фігури) "Трикутник" і "Трапеція". Для виокремлення фігур на 

рисунку використовуйте команди групи Редагування стрічкового 

меню Основне:  і . Для вирівнювання примітивів 

використайте послуги стрічкового меню Засоби малювання,стрічкового 

меню  групи Упорядкування і меню  Вирівняти. 

3. Об’єднайте об’єкти кожного з рисунків у групи, 

використовуючи команду  з меню Згрупувати  групи 

Упорядкування. Створіть кілька копій згрупованих зображень, 
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переконайтесь в тому, що всі об’єкти згруповано. Змініть розміри копій 

зображень. Використовуючи стрічкове меню Засоби малювання, зверніть 

увагу на те, що не завжди всі позиції меню є активними. Визначте, зокрема, 

коли й які позиції меню Згрупувати є активними. Поясніть, чому? 
 

3.2. Зберігання і побудова зображень 

Формати файлів, що містять векторні зображення, побудова 

зображення у векторному редакторі, призначення й способи 

використання основних засобів створення об’єктів. 
 

Для створення векторних зображень використовують спеціальні 

програмні засоби – векторні графічні редактори. Створені зображення 

зберігаються у файлах із розширеннями, які вказують на те, з використанням 

якого програмного засобу зображення створені, і з використанням якого 

програмного засобу можуть бути відтворені.  

Деякі з векторних форматів збереження зображень. 

.svg і .svgz—(англ.: Scalable Vector Graphics, Масштабована Векторна 

Графіка). Формат забезпечує зберігання зображення і його відтворення 

більшістю сучасних браузерів. Літера “z” вказує на те, що опис зображення 

стиснено. Формат може забезпечувати зберігання не тільки нерухомого 

зображення, але й анімованого, надає можливість створювати на зображенні 

зони, натиснення кнопок миші на яких викликатиме певні дії. 

.eps — (англ.: Encapsulated Post Script) — формат файлів, розроблений 

компанією Adobe Systems, у якому використовується мова описання 

зображень PostScript. Використовується переважно для друкування. Може 

містити як векторні подання зображень, так і растрові. 

.ai— формат графічного редактора Adobe Illustrator.  

.cdr— формат графічного редактора CorelDraw. 

.wmf — (англ.: Windows Metafile) і .emf (англ.: Enhanced Metafile 

Format) — універсальні формати векторних графічних файлів для додатків 

Windows. Використовуються для збереження векторних зображень у колекції 

Microsoft Clip Gallery. 

Вивчаючи текстовий процесор, Ви бачили, що в текстовий документ 

можна вставити растрові рисунки і прості фігури, виконати над ними деякі 

дії.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/SVG
http://uk.wikipedia.org/wiki/PostScript
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc230514(v=PROT.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc230514(v=PROT.10).aspx
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Clip_Gallery&action=edit&redlink=1
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Сучасні текстові процесори (Microsoft Word, Libre Office Writer) мають 

у своєму складі досить потужні редактори векторних зображень, які 

забезпечують можливість виконання дій над зображеннями, з використанням 

яких можна створювати досить складні й досконалі зображення (рисунок 3.7 

— з конкурсу учнівських рисунків). 

Рис.3.7. Векторні зображення, побудовані засобами редактора векторних 

зображень, вбудованого у текстовий процесор Microsoft Word 
 

 Кожний векторний графічний редактор надає користувачеві такі 

основні можливості. 

- Вставляти у створюваний рисунок графічний примітив з бібліотеки 

примітивів. 

- Установлювати значення властивостей об’єкту (розміри, форма; 

спосіб накреслення ліній, їх колір; способи заливки, прозорість; 

розташування в певному шарі). 

- Групувати й розгруповувати об’єкти. 

Для того, щоб створити векторне зображення, потрібно накреслити 

одну або кілька простих фігур, надати цим фігурам певних властивостей і 

об’єднати їх. 

Зазвичай це робиться таким чином. 

1. З бібліотеки примітивів викликається необхідна фігура (у редакторі 

Microsoft Office Word – об’єкт автофігура).  

2. Вставляється на потрібне місце.  

3. Її властивості змінюються так, щоб отримати необхідне зображення. 

4. Пункти 1-3 повторюються для інших фігур доти, доки "скелет" 

зображення не буде створено. 

5. Фігури (об’єкти) розташовуються у шарах так, щоб зображення мало 

потрібний вигляд. 
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6. Коригуються їх розміри і форма. 

7. Виконується розфарбовування (заливка) об’єктів. 

8. Об’єкти об’єднуються у групу. 

У Microsoft Office Word це робиться так, як показано на рисунку 3.8. 

Для того, щоб створений рисунок можна було б вставити у текстовий 

документ як єдине ціле, не виконуючи додаткових дій (встановлення його 

властивості Розташування), можна, ще до початку формування скелету 

рисунку з примітивів, виконати команду Створити полотно з набору команд 

Фігури. Рисунок створюватиметься на "полотні" і переміщатиметься разом із 

ним. 

Виокремлення фігур (графічних примітивів) виконується в 

особливому режимі редактора – Вибрати об’єкти. Цей режим вмикається з 

вкладки стрічкового меню Основне, групи Редагування(зазвичай – крайня 

справа у стрічковому меню), підгрупа Виділити. Курсор набуває вигляду 

похилої стрілки. Вихід із цього режиму здійснюється натисненням клавіші 

Esc. 

Товщина контурних ліній фігур і їх колір спочатку встановлюються 

однаковими для всього рисунку. Для цього для першого ж перенесеного на 

рисунок примітиву викликається натисненням правої кнопки миші меню 

Формат рисунка, у якому виконуються відповідні встановлення. 

Розміри і, для деяких примітивів (фігур), форма встановлюються 

переміщенням маркерів зображень (маленькі квадратики і круги синього і 

зеленого кольору, ромби жовтого кольору),які з’являються при натисненні 

кнопок миші на фігурі. Таким же чином виконується і обертання фігур 

(рисунок 3.8).  

До більшості фігур можна додати текст, викликавши відповідну 

опцію контекстного меню. 

Властивості фігур можна змінювати, використовуючи меню 

Формат автофігури, яке викликається з контекстного меню (рис.3.8), або з 

груп стрічкового меню вкладки Засоби малювання – Формат.  

Після розміщення всіх необхідних примітивів на рисунку необхідно їх 

"наближати" або "віддаляти" таким чином, щоб забезпечити правильну 

видимість частин зображення, розміщуючи відповідним чином шари 

зображення. Команди переміщення шарів об’єктів (Перемістити наперед, 

Перемістити назад, На передній план, На задній план) знаходяться у меню 

групи Упорядкування вкладки Формат стрічкового меню, або в 

контекстному меню, яке з’являється після виділення об’єкту або групи. 
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Іноді на векторному рисунку потрібно перекрити частину зображення 

таким чином, щоб створити контур фігури, якої немає серед примітивів. 

Наприклад, нарисувати арку воріт можна, використавши примітиви 

"трапеція", "овал" і "прямокутник", перекривши непрозорим, але невидимим 

прямокутником частину овалу (рисунок 3.9). 

 
Рис.3.8. Послідовність створення "скелету" зображення пташки засобами 

векторного редактора, вбудованого у текстовий процесор Microsoft Word 
 

 
Рис.3.9. Послідовність створення зображення арки засобами векторного 

редактора 
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Створеним зображенням можна надати об’ємного вигляду (команди 

стрічкового меню Засоби малювання, група Об’ємні ефекти), зафарбувати 

(команди стрічкового меню Засоби малювання, група Стилі фігур, команда 

Заливка фігури). 
 

Перевіряємо себе  

1. Які властивості має об’єкт "лінія"? Об’єкт "стрілка"? 

2. Які властивості має об’єкт "прямокутник"? 

3. Чому у наборах примітивів більшості векторних редакторів 

відсутня фігура "коло"? 

4. Яку фігуру потрібно використовувати для побудови кола? 

5. Що називаємо "шаром зображення"? 

6. Які дії можна виконати над будь-яким примітивом? 

7. Серед маркерів яких об’єктів є жовті квадратики? Що вони 

позначають? Чому їх немає серед маркерів, наприклад, трикутника? 

8. Що потрібно зробити, щоб із фігури (примітива) "куб" 

зробити паралелепіпед? 

9. Для яких фігур не можна викликати опцію "додати текст"? 

Чому? Перевірте. 

10.  Визначте, з яких об’єктів складається зображення 

пташки.  

11. У який шар слід помістити зображення хвостика пташки 

(рис.3.8)? 
 

Виконуємо 

1. Побудуйте контур дерева, використовуючи примітиви 

(автофігури) "Виноска-хмарка" (крона), "Трапеція" (стовбур) 

і "Пляма 1" (трава під деревом). Стики зображення крони і 

стовбура, стовбура і трави перекрийте непрозорими овалами. 

2. Побудуйте зображення контуру арки (враховуючи 

відомості, подані написами на рис.3.9), використовуючи 

прийоми перекривання непотрібних частин зображення 

непрозорими примітивами. 

3. Спробуйте побудувати схематичні зображення 

різних об’єктів, використовуючи вже відомі вам прийоми, знаходячи нові 

примітиви й інструменти в групах вкладки Засоби малювання. 
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3.3. Різні способи зафарбовування об’єктів 

 Способи зафарбовування об’єктів, вибір кольору і способу 

зафарбовування об’єктів. Використання і змінювання готових векторних 

зображень. 

Зафарбовування частин рисунку здійснюється з використанням 

відповідних меню, як це показано на рисунках 3.10 і 3.11. Процес 

розфарбовування називається Заливка. Заливка може бути суцільною, 

змінного кольору (градієнтна), візерунком, рисунком (штриховкою). 

Найпростішим є варіант суцільної заливки, для якого достатньо вказати 

колір і прозорість. Колір заливки визначають на вкладці 

меню Формат автофігури. Заливку можна зробити повністю або частково 

прозорою, пересуваючи повзунок шкали "прозорість" (рис. 3.10).  

Можна використовувати різні види заливки, у меню управління якими 

переходять з вкладки  меню Формат автофігури натис-

ненням кнопки  (рис. 3.10). 

 

 
 

Рис.3.10. Основне меню властивостей автофігури (примітива) 
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Якщо потрібно заповнити однаковою заливкою кілька примітивів 

на рисунку, їх необхідно виокремити, натискаючи на них ліву кнопку миші й 

утримуючи при цьому клавішу Ctrl на клавіатурі.  

На рисунку 3.11 показано, як здійснити перехід до вкладки Градієнтна 

заливка і виконати заливку лівого крильця пташки двома кольорами 

(помаранчеві стрілки).  

 

 
 

Рис.3.11. Послідовність створення зображення пташки  
 

На рисунку 3.12 показано, яким чином зафарбовано інші елементи 

зображення пташки.  
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Рис.3.12. Завершення створення зображення пташки засобами векторного 

редактора 
 

Перш за все, слід вибрати той рисунок, вставлення якого потрібне. 

Якщо рисунок вже знаходиться в окремому файлі, то з вкладки Вставлення 

переходимо в групу Зображення (рис.3.13), в ній вибираємо Рисунок і далі 

переходимо до вибору файлу, розташованого на зовнішньому пристрої 

пам’яті (вінчестер, оптичний диск, флеш-накопичувач).  

 
Рис.3.12. Використання векторних рисунків (пошук і початок вставлення 

рисунку) 
 

У комплексі програмних засобів Microsoft Office є набір готових 

векторних зображень. Ці зображення зберігаються у кількох форматах 
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векторної графіки, основними з яких є wmf і emf. Їх можна вставляти у 

документи так само, як і растрові рисунки з файлів, змінювати розміри, 

повертати.  

Іноді буває потрібно щось змінити у вже готовому рисунку. Наприклад, 

прибрати з рисунка зайві написи, тіні, тло тощо, скомбінувати одне 

зображення з елементів кількох рисунків.  

Якщо ж потрібно знайти рисунок у галереї, то натисненням кнопки 

Графіка переходимо до меню Картинки. Зазвичай потрібно знайти файли 

певного типу (наприклад, з розширенням .wmf), тому позначаємо тільки цей 

тип файлів і натискаємо кнопку Почати. 

Серед зображень, які з’являться, вибираємо потрібне. Вставляємо його 

в документ, виконавши на ньому подвійне натиснення лівої кнопки миші 

(рис.3.13). 
 

 
Рис.3.13. Вставлення векторних рисунків (вибір і вставлення рисунку) 

 

Нехай нам потрібно змінити колір тла, на якому зображено трактор, із 

жовтого з коричневим на блакитний, змінити форму тла (змінений ). 

Спочатку слід розгрупувати рисунок.  

Для розгрупування у групі Редагування стрічкового меню 

Основне слід перейти в режим Вибрати об’єкти (Курсор набуде вигляду 

похилої стрілки) і вибрати рисунок. Потім у контекстному меню, яке 
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з’явиться, вибрати опцію Змінення рисунку. Після цього можна вибрати 

потрібну фігуру, і, рухаючи вузли, змінювати її форму.  

За необхідності можна вилучити будь-яку фігуру, виокремивши її і 

натиснувши клавішу Delete. 

 

Рис.3.14. Змінювання форми об’єкту (використання переміщення вузлів), 

змінювання кольору (заливка виокремленого об’єкту) 

 

З використанням меню Формат авто фігури її можна зафарбувати, 

виконати інші дії (рис.3.14).  
 

Перевіряємо себе 

1. Якими командами змінюються властивості лінії контуру? 

2. Якими командами змінюються властивості заливки об’єкту? 

3. Яким чином і навіщо встановлюється прозорість заливки 

фігури? 

4. Чим відрізняються заливки Текстура і Візерунок? 

5. Як встановити колір контурів цеглин заливки "Візерунок — 

Цеглина горизонтальна" (рис.3.9)? Колір самих цеглин? Який з них буде 

кольором тла? 

6. Що потрібно зробити, щоб розфарбувати фігуру двома 

кольорами? Перевірте на простих зображеннях. 

12. Що означає перемикач "Обертати заливку разом з фігурою"? Для 

яких заливок він може використовуватись? Перевірте, заливши фігуру 
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"Трапеція" заливкою "Візерунок — Цеглина горизонтальна" і спробувавши 

обертати фігуру, один раз із увімкненим перемикачем "Обертати заливку 

разом з фігурою", а вдруге — з вимкненим. 

13. Зображення, збережене в яких форматах, можна змінити у 

текстовому процесорі? Як саме? 

14. Скільки способів заливки використано для побудови зображення 

пташки? 

15. Чому не всі зображення, отримані з колекції рисунків, вдається 

розгрупувати? 

16. Чим відрізняється зображення трактора, взяте з колекції рисунків, 

від створеного зображення пташки?  
 

Виконуємо 

1. Розфарбуйте створеного раніше сніговика: морквяний ніс — 

червоним, очі (з вуглинок) — чорним, рот — буряковим кольорами. 

Збережіть для подальшої роботи. 

2. Намалюйте кульку з градієнтною заливкою, центр 

градієнту якої не співпадає з центром кульки (підказка — 

намалюйте два овали, для одного використайте градієнтну 

заливку "від центру" зі світлим центром, а для другого — 

"діагональну", накладіть один на другий, ближчий шар зробіть 

напівпрозорим). Де можна використати таку заготовку? 

3. Зафарбуйте ялинку, використовуючи градієнтну заливку. 

4. Зафарбуйте створене дерево, використовуючи 

суцільні заливки (підказка — овали, які прикривають стики 

крони і стовбура, стовбура і трави, збільшити до повного 

перекриття стиків, їх лініям надати такого ж кольору, як і 

заливка). 
Практична робота №6 

Практична робота 

№6 

Тема: Побудова графічних об’єктів засобами 

векторної графіки 

Мета: Навчитися створювати прості векторні 

зображення 
 

1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Отримайте від учителя ім’я 

каталогу (папки), у якому Ви зберігатимете файли, і назви файлів із 

заготовками зображень. 

2. Покроково виконайте побудову обрисів автомобіля.  
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Перш за все рисуємо кузов (округлений прямокутник) і на ньому 

виріжемо дві ніші для коліс. Для того, щоб ніші були однакові, вставимо на 

місце першої овал, потім його скопіюємо, копію мишкою перемістимо на 

початкове зображення, точно сумістимо. Після цього переміщатимемо його 

вправо, на те місце, де на кузові має бути ніша заднього колеса, але вже не 

мишкою, а клавішею "стрілка вправо" на клавіатурі (для того, щоб не 

змістити його по вертикалі). 

 

Після цього рисуємо прямокутник, який прилаштовуємо так, щоб він 

перекрив нижні частини овалів, які будуть колісними нішами. 

 
Робимо цей прямокутник невидимим, але й непрозорим, він закриє 

нижні частини овалів. Потім рисуємо коло, яке буде переднім колесом, 

ставимо його на місце. Копіюємо його, суміщаємо копію колеса із переднім 

колесом (для того, щоб точно зафіксувати його положення). Переміщуємо 

копію, використовуючи клавішу "стрілка вправо" на клавіатурі. 

 
У машини вже є колеса!  

Залишається нарисувати дорогу і кабіну.  

 
Для того, щоб рисунок був більш схожим на автомобіль, потрібно 

сховати (прикрити) нижню частину кабіни (так само, як ми закривали 

непрозорим прямокутником колісні ніші). 

І, нарешті, об’єднуємо всі примітиви у зображення автомобіля. 
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У результаті отримаємо таке зображення (або трохи інше, якщо 

зробимо більш округлу кабіну). 

Дорисуємо вікна, бампери, інші деталі. Розфарбуємо створене 

зображення. 

3. Перенесіть створене зображення у редактор растрової графіки, для 

чого запустіть редактор Paint (Paint.NET), не закриваючи програми MS Word. 

Поверніться у програму MS Word, скопіюйте створений рисунок автомобіля, 

перейдіть у програму Paint, вставте рисунок автомобіля. Спробуйте виконати 

дії над зображенням.  

Дайте відповіді на такі запитання. 

Які дії над зображенням перестали бути можливими? Чому? 

Які дії над зображенням, неможливі у MS Word, можна виконати у 

редакторі Paint? Чому? 

4. Розгляньте зображення, подані на рисунках 3.5 і 3.7. Спробуйте 

побудувати одне з поданих на них зображень. 

 
 

Практична робота №7 

Практична робота 

№7 

Тема:  

Додавання тексту до зображення  

Мета: Навчитися використовувати векторні 
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зображення у текстових документах з 

текстовими доповненнями 
 

1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Отримайте від учителя ім’я 

каталогу (папки), у якому Ви зберігатимете файли, і назви файлів із 

заготовками зображень. 

 
 

2. Створіть зображення відомих Вам геометричних фігур, додавши у 

виносках необхідні пояснення (назви фігур та їх елементів) за зразком. 

3. Створіть афішу-запрошення на святкування Нового року (або іншого 

свята) за зразком. Можна використовувати всі зображення, які вже створено, 

і зображення з Microsoft ClipGallery. 
  

  

 

гіпотенуз

а 
 

 

90
o 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Clip_Gallery&action=edit&redlink=1
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СЛОВНИЧОК 

 

№ 

п/п 
Поняття Значення 

1 Векторне 

зображення 

– зображення, найменшими елементами якого є 

примітиви (прості фігури) 

2 Виноска – фігура (примітив), яка використовується для того, 

щоб зв’язати напис із зображенням або його 

частиною 

3 Вирівнювання – операція над кількома об’єктами, внаслідок якої 

вони розташовуються у певному порядку (команди 

меню: вирівняти по центру, зліва, справа тощо; 

розподілити по вертикалі, по горизонталі) 

4 Глибина 

кольору 

– кількість бітів, якими кодується значення 

властивості "колір"  

5 Градієнтна 

заливка 

– заливка (зафарбовування) внутрішньої частини 

фігури кольором (або двома), які змінюються за 

певним законом 

6 Групування – операція над кількома об’єктами, внаслідок 

виконання якої з них створюється новий об’єкт 

7 Заливка – надання деякій частині зображення кольору, 

однакового для всіх точок, або такого, що змінюється 

певним чином, заповнення частини зображення 

певною штриховкою або рисунком 

8 Примітив – об’єкт (відрізок, геометрична фігура, інше просте 

зображення), який вважається найпростішим у 

векторному зображенні (у графічному редакторі, 

вбудованому в програми Microsoft Office, 

називається "фігура", або "автофігура") 

9 Розгруповування – операція над об’єктом, внаслідок виконання якої 

його складники (примітиви) стають окремими 

об'єктами  

10 Шар зображення  – умовна площина, в якій розташовано примітив або 

група примітивів (графічних об’єктів) 
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РОЗДІЛ 4. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

4.1. Загальні відомості про презентації та програми для їх створення. 

Призначення комп’ютерних презентацій. Види і склад комп’ютерних 

презентацій. Середовище для створення презентацій. Створення нової 

презентації. Додавання тексту до презентації 
 

 Презентація (англ.: presentation — представлення, подання) — це захід, 

на якому відбувається представлення чого-небудь нового: ідеї, проекту, 

продукції, товару тощо. 

Згодом слово презентація почали використовувати й для позначення 

засобів (плакатів, діаграм, світлин, декорацій), показ яких супроводжував цей 

захід. 

Коли з'явилися засоби світлової проекції (проектори), потрібні 

зображення почали відтворювати зі слайдів – розміщених у спеціальних 

рамках прозорих світлин, виконаних на фотоплівках (діапозитивів). З вико-

ристанням графопроекторів (кодоскопів) відтворювали зображення з великих 

(розмірів аркуша книжки) прозорих плівок (транспарантів). 

На початку 1980-х років для створення діапозитивів та плівок почали 

використовувати комп’ютерні програми. З часу, коли розпочався потужний 

розвиток інформаційних технологій, презентації почали створювати як 

спеціальні електронні документи. Ці документи отримали назву 

комп’ютерних презентацій. 

 Комп’ютерна презентація — це електронний документ, який 

використовують для подання групі людей відомостей у вигляді нерухомих і 

рухомих зображень, тексту, звуку. 

Нині для демонстрації комп’ютерних презентацій використовують 

комп’ютери, мультимедійні проектори, мультимедійні комплекти — дошки 

тощо. 

Для створення комп’ютерних презентацій використовують спеціальні 

програми, призначені для створення зображень та їх відтворення на екрані, 

підготовки слайд-фільмів, анімації тощо. 

Друковані презентації використовуються як роздатковий матеріал, на 

якому відображаються основні положення,  викладені в презентації і який 

передається присутнім на презентації. 
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Електронні презентації демонструються на екран підчас виступів на 

семінарах, конференціях та лекціях, уроках.  

Часто електронні презентації розміщують в Інтернеті та розсилають 

електронною поштою. Для підсилення ефекту сприйняття в електронних 

презентаціях використовують анімацію, додають звук та відео.  

 Слайд — це окрема екранна сторінка, яка може містити 

текстові, графічні, відео- , звукові об'єкти та гіперпосилання. 

 Мультимедіа — одночасне використання різних форм подання 

відомостей: тексту, графіки, відеофрагментів, анімації та звуку. 

Нині найбільш популярними є електронні презентації, створені у 

програмі Ms Power Point, яка входить до пакету програм Microsoft Office й 

Impress, яка входить до пакету Libre Office. 

Вікно програми Microsoft Office PowerPoint містить такі елементи 

графічного інтерфейсу (рис. 4.1): 

 рядок заголовка з назвою програми та назвою документа; 

 кнопка Файл, яка містить команди для управління файлом (створення, 

збереження, в тому числі в різних форматах, друкування), налагодження 

програми та інші; 

 стрічкове меню команд із закладками — кожній закладці відповідає своє 

стрічкове меню, на кожному з яких розташовано групи команд, 

об’єднаних залежно від дій, які вони виконують. 

Стрічкове меню має такі основні закладки. 

 Основне – створення, додавання слайдів; вибір макету слайду; 

вибір, змінення шрифтів, їх кольору, розміру тощо; форматування абзаців; 

вставлення та форматування фігур; пошук, замінювання та редагування 

фрагментів тексту. 

 Вставлення – додавання до презентації нових елементів 

(малюнків, діаграм, таблиць, дати і часу створення презентації тощо). 

 Конструктор – встановлення параметрів слайду та сторінки; 

змінення загального вигляду слайдів; додавання ефектів; оформлення тла 

слайдів, підбору шрифтів тощо. 

 Переходи – вибір спеціальних ефектів, які буде застосовано 

підчас зміни попереднього слайду на поточний; вибір звуку, що 

супроводжуватиме відтворення; час демонстрування слайду, швидкість 

виведення слайду на екран. 
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Рис. 4.1. Вікно програми Ms PowerPoint 
 

 Анімація – вибір анімації для застосування  до об'єктів на слайді. 

 Показ слайдів – демонстрування і налагодження показу слайдів. 

 Рецензування – перевірка орфографії, переклад тексту, створення 

приміток тощо. 

 Вигляд  – упорядкування слайдів, вибір масштабу їх відтворення; 

перегляд перед друкуванням. 

 Область структури і слайдів, яка демонструє ескізи слайдів, що 

містяться в презентації. 

 поточний слайд презентації. 

 Область нотаток до слайда – кожний слайд може містити текстові 

нотатки, які є невидимими при демонстрації презентації на екрані, але 

можуть бути зручними для доповідача. У області нотаток можна 

розміщати текст, який є надлишковим для слайдів, але допомагає 
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доповідачу висвітлити весь необхідний зміст. Нотатки також можна 

роздрукувати або вивести тільки на монітор доповідача, приховуючи від 

аудиторії. 

 Рядок стану, який містить інформацію про номер поточного слайда, 

загальну кількість слайдів презентації, обраний стиль оформлення 

слайдів. 

 Кнопки перемикання режимів роботи з презентацією , які 

знаходяться справа від рядка стану, призначені для ввімкнення одного з 

трьох режимів: 

 Звичайний режим  — створення, додавання, переміщення, 

вилучення  і редагування слайдів; 

 Сортувальник слайдів  — змінювання послідовності слайдів, 

встановлювання часу показу кожного з слайдів тощо. 

 Показ слайдів  — перегляд слайдів; 

 Область завдань – показує можливі дії користувача залежно від задачі, 

яку виконує користувач, її вміст змінюється автоматично при виборі тих 

чи інших закладок. 
 

Створення і збереження презентацій 

Для запуску PowerPoint треба натиснути на кнопку Запустити, далі 

курсором вибрати Всі програми. У переліку програм вибрати Microsoft 

Office, – Microsoft Office PowerPoint. 

Після запуску програми автоматично створиться нова презентація, або 

буде виведено меню створення її за зразком. 

Файл презентації можна створити, натиснувши праву клавішу мишки 

на вільному місці Робочого столу і в меню, що відкрилося, вибрати 

Створити – Презентація Microsoft Office PowerPoint. 

Збереження створеної презентації виконується так само як і 

збереження текстового документу в текстовому редакторі. 

Після створення презентації першим слайдом буде слайд заголовку 

презентації, який відрізняється від інших слайдів тим, що на ньому виділено 

місця тільки для заголовку і підзаголовку презентації.  
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Рис. 4.2. Дії над слайдами 

 

 
 

 

 

Дії над слайдами (створення 

додавання, дублювання, видалення) 

виконуються через клацання правою 

клавішею миші на зображенні 

слайда(або за його межами) в 

Області структури і слайдів 

(рис. 4.2). 

 

Уведення тексту, редагування 

шрифтів та абзаців виконується 

так само як і в текстовому 

редакторі – поданням команд груп 

Шрифт та Абзац, які знаходяться в 

стрічковому меню Основне. 

 

 

Перевіряємо себе 
 

1. Що таке презентація (не комп’ютерна), навіщо вона організовується і 

проводиться? 

2. Що таке комп’ютерна презентація, які засоби необхідні для її 

створення і відтворення? 

3. З чого складається комп’ютерна презентація? 

4. Якими можуть бути складники слайду комп’ютерної презентації? 

5. Що таке мультимедіа, які засоби відтворення мультимедійних 

відомостей вам відомі, коли і навіщо вони використовуються? 
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6.  Які основні режими роботи має програмний засіб Microsoft 

Office PowerPoint? 

7. Назвіть основні об'єкти графічного інтерфейсу програмного 

засобу Microsoft Office PowerPoint. 

8. Які об'єкти графічного інтерфейсу програмного засобу Microsoft 

Office PowerPoint розміщуються на екрані в кожному з можливих режимів 

роботи? 

9. Для чого призначено панель Область структури і слайдів ? 

10. Яким чином можна створити файл з презентацією Microsoft Office 

PowerPoint? 

11.  Яким чином можна додати слайд у презентацію? 

12. У яких форматах може зберігатись файл комп’ютерної 

презентації? 

13.  Які основні формати використовуються для зберігання 

комп’ютерних презентацій? 

14.  Що є спільного у програм Microsoft Office Word i 

Microsoft Office PowerPoint (розглянути призначення електронних 

документів, які створюються в цих програмах, можливості, які забезпечують 

для користувача програми)? 

15.  Чим відрізняються програми Microsoft Office Word i 

Microsoft Office PowerPoint (розглянути призначення електронних 

документів, які створюються в цих програмах, можливості, які забезпечують 

для користувача програми)? 

16. Перегляньте значення властивостей і призначення 

файлів, створених у Microsoft Office PowerPoint, і збережених у різних 

форматах. Поясніть відмінності з точки зору користувача і автора.  
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  Виконуємо 

1.  Створіть файл з презентацією Microsoft Office PowerPoint 

(перевірте всі можливі варіанти створення файлів, два з яких показано на 

рисунку 4.3.  

 

Рис. 4.3. Зразки процедури створення файлів: на рисунку зліва – через 

команду Запустити, на рисунку справа – через команду зі списку 

контекстного меню на Робочому столі 
 

 
Рис. 4.4. Зразок презентації, яка складається із титульної сторінки та 

чотирьох слайдів 

2. Відкрийте створений файл, додайте в нього чотири слайди за 

зразком, який показано на рисунку 4.4.  
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3. Тему презентації обговоріть із учителем. 

4. Наберіть текст на слайдах та виконайте його форматування, 

використовуючи відомі вам команди (для цього пригадайте команди 

текстового процесора, призначені для форматування тексту).   

5. Закрийте файл та збережіть його у папці, на яку вкаже вчитель. 

6. Порівняйте та обговоріть команди форматування тексту, які 

ви використовували в текстовому процесорі та в програмі PowerPoint. 
 

 

4.2. Вставляння графічних об’єктів. Створення презентацій за 

допомогою шаблонів оформлення 
 

Якість сприйняття презентації збільшується, якщо одночасно задіяні зір 

і слух. Тому рекомендується там, де це можливо і доцільно, використовувати 

для тексту й графічних зображень звуковий супровід. 

Вставляння графічних об’єктів 

Для вставлення рисунка необхідно виконати такі дії. 

1. Вибрати макет слайду з місце заповнювачем у вигляді малюнка або 

виконати команду Вставлення — Рисунок.  

2. Відкриється вікно, в якому потрібно пройти шлях до папки з 

графічними зображеннями. 

3. Клацнути лівою клавішою миші на потрібному зображенні і натиснути 

кнопку Вставити (або на ньому виконати подвійне натиснення). 

Як можна побачити на рисунку 4.5, на слайди можна вставляти фігури, 

фото, діаграми тощо.  
 

 
 

Рис. 4.5. Засоби вставлення графічних об’єктів  
 

Використовування шаблонів оформлення слайдів 

Окрім способів створення нової презентації, описаних раніше, можливе 

створення презентацій за певними шаблонами.  
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 Шаблон PowerPoint — це схема або план слайда або групи слайдів. 

Шаблони можуть містити макети, кольори, шрифти та ефекти тем, 

стилі тла й навіть певний вміст. 

 Темою називають набір складників презентації, які визначають 

зовнішній вигляд документа за допомогою кольору, шрифтів і графічних 

об’єктів. 

Для створення презентації з використанням певного шаблону або 

теми після запуску програми слід вибрати потрібний шаблон.  

Якщо в програмі вже відкрито презентацію, слід натиснути кнопку 

Файл. Після натиснення відкриється меню, в якому обрати команду 

Створити. Відкриється вікно Доступні шаблони і теми, в якому обрати 

потрібне. 

У програму PowerPoint вбудовано багато різних типів шаблонів, які 

можна використовувати у презентаціях. Додатково шаблони можна знайти на 

веб-сайті Office.com та інших партнерських веб-сайтах. Крім того, кожен 

користувач може створювати, зберігати, повторно використовувати власні 

шаблони та надавати до них доступ іншим користувачам. У таблиці 4.1 

подано список шаблонів на Веб-сайті Office.com. 

Таблиця 4.1 

Список шаблонів на Веб-сайті Office.com 

Порядки денні Грамоти Брошури 

Бюджети Візитки Календарі 

Інформаційні слайди Угоди Бази даних 

Проектувальні слайди Схеми Конверти 

Звіти про витрати Факси Рекламні листівки 

Форми Подарункові сертифікати Вітальні листівки 

Інвентарні описи Запрошення Рахунки 

Етикетки Листи Списки 

Записки Протоколи Бюлетені 

Плани Планувальники Поштові листівки 

Замовлення на купівлю Сповіщення Звіти 

Резюме Розклади Розклади 

Декларації Бланки Табелі 
 

Після відкриття нової презентації в PowerPoint відображається макет 

слайду за замовчуванням, який називається Титульний слайд. 

javascript:AppendPopup(this,'378243772_1')
javascript:AppendPopup(this,'141725032_2')
javascript:AppendPopup(this,'646513485_3')
javascript:AppendPopup(this,'83126215_4')
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Практична №8Рис. 4.6. Список макетів слайдів 

Крім макету першого слайду, PowerPoint має й макети інших слайдів.  

У одній презентації можна використовувати різні макети слайдів. 

Макети слайдів містять форматування текстів і абзаців, 

покажчики розташування об´єктів. Частиною макету є відомості про тему 

(кольори, шрифти, ефекти та тло). 

Покажчиками місця заповнення називають контейнери макетів(рамки, 

у які можна вставляти об’єкти). У контейнері можна розмістити текст 

(включно з основним текстом, маркованими списками та заголовками), 

таблиці, діаграми, фільми, звуки, рисунки та картинки. На слайдах 

контейнери позначені прямокутниками різного розміру. Всередині таких 

прямокутників є пояснення, для чого призначається цей контейнер. 

Макет можна вибрати в меню Основне – Макет (рис. 4.6). 

 Користувач може сам створювати шаблони і макети, надавати 

до них доступ іншим користувачам, що створюють презентації за 

допомогою PowerPoint, зберігши їх у відповідному форматі. 
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Перед створенням презентації слід виконати таке. 

1. Визначити тему та призначення презентації 

2. Створити схему (сценарій) презентації 

3. Спланувати зміст усіх слайдів, їх стиль. 
 

Практична робота 

№8 

Тема: Створення презентації 

Мета: Навчитися створювати прості презентації 

Завдання: Створити електронний документ, який містить просту 

презентацію 

1. Прочитайте уважно розповідь "Україна — мій рідний край" (рис. 4.7). 

Україна – мій рідний край 

Нині незалежна Українська держава називається Україною. Вистраждавши, 

виборовши волю, Україна має нині свої державні символи: герб, прапор і гімн, які 

уособлюють її історію, її сутність, тобто найбільш характерне для неї. 

Уявіть собі поле бою в ті часи, коли основною зброєю були меч та спис. Піші й 

вершники зійшлися в тяжкій січі, їхні лави мішалися: де свій, де ворог. Вояки раз по раз 

озираються і, помітивши неподалік високо піднятий прапор свого князя, ще 

відчайдушніше кидаються на ворога. 

А от яким був прапор наших предків? Він міг бути трикутної чи чотирикутної 

форми, того чи іншого кольору. На прапорі зображувався княжий знак: або птах, або 

зброя, людина тощо. Той знак-символ належав князю, його роду чи й усьому князівству і 

завжди щось означав: могутність, хоробрість, приналежність до певного роду. 

Що таке герб? Такий же знак карбувався на княжих грамотах, печатках, знаках 

земель, якими володів князь. Цей знак-символ мав певне призначення. Він заміняв князям 

ім’я (підпис), тобто був іменним знаком князів і водночас знаком власності. Такі знаки 

дістали назву герба. 

Зокрема, на монетах Великого князя Володимира Святославовича на одній стороні 

зображувався сам князь, а на другій – його герб і підпис: "Володимир на столі, а се його 

срібло"; тобто срібна монета карбована правлячим володарем князем Володимиром. 

Гербом князя Володимира був тризубий знак. Такий або подібний герби зустрічаються на 

монетах до цього часу, остаточно не з’ясовано. За основу сучасного герба нашої держави 

взято стародавній золотий тризуб на синьому тлі. 

Яким був прапор великого князівства Київського, достовірно сказати важко. Одна з 

перших згадок про синьо-жовтий прапор стосується початку ХV століття, а саме: великої 

битви під містечком Грюнвальдом у Німеччині між німецькими рицарями та об’єднаними 

військами Польщі та Литви, серед яких були й українські галицькі полки. Вони виступали 

під прапором, тло якого було синього кольору, а лев, що спирається на скелю – жовтого. 

Синій і жовтий кольори поєднувалися також на деяких козацьких прапорах. 

Зі встановленням в Україні радянської влади замість синьо-жовтого прапора 

державним визнано червоний із золотими літерами УРСР, згодом додано серп і молот. 

Пізніше червоний прапор замінено на двокольоровий: зверху – червона, а знизу – синя 

смуга; таке кольорове сполучення не відповідало національним традиціям українського 

народу. 

Рис. 4.7. Розповідь "Україна — мій рідний край" 
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2. Створіть до розповіді презентацію за зразком, який подано на рисунку 

4.8. 

3. Починаючи із слайду 5 (прапор — ….. ) продовжте самостійно 

наповнення презентації. 

4. Збережіть презентацію за вказівками вчителя. 
 

 
 

Рис. 4.8. Презентація до розповіді "Україна – мій рідний край" 
 

4.3. Використання гіперпосилань та кнопок дій. 

Налаштовування показу слайдів 
 

Презентація за структурою може бути лінійною (як на рисунку 

4.6) або розгалуженою. 

Розгалужену структуру презентації можна створити шляхом 

використання гіперпосилань.  

У програмі PowerPoint гіперпосилання – це зв’язок одного слайда з 

іншим в одній презентації або зі слайдом з іншої презентації, адресою 

електронної пошти, сайтом або файлом. 

За допомогою гіперпосилань можна організувати перехід на файл, який 

знаходиться на комп'ютері, на будь-який слайд створеної презентації, на 

документ у мережі та інші. 

Створення гіперпосилання 

Об´єкт, з якого здійснюється гіперпосилання, можна створити з 

фрагменту тексту або іншого об’єкта, наприклад рисунка, фігури тощо. 
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Щоб створити гіперпосилання, необхідно виконати такі дії. 

1. Виокремити об'єкт на слайді, натисканням кнопки миші на якому 

викликатиметься гіперпосилання (наприклад, фрагмент тексту або 

зображення). 

2. Натиснути на праву клавішу миші – відкриється контекстне меню. 

3. У контекстному меню клацнути Гіперпосилання. 

4. Відкриється діалогове вікно Додавання гіперпосилання, в якому 

вибрати потрібний об’єкт. Наприклад, ім'я файлу, який потрібно 

завантажити, або номер слайда, на який здійснюється перехід (рис.4.9). 
 

 
 

Рис. 4.9. Діалогове вікно Додавання гіперпосилання 

Файл, на який здійснюється гіперпосилання, бажано розмістити в 

одну папку з файлом презентації. 

Переміщуючи (копіюючи) презентацію на інший комп'ютер, 

простежте, щоб цей файл також був переписано. 
 

Вставлення кнопок дій 

Демонстрація презентації відбувається після натиснення кнопки Показ 

слайдів. 

Керувати демонстрацією можна також і за допомогою кнопок дій. 

Щоб вставити на слайд кнопку дії, слід зробити таке. 

1. Встановити курсор на потрібний слайд. 

2. Вибрати меню Основне, в якому розкрити список Вставлення 

готових фігур (рис. 4.10). 

3. Обрати потрібну кнопку в групі Кнопки дій.  
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4. Встановити курсор у потрібне місце на слайді, і, не відпускаючи 

ліву клавішу миші, переміщенням миші встановити розмір вставленої 

кнопки. 
 

 
 

Рис. 4.10. Список Вставлення готових фігур 
 

5. Виконати налаштування дії у діалоговому вікні Настроювання 

дії (рис. 4.11) – це вікно відкриється відразу після того, як буде встановлено 

розмір кнопки. 

За необхідності налаштування дії для обраної кнопки можна 

виконати або змінити. Для цього досить клацнути кнопку правою клавішею 

миші, після чого відкриється контекстне меню. 

За необхідності налаштування дії для обраної кнопки можна 

виконати або змінити. Для цього досить клацнути кнопку правою клавішею 

миші, після чого відкриється контекстне меню. У контекстному меню обрати 

команду Змінити гіперпосилання. Відкриється вікно Настроювання дії,в 

якому можна виконати всі зміни. 

Вставлені кнопки дій дозволять керувати показом презентації: 

виконувати перехід між слайдами, повертатися до потрібного слайду, 

здійснювати перехід на початок та кінець презентації тощо. 
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Для зручності можна створити 

написи на кнопках дій. Для цього в 

контекстному меню кнопки досить 

клацнути Змінити текст. Після 

клацання можна ввести необхідні 

пояснення, в місце на яке вказує 

текстовий курсор. 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Діалогове вікно 

Настроювання дії 

 
Настроювання демонстрації презентації можна виконати за 

допомогою команд меню Показ слайдів (рис. 4.12). 
 

 
 

Рис. 4.12. Команди настроювання показу презентації (меню Показ слайдів) 
 

Перевіряємо себе 

1. Якими  можуть бути Презентації  за структурою?  

2. Як можна створити розгалужену структуру презентації? 

3. Що називають гіперпосиланням у програмі PowerPoint?  

4. Для чого використовуються гіперпосилання? 

5. Які дії необхідно виконати для створення гіперпосилання? 

6. Які дії необхідно виконати щоб вставити на слайд кнопку ? 

7. Як можна змінити налаштування дії для обраної кнопки? 

8. Чи можна підписувати створені кнопки? 

9. Як можна створити напис на кнопках дій? 
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10. За допомогою яких команд можна виконати настроювання 

демонстрації презентації? 
 

Виконуємо 

1. Потрібно створити нову презентацію, яка буде пов'язаною з тими 

презентаціями, які ви створили раніше. 

2. Перед створенням презентації слід, виконати таке. 

 Визначити тему, призначення презентації та ім'я файлу презентації. 

 Створити схему (сценарій) презентації з врахуванням обов’язково 

зв’язку з презентаціями, які ви створили раніше. Необхідно 

передбачити розгалуження презентації. 

 Спланувати зміст усіх слайдів та їх стиль. 

3. Виконайте запуск програми PowerPoint. Використайте для цього 

зручний для вас спосіб. Після запуску програми автоматично створиться нова 

презентація. 

4.  Дослідіть та обговоріть вікно програми Microsoft Office PowerPoint: 

елементи графічного інтерфейсу, основні закладки та їх призначення. 

5.  Для титульної сторінки використайте макет. Для цього натисніть 

кнопку Файл, відкриється меню, в якому оберіть команду Створити. Далі 

відкриється вікно Доступні шаблони і теми, в якому оберіть шаблон, який 

вважаєте потрібним вам для титульної сторінки. 

6. Додайте кілька слайдів, використовуючи для цього Дії над 

слайдами (створення), які виконуються через клацання правою клавішею 

миші на зображенні слайда (або за його межами) вОбласті структури і 

слайдів. 

7. Пам’ятаючи, що PowerPoint має різні макети слайдів, які можна 

використовувати в презентації. Макет для слайду можна вибрати в меню 

Основне – Макет. 

8. Збережіть створену презентацію. 

9. Наберіть текст на слайди. 

10. Вставте на слайди малюнки, для цього виконайте такі дії: виберіть 

на макеті слайду місце заповнювачем у вигляді малюнка або виконайте 

команду Вставлення – Рисунок.  

11. На тих слайдах, де необхідно здійснити перехід на інші 

презентації, створіть гіперпосилання через виконання дій: виокреміть на 

слайді об'єкт (фрагмент тексту або зображення), натисканням кнопки миші 
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на якому викликатиметься гіперпосилання; натисніть на праву клавішу миші 

– відкриється контекстне меню, в якому клацніть Гіперпосилання. 

12. Вставте на всі слайди кнопки дій ("Вперед", "Назад", "До першого 

слайду", "До останнього слайду"), на перший слайд вставте всі вказані 

кнопки, окрім "До першого слайду", на останній слайд – всі кнопки, окрім 

кнопки "До останнього слайду". Для вставлення кнопок слід: встановити 

курсор на потрібний слайд, вибрати меню Основне, в якому розкрити список 

Вставлення готових фігур та обрати потрібну кнопку в групі Кнопки дій. 

Після чого змініть розмір кнопки та додайте на них підпис – пригадайте, які 

дії необхідно для цього виконати. 

13. Збережіть роботу. 

14. Підготуйте презентацію до показу. Використайте для цього 

команди меню Показ слайдів. 

15. Завершіть роботу над презентацією її переглядом та, якщо необхідно, 

виконайте її коригування. Збережіть роботу. 

16. Продемонструйте створену презентацію вчителю та 

однокласникам. 
Практична робота №9 

Практична робота 

№9 

Тема: Створення презентації з використанням 

гіперпосилань і кнопок дій 

Мета: Навчитися створювати презентації з 

елементами управління 
 

1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Отримайте від учителя ім’я 

каталогу (папки), у якому Ви зберігатимете файли. 

2. Скопіюйте всі принесені з собою зображення на жорсткий диск. 

3. Накресліть на папері схему можливих переходів між слайдами. 

4. Вставте на слайди малюнки.  

5. На тих слайдах, де необхідно здійснити перехід на інші слайди, 

створіть гіперпосилання. 

6. Вставте на всі слайди кнопки дій ("Вперед", "Назад", "До першого 

слайду", "До останнього слайду"), на перший слайд вставте всі вказані 

кнопки, окрім "До першого слайду", на останній слайд – всі кнопки, окрім 

кнопки "До останнього слайду". Після чого змініть розмір кнопки та додайте 

на них підписи. 

7. Збережіть роботу. 

8. Підготуйте презентацію до показу. Використайте для цього команди 

меню Показ слайдів. 
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Практична робота №10 

Практична робота 

№10 

Тема: Створення презентації з використанням з 

елементами автоматизації показу 

Мета: Навчитися створювати презентації з 

елементами управління і 

автоматизованого показу 

Завдання: Створити електронний документ, який містить презентацію 

з автоматичними переходами між слайдами 

1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Отримайте від учителя ім’я 

каталогу (папки), у якому Ви зберігатимете файли. 

2. Скопіюйте в один каталог дві презентації, створені попередньо. 

3. Накресліть на папері схему можливих переходів між слайдами і 

презентаціями. 

4. Для лінійних частин презентацій (де після показу слайду здійснюється 

перехід до наступного слайду) встановіть режим автоматичного 

демонстрування і переходу. 

5. Налагодьте час, швидкості і ефекти переходів. 

6. Збережіть презентації. 

7. Продемонструйте презентації. 
 

Для допитливих 

Для того, щоб презентація сприймалась якнайкраще, необхідно в процесі 

її створення дотримуватися таких вимог до структури та змісту: 

 використання стислого викладу матеріалу, максимальної інформативності 

тексту; 

 використання слів і скорочень, уже знайомих слухачам; 

 чіткий порядок у всьому; 

 ретельне структурування відомостей; 

 наявність коротких заголовків, маркованих та нумерованих списків; 

 важливі відомості (висновки, визначення, правила тощо) треба подавати 

великим та виділеним шрифтом і розміщувати, переважно, в лівому 

верхньому кутку слайда; 

 другорядні відомості бажано розміщувати внизу слайда (або й зовсім не 

подавати в презентації); 

 кожне положення (ідею) треба висвітлити в окремому абзаці; 

 головну ідею треба викласти в першому рядку абзацу; 

 інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх 

чіткості, лаконічності, однозначності; 
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 використовувати емоційний фон (художня проза запам'ятовується краще, 

ніж спеціальні тексти, а вірші — краще, ніж проза); 

 увесь текст потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, 

граматичних і стилістичних помилок; 

 використовувати табличні форми подання, діаграми, схеми для ілюстрації 

найважливіших фактів, що дасть змогу подати матеріал стисло й наочно; 

 рисунки мають доповнювати текст, бути пов'язані з ним; 

 пояснення треба розміщувати щонайближче до ілюстрацій, із якими вони 

мають з'являтися на екрані одночасно 

 на слайдах не повинно бути зайвих прикрас, які відволікають увагу від 

основних відомостей.   
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СЛОВНИЧОК 
 

№ 

п/п 
Поняття Значення 

1.  Гіперпосилання - частина електронного документа, яка 

забезпечує перехід на команду (програму), текст, 

заголовок, зображення, примітку тощо у самому 

документі або на інший об’єкт, розміщений на 

пристрої зовнішньої пам´яті комп´ютера або в 

комп’ютерній мережі 

2.  Комп'ютерна 

(електронна) 

презентація 

- упорядкований набір кольорових слайдів, 

підготовлених з використанням інформаційних 

технологій  

3.  Мультимедіа - одночасне використання різних форм 

подання відомостей: тексту, графіки, відео 

фрагментів, анімації та звуку 

4.  Презентація - захід, на якому відбувається представлення 

чого-небудь нового: ідеї, проекту, продукції, 

товару тощо 

5.  Слайд  - окрема екранна сторінка, яка може містити 

текстові, графічні, відео- , звукові об'єкти та 

гіперпосилання 

6.  Тема - набір складників, які визначають зовнішній 

вигляд документа за допомогою кольору, шрифтів 

і графічних об’єктів 

7.  Шаблон 

PowerPoint 

- схема або план слайду чи групи слайдів, 

шаблони можуть містити макети, кольори, 

шрифти та ефекти відтворення об´єктів, стилі тла 

й навіть вміст 
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РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ІНТЕРНЕТУ 

 Ви знаєте, що повідомлення можна створювати, опрацьовувати, 

зберігати і передавати. Для передавання повідомлень використовується 

листування звичайною поштою, телефон, радіо, телебачення. Існують і 

сучасні засоби передавання повідомлень — електронна пошта, служби 

миттєвого передавання повідомлень. Нині більшість комп’ютерів на Землі 

об’єднано між собою, тому відомості, які зберігаються на одному 

комп’ютері можна зробити доступними для користувачів інших 

комп’ютерів. 
 

5.1. Мережа Інтернет, її складники та подання у ній відомостей  

 Загальні відомості про комп'ютерні мережі. Типи мереж. Мережа 

Інтернет. Система імен мережі. Браузери. Веб-сайти та Веб-сторінки. 

Гіпертекстовий документ. Перегляд Веб-сторінок.  
 

Обмін повідомленнями між людьми є необхідною частиною нашого 

життя. Він відбувається як шляхом безпосереднього спілкування, так і з 

використанням різних засобів — телефону, написаних на папері листів тощо.  

У процесі обміну повідомленнями можна виокремити: джерело 

повідомлення, канал зв'язку і приймач. При телефонній розмов із 

використанням стаціонарного телефонного зв'язку, зокрема, джерелом 

повідомлення є людина, каналом зв'язку є телефонний апарат, який 

використовує людина, система дротового зв'язку, телефонний апарат, який 

використовує людина, що приймає повідомлення, і, нарешті, приймачем 

повідомлення — людина, яка слухає й сприймає повідомлення.  

Стаціонарні телефони з'єднані між собою так, що канал зв'язку між 

двома конкретними телефонами створюється пристроями телефонної станції 

тільки після набору номера. Прилади телефонної станції з’єднують дроти 

таким чином, щоб електричний струм з одного телефонного апарату 

проходив через другий телефонний апарат. 

Стаціонарні і мобільні телефони об'єднані між собою в мережі. 

 Мережею називають сукупність об’єктів, зв’язаних між собою. 

Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, 

з’єднаних каналами передавання даних. 
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Комп’ютерна мережа може об’єднувати комп’ютери однієї 

організації (навчальний кабінет, школа), кількох організацій. Такі мережі 

називають локальними (англ.: local — місцевий).  

Мережі, які об'єднують комп'ютери, розташовані в межах регіону, 

країни, називають регіональними. 

Пристрої, доступ до яких можна отримати з мережі, які можуть 

використовувати користувачі мережі, становлять її апаратні ресурси, а 

програми та електронні документи — інформаційні ресурси. 

Комп'ютерні мережі можуть складатися з комп’ютерів, користувачі яких 

мають однакові права щодо використання всіх ресурсів мережі. Така мережа 

називається одноранговою. 

Якщо у мережі є комп’ютер, з якого інші комп’ютери одержують дані, 

програмне забезпечення якого керує іншими комп’ютерами, то його 

називають сервером, інші комп’ютери — клієнтами. Така будова мережі 

називається клієнт-серверною.  

Комп’ютери – клієнти або робочі станції можуть розміщуватися на 

значній відстані від сервера.  

Сервер виконує запит, що надходить від клієнта. Результати запиту 

передаються клієнту. Сервер забезпечує зберігання даних загального 

використання, організовує доступ до цих даних і передає дані клієнту. 

Клієнт опрацьовує отримані дані і представляє результати у вигляді, 

зручному для користувача. 

Локальні мережі можуть об’єднуватись між собою, утворюючи 

регіональні мережі і всесвітні мережі. 

 Інтернет — це об’єднання різних комп’ютерних мереж, між 

якими узгоджено способи передавання повідомлень і опрацювання даних, 

вирішення інших технічних та економічних проблем. 

Назва "Інтернет" походить від англійського виразу: "inter connected 

networks" ("робота у зв’язаних між собою мережах").  

Інтернет є глобальною, тобто всесвітньою мережею.  

До основних послуг, що надаються користувачеві з використанням 

Інтернету, належать: 

- передавання повідомлень (електронна пошта, системи миттєвих 

повідомлень, голосового та відео зв’язку); 

- пошук та надання відомостей, у тому числі у мультимедійній формі 

(пошукові системи, електронні бібліотеки, спеціалізовані довідникові 
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системи, загальнодоступні мультимедійні ресурси, електронні мапи 

місцевості); 

- комунікаційні сервіси, призначені для зберігання і опрацювання 

електронних документів, віддаленого керування фінансами (хмарні 

сервіси,персональні кабінети, електронні банківські системи); 

- спільне створення, використання й опрацювання даних (хмарні 

сервіси, системи мережних обчислень, соціальні мережі).  

У якості серверів використовуються комп’ютери, які мають постійне 

підключення до Інтернету. Можуть використовуватися й об’єднання кількох 

комп’ютерів, які користувач використовуватиме як один. Локальні сервери 

обслуговують комп'ютери локальних мереж, глобальні сервери 

обслуговують всі комп'ютери Інтернету.  

Серед серверів розрізняють поштові сервери, які забезпечують 

клієнтам можливість одержувати і надсилати повідомлення електронною 

поштою, сервери новин,які надають доступ до новин, веб-сервери, що 

містять відомості, які користувачі можуть отримувати у формі 

гіпертекстових документів. 

 Гіпертекстові документи — електронні документи, при 

створенні яких забезпечено не тільки можливості перегляду сторінок, а й 

переходи між ними за допомогою гіперпосилань, виконання переходів в 

інший документ, перехід до відтворення відеозаписів, виконання програмних 

засобів. Кілька сторінок такого документа, розміщені в мережі, називають 

веб-сайтом, або просто сайтом. 

Сайти розміщують на комп’ютерах, що мають зв’язок з іншими 

комп'ютерами мережі. Комп'ютери, на яких відомості зберігаються у формі 

веб-сайтів, входять до світового інформаційного простору.  

Для того, щоб кожний комп’ютер мережі міг зв’язатись з іншим 

комп’ютером, усі вони мають використовувати однакові сигнали. Описання 

цих сигналів затверджене на рівні міжнародних стандартів.  

Необхідною вимогою загальнодоступного подання інформації є 

створення електронних документів із дотриманням всесвітньо прийнятих 

способів їх написання. Узгодження потребує й адресування серверів та 

документів.  

Отже, головною умовою об’єднання комп’ютерів у світовий 

інформаційний простір є домовленість щодо способу подання й 

використовування інформації.  

Угоди щодо стандартизації подання й адресування документів у 

Всесвітній мережі постійно переглядаються. 
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Основним правилом, застосовуваним при перегляді стандартів, є 

доступність документу, створеного раніше, для користувачів, які 

звертатимуться до нього у майбутньому. 

Одним із стандартів створення і використовування документів у 

Всесвітній мережі, є World Wide Web, WWW. 

Англійська назва World Wide Web означає, дослівно — Всесвітнє 

павутиння. Назви серверів мережі Інтернет, на яких відомості зберігаються у 

вигляді веб-сторінок, сайтів, розпочинаються з www. Наприклад, www.i.ua — 

адреса сайту українського хмарного сервісу, на якому поєднано електронну 

пошту, сховище документів, електронний перекладач і багато іншого. 

 Кожний комп’ютер мережі має власну адресу. Адреса 

комп’ютера може бути записана у вигляді групи з чотирьох чисел, кожне 

від 0 до 255, відокремлених крапками, наприклад, 158.157.63.51. Такий запис 

адреси називається IP-адреса (англ.: Internet Protocol address, читаємо:"Ай-

Пі адреса").  

Для людини більш зручною є доменна адреса. Доменна система 

адресна дає можливість кожній IP–адресі поставити у відповідність ім’я, 

зручне для користувача. 

З метою впорядкування доменних адрес Інтернет умовно поділено на 

домени. Домени побудовано так, щоб за їх назвами можна було визначити 

призначення, приналежність, форми обслуговування та фінансування. 

Спочатку використовувалось шість доменів: 

com – комерційні організації; 

net – провайдери; 

edu – освітні організації; 

mil – військові організації; 

gov – державні організації; 

org – некомерційні організації. 

Згодом зазначених доменів стало недостатньо. Було створено домени 

для держав, наприклад: 

ua – Україна; 

ru – Росія; 

uk – Велика Британія; 

fr – Франція; 

jp – Японія; 

ch – Китай; 

it – Італія. 

Приклади доменних адрес: google.com.ua — адреса сайту пошукової 

системи Google в Україні, microsoft.com – адреса сервера корпорації 
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Майкрософт,www.sport.bigmir.net — адреса сервера спортивних новин 

України. 

Доменне ім’я однозначно визначає сервер в Інтернеті. Після його 

введення локальний сервер мережі передає запит на глобальний сервер, що 

має зв’язок з іншими локальними серверами імен, і доменна адреса 

замінюється цифровою IP-адресою.Тому користувачеві не потрібно 

пам’ятати цифрові подання ІР-адрес (але це не означає, що їх не можна 

використовувати). 

Доступ до Інтернету користувачам надають фірми, які називаються 

провайдери (від англ.: to provide — забезпечувати) Інтернету (англ.: Internet 

Service Provider, ISP). З комп’ютером провайдера комп’ютер користувача 

зв’язано з використанням дротової лінії, оптичного кабелю або бездротового 

з’єднання. 

Більшість електронних документів, розміщених на комп’ютерах мережі 

Інтернет і доступних з неї, є гіпертекстовими документами. 

Перегляд вмісту веб-сайтів як гіпертекстових документів, переходи з 

одного сайту на інший (навігація Інтернетом) здійснюється з використанням 

спеціальних програм – браузерів (англ.: to browse — переглядати). 

Найпоширеніші браузери: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, 

Opera, Google Chrome. 

Усі браузери за своїм інтерфейсом подібні між собою. Обов’язковою 

частиною інтерфейсу кожного браузера є рядок адреси, до якого записується 

адреса сайту, який користувач хоче переглянути (рис. 5.1). Браузери надають 

можливість відкрити одночасно кілька сайтів, зберегти їх адреси для того, 

щоб у наступному сеансі роботи вже не вводити адреси з клавіатури.  

Користувач може не тільки переглядати сайт, але й, у більшості 

випадків, надрукувати або зберегти на зовнішньому запам’ятовуючому 

пристрої вміст його сторінок (рис. 5.1). 
 

 

Рис.5.1. Основні засоби керування і налагодження браузера Internet 

Explorer 11 
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Рис.5.2. Відображення відкритих сайтів при наведенні курсору миші на 

піктограму браузера, розташовану на Панелі завдань 
 

Браузером може бути відкрита не одна, а кілька сторінок. Сторінки, 

після їх відкривання браузером, зберігаються на комп’ютері користувача, а 

відомості про це зберігаються засобами операційної системи (ОС).  

У ОС Windows 7 наведення курсору миші на піктограму запущеного на 

виконання браузера, розташовану на Панелі завдань, викликає зображення 

сайтів, які переглядаються за його допомогою. Натиснення лівої кнопки миші 

на цих зображеннях викликає на екран відповідну сторінку (рис.5.2). 

Налагодження браузерів здійснюється за такими основними 

параметрами: адреса "домашнього" сайту (сайту, який завантажується одразу 

ж після виклику програми), масштаб відображення сторінок, рівні безпеки 

(рис. 5.3).  

Більшість сучасних браузерів відображають посилання на сторінки, 

які вже відкрито, у вигляді вкладок у спеціальному рядку. 

Подібними у них є й основні налагодження. На рисунку 5.4. показано 

вигляд екрану браузера GoogleChrome (читаємо:"Гугол Хром"). 

Найважливішими для користувача налагодженнями браузера є масштаб 

подання веб-сторінок, вибір сторінки, яка завантажується першою, створення 

списку сторінок (сайтів), які завантажуються без уведення адреси в Адресний 

рядок. Цей список здебільшого називають списком закладок. 

Список сайтів, які завантажуються без набору адреси, можна 

поповнювати і редагувати. 

Для цього слід відкрити Диспетчер закладок, відкривши його з 

головної сторінки, або натиснувши комбінацію клавіш Shif+Ctrl+B. У 

більшості браузерів додати адресу вже відкритої сторінки до списку закладок 

можна, натиснувши кнопку , розташовану, зазвичай, поблизу адресного 

рядка. 
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Рис.5.3. Засоби налагодження і керування браузера InternetExplorer 11 

 
 

 

Рис.5.4. Засоби керування браузера GoogleChrome 
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Посилання на веб-сайти, які найчастіше використовуються, браузер 

Google Chrome протягом певного часу (кілька діб) показує в панелі "Часто 

відвідувані". Ця панель відображається щоразу, коли  відкриватиметься нова 

вкладка.  

 

 
 

Рис.5.5. Засоби налагодження браузера GoogleChrom 

 

Кнопками керують переглядом:вліво – на попередню сторінку, 

вправо – на наступну сторінку.  

Для управління завантаженням використовується кнопка керування 

поточним завантаженням, яка може набувати значень  – "Припинити 

завантаження сторінки" і  — "Поновити завантаження сторінки", 

призначення яких однакове в більшості браузерів.  

У Google Chrome – це дві кнопки, перша з яких розташована зліва від 

адресного рядка, а друга з’являється в процесі завантаження справа від нього. 

Більш докладні відомості щодо деяких браузерів можна отримати, 

зайшовши на їх сайти за гіперпосиланнями з таблиці 5. 
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Таблиця 5.1 

Деякі найбільш поширені Інтернет браузери 

 Позна-

чення 

Назва Характеристика 

1.  

 

Internet 

Explorer 

Браузер для операційної системи Windows 

(http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer) 

2.  

 

MozillaFirefox 
Швидкий, надійний, легкий у роботі браузер 

(https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) 

3.  

 

GoogleChrom

e 

Браузер, розроблений фахівцями пошукової 

системи Google 

(http://www.google.com/intl/uk/chrome/) 

4.  

 

Opera 
Браузер, який надає користувачеві багато 

додаткових функцій для навігації в Інтернеті 

(http://www.opera.com/ru/o/ie-simple) 

5.  

 

Safari 
Браузер від компанії AppleInc 

(http://biblprog.org.ua/ru/safari/) 

 

 

Перевіряємо себе 

1. Що таке комп’ютерна мережа? 

2. Яке призначення комп’ютерних мереж? 

3. Яку мережу називають локальною; глобальною? 

4. До якого типу мереж відноситься комп’ютерна мережа вашого 

навчального закладу? 

5. Які ресурси може надавати користувачам сервер мережі комп'ютерного 

класу? 

6. Який комп’ютер називають сервером, а який – клієнтом? 

7. Навіщо було потрібно встановлювати певні правила передавання даних 

між комп’ютерами? 

8. Які системи адресування комп’ютерів використовуються в 

Інтернеті? 

9. З чого складаються IP–адреси? 

10. Наведіть приклади IP–адрес. 

11. Які домени вам відомі? 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://uk.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.google.com/intl/uk/chrome/
http://www.google.com/intl/uk/chrome/
http://www.opera.com/ru/
http://biblprog.org.ua/ru/safari/
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12. Як утворюються доменні імена? 

13. Назвіть відомі вам домени вищого рівня. 

14. Що називають робочою станцією? 

15. Що таке сервер? 

16. Що таке клієнт? 

17. Які типи серверів ви знаєте? 

18. Що означає слово"провайдер"? 

19. Які послуги надає провайдер? 

20. Що означає слово браузер? 

21. Які основні можливості надає браузер користувачеві? 

22. Навіщо створюється список сайтів для швидкого доступу? 

23. Які браузери встановлено на комп’ютері вчителя? Комп’ютері 

учня? Навіщо і чому їх кількість може бути різною?  

24. Чому і навіщо у Всесвітній мережі діють угоди щодо доступності 

для користувачів у майбутньому створених раніше електронних 

документів?  

 

Виконуємо 

1. Запускаємо браузер GoogleChrome (рис. 5.4). У адресний рядок з 

клавіатури вводимо:weather.i.ua. Зберігаємо закладку сайту. Що це за сайт? 

Про що ми можемо дізнатись, переглядаючи його сторінки? Зберігаємо 

закладку сайту. 

2. У адресний рядок браузера вводимо адресу 

http://www.icfcst.kiev.ua. На сторінці, що відкрилась, по гіперпосиланню 

переходимо на сторінку European Museumon Computer Science and 

Technology, встановлюємо потрібну мову відтворення вмісту сторінки. Що це 

за сайт? Про що ми можемо дізнатись, переглядаючи його сторінки? 

Зберігаємо закладку сайту.  

3. Запускаємо браузер GoogleChrome. У адресний рядок 

вводимо: ua.zoo.kiev.ua. Що це за сайт? Про що ми можемо дізнатись, 

переглядаючи його сторінки? Чому ми не набирали http:// перед адресою? 

4. У адресний рядок браузера вводимо http://kyiv.plast.org.ua. 

Що це за сайт? Про що ми можемо дізнатись, переглядаючи його сторінки? 

http://weather.i.ua/
http://www.icfcst.kiev.ua/
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5. У адресний рядок браузера вводимо slavutych.kiev.ua. Що це за сайт? 

Про що ми можемо дізнатись, переглядаючи його сторінки? 

6. Запускаємо браузер за вказівкою вчителя. Чим він відрізняється від 

GoogleChrome? Знаходимо у запущеному браузері налагодження: масштабу 

зображення, мови інтерфейсу (якщо є можливість вибору), домашньої сторінки. 
 

 Для допитливих 

 
 

Телефоністки у залі однієї з перших великих телефонних станцій початку 

ХХ сторіччя (зліва), з’єднувальні дроти зі штекерами і гнізда, за допомогою 

яких утворювалось з’єднання (частина каналу зв’язку) 
 

На перших телефонних станціях з’єднання телефонів виконували 

телефоністки, переставляючи з´єднувачі (штекери) у контактні гнізда, кожне 

з яких відповідало телефонному апарату абонентів. Після завершення 

розмови абонентів телефоністка виймала штекери, при цьому відбувалось 

роз’єднання абонентів, канал зв’язку між ними переставав існувати. Кожен з 

них тепер міг, як і до початку розмови, з’єднатись тільки з телефонною 

гарнітурою (навушники і мікрофон) телефоністки.  
 

З газети 1912 року 

Нещодавно у Бостоні введено в користування новий телефонний 

апарат, який надає можливість викликати абонента без звертання 

до "телефонної панянки". 
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Телефон з дисковим номеронабирачем (зліва) і кроковий шукач (прилад, 

який на перших автоматичних телефонних станціях здійснював з´єднання 

дротових ліній апаратів, утворюючи канал зв´язку) 
 

Нині більшість телефонних і всі комп´ютерні мережі працюють в режимі 

обміну даними, кодованими у вигляді коротких цифрових повідомлень, які 

називаються пакетами даних. Наприклад, під час розмови телефоном (або з 

використанням системи Skype) звук перетворюється на послідовність таких 

пакетів, а на стороні, що приймає повідомлення, перетворюється знову на 

звуки, доступні для сприйняття людиною.  

Кожний пакет може містити, крім даних, що відтворюються як 

повідомлення, і дані, що містять ІР-адресу отримувача. Тому кожний пакет є 

неначе дуже маленьким листом, який може самостійно знайти адресата.  

Завдяки поділу повідомлення на пакети, утворення каналу зв´язку 

відбувається автоматично. Іноді пакети, які належать одному повідомленню, 

приходять до адресата різними шляхами, за різний час.  

Для отримання всіх пакетів, які надають можливість розпочати 

відтворення, наприклад, відео зображення або звуку, потрібно деякий час, 

тим більший, чим більше обсяг повідомлення. Тому іноді ми бачимо, як 

кореспондент, що перебуває вулиці, досить довго очікує запитання свого 

колеги, який знаходиться в телевізійній студії. 
 

5.2. Пошук відомостей у мережі Інтернет 

Пошук відомостей у мережі Інтернет. Пошукові системи та Інтернет-

енциклопедії. Збереження отриманих даних. 
 

Найчастіше ресурси Інтернету використовуються як джерела 

відомостей. Кількість відомостей в Інтернеті дуже велика і постійно 
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збільшується. Неможливо пам’ятати адреси всіх сайтів, матеріали з яких 

можуть знадобитися. Для пошуку потрібних  відомостей використовують 

пошукові системи. Нині навіть з’явилось нове слово "загуглити", тобто 

знайти, що означає певне слово, за допомогою найпопулярнішої нині 

пошукової системи Гугл.  

В українських користувачів найбільш популярні пошукові системи 

Google (google.com.ua), Яндекс (yandex.ua),Мета (www.meta.ua). 

Пошук відомостей з використанням будь-якої пошукової системи 

виконується таким чином. 

Перш за все слід визначити проблему, яку потрібно вирішити, 

коротко описати її.  

Наприклад:"що означає слово таксидерміст?", "як добратися з Києва до 

Чернігова?"; "хто такі фіксики і хто їх придумав?", "які річки в Європі 

найбільші?", "що таке комп’ютер МІР?" тощо. 

По друге, вибрати ключові слова, за якими пошукова система 

здійснюватиме пошук відомостей. 

Якщо потрібно знайти пояснення якогось слова, то ключовим і буде це 

слово, хоча іноді слід до нього додати й область дії. Наприклад, якщо 

потрібно взнати, що означає слово "вікно" не в будівництві, а в інформатиці, 

ключовими словами можуть бути "вікно, програма". Від правильного вибору 

ключових слів залежить як швидкість пошуку, так і його точність. 

Пошукові системи мають певні правила, за якими здійснюється 

пошук, і правила трактування введеного для пошуку виразу.  

При введенні ключових слів, використовуючи ці правила, можна 

пошуковій системі подати різні команди, наприклад "Шукати сторінки, які 

містять точно такий текст, як уведено", "Шукати сторінки, які містять 

хоча б одне із уведених слів", "Шукати сторінки, які містять усі слова у 

довільних відмінках і на довільній відстані між ними" тощо. Деякі пошукові 

системи (наприклад, Мета), навіть мають спеціальні позначення для подання 

команд. 

Разом з тим, є способи подання ключових слів, які однаково 

трактуються більшістю пошукових систем. 

Наприклад, команду "Шукати сторінки, які містять точно такий 

текст, як уведено" можна подати будь-якій пошуковій системі, вводячи 

текст у лапках. Отже, якщо написати "Всеукраїнська учнівська олімпіада з 

інформатики" першими буде знайдено посилання на сайти, які містять точно 
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такий текст. Потім — посилання на сайти, які містять ці слова в інших 

сполученнях. 

Якщо написати: "життя Шевченка у Петербурзі" у пошуковому рядку 

майже всіх пошукових систем, отримаємо кількасот посилань на джерела, що 

містять відомості щодо цього періоду життя великого українського поета і 

художника.  

Тільки пошукова система Мета не знайде жодного посилання, оскільки 

у ній не передбачено зняття лапок з виразу, якщо не знайдено жодного 

точного співпадіння. Більшість пошукових систем у такому випадку виконує 

команду: "Шукати сторінки, які містять введені слова у довільних відмінках 

і на довільній відстані між ними" і знаходить відповідні посилання, тільки 

для пошукової системи Мета лапки потрібно знімати. 

Подання ключових слів через кому, наприклад: "дощі, тумани, холодні" 

— пошуковим системам, крім Google, не призведе до потрібного результату. 

Пошукова ж система Google одразу видасть посилання на твір "Fatamorgana" 

М. М. Коцюбинського. Для решти пошукових систем краще подати у лапках: 

"холодні осінні тумани клубочаться угорі" — точний текст, за яким можна 

розпізнати й ідентифікувати твір. 

Отже, якщо точно відома послідовність кількох слів у тексті, 

який хочемо знайти, для більшості пошукових систем ці слова потрібно 

взяти в лапки, тоді пошук буде точнішим і швидшим. 

Якщо ж ми хочемо знайти відомості про певну особу, її біографію, але 

не впевнені в точному написанні ні її імені, ні інших даних, слід вибрати 

кілька слів, в яких ми впевнені. 

Нехай нам потрібно отримати відомості про відомого українського 

дитячого письменника Всеволода Нестайка, а пам’ятаємо лише його 

прізвище і те, що в нього є повість, у назві якої є слово "тореадори" 

("Тореадори з Васюківки"). Отже, ключовими словами будуть "Нестайко, 

тореадори". Після того, як буде знайдено відповіді на перший запит, показана 

на рисунку 5.6, можна додати у нього слово "біографія" (Всеволод Нестайко, 

біографія) і знайти (зазвичай, у Вікіпедії) біографію письменника. 

Вікіпедія — Інтернет-енциклопедія, відкрита для поповнення 

даних будь-яким користувачем, який зареєструється в ній. 

При виборі деякого гіперпосилання відповідна веб-сторінка 

відкривається після подвійного натиснення лівої кнопки миші на ньому. 

Відкривається вона зазвичай, у тій самій вкладці браузера. Якщо ж бажано 

переглядати веб-сторінки у нових вкладках, а перелік знайдених веб-сторінок 
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залишався на окремій вкладці, то можна у контекстному меню 

гіперпосилання, яке викликається натисненням правої кнопки миші, вибрати 

команду Відкрити посилання в новій вкладці. 
 

 

Рис.5.6. Результат пошуку за ключовими словами "тореадори васюківка" у 

пошуковій системі Гугол (веб-браузерUran) 

Після того, як буде знайдено потрібне посилання, часто потрібно не 

просто прочитати знайдені відомості, а зберегти їх. Звичайно, якщо шукали 

лише числове значення (дату народження, відстань від Землі до Місяця 

тощо) можна його записати на папері. Але в більшості випадків відомості 

краще зберегти у формі електронного документа.  

Найпростіше це зробити тоді, коли знайдено електронний документ у 

форматах doc (docx), pdf, графічних форматах (рисунок, світлина), 

скориставшись послугою Зберегти або Зберегти як…, Створити копію 

програми, у якій відкриватиметься файл з документом.  

Більшість браузерів можуть бути налаштовані таким чином, що перед 

збереженням файлу видадуть для користувача запитання щодо адреси, за 

якою його зберігати.  

Якщо документ, у який передбачається внесення знайдених відомостей, 

формується у текстовому процесорі, то є кілька способів скопіювати у нього 

знайдене. Найпростішим буде копіювання фрагментів тексту з вікна браузера 

і перенесення його до вже відкритого у текстовому процесорі документу.  
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Нехай нам потрібно створити електронний документ, в якому подано 

короткі відомості щодо основних зернових культур, які вирощуються в 

Україні. Створимо порожній документ, назвемо його, наприклад, 

"проект_зерно.docx", відкриємо в текстовому процесорі. 

Нас цікавитимуть: назва зернової культури, її врожайність, які 

продукти з неї виготовляють. 

Перш за все, слід сформувати запит до пошукової системи. Ключовими 

словами спочатку будуть: "зернові культури", "Україна". 

Як і зазвичай, серед знайдених посилань на одному з перших місць 

знаходиться посилання на статтю з Вікіпедії (рис.5.7). Зауваживши, що у 

мережі є й достатньо велика кількість зображень за обраною темою, 

продовжимо роботу з текстовими джерелами. 

 
 

Рис.5.7. Результат пошуку у пошуковій системі http://yandex.ua (веб-браузер 

Mozilla Firefox) 
 

Відкривши сторінку з Вікіпедії, побачимо основні відомості щодо 

зернових культур. Скопіюємо їх (рис.5.8) і перенесемо у документ 

"проект_зерно". Читаючи статтю далі, побачимо, що Вікіпедія містить 

застарілі дані щодо врожайності і посівних площ зернових в Україні.  
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Рис.5.8. Сторінка з Вікіпедії про зернові культури 

 

Продовжуємо пошук з іншими ключовими словами: "пшениця, 

врожайність, Україна". Переглядаючи знайдені джерела, зупиняємось на тих, 

які можна вважати найбільш достовірними. Це, зазвичай, мають бути 

офіційні джерела — сайти державних органів, наукові статті (рис.5.9). 
 

 

Рис.5.9. Сторінка сайту (http://www.zerno.org.ua), відомості з якої мають усі 

необхідні атрибути достовірності 
 

Завжди, коли використовується певне джерело відомостей, слід подати 

й посилання на нього. Це зробити дуже просто, навівши курсор на адресний 
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рядок і натиснувши праву кнопку миші. Після копіювання адреси в буфер, її 

можна вставити як у текстовий документ, так і в адресний рядок іншого 

браузера.  

У адресному рядку браузера іноді відображається лише частина ІР-

адреси. Повна адреса сторінки, відображеної на рисунку 5.9, виглядає так: 

http://www.zerno.org.ua/35-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%

B0/356-%D1%83-2013-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96-

%D0%B7%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%96-

%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%97-

%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D1%96-

%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85. 

Тому тоді, коли потрібно точно вказати адресу сторінки в Інтернеті, 

слід скопіювати цю адресу повністю. 
 

 
Рис.5.10. Копіювання зображення, знайденого пошуковою системою Google 

за запитом "озима пшениця колос" 
 

Для подальшого оформлення документу можна використати знайдені в 

Інтернеті рисунки, зокрема зображення колосу кожної зернової культури 

(рис.5.10). 

Іноді веб-сторінку доцільно зберегти на зовнішньому 

запам´ятовуючому пристрої комп'ютера повністю (рис.5.11). При такому 

збереженні усі гіперпосилання, що знаходяться на сторінці, залишаються 

діючими.  
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Рис.5.11. Створення копії веб-сторінки на запам'ятовуючому пристрої 

комп´ютера (браузер Mozilla Firefox) 

 

 
Рис.5.12. Пошук значення слова "логістика" у "Словопедії" 
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Слід пам'ятати, що гіперпосилання на інші веб-сторінки, сайти 

мережі виконуватимуться тільки тоді, коли комп'ютер під'єднано до 

мережі Інтернет.  

Крім використання пошукових систем, які здійснюють пошук по 

всьому доступному для них простору мережі Інтернет, можна 

використовувати й спеціалізовані Інтернет-джерела.  

Крім Вікіпедії, в Інтернеті існує досить велика кількість довідників, 

словників, бібліотек тощо. Кожне цих джерел має свою власну пошукову 

систему. Наприклад, сайт Словопедія (http://slovopedia.org.ua/) містить 

орфографічні і тлумачні словники, словник іншомовних слів. На рисунку 

5.12 показано, як знайти тлумачення слова "логістика" — науки про 

переміщення, зберігання і розподіл вантажів. 

У мережі Інтернет є значна кількість сайтів, призначених для перекладу 

текстів, деякі з яких доступні для використання навіть без реєстрування: 

Перекладач онлайн (http://pereklad.online.ua/ukr/), Перекладачка (pere.org.ua) 

та ін. 

 
Рис.5.13. Головна сторінка сайту Перекладачка 

 

Засоби для автоматичного перекладу текстів мають пошукові системи 

Google (http://translate.google.com.ua) і Мета (http://translate.meta.ua), 

український сайт хмарних сервісів i.ua (http://perevod.i.ua) та інші. Для 

відкриття сторінки онлайн-перекладача можна ввести її адресу в рядку 

адреси браузера, або вийти на неї з використанням внутрішнього меню сайту. 
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Рис.5.14. Основні складники екрану перекладача Google та їх 

функціонування 

 

Перевіряємо себе 

1. Що таке пошукова система? 

2. Які пошукові системи ви знаєте? 

3. Як виконується запит до пошукової системи? 

4. Зайдіть на пошукову систему Мета. Знайдіть сайт, присвячений музеям 

Києва. Запишіть його адресу в зошит. 

5. Опишіть словами запит до пошукової системи, який подано таким 

чином: "Еней був парубок моторний"? 

6. Які ресурси і послуги може надавати користувачам хмарний сервіс ? 

7. Відомості в якій формі можна шукати в мережі Інтернет? 

8. Навіщо встановлювати певні правила подання запиту до пошукової 

системи? 

9. Як зробити так, щоб на запит "хто такі фіксики" виводилися посилання 

на сайти з українською мовою відомостей? 

10. Як зберегти текст відповіді на запит? Назвіть, принаймні, два 

варіанти.  

11. Наведіть приклади необхідності уточнення запитів. 
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12. Як зберегти зображення, знайдене за запитом? Назвіть, принаймні, два 

варіанти. 

13. Назвіть відмінності пошукової системи Мета від інших. Чому в цій 

системі можна отримати більш точне посилання, ніж у інших? Що для 

цього потрібно взнати і використати? 

14. Виконайте запит "Інтернет-словник".  

15. Які Інтернет-словники ви знаєте? 

16. Що називають онлайн-перекладачем? 

17. Які онлайн-перекладачі ви знаєте? Що у них спільного? 

18. Чим відрізняються різні онлайн-перекладачі?  

 

Виконуємо  

1. Уведіть в адресному рядку браузера адресу 

"http://ua.uacomputing.com/stories/emerging-of-soviet-predecessors-of-personal-

computers/". Знайдіть у тексті підручника запит, після введення якого до 

пошукової системи буде знайдено посилання саме на цю сторінку. Де і 

навіщо можна використати отримані відомості?  

2. З твору, який вивчається на уроках української літератури, 

виокремте речення (порадьтесь з учителем української літератури, яке 

речення доцільно виокремити). Уведіть його в рядок пошуку пошукової 

системи Google. Чи знайдено потрібний твір? Які ще посилання знайдено? 

3. Знайдіть в Інтернет-енциклопедії Вікіпедія (uk.wikipedia.org) дані 

про джерела енергії на Землі. Які з них вивчалися на уроках 

природознавства? 

4. Уведіть його в рядок пошуку пошукової системи Google 

словосполучення "ремесло пшениця". На які відомості знайдено посилання? 

Де і навіщо можна використати знайдені відомості про життя В. М. Ремесла? 

5. Знайдіть у Словопедії(slovopedia.org.ua) трактування слова "селекція". 

Який із словників дає більше трактувань?  

6. Перекладіть слово "селекція" англійською з використанням 

онлайн-перекладача Google (translate.google.com.ua, рисунок 5.14). Знайдіть 

синоніми в англійському перекладі слова. Який з них позначає діяльність у 

галузі вирощування і покращення породи свійських тварин або окультурених 

рослин? 
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7. Перекладіть англійською мовою речення: "Якщо завтра не буде 

дощу, ми підемо на прогулянку". Занотуйте (скопіюйте до документу, 

відкритого у Блокноті) переклад. Перекладіть англійською речення: "Якщо 

завтра не йтиме дощ, ми підемо на прогулянку". Порівняйте переклади 

однакових за значенням українською мовою речень. Повторіть дії з 

перекладачем Мета (http://translate.meta.ua/ua/). Чи можна беззастережно 

довіряти комп’ютерному перекладу? Зробіть висновки. 
 

5.3. Безпека в Інтернеті 

Інтернет-загрози. Поняття про достовірну, недостовірну та шкідливу 

інформацію. Захист особистих даних. Основні принципи безпеки в Інтернеті 

Інтернет — потужний і загальнодоступний ресурс, який значно 

полегшує життя людини та відкриває майже необмежені можливості для 

саморозвитку особистості, спілкування, навчання, дозвілля. Разом з тим, в 

Інтернеті приховано досить багато небезпек як для дітей, так і для дорослих. 

Знання цих небезпек дозволить їх уникнути. 

Перш за все, слід розуміти, що технічними засобами мережі керують 

люди, наміри яких не завжди є такими, що відповідають законам, моральним 

принципам. Оскільки мережа Інтернет є відкритою для будь-кого, в ній 

можуть виконуватись протизаконні дії, спрямовані, зокрема, на незаконне 

заволодіння коштами, залучення користувачів до протиправної діяльності, 

поширення неправдивої інформації тощо. 

Виконуючи пошук відомостей в Інтернеті ми вже бачили, що іноді 

можуть виникати ситуації, вийти з яких складно — сайти "передають" 

користувача за гіперпосиланнями, які виводять його на джерела відомостей 

сумнівної правдивості, рекламні повідомлення тощо. У таких випадках 

кажуть про можливість втрати користувачем керування навігацією в мережі, 

спрямовування його до неправдивих повідомлень, обману.  

Слід розрізняти достовірну, недостовірну й шкідливу інформацію. 

Ознакою достовірності інформації є знаходження відомостей на сайті, який 

належить відомому виданню, науковій установі, органу державної влади 

тощо. Прикладом повідомлення, яке містить достовірну інформацію, може  

бути вміст сайту, відображеного на рисунку 5.9.  

Недостовірну інформацію можна отримати з повідомлень, розміщених 

на сайтах, які містять багато реклами, сайтах індивідуальних власників та 

видань, які і в друкованому вигляді часто розміщують неперевірені, або явно 

неправдиві дані.  
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Окремо слід зазначити, що відомості, розміщені в Інтернет-

енциклопедії Вікіпедія (uk.wikipedia.org), не можуть вважатися повністю і 

завжди достовірними, оскільки вони вносяться різними користувачами і 

можуть містити не виправлені помилки. Дані, отримані з Вікіпедії, бажано 

перевіряти. 

Недостовірна інформація може бути шкідливою, якщо на її основі 

приймаються певні рішення.  

Наприклад, внаслідок затримки на 20 хвилин передавання в Інтернет 

даних на щодо автомобільних заторів на вулицях міста, водій вибрав 

маршрут, на якому 15 хвилин тому сталась аварія. Лікар, отримавши дані 

неправильно проведеного аналізу крові, призначив пацієнтові неправильне 

лікування.  

Крім загроз отримання з мережі Інтернет неправдивих відомостей, 

існують і небезпеки, пов’язані з нанесенням шкоди програмному 

забезпеченню, яке встановлено на комп’ютері користувача, або незаконного 

використання відомостей, що знаходяться на його комп’ютері. 

Таким чином, можна умовно виокремити два основних види загроз, 

що можуть виникати в процесі використання мережі Інтернет — 

інформаційні, шкідливість яких виявляється у неправдивості відомостей, і 

технічні, шкідливість яких виявляється у нанесенні шкоди програмному 

забезпеченню комп’ютерів. 

Більшість сервісів Інтернет реалізуються у формі сайтів, на яких можна 

знайти необхідні відомості, поспілкуватися з іншими користувачами, 

написати якісь повідомлення, доступні всім користувачам, розмістити 

електронні світлини тощо.  

На деяких сайтах можуть розміщуватися шкідливі матеріали, що 

негативно впливають на фізичне та психічне здоров’я (небажаний контент).  

Кібер-хуліганство – термін, який використовується для того, щоб 

описати інформаційні атаки через Інтернет.  

На відміну від традиційного хуліганства, якого можна уникнути, 

знаходячись вдома, стати жертвою кібер-хуліганства можна й у власній оселі 

на очах у батьків.  

Варіанти кібер-хуліганства досить різноманітні. Основними їх 

різновидами є такі.  

Персональне переслідування дітей та підлітків за допомогою ІТ. Для 

цього можуть створюватися сайти, на яких розміщуються матеріали, що 

компрометують людину (фото, відеозйомки тощо). З метою кібер-булінгу 
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використовуються сервіси миттєвих повідомлень, електронна пошта, 

соціальні мережі, ігрові та розважальні сайти, форуми та чати.  

Починаючи із віртуального спілкування та входячи у довіру до дитини, 

злочинці пропонують потоваришувати, а потім поступово переходять до 

розмов, у яких схиляють до аморальних вчинків.  

Кібер-хуліганство може мати досить широкий діапазон — від рівня 

дитячих дражнилок до нанесення глибоких моральних травм і матеріальних 

збитків. Відповідальність за деякі з цих дій передбачено кримінальним 

кодексом України. 

Інтернет-шахрайство — Інтернет-загроза, яка полягає у 

використанні ІТ для виконання дій, які є кримінально караними. 

Виманювання інформації про дитину та її сім’ю з метою подальшого 

пограбування, шантажу. На деякому сайті створюється система, яка надає 

певні інформаційні послуги (від розв’язків домашніх завдань, написань 

рефератів, контрольних робіт до повідомлень про масові заходи), але вимагає 

обов’язкового реєстрування з вказуванням реальної адреси, номера 

стаціонарного телефону, відомостей про роботу батьків тощо. 

Знаючи розклад роботи батьків, адресу проживання, номер 

стаціонарного телефону, зловмисники можуть здійснити пограбування 

квартири, інші кримінальні злочини.  

Фішинг — технологія Інтернет-шахрайства, розроблена з метою 

крадіжки конфіденційних відомостей. Назва походить від англ. fishing — 

риболовля. Людині надсилається електронною поштою лист, у якому її 

сповіщають про можливість отримання коштів, але для цього вона має 

переказати зі своєї банківської картки деяку, здебільшого — невелику, суму. 

На сайті навіть пропонують зробити це, перейшовши за гіперпосиланням на 

певну платіжну систему. Але перехід робиться на фальшивий сайт, на якому 

все, як на справжньому, за виключенням того, що замість пересилання 

невеликих коштів на інший рахунок, записуються дані картки (у тому числі 

пароль доступу). Потім ці дані використовуються для того, що зняти кошти з 

картки.  

Може бути зроблено ще простіше — людині на електронну пошту 

надсилають листа зі змістом, подібним до такого: "Шановний … ! 

Сповіщаємо Вас, що Ви як учасник розіграшу призів за номером мобільного 

телефону (адресою електронної пошти тощо) виграли приз 100 000 грн. (або 

– цінний подарунок – холодильник, пральну машину тощо). Для того, щоб 

отримати його, Вам необхідно сплатити вартість пересилання, для чого 

перевести (називають невелику суму — 10 – 50 грн. на рахунок № ….)."  



141 

У цьому випадку реальним є тільки номер рахунку, на який обдурена людина 

переведе гроші, після чого і рахунок, і сайт безслідно зникають.  

Існує дуже багато подібних способів, більшість користувачів Інтернету 

про них знають, але це не перешкоджає тому, що майже щодня спритні 

зловмисники когось ошукують.  

Іншим видом Інтернет-загроз є загрози, пов’язані з використанням  

технічних засобів, в першу чергу — програмного забезпечення. 

Шпигунське програмне забезпечення. Це комп’ютерні програми, які 

збирають відомості без відома власника комп’ютера і передають їх для 

наступного використання без відома власника. Зібрані відомості можуть 

містити:  

- особисті доні: ім’я, адресу та номер телефону;  

- Web-сторінки, які відвідує користувач, та відомості форм, які він 

заповнює на цих сторінках;  

- список рекламних сайтів, на які переходить користувач під час 

навігації в Інтернеті;  

- перелік файлів, які завантажує користувач на свій комп’ютер;  

- інформацію, необхідну для доступу до Інтернету: номер з’єднання 

модему телефонної лінії, ID та інше.  

Тому слід пам’ятати про обережність при повідомленні паролів своєї 

електронної пошти та акаунтів у соціальних мережах; не слід називати дівоче 

прізвище матері — подібна інформація використовується при оформленні 

банківських документів у якості ключових слів, або "секретних запитань" у 

ситуаціях, коли власник рахунку забув пін код. 

Комп’ютерні віруси – це невеликі програми, які виконують різні 

шкідливі дії. Дія вірусів може проявлятися по-різному: від візуальних 

ефектів, що заважають працювати, до повної втрати даних на вінчестері. 

Більшість вірусів заражують програми, хоча останнім часом виникли й 

віруси, що розповсюджуються і через систему електронної пошти, навіть 

файли із зображеннями.  

Основними ознаками зараження комп’ютера вірусом є:  

- сповільнення роботи та завантаження комп’ютера;  

- зміни розмірів та дати останньої модифікації файлів;  

- поява помилок під час завантаження операційної системи;  

- неможливість зберігання файлів у потрібних каталогах;  

- незрозумілі системні повідомлення, музичні та візуальні ефекти тощо.  

Серед комп’ютерних вірусів особливе місце посідають "троянські 

віруси", які відкривають доступ до будь-яких відомостей з вінчестера.  
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Перелік загроз з боку мережі Інтернет можна доповнити і такими, що 

не викликані навмисними діями зловмисників, але можуть спричинити дуже 

значні негативні впливи на людину.  

Перш за все, це втягування людини в спілкування в Інтернеті, в ігри, в 

тому числі — командні. При цьому людина перестає спілкуватись в 

реальному світі, стає відлюдькуватою, не розуміє потреб оточуючих людей. 

Найстрашнішим наслідком, для якого лікарі навіть придумали назву 

"ігроманія", є втрата людиною зв’язків із реальністю. Іншим негативним 

наслідком надмірного захоплення можливостями, які надає Інтернет, є, як не 

дивно, втрата здатності до мислення, до самостійного пошуку шляхів 

вирішення проблем, розв’язування задач. Звичка постійно звертатися до 

пошукової системи Гугл робить людину невпевненою в собі, нездатною 

перебороти навіть невеликі труднощі. 

Спілкування, пошук і одержання різноманітних відомостей у 

становленні особистості людини посідає одне з найважливіших місць. Але 

завжди слід пам’ятати, що найважливішим для людини є її здоров'я: фізичне, 

психічне, соціальне.  

Розпочинаючи використовувати Інтернет, слід намагатися 

дотримуватись дуже простих правил. 

1. Ніколи не засиджуватись в мережі довше, ніж це потрібно для того, 

щоб знайти певні відомості, написати листа, поспілкуватися з друзями. 

Загалом, час знаходження в мережі не має перевищувати 20 – 40 хвилин на 

день.  

2. Ніколи, ні за яких обставин, не передавати в мережу персональні 

дані (свої, своїх батьків, будь-кого). 

3. Не грати в комп’ютерні ігри в мережі, навіть якщо дуже хочеться — 

подумайте, що корисніше для здоров’я — просидіти годину в кріслі біля 

комп’ютера, чи погуляти на свіжому повітрі. 

4. Ніяк не реагувати на повідомлення з мережі, якими хтось 

намагається вас образити — зробити вигляд, що ви повідомлень не бачите, не 

заходити більше на відповідний сайт, поставити користувача до "чорного 

списку" тощо. 

5. Слідкувати за тим, щоб на комп’ютері було встановлене антивірусне 

програмне забезпечення. 

6. Не використовувати неліцензійне програмне забезпечення. 
 

За появи будь-якої загрози з боку мережі Інтернет не соромтеся 

звертатися до батьків, вчителів та інших дорослих, яким ви довіряєте. 
 



143 

Перевіряємо себе 

1. Які програмні засоби потрібні для роботи в мережі Internet? 

2. Чим може зашкодити Інтернет вашому здоров’ю? 

3. Які основні ознаки достовірності інформації?  

4. Чому не можна повністю довіряти відомостям, отриманим з Вікіпедії? 

5. Чому неможливо повністю убезпечити себе від недостовірної інформації в 

Інтернет? 

6. Як називаються програми, призначені для нанесення шкоди комп’ютеру 

користувача? Назвіть деякі з можливих шляхів їх проникнення в 

комп’ютер. 

7. Які дані називають персональними?  

8. Обговоріть небезпеки, які можуть виникнути, якщо ви повідомите 

невідомим номер домашнього телефону. Чому частини цих небезпек 

можна уникнути, повідомивши номер мобільного телефону? 

9. Чи знаєте ви ознаки хвороби "ігроманія"? Чого не слід робити, щоб не 

захворіти на неї? 

10. Що треба робити (і не робити) для того, щоб зменшити ймовірність 

потрапляння вірусів у комп’ютер? 

11. Які ще правила безпечної роботи в Інтернеті можна додати до тих, 

що надруковано? 

12. Чому не можна намагатися знаходити відповіді на найпростіші 

запитання в Інтернеті? 

 

Виконуємо 

1. Знайдіть за допомогою будь-якої пошукової системи відповідь на запит 

"про захист персональних даних". Відкрийте Закон України. Зверніть увагу, 

навіщо він був прийнятий. 



144 

2. Знайдіть за допомогою будь-якої пошукової системи відповідь на запит 

"інтернет загрози для дітей". Поясніть, чому цій проблемі приділяється така 

увага. 

3. Знайдіть за допомогою будь-якої пошукової системи відповідь на запит 

"Інтернет шахрайство". Перегляньте сторінки Форуму Юристів, присвячені 

цій проблемі. Обговоріть, зробіть висновки. 

4. Визначте, чи встановлено антивірусний захист на комп’ютері, за яким ви 

працюєте. Якщо так, то визначте, що це за програма, який захист вона 

забезпечує. 

5. Знайдіть за допомогою будь-якої пошукової системи відповідь на запит 

"zillya антивірус". Перегляньте відомості про антивірусний пакет. 

Практична робота №11 

Практична робота 
№11 

Тема: Пошук відомостей в мережі Інтернет 

Мета: Навчитися знаходити в Інтернет відомості 
й формувати на їх основі електронний 
документ 

 
1. З дозволу вчителя увімкніть комп’ютер. Отримайте від учителя 

ім’я каталогу (папки), у якому Ви зберігатимете файли. 

2. Створіть у панелі закладок браузера папку Пошукові системи. 

3. Запишіть до цієї папки адреси таких пошукових систем: 

україномовних: Мета (www.meta.ua), Google (www.google.com.ua) 

англомовних: Yahoo! (www.yahoo.com), AltaVista (www.altavista.com). 

4. Зайдіть на пошукову систему Мета. Знайдіть сайт, присвячений 

музеям України. Запишіть його адресу в зошит. 

5. Зайдіть на пошукову систему Мета і знайдіть матеріал, що 

допоможе вам відповісти на такі запитання: 

Де і коли народився Віктор Михайлович Глушков? У якому інституті і на 

якому факультеті він навчався? 

Перерахуйте основні етапи життя і діяльності В.М.Глушкова. Чому його 

ім’я увійшло в історію? 

Знайдіть і збережіть на жорсткому диску фото В.М.Глушкова. 

6. Зайдіть на пошукову систему Google. Знайдіть офіційний сайт 

Київського державного університету. Знайдіть відповіді на такі запитання: 

Хто є ректором університету сьогодні? 

Знайдіть сторінку механіко-математичного факультету. 

Назвіть відомих випускників факультету. 

Коли на факультеті буде День відкритих дверей ? 
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Для допитливих 
Всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет бере свій початок з  проекту, 

що мав назву ARPANET, і наприкінці 1960-х років призначався для 

забезпечення передавання даних між ученими університетів, бізнесменами та 

урядовими агентствами США, які працювали у військовій галузі. Згодом, 

коли цю галузь почала обслуговувати інша мережа, ARPANET перетворився 

на сукупність мереж, що належали різним власникам і використовувалися 

науковими установами. 

Поступово науковці побачили переваги швидкого обміну 

комп’ютерними файлами і текстовими повідомленнями, почали з’являтися 

нове програмне забезпечення та способи передавання. Університети, дослідні 

інститути та інші установи в усьому світі забажали використати цю мережу і 

зв’язати свої мережі з мережами у Сполучених Штатах.  

Задля цього було створено стандарти на передавання даних і 

системуімен. Жодна країна чи організація не контролює Інтернету, що став 

мережею мереж, кожна з яких має свого господаря і керування якими 

здійснюється на місцевому рівні. 
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СЛОВНИЧОК 
№ 

з/п 
Поняття Значення 

1.  Браузер  – програма, що забезпечує користувачеві доступ до веб-ресурсів 

(перегляд їх вмісту й управління ними) 

2.  Веб-простір – всесвітній інформаційний простір, що містить електронні 

документи, пов’язані між собою за допомогою гіперпосилань 

3.  Веб-ресурси – відомості або програмні засоби, розміщені в Інтернеті й доступні для 

користувачів цієї мережі 

4.  Веб-сайт – сукупність веб-сторінок, пов’язаних гіперпосиланнями, що мають 

спільну тематику або призначення і належать певному власнику 

5.  Веб-сервер – сервер, підключений до Інтернету, що забезпечує опрацювання 

запитів від програм-клієнтів (в основному – браузерів). Веб-

сервером називають як програми, що видають за запитом потрібні 

відомості, так і комп’ютер, на якому ці програми встановлено 

6.  Веб-сторінка – електронний документ, який можна переглянути, 

використовуючи браузер 

7.  Всесвітнє 

павутиння  

– англ.: WorldWideWeb, скорочено: WWW, або Веб — всесвітнє 

багатомовне сховище відомостейв електронному вигляді (пов'язані 

між собою електронні документи, розташовані на комп'ютерах, 

розміщених у всьому світі) 

8.  Гіперпосилання – частина електронного документа, яка забезпечує перехід на 

команду (програму), текст, заголовок, зображення, примітку тощо у 

самому документі або на інший об’єкт, розміщений на локальному 

комп’ютері або в комп’ютерній мережі 

9.  Глобальна 

мережа 

– мережа, що об’єднує комп’ютерні мережі та окремі комп’ютери, 

розміщені в різних частинах світу 

10.  Доступ  – право на використовування деякого ресурсу (розрізняють такі 

рівні доступу: повний, частково обмежений – право 

використовувати лише окремі ресурси, та обмежений певними 

правилами) 

11.  Інтернет – всесвітня (глобальна) комп’ютерна мережа, яка об`єднує 

комп`ютери і комп’ютерні мережі усього світу 

12.  Канал зв’язку – сукупність, принаймні, двох пристроїв, один з яких передає, а 

другий – приймає повідомлення, і середовища, яке передає сигнали 

(електричні дроти, радіохвилі, світло) 

13.  Клієнт  – комп’ютер мережі, що використовує ресурси сервера 

14.  Ключові слова – слова, найбільш характерні для теми, відомості з якої 

передбачається знайти 

15.  Комп’ютерна 

мережа 

– сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних між собою 

для обміну даними та спільного використання пристроїв. 

16.  Локальна 

комп’ютерна 

мережа 

– мережа, яка об’єднує комп’ютери та інші пристрої на обмеженій 

площі, наприклад, локальна мережа в школі, будинку, в офісі 

17.  Навігація 

локальною 

– перегляд об’єктів, розміщених на комп’ютерах локальної мережі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Англійська_мова
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мережею 

18.  Обліковий 

запис 

користувача 

– сукупність відомостей про користувача та його права при роботі з 

об’єктами операційної системи або сервісами мереж 

19.  Пошукова 

служба  

– програми, призначені для пошуку відомостей в Інтернеті за 

ключовими словами або темами, впорядкованими по групах 

20.  Провайдер  – організація, яка володіє правами на засоби мережного зв’язку та 

надає послугу доступу до Інтернету кожному окремому 

користувачеві або їх групам 

21.  Ресурс – слово, яке позначає програмні засоби, обсяги пристроїв пам´яті, 

пристрої виведення тощо, які можуть бути надані для використання 

користувачеві комп´ютером, сервером, мережею в цілому  

22.  Сервер – комп’ютер, що надає послуги або ресурси іншим комп’ютерам 

(або їх користувачам) 

23.  Служби 

інтерактивного 

спілкування  

– програми, що призначені для миттєвого передавання текстових, 

звукових, відео повідомлень між користувачами Інтернету 
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РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ 
 

У п’ятому класі було розглянуто основні відомості про лінійні 

алгоритми й алгоритми з повторенням (циклічні алгоритми),  способи їх 

реалізації у навчальному середовищі програмування Скретч (Scratch). 

Подання алгоритмів розглядалося у словесній формі, а також за 

допомогою мови середовища Скретч. Алгоритми розроблялися на основі 

двох базових структур: лінійної і циклічної 
 

6.1. Алгоритми в середовищі  Скретч (Scratch) 
 

Основні відомості про алгоритми з повторенням. Змінні у 

середовищі Скретч (Scratch). Структури і типи даних середовища Скретч. 

Алгоритми з розгалуженням. Логічні вирази в алгоритмах з розгалуженням. 

Графічна форма подання алгоритмів. Базова структура алгоритмів 

розгалуження. 

 Алгоритм — це сукупність вказівок, інструкцій, виконання яких у 

визначеній послідовності приводить до виконання поставленого завдання. 

 Лінійним називають алгоритм, у якому всі дії (вказівки, інструкції) 

виконуються послідовно одна за одною, з першої до останньої у порядку їх 

розміщення. 

Прикладом лінійного алгоритму є поділ навпіл відрізка за допомогою 

циркуля і лінійки. 

 Циклічні алгоритми – це алгоритми, у яких деяка кількість одних і 

тих самих інструкцій виконується неодноразово. Інструкції, що входять до 

складу циклу, називають тілом циклу. 

Циклічні алгоритми поділяються на прості і з вкладеними циклами. 

Структура простого циклічного алгоритму наведена на рисунку 6.1. 

Прикладом простого циклічного алгоритму є алгоритм отримання 

таблиці множення, наприклад, на 7. 

У алгоритмах із вкладеним циклами інструкції одного циклу вкладені в 

інструкції іншого циклу. Цикл, вкладений у інший, називають внутрішнім, а 

цикл, у який вкладений внутрішній, називають зовнішнім. 

Структура такого алгоритму наведена на рисунку  6.2. 

Прикладом алгоритму з вкладеним циклом є алгоритм обчислення 

площ 20-ти прямокутників зі сторонами a=3, 5, 7, 9; b=5, 6, 7, 8, 9. 
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Обчислення площ може бути зроблене, наприклад, так: для сторони 

а=3 обчислюються площі прямокутників зі сторонами b=5, 6, 7, 8, 9. Потім 

для сторони а=4 обчислюються площі для усіх значень сторони b і так далі. 

 

 

 
 

 

Рис. 6.1. Структура простого 

циклічного алгоритму 

 

 
Рис. 6.2. Структура циклічного 

алгоритму з вкладеним циклом  
 

 Кожний алгоритм розрахований на відповідного виконавця. 

Виконавцем може бути людина певної професії або віку, робот, комп’ютер, 

трактор тощо. 

Не кожний виконавець може виконати запропонований йому алгоритм. 

Один і той же алгоритм для різних виконавців може мати різну структуру й 

ступінь деталізації. Наприклад, алгоритм обчислення площі прямокутного 

трикутника для учня 8-го класу може мати лише одну інструкцію й буде для 

нього зрозумілим, а для учня 4-го класу він повинен мати більшу деталізацію 

і відповідно більше інструкцій. 

 Виконавець має власний набір команд, який називають системою 

команд виконавця. У інформатиці універсальним виконавцем алгоритмів є 

комп’ютер.  

 Процес розроблення алгоритмів називають алгоритмізацією. 
 

Пригадаємо, що Скретч — це візуальне об’єктно-орієнтоване 

середовище для створення навчальних програм. Запуск Скретч здійснюється 
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стандартними засобами операційної системи. Вигляд головного вікна 

середовища подано на рисунку 6.3. 

Програми складаються з готових блоків команд.  

Вікно поділено на три області, які відокремлюються одна від одної 

вертикальними лініями. Кожна з цих областей складається з верхньої і 

нижньої частин. Праворуч зверху — це сцена, на якій об’єкти виконують 

запрограмовані дії. Одразу після завантаження Скретч сцена має білий фон, у 

центрі якої знаходиться рудий кіт. Під сценою розташовані об’єкти 

поточного проекту, у даному випадку рудий кіт і сцена.  

 У лівій області зверху розміщені вісім кнопок блоків (категорій) 

команд. Нижче кнопок розміщені команди активної кнопки. Для того щоб 

зробити кнопку активною, достатньо клацнути ліву кнопку миші на її назві. 

Якщо, наприклад, активною зробити кнопку Керувати, то під нею будуть 

розміщені її блоки команд. 

 
 

Рис. 6.3. Вміст головного вікна середовища Scratch 
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За замовчуванням усі об’єкти мають однакове ім’я Об’єкт з різними 

номерами. Але їм можна надавати й оригінальні імена. Для цього необхідно 

встановити вказівник миші у поле Об’єкт1 і за допомогою клавіатури ввести 

нове ім’я. 

У верхній частині середньої області координати x і y визначають 

поточне положення активного об’єкта на сцені. Тут також розміщені три 

вкладки об’єкта: Скрипти, Образи і Звуки. Активною на рисунку  6.1 є 

вкладка Скрипти, але програма для зображеного об’єкта ще не 

розроблялася, тому нижня частина середньої області є порожньою. Вкладки 

Образи і Звуки дозволяють змінювати відповідно зовнішній вигляд об’єкта і 

звуки, які об’єкт може генерувати. 

Над сценою розташовані дві кнопки: зелений прапорець і червоне коло. 

Прапорець призначений для запуску програм, що відображуються на вкладці 

Скрипти, а коло – для зупинення програм. 

Над прапорцем і колом розміщені три кнопки управління (У 

зменшений розмір та інші), за допомогою яких можна змінювати розміри 

сцени і область для скриптів. В область для роботи з об’єктами поточного 

проекту можна додавати нові об’єкти, а також фон сцени, й переключатися 

між ними. У даний момент тут розміщені об'єкт Кіт і Сцена (рис. 6.3). 

Приклад 1. На рисунку  6.4 зображено танцюриста (об’єкт break-

dancer-1, папка People) на сцені з фоном spotlight-stage (папка Indors). 

Танцюрист виконує 3 серії акробатичних вправ. У кожній серії фіксується 4 

положення танцюриста. 
 

 
 

Рис. 6.4. Танцюрист на сцені з фоном spotlight-stage 
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Послідовність створення сценарію, наведеного на рисунку  6. 4, може 

бути такою. 

1. Видаляється зі сцени перший об’єкт. 

2. Встановлюється фон сцени spotlight-stage і вибирається новий об’єкт 

breakdancer-1. 

3. Відкривається вкладка Образи, натискується кнопка Імпортувати, 

потім вибирається образ breakdancer-2 і натискується кнопка Гаразд. 

Аналогічно вибираються образи breakdancer-3 i образ breakdancer-4. 

4. Встановлюється необхідний розмір і положення об’єкта. 

Програма моделювання вправ танцюриста наведена на рисунку 6.5. 
 

 
Рис. 6.5. Програма керування об’єктом break dancer 

 

Приклад 2. У прямокутному трикутнику його катети приймають такі 

значення: a=2, 4, 6, 8, 10; b=4, 5, 6, 7, 8, 9. Розробити алгоритм і програму, за 

допомогою якої обчислюються площі усіх трикутників. 

Обчислення площ трикутників будемо виконувати у такому порядку. 

Для значення катета а=2 обчислимо площі трикутників з усіма можливими 

значеннями сторони b. Потім для значення а=4 обчислимо площі трикутників 

також з усіма значеннями сторони b. З урахуванням такого порядку нижче 

наведено алгоритм обчислення площ усіх 30 трикутників. 

 

1. Початок. 

2. а:=2. 

3. b:=4. 

4. s:=0.5*a*b. 

5. b:=b+1 

6. Повторити інструкції 4–5 шість разів. 

7. a:=a+2. 

8. Повторити інструкції 3–7 п’ять разів. 

9. Кінець. 

Програма, що реалізує цей алгоритм, наведена на рисунку 6.6. 



153 

 
 

Рис. 6.6. Програма обчислення площі прямокутного трикутника 

 

Виконуємо 

1. На рисунку 6.7 подано програму, за допомогою якої олівцем 

малюється квадрат червоного кольору, центр якого знаходиться у точці з 

координатами x=0, y=0, а сторона квадрата дорівнює 80 точок. 

 
Рис. 6.7. Програма малювання квадрата червоного кольору 

 

Проаналізуйте програму, виконайте її, змініть розмір сторони й 

кольору квадрата. Переконайтеся, що програма функціонує правильно. 
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2. Розробіть програму для сценарію, наведеного на рисунку  6.8:на фоні 

canyon (папка Nature), безперервно від лівої до правої кромки сцени літає 

об’єкт bat1, що міститься у папці Animals (використати об’єкти  

bat1-a, bat1-b). 

 

 
Рис. 6. 8. Сцена з фоном canyon і об’єктом bat 

 

3. У лісі (фон сцени lake, папка Nature) зустрілися лев (об’єкт lion, 

папка Animals) і монстр (об’єкт monster, папка Fantasy), наведені на рисунку  

6.9. 

 
Рис. 6.9.Сцена з фоном lake і об’єктами lion і monster 

 

Для кожного з цих об’єктів розробити програми, за допомогою яких 

одночасно змінюються їх образи (образиlion1-a, lion1-b і відповідно образи 

monster1-a, monster1-b). 

4. Розробити програму, за допомогою якої олівцем синього 

кольору малюється 5 квадратів, центри яких знаходяться в центрі сцени. 

Сторона першого квадрата дорівнює 50 точок, а сторона кожного наступного 

більша попередньої на 10 точок. 
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5. Розробити програму, за допомогою якої складається таблиця 

множення чисел на 4. 

6. Розробити програму, за допомогою якої обчислюється загальна 

площа 5-ти квадратів. Сторона першого квадрата дорівнює 50, а сторона 

кожного наступного більша попередньої на 10. 

 

Перевіряємо себе 

1. У яких формах може бути подано алгоритм? 

2. Які алгоритми називають лінійними? 

3. Що називають алгоритмізацією? 

4. Як можна змінити розмір сцени у середовищі Скретч? 

5. Як можна розмістити новий об’єкт на сцені? 

6. Назвіть базові структури алгоритмів? 

7. Перелічіть основні властивості алгоритмів. 

8. Наведіть приклади виконавців алгоритмів. 

9. Як надається ім’я об’єкту в середовищі Скретч? 

10. Перелічіть основні елементи інтерфейсу середовища Скретч. 

11. Перелічіть і поясніть властивості алгоритму. 

12. Які алгоритми називають циклічними? 

13. Наведіть приклад циклічного алгоритму з вкладеним циклом. 

14. Поясніть сутність дискретності алгоритмів. 

15. Поясніть сутність розробки програм у середовищі Скретч. 

 

6.2. Змінні й дані у середовищі Скретч 

Сучасні середовища програмування опрацьовують різноманітні типи 

даних: числові, символьні, графічні, звукові. Для збереження даних будь-

якого типу у комп’ютері виділяється необхідна ділянка пам’яті, якій 

присвоюється певне ім’я. Ім’я ділянці надає користувач.  

Дані, які програмно не змінюються у ділянці пам’яті, називаються 

константами, а ті, що змінюються, — змінними. 

Змінна у програмуванні — це певна ділянка пам’яті з наданим їй 

іменем, у яку можуть записуватися, зберігатися і програмно змінюватися 

числа, символи тощо.  
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Кожній ділянці пам’яті, в якій зберігаються дані, присвоюється 

певне ім’я, яке називають іменем константи або змінної.  

Дані в програмуванні поділяються на прості й структуровані. 

Прості типи даних 

Прості типи даних не мають структурної організації, вони мають тільки 

значення (наприклад – число, рядок символів або логічне значення). Імена 

змінних у середовищі Скретч можуть містити як латинські, так і кириличні 

символи. Але для обміну програмами за допомогою мережі Інтернет 

необхідно використовувати латинські символи. Особливість констант 

середовища Скретч полягає в тому, що вони не мають імен, а мають лише 

певні значення. Тобто значення константи фактично і є її іменем. 

У середовищі Скретч для роботи зі змінними використовується категорія 

команд Змінні, після відкриття якої на екрані з’явиться команда 

 . Після її виконання на екрані з’явиться віконце Ім’я 

змінної (рис. 6.10). 

У текстове поле наведеного віконця вводиться ім’я змінної, наприклад, 

а. Змінна може бути пов’язана з одним об'єктом (у такому разі вмикається 

перемикач Тільки для одного об’єкта) або з усіма об’єктами, 

розташованими на сцені (вмикається перемикач Для всіх об’єктів). 

 
Рис. 6.10. Вікно для введення імені змінної 

 

 

Після вмикання певного перемикача 

натискується кнопка Гаразд. У результаті на 

сцені з’явиться ім’я змінної а, праворуч від 

якій її значення (нуль). Крім того, в області 

команд висвітлюється ім’я змінної і сукупність 

команд для роботи з нею (рис. 6.11). 

 

Рис. 6.11. Команди роботи зі змінною 
 

Далі розглядаються числові, символьні і логічні типи даних, які 

можуть опрацьовуватися у середовищі Скретч. 
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 Числові дані — дані, значення яких подаються числами. 

Числа в середовищі Скретч можуть бути цілими і мішаними. У 

мішаних числах ціла частина відокремлюється від дробової частини 

крапкою, наприклад, 637.52. Числа можуть бути подані також у вигляді 

мантиси і порядку. Наприклад, число 637.52 можна записати так: 6.3752Е2, 

що відповідає запису 6,3752*100. Якщо у результаті обчислень число 

перевищить мільйон, воно буде автоматично подано у вигляді мантиси і 

порядку. 

Над числами можуть виконуватися чотири арифметичні операції (+, –, 

*, /), операції порівняння (<, =, >), а також операції округлення мішаних 

чисел до найближчого цілого числа й операція знаходження остачі від 

ділення цілих чисел.  Блоки команд перелічених операцій знаходяться в 

категорії Оператори. Наприклад, для операції додавання використовується 

команда , а для порівняння – команда . Команди визначення 

остачі й округлення мають такий вигляд  . 

Наведені вище блоки команд (вони не мають заглиблень) називають 

репортерами. Самостійно вони не використовуються, а вставляються в поля 

інших блоків команд, наприклад, у поля блоків стеку. У світлі віконця цих 

команд можна вводити числа, імена змінних, вирази тощо. Наприклад,у 

результаті виконання команди 

об’єкт переміститься в точку сцени з координатами x= 40, y=80. 

Скретч дозволяє працювати з випадковими числами в заданому 

діапазоні. Для цього в категорії Оператори використовується команда 

Вибрати випадкове. Наприклад, після виконання команди 

 

об’єкт повернеться праворуч на випадкову кількість градусів у діапазоні від 

30 до 50 градусів. 

Приклад 1. На площині намальовані 8 квадратів. Сторона найменшого 

квадрата дорівнює 2, а сторона кожного наступного більша попередньої на 2. 

Обчислити площі усіх квадратів. 

Аналіз наведеного завдання дозволяє зробити висновок, що необхідно 

розробити циклічний алгоритм. Позначимо сторону поточного квадрата 

змінною а. Для присвоєння символу конкретного значення скористаємося 
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оператором присвоєння (:=). За допомогою цього оператора змінній, що 

розташована ліворуч від цього оператора, присвоюється значення, що 

розташоване праворуч від нього. Наприклад, у результаті виконання 

оператора x:=5 змінній x буде присвоєно значення 5.  

Алгоритм обчислення площі усіх квадратів у словесній формі можна 

записати так. 

1. Початок. 

2. Надати символу а значення 2 (а:=2). 

3. Обчислити площу поточного квадрата (s:=а*а). 

4. Вивести площу (s) поточного квадрата на екран. 

5. Збільшити значення сторони поточного квадрата на 2 (а:=а+2). 

6. Повторити інструкції  3–5 вісім разів. 

7. Кінець. 

Цей алгоритм у графічній формі зображено на рисунку 6.12. 

 

Графічні схеми алгоритмів 

містять набір типових блоків. 

Кожний алгоритм починається і 

закінчується овалами, у яких 

записуються слова Початок і 

Кінець.  

Для введення й виведення 

даних застосовується паралелограм 

зі словами Введення і Виведення 

та іменами змінних, що вводяться 

(виводяться).  

Обов’язковим блоком у 

графічних схемах алгоритмів є 

прямокутник, у якому записуються 

операції або група операцій, що 

виконуються.  

З іншими блоками графічних 

подань алгоритмів ознайомимося 

пізніше. 

 

 

Рис. 6.12. Алгоритм обчислення 

площ 8-ми квадратів 
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.

 
 

Рис. 6.13. Алгоритм обчислення 

площ 8-ми квадратів 

 

 

На рисунку 6.13 подано 

програму, створену в середовищі 

Скретч, яка реалізує описаний 

вище алгоритм обчислення площ 

восьми квадратів. 

Після запуску програми 

спостерігаємо на сцені за 

динамікою змін значень змінних  

a і s. Після завершення виконання 

програми змінна s буде набуде 

значення 256 (площа найбільшого 

квадрата). 

 Дані рядкового типу. Рядкові або текстові дані в Скретч 

складаються із символів алфавіту, цифр і деяких спеціальних символів.  

Рядкові дані можна вводити у поля команд Говорити і Подумати, 

що належать  категорії Вигляд, а також у поле команди 

 категорії Датчики. Остання команда призупиняє 

виконання програми і очікує введення даних. Дані, що введені за допомогою 

клавіатури, після натиснення клавіші Enter, записуються у команду-

репортер  , що належить категорії Датчики. 

Над рядковими даними можуть виконуватися такі операції: 

- з’єднання символів у один рядок; 

- визначення символу рядка за його місцем розташування; 

- визначення довжини рядка. 

Для реалізації цих операцій у категорії Оператори застосовуються 

відповідно такі команди: З’єднати, Символ і Довжина. 

Наприклад, якщо на сцені знаходиться об’єкт than-

dancer папки People, то у результаті виконання команди

 біля нього 

протягом 3 секунд буде висвічуватися слово Клавіатура 

(рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Результат виконання програми 
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У результаті виконання  команди:

 біля об’єкта протягом 3 

секунд буде висвічуватися цифра 7 (кількість букв у слові), а в результатом 

виконання команди  є виведення 

букви "о" (13-а буква). 

 Дані логічного типу можуть набувати лише два значення: 

істинне і хибне.  

Такі значення виникають після виконання логічних виразів, що 

створюються з чисел або рядків і операцій порівняння: більше (>), менше (<), 

дорівнює (=). Блоки команд цих операцій знаходяться в категорії Оператори. 

Наприклад, результат виконання команди  має значення істинно, а 

результат виконання команди  — значення хибно.  

Блоки наведених команд мають форму шестикутників і самостійно не 

використовуються. Вони вставляються в поля такої самої форми інших 

команд. 

 Над даними логічного типу можуть виконуватися логічні операції: і 

(and), або (or), ні (not). Результати цих операцій над логічними 

величинами x і y  подані у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Аргументи Операції 

X Y X And Y X Or Y Not X 

Хибно Хибно Хибно Хибно Істинно 

Хибно Істинно Хибно  Істинне Істинне 

Істинно Хибне Хибно Істинно Хибно 

Істинно Істинно Істинно Істинне Хибно 

 

 Результат операції and має значення істинно лише у тому випадку, 

коли значення обох аргументів мають значення істинно.  

 Результат операції or має значення істинне, якщо хоча б один з 

виразів має таке значення.  

 Операція not виконується тільки над одним аргументом, її 

результат протилежний значенню аргументу. 

Для реалізації наведених логічних операцій в Скретч є блок команду 

категорії Оператори (рис. 6.15). 
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Рис. 6.15. Логічні операції середовища Скретч 
 

 

Нижче подано приклади логічних операцій у середовищі Скретч та 

результати їх виконання: 

  — істинно; 

  — хибно. 

Послідовність виконання операцій в останньому  прикладі така: 

спочатку порівнюється 3<7 (результат істинно), потім – операція 4>9 

(результат – хибно), потім операція і, далі операція 5=5, потім операція 

8<10, далі операція і, потім операція ні і, нарешті, операція або. 
 

Структуровані типи даних 

У мовах програмування використовуються різноманітні структури 

даних (масиви, множини та інші). Середовище Скретч забезпечує 

опрацювання тільки одного структурованого типу даних, а саме – списків. 

 Список — це набір значень (чисел або рядків). Він позначається 

одним іменем, а кожне значення списку має свій порядковий номер (індекс). 

Списком, наприклад, є розклад уроків у понеділок: математика, 

література, іноземна мова, фізкультура. Кожний елемент списку має номер 

(індекс). У наведеному розкладі уроків математика має перший номер, 

література – другий і т. д.  

 Списки, як і змінні, можуть бути 

локальними і глобальними.  

Для створення списку натискують 

кнопку Змінні, потім кнопку Створити 

список. Відриється вікно Ім’я списку. 

Після введення імені списку (наприклад, 

розклад), в області команд з’явиться 

система команд для роботи зі списком (рис. 

6.16). 

 

Рис. 6.16. Команди роботи зі списком 
 

 

Зверніть увагу на те, що на сцені після появи цього списку з’явився 

порожній список розклад, зображений на рисунку  6.17. 
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Рис. 6.17. Порожній список з іменем розклад 
 

 

 

Для введення елементів списку натискується кнопка додати (+) і до 

відповідних полів уводяться його елементи. Після введення кожного 

елемента натискують клавішу Enter. Введемо у список розклад усі уроки у 

понеділок: математика, література, іноземна мова, фізкультура. Якщо 

елементи списку не вміщуються у віконці, його можна розтягнути. Для цього 

вказівник миші встановлюється у його правий нижній кут, натискується 

кнопка миші і, не відпускаючи її, перетягується до бажаного розміру. 

Додати у кінець списку новий елемент можна за допомогою команди  

. Видалення зі списку елемента (наприклад, 

четвертого) здійснюється за допомогою команди . 

Для вставлення у список нового елемента (наприклад, за номером один) 

застосовується команда 

, а для замінити елемента (наприклад, першого) новим — команда 

.  

Команда-репортер Міститься у видає логічне значення істинно, якщо 

вказаний елемент міститься у списку, і значення хибно у противному 

випадку. Наприклад, у результаті виконання команди 

 буде отримано значення істинно, тому 

що слово математика є у списку розклад. Команда-репортер  – 

виводить на екран усі елементи списку. За допомогою команди 

 – обчислюється кількість елементів у списку, а за 

допомогою команди вибирається із списку третій 

елемент. 
 

Виконуємо 

1. Учениця (для об’єкту girl2-shouting, папка People) розробила 

програму обчислення кута повороту хвилинної стрілки годинника за певну 

кількість хвилин, яка вводиться з клавіатури. Ця програма подана на рисунку  

6.18. 
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Проаналізуйте, уведіть і 

виконайте програму. 

Переконайтеся, що програма 

функціонує правильно. 

 

Рис. 6.18. Програма 

обчислення кута повороту 

хвилинної стрілки годинника 
 

2. Густина солі більша за густину борошно удвічі. Вони розфасовані в 

однакову за об’ємом тару. Кількість 

тари для солі і борошна однакова. 

Перед відправленням у магазин 

зважуванням перевіряється маса 

упакованих солі і борошна. На 

рисунку 6.19 подано програму 

обчислення маси тари. 

Виконайте і доведіть, що 

програма розроблена правильно (або 

неправильно). 

 

Рис. 6.19. Програма обчислення маси тари 

3. Складіть програму, що визначає, чи є істинним або хибним уведений 

математичний вираз (наприклад, 3*(2/5)>17/5).  

4. Учень Василько запропонував учню Вовчику задумати двозначне 

число, помножити його на 10, додати ці числа і повідомити суму. Потім 

Василько назвав число, яке 

задумав Вовчик. Він також 

розробив програму (рис. 

6.20), що виконує 

аналогічні завдання. 

Доведіть, що 

програма функціонує 

правильно. 

 

Рис. 6. 20. Програма обчислення задуманого числа 

5. Уведіть і виконайте програму, подану на рисунку 6.21. 

Переконайтеся, що програма видає значення істина, якщо значення першої 

змінної менше значення другої і третьої змінних. Унесіть до програми такі 
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зміни, щоб значення істина видавалося у випадках, якщо перше число менше 

другого або друге менше третього. 

 

 

Рис. 6. 21. Програма 

порівняння трьох 

змінних 
 

 

 

 

 
 

6. Розробіть список з ім’ям Розклад, який містить розклад уроків 

Вашого класу в четвер, а також програму, що повідомляє кількість уроків у 

четвер і наявність уроку з математики. 

7. Розробіть список з назвою цукерки, що містить такі назви: Фантазія, 

Рошен, Полуничні, Трюфелі, Київські. На рисунку 6.22 подано програму, яка 

видає на екран кількість назв цукерок і їх назви. 

 
Рис. 6.22. Програма обчислення кількості назв цукерок 

 

Виконайте програму й переконайтеся, що вона функціонує правильно. 

Внесіть у програму такі зміни, щоб видалялися третя і четверта назви, а 

замість них вставлялася назва фортуна. Програма має також повідомляти, чи 

є в оновленому списку цукерки львівські. 

8. Петрик записав слово "алго" і попросив Миколку добавити ще такі 4 

букви, щоб у результаті його з’єднання до першого було отримано такий 

термін інформатики, у якому 6-та буква буде "и". Миколка склав програму, 

подану на рисунку 6.23. 
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Рис. 6.23. Програма з’єднання двох слів 

Виконайте програму і переконайтеся, що наведена програма реалізує 

сформульоване завдання. Спробуйте внести до програми такі зміни, щоб до 

слова "алго" додавалося 10 букв, четверта з яких є буква "м", а в результаті їх 

з’єднання був новий термін інформатики. 

9.  Васько впіймав на рибалці 4 лящі і 3 судаки, а Петрик – 3 лящі і 

4 судаки. Маса кожного ляща однакова і маса кожного судака також 

однакова. Розробіть програму обчислення ваги кожного ляща і кожного 

судака, якщо відома загальна маса улову окремо Петрика й окремо Васька. 

Загальна маса улову уводиться за допомогою клавіатури. 
 

10. Розробіть проект, який реалізує такий сценарій (рис. 6.24).  

У Каті (об’єкт princess1, папка People) наближається день народження. Вона 

склала список подруг, яких збирається запросити на своє свято. Катя 

зустрічає біля  кінотеатру (фон сцени 

the-movies-insid, папка Indoors) 

подругу Наташу (об’єкт cassy-phone, 

папка People), яка запитує: "Катя, 

скільки подруг ти запрошуєш?". Катя 

переглянула список і дала відповідь. 

Потім Наташа запитала: "А Таню ти 

запрошуєш?". Катя також дала 

відповідь. 

Рис. 6.24. Сцена з фоном the-movies-inside об’єктами princess1 і cassy-

phone 
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11. У їдальні кожний батон розрізається на 7 скибок. Розробіть 

програму, за допомогою якої підраховується кількість розрізів заданої 

кількості батонів. Кількість батонів вводиться з клавіатури.  

12. Розробіть програму, за допомогою якої у введеному слові 

обчислюється кількість букв і повідомляється 4-та буква слова. 

13. Розробіть програму, яка знаходить остачу від ділення числа 333 

на 5, округлює результат ділення цих чисел і видає результати на екран. 
 

Перевіряємо себе 

1. Які дані називають змінними? 

2. Які дані називають константами? 

3. У якій категорії команд містяться команди для роботи зі 

змінними? 

4. Які числові дані використовуються у середовищі Скретч? 

5. Які операції можуть виконуватися над рядковими даними? 

6. Які структуровані дані використовуються у Скретч? 

7. Як додається новий елемент у кінець списку? 

8. Назвіть типи даних, що використовуються в сучасних мовах 

програмування? 

9. Поясніть порядок створення змінних у середовищі Скретч. 

10. Які операції можуть виконуватися над числами? 

11. Які типові блоки застосовуються в графічних схемах алгоритмів? 

12.Які операції можуть виконуватися над логічними даними? 

13. Поясніть сутність операції AND. 

14. За допомогою якої команди вставляється у список новий 

елемент? 

15. Наведіть визначення змінної в програмуванні. 

16. Поясніть особливість команд-репортерів середовища Скретч. 

17. З чого складаються дані рядкового типу? 

18. Наведіть приклади виконання логічних операцій. 

19. Поясніть порядок створення списків у середовищі Скретч. 

20. Поясніть сутність команди-репортера Міститься. 
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6.3. Алгоритми з розгалуженням 

 Алгоритми з розгалуженням – це такі алгоритми, у яких, залежно 

від результату попередньої операції, виконується одна або інша 

послідовність інструкцій. 

Для реалізації алгоритмів з розгалуженням у мовах програмування 

використовується команда умовного переходу, в якій перевіряється 

отриманий результат і видається значення істинно, якщо умова виконується, 

і значення хибно, якщо умова не виконується.  

Найчастіше для перевірки умови застосовуються операції більше (>), 

менше (<) і рівне (=). Наприклад, якщо перевіряється умова 34<45, то буде 

видано значення істинно, а якщо перевіряється умова 13>22, буде видано 

значення хибно. 

У алгоритмах використовується два типи умовного переходу. Графічне 

зображення переходу першого типу подано на рисунку  6.25. 

Якщо умова виконується (результат так, істинно), реалізується одна 

група операторів, інакше (результат ні, хибно) – друга група. Після 

виконання першої або другої групи операторів продовжується виконання 

наступних інструкцій. 

 

Рис. 6.25. Умовний перехід 

першого типу 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6.26. Команда Скретч 

умовного переходу першого типу 

Цей тип умовного переходу у Скретч реалізується блоком команд, 

поданим на рисунку  6.26. 
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Після слова якщо встановлюється оператор перевірки умови (у даному 

випадку перевіряється x1=0).  

Якщо умова виконується, тобто змінна х1 дорівнює 0, то виконуються 

усі команди, що вставлені після слова якщо.  

Якщо х не дорівнює 0, виконуються всі команди, вставленні після слова 

інакше.  

Після цього виконується команда, розташована безпосередньо за 

командою умовного переходу. 

 

 
 

Рис. 6.27. Графічна схема алгоритму 

визначення типу транспорту 

 

 

 

 
 

Рис. 6.28. Програма визначення типу 

транспорту 

Приклад 1. На свято сім’я вирішила поїхати з Києва до Львова 

потягом або автомобілем. Відстань між Києвом і Львовом 544 км. Потяг 

рухається до Львова 8 годин. Середня швидкість руху автомобіля 60 км за 

годину. Розробіть алгоритм і програму, яка допомагає вирішити, яким 

транспортом їхати, якщо основним критерієм вибору є час у дорозі. 

Алгоритм розв’язування цього завдання наведено на рисунку 6.27, а 

програма — на рисунку  6.28. 
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 В умовних переходах другого типу виконується певна група 

інструкцій, якщо умова істинна, і не виконується ця група, якщо вона хибна. 

Умовні переходи другого типу мають графічне зображення, показане 

на рисунку 6.29. .  

 
Рис. 6.29. Умовний перехід 

другого типу 

 

 
 

Рис. 6.31. Графічна схема 

алгоритму визначення дій учня 

 
 

Рис. 6.30. Команда Скретч 

умовного переходу другого 

типу 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.32. Програма визначення 

дій учня 

 

В умовних переходах другого типу виконується певна група команд, 

якщо умова істинна (так), і не виконується, якщо вона хибна. Цей перехід 
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реалізується у середовищі Скретч командою, показаною на рисунку 6. 30. Ця 

команда виконується так: якщо умова після слова якщо (у даному випадку 

перевіряється, чи більше значення змінної y1 одиниці) має значення істинне, 

то виконуються усі команди, що вставлені у рядок після слова якщо. 

Інакше ці команди не виконуються. Наступними виконуються команди, 

розташовані за командою умовного переходу. 

Приклад 2. Миколі потрібно виконати два завдання з математики. Він 

вирішив так: якщо перше завдання 

розв'яже правильно, то пограє на 

комп’ютері, а потім виконає друге 

завдання. Інакше грати не буде й 

одразу почне розв’язувати друге 

завдання. Алгоритм розв’язування 

цієї задачі подано на рисунку 6.31, а 

програма — на рисунку 6.32. 

Приклад 3. У неділю Іван 

прокинувся і запитав тата: "Сніг 

іде?". Якщо тато відповідає "Ні", Іван 

каже: "Йду на кататися на лижах". 

Якщо тато відповідає "Так", Іван 

запитує: "Температура менше 

5 градусів морозу?" Якщо на вулиці 

не холоднішеза-5°, він іде на хокей, 

інакше буде дома. 

Рис. 6.33. Графічна схема алгоритму діалогу Івана з татом 

 

 

 

Алгоритм 

виконання завдання 

подано на рисунку 6.33, 

а програма — на 

рисунку 6.34. 

 

 

 

 

Рис. 6.34. Програма 

діалогу Івана з татом 
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Виконуємо 

1. На рисунку 6.35 показано програму, за допомогою якої 

обчислюється сума двох введених чисел, якщо перше число більше другого, 

інакше обчислюється їх добуток . 

 
Рис. 6.35. Програма обчислення суми або добутку двох чисел 

 

Виконайте програму для різних значень змінних а і в. Доведіть, що 

програма функціонує правильно. 

2. Сашко і Вітько стрибали у довжину. Розробіть програму, за 

допомогою якої визначається переможець. 

3. Розробіть програму, що реалізує такий сценарій (рис. 6.36). На 

спортивному майданчику (фон playing-field, папка Sports) зустрічаються 

Мишко(об’єкт boy1-standing, папка People) і Федько (об’єкт boy4-laughing, 

папка People). Мишко запитує Федька: "Ти йдеш у бібліотеку?". Якщо 

Федько відповідає "Так", то 

Мишко говорить: "Я теж піду", 

інакше говорить "Я піду грати у 

баскетбол". 
 

 

Рис. 6.36. Сцена з фоном playing-

field і об’єктами boy1-standing і 

boy4-layghing 
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4. Перед заключним туром з футболу "Динамо" й "Шахтар" мають 

по 40 очок, "Металіст" — 39 і "Дніпро" 35 очок. У заключному турі "Динамо" 

грає з "Шахтарем", а "Металіст" з "Дніпром". Розробіть програму, за 

допомогою якої визначаються умови, за яких "Металіст" стає чемпіоном.  

5. У скриньці лежать три кульки: зеленого, червоного і синього 

кольорів. Якщо спортсмен витягує зелену кульку, він отримує перший номер, 

якщо червоний — другий, інакше – третій. Розробіть алгоритм і програму 

визначення номера спортсмена. 

6.  Микола і Вова пішли на риболовлю і домовилися про таке: якщо 

Вова зловить менше 1 кг риби, то свій улов він віддає Миколі, інакше 

Микола віддає свій улов Вові. Розробіть програму, яка визначає, кому 

дістався улов. 

7.  Світлана і Наташа домовилися у неділю кататися на роликах, 

якщо температура буде менша 26
о
С. Розробіть програму, яка повідомляє, чи 

будуть дівчата кататися на роликах. 

 

 
Рис. 6.37. Програма пошуку однакових чисел 

 

8. На рисунку 6.37 показана програма, яка визначає, чи є серед 

3-х уведених чисел однакові. Виконайте програму і переконайтеся, що вона 



173 

функціонує правильно. Проаналізуйте, чи можна спростити цю програму. 

Спробуйте визначити, то коли цю, або подібну, програму доцільно 

використовувати в реальному житті.  
 

Перевіряємо себе 

1. Які значення отримуються у результаті виконання команди умовного 

переходу? 

2. Які команди умовного переходу використовуються в 

алгоритмах? 

3. Яке значення буде отримано після перевірки умови 81=234? 

4. Яке значення буде отримано після перевірки умови 21<40? 

5. Яке значення буде отримано після перевірки умови 33>22? 

6. Які операції використовуються для перевірки умови? 

7. Наведіть графічне зображення команди умовного переходу першого 

типу. 

8. Якою командою середовища Скретч реалізується команда умовного 

переходу першого типу? 

9. Наведіть графічне зображення команда умовного переходу другого 

типу. 

10. Якою командою середовища Скретч реалізується команда умовного 

переходу другого типу? 

11. Що ми називаємо алгоритмом з розгалуженням? 

12. Поясніть сутність умовного оператора першого типу. 

13. Поясніть послідовність виконання команди умовного переходу в 

середовищі Скретч. 

14. Поясніть порядок виконання оператора умовного переходу другого 

типу. 

15. Наведіть приклад команди умовного переходу середовища Скретч 

для оператора умовного переходу другого типу. 
 

6.4. Алгоритми з розгалуженням і логічними виразами 
 

У операторах умовного переходу часто використовуються логічні 

операції та логічні вирази. Інколи без їх використання просто не можна 

обійтися. Нижче наведені приклади програм з операторами умовного 
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переходу, у яких ілюструється методика застосування логічних операцій і 

виразів. 

Приклад 1. Одна сторона трикутника дорівнює 5 см, друга – 3 см, а 

довжина третьої вводиться за допомогою клавіатури (довжина цієї сторони 

повинна відповідати умові наявності трикутника). Розробити програму, за 

допомогою якої визначається, чи є трикутник рівнобедреним. 

Відомо, що трикутник є рівнобедреним, якщо будь-які дві його сторони 

рівні. Позначимо сторони трикутника змінними a,b, c. Тоді трикутник є 

рівнобедреним, якщо вираз (a=b) АБО (b=c) АБО (a=c) має значення 

істинно. Але для наведеного прикладу достатньо перевірити рівність 

значення сторони, що вводиться, зі значеннями 5 і 3. Позначимо третю 

сторону (що вводиться) змінною c. Тоді програма, що визначає, чи є 

трикутник рівнобедреним, може мати вигляд, поданий на рисунку  6.38. 
 

 
Рис. 6.38. Програма розпізнавання рівнобедреного трикутника 

 

Приклад 2. Перша сторона трикутника дорівнює 3 см,друга – 4 см. За 

допомогою клавіатури уводиться кут між цими сторонами і значення третьої 

сторони. Розробити програму визначення, чи буде трикутник прямокутним.  

Трикутник може бути прямокутним, якщо кут між заданими сторонами 

дорівнює 90
О
. Але це необхідна, але не достатня умова. Необхідно, щоб третя 

сторона у даному випадку дорівнювала 5см. Отже, трикутник буде 

прямокутним, якщо вираз (кут = 90
 О

 І сторона = 5см) має істинне значення. 

Відповідна програма показана на рисунку 6. 39. Якщо кут не дорівнює 90
О
, 

або сторона не дорівнює 5см, то це означає, що трикутник не прямокутний 

або трикутника не існує. 
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Рис. 6.39. Програма визначення прямокутного трикутника 

Приклад 3. Учень змайстрував стілець і вирішив пофарбувати його у 

жовтий колір. Але жовтої фарби не було. Тому він вирішив змішати однакові 

об’єми фарб двох кольорів. Розробити програму, що визначає, чи матиме 

стілець жовтий колір. 

Відомо, що жовтий колір отримують, якщо змішують у рівних 

пропорціях червоний і зелений кольори. Не має значення, який з них обрано 

першим або другим. Головне, щоб вони були зеленого і червоного кольорів. 

Позначимо перший колір змінною a і другий колір змінною b. Умову появи 

жовтого кольору можна записати у вигляді логічного виразу: (a = червоний і 

b = зелений) АБО (a = зелений і b = червоний). Програму виконання 

поставленого завдання подано на рисунку 6.40. 
 

 
 

Рис. 6.40. Програма визначення кольору стільця 
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Приклад 4. Костик вирішив, що піде грати у неділю в футбол, якщо 

піде Коля або Толя і якщо температура буде менше 25
°
С. Спочатку він 

запитав Колю, потім Толю, потім поцікавився прогнозом температури на 

неділю. Розробіть програму, яка визначає, чи піде Костик грати у футбол. 
 

 
 

Рис. 6. 41. Програма визначення, чи піде Костя грати у футбол 
 

Аналіз поданої умови дозволяє зробити висновок, що Костик буде 

грати у футбол, якщо вираз ((Коля = буде) АБО (Толя = буде)) І (температура 

<25) має значення істинне. Програма реалізації цього завдання наведена на 

рисунку  6.41. 
 

Виконуємо 

 

1. На шахівниці (рис. 

6.42) склалася така позиція: 

кінь білих знаходиться на полі 

с1, тура білих – на полі d3, 

білий ферзь – на полі е2. 

Розробіть програму, яка 

визначає можливі ходи білого 

коня. 

 

 

 

Рис. 6.42. Шахова задача 
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2. Дано два цілі числа a,b. Якщо хоча б одне з них більше 1 і менше 7, 

то знайти їх суму, інакше знайти їх різницю. 

 
Рис. 6.43. Програма визначення суми або добутку трьох чисел 

 

3. Проаналізуйте програму, подану на рисунку 6.43. Накресліть 

графічне подання алгоритму для цієї програми. Виконайте програму і 

переконайтеся, що алгоритм розроблено правильно, інакше внесіть до нього 

відповідні зміни. 

4. . Дано три числа: a, b, c. Розробити програму, за допомогою якої 

визначається, чи можуть вони бути сторонами рівностороннього 

трикутника.  

5. . Перед останнім туром змагань з шахів серед учнів школи 

турнірна таблиця має вигляд, поданий у таблиці 6.1. 

Розробіть алгоритм і програму, за допомогою яких визначаються усі 

можливі варіанти змагань. 

Таблиця 6.1 

№ 

з/n 
Прізвище 1 2 3 4 5 6 

1 Комов ███     1    1    1    ½  

2 Рудик    0   ███    0     1    0 

3 Костенко    0    1   ███    1     1 

4 Носенко    0     0   ███    1    0 

5 Арбузов    1/2    0     0   ███    0 

6 Петрик     1    0    1    1   ███ 
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6. . Петрик і Василько перевіряли один у одного знання з 

інформатики. Петрик написав першу букву б і четверту букви т, які є в 

одному з термінів інформатики (таким терміном є байт). Він також 

запропонував Васильку розробити програму, за допомогою якої вводяться і 

перевіряються друга і третя букви терміну. Якщо уведені букви створюють 

цей термін, на екрані висвічується його назва. Інакше видається 

повідомлення "Такого терміну не існує". 

7. . Керівник групи дітей, які відпочивали на морі, привів дітей на 

пляж, на якому було оголошення "Купання дозволяється за температури 

більше 18
°
 і хвилях на морі менше 3 балів". Керівник проглянув реальні 

показники. Розробіть програму, за допомогою якої визначається, чи будуть 

купатися діти.  

 

Перевіряємо себе 

1. Наведіть приклад логічного виразу з операцією OR. 

2. Яке значення має логічний вираз (21>5) AND (40<18)? 

3. Визначте, чому дорівнює значення логічного виразу NOT 

(22=22)? 

4. Визначте, чому дорівнює значення логічного виразу (8=8) OR 

(10=6). 

5. Наведіть приклад логічного виразу з операцією AND. 

7. Яке значення має логічний вираз (40>30) AND (NOT(70<50))? 

8. При яких значеннях змінної a логічний вираз (90>81) AND (a<10) 

буде мати значення істинно? 

9. Яке значення має логічний вираз Not ((1>2) OR (3=1))? 

10. Наведіть приклад логічного виразу з операціями NOT і OR. 

11. Яке значення має логічний вираз NOT(NOT(25<27)) AND 

(40=49)?  

12. При яких значеннях змінної a логічний вираз (a>7) OR (NOT(a=9) 

буде мати значення хибно? 

13. Яке значення має логічний вираз NOT((2=2) AND ((101=101) AND 

(101>100)))? 
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Практична робота № 12 

Практична робота 

№4Практична 

робота №12 

Тема: Описання алгоритмів з повторенням 

Мета: Набути практичні навички в розробленні 

алгоритмів з повторенням та їх реалізації в 

середовищі Скретч 

1.Задано числа натурального ряду від 1 до 10. 

2. Опишіть у словесній формі алгоритм визначення добутку непарних 

чисел цього ряду. 

3. Розробіть графічну схему цього алгоритму. 

4. Покроково виконайте алгоритм і запишіть відповідні значення у 

таблицю: 

 Початкові 

значення 

Крок добутку 

  1   2   3   4   5 

Значення добутку       

Значення поточного елемента       

5. Розробіть програму в середовищі Скретч, що реалізує розроблений 

алгоритм 

6. На сцені олівцем малюються п’ять рівносторонніх трикутників, 

центри яких знаходяться в центрі сцени. Сторона найменшого трикутника 

дорівнює 30 точок, а сторона кожного наступного на 20 точок більше 

попереднього. Кольори сторін кожного трикутника різні. 

7. Розробіть алгоритм реалізації завдання. 

8. Розробіть в середовищі Скретч програму реалізації алгоритму. 

Виконайте програму і переконайтеся, що вона функціонує правильно. 

Практична робота №13 

Практична робота 

№4Практична 

робота №13 

Тема: Розроблення й описання обчислювальних 

алгоритмів 

Мета: Набути практичні навички в розробленні 

обчислювальних алгоритмів і їх описанням 

засобами середовища Скретч 

1. У таблиці подано результати навчальних досягнень трьох учнів з 

математики, історії, літератури і англійської мови за перше півріччя. 

Таблиця 

Прізвище Математика Історія Література Англ. мова 

Костенко 8 10 7 11 

Носов 10 12 11 10 

Рябов 7 9 8 8 
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2. Розробіть й описати у словесній і графічної формах алгоритм 

визначення середнього балу кожного учня і всіх учнів. 

3. Розробіть у середовищі Скретч програму реалізації алгоритму. 

Виконайте програму і доведіть, що вона функціонує правильно. 

4. Список містить п’ять цілих чисел. Якщо перше число більше п’ятого, 

то обчислюється сума усіх чисел, інакше – їх добуток. 

5. Розробіть графічну схему алгоритму реалізації наведеного завдання. 

6. Розробіть програму в середовищі Скретч реалізації алгоритму. 

Доведіть, що програма функціонує правильно. 

Практична робота № 14 

Практична робота 

№4Практична 

робота №14 

Тема: Програмування руху об’єктів з 

використанням логічних операцій 

Мета: Набути практичні навички в розробленні 

алгоритмів з повторенням та їх реалізації в 

середовищі Скретч 
 

1. У диспетчера запитують дані про погоду. Якщо він повідомляє, що 

хмарність вище 1000 м і вітер менше 10 м/с, то гелікоптер (об’єкт helicopter1, 

папка Transportation) виконує політ у верхній частині пустелі gravel-desert 

(папка Nature) 10 разів від лівої до правої межі зі швидкістю 400 км/год. 

Інакше політ виконується 5 разів над нижньою межею зі швидкістю, вдвічі 

меншою. 

2. Розробіть графічну схему алгоритму польоту гелікоптера. 

3. Розробіть у середовищі Скретч програму польоту гелікоптера.  

4. Запустіть на виконання програму. Доведіть, що вона виконується 

правильно. Змініть дані, що повідомляє диспетчер і переконайтеся, що 

програма реагує правильно на ці зміни. 

5. На футбольному полі (сцена football-field, папка Sports) з’являються 

танцюрист (об’єкт breakdancer-1, папка People) і суддя (об’єкт referee1, папка 

People). Якщо суддя каже "можна" або "виконуйте", танцюрист робить п’ять 

разів серію вправ, кожна з яких містить 4 позиції. Інакше виконуються три 

серії вправ, що містять 3 позиції танцюриста. 

6. Розробіть графічну схему алгоритму виконання вправ танцюристом. 

7. Розробіть в середовищі Скретч програму виконання вправ 

танцюристом. 

8. Запустіть на виконання програму. Переконайтесь, що вона 

функціонує правильно. 
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Для допитливих 

Історія мов програмування 

Однією з найбільш революційних ідей, що призвели до створення 

автоматичних цифрових обчислювальних машин, була висловлена в 20-х 

роках 19 століття Ч. Беббіджем думка про попередній запис порядку дій 

машини - програму.  

На початку історії розвитку ЕОМ машинний код був єдиним засобом 

спілкування людини з комп'ютером.  

Наприкінці 40-х років Джон Моучлі створив систему під назвою 

"ShortCode", яка була першою мовою програмування високого рівня. У ній 

програміст записував задачу у вигляді математичних формул, а потім, 

використовуючи спеціальну таблицю, перекладав символ за символом, 

перетворював ці формули на двохлітерні коди. Надалі спеціальна програма 

комп'ютера перетворювала ці коди в двійковий машинний код.  

У 1951 році Грейс Мюррей Хоппер створила перший в світі компілятор 

і нею ж був введений сам цей термін. Компілятор Г. Хоппер здійснював 

функції об'єднання команд, організації підпрограм, виділення пам'яті 

комп'ютера, перетворення команд високого рівня в машинні команди. 

Із середини 50-х років почали з'являтися мови програмування нового 

типу. Першою і однією з найбільш поширених була мова Фортран (Формула 

транслятор), розроблена групою програмістів фірми IBM у 1954 р.. 

У середині 60-х років співробітники математичного факультету 

Дартмутського коледжу Томас Курц і Джон Кемені створили спеціалізовану 

мову програмування, яка складалася зі слів англійської мови. Нову мову 

назвали BASIC. 

Наприкінці 50-х років з'явилася мова Алгол (ALGOL, від ALGOrithmic 

Language — алгоритмічна мова). Алгол призначався для запису алгоритмів, 

які будуються у вигляді послідовності процедур.  

У 60-ті роки були зроблені спроби створення універсальної мови 

програмування. Першою універсальною мовою була PL/1 (Programm 

Language One), створена у 1967 р. Потім на роль основного мови 

претендувала мова АЛГОЛ-68 (1968 р.). Передбачалося, що подібні мови 

розвиватимуться і вдосконалитися і витіснять всі інші.  

Але універсальність мови призводила до невиправданої, з точки зору 

програміста, складності конструкцій, неефективності компіляторів. 

Розвиток ідеї мови Алгол щодо відображення алгоритмів у структурі 

програми знайшло продовження при створенні швейцарським вченим 

Никлаусом Віртом на початку 70-х років мови Паскаль. Мова Паскаль 
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спочатку розроблялася як навчальна, і, дійсно, зараз є однією з основних мов 

навчання програмування в школах і вищих навчальних закладах.  

Час з кінця 60-х і до початку 80-х років характеризується збільшенням 

кількості різних мов, котру супроводжувала криза програмного забезпечення. 

Цю кризу особливо гостро переживало військове відомство США. У січні 

1975 р. Міністерство оборони США вирішило навести порядок і заснувало 

комітет, якому було наказано розробити одну універсальну мову. Переможця 

конкурсу розробок назвали АДА, на честь Ади Лавлейс.  

Трохи згодом з’явилась мова С (перша версія – у 1972 році), що стала 

популярною серед розробників системного програмного забезпечення 

(включаючи операційні системи). 

Протягом багатьох років програмне забезпечення будувалося на основі 

операціональних і процедурних мов, таких як Фортран, Бейсік, Паскаль, Ада, 

С. Класичне операціональне та/або процедурне програмування вимагає від 

програміста детального опису того, як вирішувати задачу, тобто 

формулювання алгоритму і його спеціального запису. Основні поняття мов 

цих груп – оператор і дані. При процедурному підході оператори 

об'єднуються в групи – процедури. Структурне програмування в цілому не 

виходить за рамки цього напрямку, воно лише додатково фіксує деякі 

корисні прийоми технології програмування.  

Інший напрям у розвитку програмування пов'язаний з непроцедурним 

програмуванням. До непроцедурних можна віднести об'єктно-орієнтоване і 

декларативне програмування. Об'єктно-орієнтована мова програмування 

забезпечує для програміста можливість створення об’єктів, які включають в 

себе (інкапсулюють) процедури (методи) і структури даних (властивості). З 

мов об'єктного програмування, популярних серед професіоналів, слід назвати 

передусім С++, досить багато програмістів використовують середовища типу 

Delphi і VisualBasic, інші – Java, Pithon. 

Олімпіади з програмування в нашій країні і всесвітні проводяться з 

використанням мов програмування С++ і Паскаль. 
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СЛОВНИЧОК 

№ 

з/п 
Поняття Значення 

1.  Алгоритм – сукупність дій, вказівок, інструкцій, виконання яких у 

визначеному порядку призводить до виконання поставленого 

завдання 

2.  Алгоритм з 

розгалуженням 

– алгоритм, у якому, залежно від результату попередньої операції, 

виконується одна або інша послідовність інструкцій 

3.  Алгоритм з 

вкладеним 

циклом 

– алгоритм, у якого інструкції одного циклу вкладені в інструкції 

іншого циклу 

4.  Алгоритмізація – процес розроблення алгоритмів 

5.  Дані логічного 

типу 

– дані, що можуть набувати лише два значення – істинне і хибне 

6.  Змінна у 

програмуванні 

– ділянка пам’яті комп’ютера з наданим їй іменем, у яку можуть 

записуватися, зберігатися і програмно змінюватися числа, символи, 

тощо 

7.  Лінійний 

алгоритм 

– алгоритм, у якому деяка кількість одних і тих самих інструкцій 

виконується неодноразово 

8.  Простий тип 

даних 

– дані, що не мають структурної організації 

9.  Рядкові дані у 

Скретч 

– дані, що складаються із літер, цифр і деяких спеціальних 

символів 

10.  Список у 

Скретч 

– набір числових або рядкових даних 

11.  Система 

команд 

виконавця 

– набір команд, який може виконувати виконавець 

12.  Скретч – візуальне об’єктно-орієнтоване середовище для створення 

програм навчального призначення 

13.  Тіло цикла – інструкції, що входять до складу циклу 

14.  Числові дані – дані, значення яких подаються числами 

15.  Циклічний 

алгоритм 

– алгоритм, у якому деяка кількість одних і тих самих інструкцій 

виконується неодноразово 

.  
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КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА РОБОТА 

 

ПРОЕКТ  Створення тематичної презентації 

Орієнтовний план виконання проектної роботи 

1. Створюються групи по 5-6 осіб в кожній групі. 

2. Кожна група обирає тему проектної роботи. 

3. За допомогою учителя учасникам груп з основної (обраної) теми 

виокремити підтеми. 

4. Учасники груп розподіляють між собою підтеми. 

5. Кожен учасник груп створює просту (лінійну) презентацію до своєї 

підтеми та зберігає її в сховищі, вказаному вчителем.  

6. Після створення особистих презентацій їх необхідно об'єднати 

відповідно до основних тем проектної роботи. 

7. Група обговорює вигляд спільної презентації. 

8. На першому слайді розміщується назва основної теми проектної 

роботи. 

9. На другому слайді розміщується зміст презентації, де заголовками є 

назви підтем. 

10.  У змісті з кожного заголовку створюється гіперпосилання на 

відповідну презентацію. 

11.  На останньому слайді основної презентації розміщуються відомості 

про виконавців проекту. 

12. Презентація проектної роботи виконується за участю всіх учнів груп. 
 

Примітка. Для керування показом презентації рекомендується створити 

та використати кнопки дій. 
 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ ПРОЕКТНИХ РОБІТ: 

1. Світовий океан — водна оболонка земної кори, що оточує материки. 

Можливі підтеми: 
1) Тихий океан  
2) Атлантичний океан 
3) Індійський океан 
4) Північний океан  
5) Льодовитий океан  
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2. Про обласні центри України.   
 

1) Вінниця 

2) Дніпропетровськ 

3) Донецьк 

4) Житомир 

5) Запоріжжя  

6) Івано-Франківськ 

7) Київ 

8) Кіровоград 

9) Луганськ 

10) Луцьк 

11) Львів 

12) Миколаїв 

13) Одеса 

14) Полтава 

15) Рівне 

16) Сімферополь 

17) Суми 

18) Тернопіль 

19) Ужгород 

20) Харків 

21) Херсон 

22) Хмельницький 

23) Черкаси 

24) Чернівці 

25) Чернігів 

 

Можливі теми (можна рекомендувати для групової діяльності учнів 

всього класу). 

1. Національні страви українського народу. 

2. Кухні регіонів України. 

3. Міста-побратими Києва. 

4. Мій улюблений предмет у школі. 

5. Професія, яка мені подобається. 

 

Примітка. Подані теми є рекомендованими. Учитель може скласти власний 

список тем та запропонувати їх учням. Учні також, у свою чергу, можуть 

подати вчителю пропозиції щодо тем проектних робіт. 
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