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ДОДАТТОК 1

І ЗНОВУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

Âè âæå íåîäíîðàçîâî ïðîâîäèëè óðîêè â êêîîìï’’þòòååððííîììó êêëààññіі 
і çíàєòå, ùî âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòòååððííîîїї òååõííііêè ïïîîòðååááóóє ííåå-
óõèëüíîãî äîòðèìàííÿ ïðàâèë ïîâååäіííêèè òàà ááåçïïåååêêèè ææèèòòòєääі-
ÿëüíîñòі. Íàãàäàєìî їõ. ÖÖèõ ïïððààâèèë ññëііää ääîîòððèììóóóââààòèññüü ÿê óó 
øêîëі, òàê і âäîìà.

Äî ïî÷àòêó ððîáîòè ç  êêîîììïï’þþòòååððîìì::
● ççç ääîîîççââîîëëóó  ââ÷÷èèòòåëëÿÿ//ââ÷èèòòååëëüêêèè  
ççààééììііòòüü ññââîîîєє ððîîááîî÷÷åå ììііññööååå ççàà 
êêîîììïï’’þþþòòååððîîìì,,  ííàààëëààøøòòóóééòòåå  ââèèñîîòòóó 
ññòòîîëëàà,,  ññòòііëëüüöööÿÿ,, ïïііäääññòòàââêêèè ääëëÿÿ ííііãã ((ççààà 
ïïîîòòðååááèèè)),, êêóóòò ííààõõèèèëëó ììîîííіòòîîððàà òààêê,, 
ùùîîáá ((ììààëëë. ÄÄ111))::
● âââåðððõõíííÿÿÿ ïïïîîîëëîîîâââèèèíííàà åååêêðððàààíííààà ìììîîîíííіііòòîîîðððààà 
ððîîîçççììііііùùóóóââààëëëëààñññÿÿÿ  ííííàà ðððііââíííіі îîîî÷÷ååååééé óóó÷÷ííííÿÿÿ//
óó÷÷åååííííèèööіі;;
● ââââііііääääñññòòàààííííüüüü ââіііäää îî÷÷ååååéééé ääîîî ïïïïîîââåååððððõõõõííіі 
ååêêððððààààííííàà ññññòòòòààààííîîîîââââèèèèëëëëàà ïïïïðððèèááááëëëëèèèèççççííîîî  1111,,55 
äääіііààããîîîííàààëëëіі åååêêðððàààíííàà âââііäää îîî÷÷÷ååéé óó÷÷ííÿÿÿ//óóó÷÷÷åå-
íííèèèöööііі  (((íííàààïïðððèèêêëëààäää,, äääëëÿÿÿ ìììîîííііòòîîîððàà ççç 
ääііààààããîîííííààëëëëëëþþþþ 119999 ääääþþéééìììііââââ ââііііääññòòòòààííüüüü ïïïïîî--
ââèèííííàà ññêêëëààääààòòèè ïïððèèááëëèèççííîî 772222 ññìì));;
● ïïïïààëëëëüüöööііі ððóóóóêê âââііëëëëüüüííîîîî ëëååååææààààëëèèèè ííàààà êêëëëëàà--
ââââііііààòòóóóððððіііі ààááîî òòòòððððèèììààààëëëëèè  ììèèèèøøøøóóó;;

● ðóêè óóòââîððþâàëèèè âââ ëëëіііêêêòòòüüüîîîâââîîîìììóó ñóóóããëëëîîááіі êêóóòò,,, ááëëèèççüüêêèèéé äääîî 999000°°;
● êëàâіàòóóðà ëååæààëàà ííàà ïïîîââåååððõõõííіі ññòòîîîîëëààà àààááîî ííàà ññïïïååööііààëëëüüíííіііéé  ïïîî--
ëèöі íà âіäñòàíі 1100––33000 ñññììì âââііää êêððààþþþþ іііі áááóóóëëëàà òòòððîîîõõèèè ííààõõèèèëëëååíííàà;;
● ñïèííà ññïïèèððààëëààññÿÿ ííàà ññïïïèèèíííêêêóóó ññòòііëëüüöööÿÿ;;
● íîãèè ñïïèèððààëëèèññÿÿÿÿ ííàààà ïïііііäääëëîîîîããóóóó  ààááîîîî ííííàà  ññññïååööööііààëëëëüüííííóó ïïïïііääññññòòààââââêêóóóó;;
● íàâååäііòòüü ïïîîððÿÿääîîîîêêêê  ííííàà ðððîîáááîîîî÷÷îîîîììóóóó ñòòòòîîëëіііі, ïïïïððèèááááååððððііііòòüü çç ííííüüîîîããããîî ïïïððååååää--
ìåòè, ÿÿêêіі ííåå  ïïîîòòððііііááááííіі ääëëëëÿÿ ððîîááááîîîîòòòèèè ((((ììììààëë.. ÄÄÄÄ2222));; 
● ïåðåâіððòå ÷÷èèññòòîîòòóó ññññââââîîîîїїõõõõ ððððóóóóêêêê,,, ççççààà  ïïïïîîîîòòòððððåååááááèèèè âââèèèèììììèèèèééééòòòòååå їїїїõõõõ    іі  âââèèèèòòòòððððііііòòòòüüüü  
íàñóõî;
● çà ïîòðåááèè çç ääîîççââîîëëóóóó ââââ÷÷÷÷èèèèòòòòååååëëëëÿÿÿÿ////ââââ÷÷÷÷èèèèòòååååëëëëüüüüêêêêèèèè іііі òòòòііііëëüüüüêêêêèèèè ññïïïïåååööööііààààëëëëüüüü--
íîþ ñåðâåòêîþ ïðîîòðіòòüü åêððààííí ììîîíííііііòòòîîîîððððàààà, êêêëëëààââіііààààòòòóóóððóó,, êêèëëëèèèìììîîêêê 
і ìèøó;
● ïåðåâіðòå âіäñóòòíіñòüü ççîîââííііøøøøííііõ ïïïîîîøøøøêêêêîîîîääääæææååííüüüü  êêîîìììïï’’’þþþòòååððííííîîããîîî 
îáëàäíàííÿ, ó ðàçі їõ ííàÿâíîîññòòі ïïîîââââііііäîîììòåååå ââ÷÷èèòòòòåååëëÿÿ///ââ÷÷÷÷èèèòòååëëüüüüêêóóó;; 
● ç äîçâîëó â÷èòåëÿ/â÷èèòåëüüêêèè ââіііìììêêííіііòòüüü êêîîììïïï’þþþòòòåååððð..

Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þþòåðîìì::
● òòððèììàééòå ððîîáî÷÷å ìіñöå îõàéé-
ííèìì, ííå ððîçììіùùóééòòåå ííà ííüîìó ñòî-
ððîíííііõõ ðåå÷ååéé;
● âèèòòððèììóóééòå ïïðààâèèëüíííóó ïïî-
ññòà ââóó – ííååå íàõõèèëëÿééòòåññÿ áëëèèçüüêêî 
ääî ïïîîâåððõííі åêððàíàà, ííå çããèèíààéé-
òòååññÿÿ,  òòððèèèììààééòòòååå ððóóêêêèèè  ááåççç ííààïððóó-
ææååííííÿÿ (ììààëë.. ÄÄÄ33));; 
● ïïііññëëÿÿ 1155––2200 õõââ ððîîááîîòòèè ààááîîî ââ ððààççіі 
ââіää÷÷óóòòòòÿÿ  ââòòîîìèè ââèèêêîîíííààééòòåå ââïïðààââèè 
ääëÿÿ îî÷÷åéé іі  ääëëÿÿ çççííÿÿòòòòÿÿ ìì’’ÿÿççîîââîîããîî 
ííàïïððóóóææååííííÿÿÿ (óóó êêëëààññіі  – ïïііää êêåððііââ--
ííèèööòòââîîìì  óó÷÷èèòååëëÿÿ)) (ììààëë.. ÄÄ44));;  
● ííåå ííààììààããààééòòååññÿÿ  ññààìììîîññòòііééííîî óóññóó--
ííóóòòèè  ïïåððååáááîîїї ââ ðððîîááîîòòіі êêêîîììïï’’þþòååððàà,, 
óóó ðððàààççіі їõõ  âââèèíííèèèêêêíííåååíííííÿÿÿ íííåãããààéééííîî ïïïîîî--
êêëëèèèè÷÷òòòåå âââ÷÷÷èèòòååëëÿÿÿ//ââââ÷÷èèèòòòååëëëüüêêêóóó;;
● ííåå òòîîîððððêêààéééòòååååññÿÿ ççàààäääííііõõ ñññòòііííîîêêê ììîî--
ííííііііòòòîîîððàààà òòàààà ññèèèèññòòòååååììííííîîãããîîî ááëëëëîîêêêêàà,, ííííååå ÷÷іі---
ïïïïààààééééòòåå äääððððîîòòііââââ ææææèèâââëëëëååååíííííÿÿÿÿ;;
● ààêêóóóðððààòòííîî ââññòòààââëëÿÿÿééòòåå іі ââèèééììààééòòåå 
ççììііííííííіі ííîîñññіііїїї іі ëëëèèèøøøåå ççç äääîîççââîîëëóó ââ÷÷÷èèè--
òòòòååëëëëÿÿ////ââââ÷÷èèèèòòååëëëüüêêêêèè;;
● ííåå òòîîððêêààééòòååññÿÿ ååêêððààííàà ììîîííііòòîîððàà 
ððððóóêêêêààììììèè ((((ööåå  ççàààááááððóóóóääíííþþþєє іі ïïïïññóóєєєє éééîîããîîî 
ïïîîêêððððèèòòòòÿÿ))));;;;
● êêààòòååããîîððèè÷÷÷íííîîî ççààááîîððîîíííÿÿєєєєòòüüñññÿÿ çççíííіі--
ììààòòèè êêðððèèøøêêèè êêîîððïïóóññііââ ïïððèèèññòòððîîîїїââ 
êêîîììïï’’þþþòòååððàà,, ññàààìììîîññòòòііééííííîî,, áááååçç ääîî-
çççâââîîîëëëóó  âââ÷÷èèòòåååëëëÿÿ//âââ÷÷÷èèèòòòååëëëüüüêêêèèè,, ïïïðððèèè-
єєääííííóóââààààòòèèè іі ââііääää’’єєääääííóóóóââààòòòòèè ïïïïððèèèèññòòòðððîîїї 
êêîîììììïï’’þþþþòòååååððàààà.

ÏÏіііññëëëëÿÿÿ çççààêêêêііíí÷÷÷ååííííííÿÿ ððððîîáááîîîîòòòèèè:::
● ïïïïððèèèááááååååððððііòòüüüü  ññññââââîîєє  ððððîîîîááááîî÷÷÷ååå ììììііññööööåååå;;;
● çççç ääääîîîîççççââââîîëëëëóóó ââ÷÷èèèèòòòòååååëëÿÿ//ââââ÷÷÷÷èèòòåååëëëëüüüüêêèèè  
âââèèèèìììêêêíííііііòòòòüüü êêîîîììììïïï’’’’þþþòòòååååððð àààáááîîîî çççàààêêêіііíííí÷÷÷ііііòòòüüü 
ññååååàààííññ ðððîîáîîòòèè..
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Ó÷íі òà ó÷åíèöі ï’ÿòîãî êëàñó ïðîäîâæóþòü âèâ÷åííÿ 
íàéñó÷àñíіøîãî øêіëüíîãî ïðåäìåòà — іíôîðìàòèêè.

Іíôîðìàòèêà — öå íàóêà ïðî іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè òà іí-
ôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ïðî êîìï’þòåðè òà їõ âèêîðèñòàííÿ. 
×îìó ïîòðіáíî âèâ÷àòè іíôîðìàòèêó? Òîìó ùî ñó÷àñíèé 
ñâіò — öå ñâіò, ó ÿêîìó іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëî-
ãії є îäíèì ç ãîëîâíèõ іíñòðóìåíòіâ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñïіõó, 
à âìіííÿ äîöіëüíî é åôåêòèâíî їõ âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâîїé íà-
â÷àëüíіé äіÿëüíîñòі, ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі — îäíà ç îñíîâ-
íèõ îçíàê ó÷íÿ òà ó÷åíèöі Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè.

Ïіäðó÷íèê, ùî ïіäãîòóâàâ íàø àâòîðñüêèé êîëåêòèâ, ìàє 
ñïðèÿòè óñïіøíîìó âèâ÷åííþ іíôîðìàòèêè. Âіí äîïîìîæå 
ó÷íÿì òà ó÷åíèöÿì íàâ÷èòèñÿ ëîãі÷íî îáґðóíòîâóâàòè âëàñíі 
äії òà ñâіé âèáіð ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ 
çàäà÷, ñòâîðåííÿ ìîäåëåé îá’єêòіâ, ÿâèù і ïðîöåñіâ ç âèêî-
ðèñòàííÿì öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ. À òàêîæ äіÿòè òâîð÷î, ïðî-
äóêóâàòè íîâі іäåї òà äîáðî÷åñíî âèêîðèñòîâóâàòè ÷óæі äëÿ 
ñòâîðåííÿ íîâèõ іíôîðìàöіéíèõ îá’єêòіâ.

Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè â 5-ìó êëàñі ó÷íі òà ó÷åíèöі ïðè-
ãàäàþòü, ùî òàêå іíôîðìàöіÿ òà іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè. Äіçíà-
þòüñÿ, ùî òàêå ïîâіäîìëåííÿ òà äàíі, ÿêі áóâàþòü êîìï’þòåðè 
і äå їõ âèêîðèñòîâóþòü. Øóêàòèìóòü âіäîìîñòі â Іíòåðíåòі 
òà çáåðіãàòèìóòü їõ íà íîñіÿõ äàíèõ. Íàâ÷àòüñÿ âèêîíóâàòè 
îïåðàöії íàä ôàéëàìè òà ïàïêàìè íå ëèøå íà îêðåìîìó 
êîìï’þòåðі, à é íà êîìï’þòåðàõ ó ëîêàëüíіé ìåðåæі. Âîíè 
ïðîäîâæàòü îïðàöüîâóâàòè êîì ï’þòåðíі ïðåçåíòàöії, òåêñòîâі 
äîêóìåíòè òà ñêëàäàòè àëãîðèòìè â îäíîìó іç ñåðåäîâèù 
ðîáîòè ç àëãîðèòìàìè. Íàáóòі êîìïåòåíòíîñòі çàñòîñîâóâà-
òèìóòü ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ і íà óðîêàõ 
іíôîðìàòèêè, і íà óðîêàõ ç іíøèõ ïðåäìåòіâ.

Äîðîãі ï’ÿòèêëàñíèöі òà ï’ÿòèêëàñíèêè! 
Øàíîâíі â÷èòåëüêè òà â÷èòåëі!
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Ìàòåðіàë ïіäðó÷íèêà ïîäіëåíî íà øіñòü ðîçäіëіâ. Ðîçäіëè 
ñêëàäàþòüñÿ ç ïóíêòіâ, à êîæåí ïóíêò ìàє êіëüêà ð óáðèê:

Пригадайте Дослідіть Інтеграція 
(поєднання) наук

Поміркуйте Працюємо 
з комп’ютером Працюємо у групах

Обговоріть 
і зробіть висновки

Найважливіше 
в цьому пункті

Готуємось до вивчення 
нового матеріалу

Для тих, хто хоче 
знати більше

Дайте відповіді 
на запитання

Оцініть свої 
знання та вміння

Цікаві факти 
з історії

Виконайте 
завдання

Áіëüøå óâàãè àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ïðèäіëèâ ïðàêòè÷íіé 
äіÿëüíîñòі, ó ïðîöåñі ÿêîї é ôîðìóþòüñÿ âіäïîâіäíі іíôîðìà-
òè÷íі êîìïåòåíòíîñòі. Ó÷íÿì òà ó÷åíèöÿì áóäå çàïðîïîíîâàíî 
îáäóìàòè òà îáãîâîðèòè â ïàðàõ àáî â íåâåëèêèõ ãðóïàõ âіä-
ïîâіäі íà äåÿêі çàïèòàííÿ, âèêîíàòè çàâäàííÿ â çîøèòі àáî 
ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà äëÿ ñòâîðåííÿ ÷è óäîñêîíàëåííÿ
ïåâíîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîäóêòó. Âèêîíàâøè âïðàâó â Іí-
òåðíåòі àáî â çîøèòі, âîíè çìîæóòü ïåðåâіðèòè âëàñíі çíà-
ííÿ ç âèâ÷åíîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Ïðàêòè÷íі 
ðîáîòè, ÿêі à âòîðñüêèé êîëåêòèâ ðåêîìåíäóє äëÿ 
âèêîíàííÿ, ðîçìіùåíî çà àäðåñîþ https://cutt.ly/
IXC2xUE àáî QR-êîäîì.

Áіëüø äåòàëüíî çðîçóìіòè, íàñêіëüêè їõ ñïîäіâàííÿ ïåðåä 
âèâ÷åííÿì íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ñïðàâäèëèñü, ÿêèõ ðåçóëü-
òàòіâ äîñÿãíóòî, ó÷íі òà ó÷åíèöі çìîæóòü, âіäïîâіâøè íà çà-
ïèòàííÿ ðóáðèêè Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ, ÿêó ðîçìіùåíî 
â êіíöі êîæíîãî ðîçäіëó ïіäðó÷íèêà. Ó íіé ðîçìіùåíî çàïè-
òàííÿ äëÿ ñàìîàíàëіçó äîñÿãíåíü îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàòіâ íà-
â÷àííÿ âіäïîâіäíî äî âèìîã Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè òà ìîäåëüíîї ïðîãðàìè.

Ìàòåðіàëè äî âèêîíàííÿ çàâäàíü, âïðàâ, ó òîìó 
÷èñëі é ôàéëè-çàãîòîâêè, ðîçìіùåíî â Іíòåðíåòі íà 
ñàéòі Іíôîðìàòèêà äëÿ âñіõ çà àäðåñîþ http://sites.
google.com/pu.org.ua/allinf àáî çà QR-êîäîì.

Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ
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розділі ви поглибите та роззширите свої знання У У У цьцьцьомомому р
налите навички з таких темм:ййй удудудосоо кон

 ►  їх властивості, значення влластивостей об’єкта;обобб’єкти,
 ► млення, дані, інформація;повідом
 ► аційні процеси та інформацційні системи;інформа
 ► ій і ії і ф ій ій іі ф аційні технології, роль інформаційних технологій у жижиттттііінформа

оїої ллююдидинини;;сусусучачаснсноо
 ► тер як інформаційна система;кокомпмп’ют
 ► альн йий комп’п’ютютерер, йойогого ссклклададовові,і, їїхх прпризззнаначеченнння;я;;персона
 ► йна система, її призначення;операці
 ► та папки, операції над ними;файли т
 ► прикладні комп’ютерні програми.і ’ іі ’ іі ’ і

У цьому пункті йтиметься про:
 ► об’єкти та їх властивості;
 ► програмні об’єкти.

ÎÁ’ЄÊÒÈ ÒÀ ЇÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Ïîìіðêóéòå
● 
●

Мал. 1.1. Об’єкти навколишнього світу
Óñå, ùî íàñ îòî÷óє, — öå ïðåäìåòè òà ÿâèùà. Ïðåäìå-

òàìè є ëþäèíà і ïіäðó÷íèê, îëіâåöü і ïîëóíèöÿ, àâòîìîáіëü
і êîìï’þòåð, ñòіëåöü і ÷îâåí, äåðåâî é îãіðîê, ïëàíåòà Ìàðñ
і ìóðàøêà òà іíøå. À ÿâèùàìè є äîù і ðóõ âåëîñèïåäà, îáåð-
òàííÿ íàøîї ïëàíåòè íàâêîëî Ñîíöÿ і ãðîçà, êèïіííÿ âîäè
ïіä ÷àñ íàãðіâàííÿ òà ðіñò äåðåâ òîùî.

Ïðåäìåòè òà ÿâèùà — öå îá’єêòè (ëàò. objectum — ïðåä-
ìåò). Êîæíèé îá’єêò ìàє âëàñòèâîñòі. Іíêîëè âëàñòèâîñòі

Ïîìіðêóéòå
● Які предмети зображено на фото (мал. 1.1)?
● Які явища зафіксовано?

1.1. ÎÁ’ЄÊÒÈ, ЇÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ, ÇÍÀ×ÅÍÍß ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÎÁ’ЄÊÒÀ
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îá’єêòà íàçèâàþòü éîãî ïàðàìåòðàìè, àòðèáóòàìè àáî õà-
ðàêòåðèñòèêàìè.

Âëàñòèâîñòі — öå âіäîìîñòі ïðî îá’єêò, çà ÿêèìè éîãî
ìîæíà îïèñàòè òà âіäðіçíèòè âіä іíøèõ îá’єêòіâ. Êîæíà âëàñ-
òèâіñòü îá’єêòà ìàє ïåâíå çíà÷åííÿ. Ðіçíі çà òèïîì îá’єêòè 
ìîæíà ðîçðіçíÿòè çà íàáîðîì âëàñòèâîñòåé, à îäíîòèïíі —
çà çíà÷åííÿì їõ âëàñòèâîñòåé.

Íàïðèêëàä, ó ëåãêîâîãî àâòîìîáіëÿ є òàêі âëàñòèâîñòі: ìî-
äåëü, îá’єì äâèãóíà, òèï êóçîâà, êîëіð, êіëüêіñòü ìіñöü äëÿ 
ñèäіííÿ òà іíøі. À â ì’ÿ÷àÿ — çîâñіì іíøèé íàáіð âëàñòèâîñ-
òåé: äіàìåòð, ìàòåðіàë, ç ÿêîãî éîãî âèãîòîâëåíî, êîëіð, äëÿ
ÿêîї ãðè ïðèçíà÷åíèé òà іíøі.

Îäíîòèïíі îá’єêòè ðîçðіçíÿþòü çà çíà÷åííÿì їõ âëàñòè-
âîñòåé. Ó òàáëèöі 1.1 ïîäàíî çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé äëÿ äâîõ 
ì’ÿ÷іâ.

Таблиця 1.1
Окремі властивості та їх значення м’ячів для різних ігор

Діаметр Матеріал Колір Для якої гри 
призначений

24 см
Синтетична 
шкіра
та гума

Помаран-
чевий Баскетбол

65 мм
Гума
та ворсиста 
тканина

Жовтий Теніс

Ïðèêëàäè îá’єêòіâ ç ðіçíèì íàáîðîì âëàñòèâîñòåé і çíà-
÷åíü öèõ âëàñòèâîñòåé íàâåäåíî â òàáëèöі 1.2.

Таблиця 1.2
Об’єкти, їх властивості та можливі

значення цих властивостей
Назва об’єкта, 
зображення Властивість Значення 

властивості

Будинок Матеріал стін Дерево
Кількість поверхів 2
Кількість квартир 4
Населений пункт Чернігів
Вулиця Весняна
Номер будинку 124
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Назва об’єкта,
зображення Властивість Значення 

властивості
Снігопад Регіон Північні області України

Дата початку 12.02.2022
Час початку 22 год 32 хв
Дата завершення 13.02.2022
Час завершення 04 год 16 хв
Кількість опадів 37 см
Швидкість вітру 2 м/с

Íàä îá’єêòàìè ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ ïåâíі äії. Ó ðåçóëüòàòі 
äіé íàä îá’єêòàìè ìîæóòü çìіíþâàòèñÿ çíà÷åííÿ îêðåìèõ 
âëàñòèâîñòåé îá’єêòà. Íàïðèêëàä, äëÿ ïåðåìіùåííÿ ôóò-
áîëüíîãî ì’ÿ÷à â іíøå ìіñöå ïîëÿ ïîòðіáíî âäàðèòè ïî íüîìó. 
Ïðè öüîìó çìіíÿòüñÿ çíà÷åííÿ êіëüêîõ âëàñ òèâîñòåé: øâèä-
êіñòü, âіäñòàíü âіä âîðіò і âіä êðàþ ïîëÿ òà іíøі. À ðîçìіð, 
êîëіð, ôіðìà-âèðîáíèê òà іíøі çàëèøàòüñÿ íåçìіííèìè.

ÏÐÎÃÐÀÌÍІ ÎÁ’ЄÊÒÈ 

Ïîìіðêóéòå
● 

● 

Мал. 1.2. Програмні об’єкти

Ïðîãðàìíі îá’єêòè — öå îá’єêòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
â êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàìàõ. Ç êîæíèì ïðîãðàìíèì îá’єêòîì, 
êðіì íàáîðó âëàñòèâîñòåé, ïîâ’ÿçàíèé ùå é íàáіð äіé, ÿêі ìî-
æóòü âèêîíóâàòèñÿ íàä íèì. Ñïèñîê äå ÿêèõ äіé, ÿêі ìîæíà 
âèêîíàòè íàä ïðîãðàìíèì îá’єêòîì, ÿê ïðàâèëî, âіäîáðàæà-
єòüñÿ â êîíòåêñòíîìó ìåíþ îá’єêòà. Ó êîìï’þòåðíèõ ïðî-

Ïîìіðêóéòå
● Які об’єкти є на фото (мал. 1.2)? У яких програмах вони вам 

трап лялися? ● Які дії м ожна над ними виконати?

Продовження таблиці 1.2
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ãðàìàõ çàçâè÷àé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè êіëüêà ñïîñîáіâ 
âèêîíàííÿ îäíèõ і òèõ ñàìèõ äіé íàä ïðîãðàìíèì îá’єêòîì 
ç âèêîðèñòàííÿì:

 ● êîíòåêñòíîãî ìåíþ îá’єêòà;
 ● ìåíþ âіêíà ïðîãðàìè;
 ●  íàòèñêàííÿ ïåâíîї êëàâіøі àáî ñïîëó÷åííÿ êëàâіø êëà-

âіàòóðè.
Ïðèêëàä êîíòåêñòíîãî ìåíþ ïîäàíî íà ìàëþíêó 1.3.

Мал. 1.3. Контекстне меню шестикутника у графічному редакторі

Ïðèêëàäè ïðîãðàìíèõ îá’єêòіâ, їõ âëàñòèâîñòåé і äіé íàä 
íèìè íàâåäåíî â òàáëèöі 1.3.

Таблиця 1.3
Програмні об’єкти та дії над ними для змінення

значення певних властивостей

Програмне
середовище

Програм-
ний об’єкт

Приклади 
властивостей 
програмного

об’єкта

Приклади дій
над програмним 

об’єктом

Графічний
редактор Прямокутник

Відстань від
лівого краю
аркуша, товщина
лінії контуру, 
колір заливки,
колір лінії
контуру, товщина
лінії контуру

Малювання 
прямокутника,
заливка
внутрішньої 
області, 
зменшення
ширини, 
переміщення

Редактор
презентацій

Заголовок 
слайда

Розміщення
відносно
верхнього
краю, шрифт,
колір символів,
вирівнювання
тексту

Створення,
редагування (зміна 
вмісту заголовка), 
форматування 
(зміна
оформлення
символів)
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âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ, ÿê ïðàâèëî, ïîòðіáíî ïîñëіäîâíî âèêî-
íàòè êіëüêà äіé. Òîáòî íåîáõіäíî âèêîíàòè ïåâíèé àëãîðèòì. 
Íàïðèêëàä, ùîá ó ïðîãðàìі ðîáîòè ç òåêñòàìè çìіíèòè êîëіð 
ñèìâîëіâ ïåâíîãî ñëîâà, ñëіä âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì:

1. Âèäіëèòè ïîòðіáíå ñëîâî.
2. Çðîáèòè ïîòî÷íîþ âêëàäêó Îñíîâíå.
3.  Âіäêðèòè ñïèñîê êíîïêè Êîëіð øðèôòó ó ãðóïі åëå- 

ìåíòіâ Øðèôò.
4. Âèáðàòè íà Ïàëіòðі êîëüîðіâ ïîòðіáíèé êîëіð.
ßê âè âæå çíàєòå, àëãîðèòìè ìîæíà ïîäàòè ðіçíèìè ñïî-

ñîáàìè. Ó öüîìó ïіäðó÷íèêó áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè òåêñòî-
âèé çàïèñ àëãîðèòìіâ, ïîäіáíèé äî ïîïåðåäíüîãî ç àïèñó, àáî 
çàïèñ òèïó Ôàéë Çáåðåãòè, ó ÿêîìó çàïèñóєòüñÿ ïîñëіäîâ-
íіñòü âèáîðó êîìàíä ìåíþ àáî åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
1. Âіäêðèéòå âàøó ïàïêó. Çàïèøіòü ó çîøèò, ñêіëüêè 
â íіé îá’єêòіâ.

2. Âіäêðèéòå ïî ÷åðçі êîíòåêñòíå ìåíþ îäíîãî ôàéëó é îäíієї 
ïàïêè ó âàøіé ïàïöі àáî â ïàïöі Äîêóìåíòè. Äëÿ öüîãî íà-
âåäіòü âêàçіâíèê íà ïåâíèé îá’єêò і íàòèñíіòü ïðàâó êíîïêó 
ìèøі. Ïåðåãëÿíüòå ïåðåëіê äіé, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè íàä 
öèìè îá’єêòàìè.
3. Âèêîíàéòå êîìàíäó Âіäêðèòè ç êîíòåêñòíîãî ìåíþ äëÿ îä-
íîãî ç ôàéëіâ. Ó ÿêіé ïðîãðàìі âіäêðèâñÿ öåé ôàéë? Äëÿ ÷îãî 
ïðèçíà÷åíà öÿ ïðîãðàìà? Âіäïîâіäі çàïèøіòü ó çîøèò.
4. Çàêðèéòå âñі âіäêðèòі âіêíà.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Усе, що нас оточує, — це предмети та явища.
Предмети та явища — це об’єкти. Кожний об’єкт має властивості.
Інколи властивості об’єкта називають його параметрами, атри-

бутами або характеристиками.
Властивості — це відомості про об’єкт, за якими його можна опи-

сати та відрізнити від інших об’єктів. Кожна властивість об’єкта має 
певне значення. Різні за типом об’єкти можна розрізняти за набором 
властивостей, а однотипні — за значенням їх властивостей.

Над об’єктами можуть виконуватися певні дії. У результаті цих дій 
змінюються значення окремих властивостей об’єкта.

Програмні об’єкти — це об’єкти, що використовуються в ком-
п’ютерних програмах. З кожним програмним об’єктом, крім набору влас-
тивостей, пов’язано ще й набір дій, які можуть виконуватися над ним.
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Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêі îá’єêòè є ïðåäìåòàìè, à ÿêі — ÿâèùàìè? Íàâåäіòü 

ïðèê ëàäè ïðåäìåòіâ òà ÿâèù.
2. Ùî òàêå îá’єêò? Ùî òàêå âëàñòèâіñòü îá’єêòà?
3. ßê çìіíèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòі îá’єêòà?
4. Ùî òàêå ïðîãðàìíèé îá’єêò? ßêі ïðîãðàìíі îá’єêòè âè âè-
êîðèñòîâóâàëè ïіä ÷àñ ðîáîòè ç âіêíàìè ïðîãðàì?
5. ßêі є ñïîñîáè âèêîíàííÿ äіé íàä ïðîãðàìíèì îá’єê òîì?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßêі îá’єêòè є ó âàøîìó êëàñі? ßêі їõ âëàñòèâîñòі?

2. ßêі ñïіëüíі òà ÿêі âіäìіííі âëàñòèâîñòі â çîøèòà і êíèæêè?
3. ßê âіäðіçíèòè îäèí îá’єêò âіä іíøîãî?
4. Íàä ÿêèìè îá’єêòàìè âè âèêîíóâàëè äії íà óðîêàõ ìàòåìà-
òèêè? Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé âè çìіíþâàëè? ßêі ïðî-
ãðàìíі îá’єêòè âè âèêîðèñòîâóâàëè ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі?
5. Ó ðåçóëüòàòі ÷îãî ìîæóòü çìіíþâàòèñÿ çíà÷åííÿ âëàñòè-
âîñòåé îá’єêòіâ? Ïîÿñíіòü öå íà ïðèêëàäі çìіíåííÿ êîëüîðó 
çàëèâêè òðèêóòíèêà ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Íàâåäіòü ïðèêëàäè îá’єêòіâ ç íàâêîëèøíüîãî ñâіòó: 

ïðåäìåòіâ, ÿâèù і íàçâіòü 2–3 їõ âëàñòèâîñòі.
2. Íàçâіòü 3–4 âëàñòèâîñòі îá’єêòіâ: íàñåëåíèé ïóíêò, ëіòàê, 
êîìï’þòåð, äîù, ðóõ ÷îâíà ïî ðі÷öі — і ïî äâà ìîæëèâèõ
çíà÷åííÿ êîæíîї ç íàçâàíèõ âëàñòèâîñòåé. Çàïèøіòü âіäïî-
âіäі íà çàâäàííÿ â òåêñòîâèé äîêóìåíò, ÿêèé çáåðåæіòü ó âà-
øіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 1.1.2.

3. Íàçâіòü ïî äâà îá’єêòè ç òèõ, ÿêі âè âèâ÷àëè íà óðîêàõ
ìèñòåöòâà, óêðàїíñüêîї ìîâè, ïðèðîäîçíàâñòâà. Íàâåäіòü äâі

âëàñòèâîñòі îá’єêòіâ і ïî îäíîìó ìîæëèâîìó çíà÷åííþ êîæíîї 
ç íèõ. Çàïèøіòü âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ â òåêñòîâèé äîêóìåíò, 
ÿêèé çáåðåæіòü ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 1.1.3.

4. Âèêîðèñòîâóþ÷è êîìàíäó Âëàñòèâîñòі êîíòåêñòíîãî 
ìåíþ îäíîãî ç ôàéëіâ, âèçíà÷òå, ÿêі éîãî âëàñòèâîñòі âіäî-

áðàæàþòüñÿ íà âêëàäöі Çàãàëüíі. ßêèõ çíà÷åíü ìîæóòü íàáó-
âàòè öі âëàñòèâîñòі? Âіäïîâіäі çàïèøіòü ó çîøèò.
5. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé ôàéë çàâäàííÿ 1.1.5. Çàïîâíіòü
êëіòèíêè òàáëèöі, óêàçàâøè íàçâè âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ 
ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, çíà÷åííÿ ÿêèõ çìіíèëîñÿ, òà ïîñëі-
äîâíіñòü äіé äëÿ òàêîї çìіíè. Çáåðåæіòü ôàéë ç òèì ñàìèì
іìåíåì ó âàøіé ïàïöі.

ïð
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ЛÃîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ùî òàêå ïîâіäîìëåííÿ?
2. ßê ëþäèíà ñïðèéìàє ïîâіäîìëåííÿ?
3. ßê âè ðîçóìієòå, ùî òàêå іíôîðìàöіÿ?

У цьому пункті йтиметься про:
 ► отримання повідомлень людиною;
 ► інформацію та дані;
 ► інформаційні процеси. 

ÏÎÂІÄÎÌËÅÍÍß 

Ïîìіðêóéòå 
● 

● 
● 

Мал. 1.4. Подання повідомлень

Æèòòÿ ëþäèíè íå ìîæëèâå áåç ñïіëêóâàííÿ, à ñïіëêó-
âàííÿ çäіéñíþєòüñÿ ÷åðåç ïîâіäîìëåííÿ. Ïîâіäîìëåííÿ ìіñ-
òÿòü âіäîìîñòі ïðî ðіçíîìàíіòíі ïðåäìåòè, ïðîöåñè òà ÿâèùà. 
Íàâåäåìî ïðèêëàäè äåÿêèõ ç íèõ.

Ïîâіäîìëåííÿìè є:
 ● çîáðàæåííÿ ïіøîõіäíîãî ïåðåõîäó;
 ● ñèãíàë àâòîìîáіëÿ «øâèäêîї äîïîìîãè»;
 ● ñïіâ ïіâíÿ, ÿêèé ñïîâіùàє, ùî íàñòàâ ðàíîê;
 ● òåëåâіçіéíà ïåðåäà÷à;
 ● ñàéò âàøîї øêîëè;
 ● SMS-ïîâіäîìëåííÿ âіä ïîäðóãè (äðóãà);
 ● êàðòà àâòîìîáіëüíèõ øëÿõіâ âàøîãî ðåãіîíó.

Âè ìîæåòå ñàìîñòіéíî íàâåñòè ùå áàãàòî ïðèêëàäіâ ðіçíî-
ìàíіòíèõ ïîâіäîìëåíü.

1.2. ÏÎÂІÄÎÌËÅÍÍß. ІÍÔÎÐÌÀÖІß. ÄÀÍІ. ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÏÐÎÖÅÑÈ

Ïîìіðêóéòå 
● Про що наведені на малюнку 1.4 повідомлення? Якими спосо-

бами подано повідомлення? ● Між якими об’єктами може відбува-
тися обмін повідомленнями? ● Які із цих повідомлень передбачають
обов’язкове виконання певних дій?
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ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÏÎÂІÄÎÌËÅÍÜ ËÞÄÈÍÎÞ 

Ïîìіðêóéòå
● ●

Ëþäèíà îòðèìóє ïîâіäîìëåííÿ ç íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ñâîї îðãàíè ÷óòòÿ (ìàë. 1.5).

Мал. 1.5. Сприйняття повідомлень людиною

Çàëåæíî âіä òîãî, ÿêі îðãàíè 
÷óòòÿ ëþäèíè ñïðèéìàþòü ïîâіäî-
ìëåííÿ, їõ ìîæíà ðîçïîäіëèòè íà:

 ● âіçóàëüíі (îðãàíè çîðó);
 ● çâóêîâі (îðãàíè ñëóõó);
 ●  ñìàêîâі (îðãàíè ñìàêó);
 ●  íþõîâі (îðãàíè íþõó);
 ●  òàêòèëüíі (îðãàíè äîòèêó) òîùî.

Äîâîëі ÷àñòî â îòðèìàííі ïîâіäî-
ìëåíü áåðóòü ó÷àñòü îäðàçó êіëüêà
îðãàíіâ ÷óòòÿ ëþäèíè.  Òàêі ïîâіäî-
ìëåííÿ íàçèâàþòü êîì áіíîâàíèìè.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå

ІÍÔÎÐÌÀÖІß

Ïîìіðêóéòå
●
●

Îòðèìàâøè ÷åðåç îðãàíè ÷óòòÿ ïîâіäîìëåííÿ, ëþäèíà 
îñìèñëþє öі ïîâіäîìëåííÿ. Ðåçóëüòàòîì îñìèñëåííÿ ïîâіäî-
ìëåííÿ є іíôîðìàöіÿ. Îòæå, ìîæíà ñêàçàòè, ùî іíôîðìà-
öіÿ — öå ðåçóëüòàò ñïðèéíÿòòÿ é îïðàöþâàííÿ ëþäèíîþ
ïîâіäîìëåíü ç íàâêîëèøíüîãî ñâіòó.

Ïîìіðêóéòå
● Які органи чуття має людина? ● Чи у всіх людей органи чуття 

мають однакові значення властивостей?

Мал. 1.6. Текст азбукою 
Брайля

Візуальний (лат. visualis —s
зоровий) — видимий.
Тактильний (лат. tactus —s
дотик) — той, що
відчувається дотиком.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
У 1829 р. французький педагог Луї Брайль (1809–1852) запропону-

вав азбуку для людей з порушенням зору. Азбука Брайля — це а збука, 
у якій кожна літера зображується випуклими точками (мал. 1.6). Ось 
як, наприклад, у цій азбуці зоб ражується літера В: ..................

Ïîìіðêóéòå
● На яких уроках ви використовували поняття «інформація»? 
● Як ви розумієте, що таке «інформація»?
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ЛÏðîòå, îòðèìàâøè îäíàêîâі ïîâіäîìëåííÿ, ëþäè íå çà-
âæäè ðîáëÿòü îäíàêîâі âèñíîâêè. Íàïðèêëàä, ñêóøòóâàâøè 
ÿáëóêî, äіòè îòðèìàëè ðіçíі âðàæåííÿ — êîìóñü âîíî çäà-
ëîñÿ ñîëîäêèì, êîìóñü — êèñëèì, à êîìóñü — ãіðêóâàòèì.

Íà òå, ÿêó іíôîðìàöіþ îòðèìàє ëþäèíà, âïëè âàþòü:
 ● îñîáëèâîñòі îðãàíіâ ÷óòòÿ (÷àñòèíà ïîâіäîìëåíü ìîæå 

íå ñïðèéíÿòèñü àáî ñïîòâîðèòèñü, ïî-ðіçíîìó, íàïðè-
êëàä, ñïðèéìàþòüñÿ êîëüîðè);

 ● ðіâåíü çíàíü àáî äîñâіäó ëþäèíè ç òåìè àáî ôîðìè ïî-
äàííÿ ïîâіäîìëåíü (íàïðèêëàä, çíàє ÷è íі ëþäèíà êèòàé-
ñüêó ìîâó; ÷è ìàє ëþäèíà äîñâіä ïîâîäæåííÿ â ëіñі);

 ● îñîáëèâîñòі ìèñëåííÿ òîùî.

ÄÀÍІ 

Ïîìіðêóéòå
●

Äëÿ çáåðіãàííÿ, ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü 
(îñîáëèâî ÿêùî ïåðåäáà÷àєòüñÿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ öüîãî ðіç-
íîìàíіòíèõ òåõíі÷íèõ ïðèñòðîїâ) їõ ïîäàþòü ó ñïåöіàëüíîìó 
âèãëÿäі.

Äàíі — öå ïîâіäîìëåííÿ, ÿêі ïî-
äàíî òàê, ùî їõ çðó÷íî çáåðіãàòè, ïå-
ðåäàâàòè òà îïðàöüîâóâàòè. Äàíі, ÿêі
âèêîðèñòîâóє ëþäèíà, ìîæóòü áóòè
ïîäàíі ÷èñëàìè, ñëîâàìè, çâóêàìè,
ãðàôі÷íèìè çîáðàæåííÿìè, ñïåöі-
àëüíèìè ïîçíà÷åííÿìè (ìàë. 1.7). 

Äëÿ çäіéñíåííÿ îïåðàöіé ç ïîâіäî-
ìëåííÿìè ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ
òåõíі÷íèõ ïðèñòðîїâ öі ïîâіäîìëåííÿ
ïîäàþòü çäåáіëüøîãî ó âèãëÿäі ïîñëі-
äîâíîñòі åëåêòðè÷íèõ ñèãíàëіâ.

ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÏÐÎÖÅÑÈ 

Ïðèãàäàéòå
●

●

Ïðîöåñè ïåðåäàâàííÿ, çáåðіãàííÿ, îïðàöþâàííÿ ïîâіäîì-
ëåíü íàçèâàþòü іíôîðìàöіéíèìè ïðîöåñàìè.

Ïîìіðêóéòå
● Повідомлення якого виду може опрацьовувати людина? Чи може 

такі самі повідомлення опрацьовувати ваш комп’ютер?

Мал. 1.7. Дані, які
опрацьовує людина

Ïðèãàäàéòå
● З якими процесами в живій і неживій природі ви ознайомилися

в початковій школі? ● Що таке процес?
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Äëÿ âèñëîâëåííÿ ñâîїõ äóìîê ëþäèíà âèêîðèñòîâóє óñíå 
é ïèñåìíå ìîâëåííÿ, ñïåöіàëüíі ñèìâîëè é ïîçíà÷êè, ìèñ-
òåöüêі îáðàçè òîùî. Òàê çäіéñíþєòüñÿ ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîì-
ëåíü âіä ëþäèíè äî ëþäèíè.

Ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü çäіéñíþєòüñÿ íå òіëüêè 
á åçïîñåðåäíüî ìіæ ëþäüìè. Ëþäèíà òàêîæ ìîæå äëÿ ïå-
ðåäà÷і ïîâіäîì ëåíü âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíîìàíіòíі ïðèñòðîї. 

Äëÿ ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü âèêîðèñòîâóþòü êà áåëüíå 
é ñóïóòíèêîâå òåëåáà÷åííÿ, ìîáіëüíèé і äðîòîâèé òåëåôîííі 
çâ’ÿçêè, ïîøòîâó ñëóæáó, ñïåöіàëüíèõ êóð’єðіâ òîùî.

Ó ïðîöåñі ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü îáîâ’ÿçêîâî áåðóòü 
ó÷àñòü äâà îá’єêòè — ïåðåäàâà÷ (äæåðåëî ïîâіäîì ëåíü)
і ïðèéìà÷, à òàêîæ ñåðåäîâèùå ïåðåäàâàííÿ (êàíàë çâ’ÿçêó) 
(ìàë. 1.8). Âàø äðóã àáî ïîäðóãà, ùî ðîçïîâіäàє öіêàâó іñ-
òîðіþ, є ïåðåäàâà÷åì ïîâіäîìëåííÿ, à òі, õòî їõ ñëóõàþòü, —
ïðèéìà÷àìè ïîâіäîìëåííÿ.

Мал. 1.8. Схема передавання повідомлень Мал 1 передавання пов ь
Äëÿ çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü ñó÷àñíà ëþäèíà âèêîðèñòî-

âóє ðіçíîìàíіòíі íîñії:
 ● âëàñíó ïàì’ÿòü (ãîëîâíèé ìîçîê);
 ● ïàïіð;
 ● ìàãíіòíі é îïòè÷íі äèñêè;
 ● ôëåøïàì’ÿòü òîùî (ìàë. 1.9).

Мал. 1.9. Носії даних
Ïðîöåñ çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü çäåáіëüøîãî є íàñòóïíèì 

ïіñëÿ ïåðåäàâàííÿ ïîâіäîìëåíü (ìàë. 1.10).
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Мал. 1.10. Схема інформаційного процесу зберігання повідомлення

Öіêàâі ôàêòè ç іñòîðії
Завдяки тому, що збереглися повідомлення давніх цивілізацій,

наприклад шумерів (мал. 1.11), що жили в Азії, на території між річ-
ками Тигр і Євфрат (Межиріччя), понад 6 тис. років тому, можемо
не тільки дізнатися про їх наукові досягнення в галузі математики,
астрономії, будівництва тощо, але й прочитати повідомлення про
їхній побут, поточні справи та стосунки в родинах.

Мал. 1.12.
Трипільська іграшка

Мал. 1.11. Глиняна
табличка з повідомленням 

шумерською мовою

А життя людей трипільської культури ми можемо уявляти тільки
на підставі побутових речей і глиняних скульптур людей, звірів
(мал. 1.12), птахів тощо.

Ðåçóëüòàòîì îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü є íîâå ïîâіäîì-
ëåííÿ, ùî ôіêñóєòüñÿ â ïàì’ÿòі ëþäèíè àáî íà іíøîìó íîñії. 
Ïðàöþþ÷è ç ïіäðó÷íèêîì, ÷èòàєòå òåêñò, ðîçãëÿäàєòå ìà-
ëþíêè ÷è ñõåìè. Òàêèì ÷èíîì âè îïðàöüîâóєòå ïîâіäîìëåííÿ 
(ìàë. 1.13). Çìіñò ïðî÷èòàíîãî çàëèøàєòüñÿ ó âàøіé ïàì’ÿòі 
ó âèãëÿäі íîâîãî ïîâіäîìëåííÿ.

Мал. 1.13. Схема опрацювання повідомлення на прикладі
створення вітальної листівки
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Ïіñëÿ îòðèìàííÿ çàïèòàííÿ âіä òîâàðèøêè ÷è òîâàðèøà 
ïðî âàøі âðàæåííÿ âіä ïåðåãëÿíóòîãî ôіëüìó âè îïðàöüî-
âóєòå éîãî òà ñòâîðþєòå íîâå ïîâіäîìëåííÿ — ðîçïîâіäü ïðî 
îñíîâíі ìîìåíòè ôіëüìó òà ñâîї âіä÷óòòÿ âіä ïåðåãëÿäó.

Áóäü-ÿêå ïåðåòâîðåííÿ ïîâіäîìëåííÿ є éîãî îïðàöþ-
âàííÿì:

 ● ïåðåêëàä òåêñòó іíøîþ ìîâîþ;
 ● ìàëþâàííÿ íàòþðìîðòó çà çðàçêîì;
 ● ãðà ìóçèêàíòà çà íîòíèì çàïèñîì òîùî.

Îïðàöüîâóâàòè ïîâіäîìëåííÿ ëþäèíà ìîæå ç âèêîðèñòàí-
íÿì ðіçíîìàíіòíèõ ïðèñòðîїâ:

 ●  ïіñëÿ íàòèñíåííÿ íà êëàâіøó êëàâіàòóðè íà åêðàíі ìî-
íіòîðà ç’ÿâëÿєòüñÿ çîáðàæåííÿ ëіòåðè;

 ●  ïіñëÿ îòðèìàííÿ ìîáіëüíèì òåëåôîíîì ñèãíàëó âèêëèêó 
âìèêàєòüñÿ ìåëîäіÿ äçâіíêà âèêëèêó òîùî.
Ñëіä çàóâàæèòè, ùî âñі îïåðàöії â çàçíà÷åíèõ ïðèñòðîÿõ 

çäіéñíþþòüñÿ â ïîðÿäêó, ÿêèé ïåðåäáà÷èëà ëþäèíà.
Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Інформація — це результат сприйняття й опрацювання повідо-
млень, які людина отримала з навколишнього світу. Різні люди 
після отримання однакового повідом лення можуть отримати різну 

інформацію. Це залежить від особливостей самої людини, її життєвого
досвіду, знань, кмітливості тощо.

Повідомлення, які подано так, що їх зручно зберігати, передавати 
та опрацьовувати, утворюють дані.

Процеси передавання, опрацювання, зберігання повідом лень назива-я
ють інформаційними процесами. У процесі передавання повідомленья
обов’язково беруть участь два об’єкти — передавач (джерело повідо-
млень) і приймач, а також середовище передавання (канал зв’язку).
Для зберігання повідомлень сучасна людина використовує різноманітні я
носії: власну пам’ять (головний мозок), папір, магнітні та оптичні диски, 
флешкарти тощо. Результатом опрацювання повідомлень є нове повідо-я
млення, що фіксується в головному мозку людини або на іншому носії.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßê ëþäèíà ñïðèéìàє ïîâіäîìëåííÿ? ßêі áóâàþòü ïîâі-

äîìëåííÿ çà ñïîñîáîì ñïðèéíÿòòÿ?
2. Ùî òàêå äàíі? Õòî àáî ùî ìîæå îïðàöüîâóâàòè äàíі?
3. ßêі íîñії ïîâіäîìëåíü âè âèêîðèñòîâóєòå?
4. ßêі ïðîöåñè íàçèâàþòüñÿ іíôîðìàöіéíèìè?
5. Ó ÷îìó ïîëÿãàþòü ïðîöåñè çáåðіãàííÿ, ïåðåäàâàííÿ, îïðà-
öþâàííÿ ïîâіäîìëåíü?
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ЛÎáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ëþäèíà âèêîðèñòîâóє ïðèñòðîї äëÿ 

ñïðèéíÿòòÿ ïîâіäîìëåíü? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
2. ßêèé çâ’ÿçîê ìіæ ïîâіäîìëåííÿìè é äàíèìè?
3. Äëÿ ÷îãî ëþäèíà çáåðіãàє ïîâіäîìëåííÿ?
4. ßêі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ?
5. ßêі ïðèñòðîї âèêîðèñòîâóє ëþäèíà, çäіéñíþþ÷è і íôîð-
ìàöіéíі ïðîöåñè çáåðіãàííÿ òà îïðàöþâàííÿ ïîâіäîì ëåíü?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Íàçâіòü îðãàíè ÷óòòÿ, ÿêèìè ëþäèíà ñïðèéíÿëà, ùî:
à) öóêåðêà ñîëîäêà; â) íåáî áëàêèòíå; ä) ïіñîê òåïëèé;
á) ìóçèêà ãó÷íà; ã) іãðàøêà ì’ÿêà; å) ñіíî çàïàøíå.
2. Âèêîíàéòå ãðóïîâèé ïðîєêò Íîñії ïîâіäîìëåíü. Îá’єä-
íàéòåñÿ ó ãðóïè ïî 3–4 îñîáè. Ðîçïîäіëіòü ìіæ ó÷àñíè-
êàìè ãðóïè îáîâ’ÿçêè ùîäî ïîøóêó ïîòðіáíèõ äàíèõ, 

óçàãàëüíåííÿ çíàéäåíèõ âіäîìîñòåé і ïіäãîòîâêè ïіäñóìêîâîї 
ïðåçåíòàöії:

1.  Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Íîñії ïîâіäîìëåíü, ðîçìіñòèâøè 
íà ïåðøîìó ñëàéäі íàçâó ïðåçåíòàöії òà ñêëàä ãðóïè, 
à íà êіëüêîõ íàñòóïíèõ — çîáðàæåííÿ íîñіїâ ïîâіäî-
ìëåíü ç âêàçіâêîþ âіäïîâіäíîãî ïåðіîäó іñòîðії ëþäñòâà.

2.  Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 1.2.2, ïåðåøëіòü ñòâîðåíó ïðåçåíòàöіþ âà-
øîìó â÷èòåëþ/â÷èòåëüöі іíôîðìàòèêè ñïîñîáîì, ÿêèé 
âіí/âîíà âêàæå. Ïðîäåìîíñòðóéòå ïðåçåíòàöіþ êëàñó.

3. Ïіäãîòóéòå ïðåçåíòàöіþ ïðî òå, ÿê òâàðèíè òà ðîñëèíè 
îòðèìóþòü і ïåðåäàþòü ïîâіäîìëåííÿ. Çáåðåæіòü ïðåçåí-
òàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 1.2.3.
4. Íàâåäіòü ïðèêëàäè äàíèõ, ÿêі âè âèêîðèñòîâóєòå â íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñі íà óðîêàõ ç ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, ìà-
òåìàòèêè, іñòîðії. Çàïèøіòü ïî äâà ïðèêëàäè ç êîæíîãî 

íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà â òåêñòîâèé äîêóìåíò, ÿêèé çáåðåæіòü 
ó âàøіé ïàïöі ç іìåíåì çàâäàííÿ 1.2.4.
5. Çàâäàííÿ â Іíòåðíåòі. Äîáåðіòü ïàðè «äæåðåëî-
ïðèéìà÷» ç íàâåäåíèõ çîáðàæåíü. Àäðåñà âïðàâè: 
https://learningapps.org/watch?v=pfxi vszh221.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ùî òàêå òåõíîëîãіÿ? ßêі òåõíîëîãії âè çíàєòå?
2.  Îïèøіòü ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðіâ ó ðіçíèõ 

ãàëóçÿõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
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У цьому пункті йтиметься про:
 ► інформаційні системи;
 ► інформаційні технології;
 ► роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ 

Ïîìіðêóéòå (ìàë. 1.14):
● 

● 
●

Мал. 1.14. Об’єкти, пов’язані з інформаційними процесами

ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, äëÿ ðåàëі-
çàöії іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ âè-
êîðèñòîâóþòü ðіçíîìàíіòíі çàñîáè. 
Ðîçãëÿíåìî ÿê ïðèêëàä ñèñòåìó 
ïðîäàæó çàëіçíè÷íèõ êâèòêіâ 
íà ïîїçäè Óêðçàëіçíèöі. Ïðîäàæ 
êâèòêіâ çäіéñíþєòüñÿ ïî âñіé òå-
ðèòîðії Óêðàїíè і íàâіòü çà її ìå-
æàìè. Ïðèäáàòè êâèòêè ìîæíà 
â êàñàõ çàëіçíè÷íèõ âîêçàëіâ 
(ìàë. 1.15), â àâòîìàòàõ ïðîäàæó 
êâèòêіâ (òåðìіíàëàõ) (ìàë. 1.16), 
÷åðåç ðіçíîìàíіòíі іíòåðíåò-ñàéòè 

ïðîäàæó êâèòêіâ (íàïðèêëàä, ñàéò Óêðçàëіçíèöі — http://
www.uz.gov.ua, Ïðèâàò24 — https://next.privat24.ua/train-
tickets/purchase) òîùî. Äîñòóï äî ñàéòіâ ïðîäàæó êâèòêіâ 
ìàþòü êîðèñòóâà÷і ðіçíîìàíіòíèõ êîìï’þòåðіâ, ïіäêëþ÷å-

1.3.  ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÑÈÑÒÅÌÈ. ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ. ÐÎËÜ
ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ Ó ÆÈÒÒІ ÑÓ×ÀÑÍÎЇ ËÞÄÈÍÈ

Система (грец. σύστημα — 
поєднання, будова,
організація) — сукупність
частин, пов’язаних
спільним призначенням 
або дією.

Термінал (лат. terminus — s
кінець, кінцева ціль) — 
комп’ютер, доступ до якого
має багато користувачів.
Зазвичай використову-
ється для введення та 
виведення даних.

Ïîìіðêóéòå (ìàë. 1.14):
● Які операції здійснюються під час прогнозування погоди? Де ви-

користовують ці прогнози? ● Як швидко знайти книжку у великій бі-
бліотеці? ● Звідки працівник залізничної каси знає, які місця в поїздах
вільні?
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íèõ äî Іíòåðíåòó. Äóæå çðó÷íî êóïóâàòè êâèòêè ç âèêîðèñ-
òàííÿì ìîáіëüíèõ êîìï’þòåðіâ — íîóòáóêіâ, ïëàíøåòíèõ 
êîìï’þòåðіâ, ñìàðòôîíіâ (ìàë. 1.17).

ßêùî êóïіâëÿ êâèòêіâ âіäáóâàєòüñÿ â êàñі âîêçàëó, òî êà-
ñèð íàäñèëàє (ïåðåäàє) íà âèìîãó ïàñàæèðà çàïèò ùîäî íàÿâ-єє
íîñòі âіëüíèõ ìіñöü ó ïîїçäі (ìàë. 1.18). Ó çàïèòі çàçíà÷àєòüñÿ 
ìàðøðóò (çâіäêè âіä’їæäæàòèìå ïàñàæèð і äî ÿêîї ñòàíöії 
їõàòèìå), äàòà òà âіäîìîñòі ïðî ïîїçä.

ßêùî ïàñàæèð íå çíàє âñіõ âіäîìîñòåé ïðî ïîїçäêó, 
òî ìіæ íèì, êàñèðîì і öåíòðàëüíèì êîì ï’þòåðîì Óêðçà-
ëіçíèöі ìîæå âіä áóòèñÿ êіëüêà îáìіíіâ ïîâіäîìëåííÿìè. 
Ïіñëÿ ÷îãî äðóêóєòüñÿ êâèòîê, é îäíî÷àñíî äî öåíòðàëü-
íîãî êîìï’þòåðà Óêðçàëіçíèöі íàäõîäèòü ïîâіäîìëåííÿ, ùî 
íà öåé ðåéñ âіäïîâіäíå ìіñöå âæå çàéíÿòî. Âіäîìîñòі ïðî êó-
ïіâëþ êâèòêà íà öåé ðåéñ îïðàöüîâóþòü і çàíîñÿòü ó ïàì’ÿòü 
öåíòðàëüíîãî êîìï’þòåðà.

Мал. 1.18. Відомості про наявність вільних місць у вагоні № 13

Мал. 1.15. Каса 
продажу квитків

на поїзди

Мал. 1.16.
Термінал продажу 
квитків на поїзди

Мал. 1.17. Квиток на поїзд, 
куплений з використанням

смартфона
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ßê áà÷èìî, ïіä ÷àñ ðîáîòè ñè-
ñòåìè ç ïðîäàæó êâèòêіâ íà ïî-
їçäè (ìàë. 1.19) âіäáóâàþòüñÿ 
ðіçíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè: ïå-
ðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà çáå-
ðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü. Ñèñòåìè, 
ÿêі çàáåçïå÷óþòü çäіéñíåííÿ 
іíôîð ìàöіéíèõ ïðîöåñіâ, íàçèâà-
þòü іíôîðìàöіéíèìè ñèñòåìàìè.

Іíôîðìàöіéíèìè ñèñòåìàìè
(ñêîðî÷åíî ІÑ) є ñèñòåìà êåðó-
âàííÿ ïîëüîòàìè ëіòàêіâ, ñëóæáà 

ïðîãíîçóâàííÿ ïîãîäè, áіáëіîòåêà, ñëóæáà íîâèí íà òåëåáà-
÷åííі òîùî. Ñëіä çàóâàæèòè, ùî іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè іñíó-
âàëè äàâíî, òіëüêè іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè â íèõ çäіéñíþâàëèñü 
àáî âðó÷íó, àáî ç âèêîðèñòàííÿì ìåõàíі÷íèõ ïðèñòðîїâ.

Âèêîðèñòàííÿ êîìï’þòåðíîї òåõíіêè, é îñîáëèâî êîìï’þ-
òåðíèõ ìåðåæ, çíà÷íî ïðèøâèäøèëî âèêîíàííÿ іíôîðìàöіé-
íèõ ïðîöåñіâ â іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåìàõ.

Îñíîâíèìè ñêëàäîâèìè êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìà-
öіéíèõ ñèñòåì є òåõíі÷íі ïðèñòðîї, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ ïåðåäàâàííÿ, çáåðіãàííÿ òà îïðàöþâàííÿ ïîâіäîìëåíü, 
і êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè, çà âêàçіâêàìè ÿêèõ çäіéñíþþòüñÿ 
âñі íàçâàíі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè.

ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÒÅÕÍÎËÎÃІЇ

Ïîìіðêóéòå
●

● ● 

Ïîìіðêóéòå
● Знімки фрагментів вікон яких програм подано на малюнку 

(мал. 1.21)? ● Які дані опрацьовують ці програми? ● Що є результа-
том опрацювання даних у цих програмах?

Мал. 1.19. Робота складових 
системи продажу 

залізничних квитків

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå

Віктор Михайлович Глушков (1923–1982) 
(мал. 1.20), один з найвідоміших українських 
учених у галузі інформаційних технологій, го-
ворив: «Навряд чи можна сумніватися, що в 
майбутньому значна частина закономірностей 
навколишнього світу буде пізнаватися та вико-
ристовуватися автоматичними помічниками лю-
дини. Але настільки ж безсумнівно й те, що все
найважливіше у процесах мислення та пізнання
завжди належатиме людині».

Мал. 1.20.
Віктор Михайлович 

Глушков



1Р
ОЗ
ДІ

Л

Мал. 1.21. Фрагменти знімків комп’ютерних екранів

Âіäîìîñòі ïðî ïîñëіäîâíіñòü
âèêîíàííÿ îêðåìèõ äіé ïіä ÷àñ âè-
ãîòîâëåííÿ äåÿêîãî îá’єêòà, ïðî
ïîòðіáíі äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìàòåðі-
àëè, іíñòðóìåíòè òà îáëàäíàííÿ
íàçèâàþòü òåõíîëîãієþ.

Іñíóє äóæå áàãàòî ðіçíîìàíіòíèõ
òåõíîëîãіé. Íàïðèêëàä, òåõíîëîãіÿ
äîãëÿäó çà çåðíîâèìè êóëüòóðàìè,
òåõíîëîãіÿ âèãîòîâëåííÿ òåëå-
âіçîðà, òåõíîëîãіÿ âèãîòîâëåííÿ
ñåðâåòêè ç ïàïåðó, òåõíîëîãіÿ âè-
ãîòîâëåííÿ êíèæêè òîùî.

Ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі âàæ-
ëèâå ìіñöå ïîñіäàþòü іíôîðìà-
öіéíі òåõíîëîãії (ñêîðî÷åíî ІÒ). 
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії îïèñóþòü
îñîáëèâîñòі çäіéñíåííÿ іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ ç âèêîðèñ-
òàííÿì êîìï’þòåðíîї òåõíіêè. Ðîçðіçíÿþòü іíôîðìàöіéíі 
òåõíîëîãії îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ, ãðàôі÷íèõ çîáðàæåíü
(ìàëþíêіâ і ôîòîãðàôіé) (ìàë. 1.22), ÷èñëîâèõ äàíèõ, çâóêó, 
âіäåî, ïåðåäàâàííÿ äàíèõ êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè òîùî.

ÐÎËÜ ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ Ó ÆÈÒÒІ ÑÓ×ÀÑÍÎЇ ËÞÄÈÍÈ 

Ïðèãàäàéòå
●

●

Ó íàø ÷àñ іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії âèêîðèñòîâóþòü ó íà-
óöі, ïðîìèñëîâîñòі, òîðãіâëі, óïðàâëіííі, áàíêіâñüêіé ñèñòåìі, 

Ïðèãàäàéòå
● Які інформаційні технології ви використовуєте, коли готуєтеся

до уроків? ● Чи використовуєте ви комп’ютерні засоби для проведення 
обрахунків, для планування своєї діяльності на тиждень, місяць?

Мал. 1.22. Опрацювання
зображень з використанням 

комп’ютера

Технологія (грец. τεχνη —
майстерність, ремесло
і λόγος — слово, учення) — 
опис способів виготов-
лення виробів, надання 
послуг тощо.
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îñâіòі, ìåäèöèíі, òðàíñïîðòі, çâ’ÿçêó, ñіëüñüêîìó ãîñïîäàð-
ñòâі, ñèñòåìі íàäàííÿ äîïîìîãè ëþäÿì ç іíâàëіäíіñòþ òà іí-
øèõ ãàëóçÿõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè.

Îäíå ç áàãàòüîõ çàñòîñóâàíü ІÒ ó íàóêîâіé ñôåðі — öå ïðî-
âåäåííÿ âіðòóàëüíèõ (іìіòàöіéíèõ) äîñëіäіâ.

Ó äåÿêèõ âèïàäêàõ ñòâî-
ðèòè âіäïîâіäíі ðåàëüíі óìîâè
äîñëіäó âçàãàëі íåìîæëèâî.
Íàïðèêëàä, íåìîæëèâî ñòâî-
ðèòè óìîâè äëÿ äîñëіäæåííÿ
íàñëіäêіâ ïіäâèùåííÿ òåì-
ïåðàòóðè Ñâіòîâîãî îêåàíó
íà îäèí ãðàäóñ. Ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ âèêîðèñòîâóþòü âіð-

òóàëüíі (іìіòàöіéíі) äîñëіäæåííÿ. Çíàþ÷è çàêîíîìіðíîñòі 
ïåðåáіãó ïåâíèõ ïðèðîäíèõ ïðîöåñіâ, ñêëàäàþòü êîìï’þòåðíó
ïðîãðàìó, ÿêà ïðîãíîçóє ìîæëèâі íàñëіäêè òàêèõ ïðîöåñіâ 
(ìàë. 1.23).

Прогноз зміни температури повітря на Землі в 2060 році порівняно з 1960 роком

Мал. 1.23. Модель зміни температури в 2060 році

ßêáè â 1986 ðîöі çàìіñòü äîñëіäіâ íàä îáëàäíàííÿì 
×îðíîáèëüñüêîї àòîìíîї åëåêòðîñòàíöії áóëî âèêîðèñòàíî 
êîìï’þòåðíó ïåðåâіðêó ìîæëèâèõ íàñëіäêіâ ðîáîòè ó çìіíå-
íèõ óìîâàõ, òî ñòðàøíіé àâàðії ìîæíà áóëî á çàïîáіãòè.

Віртуальний (франц. virtuel —l
умовний, можливий) —
вигаданий, уявний.
Модель (франц. modele — 
зразок, приклад для
наслідування) — зразок, що 
відтворює, імітує будову й дію 
якого-небудь об’єкта.
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ЛÂàæëèâó ðîëü âіäіãðàþòü ІÒ 
ó âèðîáíèöòâі. Ìîäåëþâàííÿ 
òà êîíñòðóþâàííÿ âèðîáіâ 
ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
çíà÷íî ñêîðî÷óє òåðìіí їõ ðîç-
ðîáêè, ïіäâèùóє їõ åôåêòèâ-
íіñòü і ÿêіñòü, çíèæóє âàðòіñòü. 
Íàïðèêëàä, ÿêùî äî çàñòîñó-
âàííÿ êîìï’þòåðà ó ïðîєêòó-
âàííі âіä ìîìåíòó âèíèêíåííÿ 
іäåї ñòâîðåííÿ íîâîї ìîäåëі àâ-
òîìîáіëÿ äî éîãî âèãîòîâëåííÿ ïðîõîäèëî 5–6 ðîêіâ, òî òåïåð 
öåé ÷àñ ñòàíîâèòü ìåíøå íіæ 1 ðіê (ìàë. 1.24).

Ó ñôåðі îñâіòè іñíóє âåëèêà êіëüêіñòü íàâ÷àëüíèõ, êîíòðî-
ëþþ÷èõ, ðîçâèâàëüíèõ, іãðîâèõ òà іíøèõ êîìï’þòåðíèõ ïðî-
ãðàì ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ. 

Îñíîâíèìè íàïðÿìàìè çàñòîñóâàííÿ ІÒ є:
 ● îá÷èñëåííÿ, ùî ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ çàòðàò ÷àñó;
 ● ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ ìîäåëåé îá’єêòіâ і ïðîâåäåííÿ 

êîìï’þòåðíèõ äîñëіäіâ;
 ● çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ðіçíîìàíіòíèõ àâòîìàòіâ і ðîáîòіâ;
 ● çàáåçïå÷åííÿ çáåðіãàííÿ òà îïðàöþâàííÿ âåëèêèõ îáñÿ-

ãіâ äàíèõ;
 ● çàáåçïå÷åííÿ øâèäêîãî îáìіíó äàíèìè;
 ● êåðóâàííÿ ïðîìèñëîâîþ òà ïîáóòîâîþ òåõíіêîþ ç âèêî-

ðèñòàííÿì âáóäîâàíèõ êîìï’þòåðіâ;
 ● ïіäòðèìêà âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ і äèñöèïëіí;
 ● îðãàíіçàöіÿ äèñòàíöіéíîãî íàâ÷àííÿ ó÷íіâ, ñòóäåíòіâ, 

ôàõіâöіâ, ùî îñîáëèâî êîðèñíî äëÿ âіääàëåíèõ ìàëèõ 
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, äëÿ ëþäåé ç îñîáëèâèìè îñâіòíіìè 
ïîòðåáàìè òà іíøі.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Інформаційні технології надають можливість людям з особливими 

потребами вести активний спосіб життя, займатися науковою діяль-
ністю. Прикладом цього є життя одного з відомих фізиків-теоретиків 
С тівена Гокінга (1942–2018). Унаслідок захворювання він уже після 25
років не мав змоги самостійно ходити, а в 32 роки практично повністю 
втратив можливість рухатися. У 43 роки С. Гокінг перестав говорити.
Спілкувався з колегами та рідними він підняттям брови, коли йому вка-
зували правильну літеру.

Мал. 1.24. Модель автомобіля, 
яку створено з використанням 

комп’ютерної програми
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Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, на-
зивають інформаційними системами.
Основними складовими комп’ютеризованих інформаційних си стем

є технічні пристрої, які використовують для передавання, зберігання
та опрацювання повідомлень, і комп’ютерні програми, за вказівками
яких здійснюються всі названі інформаційні процеси.

Інформаційні технології описують особливості здійснення інфор-ї
маційних процесів з використанням ком п’ютерної техніки. Розрізняють
інформаційні технології опрацювання текстів, зображень (малюн-
ків і фотографій), числових повідомлень, звуку, відео тощо.

Основними напрямами застосування інформаційних технологій є: 
виконання обчислень, створення комп’ютерних моделей, зберігання 
та опрацювання великих обсягів даних, забезпечення роботи автома-
тів і роботів, керування промисловою та побутовою технікою, забезпе-
чення навчання всіх верств населення, у тому числі й дистанційно.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå іíôîðìàöіéíà ñèñòåìà? Íàâåäіòü ïðèêëàäè ІÑ.

2. ßêі ñêëàäîâі êîìï’þòåðèçîâàíèõ іíôîðìàöіéíèõ ñèñòåì âè
çíàєòå? Ïîÿñíіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ.
3. Ùî òàêå òåõíîëîãіÿ?
4. ßêі òåõíîëîãії íàçèâàþòü іíôîðìàöіéíèìè?
5. ßêі âè çíàєòå íàïðÿìè âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõ-
íîëîãіé ó ñó÷àñíîìó ñóñïіëüñòâі?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßêі êîìï’þòåðèçîâàíі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè âè âèêî-

ðèñòîâóєòå âäîìà; ïіä ÷àñ ïîäîðîæåé?
2. ßêі êîìï’þòåðèçîâàíі іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè âèêîðèñòîâó-
þòü ó âàøіé øêîëі? Íàâåäіòü ïðèêëàäè òà îïèøіòü їõ ñêëàäîâі.

Змінити спосіб спілкування допоміг 
американський учений Волт Волтош, який 
створив програму, що допомагала вченому
вибирати слова натисненням на відповідний
перемикач. В останні роки свого життя він міг 
натискати перемикач тільки правою щокою
(мал. 1.25). Набраний у такий спосіб текст
озвучувався відповідною програмою. Так 
Стівен Гокінг отримав новий комп’ютерний
голос.

До кінця свого життя С. Гокінг активно 
працював, понад 30 років був професором
Кембриджського університету.

í

Мал. 1.25.
Стівен Гокінг
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Л3. ×îìó òåõíîëîãії íàçèâàþòü іíôîðìàöіéíèìè? ßêі іíôîð-
ìàöіéíі òåõíîëîãії âàì âіäîìі ç ïî÷àòêîâîї øêîëè? ßêå їõ 
ïðèçíà÷åííÿ?
4. ×è âèêîðèñòîâóє іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії ïèñüìåííèê, 
æóðíàëіñò? ßêùî òàê, òî ïîÿñíіòü, ÿêі òà ÿê.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíî-

ëîãіé ó ðіçíèõ ãàëóçÿõ äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
2. Ùî ç íàâåäåíîãî íèæ÷å є іíôîðìàöіéíèìè ñèñòåìàìè:

à) êóëіíàðíà êíèæêà;
á) ðåãóëþâàëüíèê ðóõó àâòîìîáіëüíîãî òðàíñïîðòó;
â) äàò÷èê òåìïåðàòóðè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà;
ã) Âіêіïåäіÿ;
ä) àåðîïîðò?

Âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.
3. Îïèøіòü øêіëüíó áіáëіîòåêó ÿê іíôîðìàöіéíó ñèñòåìó.
4. Çàïèøіòü ó çîøèò, ó ÿêèõ ñôåðàõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі âè-
êîðèñòîâóþòü òàêі іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії:

à) îïðàöþâàííÿ òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ;
á) îïðàöþâàííÿ ÷èñëîâèõ äàíèõ;
â) îïðàöþâàííÿ çâóêó, âіäåî;
ã) ïåðåäàâàííÿ äàíèõ êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè;
ä) êîìï’þòåðíà ãðàôіêà.

5. Âèêîíàéòå âïðàâó, ðîçìіùåíó çà àäðåñîþ: https://
learningapps.org/watch?v=p2yk8dv7j21. Ïîçíà÷òå 
ñèìâîëîì  іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãії, ÿêі ìîæóòü,  
íà âàøó äóìêó, áóòè âèêîðèñòàíі â ðîáîòі ëþäåé 
ïåâíèõ ïðîôåñіé, òà ñèìâîëîì — òі, âèêîðèñòàííÿ 
ÿêèõ âèêëèêàє ñóìíіâ. 

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Äëÿ ÿêèõ öіëåé âèêîðèñòîâóþòü êîìï’þòåð?
2. ×èì êîìï’þòåðè âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí âіä î äíîãî?

У цьому пункті йтиметься про:
 ► види комп’ютерів;
 ► види персональних комп’ютерів;
 ► комп’ютер як інформаційну систему.

1.4.  ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ. ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÈÉ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ 
ßÊ ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ
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ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ ÁÓÂÀÞÒÜ ÐІÇÍІ 

Ïîìіðêóéòå 
● ● 

● 

Мал. 1.26. Комп’ютери

ßê âè âæå ïåðåñâіä÷èëèñÿ,
êîìï’þòåðè áóâàþòü ðіçíі. Íàé-
ïîøèðåíіøèìè íà ñüîãîäíі є òàê 
çâàíі ïåðñîíàëüíі êîìï’þòåðè
(ñêîðî÷åíî ÏÊ) (ìàë. 1.27). Ïåðñî-
íàëüíèìè їõ íàçèâàþòü òîìó, ùî 
ïðèçíà÷åíі âîíè äëÿ ðîáîòè îä-
íієї ëþäèíè (ïåðñîíè). Ñàìå òàêі 
êîìï’þòåðè âèêîðèñòîâóþòü ó 
øêîëàõ, ìàãàçèíàõ, óäîìà, ó ðіçíî-
ìàíіòíèõ îðãàíіçàöіÿõ.

Àëå ìîæëèâîñòі ïåðñîíàëüíèõ
êîìï’þòåðіâ íåäîñòàòíі, ÿêùî íå-
îáõіäíî ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷і, ùî 
ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ îáñÿãіâ ñêëàä-

íèõ îá÷èñëåíü, íàïðèêëàä äëÿ ðîçðàõóíêіâ ðóõó êîñìі÷-
íèõ îá’єê òіâ. Äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ñóïåðêîìï’þòåðè
(ìàë. 1.28). Ç êîæíèì ç òàêèõ êîìï’þòåðіâ ìîæóòü îäíî-
÷àñíî ïðàöþâàòè áàãàòî êîðèñòóâà÷іâ, ÿêі íàâіòü ïåðåáóâà-
þòü ó ðіçíèõ êðàїíàõ ñâіòó.

Мал. 1.29. Комп’ютер 
в автомобілі

Мал. 1.28. Найпотужніший у світі 
станом на листопад 2021 року

суперкомп’ютер Fugaku (Японія)

Ïîìіðêóéòå
● Чи знайомі вам комп’ютери, зображені на малюнку 1.26? ● Які з 

них ви вже бачили? ● Чим вони відрізняються один від одного?

Персона (лат. persona) — 
особа, одна людина.
Супер (лат. super —r
зверху, над) — головний, 
найбільший, вищої якості.

Мал. 1.27. Стаціонарний 
персональний комп’ютер



1Р
ОЗ
ДІ

ЛÊðіì ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þ òåðіâ і ñóïåðêîìï’þòåðіâ, øè-
ðîêî çàñòîñîâóþòüñÿ êîìï’þòåðè, ùî âáóäîâóþòüñÿ âñåðå-
äèíó ðіçíèõ ïîáóòîâèõ і ïðîìèñëîâèõ ïðèñòðîїâ (ìàë. 1.29). ó
Òàêі ñàìі êîìï’þòåðè âèêîðèñòîâóþòü ó íàáîðàõ êîíñòðóêòî-
ðіâ ðîáîòіâ LEGO, Micro:bit, Arduino òà іíøèõ.

Öіêàâі ôàêòè ç іñòîðії
Перший у СРСР персональний комп’ютер МИР (рос. Машина 

для Инженерных Расчетов — машина для інженерних розрахун-
ків) створено в 1965 р. в Києві в Інституті кібернетики Академії наук 
України під керівництвом академіка В. М. Глушкова (мал. 1.30).

Ющенко Катерина Логвинівна (1919–2001) (мал. 1.31) — одна 
з перших програмістів в Україні, складала програми для перших
в Україні комп’ютерів. Близько 40 років працювала в Інституті кіберне-
тики Академії наук України.

Першим персональним комп’ютером, який мав вигляд, схожий
на сучасний ПК, був комп’ютер Apple II (мал. 1.32). Його створили 
у Сполучених Штатах Америки в 1977 р. Стів Джобс і Стів Возняк.

Мал. 1.30. Комп’ютер МИР-1 Мал. 1.32. Комп’ютер 
Apple II

Мал. 1.31.
Катерина 
Ющенко

ÂÈÄÈ ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÈÕ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐІÂ 

Ïîìіðêóéòå
●

● 

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå

У червні 2020 року список найпотужніших комп’ютерів у світі очо-
лив суперкомп’ютер Fugaku (див. мал. 1.28), який розробили вчені
та інженери Японії для Центру обчислювальної науки RIKEN у місті 
Кобе (Японія). За швидкістю виконання обчислень Fugaku майже
втричі випередив американський суперкомп’ютер Summit.

Ïîìіðêóéòå
● Для яких випадків використовують ноутбуки, а для яких —

планшетні комп’ютери? ● Чи може замінити ноутбук усі інші види
комп’ютерів?
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Ñó÷àñíі ïåðñîíàëüíі êîì ï’þ-
òåðè äóæå ðіçíі. Ó ìàãàçèíàõ,
â óñòàíîâàõ, øêîëàõ âè ÷àñòіøå
ïîáà÷èòå ñòàöіîíàðíèé ïåðñî-
íàëüíèé êîìï’þòåð, ïîäіá íèé
äî òîãî, ÿêèé çîáðàæåíî íà ìà-
ëþíêó 1.27. Ëþäè, ÿêі ïîñòіéíî
ïîäîðîæóþòü, âèìóøåíі ïðàöþ-
âàòè â àâòîìîáіëÿõ, ëіòàêàõ, ïî-
їçäàõ, íà âîêçàëàõ, і òîìó âîíè
âèêîðèñòîâóþòü ïîðòàòèâíі,
àáî ìîáіëüíі, ïåðñîíàëüíі êîì-
ï’þ òåðè.

À äëÿ ëþäèíè, ÿêà õî÷å ïîєäíàòè ìîæëèâîñòі ìîáіëü-
íîãî òåëåôîíà é ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà, äóæå çðó÷íèì
є ñìàðòôîí.

ÏÎÐÒÀÒÈÂÍІ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ

Ïîðòàòèâíі, àáî ìîáіëüíі, ïåðñîíàëüíі êîìï’þòåðè íà-
áóëè îñòàííіì ÷àñîì øèðîêîãî ðîçïîâñþäæåííÿ. Ïîðòàòèâíі 
êîìï’þòåðè є êіëüêîõ âèäіâ. Çà ðîçìіðàìè і ïðèçíà÷åííÿì їõ 
ïîäіëÿþòü íà íîóòáóêè, ïëàíøåòíі êîì ï’þòåðè, ñìàðòôîíè.

Íîóòáóêè (ìàë. 1.33) çà ïðîäóêòèâíіñòþ ìàéæå íå âіäðіç-
íÿþòüñÿ âіä ñòàöіîíàðíèõ êîìï’þòåðіâ. Àëå âîíè ëåãøі, ìà-
þòü ìåíøі ðîçìіðè é çàáåçïå÷óþòü ðîáîòó áåç ïіäêëþ÷åííÿ
äî åëåêòðè÷íîї ìåðåæі ïðîòÿãîì 2–6 ãîäèí.

Ðîëü ìèøі â íîóòáóêàõ âèêîíóє іíøèé ïðèñòðіé — òà÷-
ïåä (ìàë. 1.34).

Мал. 1.33. Ноутбук Мал. 1.34. Тачпед: 1 – ліва кнопка; 
2 – чутливий до дотиків майданчик;

3 – права кнопка

Стаціонарний (лат.
stationarius — нерухомий, 
постійний, незмінний) — той, 
який має постійне місце дії або 
перебування.
Портативний (франц. porter —
нести) — зручний для того, 
щоб носити із собою.
Мобільний (лат. mobilis —
рухливий, легкий, 
швидкоплинний) — той, що 
рухається або може рухатися,
переміщуватися.

1

3

2
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Мал. 1.35. Стів Джобс 
демонструє планшетний

комп’ютер корпорації Apple

Мал. 1.36.
Смартфон

Іñíóє áàãàòî ðіçíîâèäіâ íîóò-
áóêіâ. Çà ðіçíèìè ïàðàìåò ðàìè
çàëåæíî âіä ïðèç íà÷åííÿ âèäіëÿ-
þòü íîóòáóêè äëÿ ðîáîòè âäîìà, 
íîóòáóêè äëÿ îôіñó, íîóòáóêè
äëÿ іãîð òîùî.

Ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð (ìàë.
1.35) — öåé âèä ïîðòàòèâíèõ
êîìï’þòåðіâ ìàє ïðèáëèçíî òàêå
ñàìå ïðèçíà÷åííÿ, ùî é íåâåëèêі
íîóòáóêè. Ïëàíøåòíі êîìï’þòåðè
çäåáіëüøîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ
ïåðåãëÿäó âіäåîôіëüìіâ, ïðîñëó-
õîâóâàííÿ àóäіîçàïèñіâ, ÷èòàííÿ åëåêòðîííèõ
êíèæîê, à òàêîæ äëÿ ðîáîòè â Іíòåðíåòі.

Ñìàðòôîíè (ìàë. 1.36) ïðèçíà÷åíî äëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ ìîáіëüíîãî çâ’ÿçêó, à òàêîæ äëÿ ðîáîòè
ç òåêñòàìè, â Іíòåðíåòі, ïåðåãëÿäó òà îïðàöþ-
âàííÿ ôîòîãðàôіé, âåäåííÿ äіëîâîãî ùîäåííèêà,
ïåðåãëÿäó âіäåî, ÷èòàííÿ òîùî.

Ñìàðòôîí ìîæå áóòè «ðåïåòèòîðîì» ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ, 
«ïåðñîíàëüíèì òðåíåðîì» àáî çàñòîñîâóâàòèñÿ äëÿ êîíòðîëþ 
çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ.

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐ ßÊ ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ 

Ïîìіðêóéòå
●

● 

Öіêàâі ôàêòè ç іñòîðії

Стів Джобс (1955–2011) — співзасновник 
компанії Apple Computer, разом зі Стівом Воз-
няком (мал. 1.37) — розробники одного з перших
і найуспішнішого на той період (1977 р.) персо-
нального комп’ютера Apple ІІ.

Стів Возняк (нар. 1950 р.) розробив конструкціїк
та більшість комп’ютерних програм перших моде-
лей персональних комп’ютерів Apple. На питання
про своє походження Возняк відповів: «Багато хто 
в мене запитує: «Стів, ти поляк?» Бо моє прізвище 
Возняк. Я відповідаю: «Ні, я — українець».

Мал. 1.37. Стів 
Джобс (ліворуч) 

і Стів Возняк

Ïîìіðêóéòå
● Які інформаційні процеси здійснюють пристрої комп’ютера

(мал. 1.38)? ● Чому комп’ютер вважають інформаційною системою?
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Мал. 1.38. Інформаційні процеси в комп’ютері

Óâàæíî ðîçãëÿíóâøè ñõåìó, ïîäàíó íà ìàëþíêó 1.38, 
ìîæíà äіéòè âèñíîâêó, ùî êîìï’þòåðîì çäіéñíþþòüñÿ âñі 
ðîçãëÿíóòі â ïîïåðåäíüîìó ïóíêòі іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè — 
ïåðåäàâàííÿ, îïðàöþâàííÿ òà çáåðіãàííÿ ïîâіäîìëåíü.

Óðàõîâóþ÷è, ùî öі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ çà äîïîìîãîþ êîì-
ï’þ òåðíèõ ïðîãðàì, ÿêі ñòâîðèëà ëþäèíà, ìîæåìî ç âïåâ-
íåíіñòþ ñòâåðäæóâàòè, ùî êîìï’þòåð ðàçîì ç ëþäüìè, ÿêі 
çàáåçïå÷óþòü éîãî ðîáîòó òà âèêîðèñòîâóþòü äàíі, îïðàöüî-
âàíі íèì, є ñó÷àñíîþ іíôîðìàöіéíîþ ñèñòåìîþ. Іíôîðìàöіé-
íîþ ñèñòåìîþ є і ñìàðòôîí, і ñóïåðêîìï’þòåð.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
1. Âіäêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.
2. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòîðіíêó ñàéòó Hotline (https://

hotline.ua).
3. Ïåðåéäіòü íà ñòîðіíêó ç âіäîìîñòÿìè ïðî íîóòáóêè (çà ïî-
ñèëàííÿìè: Êîìï’þòåðè. Ìåðåæі  Íîóòáóêè, ïëàíøåòè,
åëåêòðîííі êíèãè  Íîóòáóêè, óëüòðàáóêè).
4. Ó ñïèñêó êíîïêè Ñîðòóâàòè çà óñòàíîâіòü ñîðòóâàííÿ çà ïî-
ïóëÿðíіñòþ.
5. Âèáåðіòü íàçâó íàéïîïóëÿðíіøîãî ó ñïèñêó íîóòáóêà.
6. Âèçíà÷òå çíà÷åííÿ òàêèõ âëàñòèâîñòåé: ìîäåëü; êîìïà-
íіÿ-âèðîáíèê; ìіíіìàëüíà öіíà, ãðí; ìàêñèìàëüíà öіíà, ãðí; 
êіëüêіñòü ìàãàçèíіâ, ÿêі ïðîïîíóþòü öåé íîóòáóê.
7. Çàêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.
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ЛÍàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Залежно від призначення та операцій, які вони здійс нюють, 
комп’ютери поділяють на суперкомп’ютери, персональні ком-
п’ютери та комп’ютери, що вбудовані всередину різноманітних 

пристроїв і машин.
Серед персональних комп’ютерів розрізняють стаціонарні та пор-

тативні (мобільні). У свою чергу, серед портативних комп’ютерів роз-
різняють ноутбуки, планшетні комп’ютери та смартфони.

Комп’ютер — інформаційна система, оскільки він забезпечує всі 
основні інформаційні процеси: передавання, опрацювання, зберігання 
повідомлень.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíі êîìï’þòåðè?

2. Íà ÿêі âèäè ïîäіëÿþòü êîìï’þòåðè?
3. ßêі êîìï’þòåðè íàëåæàòü äî ïåðñîíàëüíèõ?
4. ßêі є âèäè ïîðòàòèâíèõ êîìï’þòåðіâ?
5.  ßêі îïåðàöії ìîæíà âèêîíóâàòè ç âèêîðèñòàííÿì ñìàðòôîíà?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ ñóïåðêîìï’þòåðè âіä ïåðñîíàëüíèõ 

êîì ï’þòåðіâ? Äëÿ ÿêèõ öіëåé âèêîðèñòîâóþòü êîìï’þòåðè 
êîæíîãî іç öèõ âèäіâ?
2. ßêі îñîáëèâîñòі âіäðіçíÿþòü íîóòáóêè âіä ïëàíøåòíèõ êîì-
ï’þòåðіâ?
3. ßêі îïåðàöії ç îïðàöþâàííÿ äàíèõ ìîæíà âèêîíóâàòè 
íà âñіõ âèäàõ ïîðòàòèâíèõ êîìï’þòåðіâ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.
4. ×è ìîæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè ñòàöіîíàðíі êîìï’þòåðè äëÿ 
òèõ ñàìèõ öіëåé, ùî é ïîðòàòèâíі êîìï’þòåðè? Âіäïîâіäü îá-
ґðóíòóéòå.
5. Äëÿ ÿêèõ öіëåé âáóäîâóþòü êîìï’þòåðè, íàïðèêëàä, â àâ-
òîìîáіëü? Ó ÿêі ùå ïðèñòðîї âáóäîâóþòü êîìï’þòåðè? Ç ÿêîþ 
ìåòîþ?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ïðîâåäіòü äîñëіäæåííÿ. Ïåðñîíàëüíі êîìï’þòåðè ÿêèõ 
âèäіâ є â êîìï’þòåðíîìó êëàñі âàøîї øêîëè òà ó âàñ óäîìà; 
äëÿ ÿêèõ öіëåé їõ âèêîðèñòîâóþòü? Äàíі äîñëіäæåííÿ çà-
íîòóéòå ó çîøèò ó òàáëèöþ.

персонального 
комп’ютера

Хто
використовує З якою метою

2

5.
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2. Ñêëàäіòü ñïèñîê ïðîôåñіé, äëÿ ÿêèõ, íà âàøó äóìêó, âè-
êîðèñòàííÿ ïîðòàòèâíèõ êîìï’þòåðіâ óêðàé íåîáõіäíî. Îá-
ґðóíòóéòå âàøó äóìêó.
3. Ñêëàäіòü ñïèñîê ïðîôåñіé, äëÿ ÿêèõ, íà âàøó äóìêó, äî-
öіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ñòàöіîíàðíі êîìï’þòåðè. Îáґðóí-
òóéòå âàøó äóìêó.

4. Ïîðіâíÿéòå ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð і ñìàðòôîí. Ùî 
â íèõ ñïіëüíå òà ùî âіäìіííå? Óçãîäæåíі âіäïîâіäі çàíî-

òóéòå ó çîøèò ó òàáëèöþ.

Спільне Відмінне

5. Çà ìàòåðіàëàìè ïóíêòó ñòâîðіòü â îäíîìó ç ãðàôі÷íèõ ðå-
äàêòîðіâ ñõåìó êëàñèôіêàöії ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ. 
Çáåðåæіòü ñòâîðåíó ñõåìó ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 1.4.5.
6. Âèêîíàéòå âïðàâó çà àäðåñîþ: https://learningapps.
org/watch?v=ps0smfopc21. Ðîçïîäіëіòü êîìï’þ òåðè 
çà їõ âèäàìè.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. ßêі ïðèñòðîї âõîäÿòü äî ñêëàäó êîìï’þòåðà?
2. ßêі ïðèñòðîї ââåäåííÿ і âèâåäåííÿ äàíèõ âè çíàєòå?

У цьому пункті йтиметься про:
 ► складові комп’ютерів;
 ► призначення складових комп’ютерів.

ÊËÀÑÈÔІÊÀÖІß ÏÐÈÑÒÐÎЇÂ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÀ 

Ïîìіðêóéòå
●

●

Мал. 1.39. Комп’ютерні пристрої

1.5. ÑÊËÀÄÎÂІ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐІÂ ÒÀ ЇÕ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß

Ïîìіðêóéòå
● Які з наведених пристроїв комп’ютера ви використовували 

(мал. 1.39)? З якою метою? ● Які інформаційні процеси реалізує ко-
жен з пристроїв?
(
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ЛÑêëàäîâі êîìï’þòåðà — öå ñóêóïíіñòü àïàðàòíèõ і ïðî-
ãðàìíèõ çàñîáіâ êîìï’þòåðà.

Àïàðàòíі çàñîáè, àíãëіéñüêîþ їõ ùå íàçèâàþòü hardware
(àíãë. hardware — òâåðäèé òîâàð), — öå ñóêóïíіñòü ðіçíîìà-
íіòíèõ ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà.

Ç ïî÷àòêîâîї øêîëè âè çíàєòå, ùî äî ñêëàäó êîìï’þòåðà 
âõîäÿòü ñèñòåìíèé áëîê, ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ (ìèøà, 
êëàâіàòóðà) òà âèâåäåííÿ äàíèõ (ìîíіòîð, ïðèíòåð). Îäíàê âè 
âæå, ìàáóòü, áà÷èëè іíøі êîìï’þòåðíі ïðèñòðîї, à ìîæëèâî, 
і ïðàöþâàëè ç íèìè.

Çàçâè÷àé âñі ïðèñòðîї êîìï’þòåðà ïîäіëÿþòü çàëåæíî âіä 
іíôîðìàöіéíèõ ïðîöåñіâ, âèêîíàííÿ ÿêèõ âîíè çàáåçïå÷óþòü 
(ìàë. 1.40).

Мал. 1.40. Схема класифікації пристроїв комп’ютера

ÏÐÈÑÒÐÎЇ ÂÂÅÄÅÍÍß ÄÀÍÈÕ 

Ïîìіðêóéòå
●
●

Âè çíàєòå, ùî îñíîâíèìè ïðèñòðîÿìè äëÿ ââåäåííÿ äàíèõ 
є êëàâіàòóðà òà ìèøà (ïîâíà íàçâà — ìàíіïóëÿòîð «ìèøà»).

Ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ ìîæíà ðîçäіëèòè çà òèïîì äà-
íèõ, ç ÿêèìè âîíè ïðàöþþòü. Òàê, ìîæíà âèäіëèòè ïðèñòðîї 

Ïîìіðêóéòå
● Які об’єкти беруть участь у процесі передавання даних? 
● Які операції здійснює людина з використанням клавіатури; миші?
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ââåäåííÿ òåêñòîâèõ (êëàâіàòóðà), ãðàôі÷íèõ (ñêàíåð, ôîòî-
êàìåðà, ãðàôі÷íèé ïëàíøåò), çâóêîâèõ (ìіêðîôîí), â іäåî (âі-
äåîêàìåðà, âåáêàìåðà) äàíèõ.

Ùå îäíієþ ãðóïîþ ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ äàíèõ є ïðèñòðîї
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êåðóâàííÿ â ðіçíèõ ïðîãðàìàõ. Äî íèõ íà-
ëåæàòü ìèøà, òà÷ïåä, ìóëüòèìåäіéíà (åëåêòðîííà) äîøêà, 
ñåíñîðíèé åêðàí, äæîéñòèê, ãåéìïåä (ìàë. 1.41), êåðìî, ïå-
äàëі, òàíöþâàëüíèé ìàéäàí÷èê (äàíñ ïåä) òîùî.

Мал. 1.42. Презентаційний 
сенсорний екран

Мал. 1.41. Геймпед

Ìóëüòèìåäіéíі (åëåêòðîííі) 
äîøêè âèêîðèñòîâóþòü çäåáіëü-
øîãî â çàêëàäàõ îñâіòè, à òàêîæ
ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðіçíîìàíіò-
íèõ ïðåçåíòàöіé.

Ñåíñîðíі åêðàíè âèêîðèñòî-
âóþòü çàçâè÷àé ó ïëàíøåòíèõ
êîìï’þòåðàõ, ñìàðòôîíàõ, òåð-
ìіíàëàõ òîùî. Ñåíñîðíі åêðàíè

âåëèêèõ ðîçìіðіâ (ìàë. 1.42) âèêîðèñòîâóþòü ó çàêëàäàõ
îñâіòè òà íà ïðåçåíòàöіéíèõ çàõîäàõ.

Óâåäåííÿ äàíèõ ó öèõ ïðèñòðîÿõ çäіéñíþєòüñÿ äîòèêîì
ïàëüöÿ àáî ñïåöіàëüíîãî âêàçіâíèêà äî ïåâíèõ äіëÿíîê ïî-
âåðõíі åêðàíà.

Геймпед (англ. game —
гра, pad — площадка, 
майданчик) — ігровий
майданчик.

Данспед (англ. dance —
танцювати, pad — площадка,
майданчик) — майданчик 
для танців.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
У комп’ютерах STEM-лабораторій, що останнім часом надходять 

у школи, використовують датчики для визначення значення темпера-
тури, вологості повітря, швидкості руху різноманітних об’єктів тощо 
(мал. 1.43).
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ÏÐÈÑÒÐÎЇ ÂÈÂÅÄÅÍÍß ÄÀÍÈÕ

● 
●

Ðåçóëüòàòè îïðàöþâàííÿ äàíèõ êîì-
ï’þòåðîì ïåðåäàþòüñÿ (âèâîäÿòüñÿ) äëÿ
ïåðåãëÿäó êîðèñòóâà÷åì. Ïðèñòðîї âè-
âåäåííÿ äàíèõ, ÿê і ïðèñòðîї їõ ââå-
äåííÿ, ìîæíà ïîäіëèòè çà òèïîì äàíèõ,
ç ÿêèìè âîíè ïðàöþþòü. Òàê, ìîæíà
âèäіëèòè ïðèñòðîї âèâåäåííÿ òåêñòî-
âèõ і ãðàôі÷íèõ äàíèõ (ìîíіòîð, ïðèíòåð, ïëîòåð), çâóêîâèõ
(íàâóøíèêè, çâóêîâі êîëîíêè) òà âіäåî (ìóëüòèìåäіéíі ïðîєê-
òîðè (ìàë. 1.44), ñåíñîðíі åêðàíè) äàíèõ. Ïåâíі ïðèñòðîї çàáåç-
ïå÷óþòü âèâåäåííÿ ÿê ãðàôі÷íèõ, òàê і âіäåîäàíèõ (ìîíіòîð, 
ìóëüòèìåäіéíі ïðîєêòîðè, ñåíñîðíі åêðàíè òîùî).

Îêðåìèé âèä ïðèñòðîїâ ñêëàäàþòü êîìóíіêàöіéíі ïðè-
ñòðîї (ìîäåì, êîìóòàòîð, ìàðøðóòèçàòîð (ðîóòåð) òîùî) — ї
ïðèñòðîї äëÿ çàáåçïå÷åííÿ îáìіíó äàíèìè â êîìï’þòåðíèõ 
ìåðåæàõ. Ç їõ âèêîðèñòàííÿì çäіéñíþєòüñÿ ÿê ââåäåííÿ, òàê 
і âèâåäåííÿ äàíèõ. Áіëüø äåòàëüíî öі ïðèñòðîї ðîçãëÿíåìî 
â íàñòóïíîìó ðîçäіëі.

 ÏÐÈÑÒÐÎЇ ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß ÄÀÍÈÕ

Ïîìіðêóéòå
● ●

Ïðèãàäàéòå
● Які пристрої ви використовували вдома або у школі для виве-

дення даних? ● Як називається пристрій, що отримує дані під час їх
передавання?

Ïîìіðêóéòå
● Які дії ми називаємо опрацюванням даних? ● Для чого призна-

чений процесор комп’ютера?

Мал. 1.44. Проєктор

Мал. 1.43. Один з комплектів пристроїв для STEM-лабораторії:
1 — датчик (детектор) руху; 2 — датчик вимірювання сили;2

3 — планшетний комп’ютер;3 4 — датчик напруги електричного струму; 
5 — датчик сили електричного струму5

2

1

3
4

5
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Îïðàöþâàííÿ äàíèõ ó êîìï’þòåðі âèêîíó-
єòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïðîöåñîðà (ìàë. 1.45). 
Âіí є ïðèñòðîєì, ùî çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ 
êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì. Øâèäêіñòü ðîáîòè êîì-
ï’þòåðà â áіëüøîñòі âèïàäêіâ âèçíà÷àєòüñÿ 
øâèä êіñòþ îïðàöþâàííÿ äàíèõ ïðîöåñîðîì.

ÏÐÈÑÒÐÎЇ ÇÁÅÐІÃÀÍÍß ÄÀÍÈÕ

● ●

ßê âè âæå çíàєòå, ùîá çáåðіãàòè äàíі, їõ çàïèñóþòü
(ôіêñóþòü) íà ðіçíîìàíіòíèõ íîñіÿõ. Ó êîìï’þòåðàõ âèêî-
ðèñòîâóþòü ðіçíі íîñії äàíèõ: ìàãíіòíі äèñêè, ôëåøìіêðî-
ñõåìè, îïòè÷íі äèñêè òîùî. À äëÿ çàïèñó òà ç÷èòóâàííÿ
ïîâіäîìëåíü іç öèõ íîñіїâ іñíóþòü âіäïîâіäíі ïðèñòðîї
(òàáë. 1.4).

Таблиця 1.4
Носії даних, що використовуються в комп’ютерах,

і пристрої для роботи з ними

Пристрій для 
роботи з носієм 

даних

Зображення пристрою 
для роботи з носієм 

даних

Жорсткий
магнітний диск

Накопичувач
на жорстких 
магнітних дисках
(вінчестер)

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Перший процесор в одному неро з’єм-

ному пристрої (мікросхемі) було ство-
рено корпорацією Intel (США) у 1971 році
(мал. 1.46). Його сконструював співробіт-
ник компанії Федеріко Фаггін для каль-
кулятора японської компанії Busicom.
Процесор міг виконувати 60 000 опера-
цій за секунду, а набір команд складався
із 46 команд. Він отримав назву Intel 4004.

Слід зазначити, що сучасні процесори здійснюють понад 
50 000 000 000 операцій за секунду.

Мал. 1.46.Мал 1 46  ПроцесорПроцесор
Intel 4004

Ïðèãàäàéòå
● Що таке носій даних? Які носії даних ви знаєте? ● Які носії даних 

використовуються в комп’ютерах?

Мал. 1.45.
Процесор
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SSD (англ. solid-state drivedd —
твердотілий накопичувач) —
комп’ютерний 
запам’ятовувальний пристрій 
на основі мікросхем пам’яті.
Картридер (англ. card —
картка, reader — читач) —
пристрій для зчитування даних
з флешкарт.

Носій даних
Пристрій для 

роботи з носієм 
даних

Зображення пристрою
для роботи з носієм 

даних

Флешмікросхеми SSD-накопичувач

Флешмікросхеми Флешнакопичувач
«флешка»

Флешмікросхеми 
(карта пам’яті)

Пристрій читання 
карток (картридер)

Ïðèñòðîї äëÿ ðîáîòè ç ìàã-
íіòíèìè äèñêàìè çàçâè÷àé 
ðîç ìіùóþòüñÿ â ñèñòåìíîìó 
áëîöі êîìï’þòåðà. Íà æîðñò-
êèõ ìàãíіòíèõ äèñêàõ çáå-
ðіãàєòüñÿ îñíîâíèé îáñÿã 
äàíèõ êîìï’þòåðà. Ó íîóòáó-
êàõ äåäàëі ÷àñòіøå îñíîâíèì 
íîñієì äàíèõ ñòàþòü SSD-
íàêîïè÷óâà÷і. Àëå ïîêè ùî їõ âàðòіñòü áіëüø íіæ óäâі÷і 
ïåðåâèùóє âàðòіñòü íàêîïè÷óâà÷іâ íà æîðñòêèõ ìàãíіòíèõ 
äèñêàõ òієї ñàìîї єìíîñòі.

Äî ïðèñòðîїâ çáåðіãàííÿ äàíèõ çі çìіííèìè íîñіÿìè íàëå-
æàòü ïðèñòðîї äëÿ ðîáîòè íà áàçі ôëåøìіêðîñõåì — öå ïåðø 
çà âñå òàê çâàíі ôëåøêè òà êàðòè ïàì’ÿòі, ÿêі âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ó ñìàðòôîíàõ, öèôðîâèõ ôîòî- òà âіäåîêàìåðàõ òîùî. 
Ó çàñòàðèõ êîìï’þòåðàõ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ äëÿ ïå-
ðåíåñåííÿ äàíèõ îïòè÷íі äèñêè.

Ñóêóïíіñòü íîñіїâ äàíèõ êîì ï’þòåðà ñêëàäàє éîãî ïàì’ÿòü.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Основною властивістю як окремих носіїв даних комп’ютера, так 

і всієї пам’яті є ємність. Значення цієї властивості для сучасних но-
сіїв даних подано в таблиці 1.5.

Продовження таблиці 1.4
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Таблиця 1.5
Значення максимальної ємності носіїв даних

станом на 2022 рік
Носій даних Значення ємності

Жорсткий магнітний диск 28 Тбайт

SSD-накопичувач 16 Тбайт

Флешнакопичувач (флешка) 1000 Гбайт

Флешкарта (карта пам’яті) 1000 Гбайт

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
1. Âіäêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.
2. Âіäêðèéòå ãîëîâíó ñòî-

ðіíêó ñàéòó Hotline (https://
hotline.ua).
3. Ïåðåéäіòü íà ñòîðіíêó ç âі-
äîìîñòÿìè ïðî ìîíіòîðè äëÿ ñòàöіîíàðíèõ ïåðñîíàëüíèõ 
êîìï’þòåðіâ (çà ïîñèëàííÿìè: Êîìï’þòåðè. Ìåðåæі 
Êîìï’þòåðíà ïåðèôåðіÿ  Ìîíіòîðè).
4. Ó ñïèñêó êíîïêè Ñîðòóâàòè çà óñòàíîâіòü ñîðòóâàííÿ çà íî-à
âèçíîþ.
5. Âèáåðіòü íàçâó äðóãîãî ó ñïèñêó ìîíіòîðà.
6. Âèáåðіòü ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ, âêëàäêó Ïðî òîâàð.
7. Âèçíà÷òå çíà÷åííÿ òàêèõ âëàñòèâîñòåé: ìîäåëü; êîìïàíіÿ-
âèðîáíèê; äіàãîíàëü åêðàíà; ìіíіìàëüíà öіíà; ìàêñèìàëüíà 
öіíà.
8. Ïåðåéäіòü íà ñòîðіíêó ç âіäîìîñòÿìè ïðî íàêîïè÷óâà÷і 
íà æîðñòêèõ ìàãíіòíèõ äèñêàõ (çà ïîñèëàííÿìè: Êîìï’þòåðè.
Ìåðåæі Êîìïëåêòóþ÷і  SSD-íàêî ïè÷óâà÷і).
9. Ó ñïèñêó êíîïêè Ñîðòóâàòè çà óñòàíîâіòü ñîðòóâàííÿ
çà îöіíêîþ òîâàðó,à ñêëàäåíîþ íà îñíîâі âіäãóêіâ êîðèñòóâà÷іâ.
10. Âèáåðіòü ó ñïèñêó íàçâó äðóãîãî SSD-íàêîïè÷óâà÷à.
11. Âèáåðіòü ó âіêíі, ùî âіäêðèëîñÿ, âêëàäêó Ïðî òîâàð.
12. Âèçíà÷òå çíà÷åííÿ òàêèõ âëàñòèâîñòåé: ìîäåëü; êîìïà-
íіÿ-âèðîáíèê; îáñÿã; ìіíіìàëüíà öіíà; ìàêñèìàëüíà öіíà.
13. Çàêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Залежно від інформаційних процесів, які вони реалізують, пристрої 
комп’ютера поділяють на пристрої введення, виведення, опрацю-
вання та зберігання даних.

Дюйм (нід. duim — великий
палець) — одиниця довжини 
в окремих країнах. 
1 дюйм = 25 25 мм.
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ЛЗа типом даних, з якими вони працюють, пристрої введення поді-
ляють на пристрої введення текстових (клавіатура),х графічних (ска-х
нер, фотокамера, графічний планшет), звукових (мікрофон), х відео
(відеокамера, вебкамера) даних. Окрему групу складають пристрої 
для забезпечення керування в різноманітних програмах (миша, тач-
пед, мультимедійна (електронна) дошка, сенсорний екран).

Розрізняють пристрої виведення текстових і х графічних даних х
(монітор, принтер, плотер), звукових (навушники, звукові колонки),х ві-
део (мультимедійні проєктори, екранні панелі) даних. Певні пристрої 
можуть виводити як графічні, так і відеодані.

Окремий вид пристроїв складають комунікаційні пристрої (мо-ї
дем, комутатор, маршрутизатор (роутер) тощо) — пристрої для забез-
печення обміну даними в комп’ютерних мережах. З їх використанням 
здійснюється як введення, так і виведення даних.

Опрацювання даних у комп’ютері виконується з використанням 
процесора.

У комп’ютерах використовують різні носії даних: магнітні диски,
флешмікросхеми, оптичні диски тощо. А для запису та зчитування 
повідомлень із цих носіїв існують відповідні пристрої — накопичувачі 
на жорстких магнітних дисках, флешнакопичувачі, картридери.

Сукупність носіїв даних комп’ютера складає його пам’ять.
Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêі ïðèñòðîї є ïðèñòðîÿìè ââåäåííÿ äàíèõ? Íàâåäіòü 

ïðèêëàäè.
2. ßêі ïðèñòðîї є ïðèñòðîÿìè âèâåäåííÿ äàíèõ? Íàâåäіòü 
ïðèêëàäè.
3. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíèé ïðîöåñîð?
4. ßêі íîñії äàíèõ âèêîðèñòîâóþòü ó êîìï’þòåðàõ?
5. ßêі ïðèñòðîї âèêîðèñòîâóþòü äëÿ äðóêóâàííÿ äàíèõ íà ïà-
ïåðі àáî íà ïëіâöі?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßêі ïðèñòðîї ââåäåííÿ äàíèõ âè âèêîðèñòîâóâàëè? Äàíі 

ÿêèõ òèïіâ âè ââîäèëè ç âèêîðèñòàííÿì öèõ ïðèñòðîїâ?
2. ßêі ïðèñòðîї âèâåäåííÿ äàíèõ âè âèêîðèñòîâóâàëè? ßêі 
ç íèõ ïðèçíà÷åíî äëÿ âèâåäåííÿ çâóêîâèõ і âіäåîäàíèõ?
3. ßêі ïðèñòðîї, ùî âè âèêîðèñòîâóâàëè, çäіéñíþþòü âèâå-
äåííÿ ÿê òåêñòîâèõ, òàê і ãðàôі÷íèõ äàíèõ?
4. ×îìó ââàæàþòü, ùî ïðîöåñîð — öå îñíîâíèé ïðèñòðіé 
êîìï’þòåðà?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Íà îñíîâі âіäîìîñòåé, ðîçìіùåíèõ ó ïіäðó÷íèêó, ïіäãî-

òóéòå â çîøèòі ñõåìó êëàñèôіêàöії ïðèñòðîїâ ââåäåííÿ äàíèõ.

ï
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2. Íà îñíîâі âіäîìîñòåé, ðîçìіùåíèõ ó ïіäðó÷íèêó, ïіäãîòóéòå
â çîøèòі ñõåìó êëàñèôіêàöії ïðèñòðîїâ âèâåäåííÿ äàíèõ.
3. Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ ïðî îäèí ç âèäіâ ïðèñòðîїâ âè-
âåäåííÿ äàíèõ — 3D-ïðèíòåð. Îïèøіòü éîãî ïðèçíà÷åííÿ 
òà îáëàñòü âèêîðèñòàííÿ.
4. Çà ìàëþíêîì 1.47 âèçíà÷òå íàçâè òà òèïè ïðèñòðîїâ. Îïè-
øіòü, äå і äëÿ ÷îãî âîíè âèêîðèñòîâóþòüñÿ.

Мал. 1.47. Пристрої

а) г)б) д)в) е)

Çáåðåæіòü âіäïîâіäі íà çàâäàííÿ ó âàøіé ïàïöі ó òåêñòî-
âîìó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 1.5.4.

5. Ïðîâåäіòü îáãîâîðåííÿ òà çàïèøіòü ó çîøèòі ñïіëüíó 
äóìêó ñòîñîâíî òîãî, êîðèñòóâà÷і ÿêèõ ïðîôåñіé âèêîðèñ-

òîâóþòü ó ñâîїé äіÿëüíîñòі íàâåäåíі ïðèñòðîї äëÿ ðîáîòè ç äà-
íèìè:

à) äèêòîôîí; â) äæîéñòèê;
á) âіäåîêàìåðà;  ã) GPS-íàâіãàòîð.
Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ùî òàêå ôàéë, ïàïêà? Äëÿ ÷îãî âîíè ïðèçíà÷åíі?
2. Ùî òàêå êîíòåêñòíå ìåíþ îá’єêòà? ßê âіäêðèòè êîíòåê-

ñòíå ìåíþ?

У цьому пункті йтиметься про:
 ► операційну систему;
 ► файли та папки, операції над ними з використанням Провідника;
 ► прикладні програми.

 ÏÎÍßÒÒß ÎÏÅÐÀÖІÉÍÎЇ ÑÈÑÒÅÌÈ

Ïîìіðêóéòå
● ● 

● 

1.6.  ÎÏÅÐÀÖІÉÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ЇЇ ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß. ÔÀÉËÈ ÒÀ ÏÀÏÊÈ, 
ÎÏÅÐÀÖІЇ ÍÀÄ ÍÈÌÈ. ÏÐÈÊËÀÄÍІ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍІ ÏÐÎÃÐÀÌÈ

Ïîìіðêóéòå
● Які з наведених значків програм ви знаєте (мал. 1.48)? ● Які про-

грами відкриваються з використанням цих значків? ● Дані яких типів 
опрацьовують ці програми?
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Мал. 1.48. Значки програм 

Ç ïî÷àòêîâîї øêîëè âè âæå çíàєòå, ùî êîìï’þòåðíà 
ïðîãðàìà — öå àëãîðèòì, ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèêîíàííÿ 
êîìï’þòåðîì. Є ïðîãðàìè äëÿ ðîáîòè ç ìàëþíêàìè, òåê-
ñòàìè, ïðåçåíòàöіÿìè òîùî.

Àëå є ïðîãðàìè, ÿêі ìàþòü îñîáëèâå çíà÷åííÿ äëÿ ðîáîòè 
êîìï’þòåðà. Öå îïåðàöіéíі ñèñòåìè (ñêîðî÷åíî ÎÑ). Áåç îïå-
ðàöіéíîї ñèñòåìè ðîáîòà ñó÷àñíîãî êîìï’þòåðà íåìîæëèâà.

Îïåðàöіéíà ñèñòåìà — öå êîìïëåêñ ïðîãðàì, ïðèçíà÷å-
íèé äëÿ:

 ● êåðóâàííÿ ðîáîòîþ ïðèñòðîїâ êîìï’þòåðà;
 ● îðãàíіçàöії îáìіíó äàíèìè ìіæ êîðèñòóâà÷åì і êîìï’þ-

òåðîì;
 ● çàáåçïå÷åííÿ îáìіíó äàíèìè ìіæ ïðèñòðîÿìè êîì ï’þ òåðà;
 ● îðãàíіçàöії çáåðіãàííÿ äàíèõ íà íîñіÿõ äàíèõ;
 ● çàáåçïå÷åííÿ îäíî÷àñíîї ðîáîòè іíøèõ ïðîãðàì.

Óñі ïðîãðàìè âèêîðèñòîâóþòü çàñîáè îïåðàöіéíîї ñèñòåìè 
ç ïåðåäàâàííÿ äàíèõ äî ïðèñòðîїâ çáåðåæåííÿ òà âèâåäåííÿ 
äàíèõ.

Äëÿ ïåðñîíàëüíèõ êîìï’þòåðіâ ïðèçíà÷åíі îïåðàöіéíі ñè-
ñòåìè Windows 10, Windows 11, MacOS, Android, Chrome OS
òà іíøі. 

Ïðî ñó÷àñíі îïåðàöіéíі ñèñòåìè ãîâîðÿòü, ùî âîíè ìàþòü 
ãðàôі÷íèé іíòåðôåéñ (àíãë. inter — ìіæ, face — îáëè÷÷ÿ — çà-
ñîáè çàáåçïå÷åííÿ îáìіíó äàíèìè ìіæ äâîìà îá’єêòàìè). Öåé 
іíòåðôåéñ áàçóєòüñÿ íà ïіäõîäі, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó WIMP
(àíãë. Windows, Icons, Menus, Pointer — âіêíà, çíà÷êè àáî 
ïіêòîãðàìè, ìåíþ, âêàçіâíèê).

Ïіä іíòåðôåéñîì êîðèñòóâà÷à îïåðàöіéíîї ñèñòåìè ðîçó-
ìіþòü íàáіð çàñîáіâ і ïðàâèë, çàñòîñîâóþ÷è ÿêі êîðèñòóâà÷ 
ìîæå ïîäàâàòè êîìàíäè îïåðàöіéíіé ñèñòåìі òà îòðèìó-
âàòè ïîâіäîìëåííÿ ïðî õіä àáî ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ ïîäàíîї 
ê îìàíäè.

Íàïðèêëàä, âèáіð âêàçіâíèêîì çíà÷êà îá’єêòà íà åêðàíі 
ïðèâåäå äî éîãî âèäіëåííÿ — çàôàðáóâàííÿ іíøèì êîëüîðîì.
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ÔÀÉËÈ І ÏÀÏÊÈ 

Ïîìіðêóéòå
● ●

Ç êóðñó іíôîðìàòèêè ïî÷àòêîâîї øêîëè âè çíàєòå, ùî 
äàíі íà æîðñòêèõ ìàãíіòíèõ äèñêàõ, íà êàðòêàõ ïàì’ÿòі çáå-
ðіãàþòüñÿ ó ôàéëàõ. Ôàéë (àíãë. file — ïіäøèâêà ïàïåðіâ,
êàðòîòåêà) — öå íàáіð äàíèõ ïåâíîãî òèïó, ùî ðîçìіùóєòüñÿ
íà íîñії äàíèõ і ìàє іì’ÿ.

Ó ôàéëàõ çáåðіãàþòüñÿ äàíі ðіçíèõ òèïіâ — òåêñòè, ôî-
òîãðàôії, ìàëþíêè, ïіñíі, âіäåîôіëüìè òà іíøå. Âіäïîâіäíî 
äî öüîãî, ãîâîðÿòü, ùî ôàéëè áóâàþòü ðіçíèõ òèïіâ — òåê-
ñòîâі, ãðàôі÷íі, âіäåî, çâóêîâі òîùî. Êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè
òàêîæ çáåðіãàþòüñÿ ó ôàéëàõ.

Êîæåí ôàéë ìàє іì’ÿ — íàáіð ñèìâîëіâ, ùî ìîæå ìіñòèòè 
ëіòåðè óêðàїíñüêîãî, àíãëіéñüêîãî òà іíøèõ àëôàâіòіâ, öèôðè
é іíøі ñèìâîëè. Іì’ÿ ôàéëó ìîæå ìàòè ðîçøèðåííÿ — íà-
áіð ñèìâîëіâ ïіñëÿ îñòàííüîї êðàïêè â іìåíі. Çà ðîçøèðåííÿì
іìåíі ôàéëó îïåðàöіéíà ñèñòåìà «ðîçïіçíàє» òèï ôàéëó òà çà-
êðіïëþє çà íèì ïåâíèé çíà÷îê, íàïðèêëàä òàêі: 

ôôôôôôôô
, 

óóóó
, , 

. Çíà÷ êè ôàéëіâ îäíîãî òèïó çàçâè÷àé îäíàêîâі.
Ùîá øâèäêî çíàéòè ïîòðіáíі ôàéëè, áàæàíî çáåðіãàòè 

їõ ó ïåâíîìó ïîðÿäêó. Äëÿ öüîãî ñòâîðþþòüñÿ äîäàòêîâі
îá’єêòè — ïàïêè (êàòàëîãè). Çíà÷îê ïàïêè çàçâè÷àé òàêèé

àáî òàêèé .
Êîæíà ïàïêà ìàє іì’ÿ. ßê ïðàâèëî, іì’ÿ ïàïêè ìàє âіäïî-

âіäàòè òèïó àáî ïðèçíà÷åííþ ôàéëіâ.
Ïàïêè òà ôàéëè ðîçìіùóþòüñÿ íà íîñіÿõ äàíèõ, ðîáîòó

ç ÿêèìè çäіéñíþþòü âіäïîâіäíі ïðèñòðîї. Â îïåðàöіéíèõ ñè-
ñòåìàõ êîæíèé ïðèñòðіé ìàє ñâіé çíà÷îê òà іì’ÿ. Іì’ÿ çàçâè÷àé 
ìіñòèòü âåëèêó ëіòåðó àíãëіéñüêîãî àëôàâіòó òà äâîêðàïêó 
ïіñëÿ íåї. Í àïðèêëàä, À:, Ñ:, D:. Ïðèêëàäè çíà÷êіâ òà іìåí 
ïðèñòðîїâ çáåðåæåííÿ äàíèõ ïîêàçàíî íà ìàëþíêó 1.49.

ßÐËÈÊÈ

ßðëèê — öå ïîñèëàííÿ íà іíøèé îá’єêò íà öüîìó ñàìîìó 
êîìï’þòåðі àáî â ìåðåæі. Òàêèì îá’єêòîì ìîæå áóòè ôàéë,
ïàïêà, ïðèñòðіé çáåðåæåííÿ äàíèõ. Çíà÷îê ÿðëèêà çàçâè÷àé 
ìàє çîáðàæåííÿ ñòðіëêè ó ëіâîìó íèæíüîìó êóòі. Îäíàê  
ó ïåâíèõ âèïàäêàõ ñòðіëêà íà çîáðàæåííі çíà÷êà ÿðëèêà 

Ïîìіðêóéòå
● Як ви розумієте, що таке файл? ● Як ви думаєте, для чого при-

значено папки?
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Мал. 1.49. Приклади
значків та імен

пристроїв збереження 
даних

Мал. 1.50.
Зображення значків 

пристрою збереження
даних, папки, файлу 

та їх ярликів

âіäñóòíÿ. Íà ìàëþíêó 1.50 ëіâîðó÷ 
çîáðàæåíî çíà÷êè îá’єêòіâ: ïðèñòðіé 
çáåðåæåííÿ äàíèõ (Ëîêàëüíèé äèñê 
(Ñ:)), ïàïêà (Ìóçèêà) òà ôàéë âіäåî 
(Â. Іâàñþê. ß ïіäó â äàëåêі ãîðè), à ïðà-
âîðó÷ — ÿðëèêè öèõ îá’єêòіâ.

ßêùî äâі÷і êëàöíóòè íà çíà÷êó ÿð-
ëèêà, òî âіäáóäåòüñÿ äіÿ, ÿêà çàëåæèòü 
âіä òèïó îá’єêòà, íà ÿêèé ïîñèëàєòüñÿ 
ÿðëèê:

 ● ôàéë ïðîãðàìè — ïðîãðàìà çàïóñ-
òèòüñÿ íà âèêîíàííÿ;

 ● ôàéë ç ìàëþíêîì, òåêñòîì, ïðåçåí-
òàöієþ, âіäåîôіëüìîì òîùî — âіä-
êðèєòüñÿ çàçíà÷åíèé ôàéë ó âіêíі 
ïðîãðàìè, ó ÿêіé îïðàöüîâóþòüñÿ 
ôàéëè öüîãî òèïó;

 ● ïàïêà — çàïóñòèòüñÿ ïðîãðàìà Ïðî-
âіäíèê, ó âіêíі ÿêîї áóäå âіäîáðà-
æåíî ñïèñîê іìåí ôàéëіâ і ïàïîê 
öієї ïàïêè;

 ● ïðèñòðіé çáåðåæåííÿ äàíèõ — çàïóñ-
òèòüñÿ ïðîãðàìà Ïðîâіäíèê, ó âіêíі 
ÿêîї âіäîáðàæàòèìåòüñÿ ñïèñîê іìåí 
ôàéëіâ і ïàïîê íà íîñії äàíèõ.

ÎÏÅÐÀÖІЇ ÍÀÄ ÏÀÏÊÀÌÈ, ÔÀÉËÀÌÈ, 
ßÐËÈÊÀÌÈ

●
●

Âè âæå íàâ÷èëèñÿ âèêîíóâàòè ïåâíі îïåðàöії íàä ïàï-
êàìè òà ôàéëàìè ç âèêîðèñòàííÿì êîíòåêñòíîãî ìåíþ öèõ 
îá’єêòіâ. Íàãàäàєìî àëãîðèòìè âèêîíàííÿ öèõ îïåðàöіé.

Àëãîðèòì ñòâîðåííÿ ïàïêè ç âèêîðèñòàííÿì êîíòåêñòíîãî 
ìåíþ: âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ âіëüíîãî ìіñöÿ ⇒ Ñòâî-
ðèòè ïàïêó ⇒ ââåñòè іì’ÿ ïàïêè ⇒ Enter.

Àëãîðèòì ñòâîðåííÿ ôàéëó ç âèêîðèñòàííÿì êîíòåêñòíîãî 
ìåíþ: âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ âіëüíîãî ìіñöÿ ⇒ Ñòâî-
ðèòè òî÷êîâèé ðèñóíîê ⇒ ââåñòè іì’ÿ ôàéëó ⇒ Enter.

Ïðèãàäàéòå
● Які операції над файлами та папками ви виконували?
● Як скопіювати файл з флешки на Робочий стіл?
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Àëãîðèòì âèäàëåííÿ ïàïêè àáî ôàéëó ç âèêîðèñòàííÿì 
êîíòåêñòíîãî ìåíþ: âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ îá’єêòà ⇒
Âèäàëèòè. Àëãîðèòì êîïіþâàííÿ ïàïêè àáî ôàéëó ç âèêî-
ðèñòàííÿì êîí òåêñòíîãî ìåíþ: âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ
îá’єêòà ⇒ Êîïіþâà òè ⇒ ïîòðіáíà ïàïêà ⇒ êîíòåêñòíå ìåíþ
âіëüíîãî ìіñöÿ ⇒ Âñòàâèòè.

● ●

Çàçíà÷åíі îïåðàöії íàä ïàïêàìè òà ôàéëàìè ìîæíà âè-
êîíóâàòè íå òіëüêè ç âèêîðèñòàííÿì êîíòåêñòíîãî ìåíþ
îá’єêòіâ. Ìîæíà òàêîæ âèêîðèñòàòè åëåìåíòè êåðóâàííÿ âі-
êíà ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê.

Äëÿ çàïóñêó ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ 
âæå âіäîìîþ îïåðàöієþ — ïîäâіéíèì êëàöàííÿì ëіâîþ êíîï-
êîþ ìèøі ïіñëÿ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà çíà÷îê ïàïêè àáî 
âèáðàòè êíîïêó Ôàéëîâèé ïðîâіäíèê íà  Ïàíåëі çàâäàíü. 
Âіêíî ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê ïîäàíî íà ìàëþíêó 1.51.

1 2 3

4

5

Мал. 1.51. Вікно програми Провідник
1 — область переходів; 2 — стрічка; 2 3 — кнопки керування вікном; 3

4 — робоча область вікна; 5 — значки об’єктів5

Íàâåäåìî àëãîðèòì ñòâîðåííÿ ïàïêè ç âèêîðèñòàííÿì Ïðî-
âіäíèêà: âіäêðèòè ïîòðіáíó ïàïêó ⇒ Îñíîâíå ⇒ Ñòâîðåííÿ⇒ Ñòâîðèòè ïàïêó ⇒ óâåñòè іì’ÿ ïàïêè ⇒ Enter.

Äëÿ ñòâîðåííÿ ôàéëіâ ç âèêîðèñòàííÿì Ïðîâіäíèêà ïî-
òðіáíî íà âêëàäöі Ñòâîðåííÿ âіäêðèòè ñïèñîê êíîïêè Ñòâî-

Ïðèãàäàéòå
● Що таке меню програми? ● Які елементи керування ви викорис-

товували в різних програмах?

âіë
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Лðèòè òà âèáðàòè ïîòðіáíèé òèï 
ôàéëó (ìàë. 1.52), íàïðèêëàä 
Òî÷êîâèé ðèñóíîê. Ïîòіì óâåñòè 
çàìіñòü ñëіâ Ñòâîðèòè òî÷êîâèé ðè-
ñóíîê (äëÿ іíøèõ òèïіâ ôàéëіâ áóäå 
çàïðîïîíîâàíî іíøå іì’ÿ) іì’ÿ íî-
âîãî ôàéëó òà íàòèñíóòè êëàâіøó 
Enter.

Ñòâîðåííÿ ÿðëèêіâ çäіéñíþ-
єòüñÿ çà òàêèì àëãîðèòìîì:

1. Âіäêðèòè ó âіêíі Ïðîâіäíèêà
ïàïêó, ó ÿêіé áóäå ñòâîðåíî ÿðëèê.

2. Âèêîíàòè Îñíîâíå ⇒ Ñòâî-
ðåííÿ ⇒ Ñòâîðèòè ⇒ ß ðëèê.

3. Âèáðàòè ó âіêíі Ñòâîðåííÿ 
ÿðëèêà (ìàë. 1.53) êíîïêó Îãëÿä.

4. Âèáðàòè ó âіêíіÏîøóê ôàéëіâ àáî ïàïîê îá’єêò, íà ÿêèé 
áóäå ïîñèëàòèñÿ ÿðëèê (ìàë. 1.54).

5. Âèáðàòè êíîïêó ÎÊ.

Мал. 1.53. Вікно Створення ярлика Мал. 1.54. Вікно Пошук 
файлів або папок

Äëÿ êîïіþâàííÿ ôàéëіâ і ïàïîê ç âèêîðèñòàííÿì ÿ Ïðîâіä-
íèêà ïîòðіáíî âèêîíàòè àëãîðèòì: à âèáðàòè îá’єêò⇒Îñíîâíå⇒
Á óôåð îáìіíó ⇒ Êîïіþâàòè ⇒ âіäêðèòè ïîòðіáíó ïàïêó ⇒
Îñíîâíå ⇒ Áóôåðîáìіíó ⇒ Âñòàâèòè.

Äëÿ âèäàëåííÿ ôàéëіâ і ïàïîê ñëіä âèêîíàòè:
1. Âèáðàòè îá’єêò, ÿêèé ïîòðіáíî âèäàëèòè.
2. Âèáðàòè íà âêëàäöі Îñíîâíå Ñòðі÷êè ó ãðóïі åëåìåíòіâ 

Óïîðÿäêóâàííÿ êîìàíäó Âèäàëèòè .

Мал. 1.52. Список кнопки
Створити
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ÏÅÐÅÉÌÅÍÓÂÀÍÍß ÒÀ ÏÅÐÅÌІÙÅÍÍß ÎÁ’ЄÊÒІÂ 

●
●

Çìіíà іìåí ôàéëіâ і ïàïîê ó ïðîãðàìі
Ïðîâіäíèê çäіéñíþєòüñÿ çà àëãîðèòìîì:
âèáðàòè îá’єêò ⇒ Îñíîâíå óïîðÿäêó-
âàííÿ ⇒ Ïåðåéìåíóâàòè ⇒ óâåñòè íîâå 
іì’ÿ ⇒ Enter.

Îïåðàöіÿ ïåðåìіùåííÿ îá’єêòіâ
ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ 
ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê çäіéñíþєòüñÿ çà àë-
ãîðèòìîì, ñõîæèì ç îïåðàöієþ êîïіþ-
âàííÿ. Òіëüêè çàìіñòü êíîïêè Êîïіþâàòè

ñëіä âèáðàòè êíîïêó Âèðіçàòè .
Іíøèì ñïîñîáîì ïåðåìіùåííÿ îá’єêòіâ

є âèêîðèñòàííÿ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ãðóïè 
Óïîðÿäêóâàííÿ çà òàêèì àëãîðèòìîì:

1. Âèáðàòè îá’єêò.
2. Âèêîíàòè Îñíîâíå ⇒ Óïîðÿäêó-

âàííÿ ⇒ Ïåðåìіñòèòè.
3. Âèáðàòè ó ñïèñêó êíîïêè Ïåðåìіñòèòè (ìàë. 1.55) 

ïàïêó, ó ÿêó áóäå ïåðåìіùåíî îá’єêò, àáî (ÿêùî ïîòðіáíîї 
ïàïêè íåìàє ó ñïèñêó) âèáðàòè êîìàíäó Âèáðàòè ðîçòàøó-
âàííÿ òà îáðàòè ïîòðіáíó ïàïêó ó âіêíі, ùî âіäêðèєòüñÿ.

4. Âèáðàòè êíîïêó Ïåðåìіñòèòè.

ÂІÄÍÎÂËÅÍÍß ÎÁ’ЄÊÒІÂ

Ç îïåðàöієþ âèäàëåííÿ ïàïîê і ôàéëіâ âè îçíàéîìèëèñÿ 
â ïî÷àòêîâіé øêîëі é ó öüîìó ïóíêòі. Àëå îá’єêòè íå çàâæäè
âèäàëÿþòüñÿ îñòàòî÷íî. Çàçâè÷àé ïіñëÿ âèäàëåííÿ âîíè ïî-
òðàïëÿþòü äî Êîøèêà . Ç Êîøèêà îá’єêòè ìîæíà âіäíî-
âèòè â ïàïêó, ó ÿêіé âîíè áóëè ðîçìіùåíі äî âèäàëåííÿ.

Äëÿ âіäíîâëåííÿ îá’єêòіâ ïîòðіáíî âіäêðèòè âіêíî ïàïêè 
Êîøèê і ïіñëÿ âèáîðó îá’єêòіâ äëÿ âіäíîâëåííÿ âèáðàòè
íà âêëàäöі Êåðóâàííÿ Ñòðі÷êè ó ãðóïі åëåìåíòіâ Âіäíîâëåííÿ
êíîïêó Âіäíîâèòè âèäіëåíі åëåìåíòè . Äëÿ âіäíîâëåííÿ âñіõ
îá’єêòіâ ñëіä âèáðàòè êíîïêó Âіäíîâèòè âñі åëåìåíòè . Äëÿ 
âіäíîâëåííÿ ìîæíà òàêîæ âèêîðèñòàòè âіäïîâіäíó êîìàíäó 
ç êîíòåêñòíîãî ìåíþ îá’єêòіâ.

Мал. 1.55. Список 
кнопки Перемістити

Ïðèãàäàéòå
● Як змінити ім’я файлу чи папки з використанням контекстного 

меню? ● Що станеться при зміні розширення імені файлу?
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ЛÄëÿ îñòàòî÷íîãî âèäàëåííÿ îá’єêòіâ ïîòðіáíî âèáðàòè êî-
ìàíäó Î÷èñòèòè êîøèê ç êîíòåêñòíîãî ìåíþ Êîøèêà àáî 
òàêó ñàìó êíîïêó ç éîãî Ñòðі÷êè.

Çâåðòàєìî âàøó óâàãó, îá’єêòè, âèäàëåíі çі çìіííèõ íî-
ñіїâ, äî Êîøèêà íå ïîòðàïëÿþòü і íå ìîæóòü áóòè âіäíîâëåíі 
çàçíà÷åíèì ñïîñîáîì.

Таблиця 1.6
Перелік команд, які можна виконати з використанням

сполучення клавіш
Команда Сполучення клавіш

Копіювати Ctrl + C
Вирізати Ctrl + Х або Shift + Delete
Вставити Ctrl + V або Shift + Insert
Скасувати останню дію Ctrl + Z
Виділити всі об’єкти папки Ctrl + A
Видалити Delete або Backspace

ÏÐÈÊËÀÄÍІ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍІ ÏÐÎÃÐÀÌÈ 

● ●

Áіëüøіñòü ïðîãðàì, ç ÿêèìè âè ïðàöþâàëè â ïî÷àòêîâіé 
øêîëі, íàëåæàòü äî ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Öå òàêі ïðîãðàìè, ÿê ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð, ïðîãðàìè ðîáîòè 
ç òåêñòàìè, ðåäàêòîðè ïðåçåíòàöіé, ñåðåäîâèùà ïðîãðàìó-
âàííÿ òîùî. Çíà÷íà ÷àñòèíà ç íèõ — öå ïðèêëàäíі ïðîãðàìè
çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ, òîáòî òàêі ïðèêëàäíі ïðîãðàìè, ùî 
âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðіçíèõ ãàëóçÿõ ëþäñüêîї äіÿëüíîñòі äëÿ 
îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ, ìàëþíêіâ, ìóëüòèìåäіéíèõ äàíèõ, 
åëåêòðîííèõ òàáëèöü, ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé òà іíøîãî.

Ïðèêëàäíі ïðîãðàìè ñïåöіàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ îïðàöþâàííÿ äàíèõ ó ïåâíіé ãàëóçі äіÿëüíîñòі, 

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Ще одним способом виконання операцій над об’єктами є вико-

ристання сполучень клавіш. Перелік команд, які можна виконати, 
використовуючи сполучення клавіш, наведено в таблиці 1.6. Слід
враховувати, що літери C, X, V, Z, A у сполученнях — це літери ан-
глійського алфавіту і позначають відповідну клавішу. Ці клавіші ви-
користовуються незалежно від встановленої мови введення тексту.

Ïðèãàäàéòå
● Що таке програмне забезпечення? ● Які програми ви використо-

вували в початковій школі?
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íà êîíêðåòíîìó ïіäïðèєìñòâі, â îðãàíіçàöії, ôіðìі àáî їõ ïіä-
ðîçäіëі. Äî òàêîãî òèïó ïðîãðàì íàëåæàòü ïðîãðàìè äëÿ ñòâî-
ðåííÿ âіäåîåôåêòіâ ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ êіíîôіëüìіâ, êðåñëåíü 
ìàøèí і ìåõàíіçìіâ ó êîíñòðóêòîðñüêèõ і ïðîєêòíèõ áþðî, 
äіàãíîñòóâàííÿ çàõâîðþâàíü ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ, ñòâîðåííÿ 
øêіëüíîãî ðîçêëàäó óðîêіâ òà іíøîãî.

Îêðåìîþ ãðóïîþ ïðèêëàäíèõ ïðîãðàì є ñèñòåìè ïðîãðà-
ìóâàííÿ, ïðèçíà÷åíі äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîãðàì ç âèêîðèñòàí-
íÿì ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ, íàïðèêëàä Scratch, Free Pascal, 
DEV–C++, Lazarus, Python òà іíøі.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
1. Ñòâîðåííÿ îá’єêòіâ ç âèêîðèñòàííÿì Ïðîâіäíèêà
1. Âіäêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê.
2.  Ñòâîðіòü ó ïàïöі, óêàçàíіé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ, íà-

ïðèêëàä Äîêóìåíòè, ïàïêó ç іìåíåì Ìîÿ ïàïêà. Äëÿ
öüîãî:
1.  Âèáåðіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå Ñòðі÷êè ó ãðóïі åëåìåí-

òіâ Ñòâîðåííÿ êíîïêó Ñòâîðèòè ïàïêó .
2. Óâåäіòü іì’ÿ ïàïêè Ìîÿ ïàïêà.
3. Âèáåðіòü ìіñöå çà ìåæàìè іìåíі.

3.  Âіäêðèéòå âіêíî ïàïêè Ìîÿ ïàïêà. Ñêіëüêè îá’єêòіâ є 
â öіé ïàïöі?

4.  Ñòâîðіòü ó ïàïöі Ìîÿ ïàïêà ïàïêè: Ìàëþíêè, Òåêñòè, 
Äîêóìåíòè.

5.  Âіäêðèéòå ïàïêó Ìàëþíêè і ñòâîðіòü ó íіé òî÷êîâèé 
ðèñóíîê ãðàôіêà1.bmp, âèêîðèñòîâóþ÷è êíîïêó Ñòâî-
ðèòè ó ãðóïі åëåìåíòіâ Ñòâîðåííÿ íà âêëàäöі Îñíîâíå
Ñòðі÷êè. Äëÿ öüîãî:
1. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Ìàëþíêè.
2.  Âèêîíàéòå Îñíîâíå ⇒ Ñòâîðåííÿ ⇒ Ñòâîðèòè ⇒

Òî÷êîâèé ìàëþíîê.
3.  Çàìіíіòü çàïðîïîíîâàíå іì’ÿ ôàéëó íà ãðàôіêà1.bmp.
4. Íàòèñíіòü êëàâіøó Enter.

6.  Ñòâîðіòü ó ïàïöі Äîêóìåíòè äîêóìåíò Microsoft Office 
Word ç іìåíåì äîâіäêà1.docx, âèêîðèñòîâóþ÷è êíîïêó 
Ñòâîðèòè.

7.  Ñòâîðіòü ó ïàïöі Òåêñòè òåêñòîâèé äîêóìåíò òâіð1.txt
îäíèì ç âіäîìèõ âàì ñïîñîáіâ.

8.  Ñòâîðіòü ïàïêó Êîïіÿ íà Ðîáî÷îìó ñòîëі îäíèì ç âіäî-
ìèõ âàì ñïîñîáіâ.
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Л2. Êîïіþâàííÿ îá’єêòіâ ç âèêîðèñòàííÿì Ïðîâіäíèêà
1.  Ñêîïіþéòå ôàéë òåêñò1.txt ç ïàïêè Ðîçäіë 1\Ïóíêò 1.6\

Çðàçêè â ðàíіøå ñòâîðåíó ïàïêó Ìîÿ ïàïêà. Äëÿ öüîãî:
1. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Çðàçêè.
2. Âèáåðіòü ôàéë òåêñò1.txt.
3.  Âèáåðіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå Ñòðі÷êè ó ãðóïі åëåìåí-

òіâ Áóôåð îáìіíó êíîïêóó Êîïіþâàòè .
4. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Ìîÿ ïàïêà.
5.  Âèáåðіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå Ñòðі÷êè ó ãðóïі åëåìåí-

òіâ Áóôåð îáìіíó êíîïêóó Âñòàâèòè .

2.  Ñêîïіþéòå ó ïàïêó Ìîÿ ïàïêà ïàïêó Íîâі ìà-
ëþíêè ç ïàïêè Ðîçäіë 1\Ïóíêò 1.6\Çðàçêè.

3. Ïåðåìіùåííÿ îá’єêòіâ ç âèêîðèñòàííÿì Ïðîâіäíèêà
1.  Ïåðåìіñòіòü ôàéë òâіð1.txt ç ïàïêè Òåêñòè â ïàïêó Êî-

ïіÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è çàñîáè ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê.
1. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Òåêñòè.
2. Âèáåðіòü ôàéë òâіð1.txt.
3. Âèêîíàéòå Îñíîâíå ⇒ Áóôåð îáìіíó ⇒ Âèðіçàòè.
4. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Êîïіÿ.
5. Âèêîíàéòå Îñíîâíå ⇒ Áóôåð îáìіíó ⇒ Âñòàâèòè.

2.  Ïåðåìіñòіòü ôàéë ãðàôіêà1.bmp ç ïàïêè Ìàëþíêè
â ïàïêó Êîïіÿ. Äëÿ öüîãî:
1. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Ìàëþíêè.
2. Âèáåðіòü ôàéë ãðàôіêà1.bmp.
3.  Âèêîíàéòå Îñíîâíå ⇒ Óïîðÿäêóâàííÿ ⇒ Ïåðåìіñ-

òèòè.
4. Âèáåðіòü ó ñïèñêó êîìàíäó Âèáðàòè ðîçòàøóâàííÿ.
5. Çðîáіòü ïîòî÷íîþ ïàïêó Êîïіÿ.
6. Âèáåðіòü êíîïêó Ïåðåìіñòèòè.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Операційна система — це комплекс програм, призначений для ке-
рування роботою пристроїв комп’ютера; організації обміну даними 
між користувачем і комп’ютером та пристроями комп’ютера; органі-

зації зберігання даних на носіях даних і забезпечення виконання інших 
програм, забезпечення їх роботи.

Файл — це набір даних певного типу, що розміщується на одному 
з носіїв даних і має ім’я.

Для впорядкованого зберігання файлів створюються папки. Крім 
файлів папки можуть містити інші папки. Папки і файли розміщуються 
на носіях даних, роботу з якими здійснюють відповідні пристрої.
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Над файлами та папками можна виконувати такі дії (операції): 
створення, виділення, зміна імені (перейменування), копіювання,
переміщення, видалення, відновлення.

Операції над об’єктами здійснюються з використанням елементів 
керування вікна програми Провідник, команд контекстного меню або
з використанням сполучень клавіш.

Під час видалення об’єкта він потрапляє до спеціальної папки — 
Кошик, з якої за потреби його можна відновити. Об’єкт буде відновле-
ний у тому самому місці, звідки його було видалено. Для остаточного 
видалення об’єктів потрібно виконати команду Очистити кошик.

Прикладне програмне забезпечення поділяють на прикладні
програми загального і спеціального призначення. До прикладних 
програм загального призначення належать програми, які можуть за-
стосовуватися в різних галузях людської діяльності. Прикладні про-
грами спеціального призначення використовують для реалізації
завдань опрацювання даних у певній галузі діяльності.

Системи програмування призначені для створення програм з ви-
користанням мов програмування.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíà îïåðàöіéíà ñèñòåìà?

2. ßêі îñíîâíі åëåìåíòè ãðàôі÷íîãî іíòåðôåéñó ÎÑ?
3. ßêі ïàïêè íàëåæàòü äî ñïåöіàëüíèõ і äëÿ ÷îãî âîíè ïðè-
çíà÷åíі?
4. ßê ñòâîðèòè ïàïêó?
5. ßêі ïðîãðàìè íàëåæàòü äî ïðèêëàäíèõ?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßêà ðîëü îïåðàöіéíèõ ñèñòåì ó êîìï’þòåðі? ßê âîíè 

âçàєìîäіþòü ç іíøèìè ïðîãðàìàìè?
2. Ç ÿêèìè îñíîâíèìè îá’єêòàìè ïðàöþє â îïåðàöіéíіé ñèñòåìі
êîðèñòóâà÷? ßê âіäðіçíèòè öі îá’єêòè íà åêðàíі ìîíіòîðà?
3. ßêі îïåðàöії íàä ôàéëàìè òà ïàïêàìè, íà âàøó äóìêó, 
ïðîñòіøå âèêîíàòè ç âèêîðèñòàííÿì êîíòåêñòíîãî ìåíþ, 
à ÿêі — ç âèêîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ âіêíà ïðî-
ãðàìè Ïðîâіäíèê? Îáґðóíòóéòå ñâîþ âіäïîâіäü.
4. ßêèì ÷èíîì ïðèêëàäíі ïðîãðàìè ïîâ’ÿçàíі ç іíôîðìàöіé-
íèìè òåõíîëîãіÿìè? Ïîÿñíіòü öåé çâ’ÿçîê.
5. Äî ÿêîãî òèïó ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ âàðòî çàðàõóâàòè 
êîìï’þòåðíі іãðè? Ïîÿñíіòü ñâіé âèáіð.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Çàïèøіòü ó çîøèò ñëîâåñíèé àëãîðèòì ñòâîðåííÿ ïàïêè 

Ðåôåðàòè â ïàïöі Ìîї äîêóìåíòè êіëüêîìà ñïîñîáàìè. Âèêî-
íàéòå öåé àëãîðèòì.

р
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Л2. Çàïèøіòü ó çîøèò ñëîâåñíèé àëãîðèòì âèäàëåííÿ ôàéëó 
ìàëþíêà Îñіííіé ëіñ.bmp ç ïàïêè Êîðèñòóâà÷ ç âèêîðèñòàí-
íÿì çàñîáіâ Ïðîâіäíèêà.
3. Ñòâîðіòü ó âàøіé ïàïöі ñóêóïíіñòü ïàïîê çà çðàçêîì, ïî-
äàíèì íà ìàëþíêó 1.56.
4. Ñòâîðіòü ó âàøіé ïàïöі ñóêóïíіñòü ïàïîê çà çðàçêîì, ïî-
äàíèì íà ìàëþíêó 1.57.

5. Ïðîâåäіòü îáãîâîðåííÿ òà çàïèøіòü ñïіëüíó äóìêó ñòî-
ñîâíî êіëüêîñòі ôàéëіâ і ïàïîê ó ïàïöі, ÿêó çîáðàæåíî 

íà ìàëþíêó 1.58.

Мал. 1.56

Мал. 1.57 Мал. 1.58

Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ
Оцініть свої навчальні досягнення із цього розділу (початковий, 

середній, достатній, високий рівень).
 ● Я можу пояснити, що таке «об’єкт». Я можу навести приклади зна-

чень властивостей певних об’єктів, з якими я стикаюся під час на-
вчання або в побуті.

 ● Я розумію відмінність між поняттями «повідомлення» та «інформа-
ція». Я можу навести приклади інформаційних процесів, які реалі-
зуються під час навчання або в побуті.

 ● Я можу пояснити, для чого призначено комп’ютер. Я можу визна-
чити, до якого типу ПК належить той чи інший комп’ютер.

 ● Я можу пояснити, як класифікуються програмні засоби комп’ютера 
залежно від їх призначення.

 ● Я розрізняю різні види програмного забезпечення.
 ● Я розумію роль операційних систем у забезпеченні роботи комп’ютера.
 ● Я використовую засоби операційних систем для здійснення операцій 

над об’єктами ОС — файлами, папками та ярликами.
 ● Я можу визначити спосіб для здійснення операцій над файлами 

та папками в тій чи іншій ситуації опрацювання даних.
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КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. 
ІНТЕРНЕТ
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розділі ви поглибите та роззширите свої знанняУ У У цьцьцьомомому р
налите навички з таких темм:ййй удудудосоо кон

 ► ні та глобальні комп’ютерні мережі;лололокальн
 ► ї над файлами та папками в локальній мережі; операці
 ► текстів і зображень в Інтерннеті;пошук т
 ► і і і й І іне оцінювання матеріалів, зннайдених в Інтернеті;критичн
 ► ьькеке ппраравово ттаа йойогого ддотрир маннняя під час використанняяя ааавтвтв орорсьсь

в Інтернету;рересусурср ів
 ► сспіпілклкувувананняня ттаа нанавчвчананняня вв ІІнтнтерерненетіті;;зазасособиби
 ► а безпечної роботи в Інтернеті.правила

У цьому пункті йтиметься про:
 ► комп’ютерні мережі та їх види;
 ► призначення та пристрої локальної мережі;
 ► доступ до комп’ютерів локальної мережі;
 ►  операції над файлами та папками в локальній мережі.

ÏÎÍßÒÒß ÏÐÎ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍІ ÌÅÐÅÆІ

Ó ñâîїé ïîâñÿêäåííіé äіÿëüíîñòі ëþäèíі äîâîäèòüñÿ ïî-
ñòіéíî ïåðåäàâàòè òà îòðèìóâàòè ïîâіäîìëåííÿ.

Ïîìіðêóéòå
●

●

Мал. 2.1

2.1.  ÊÎÌÏ ÞÒÅÐÍÀ ÌÅÐÅÆÀ. ËÎÊÀËÜÍІ ÒÀ ÃËÎÁÀËÜÍІ 2 1 ÊÎÌÏ ÞÒÅÐÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ËÎÊÀËÜÍІ ÒÀ ÃËÎÁÀËÜÍІ2 1 ÊÎÌÏ ÞÒÅÐÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ËÎÊÀËÜÍІ ÒÀ ÃËÎÁÀËÜÍІ2 1 ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ËÎÊÀËÜÍІ ÒÀ ÃËÎÁÀËÜÍІ2 1 ÊÎÌÏ’
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍІ ÌÅÐÅÆІ

Ïîìіðêóéòå
● Які засоби використовують для передавання повідомлень хлоп-

чики та дівчата на малюнку 2.1 та які ще засоби можна використову-
вати? ● Як можна передавати файли?
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ЛÎäíèì іç çàñîáіâ îáìіíó ïîâіäîìëåííÿìè є êîìï’þ òåðíі 
ìåðåæі.

Êîìï’þòåðíà ìåðåæà — öå ñóêóïíіñòü êîìï’þòåðіâ òà іí-
øèõ ïðèñòðîїâ, ùî ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ äëÿ îáìіíó ïîâіäîìëåí-
íÿìè òà ñïіëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèñòðîїâ, ïðîãðàì і äàíèõ.

Äî êîìï’þòåðíîї ìåðåæі ìîæíà ïіäêëþ÷èòè, êðіì 
êîìï’þòåðіâ, ïðèíòåðè, âåáêàìåðè òà іíøі ïðèñòðîї. 

Çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ êîðèñòó-
âà÷і ìîæóòü îòðèìàòè äîñòóï äî ïîòðіáíèõ äàíèõ íà іíøèõ 
êîìï’þòåðàõ.

ÃËÎÁÀËÜÍІ ÒÀ ËÎÊÀËÜÍІ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍІ ÌÅÐÅÆІ

Êîìï’þòåðíі ìåðåæі ìîæóòü
ç’єä íóâàòè ðіçíó êіëüêіñòü êîìï’þ-
òåðіâ òà îõîïëþâàòè ðіçíі çà ïëî-
ùåþ òåðèòîðії.

Âè âæå ïðàöþâàëè ç êîìï’þ-
òåðíîþ ìåðåæåþ Іíòåðíåò і çíàєòå, ùî âîíà ç’єäíóє ìіëüéîíè 
êîìï’þòåðіâ ç ðіçíèõ êóòî÷êіâ ñâіòó (ìàë. 2.2). Òîìó Іíòåðíåò 
íàçèâàþòü ãëîáàëüíîþ ìåðåæåþ.

Мал. 2.2. Глобальна мережа

Ìåðåæó, ÿêà ç’єäíóє êîìï’þ-
òåðè òà іíøі ïðèñòðîї, ùî ðîçòà-
øîâàíі íà ïîðіâíÿíî íåâåëèêіé
âіäñòàíі îäèí âіä îäíîãî, ÿê ïðà-
âèëî, â ìåæàõ îäíієї àáî êіëüêîõ
ñóñіäíіõ áóäіâåëü, íàçèâàþòü ëîêàëüíîþ (ìàë. 2.3).

Глобальний (лат. globe —
земна куля) — той, що 
належить усьому світу, 
поширюється на весь світ.

Локальний (лат. locus —
місце) — місцевий, той, що 
не виходить за визначені 
межі.
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Мал. 2.3. Локальна мережа

Ëîêàëüíі ìåðåæі ñòâîðþþòü äëÿ ïîòðåá çàêëàäіâ îñâіòè,
áàíêіâ, ñóïåðìàðêåòіâ òîùî. Ó ëîêàëüíіé ìåðåæі ìîæå áóòè
âіä äâîõ äî êіëüêîõ òèñÿ÷ êîìï’þòåðіâ.

Íàïåâíå, êîìï’þòåðè âàøîãî çàêëàäó îñâіòè òàêîæ ç’єä-
íàíі â ëîêàëüíó ìåðåæó.

 ●

 ●

 ●

Äëÿ ïîáóäîâè ëîêàëüíîї ìå-
ðåæі ïîòðіáíî êîæíèé êîìï’þòåð 
ç’єäíàòè çі ñïåöіàëüíèì ïðèñòðîєì, 
ïðèçíà÷åíèì äëÿ ïåðåñèëàííÿ äà-
íèõ ìіæ êîìï’þòåðàìè. Òàêі ïðè-
ñòðîї íàçèâàþòü êîìóíіêàöіéíèìè. 
Ç’єäíàííÿ çäіéñíþєòüñÿ äðîòàìè 
(ìàë. 2.4) àáî çà áåçäðîòîâîþ òåõ-
íîëîãієþ (ìàë. 2.5).

Комунікація (лат. 
communicatio — передача,
з’єднання) — це процес 
обміну повідомленнями
між двома або більше
особами.
Комунікаційний — той, що 
стосується шляхів
сполучення, ліній зв’язку.

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
Що потрібно було б робити в описаних ситуаціях, якби не було

локальної мережі? Зробіть висновки, у чому перевага використання
локальної мережі закладу освіти:

● використовуючи локальну мережу, учитель/учителька пере-
глядає файли з результатами виконання практичних робіт, що
зберігаються на носіях даних учнівських комп’ютерів;

● для друкування матеріалів з будь-якого комп’ютера локаль-
ної мережі використовується спільний принтер, підключений
до цієї мережі;

● лише один пристрій має прямий зв’язок з Інтернетом, а доступ
до Інтернету отримують користувачі всіх комп’ютерів локаль-
ної мережі.
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●

Ùîá ìîæíà áóëî çíàõîäèòè êîìï’þòåð ó ëîêàëüíіé ìå-
ðåæі äëÿ íàäñèëàííÿ éîìó ïîâіäîìëåíü, êîæåí êîìï’þòåð 
ïîâèíåí ìàòè ñâîє іì’ÿ. Íàïðèêëàä, ó ëîêàëüíіé ìåðåæі 
êîìï’þòåðíîãî êëàñó øêîëè êîìï’þòåð, ç ÿêèì ïðàöþє â÷è-
òåëü/â÷èòåëüêà, ìîæå ìàòè іì’ÿ teacher (àíãë. teacher —
ó÷èòåëü), à ó÷íіâñüêі êîìï’þòåðè â êàáіíåòі іíôîðìàòèêè 
№ 201 — іìåíà 201–01, 201–02 òîùî.

Ùîá äіçíàòèñÿ іì’ÿ êîìï’þòåðà, ç ÿêèì âè ïðàöþєòå, ñëіä:
1. Âіäêðèòè âіêíî ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê.
2. Âèáðàòè çíà÷îê Öåé ÏÊ â ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà. 

3. Âèáðàòè êíîïêó Âëàñòèâîñòі íà âêëàäöі  Êîìï’þòåð.

4. Ïåðåãëÿíóòè çàïèñ ó ðÿäêó Іì’ÿ ïðèñòðîþ ó âіêíі Íà-
ñòðîéêè, ùî âіäêðèєòüñÿ. 

Íàïðèêëàä, íà ìàëþíêó 2.6 íàâåäåíî âіêíî Íàñòðîéêè
êîìï’þòåðà ç іìåíåì til2181.

Âèçíà÷èòè іìåíà іíøèõ êîìï’þòåðіâ, ïіäêëþ÷åíèõ äî ëî-
êàëüíîї ìåðåæі, ìîæíà, âèáðàâøè â ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà ïðî-

ãðàìè Ïðîâіäíèê çíà÷îê îá’єêòà Ìåðåæà . Ïіñëÿ öüîãî 

â ðîáî÷іé îáëàñòі âіêíà âіäîáðàçÿòüñÿ ÿðëèêè ç іìåíàìè 
êîìï’þòåðіâ, óâіìêíåíèõ і ïіäêëþ÷åíèõ äî ëîêàëüíîї ìåðåæі 
â äàíèé ìîìåíò (ìàë. 2.7).

Ïðèãàäàéòå
● Завдяки чому паперові листи та посилки, що надсилають зви-

чайною поштою, знаходять свого адресата? 

Мал. 2.4. З’єднання комп’ютерів 
з комунікаційним пристроєм 

за дротовою технологією

Мал. 2.5. Бездротовий 
комунікаційний

пристрій
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Мал. 2.6. Відображення імені комп’ютера у вікні Настройки

Мал. 2.7. Ярлики з іменами комп’ютерів локальної мережі у вікні 
програми Провідник

ÐÎÁÎÒÀ Ç ÏÀÏÊÀÌÈ ÒÀ ÔÀÉËÀÌÈ Â ËÎÊÀËÜÍІÉ ÌÅÐÅÆІ

Áóäåìî íàçèâàòè êîìï’þòåð, ç ÿêèì âè ïðàöþєòå áåçïî-
ñåðåäíüî, ëîêàëüíèì, à áóäü-ÿêèé іíøèé êîìï’þòåð ó ìå-
ðåæі— âіääàëåíèì.

Ùîá êîðèñòóâà÷і ìîãëè ïðàöþâàòè ç ôàéëàìè òà ïàï-
êàìè, ðîçìіùåíèìè íà äåÿêîìó âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі
â ëîêàëüíіé ìåðåæі, äî öèõ ôàéëіâ і ïàïîê ïîâèíåí áóòè 
âіäêðèòèé ñïіëüíèé äîñòóï. Äîñòóï ìîæå áóòè ïîâíèì àáî
÷àñòêîâèì. Çà ïîâíîãî äîñòóïó âñі êîðèñòóâà÷і ì àþòü ïðàâî 
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Лâíîñèòè çìіíè äî ôàéëіâ і ïàïîê òà íàâіòü âèäàëÿòè їõ. 
Ó ðàçі ÷àñòêîâîãî äîñòóïó  êîðèñòóâà÷і ìàþòü ïðàâî ëèøå ïå-
ðåãëÿäàòè âìіñò ïàïîê і ôàéëіâ òà êîïіþâàòè їõ íà ëîêàëüíèé 
êîìï’þòåð.

Ïîìіðêóéòå
●

Ùîá ïåðåãëÿíóòè ñïèñîê ïàïîê áóäü-ÿêîãî êîìï’þòåðà ëî-
êàëüíîї ìåðåæі, ïîòðіáíî âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì: â іäêðèòè 
âіêíî Ïðîâіäíèê ⇒ âèáðàòè çíà÷îê îá’єêòà Ì åðåæà ⇒ äâі÷і 
êëàöíóòè íà ÿðëèêó ïîòðіáíîãî êîìï’þòåðà.

Íà ìàëþíêó 2.8 íàâåäåíî âіêíî ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê
ç іìåíàìè ïàïîê âіääàëåíîãî êîìï’þòåðà ç іìåíåì SERVER,
äî ÿêèõ âіäêðèòî ñïіëüíèé äîñòóï ó ëîêàëüíіé ìåðåæі.

Мал. 2.8. Імена папок зі спільним доступом комп’ютера
з іменем SERVER

● 
●

●

Îïåðàöії íàä ôàéëàìè òà ïàïêàìè íà áóäü-ÿêîìó êîì ï’þ-
òåðі â ëîêàëüíіé ìåðåæі âèêîíóþòüñÿ çà âіäîìèìè âàì àëãî-
ðèòìàìè.

Àëå є ïåâíі îñîáëèâîñòі:
 ● ñòâîðþâàòè, ïåðåéìåíîâóâàòè òà âèäàëÿòè ôàéëè òà ïàïêè 

â ïàïöі íà âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі ìîæíà, ÿêùî äî öієї 
ïàïêè âіäêðèòî ïîâíèé äîñòóï;

Ïîìіðêóéòå
● Чому не до всіх папок комп’ютера відкривають повний спільний

доступ у локальній мережі?

Ïðèãàäàéòå
● Які операції можна виконувати над файлами та папками на носії 

даних комп’ютера? ● Як скопіювати файл з однієї папки до іншої? 
● Як видалити файл або папку?
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 ●  îá’єêò, âèäàëåíèé íà âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі â ìåðåæі, 
íå ïîòðàïëÿє äî Êîøèêà, òîìó éîãî íåìîæëèâî âіäíî-
âèòè ñòàíäàðòíîþ îïåðàöієþ âіäíîâëåííÿ ç Êîøèêà.
Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Âèêîíàéòå îïåðàöії íàä ôàéëàìè òà ïàï-

êàìè, ùî ðîçìіùåíі íà âіääàëåíèõ êîìï’þòåðàõ ó ëîêàëüíіé 
ìåðåæі.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê.
2. Âèçíà÷òå іì’ÿ êîìï’þòåðà, ç ÿêèì âè ïðàöþєòå. Äëÿ öüîãî:

1. Âèáåðіòü çíà÷îê Öåé ÏÊ â ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà. 

2.  Âèáåðіòü êíîïêó Âëàñòèâîñòі íà âêëàäöі Êîì ï’þòåð.
3.  Çàïèøіòü ó çîøèò іì’ÿ êîìï’þòåðà, çàçíà÷åíå â ðÿäêó 
Іì’ÿ ïðèñòðîþ.

4. Çàêðèéòå âіêíî Íàñòðîéêè.
3. Âèçíà÷òå іìåíà êîìï’þòåðіâ, óâіìêíåíèõ і ïіäêëþ÷åíèõ 
äî ëîêàëüíîї ìåðåæі. Äëÿ öüîãî âèáåðіòü çíà÷îê Ìåðåæà ä

â ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà ïðîãðàìè Ïðîâіäíèê. Çàïèøіòü
ó çîøèò іìåíà êîìï’þòåðіâ, ïіäêëþ÷åíèõ äî ìåðåæі.
4. Ç’ÿñóéòå â ó÷èòåëÿ/ó÷èòåëüêè іì’ÿ êîìï’þòåðà, íà ÿêîìó 
є ïàïêè çі ñïіëüíèì äîñòóïîì.
5. Äâі÷і êëàöíіòü íà ÿðëèêó ç іìåíåì óêàçàíîãî êîìï’þòåðà. 
Äî ÿêîї êіëüêîñòі ïàïîê íà êîìï’þòåðі âіäêðèòî ñïіëüíèé äî-
ñòóï?
6. Âіäêðèéòå ïàïêó íà âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі, âêàçàíó â÷è-
òåëåì/â÷èòåëüêîþ, íàïðèêëàä ïàïêó Âïðàâà 2.1. Ñêіëüêè 
ôàéëіâ ìіñòèòüñÿ â öіé ïàïöі?
7. Âіäêðèéòå îäèí ç ôàéëіâ íà âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі, íà-
ïðèêëàä ôàéë âïðàâà 2.1.7.txt, ùî ìіñòèòüñÿ â ïàïöі Âïðàâà
2.1. ×è є âіäìіííîñòі ó âіäêðèòòі ôàéëіâ íà âàøîìó і íà âіä-
äàëåíîìó êîìï’þòåðі? Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè, ó ÿêіé ïåðå-
ãëÿäàâñÿ âìіñò ôàéëó.
8. Ñêîïіþéòå ôàéë, óêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ, íà-
ïðèêëàä âïðàâà 2.1.8.txt, ùî ìіñòèòüñÿ â ïàïöі Âïðàâà 2.1, 
ç âіääàëåíîãî êîìï’þòåðà äî âàøîї ïàïêè íà ëîêàëüíîìó 
êîìï’þòåðі. Äëÿ öüîãî:

1.  Âèáåðіòü ó êîíòåêñòíîìó ìåíþ ôàéëó âïðàâà 2.1.8.txt
êîìàíäó Êîïіþâàòè.

2.  Âèáåðіòü çíà÷îê Öåé ÏÊ â ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà ïðî- 
ãðàìè Ïðîâіäíèê.
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Л3.  Âіäêðèéòå âіêíî âàøîї ïàïêè íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі.
4.  Âèáåðіòü êîìàíäó Âñòàâèòè â êîíòåêñòíîìó ìåíþ âіëü-

íîãî âіä îá’єêòіâ ìіñöÿ âіêíà âàøîї ïàïêè.
9. Ñòâîðіòü ó âàøіé ïàïöі íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі òåêñòî-
âèé äîêóìåíò ç іìåíåì âïðàâà 2.1.9.txt і âïèøіòü ó íüîãî 
âàøå ïðіçâèùå òà іì’ÿ.
10. Ç’ÿñóéòå â ó÷èòåëÿ/ó÷èòåëüêè іì’ÿ êîìï’þòåðà, ÿêèé 
ðîçòàøîâàíèé ëіâîðó÷ âіä âàøîãî êîìï’þòåðà, òà іì’ÿ ïàïêè 
íà öüîìó êîìï’þòåðі, äî ÿêîї âіäêðèòî ñïіëüíèé äîñòóï.
11. Ïåðåìіñòіòü ñòâîðåíèé ôàéë âïðàâà 2.1.9.txt ç âà-
øîї ïàïêè íà ëîêàëüíîìó êîìï’þòåðі äî âêàçàíîї ïàïêè 
íà êîìï’þòåðі, ùî ðîçòàøîâàíèé ëіâîðó÷ âіä âàøîãî.
12. Çàêðèéòå âñі âіäêðèòі âіêíà.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів та інших 
пристроїв — принтерів, сканерів, вебкамер, комунікаційних 

пристроїв, що з’єднані між собою для обміну даними та спільного ви-
користання пристроїв, програм і даних.

Глобальна мережа — це комп’ютерна мережа, що з’єднує 
комп’ютерні мережі й окремі комп’ютери та інші пристрої, що можуть 
бути розміщені в різних частинах світу. Найвідоміша глобальна ме-
режа — це Інтернет.

Локальна мережа — це комп’ютерна мережа, що з’єднує 
комп’ютери та інші пристрої, що розташовані на порівняно невеликій 
відстані один від одного, як правило, в межах однієї або кількох сусідніх 
будівель.

Для побудови локальної мережі потрібно кожний комп’ютер з’єднати 
зі спеціальним пристроєм, призначеним для пересилання даних між 
комп’ютерами. Такі пристрої називають комунікаційними.

Для роботи користувачів з файлами та папками деякої папки, роз-
міщеної на носії даних віддаленого комп’ютера в локальній мережі, 
до неї повинен бути відкритий спільний доступ. Доступ може бути по-
вним або частковим.

Операції над файлами та папками на віддаленому комп’ютері в ме-
режі виконуються за відомими вам алгоритмами.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ

1. Ùî òàêå êîìï’þòåðíà ìåðåæà? ßêå ïðèçíà÷åííÿ 
êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ?
2. ßêó ìåðåæó íàçèâàþòü ãëîáàëüíîþ? ßêó ìåðåæó íàçèâà-
þòü ëîêàëüíîþ?
3. ßêі ïðèñòðîї ïîòðіáíі äëÿ ïîáóäîâè ëîêàëüíîї ìåðåæі?
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4. ßê ïåðåãëÿíóòè ñïèñîê іìåí êîìï’þòåðіâ, óâіìêíåíèõ 
і ïіäêëþ÷åíèõ äî ëîêàëüíîї ìåðåæі? ßê ïåðåãëÿíóòè âìіñò
ïàïêè íà âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßê ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ëîêàëüíó ìåðåæó â íà-

â÷àííі?
2. Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíî íàäàâàòè іìåíà êîìï’þòåðàì, ùî ïðè-
єäíàíі äî ìåðåæі?
3. Äëÿ ÷îãî îáìåæóþòü ïðàâà äîñòóïó êîðèñòóâà÷іâ äî ôàéëіâ
і ïàïîê ó ìåðåæі?
4. ßêі îïåðàöії íàä ôàéëàìè òà ïàïêàìè ìîæíà âèêîíàòè 
íà âіääàëåíîìó êîìï’þòåðі çàëåæíî âіä ïðàâ äîñòóïó?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ðîçãëÿíüòå òà ïðîàíàëіçóéòå çîáðàæåííÿ äîìàøíüîї 

ëîêàëüíîї ìåðåæі (ìàë. 2.9). ßêі ïðèñòðîї ïðèєäíàíі äî öієї 
ìåðåæі? ßêі ïåðåâàãè ðîäèíà îòðèìóє âіä âèêîðèñòàííÿ ìå-
ðåæі? Âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ çàïèøіòü ó çîøèò.

Мал. 2.9

2. Çíàéäіòü çàéâå. ßêі ç ïðèñòðîїâ íå ìîæóòü áóòè ïðèєäíàíі
äî ëîêàëüíîї ìåðåæі: êîìï’þòåð, ìèøà, ïðèíòåð, ñìàðòôîí,
òåëåâіçîð, íàâóøíèêè?

3. Ïðîâåäіòü äîñëіäæåííÿ, êîìï’þòåðè ç ÿêèìè іìå-
íàìè òà ÿêі іíøі ïðèñòðîї ïðèєäíàíі äî ëîêàëüíîї ìå-

ðåæі êîìï’þòåðíîãî êëàñó. Äî ÿêèõ ïðèñòðîїâ çà ìåæàìè 
êîìï’þòåðíîãî êëàñó ìîæíà îòðèìàòè äîñòóï ïî ìåðåæі? 
Ñòâîðіòü ó çîøèòі ñõåìó ìåðåæі öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ êàáіíåòó 
іíôîðìàòèêè, óêàçàâøè âèäè ïðèñòðîїâ òà їõíі іìåíà.

ï
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Л4. Âіäêðèéòå ôàéë çàâäàííÿ 2.1.4.docx íà êîìï’þòåðі â ëî-
êàëüíіé ìåðåæі, ÿêèé íàçâå âàø ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà іíôîðìà-
òèêè. Óïèøіòü ó ôàéë âàøå ïðіçâèùå òà іì’ÿ, äàéòå âіäïîâіäü 
íà çàïèòàííÿ: Ùî íîâîãî âè äіçíàëèñü íà óðîöі ïðî ïðèçíà-
÷åííÿ ëîêàëüíîї ìåðåæі? Çáåðåæіòü çìіíåíèé ôàéë ó òіé ñà-
ìіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
5. Ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò і îïèøіòü ó íüîìó, ç ÿêèõ 
ïðèñòðîїâ ñêëàäàєòüñÿ âàøà äîìàøíÿ ëîêàëüíà ìåðåæà, ÿêі 
çðó÷íîñòі âè і âàøі áëèçüêі îòðèìóєòå âіä âèêîðèñòàííÿ öієї 
ìåðåæі. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 2.1.5.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ïîäóìàéòå, äëÿ ÷îãî ìîæóòü áóòè âàì êîðèñíі âіäî-

ìîñòі, çíàéäåíі â Іíòåðíåòі.
2. Îáìіðêóéòå, ùî òàêå âåáñòîðіíêà òà âåáñàéò. Ùî òàêå ãі-
ïåðïîñèëàííÿ?
3. Çãàäàéòå, ÿê âіäêðèòè ó âіêíі áðàóçåðà âåáñòîðіíêó ç âіäî-
ìîþ àäðåñîþ.

У цьому пункті йтиметься про:
 ► вебсторінки і вебсайти;
 ► пошук відомостей в Інтернеті;
 ► критичне оцінювання медіатекстів.

ÃËÎÁÀËÜÍÀ ÌÅÐÅÆÀ ІÍÒÅÐÍÅÒ

Ó ñó÷àñíîìó ñâіòі äëÿ ëþäèíè ñòàëî çâè÷íîþ ñïðàâîþ 
âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó äëÿ ðіçíèõ ïîòðåá: ñïіëêó-
âàííÿ, íàâ÷àííÿ, îðãàíіçàöії äîçâіëëÿ, ïîøóêó êîðèñíèõ âі-
äîìîñòåé.

Â Іíòåðíåòі òåêñòè, çîáðàæåííÿ, çâóê, âіäåî, àíіìàöіÿ 
òîùî ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі íà âåáñòîðіíêàõ. Êîæíà âåáñòî-
ðіíêà ìàє ñâîþ àäðåñó â Іíòåðíåòі, çíàþ÷è ÿêó ìîæíà îòðè-ó
ìàòè äîñòóï äî íåї.

Ùîá ïðîñòіøå ïåðåõîäèòè âіä ïåðåãëÿäó îäíієї âåáñòî-
ðіíêè äî іíøîї, âèêîðèñòîâóþòü ãіïåðïîñèëàííÿ.

Ãðóïó âåáñòîðіíîê, ùî ïîâ’ÿçàíі ãіïåðïîñèëàííÿìè òà íà-
ëåæàòü ïåâíîìó âëàñíèêó, íàçèâàþòü âåáñàéòîì (àíãë. web —
ïàâóòèíà, site — ìіñöå). Ó êîæíîãî âåáñàéòó є âåáñòîðіíêà 

ìî

2.2.  ÏÎØÓÊ ÂІÄÎÌÎÑÒÅÉ Â ІÍÒÅÐÍÅÒІ. ÊÐÈÒÈ×ÍÅ ÎÖІÍÞÂÀÍÍß
ÌÅÄІÀÒÅÊÑÒІÂ
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(ãîëîâíà, äîìàøíÿ), ùî ïðèçíà÷åíà äëÿ ï î÷àòêó ïåðåãëÿäó
ñàéòó. Її àäðåñó ââàæàþòü àäðåñîþ âåáñàéòó.

Äëÿ ïåðåãëÿäó âåáñòîðіíîê ïðèçíà÷åíî ïðîãðàìè — áðà-
óçåðè (àíãë. browse — ïåðåãëÿäàòè), íàïðèêëàä Google
Chrome , Mozilla Firefox , Opera 

)))))))
, Microsoft Edge .

●
●

Íà ìàëþíêó 2.10 íàâåäåíî âèãëÿä âіêíà áðàóçåðà Google
Chrome ç òðüîìà âåáñòîðіíêàìè, çàâàíòàæåíèìè äëÿ ïåðå-
ãëÿäó â ðіçíèõ âêëàäêàõ. Íà ÿðëèêàõ âêëàäîê âіäîáðàæà-
þòüñÿ íàçâè âåáñòîðіíîê.

Мал. 2.10. Вигляд вікна програми Google Chrome:
1 — Робоча область; 2 — кнопки навігації; 3 — ярлики вкладок;

4 — кнопка закриття вкладки; 5 — Поле адреси; 6 — кнопка Нова 
вкладка; 7 — кнопки керування вікном; 8 — кнопка Налаштування 

та керування Google Chrome

8

1

2

3 4 3 6 735

Ùîá âіäêðèòè ó âіêíі áðàóçåðà âåáñòîðіíêó ç âіäîìîþ 
àäðåñîþ, ïîòðіáíî óâåñòè àäðåñó ñòîðіíêè â ïîëå àäðåñè òà
íàòèñíóòè êëàâіøó Enter.

ÏÎØÓÊ ÂІÄÎÌÎÑÒÅÉ Â ІÍÒÅÐÍÅÒІ

Ïîìіðêóéòå
● 

● 

Ïðèãàäàéòå
● Яким браузером ви користуєтеся на шкільному комп’ютері, на до-

машньому, на смартфоні? Чи є різниця в їх використанні? ● Якими брау-
зерами користуються ваші близькі та ваші однокласники/однокласниці?

C r

Ïîìіðêóéòå
● Як відшукати в підручнику відповідь на запитання? Що можна 

використовувати для прискорення пошуку? ● Як ви шукаєте номери 
телефонів ваших однокласників/однокласниць у списку контактів 
на смартфоні?
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ЛÂ Іíòåðíåòі є ïîøóêîâі ñèñòåìè — âåáñàéòè, ÿêі ïðèçíà-
÷åíі äëÿ àâòîìàòèçîâàíîãî ïîøóêó âåáñòîðіíîê ç ïîòðіáíèìè 
âіäîìîñòÿìè. Іñíóє áàãàòî ïîøóêîâèõ ñèñòåì, íàïðèêëàä 
Google (google.com.ua), Ìåòà (meta.ua), Ukr.net (ukr.net) 
òà іíøі. Äëÿ ïîøóêó âіäîìîñòåé ç їõ âèêîðèñòàííÿì ïåðø 
çà âñå ïîòðіáíî ïіäіáðàòè êëþ÷îâі ñëîâà àáî ôðàçè, ÿêі âèçíà-
÷àþòü îñíîâíèé çìіñò âіäîìîñòåé, ÿêі âè øóêàєòå.

Äëÿ âèêîíàííÿ ïîøóêó ïîòðіáíî
âіäêðèòè ó âіêíі áðàóçåðà ãîëîâíó
ñòîðіíêó ïîøóêîâîї ñè ñòåìè, íàïðè-
êëàä Google ç àäðåñîþ google.com.
ua. Íà öіé ñòîðіíöі є ïîëå, ÿêå ïðè-
çíà÷åíî äëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ
àáî ôðàç (ìàë. 2.11).

Ïіñëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ і
íàòèñêàííÿ êëàâіøі Enter ó âіêíі áðà-r
óçåðà áóäå âèâåäåíî ñïèñîê ãіïåðïîñèëàíü äëÿ ïåðåõîäó íà âåá-
ñòîðіíêè, ó òåêñòі ÿêèõ є âêàçàíі êëþ÷îâі ñëîâà (ìàë. 2.12).

Мал. 2.12. Вікно браузера з результатами пошуку

 ●
 ●

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
Обміркуйте ситуацію, запропонуйте спільне рішення. Вам потрібно

знайти відомості для виконання проєкту з природознавства на тему 
Визначні вчені-натуралісти про українських учених-природознав-
ців. Які ключові слова ви доберете для пошуку?

Мал. 2.11. Поле для
введення ключових слів
або фраз у пошуковій 

системі Google

Äîñëіäіòü
Дослідіть зображення сторінки з результатами пошуку та зна-

йдіть відповіді на запитання:
● Як виділено гіперпосилання на сторінці з результатами пошуку?
● Які відомості містяться поруч з гіперпосиланнями?
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Ó õîäі ïîøóêó ìîæå áóòè îòðè-
ìàíî äóæå áàãàòî ãіïåðïîñèëàíü.
Ó âіêíі áðàóçåðà âіäîáðàæàþòüñÿ
çàçâè÷àé ãіïåðïîñèëàííÿ íà 10
âåáñòîðіíîê. Äëÿ ïåðåãëÿäó іíøèõ

ðåçóëüòàòіâ ïîòðіáíî âèáðàòè áóäü-ÿêèé íîìåð â íèæíіé ÷àñ-
òèíі âåáñòîðіíêè (ìàë. 2.13).

Ïіñëÿ âèáîðó ãіïåðïîñèëàííÿ âіäïîâіäíà âåáñòîðіíêà âіä-
êðèâàєòüñÿ íà òіé ñàìіé âêëàäöі ó âіêíі áðàóçåðà. ßêùî æ âè
õî÷åòå ïåðåãëÿíóòè âåáñòîðіíêó â іíøіé âêëàäöі, òî ìîæíà 
â êîíòåêñòíîìó ìåíþ ãіïåðïîñèëàííÿ âèáðàòè êîìàíäó Âіä-
êðèòè ïîñèëàííÿ â íîâіé âêëàäöі.

ßêùî âàì ïîòðіáíî çíàéòè çîáðàæåííÿ, ùî âіäïîâіäàþòü 
êëþ÷îâèì ñëîâàì, òî ìîæíà ó âіêíі ç ðåçóëüòàòàìè ïîøóêó

âèáðàòè ãіïåðïîñèëàííÿ Çîáðàæåííÿ , ùî ðîçìі-

ùåíî ïіä ïîëåì äëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ (ìàë. 2.14).

Мал. 2.14. Сторінка з результатами пошуку зображень за ключовими 
словами українські вчені-натуралісти

Ïіñëÿ âèáîðó çîáðàæåííÿ íà ñòîðіíöі ç ðåçóëüòàòàìè ïî-
øóêó âîíî âіäêðèєòüñÿ ó çáіëüøåíîìó âèãëÿäі ó ïðàâіé ÷àñ-
òèíі ñòîðіíêè.

Ïîìіðêóéòå
●

Мал. 2.15

Ïîìіðêóéòå
● Яким буде результат пошуку за вибору гіперпосилань Усі, Відео,

Новини, Карти, що розміщені нижче від поля для введення ключо-
вих слів (мал. 2.15)?

òèí

Мал. 2.13. Список номерів 
вебсторінок з результатами

пошуку
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ЛÏÎØÓÊ ÇÀ ÇÎÁÐÀÆÅÍÍßÌ

Ïîøóêîâà ñèñòåìà Google ìàє çàñîáè äëÿ ïîøóêó âіäîìîñ-
òåé íå ëèøå çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè, à é çà çîáðàæåííÿìè, ùî 
ìіñòÿòüñÿ ó ãðàôі÷íèõ ôàéëàõ. Äëÿ ïîøóêó çà çîáðàæåííÿì 
ïîòðіáíî âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì:

1.  Âіäêðèòè ãîëîâíó ñòîðіíêó ïîøóêîâîї ñèñòåìè Google
(google.com.ua).

2.  Âèáðàòè ãіïåðïîñèëàííÿ Çîáðàæåííÿ ó âåðõíüîìó ïðà-
âîìó êóòі âіêíà áðàóçåðà.

3.  Âèáðàòè â ïîëі äëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ êíîïêó Ïî-
øóê çà çîáðàæåííÿì

ä
.

4.  Âèáðàòè âêëàäêó Çàâàíòàæòå çîáðàæåííÿ ó âіêíі Ïî-
øóê çà çîáðàæåííÿì, ùî âіäêðèëîñÿ (ìàë. 2.16).

5.  Âèáðàòè êíîïêó Âèáðàòè ôàéë, çíàéòè íà íîñіÿõ äàíèõ 
і âіäêðèòè ãðàôі÷íèé ôàéë.

Ðåçóëüòàò ïîøóêó çà çîáðàæåííÿì ñêëàäàєòüñÿ ç 3 ÷àñòèí:
 ● Ñõîæèé ïîøóêîâèé çàïèò — øòó÷-

íèé іíòåëåêò ïîøóêîâîї ñèñòåìè àâ-
òîìàòè÷íî äîáèðàє êëþ÷îâі ñëîâà,
ÿêі ìîæóòü âіäïîâіäàòè âèáðàíîìó
çîáðàæåííþ, òà âèâîäÿòüñÿ ãіïåð-
ïîñèëàííÿ íà ñòîðіíêè, çíàéäåíі
çà öèìè êëþ÷îâèìè ñëîâàìè;

 ● Âіçóàëüíî ïîäіáíі çîáðàæåííÿ —
âèâîäÿòüñÿ åñêіçè çîáðàæåíü, ïîäіáíèõ äî âèáðàíîãî; 
êîæåí åñêіç є ãіïåðïîñèëàííÿì íà ñòîðіíêó ïîøóêó çî-
áðàæåíü (ìàë. 2.17);

Мал. 2.17. Результати пошуку за зображенням,
частина Візуально подібні зображення

Мал. 2.16. Вікно Пошук 
за зображенням
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 ●  Ñòîðіíêè, ÿêі ìіñòÿòü âіäïîâіäíі çîáðàæåííÿ — âèâî-
äÿòüñÿ ãіïåðïîñèëàííÿ íà âåáñòîðіíêè, ÿêі ìіñòÿòü çî-
áðàæåííÿ, ïîäіáíі äî âèáðàíîãî.

 ÊÐÈÒÈ×ÍÅ ÎÖІÍÞÂÀÍÍß ÌÅÄІÀÒÅÊÑÒІÂ

Ïîìіðêóéòå
●

Âіäîìîñòі, ÿêі âè îòðèìàëè â ðåçóëüòàòі ïîøóêó â Іíòåð-
íåòі, є ìåäіàòåêñòàìè.

ßê âè çíàєòå, ìåäіàòåêñò (ëàò. medium — ïîñåðåäíèê) —
öå óñíå, ïèñüìîâå, ãðàôі÷íå àáî àóäіîâіçóàëüíå ïîâіäîìëåííÿ, 
ÿêå ðîçïîâñþäæóєòüñÿ çàñîáàìè ìàñîâîї іíôîðìàöії àáî 
êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè.

Äî ìåäіàòåêñòіâ, îòðèìàíèõ ç Іíòåðíåòó, ñëіä ñòàâèòèñÿ 
êðèòè÷íî.

Ðîçìіñòèòè ìåäіàòåêñòè â Іí-
òåðíåòі ìîæå áóäü-ÿêà ëþäèíà. 
Є áàãàòî ñàéòіâ, íà ÿêèõ ëþäè âè-
ñëîâëþþòü âëàñíі ôàíòàçії, æàðòè, 
÷óòêè, à äåõòî — і ñâіäîìèé îáìàí.
Òàêі âіäîìîñòі íàâіòü îòðèìàëè 
ñïåöіàëüíó íàçâó — ôåéê (àíãë. 
fake — ïіäðîáêà), ùî îçíà÷àє íå-
ïðàâäèâі âіäîìîñòі, ÿêі ðîçïîâñþ-
äæóþòü ìіæ ëþäüìè, ó òîìó ÷èñëі 
ðîçìіùóþòü â Іíòåðíåòі. Âіäîìîñòі 
â Іíòåðíåòі äîâîëі ÷àñòî íіêèì 
íå ïåðåâіðÿþòüñÿ, à òîìó âîíè ìî-
æóòü áóòè íåäîñòîâіðíèìè.

Ó ìåäіàòåêñòàõ âàæëèâî âìіòè
âіäðіçíÿòè ôàêòè âіä ñóäæåíü, 

îñêіëüêè ôàêòàì ìîæíà äîâіðÿòè, à ñóäæåííÿ ìîæóòü áóòè
÷èєþñü óïåðåäæåíîþ òî÷êîþ çîðó.

Áàãàòî ëþäåé áåç ñóìíіâіâ âèêîðèñòîâóþòü âіäîìîñòі, 
ùî ðîç ìіùåíі â іíòåðíåò-åíöèêëîïåäії Âіêіïåäіÿ (uk.wiki-
pedia.org).Àëå ñòâîðþâàòè òà çìіíþâàòè òåêñò áіëüøîñòі 
ñòàòåé ó Â іêіïåäії ìîæå áóäü-õòî. Òîìó öі ìàòåðіàëè òàêîæ ї
ïîòðіáíî ïåðåâіðÿòè.

Ïîìіðêóéòå
● Чи можна довіряти всім відомостям, знайденим в Інтернеті? 

П оясніть свою точку зору.

Критика — розгляд і оцінка
когось, чогось з метою 
виявлення та усунення
вад, недоліків, помилок.
Факт (лат. factum — 
зроблене) — це подія або
явище, що відбулося 
в дійсності, певним чином 
зафіксоване й істинність
якого підтверджена.
Судження — це вислов-
лювання про предмет 
або явище дійсності, що
виражається розповідними 
реченнями та є або 
істинним, або хибним.
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Л×àñòèíó ñàéòіâ ó Іíòåðíåòі áóëî ñòâîðåíî äàâíî, òà іç ÷àñîì 
âîíè íå îíîâëþâàëèñÿ. Äåÿêі âіäîìîñòі ìîæóòü âèÿâèòèñÿ çà-
ñòàðіëèìè àáî òàêèìè, ùî íå âіäïîâіäàþòü ñó÷àñíèì íàóêîâèì 
ïîãëÿäàì.

Îêðåìі ñàéòè ïðèçíà÷åíі äëÿ ðåêëàìè òîâàðіâ àáî ïîñëóã 
і çàðàäè êîìåðöіéíèõ іíòåðåñіâ ìîæóòü ïîäàâàòè íåîá’єêòèâíі,
ðåêëàìíі âіäîìîñòі.

×àñòèíó âіäîìîñòåé â Іíòåðíåòі ðîçìіùóâàëè òèì÷àñîâî, 
íàïðèêëàä ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ó÷íÿìè äîìàøíіõ çàâäàíü 
ïіä ÷àñ êàðàíòèíó. Òàêі ìàòåðіàëè íіêîëè íå áóäóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòèñü ó ïîäàëüøîìó. Ïîäіáíі ïîâіäîìëåííÿ íàçèâàþòü 
öèôðîâèì «ñìіòòÿì».

Äëÿ ïåðåâіðêè íàäіéíîñòі ìåäіàòåêñòіâ, ÿêі çíàéäåíî â Іí-
òåðíåòі, ïîòðіáíî âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì: îçíàéîìèòèñÿ ç 
ìåäіàòåêñòîì ⇒ âèçíà÷èòè äàòó ñòâîðåííÿ äëÿ ïåðåâіðêè 
àêòóàëüíîñòі ⇒ âèäіëèòè ôàêòè â ìåäіàòåêñòі, çíàéòè 
äæåðåëà äëÿ їõ ïåðåâіðêè. Ïîðіâíÿòè ôàêòè ç їõ îïèñîì 
ó çíàéäåíèõ äæåðåëàõ ⇒ çíàéòè ñóäæåííÿ â ìåäіàòåêñòі, 
îöіíèòè їõ âïëèâ íà ñïðèéíÿòòÿ ìåäіàòåêñòó ⇒ çðîáèòè 
âèñíîâîê ïðî íàäіéíіñòü ìåäіàòåêñòó.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì

Çàâäàííÿ 1. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâîї ñèñòåìè 
Google äàâíüîóêðàїíñüêі ìіôè ïðî Äàæáîãà äî óðîêó óêðàїí-
ñüêîї ëіòåðàòóðè. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå ó âіêíі áðàóçåðà ãîëîâíó ñòîðіíêó ïîøóêîâîї 
ñèñòåìè Google ç àäðåñîþ google.com.ua.
2. Óâåäіòü ó ïîëå ïîøóêó êëþ÷îâå ñëîâî Äàæáîã, íàòèñíіòü 
êëàâіøó Enter.
3. Ïåðåãëÿíüòå öèòàòè ç âåáñòîðіíîê. Âèáåðіòü îäíå ç ãіïåðïî-
ñèëàíü, íàïðèêëàä ç òåêñòîì Äàæáîã — Âіêіïåäіÿ.
4. Ïåðåãëÿíüòå çìіñò âåáñòîðіíêè, ùî âіäêðèëàñÿ. Ïåðåêîíàé-
òåñÿ, ùî íà âåáñòîðіíöі ìіñòÿòüñÿ òåêñò і çîáðàæåííÿ ç âèçíà-
÷åíîї òåìè.
5. Çíàéäіòü íà âåáñòîðіíöі ïîñèëàííÿ íà äæåðåëà, ç ÿêèõ 
îòðèìàíî âіäîìîñòі.
6. Çðîáіòü âèñíîâêè ùîäî íàäіéíîñòі çíàéäåíîãî ìåäіàòåêñòó, 
âèêîðèñòàâøè âèùåíàâåäåíèé àëãîðèòì.

Çàâäàííÿ 2. Çíàéäіòü çîáðàæåííÿ çà êëþ÷îâèì ñëîâîì 
Äàæáîã. Äëÿ öüîãî:



68

1. Âèáåðіòü íàâіãàöіéíó êíîïêó ó âіêíі áðàóçåðà äëÿ ïî- 
âåðíåííÿ íà ñòîðіíêó ç ðåçóëüòàòàìè ïîøóêó çà êëþ÷îâèì 
ñëîâîì Äàæáîã.
2. Âèáåðіòü ãіïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïîøóêó çîáðàæåíü.
3. Çâåðíіòü óâàãó íà ïіäïèñè çîáðàæåíü òà àäðåñè âåáñòîðі-
íîê, íà ÿêèõ ðîçìіùåíî çîáðàæåííÿ.
4. Âèáåðіòü îäíå іç çîáðàæåíü.
5. Âіäêðèéòå âåáñòîðіíêó, ùî ìіñòèòü âèáðàíå çîáðàæåííÿ, 
äëÿ ÷îãî âèáåðіòü êíîïêó Ïåðåéòè.

Çàâäàííÿ 3. Âèêîíàéòå ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâîї
ñèñòåìè Google ïîøóê çà çîáðàæåííÿì ç ôàéëó, íàïðèêëàä
Ðîçäіë 2\Ïóíêò 2.2\âïðàâà 2.2.3.png. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü âêëàäêó áðàóçåðà ç ðåçóëüòàòàìè ïîøóêó çîáðà-
æåíü.
2. Âèáåðіòü êíîïêó â ïîëі äëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ. 
3. Âèáåðіòü âêëàäêó Çàâàíòàæòå çîáðàæåííÿ ó âіêíі Ïîøóê
çà çîáðàæåííÿì, ùî âіäêðèëîñÿ.
4. Âèáåðіòü êíîïêó Âèáðàòè ôàéë.
5. Çíàéäіòü ôàéë Ðîçäіë 2\Ïóíêò 2.2\âïðàâà 2.2.3.png, âèáå-
ðіòü éîãî òà êíîïêó Âіäêðèòè. Äî÷åêàéòåñÿ çàâåðøåííÿ ïî-
øóêó.
6. Ïåðåãëÿíüòå îòðèìàíі ðåçóëüòàòè ïîøóêó. Çðîáіòü âèñíî-
âîê, ÿêі âіäîìîñòі є ðåçóëüòàòàìè ïîøóêó çà çîáðàæåííÿì. 
Ñêіëüêè ðåçóëüòàòіâ çíàéäåíî?

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
В Інтернеті тексти, зображення, звук, відео, анімація тощо можуть 
бути розміщені на вебсторінках. Кожна вебсторінка має свою 

адресу в Інтернеті, знаючи яку можна отримати доступ до цієї сто-
рінки.

Для переходу від перегляду однієї вебсторінки до іншої викорис-
товують гіперпосилання. Групу вебсторінок, що пов’язані гіперпоси-
ланнями та належать певному власнику, називають вебсайтом. Для
початку перегляду сайту призначена головна, або домашня, сторінка.
Адресою вебсайту вважається адреса його домашньої сторінки.

Для перегляду вебсторінок призначено програми — б раузери.
Пошукові системи — це вебсайти, які призначені для автоматизо-

ваного пошуку вебсторінок з потрібними відомостями. Однією з попу-
лярних є пошукова система Google з адресою google.com.ua.

Для пошуку відомостей з використанням пошукових систем по-
трібно дібрати ключові слова, які визначають основний зміст шуканих
відомостей.
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ЛПошукова система Google має засоби для пошуку відомостей 
не лише за ключовими словами, а й за зображеннями, що містяться 
у графічних файлах.

До відомостей, які ви отримали в результаті пошуку в Інтернеті, слід 
ставитися критично, аналізувати їх достовірність та актуальність, роз-
пізнавати факти та судження, намагатися порівняти з даними, отрима-
ними з інших д жерел.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ

1. ßê âèêîíàòè ïîøóê âіäîìîñòåé â Іíòåðíåòі?
2. ßê âèêîíàòè ïîøóê çîáðàæåíü çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè?
3. ßê âèêîíàòè ïîøóê çà çîáðàæåííÿì, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
â ãðàôі÷íîìó ôàéëі? Ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàþòüñÿ ðåçóëüòàòè 
òàêîãî ïîøóêó?
4. ßê îöіíèòè íàäіéíіñòü ìåäіàòåêñòіâ, çíàéäåíèõ â Іíòåðíåòі?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè

1. ßê ìîæóòü âïëèâàòè íà äóìêè ëþäåé ìåäіàòåêñòè, ðîç-
ìіùåíі â Іíòåðíåòі?
2. ßê і íàâіùî ïîòðіáíî âіäðіçíÿòè ôàêòè âіä ñóäæåíü ó ìå-
äіàòåêñòàõ?
3. ßêèì áóâàє öèôðîâå «ñìіòòÿ» òà ÿê éîãî ðîçðіçíèòè?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ

1. Âіäêðèéòå âåáñàéò Ïðèðîäà Óêðàїíè ç àäðåñîþ pryroda.
in.ua, âèáåðіòü áóäü-ÿêó ñòàòòþ íà ñàéòі. Ïðîàíàëіçóéòå 
âіäîìîñòі, ðîçìіùåíі ó ñòàòòі. Âіäêðèéòå ôàéë Ðîçäіë 2\
Ïóíêò 2.2\îöіíþâàííÿ ðåñóðñіâ.docx. Óïèøіòü âàøі âіäïî-
âіäі íà íàâåäåíі çàïèòàííÿ ùîäî îöіíþâàííÿ äîñòîâіðíîñòі
çíàéäåíîї іíôîðìàöії. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 2.2.1.docx.
2. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі âіäîìîñòі ïðî ïå÷åðè Óêðàїíè. Çàïè-
øіòü ó çîøèò íàçâè òà ìіñöåçíàõîäæåííÿ òðüîõ ï å÷åð.

3. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі çîáðàæåííÿ çà êëþ÷îâèìè ñëîâàìè 
Çàïîðîçüêà Ñі÷. Âèáåðіòü ïåðøå çі çíàéäåíèõ çîáðàæåíü 

і ïåðåéäіòü äî ïåðåãëÿäó âåáñòîðіíêè, íà ÿêіé ðîçìіùåíî 
öå çîáðàæåííÿ. Çàïèøіòü ó çîøèò íàçâó ñàéòó, äî ÿêîãî âõî-
äèòü ñòîðіíêà, òà àäðåñó ñòîðіíêè.

4. Çíàéäіòü, âèêîðèñòîâóþ÷è ïîøóêîâó ñèñòåìó Google, âі-
äîìîñòі äëÿ âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ: ×îìó ñòðàóñè õîâà-

þòü ãîëîâó â ïіñîê? Ïåðåãëÿíüòå çíàéäåíі âåáñòîðіíêè. 
Çíàéäіòü і çàïèøіòü ó çîøèò âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ:

2
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à) ßêі êëþ÷îâі ñëîâà àáî ôðàçè âè âèêîðèñòàëè?
á) ×è îäíàêîâó âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ ïðî ñòðàóñà âè 

îòðèìàëè íà ðіçíèõ âåáñàéòàõ?
â) ßêó âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ ×îìó ñòðàóñè õîâàþòü ãî-

ëîâó â ïіñîê? âè ââàæàєòå ïðàâèëüíîþ?
ã) Âіäîìîñòі ç ÿêîãî âåáñàéòó âè âèêîðèñòàëè äëÿ îòðè-

ìàííÿ òàêîї âіäïîâіäі?
ä) ×îìó âè äîâіðÿєòå ìàòåðіàëàì ñàìå іç öüîãî âåáñàéòó?

5. Çíàéäіòü ç âèêîðèñòàííÿì ïîøóêîâîї ñèñòåìè Google çî-
áðàæåííÿ, ñõîæі íà çîáðàæåííÿ ç ôàéëó, íàïðèêëàä Ðîç-

äіë 2\Ïóíêò 2.2\çàâäàííÿ 2.2.5.jpg. Âèáåðіòü ó ðåçóëüòàòàõ 
ïîøóêó ïîñèëàííÿ Âіçóàëüíî ïîäіáíі çîáðàæåííÿ. Ïðîàíà-
ëіçóéòå îòðèìàíі çîáðàæåííÿ. Çàïèøіòü ó çîøèò âіäïîâіäі 
íà çàïèòàííÿ:

à) ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ îñòðіâ ç äàíîãî âàì çîáðàæåííÿ âіä 
іíøèõ, íàéáіëüø ñõîæèõ íà íüîãî?

á) ×è є ñåðåä çíàéäåíèõ çîáðàæåíü іíøі, íà ÿêèõ îñòðіâ 
іç çàìêîì ç äàíîãî âàì çîáðàæåííÿ ñôîòîãðàôîâàíî ç іíøîãî
áîêó?

â) ×è є ñåðåä çíàéäåíèõ çîáðàæåíü òàêі, íà ÿêèõ îñòðіâ 
áåç çàìêà ñôîòîãðàôîâàíî ç іíøîãî áîêó?

ã) ßêîìó ôîòî ìîæíà áіëüøå äîâіðÿòè — іç çàìêîì ÷è áåç 
íüîãî?
6. Âèêîíàéòå âïðàâó, ðîçìіùåíó çà àäðåñîþ: 
learningapps.org/watch?v=pahm5uib221. Ðîçïîäіëіòü 
òâåðäæåííÿ íà ôàêòè òà ñóäæåííÿ.

7. Ïðîâåäіòü äîñëіäæåííÿ, ÿê çäіéñíþєòüñÿ ïîøóê â Іíòåð-
íåòі ç âèêîðèñòàííÿì ãîëîñîâîãî ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ 

íà íîóòáóöі òà ñìàðòôîíі. Âèêîðèñòàéòå êíîïêó Ïîøóê ãîëî-
ñîì , ðîçìіùåíó â ïîëі äëÿ ââåäåííÿ êëþ÷îâèõ ñëіâ, і ïðî-
ãîâîðіòü êëþ÷îâі ñëîâà.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó

1. Ïîäóìàéòå, ÿê ìîæíà âèêîðèñòàòè òåêñòè, çîáðàæåííÿ, 
âіäåî, çíàéäåíі â Іíòåðíåòі. Ó ÿêі åëåêòðîííі äîêóìåíòè їõ 
ìîæíà áóëî á âñòàâèòè, íà ÿêèõ çàõîäàõ âèêîðèñòàòè?
2. Çãàäàéòå, ÿêі âè çíàєòå ñïîëó÷åííÿ êëàâіø äëÿ âèêîíàííÿ
îïåðàöіé íàä ôàéëàìè àáî íàä ôðàãìåíòàìè åëåêòðîí íèõ äî-
êóìåíòіâ.
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У цьому пункті йтиметься про:
 ► зберігання текстів і зображень, знайдених в Інтернеті;
 ► дотримання авторського права під час використання матеріа-
лів з Інтернету.

ÇÁÅÐІÃÀÍÍß ÄÀÍÈÕ Ç ІÍÒÅÐÍÅÒÓ 

Ïîìіðêóéòå
●

●

Çîáðàæåííÿ àáî ôðàãìåíòè òåêñòіâ ç âåáñòîðіíîê ìîæíà 
çáåðіãàòè íà íîñіÿõ äàíèõ.

Мал. 2.18. Копіювання фрагмента тексту на вебсторінці в браузері (а) 
та вставлення в текстове поле у презентації (б)

а)
б)

ßêùî âàñ öіêàâèòü äåÿêèé òåêñò ç âåáñòîðіíêè, òî éîãî 
ïîòðіáíî âèäіëèòè (ìàë. 2.18, à), ñêîïіþâàòè òà âñòàâèòè â 
òåêñòîâèé äîêóìåíò àáî ïðåçåíòàöіþ (ìàë. 2.18, á).

Ùîá âèäіëèòè ôðàãìåíò òåêñòó íà âåáñòîðіíöі, ïîòðіáíî 
âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì: óñòàíîâèòè âêàçіâíèê ïåðåä ïåð-
øîþ ëіòåðîþ ïîòðіáíîãî òåêñòó ⇒ íàòèñíóòè òà óòðè-
ìóâàòè ëіâó êíîïêó ìèøі ⇒ ïåðåìіñòèòè âêàçіâíèê äî 
îñòàííüîї ëіòåðè ïîòðіáíîãî òåêñòó ⇒ âіäïóñòèòè ëіâó 
êíîïêó ìèøі.

Äàëі âèäіëåíèé òåêñò ïîòðіáíî ñêîïіþâàòè, íàïðèêëàä, íà-
òèñíóâøè ñïîëó÷åííÿ êëàâіø Ctrl + C, і âñòàâèòè â ïîçèöіþ 

2.3. ÇÁÅÐІÃÀÍÍß ÄÀÍÈÕ Ç ІÍÒÅÐÍÅÒÓ. ÀÂÒÎÐÑÜÊÅ ÏÐÀÂÎ 

Ïîìіðêóéòå
● Як можна використовувати відомості, знайдені в Інтернеті, у на-

вчанні, під час виконання проєктів, на позаурочних заходах? ● Яку
інформацію ви найчастіше шукаєте в Інтернеті?
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êóðñîðà â òåêñòîâèé äîêóìåíò àáî â òåêñòîâå ïîëå íà ñëàéäі 
êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії, íàòèñíóâøè Ctrl + V.

Ùîá çáåðåãòè çîáðàæåííÿ, ðîçìіùåíå íà âåáñòîðіíöі, ÿê
ãðàôі÷íèé ôàéë, ïîòðіáíî: âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ çîáðà-
æåííÿ ⇒ âèáðàòè êîìàíäó Çáåðåãòè çîáðàæåííÿ ÿê ⇒ âіä-
êðèòè ó âіêíі Çáåðåãòè ÿê ïîòðіáíó ïàïêó ⇒ âèáðàòè êíîïêó
Çáåðåãòè.

Êðіì òîãî, íà âåáñòîðіíêàõ ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі âі-
äåî, çâóêîâі ìàòåðіàëè, ôàéëè ðіçíèõ òèïіâ. ßêùî ïîðó÷ ç
íèìè ðîçìіùåíî ãіïåðïîñèëàííÿ ç òåêñòîì Çàâàíòàæèòè, 
Ñêà÷àòè àáî Download (àíãë. download — ñêà÷àòè, çàâàíòà-
æèòè) àáî êíîïêà , òî òàêі ôàéëè ìîæíà çáåðåãòè íà âà-
øîìó êîìï’þòåðі, âèáðàâøè öå ãіïåðïîñèëàííÿ àáî êíîïêó.

Ôàéëè ç Іíòåðíåòó çà çàìîâ÷óâàííÿì çáåðіãàþòüñÿ â ïàïöі
Çàâàíòàæåííÿ, ÿêó ìîæíà âіäêðèòè, âèáðàâøè її çíà÷îê 

 ó ëіâіé ÷àñòèíі âіêíà  Ïðîâіäíèê. Òàêîæ ôàéëè 
ìîæóòü áóòè çáåðåæåíі â ïàïöі, ÿêó îáèðàєòå âè. 

Ïіä ÷àñ çáåðåæåííÿ ôàéëіâ ó íèæíіé ÷àñòèíі âіêíà áðàó-
çåðà âіäîáðàæàєòüñÿ ïàíåëü çàâàíòàæåíü. Äëÿ êîæíîãî çáå-
ðåæåíîãî ôàéëó íà ïàíåëі çàâàíòàæåíü ç’ÿâëÿєòüñÿ êíîïêà
çі ñïèñêîì, âіäêðèâøè ÿêèé ìîæíà âèáðàòè îïåðàöіþ: âіä-
êðèòè ôàéë ó âіêíі âіäïîâіäíîї ïðîãðàìè àáî âіäêðèòè ïàïêó,
ÿêà ìіñòèòü çáåðåæåíèé ôàéë (ìàë. 2.19). 

Àëå, çàâàíòàæóþ÷è ìàòåðіàëè ç Іíòåðíåòó, ïàì’ÿòàéòå, 
ùî ðàçîì ç íèìè íà âàø êîìï’þòåð ìîæóòü ïîòðàïèòè øêіä-
ëèâі ïðîãðàìè.

Мал. 2.19. Вікно браузера з панеллю завантажень 
і відкритим списком кнопки
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Л ÀÂÒÎÐÑÜÊÅ ÏÐÀÂÎ ÒÀ ІÍÒÅÐÍÅÒ

●
●

●

Âè çíàєòå, ùî áðàòè ÷óæі ðå÷і áåç äîçâîëó íå ìîæíà. Òàê 
ñàìî íå ìîæíà ïîøèðþâàòè áåç äîçâîëó òà âèäàâàòè çà âëàñíі 
÷óæі òåêñòè, çîáðàæåííÿ òà іíøі äàíі, ÿêі ðîçìіùåíі â Іíòåð-
íåòі. Öå ïîðóøóє ÷èїñü àâòîðñüêі ïðàâà.

Óñі ìàòåðіàëè â Іíòåðíåòі—òåê-
ñòè, çîáðàæåííÿ, ìóçè÷íі òâîðè,
âіäåî òîùî — ìàþòü ñâîїõ âëàñíè-
êіâ. Ëèøå âîíè ìàþòü ïðàâî ïîøè-
ðþâàòè öі ìàòåðіàëè, ïіäïèñóâàòè
ñâîїì іìåíåì, îòðèìóâàòè çà їõ âè-
êîðèñòàííÿ âèíàãîðîäó òîùî. Öі
ïðàâà íàçèâàþòü àâòîðñüêèìè. Їõ
îõîðîíÿє Çàêîí Óêðàїíè ïðî çàõèñò
àâòîðñüêèõ ïðàâ. Çà ïîðóøåííÿ
öüîãî çàêîíó ïåðåäáà÷åíà êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü.

ßêùî ëþäèíà âèäàє ÷óæі ìàòåðіàëè çà ñâîї, ñòàâèòü ñâîє 
ïðіçâèùå ïіä ÷óæèì òåêñòîì àáî ôîòîãðàôієþ, òî òàêå ïîðó-
øåííÿ íàçèâàþòü ïëàãіàòîì. ßêùî âè çàâàíòàæèëè ç Іíòåð-
íåòó òà ïіäïèñàëè âàøèì ïðіçâèùåì çîáðàæåííÿ, ïðåçåíòàöіþ 
àáî ðåôåðàò, öå òàêîæ ââàæàєòüñÿ ïëàãіàòîì.

● 
●

Ùîá íå ïîðóøóâàòè çàêîí ïðî çàõèñò àâòîðñüêèõ ïðàâ 
ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ìàòåðіàëіâ, îòðèìàíèõ ç Іíòåðíåòó, 
îáîâ’ÿçêîâî ïîòðіáíî âêàçóâàòè àäðåñó âåáñòîðіíêè, çâіäêè 
âîíè áóëè îòðèìàíі. Àäðåñó ìîæíà êîïіþâàòè ç ðÿäêà 
àäðåñè áðàóçåðà òà âñòàâëÿòè â òåêñòîâèé äîêóìåíò àáî ïðå-
çåíòàöіþ.

Äîòðèìàííÿ íàâåäåíîãî ïðàâèëà є ñâіä÷åííÿì âàøîї àêà-
äåìі÷íîї äîáðî÷åñíîñòі.

Äåÿêі àâòîðè/àâòîðêè, ðîçìіùóþ÷è ñâîї ìåäіàòåêñòè â Іí-
òåðíåòі, äîçâîëÿþòü іíøèì ëþäÿì âèêîðèñòîâóâàòè їõ. Òàêèé 

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Чи є автори та авторки у матеріалів, розміщених в Інтернеті, —

текстів, зображень, відео тощо? ● Чи чесно видавати чужі медіа-
тексти за власні, підписувати їх своїм іменем? ● Навіщо в книжках 
пишуть список використаних джерел? Де ви із цим стикалися?

Плагіат (лат. plagium —
викрадення) —
привласнення авторства 
на чужий твір науки, 
літератури, мистецтва або
на чуже відкриття, винахід, 
а також використання 
у своїх працях чужого 
твору без посилання 
на автора.

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Як можна використати текстові відомості з Інтернету, не порушу-

ючи авторських прав? ● Що можна зробити, щоб не порушувати автор-
ські права під час використання зображень, отриманих з Інтернету?
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äîçâіë íàçèâàþòü ëіöåíçієþ. ßêùî 
äåÿêèé ìàòåðіàë â Іíòåðíåòі ìàє 
ëіöåíçіþ Creative Commons (àíãë.
creative commons — òâîð÷і ñïіëü-

íîòè), òî äëÿ äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ïîòðіáíî âêàçóâàòè 
äàíі ïðî àâòîðà/à âòîðêó öüîãî ìàòåðіàëó ïіä ÷àñ éîãî âèêîðèñ-
òàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Çáåðåæіòü ôðàãìåíòè òåêñòó òà çîáðàæåííÿ, 

çíàéäåíі â Іíòåðíåòі.
1. Âіäêðèéòå ó âіêíі áðàóçåðà ãîëîâíó ñòîðіíêó ñàéòó Çâіäó-
ñіëü ç àäðåñîþ zvidusil.in.ua.
2. Âèáåðіòü çàãîëîâîê ïåðøîãî ïîâіäîìëåííÿ.
3. Çáåðåæіòü ó âàøіé ïàïöі îäíå іç çîáðàæåíü, ðîçìіùåíå 
â ïîâіäîìëåííі. Äëÿ öüîãî:

1.  Âіäêðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ çîáðàæåííÿ òà âèáåðіòü êî-
ìàíäó Çáåðåãòè çîáðàæåííÿ ÿê.

2. Âіäêðèéòå âàøó ïàïêó.
3. Âèáåðіòü êíîïêó Çáåðåãòè.

4. Ñêîïіþéòå ïåðøі òðè ðå÷åííÿ ïîâіäîìëåííÿ òà àäðåñó âåá-
ñòîðіíêè â òåêñòîâèé äîêóìåíò. Äëÿ öüîãî:

1.  Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word, íå çàêðèâàþ÷è âі-
êíà áðàóçåðà.

2.  Çðîáіòü ïîòî÷íèì âіêíî áðàóçåðà òà âèäіëіòü ó ïîâіäî-
ìëåííі íà âåáñòîðіíöі ôðàãìåíò ç òðüîìà ïåðøèìè ðå-
÷åííÿìè òåêñòó. Äëÿ öüîãî:
1.  Óñòàíîâіòü âêàçіâíèê ïåðåä ïåðøîþ ëіòåðîþ ò åêñòó.
2. Íàòèñíіòü òà óòðèìóéòå ëіâó êíîïêó ìèøі.
3.  Ïåðåìіñòіòü âêàçіâíèê äî îñòàííüîї ëіòåðè ôðàãìåíòà.
4. Âіäïóñòіòü ëіâó êíîïêó ìèøі.

3.  Ñêîïіþéòå âèäіëåíèé ôðàãìåíò. Äëÿ öüîãî íàòèñíіòü 
ñïîëó÷åííÿ êëàâіø Ctrl + C àáî âèáåðіòü êîìàíäó Êîïі-
þâàòè â êîíòåêñòíîìó ìåíþ âèäіëåíîãî ôðàãìåíòà.

4.  Çðîáіòü ïîòî÷íèì âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà òà âñòàâòå 
ôðàãìåíò ç Áóôåðà îáìіíó äî òåêñòîâîãî äîêóìåíòà. Äëÿó
öüîãî íàòèñíіòü ñïîëó÷åííÿ êëàâіø Ctrl + V àáî âèáåðіòü
êíîïêó Âñòàâèòè ó ãðóïі Áóôåð îáìіíó âêëàäêè ó Îñíîâíå
íà Ñòðі÷öі.

5.  Çðîáіòü ïîòî÷íèì âіêíî áðàóçåðà, âèáåðіòü ïîëå àäðåñè 
òà ñêîïіþéòå âèäіëåíó àäðåñó.

Ліцензія (лат. licentia —
дозвіл) — це документ, що
демонструє певний дозвіл.
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Л6.  Çðîáіòü ïîòî÷íèì âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà òà âñòàâòå 
ôðàãìåíò ç Áóôåðà îáìіíó äî îêðåìîãî àáçàöó â òåêñòî-ó
âîìó äîêóìåíòі ïіñëÿ ôðàãìåíòà òåêñòó.

7.  Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі 
ç іìåíåì âïðàâà 2.3.

5.  Çàêðèéòå âіêíî áðàóçåðà òà âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Зображення та фрагменти текстів з вебсторінок можна зберігати 
на носіях даних для подальшого використання.
Усі ресурси Інтернету — тексти, зображення, музичні твори, відео 

тощо — мають своїх власників, і їх права охороняються Законом Укра-
їни про захист авторських прав.

Якщо людина видає чужі матеріали за свої, ставить своє прізвище 
під чужим текстом або фотографією, то таке порушення називають 
плагіатом.

Щоб не порушити закон про захист авторських прав під час вико-
ристання медіатекстів, отриманих з Інтернету, потрібно обов’язково 
вказувати адресу вебсторінки, звідки вони були отримані.

Якщо деякий матеріал в Інтернеті має ліцензію Creative Commons, 
то для дотримання авторських прав потрібно вказувати дані про ав-
тора/авторку цього матеріалу під час його використання та розповсю-
дження.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßê çáåðåãòè ôðàãìåíò òåêñòó òà çîáðàæåííÿ, ùî ìіñ-

òÿòüñÿ íà âåáñòîðіíöі?
2. ßêі ïðàâà íàçèâàþòü àâòîðñüêèìè?
3. Ùî íàçèâàþòü ïëàãіàòîì?
4. ßê äîòðèìàòèñÿ çàêîíó ïðî çàõèñò àâòîðñüêèõ ïðàâ, ÿêùî 
ìàòåðіàëè ç Іíòåðíåòó ìàþòü ëіöåíçіþ Creative Commons?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×îìó ïîòðіáíî çàõèùàòè àâòîðñüêі ïðàâà?

2. ßê çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ àâòîðñüêèõ ïðàâ ïіä ÷àñ âèêî-
ðèñòàííÿ âіäîìîñòåé, îòðèìàíèõ ç Іíòåðíåòó: ïіä ÷àñ óñíîãî 
âèñòóïó; ó ïðåçåíòàöії; ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі?
3. ×è áóäå ââàæàòèñÿ ïîðóøåííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ, ÿêùî 
ôðàãìåíò òåêñòó áóäå íå ñêîïіéîâàíèé çі ñòîðіíêè òà âñòàâ-
ëåíèé ó òåêñòîâèé äîêóìåíò, à ââåäåíèé ç êëàâіàòóðè ñàìî-
ñòіéíî?
4. Ùî âè ðîçóìієòå ïіä àêàäåìі÷íîþ äîáðî÷åñíіñòþ ó÷íÿ/ó÷å-
íèöі?



76

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ

1. Âèêîíàéòå ïîøóê â Іíòåðíåòі âіäîìîñòåé ïðî ïòàøèíèé 
ñâіò Óêðàїíè. Çáåðåæіòü ó âàøіé ïàïöі îäíå іç çîáðàæåíü, ùî 
ìіñòèòüñÿ íà çíàéäåíіé âåáñòîðіíöі.
2. Âèêîíàéòå ïîøóê â Іíòåðíåòі âіäîìîñòåé ç êëþ÷îâèìè ñëî-
âàìè áåçïå÷íà ïîâåäіíêà ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè. Âèáåðіòü
îäíå ç ãіïåðïîñèëàíü. Ïåðåãëÿíüòå òà ñêîïіþéòå â òåêñòîâèé 
ôàéë çàïðîïîíîâàíі ïðàâèëà. Ñêîïіþéòå òà âñòàâòå ó ôàéë 
àäðåñó âåáñòîðіíêè, ç ÿêîї ñêîïіéîâàíî òåêñò. Çáåðåæіòü ôàéë
ó âàøіé ïàïöі ç іìåíåì çàâäàííÿ 2.3.2.docx.
3. Âіäêðèéòå âåáñòîðіíêó Ïóñòóí÷èê (pustunchik.ua/ua). Âè-
áåðіòü ïîñëіäîâíî ãіïåðïîñèëàííÿ Âіðòóàëüíà øêîëà ⇒ Âè-
íàõîäè. Âèáåðіòü îäíå ç ïîâіäîìëåíü ó ðîçäіëі Âèíàõîäè
òà çáåðåæіòü îêðåìі çîáðàæåííÿ òà ôðàãìåíòè òåêñòó äëÿ
ñòâîðåííÿ íà їõ îñíîâі êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії. Ñòâîðіòü 
ïðåçåíòàöіþ іç 4–5 ñëàéäіâ ïî òåìі ïîâіäîìëåííÿ. Íà îñòàí-
íüîìó ñëàéäі ïðåçåíòàöії âêàæіòü ïîñèëàííÿ íà âèêîðèñòàíі 
äæåðåëà: іì’ÿ ñàéòó Ïóñòóí÷èê, іì’ÿ âåáñòîðіíêè òà її àäðåñó. 
Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çà-
âäàííÿ 2.3.3.pptx.

4. Çíàéäіòü íà ðіçíèõ ñàéòàõ â Іíòåðíåòі çîáðàæåííÿ âèðî-
áіâ ç ïðèðîäíèõ ìàòåðіàëіâ. Çáåðåæіòü òðè çîáðàæåííÿ 

ó âàøіé ïàïöі. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Âèðîáè ç ïðèðîäíèõ ìà-
òåðіàëіâ, óêëþ÷èâøè äî íåї çáåðåæåíі çîáðàæåííÿ. Ïіä êîæ-
íèì çîáðàæåííÿì ðîçìіñòіòü àäðåñó âåáñòîðіíêè, ç ÿêîї áóëî
îòðèìàíî çîáðàæåííÿ. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 2.3.4.pptx.

5. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі âіäîìîñòі ïðî ëіöåíçіþ Creative
Commons. Âñòàâòå â òåêñòîâèé äîêóìåíò âіäîìîñòі ïðî äî-
çâîëè, ÿêі íàäàє öÿ ëіöåíçіÿ, òà àäðåñó ñòîðіíêè, ç ÿêîї 

îòðèìàíî öі âіäîìîñòі. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 2.3.5.docx. Çáåðåæіòü ó âàøіé ïàïöі 
ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ ëіöåíçії Creative Commons.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. ßêі çàñîáè âè âèêîðèñòîâóєòå äëÿ ñïіëêóâàííÿ â Іíòåð-

íåòі?
2.  ßêі çàñîáè âèêîðèñòîâóþòü äëÿ îðãàíіçàöії äèñòàíöіé-

íèõ çàíÿòü ó âàøîìó çàêëàäі îñâіòè?
3. ßêі çàãðîçè æèòòþ òà çäîðîâ’þ ëþäèíè іñíóþòü ó ðå-

àëüíîìó ñâіòі? ßê ìîæíà çàïîáіãòè їì?

ð
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2.4.  ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß Â ІÍÒÅÐÍÅÒІ. ÅÒÈÊÅÒ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß Â ÌÅÐÅÆÀÕ. 
ÁÅÇÏÅ×ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ІÍÒÅÐÍÅÒÓ

У цьому пункті йтиметься про:
 ► засоби спілкування в Інтернеті;
 ► правила спілкування в мережах;
 ► безпечне використання Інтернету.

 ÇÀÑÎÁÈ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß Â ІÍÒÅÐÍÅÒІ

●
● ●

Â Іíòåðíåòі іñíóþòü ðіçíі ñëóæáè, ïðèçíà÷åíі äëÿ îðãàíі-
çàöії ñïіëêóâàííÿ ëþäåé.

Åëåêòðîííà ïîøòà (e-mail, àíãë. electronic mail—åëåêòðîí íà 
ïîøòà) — öå ñëóæáà Іíòåðíåòó, ïðèçíà÷åíà äëÿ ïåðåñèëàííÿ 
êîìï’þòåðíèìè ìåðåæàìè ïîâіäîìëåíü (åëåêòðîííèõ ëèñ-
òіâ) âіä äåÿêîãî êîðèñòóâà÷à îäíîìó ÷è ãðóïі àäðåñàòіâ. Íà-
ïðèêëàä, Gmail  (google.com), Freemail ( ukr.net), Meta

(meta.ua) òà іíøі.
Ñëóæáè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ ïðèçíà÷åíі äëÿ îá-

ìіíó òåêñòîâèìè, çâóêîâèìè, âіäåî òà іíøèìè ïîâіäîìëåí-
íÿìè â Іíòåðíåòі, ó òîìó ÷èñëі â ðåàëüíîìó ÷àñі. Ïðîãðàìè 
äëÿ êîðèñòóâàííÿ ñëóæáàìè іíòåðàêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ 
íàçèâàþòü ìåñåíäæåðàìè (àíãë. message — ïîâіäîìëåííÿ). 
Ï ðèêëàäè ìåñåíäæåðіâ: Skype , Viber , WhatsApp , 
Telegram òà іíøі. Ìåñåíäæåðè ìîæíà âñòàíîâëþâàòè 
íà ñìàðòôîíè àáî êîðèñòóâàòèñÿ íèìè íà êîìï’þòåðі.

Îáìіí òåêñòîâèìè ïîâіäîìëåííÿìè, ùî âіäáóâàєòüñÿ â ðå-
àëüíîìó ÷àñі, íàçèâàþòü ÷àò (àíãë. chat — áåñіäà).

Âіäåîêîíôåðåíöіÿ — öå ñåàíñ ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі, îð-
ãàíіçîâàíèé ç âèêîðèñòàííÿì ñèñòåì, ùî ìîæóòü ïåðåäàâàòè 
âіäåî. Âіäåîêîíôåðåíöіÿ ìîæå áóòè îðãàíіçîâàíà ç âèêîðèñ-
òàííÿì ìåñåíäæåðіâ, à òàêîæ ñåðâіñіâ Zoom ( zoom.us), Meet

( meet.google.com), Microsoft Teàms  ( teams.microsoft.
com) òà іíøèõ.

Ñîöіàëüíі ìåðåæі â Іíòåðíåòі — öå ñëóæáè, ÿêі çàáåçïå-
÷óþòü ñïіëêóâàííÿ ëþäåé, ïðåäñòàâëåííÿ âëàñíîї òâîð÷îñòі 
òà äîñÿãíåíü, ïîøóê äðóçіâ і çíàéîìèõ, ïîøèðåííÿ іäåé, 

Ïðèãàäàéòå
● Які засоби спілкування в Інтернеті використовуєте ви та ваші

близькі? ● Від чого залежить вибір засобу спілкування? ● Які засоби ви-
користовуються для організації дистанційного навчання у вашій школі?
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ï îãëÿäіâ, ðîçìіùåííÿ öіêàâèõ ìàòåðіàëіâ òîùî. Íàïðèêëàä, 
Facebook ( facebook.com), Іíñòàãðàì ( instagram.com) 
òà іíøі. Êîðèñòóâà÷ ìîæå ðîçìіùóâàòè âëàñíі ïîâіäîìëåííÿ, 
à òàêîæ ïåðåãëÿäàòè, êîìåíòóâàòè òà îöіíþâàòè ïîâіäî-
ìëåííÿ іíøèõ êîðèñòóâà÷іâ.

Іíòåðàêòèâíі îíëàéí-äîøêè — öå ñåðâіñè Іíòåðíåòó, ÿêі 
íàäàþòü ñïіëüíèé ïðîñòіð êîðèñòóâà÷àì äëÿ ðîçìіùåííÿ â ðå-
æèìі ðåàëüíîãî ÷àñó òåêñòîâèõ íîòàòîê (íàëіïîê), ç îáðàæåíü,
âіäåî, àóäіî é іíñòðóìåíòè äëÿ êîìåíòàðіâ òà îöіíþâàííÿ ïó-
áëіêàöіé. Ïðèêëàäè ñåðâіñіâ äëÿ ñòâîðåííÿ іíòåðàêòèâíèõ äî-
ùîê: Jamboard ( jamboard.google.com), Padlet  ( padlet.
com) òà іíøі.

Ñèñòåìè êåðóâàííÿ íàâ÷àííÿì — ñëóæáè Іíòåðíåòó, ïðè-
çíà÷åíі äëÿ îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі òà îáìіíó ïî-
âіäîìëåííÿìè ìіæ ó÷àñíèêàìè/ó÷àñíèöÿìè îñâіòíüîãî 
ïðîöåñó. Êîæåí çàêëàä îñâіòè îáèðàє äëÿ ñåáå òàêó ñèñòåìó,
íàïðèêëàä Єäèíà øêîëà  ( eschool-ua.com), Íîâі çíàííÿ
(nz.ua), Google Classroom ( classroom.google.com), Edmodo

( new.edmodo.com) òà іí.
Âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ ñåðâіñіâ Іíòåðíåòó äëÿ ñïіëêóâàííÿ

äîçâîëåíî ëèøå ó ðàçі äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî âіêó. Íàïðèêëàä, 
äëÿ âèêîðèñòàííÿ åëåêòðîííîї ïîøòè Gmail, ñîöіàëüíîї ìå-
ðåæі Facebook, ìåñåíäæåðà Viber òà äåÿêèõ іíøèõ ñëóæá
óñòàíîâëåíî ìіíіìàëüíèé âіê ó 13 ðîêіâ.

 ÏÐÀÂÈËÀ ÅÒÈÊÅÒÓ ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÑÏІËÊÓÂÀÍÍß

Ïîìіðêóéòå
●

● 
● 

Âèêîðèñòàííÿ çàñîáіâ åëåêòðîí-
íîãî ñïіëêóâàííÿ ëþäåé ïåðåäáà÷àє 
äîòðèìàííÿ ïðàâèë óâі÷ ëèâîñòі —
ìåðåæíîãî åòèêåòó.

Ïðàâèëà ìåðåæíîãî åòèêåòó
íå âіäðіçíÿþòüñÿ âіä çàãàëüíîïðèé-

íÿòèõ íîðì ëþäñüêîãî ñïіëêóâàííÿ:
 ●  Áóäüòå ââі÷ëèâèìè òà äîáðîçè÷ëèâèìè, âіòàéòåñü іç ñïіâ-

ðîçìîâíèêàìè, äÿêóéòå çà äîïîìîãó.

Етикет (франц. 
étiquette — етикетка,
напис) — норми й
правила гідної поведінки
людей у суспільстві.

Ïîìіðêóéòå
● Чи потрібно, спілкуючись в Інтернеті, дотримуватися правил уві-

чливості? ● До яких наслідків може призвести порушення цих пра-
вил? ● Як називають людей, які порушують правила спілкування 
в мережі? Чи хочеться вам чути ці назви відносно себе?
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êîí ôëіêòó.

 ● Ïåðåâіðÿéòå òåêñò íà âіäñóòíіñòü ãðàìàòè÷íèõ ïîìèëîê.
 ● Íå ïèøіòü óâåñü òåêñò ïîâіäîìëåííÿ âåëèêèìè ëіòå-

ðàìè — éîãî âàæêî ÷èòàòè, öå ñïðèéìàєòüñÿ ÿê êðèê.
 ● Ñóïðîâîäæóéòå ïîâіäîìëåííÿ ñìàéëàìè (àíãë. smile —

óñìіøêà) äëÿ ïåðåäàâàííÿ åìîöіé , àëå ìàéòå 
ïî÷óòòÿ ìіðè.

ÁÅÇÏÅ×ÍÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ІÍÒÅÐÍÅÒÓ

● ●

●

Âèêîðèñòîâóþ÷è Іíòåðíåò, ïîòðіáíî ïàì’ÿòàòè ïðî ìîæ-
ëèâі íåáåçïåêè, ïîâ’ÿçàíі ç îñîáëèâîñòÿìè ðîáîòè â ìåðåæі. 
Ïіä ÷àñ ïîøóêó іíôîðìàöії òà ïðè êîðèñòóâàííі ñëóæáàìè 
ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі ïîòðіáíî äáàòè ïðî çàõèñò îñîáèñòèõ äà-
íèõ, çàõèñò âіä øêіäëèâèõ ïðîãðàì і âіä íåãàòèâíîãî âìіñòó.

Êîðèñòóâà÷àì Іíòåðíåòó ìîæå çàãðîæóâàòè:
 ● ñïіëêóâàííÿ ç íåáåçïå÷íèìè ëþäüìè (øàõðàÿìè, çáî-

÷åíöÿìè);
 ● îòðèìàííÿ íåïðàâäèâèõ àáî îáðàçëèâèõ ïîâіäîìëåíü;
 ● ðîçãîëîøåííÿ ïåðñîíàëüíèõ (êîíôіäåíöіéíèõ) äàíèõ;
 ● ïñóâàííÿ îñîáèñòîї ðåïóòàöії (íåãàòèâíèé «öèôðîâèé ñëіä»);
 ● âèíèêíåííÿ çàëåæíîñòі (іãðîâîї àáî іíòåðíåò-çàëåæíîñòі);
 ● çàðàæåííÿ êîìï’þòåðà øêіäëèâèìè ïðîãðàìàìè.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå

 ●

 ●

 ●

 ●

Îáãîâîðіòü òà çðîáіòü âèñíîâêè
● Що може загрожувати користувачам Інтернету? ● Чи схожі ці за-

грози на ті, які існують у реальному світі? Як захистити себе від них?
● Чи стикалися особисто ви з неприємними ситуаціями в Інтернеті? 
Як вчиняли ви в таких ситуаціях, до кого звертались по допомогу?

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Словничок інтернет-загроз:
● спам — небажані для одержувачів повідомлення, що масово

розсилаються через засоби спілкування в Інтернеті, можуть
бути рекламними, шахрайськими, містити шкідливі програми;

● фішинг (англ.г fi shing — рибальство) — спосіб шахрайства, щоg
полягає в намаганні отримати від вас («виудити» у вас) ваші
особисті дані або дані ваших рідних і близьких, паролі до різних
ресурсів Інтернету та інше;

● кібербулінг — свідоме цькування та приниження людей, у томуг
числі під час спілкування в мережі;

● тролінг (англ. troll — потворна істота у фольклорі) — поведінкаl
учасників онлайн-спілкування, націлена на виклик негативних
емоцій, образу, нагнітання конфліктів.
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Äëÿ áåçïå÷íîãî êîðèñòóâàííÿ Іíòåðíåòîì âàðòî äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâèë:

 ●  Íіêîëè íå íàâîäüòå ïðèâàòíі äàíі ïðî ñåáå òà ðіäíèõ, 
ÿêùî îñîáèñòî íå çíàéîìі ç àäðåñàòîì.

 ●  Íå âèêëàäàéòå â ìåðåæі âàøі ôîòî òà ïîâіäîìëåííÿ, ÿêі 
ìîæóòü çіïñóâàòè âàøó ðåïóòàöіþ àáî ðîçêðèòè ïðè-
âàòíó іíôîðìàöіþ.

 ●  Íå ðåàãóéòå íà íåïðèñòîéíі òà ãðóáі êîìåíòàðі, àäðåñî-
âàíі âàì.

 ●  Ïîâіäîìëÿéòå äîðîñëèì ïðî äîïèñè, îòðèìàíі â Іíòåð-
íåòі, ÿêі âàñ íåïîêîÿòü (ïîãðîçè, ïîâіäîìëåííÿ ç íå-
åòè÷íèì âìіñòîì, íåáåçïå÷íі ïðîïîçèöії).

 ●  Íіêîëè íå ïîãîäæóéòåñü íà îñîáèñòó çóñòðі÷ ç îñîáàìè, 
çíàéîìèìè âàì òіëüêè ÷åðåç îíëàéí-ñïіëêóâàííÿ.

 ●  Íå âіäêðèâàéòå âêëàäåíі ôàéëè òà íå ïåðåõîäüòå çà ïî-
ñèëàííÿìè, îòðèìàíèìè âіä íåâіäîìèõ îñіá.

 ●  Íå ïîâіäîìëÿéòå ñâîї ïàðîëі âіä îíëàéí-ñåðâіñіâ ñòîðîí-
íіì îñîáàì.

 ●  Çàâæäè âèõîäüòå çі ñâîãî îáëіêîâîãî çàïèñó â îíëàéí-
ñåðâіñàõ, ÿêùî ïðàöþâàëè íå íà âëàñíîìó êîìï’þòåðі.

Ïàì’ÿòàéòå, ùî âñі ïîâіäî-
ìëåííÿ, ÿêі âè ïóáëіêóєòå â ìå-
ðåæі, óòâîðþþòü âàø «öèôðîâèé 
ñëіä». Çà öèì ñëіäîì ó ëþäåé ñêëà-
äàєòüñÿ âðàæåííÿ ïðî âàñ. Òîìó 
âàðòî ïіêëóâàòèñÿ ïðî ñâîþ ðåïó-
òàöіþ â ìåðåæі.

Ñïіëêóþ÷èñü ç íåçíàéîìöÿìè
â ìåðåæі, áóäüòå óâàæíèìè é îáåðåæíèìè, ùîá ðîçïіçíàòè,
ÿêùî âàø ñïіâðîçìîâíèê íàìàãàєòüñÿ «âòåðòèñÿ» â äîâіðó, 
âèäàє ñåáå íå çà òîãî, êèì âіí є íàñïðàâäі.

ßêùî âè âіä÷óєòå íåáåçïåêó, âіäðàçó ïîâіäîìëÿéòå ïðî 
öå ñâîїõ áëèçüêèõ äîðîñëèõ àáî â÷èòåëіâ/â÷èòåëüîê.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ 1. Ðîçìіñòіòü íà іíòåðàêòèâíіé îíëàéí-äîøöі 

ñåðâіñó Padlet ïîâіäîìëåííÿ ç ïåðåëіêîì ñëóæá Іíòåðíåòó,
ÿêèìè âè êîðèñòóєòåñÿ äëÿ ñïіëêóâàííÿ. Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.
2.  Óâåäіòü àäðåñó іíòåðàêòèâíîї äîøêè àáî âіäñêàíóéòå

QR-êîä, ÿêèé âàì íàäàñòü ó÷èòåëü/ó÷èòåëüêà.

Репутація (лат. reputatio —
обдумую, споглядаю) —
громадська думка про 
когось, усталене уявлення 
про особу, що впливає 
на ставлення суспільства 
до цієї особи.
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Л3.  Ðîçãëÿíüòå âèãëÿä äîøêè, ïðî÷èòàéòå ïîâіäîìëåííÿ â÷è-
òåëÿ/â÷èòåëüêè.

4. Âèáåðіòü êíîïêó äëÿ ñòâîðåííÿ ïîâіäîìëåííÿ. 
5.  Óñòàíîâіòü êóðñîð ó áëîê Òåìà òà ââåäіòü âàøå ïðіçâèùå 

òà іì’ÿ.
6.  Óñòàíîâіòü êóðñîð ó áëîê Íàïèøіòü ùîñü ãàðíå òà ââåäіòü 

íàçâè ñåðâіñіâ Іíòåðíåòó, ÿêèìè âè êîðèñòóєòåñü äëÿ ñïіë-
êóâàííÿ.

7. Âèáåðіòü êíîïêó Îïóáëіêóâàòè.
8.  Ïåðåãëÿíüòå ñòâîðåíå âàìè ïîâіäîìëåííÿ, çìіíіòü éîãî ïî-

ëîæåííÿ íà äîøöі, ïåðåòÿãíóâøè â іíøå ìіñöå.
9.  Ïåðåãëÿíüòå ïîâіäîìëåííÿ âàøèõ îäíîêëàñíèêіâ/îäíî-

êëàñíèöü.
Çàâäàííÿ 2. Âіçüìіòü ó÷àñòü ó âіäåîêîíôåðåíöії, ÿêó îð-

ãàíіçóє â÷èòåëü/â÷èòåëüêà ç âèêîðèñòàííÿì ñåðâіñó Zoom, 
òà çàëèøòå âëàñíå ïîâіäîìëåííÿ â ÷àòі. Äëÿ öüîãî:
1.  Âіäêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè Zoom.
2.  Âèáåðіòü êíîïêó Join

ð
(àíãë.  join — ïðèєäíàòèñÿ).

3.  Óâåäіòü êîä êîíôåðåíöії, ÿêèé âàì íàçâå â÷èòåëü/â÷è-
òåëüêà, ó ïîëå Meeting ID or Personal Link Name (àíãë. 
Meeting ID or Personal Link Name — іäåíòèôіêàòîð çó-
ñòðі÷і àáî іì’ÿ îñîáèñòîãî ïîñèëàííÿ) âіêíà Join Meeting.

4.  Óâåäіòü âëàñíå ïðіçâèùå òà іì’ÿ â ïîëå Your Name (àíãë. 
your name — âàøå іì’ÿ).

5. Âèáåðіòü êíîïêó Join.
6.  Óâåäіòü ïàðîëü çóñòðі÷і, ÿêèé âàì íàçâå â÷èòåëü/â÷è-

òåëüêà.
7.  Âèáåðіòü êíîïêó Join with Computer Audio (àíãë. Join 

with Computer Audio — ïðèєäíàòèñÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
çâóêó êîìï’þòåðà).

8. Äî÷åêàéòåñÿ ïðèєäíàííÿ äî çóñòðі÷і.

9. Âèáåðіòü êíîïêó Chat .
10.  Óâåäіòü ïîâіäîìëåííÿ ç ïðèâіòàííÿì ó ïîëå Type message 

here (àíãë. type message here — íàäðóêóéòå ïîâіäîìëåííÿ 
òóò). Íàòèñíіòü êëàâіøó Enter.

11.  Ïðî÷èòàéòå ïîâіäîìëåííÿ îäíîêëàñíèêіâ/îäíîêëàñíèöü.
12.  Çàâåðøіòü ó÷àñòü ó âіäåîêîíôåðåíöії, âèáðàâøè êíîïêó 

End (àíãë. end — êіíåöü).
13. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè Zoom.
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Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
В Інтернеті існують різні служби, призначені для організації спілку-

вання: електронна пошта, служби інтерактивного спілкування, відео-
конференції, соціальні мережі, інтерактивні онлайн-дошки, системи 
керування навчанням тощо.

Використання засобів електронного спілкування передбачає дотри-
мання правил увічливості — мережного етикету.

Під час пошуку інформації та при користуванні службами спілку-
вання в мережі потрібно дбати про захист особистих даних, захист від
шкідливих програм і від загрозливого вмісту, бути обережними під час 
спілкування з незнайомими людьми, дбати про свій «цифровий слід».

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêі ñëóæáè ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі âè çíàєòå? Äëÿ ÷îãî

ïðèçíà÷åíà êîæíà ç íèõ?
2. ßêі âàì âіäîìі ïðàâèëà åòèêåòó ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі?
3. Ùî ìîæå çàãðîæóâàòè êîðèñòóâà÷àì Іíòåðíåòó?
4. ßêі ïðàâèëà áåçïå÷íîãî êîðèñòóâàííÿ Іíòåðíåòîì âè çíàєòå?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×îìó іñíóþòü îáìåæåííÿ íà âіê êîðèñòóâà÷іâ ñåðâіñіâ

ñïіëêóâàííÿ â Іíòåðíåòі?
2. Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñü åòèêåòó ñïіëêóâàííÿ
â ì åðåæі?
3. ×îìó íå ìîæíà ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі íàâîäèòè
ïðèâàòíі äàíі ïðî ñåáå òà ñâîþ ðîäèíó, ÿêùî îñîáèñòî íå çíà-
éîìі ç âàøèì ñïіâðîçìîâíèêîì? ×èì öå ìîæå çàãðîæóâàòè
âàì і âàøіé ðîäèíі?
4. ßê âè ðîçóìієòå ïîíÿòòÿ «öèôðîâèé ñëіä»? ×îìó âàæëèâî 
äáàòè ïðî ñâіé «öèôðîâèé ñëіä»?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ïîÿñíіòü, ÿêі çàñîáè ñïіëêóâàííÿ â ìåðåæі ìîæíà âè-

êîðèñòàòè, ÿêùî ïîòðіáíî:
à) ïðèâіòàòè äðóãà/ïîäðóãó ç äíåì íàðîäæåííÿ òà íàäіñëàòè
âëàñíèé ìàëþíîê;
á) çðîáèòè îãîëîøåííÿ ó÷àñíèêàì òà ó÷àñíèöÿì ãóðòêà ïðî 
çìіíó ÷àñó ïî÷àòêó çàíÿòü;
â) ðîçïîâіñòè äðóãó/ïîäðóçі ïðî âіäïî÷èíîê ó ëіòíüîìó îçäî-
ðîâ÷îìó òàáîðі;
ã) îðãàíіçóâàòè âіäåîçóñòðі÷ ç ãðóïîþ îäíîêëàñíèêіâ òà îäíî-
êëàñíèöü äëÿ óçãîäæåííÿ ïëàíó ðîáîòè íàä ïðîєêòîì;
ä) ïåðåäàòè ìàòåðіàëè, çíàéäåíі â ïðîöåñі äîñëіäæåííÿ, ó÷àñ-
íèêó/ó÷àñíèöі ãðóïè, ùî âіäïîâіäàє çà ðîçðîáêó ïðåçåíòàöії.

ïð

4
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Л2. Ðîçìіñòіòü ïîâіäîìëåííÿ íà іíòåðàêòèâíіé äîøöі, ñòâîðå-
íіé íà ñåðâіñі Padlet âàøèì ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ іíôîðìà-
òèêè, ç îïèñîì îäíîãî ç ïðàâèë áåçïå÷íîї ðîáîòè â Іíòåðíåòі. 
Ïðîіëþñòðóéòå ïðàâèëî çîáðàæåííÿì, ÿêå çíàé äіòü â Іíòåð-
íåòі, âèáðàâøè êíîïêó Ïîøóê çà çîáðàæåííÿì

ä
íà ïàíåëі  

ñòâîðåííÿ íîâîãî ïîâіäîìëåííÿ.
3. Íàäіøëіòü ó ñèñòåìі êåðóâàííÿ íàâ÷àííÿì, ÿêó âèêî-
ðèñòîâóє âàø çàêëàä îñâіòè, êîìåíòàð ó÷èòåëþ/ó÷èòåëüöі. 
Ó êîìåíòàðі ïðèâіòàéòåñÿ òà îïèøіòü çàñîáè ñïіëêóâàííÿ 
â ìåðåæі, ÿêèìè âè íàé÷àñòіøå êîðèñòóєòåñÿ. Ïîÿñíіòü, ÷îìó 
âàì çðó÷íî їõ âèêîðèñòîâóâàòè. Ïіäïèøіòü êîìåíòàð âàøèì 
ïðіçâèùåì.
4. Âèêîíàéòå ãðóïîâèé ïðîєêò Іñòîðіÿ ðіäíîãî êðàþ.

1.  Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè ç òðüîõ îñіá. Ïðèäóìàéòå іì’ÿ äëÿ 
âàøîї ãðóïè.

2.  Ðîçïîäіëіòü çàâäàííÿ ç ïîøóêó ìàòåðіàëіâ ïðî іñòîðіþ 
âàøîãî êðàþ òà їõ ïðåäñòàâëåííÿ: іñòîðè÷íà ïîäіÿ, іñ-
òîðè÷íà ïàì’ÿòêà, âèçíà÷íà îñîáà.

3.  Çíàéäіòü ôîòîãðàôії òà îïèñè іñòîðè÷íèõ ïîäіé 
і ïàì’ÿòîê, âèçíà÷íèõ îñіá âàøîãî êðàþ. Çáåðåæіòü çî-
áðàæåííÿ ó ãðàôі÷íèõ ôàéëàõ, îïèñè òà àäðåñè âåáñòî-
ðіíîê — ó òåêñòîâèõ ôàéëàõ.

4.  Ðîçìіñòіòü íà іíòåðàêòèâíіé äîøöі ó ñåðâіñі Jamboard, 
ñòâîðåíіé âàøèì ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ, íà âіäïîâіäíîìó 
ñëàéäі іì’ÿ âàøîї ãðóïè òà її ñêëàä, çíàéäåíі ôîòîãðàôії 
òà òåêñòîâі îïèñè, àäðåñè âåáñòîðіíîê, ç ÿêèõ áóëî îòðè-
ìàíî ìàòåðіàëè.

5.  Ïіäãîòóéòå ïîâіäîìëåííÿ òà ïðîäåìîíñòðóéòå êëàñó ðå-
çóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîєêòó.

5. Âèêîíàéòå âïðàâó, ðîçìіùåíó çà àäðåñîþ https://
quizlet.com/604748651/match. Âñòàíîâіòü âіäïîâіä-
íіñòü ìіæ âèäàìè ñëóæá Іíòåðíåòó òà їõ ïðèçíà÷åí-
íÿì.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1.  Ïîäóìàéòå, äëÿ ÷îãî ó âàøîìó íàâ÷àííі ìîæóòü áóòè 

êîðèñíі âіäîìîñòі, çíàéäåíі â Іíòåðíåòі.
2. ßêі âè çíàєòå êîíêóðñè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ â Іíòåðíåòі?
3. Íà ÿêèõ ñàéòàõ â Іíòåðíåòі âè âèêîíóâàëè íàâ÷àëüíі 

çàâäàííÿ àáî ïåðåãëÿäàëè іíôîðìàöіþ äî óðîêіâ?

ï
4
ï
4
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У цьому пункті йтиметься про:
 ► використання Інтернету для навчання;
 ► виконання практичних вправ в Інтернеті;
 ► олімпіади та конкурси з різних предметів в Інтернеті.

 ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍІ ÐÅÑÓÐÑÈ ІÍÒÅÐÍÅÒÓ ÄËß ÍÀÂ×ÀÍÍß

Ïîìіðêóéòå
●

● 

Áàãàòî ðåñóðñіâ Іíòåðíåòó ìî-
æóòü áóòè êîðèñíèìè âàì ó íà-
â÷àííі: äëÿ îòðèìàííÿ íîâèõ 
âіäîìîñòåé, ïîøóêó âіäïîâіäåé íà 
âàøі çàïèòàííÿ, âèêîíàííÿ ïðàê-

òè÷íèõ âïðàâ і íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ, ïåðåâіðêè âëàñíèõ çíàíü, 
ïіäãîòîâêè òà ó÷àñòі â îëіìïіàäàõ і êîíêóðñàõ òà ç іíøîþ ìå-
òîþ. Ïðèêëàäè òàêèõ ðåñóðñіâ íàâåäåíî â òàáëèöі 2.1.

Таблиця 2.1
Ресурси Інтернету, які можна використовувати в навчанні

Вид ресурсу Приклади

Платформи для
онлайн-навчання

Всеукраїнська школа онлайн (lms.e-school.
net.ua),
Онлайн-платформа Learning passport
(ukraine.learningpassport.unicef.org),
Mozaik Education (mozaweb.com/uk)

Електронні 
енциклопедії

Вільна багатомовна енциклопедія Вікіпедія
(uk.wikipedia.org),
Всеукраїнська електронна енциклопедія
(електронна-енциклопедія.укр)

Електронні 
бібліотеки

Національна бібліотека України для дітей
(chl.kiev.ua) (мал. 2.20),
Державна бібліотека України для юнацтва
(4uth.gov.ua)

Електронні словники
та перекладачі

Словопедія (slovopedia.org.ua),
Словник української мови (hrinchenko.com),
Google Перекладач (translate.google.com)

2.5. ÐÅÑÓÐÑÈ ІÍÒÅÐÍÅÒÓ ÄËß ÍÀÂ×ÀÍÍß

Ресурс (франц. 
ressource — допоміжний
засіб) — запаси чого-
небудь, які можна викорис-
тати в разі потреби.

Ïîìіðêóéòå
● Знання з яких шкільних предметів можна покращити, якщо від-

відати бібліотеку; музей; театр; виставку; планетарій? ● Чи завжди є 
можливість потрапити до тих місць, які нас цікавлять?
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ЛПродовження таблиці 2.1

Вид ресурсу Приклади

Віртуальні музеї та 
екскурсії

Національний музей Тараса Шевченка
(museumshevchenko.org.ua),
Музеї онлайн (incognita.day.kiev.ua/exposition)

Сховища відео- та 
аудіоматеріалів

YouTube (youtube.com),
Мовакаст (movacast.wordpress.com)

Сайти з певних тем, 
які вивчаються у 
школі

Природа України (nature.land.kiev.ua),
Лікбез: історичний фронт (likbez.org.ua),
Екологія життя (eco-live.com.ua)

Мал. 2.20. Сторінка Електронної бібліотеки НБУ для дітей
Äëÿ äîïîìîãè ó âèâ÷åííі øêіëüíèõ ïðåäìåòіâ ðîçðîáëåíî 

ñàéòè, ÿêі ìіñòÿòü äîáіðêè ìàòåðіàëіâ, íàïðèêëàä:
 ● óêðàїíñüêà ìîâà — Îôіöіéíèé ñàéò óêðàїíñüêîї ìîâè

(ukrainskamova.com);
 ● óêðàїíñüêà ëіòåðàòóðà — Ìàëà ñòîðіíêà (mala.storinka.

org);
 ● ìàòåìàòèêà — Formula.co.ua. Ìàòåìàòèêà (formula.

co.ua) (ìàë. 2.21);
 ● çàðóáіæíà ëіòåðàòóðà — Ñâіòîâà ëіòåðàòóðà â øêîëі 

(svitlit.at.ua);
 ● ïðèðîäîçíàâñòâî — Óêðàїíñüêèé áіîëîãі÷íèé ñàéò

(biology.org.ua);
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Мал. 2.21. Сторінка сайту Formula.co.ua. Математика

 ● іíîçåìíà ìîâà — Àíãëіéñüêà ó øêîëі (ksenstar.com.ua);
 ● ìóçè÷íå ìèñòåöòâî — Çàñïіâàé (zaspivaj.com) òà іíøі.

Öіêàâі âіäîìîñòі ïðî ñó÷àñíó íàóêó ìîæíà çíàéòè íà ñàé-
òàõ íàóêîâèõ óñòàíîâ. Íàïðèêëàä, Íàöіîíàëüíå óïðàâëіííÿ 
ÑØÀ ç àåðîíàâòèêè òà äîñëіäæåííÿ êîñìі÷íîãî ïðîñòîðó
NASA íà ñàéòі NASA Space Place (àíãë. space place — êîñ-
ìі÷íå ìіñöå) (spaceplace.nasa.gov) ïðîïîíóє öіêàâі ðîçïîâіäі
òà âіäåî ïðî äîñëіäæåííÿ Çåìëі òà êîñìîñó, ìàéñòåð-êëàñè,
іãðè òà іíøі ìàòåðіàëè. À Єâðîïåéñüêà îðãàíіçàöіÿ ç ÿäåð-
íèõ äîñëіäæåíü CERN ðîçïîâіäàє ïðî ñâîї íàóêîâі äîñëі-
äæåííÿ íà ñàéòі CERN Accelerating science (àíãë. accelerating 
science — ïðèñêîðåííÿ íàóêè) (home.web.cern.ch).

 ÏÐÀÊÒÈ×ÍІ ÂÏÐÀÂÈ Â ІÍÒÅÐÍÅÒІ

● 
●

Íà áàãàòüîõ ñàéòàõ ìîæíà íå ëèøå îòðèìàòè іíôîðìàöіþ 
ç òîãî ÷è іíøîãî ïèòàííÿ, à é âèêîíàòè íàâ÷àëüíå äîñëі-
äæåííÿ àáî ïðàêòè÷íі çàâäàííÿ, ïðîéòè òåñòóâàííÿ.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ñêëàäàííÿ àëãîðèòìіâ ó êóðñі 
іíôîðìàòèêè âè ìîæåòå ïåðåãëÿíóòè ïðèêëàäè ïðîєêòіâ, 
ñòâîðåíèõ ó ñåðåäîâèùі Scratch 3, íà ñàéòі Scratch (scratch.

Ïðèãàäàéòå
● Чи доводилось вам виконувати практичні завдання на сайтах 

в Інтернеті? Які це сайти? ● Завдання з яких шкільних предметів ви
виконували? Що саме ви робили?
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Лmit.edu), ïðîéòè íàâ÷àííÿ òà âèêîíàòè âïðàâè íà ñàéòі Ñòó-
äіÿ êîäó (studio.code.org). Ñòâîðåíі âàìè àëãîðèòìè âіäðàçó 
áóäóòü âèêîíàíі, і âè ïîáà÷èòå, ÷è ïðàâèëüíî ñêëàäåíî àëãî-
ðèòì (ìàë. 2.22).

Мал. 2.22. Вікно з результатами виконання вправи
на сайті Студія коду

Âèâ÷àòè àíãëіéñüêó ìîâó ìîæíà íà ñàéòàõ Lingualeo
(lingualeo.com), Duolingo (duolingo.com). Òóò âàì çàïðîïî-
íóþòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì, âèêîíàòè 
âïðàâè òà ïðîéòè òåñòè íà ïåðåâіðêó çíàíü. Äëÿ óòî÷íåííÿ 
ïåðåêëàäіâ ñëіâ і òåêñòіâ ìîæíà ñêîðèñòàòèñÿ Google Ïåðå-
êëàäà÷åì (translate.google.com).

Âïðàâè ç óêðàїíñüêîї ìîâè òà ìàòåìàòèêè äëÿ ïîâòîðåííÿ 
âèâ÷åíîãî â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ìîæíà âèêîíàòè íà ñàéòі 
Learning.ua (learning.ua), à íàâè÷êè óñíîãî ðàõóíêó çàêðіïèòè 
íà ñàéòі Ìіêñіêå Óêðàїíà (miksike.net.ua) â ðîçäіëі Ïðàíãëі-
ìіíå ⇒ Òðåíóâàííÿ. Íà ñàéòі Âèâ÷åííÿ ìàòåìàòèêè îíëàéí 
(ua.onlinemschool.com) ìîæíà ïîòðåíóâàòèñÿ â ðîçâ’ÿçóâàííі 
âåëèêîї êіëüêîñòі çàäà÷ ç ðіçíèõ òåì øêіëüíîї ìàòåìàòèêè.

Íà äåÿêèõ ñàéòàõ ìіñòÿòüñÿ âіðòóàëüíі ëàáîðàòîðії äëÿ ïðî-
âåäåííÿ ó÷íіâñüêèõ äîñëіäæåíü. Íàïðèêëàä, íà ñàéòі PhET
interactive simulations (àíãë. interactive simulations — іíòåð-
àêòèâíі ñèìóëÿöії) (phet.colorado.edu/uk) â ðîçäіëі Ñèìóëÿöії
ìîæíà âèáðàòè òåìó äîñëіäæåííÿ òà ïðîâåñòè åêñïåðèìåíòè 
(ìàë. 2.23).
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Мал. 2.23. Вікно Лабораторії рівноваги на сайті
PhET interactive simulations

ÎËІÌÏІÀÄÈ ÒÀ ÊÎÍÊÓÐÑÈ Â ІÍÒÅÐÍÅÒІ

●
●

●

Â Іíòåðíåòі ìîæíà çíàéòè áàãàòî ñàéòіâ, ïðèñâÿ÷åíèõ 
ó÷íіâñüêèì îëіìïіàäàì ç ðіçíèõ ïðåäìåòіâ òà іíøèì іíòåëåê-
òóàëüíèì êîíêóðñàì. Îñü äåÿêі ç òàêèõ ñàéòіâ:

 ●  ìіæíàðîäíèé êîíêóðñ ç іíôîðìàòèêè òà êîìï’þòåðíîї 
âïðàâíîñòі Áîáåð (bober.net.ua) (ìàë. 2.24);

 ●  âñåóêðàїíñüêà óêðàїíîçíàâ÷à ãðà Ñîíÿøíèê (gra-
sonyashnyk.com.ua);

 ●  ìіæíàðîäíà ïðèðîäîçíàâ÷à ãðà Ãåëіàíòóñ (ñ helianthus.com.ua);

Мал. 2.24. Головна сторінка сайту конкурсу Бобер

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
Поділіться власним досвідом.
● У яких олімпіадах, конкурсах або змаганнях ви брали участь? 

Яких результатів досягали? ● Чи доводилось вам брати участь у кон-
курсах, оголошення про які ви знайшли в Інтернеті? ● Чи брали ви 
участь у конкурсах, які проводилися в онлайн-режимі?
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Л ● ìіæíàðîäíèé ïðèðîäíè÷èé êîíêóðñ Êîëîñîê (kolosok.
org.ua/schooltest);

 ● ìіæíàðîäíèé ìàòåìàòè÷íèé êîíêóðñ Êåíãóðó (kangaroo.
com.ua);

 ● ìіæíàðîäíèé ó÷íіâñüêèé êîíêóðñ þíèõ іñòîðèêіâ Ëå-
ëåêà (osvitniy-prostir.com.ua);

 ● âñåóêðàїíñüêèé êîíêóðñ ç àíãëіéñüêîї ìîâè Ãðèíâі÷
(uclever.com) òà іíøі.
Äëÿ òèõ, êîãî öіêàâèòü ó÷àñòü â îëіìïіàäàõ ç іíôîðìà-

òèêè òà іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé, êîðèñíèìè áóäóòü ñàéòè:
 ● Âñåóêðàїíñüêі îëіìïіàäè ç іíôîðìàòèêè (oi.in.ua);
 ● Eolymp (eolymp.com/uk);
 ● Âñåóêðàїíñüêà іíòåðíåò-îëіìïіàäà ç іíôîðìàöіéíèõ òåõ-

íîëîãіé (sites.google.com/view/ukrolimpit);
 ● it: olymp (itolymp.com).

Ðіçíîìàíіòíі êîíêóðñè äëÿ ó÷íіâ ïîñòіéíî ïðîâîäÿòüñÿ 
íà ñàéòі Íà Óðîê (naurok.com.ua/konkurs) (ìàë. 2.25).

Мал. 2.25. Сторінка Всеукраїнські конкурси для учнів
на сайті На Урок

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ 1. Çíàéäіòü â іíòåðíåò-åíöèêëîïåäії Âіêіïåäіÿ

äàíі ïðî óòèëіçàöіþ âіäõîäіâ äëÿ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðî-
єêòó. Äëÿ öüîãî:
1.  Âіäêðèéòå ó âіêíі áðàóçåðà ãîëîâíó ñòîðіíêó іíòåðíåò-åí-

öèêëîïåäії Âіêіïåäіÿ (uk.wikipedia.org).
2.  Óâåäіòü ó ïîëå Ïîøóê êëþ÷îâå ñëîâîê óòèëіçàöіÿ. ßêùî ïіä 

÷àñ óâåäåííÿ ó ñïèñêó ç’ÿâèòüñÿ âіäïîâіäíà íàçâà, âèáåðіòü її.
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3.  Ïåðåãëÿíüòå òåêñò ñòîðіíêè, ùî âіäêðèëàñÿ. Çíàé äіòü ãі-
ïåðïîñèëàííÿ äëÿ ïåðåõîäó äî іíøèõ ÷àñòèí ñòîðіíêè.

4. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé ïðîöåñîð.
5.  Çíàéäіòü íà ñòîðіíöі Âіêіïåäії òà çáåðåæіòü ó òåêñòîâîìó ї

äîêóìåíòі âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ:
à) ßêà íàçâà ñòàòòі?
á) Ó ÷îìó çíà÷åííÿ âòîðèííîї ïåðåðîáêè âіäõîäіâ?
â) ßêі іñíóþòü âèäè âòîðèííîї ñèðîâèíè?

6.  Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìå-
íåì âïðàâà 2.5.docx і çàêðèéòå âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.
Çàâäàííÿ 2. Ïåðåãëÿíüòå íàâ÷àëüíå âіäåî Ñêіëüêè âîäè

íà Çåìëі? íà ñàéòі NASA Space Place (spaceplace.nasa.gov).
Äëÿ öüîãî:
1. Âіäêðèéòå íîâó âêëàäêó áðàóçåðà.
2.  Âіäêðèéòå âåáñòîðіíêó ç àäðåñîþ spaceplace.nasa.gov.

3. Âèáåðіòü êíîïêó Earth

ääðððððððððððððð

 (àíãë. earth — çåìëÿ).

4. Âèáåðіòü êíîïêó Media

((

.

5.  Âèáåðіòü áëîê  (àíãë.  how much water is on
Earth — ñêіëüêè âîäè íà Çåìëі).

6. Âèáåðіòü êíîïêó ïî÷àòêó ïåðåãëÿäó âіäåî .
7.  Íàëàøòóéòå ïåðåãëÿä ñóáòèòðіâ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Äëÿ 

öüîãî:
1.  Çóïèíіòü ïåðåãëÿä âіäåî, âèáðàâøè êíîïêó Ïðèçóïè-

íèòè .
2.  Âèáåðіòü ó âіêíі ïåðåãëÿäó âіäåî êíîïêó Íàëàøòóâàííÿ

.
3.  Âèáåðіòü ó ìåíþ êíîïêè êîìàíäó Ñóáòèòðè ⇒ Àâòî-

ìàòè÷íèé ïåðåêëàä ⇒ Óêðàїíñüêà.
4.  Ðîçïî÷íіòü ïåðåãëÿä âіäåî, âèáðàâøè êíîïêó Âіäòâîðèòè

.
8.  Âèáåðіòü êíîïêó Ïîâíîåêðàííèé ðåæèì  äëÿ çðó÷íîñòі

ïåðåãëÿäó.
9.  Âèáåðіòü êíîïêó Âèéòè ç ïîâíîåêðàííîãî ðåæèìó ïіñëÿ 

çàâåðøåííÿ ïåðåãëÿäó òà çàêðèéòå âіêíî áðàóçåðà.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
В Інтернеті багато сайтів, на яких ви можете знайти цікавий мате-

ріал, який доповнює та розширює відомості, отримані вами на уроках
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Лі подані у ваших підручниках: на платформах для онлайн-навчання,
в електронних енциклопедіях, бібліотеках, словниках, у віртуальних 
музеях, сховищах відео- та аудіоматеріалів, на сайтах з певних тем, які 
вивчаються у школі, на сайтах наукових установ тощо.

На багатьох сайтах можна виконати дослідження або практичні за-
вдання, пройти тестування з окремих тем предмета.

На сайтах, присвячених учнівським олімпіадам з різних предметів 
та іншим інтелектуальним конкурсам, можна знайти положення про 
олімпіаду або конкурс, умови участі, завдання минулих років, оголо-
шення про початок і терміни проведення, допоміжні матеріали для під-
готовки до участі у змаганні.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ç ÿêîþ ìåòîþ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè â íàâ÷àííі ðå-

ñóðñè Іíòåðíåòó?
2. ßêі åëåêòðîííі åíöèêëîïåäії âè çíàєòå?
3. ×èì ìîæóòü áóòè êîðèñíі ó íàâ÷àííі ñàéòè åëåêòðîííèõ 
áіáëіîòåê?
4. ×èì ìîæóòü áóòè êîðèñíі ó íàâ÷àííі ñàéòè âіðòóàëüíèõ 
ìóçåїâ?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×è ìîæóòü ðåñóðñè Іíòåðíåòó, íàïðèêëàä ïëàòôîðìè äëÿ 

îíëàéí-íàâ÷àííÿ, ïîâíіñòþ çàìіíèòè íàâ÷àííÿ ç ó÷èòåëåì?
2. Âàø äðóã àáî ïîäðóãà õî÷å âèâ÷èòè іíîçåìíó ìîâó. ßê âè 
ìîæåòå äîïîìîãòè? Ùî âè ïîðàäèòå?
3. Íàâіùî ðіçíі íàóêîâі óñòàíîâè íà ñâîїõ ñàéòàõ âèêëàäàþòü 
öіêàâèé äëÿ âñіõ ìàòåðіàë ïðî ñâîї äîñëіäæåííÿ?
4. Ó ÿêèõ îíëàéí-êîíêóðñàõ òà îëіìïіàäàõ âàì áóëî á öіêàâî 
âçÿòè ó÷àñòü?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ïåðåãëÿíüòå íà ñàéòі Âñåóêðàїíñüêà øêîëà îíëàéí

(lms.e-school.net.ua) ñïèñîê ïðåäìåòіâ 5-ãî êëàñó, ç ÿêèõ 
ìîæíà çíàéòè íàâ÷àëüíі ìàòåðіàëè íà öüîìó ñàéòі. Ïåðå-
ãëÿíüòå ìàòåðіàëè äëÿ óðîêіâ ìàòåìàòèêè. Çàïèøіòü ó çîøèò 
âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ:

à)  Ç ÿêèìè òåìàìè ç ìàòåìàòèêè ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ 
íà ñàéòі?

á) Ùî öіêàâîãî äëÿ ñåáå âè çíàéøëè íà öüîìó ñàéòі? 
2. Çíàéäіòü íà Îôіöіéíîìó ñàéòі óêðàїíñüêîї ìîâè
(ukrainskamova.com) ó ðîçäіëі Ëåêñèêà ñòàòòþ Ñèíîíіìè. Çíà-
éäіòü і çàïèøіòü ó çîøèò, ÿêі ñèíîíіìè çàïðîïîíîâàíî äëÿ 
ñëîâà ãîðèçîíò. ßêі ç íèõ áóëè äëÿ âàñ íåçíàéîìі ðàíіøå?

ñóð

ì
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3. Âèêîíàéòå íà ñàéòі PhET interactive simulations (phet.
colorado.edu/uk) â іíòåðàêòèâíіé ñèìóëÿöії ç ìàòåìàòèêè íà-
â÷àëüíó ãðó ç ìîäåëþâàííÿ ïëîù Áóäіâíèê ïëîùі. Ïðîäåìîí-
ñòðóéòå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ â÷èòåëþ/â÷èòåëüöі.
4. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó ñàéòó ìіæíàðîäíîãî êîíêóðñó ç іíôîð-
ìàòèêè òà êîìï’þòåðíîї âïðàâíîñòі Áîáåð (bober.net.ua). 
Ç’ÿñóéòå, êîëè âіäáóäåòüñÿ íàñòóïíèé êîíêóðñ. Îçíàéîìòåñÿ 
ç іñòîðієþ êîíêóðñó â Óêðàїíі. Ïîäèâіòüñÿ çàâäàííÿ ìèíó-
ëîãî ðîêó, ñïðîáóéòå âèêîíàòè äâà ç íèõ.
5. Âèêîíàéòå âïðà âó, ðîç ìіùåíó çà àäðåñîþ
learningapps.org/watch?v= ppew4femk21. Óñòàíîâіòü
âіäïîâіäíіñòü ìіæ íàâ÷àëüíèìè çàâäàííÿìè òà ðåñóð-
ñàìè Іíòåðíåòó, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ âèêî-
íàííÿ öèõ çàâäàíü.

Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ
Îöіíіòü ñâîї íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ іç öüîãî ðîçäіëó (ïî÷àò-

êîâèé, ñåðåäíіé, äîñòàòíіé, âèñîêèé ðіâåíü).
 ●  Я можу розпізнавати життєві, навчальні проблеми, для розв’я-

зування яких можна застосувати локальні та глобальні комп’ютерні 
м ережі.

 ● Я вмію працювати з файлами та папками в локальній мережі.
 ●  Я вмію знаходити відомості в Інтернеті та зберігати їх для подаль-

шого використання.
 ●  Я аналізую дані для підтвердження чи спростування тверджень, 

розпізнаю факти та судження в медіатекстах.
 ●  Я знаю та використовую онлайн-сервіси для індивідуальної або 

групової діяльності та комунікації.
 ●  Я дотримуюся правил кібербезпеки та етикету спілкування в циф-

рових мережах.
 ●  Я дотримуюся авторських прав і враховую різні типи дозволів 

на використання інформаційних ресурсів у власній і груповій ро-
боті та творчості.
Ïîâòîðіòü òîé ìàòåðіàë, ÿêèé âè çíàєòå íåäîñòàòíüî.

à



КОМП’ЮТЕРНІ 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ

3Р
ОЗ
ДІ

Л

розділі ви поглибите та роззширите свої знанняУ У У цьцьцьомоо у р
налите навички з таких темм:ййй удудудосоо кон

 ► мне та апаратне забезпеченння для створення, редаагу-програм
форматування й відтворенння слайдових комп’ютернихвання, ф
тацій;презенттацій;презенттацій;презент

 ► сствтворорененняня комп’ютерних презезентацій і вимоги до їхееетатт пи с
лення;офофорормл

 ► лалайдйдівів ккомомп’п ютютерернинихх прпрезентацій;титипипи сслл
 ► і та графічні об’єкти комп’ютерних презентаційй;текстов
 ► ання виступу перед аудиторією.планува

У цьому пункті йтиметься про:
► властивості слайдів комп’ютерної презентації;
►  створення слайдів презентації, змінення їх макетів, копію-

вання та видалення слайдів;
► теми оформлення презентації;
► запуск показу комп’ютерної презентації;
► вимоги до комп’ютерної презентації та етапи її створення.

ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІß

● 
● 

● 

Äëÿ ñó÷àñíîї ëþäèíè âàæëèâî âìіòè âèñòóïàòè ïåðåä 
à óäèòîðієþ, ïðåäñòàâëÿòè ïëàíè ñâîєї äіÿëüíîñòі àáî її ðå-
çóëüòàòè. Ïóáëі÷íå ïðåäñòàâëåííÿ ïåâíèõ âіäîìîñòåé íàçè-
âàþòü ïðåçåíòàöієþ.

×àñòî ïіä ÷àñ âèñòóïó ïåðåä àóäèòîðієþ âèêîðèñòîâóþòü 
êîìï’þòåðíі ïðåçåíòàöії.

Êîìï’þòåðíà ïðåçåíòàöіÿ — öå ïіäãîòîâëåíèé ç âèêîðèñ-
òàííÿì іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé íàáіð ñëàéäіâ (ñëàéäîâà 
ïðåçåíòàöіÿ) àáî âіäåîôіëüì (ïîòîêîâà ïðåçåíòàöіÿ), ïðèçíà-

3.1. ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІß, ЇЇ ÎÁ’ЄÊÒÈ. ÂÈÄÈ ÑËÀÉÄІÂ

Ïðèãàäàéòå
● Чи використовували комп’ютерні презентації ви, ваші близькі

та знайомі? З якою метою їх використовували? ● Чи створювали ви
комп’ютерні презентації раніше? Що розміщували в них? ● Які про-
грами використовують для створення комп’ютерних презентацій?
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÷åíèé äëÿ äåìîíñòðàöії òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ, âіäåî, çâóêî-
âèõ äàíèõ.

Ó öіé òåìі ìè ïðàöþâàòèìåìî çі ñëàéäîâèìè êîìï’þòåð-
íèìè ïðåçåíòàöіÿìè, äëÿ ÿêèõ äàëі âæèâàòèìåìî òåðìіí 
ïðåçåíòàöіÿ. Їõ íàé÷àñòіøå âèêîðèñòîâóþòü ïіä ÷àñ óñíîãî
âèñòóïó.

ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß ÑËÀÉÄÎÂÈÕ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІÉ Ó ÐÅÄÀÊÒÎÐІ 
MICROSOFT POWERPOINT

Ðåäàêòîðè ïðåçåíòàöіé — öå ïðîãðàìè, ïðèçíà÷åíі äëÿ
ñòâîðåííÿ ñëàéäîâèõ êîìï’þòåðíèõ ïðåçåíòàöіé, їõ ðåäà-
ãóâàííÿ, ôîðìàòóâàííÿ, çáåðåæåííÿ, ïåðåãëÿäó òîùî. Ðå-
äàêòîðàìè ïðåçåíòàöіé, íàïðèêëàä, є ïðîãðàìè Microsoft
PowerPoint (àíãë. power — ñèëà, point — êðàïêà, ìåòà) àáî 
LibreOffice Impress (àíãë. impress — âðàæåííÿ).

Âè âæå ñòâîðþâàëè ñëàéäîâі êîìï’þòåðíі ïðåçåíòàöії ðà-
íіøå і çíàєòå, ùî îñíîâíèìè îá’єêòàìè ïðåçåíòàöіé є ñëàéäè
(àíãë. slide — êîâçàòè). Êîæíà ïðåçåíòàöіÿ çàçâè÷àé ñêëàäà-
єòüñÿ ç êіëüêîõ ñëàéäіâ. Íà ñëàéäàõ ìîæóòü ðîçìіùóâàòèñü 
òåêñòîâі, ãðàôі÷íі, çâóêîâі, âіäåî òà іíøі îá’єêòè (ìàë. 3.1).

Мал. 3.1. Приклад комп’ютерної презентації Трипільська культура

Ñëàéäè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії ìàþòü òàêі âëàñòèâîñòі:
 ● ïîðÿäêîâèé íîìåð;
 ● êîëіð òëà (ôîíó);
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ЛМакет (франц. maquette —
начерк) — зразок чого-
небудь, відтворений 
зазвичай у зменшеному 
розмірі.

Мал. 3.2. Макети слайдів

 ● íàÿâíіñòü ôîíîâîãî çîáðà-
æåííÿ;

 ● ìàêåò (ðîçìіòêà) ñëàéäà —
ñõåìà ðîçìіùåííÿ òåêñòîâèõ,
ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ
íà ñëàéäі (ìàë. 3.2) òà іíøі.
Ïіñëÿ âіäêðèòòÿ ðåäàêòîðà ïðå-

çåíòàöіé ó éîãî âіêíі âіäîáðàæà-
єòüñÿ òèòóëüíèé ñëàéä, íà ÿêîìó 
ðîçìіùóþòü íàçâó ïðåçåíòàöії, âі-
äîìîñòі ïðî àâòîðà, äàòó âèñòóïó
àáî іíøі çàãàëüíі âіäîìîñòі.

Ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії ïîëÿãàє
â äîäàâàííі äî íåї íîâèõ ñëàéäіâ
òà âñòàâëåííі íà íèõ òåêñòîâèõ,
ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ. Âèä
ñëàéäіâ âèçíà÷àєòüñÿ їõ ìàêåòàìè,
ÿêі ìîæíà âèáðàòè ïіä ÷àñ ñòâî-
ðåííÿ ñëàéäіâ.

Ùîá äîäàòè íîâèé ñëàéä ó ïðåçåíòàöіþ, ïîòðіáíî âèêî-
íàòè òàêèé àëãîðèòì: âêëàäêà Îñíîâíå, ãðóïà Ñëàéäè ⇒ âіä-
êðèòè ñïèñîê êíîïêèÑòâîðèòè ñëàéä ⇒ âèáðàòè ïîòðіáíèé 
ìàêåò ñëàéäà.

Íà ñëàéäі ç áóäü-ÿêèì ìàêåòîì, êðіì ìàêåòà Ïóñòèé 
ñëàéä, ðîçìіùåíî òåêñòîâі ïîëÿ, à íà äåÿêèõ — ùå é ïîêàæ-
÷èêè ìіñöÿ çàïîâíåííÿ (ìàë. 3.3).

Мал. 3.3. Текстові поля та покажчики місця заповнення на слайді 
з макетом Порівняння:

1 — текстові поля, 2 — покажчики місця заповнення2

2

1
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Â îáëàñòі ïîêàæ÷èêà ìіñöÿ çàïîâíåííÿ ìîæíà ââîäèòè 
òåêñò àáî âñòàâëÿòè îá’єêòè:  — òàáëèöþ,  — äіàãðàìó,

— ðèñóíîê SmartArt,  — 3D-ìîäåëü,  — çîáðà-
æåííÿ ç íîñіїâ äàíèõ êîìï’þòåðà,  — ïðîôåñіéíі çîáðà-
æåííÿ ç Іíòåðíåòó,  — âіäåî, — ïіêòîãðàìó. 

Ìàêåò ñëàéäà çà ïîòðåáè ìîæíà çìіíèòè çà òàêèì àëãîðèò-
ìîì: âèáðàòè ñëàéä ⇒ âêëàäêà Îñíîâíå, ãðóïà Ñëàéäè ⇒ âè-
áðàòè êíîïêóÐîçìіòêà ñëàéäà ⇒ âèáðàòè ïîòðіáíèé ì àêåò.

Ñëàéäè ïðåçåíòàöії ìîæíà êîïіþâàòè, âèáðàâøè êîìàíäó 
Äóáëþâàòè ñëàéä ó êîíòåêñòíîìó ìåíþ åñêіçó ñëàéäà íà ëі-
âіé áі÷íіé ïàíåëі âіêíà ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé. Äëÿ âèäàëåííÿ 
ñëàéäà ìîæíà âèáðàòè éîãî åñêіç і íàòèñíóòè êëàâіøó Delete
àáî âèáðàòè êîìàíäó Âèäàëèòè ñëàéä ó êîíòåêñòíîìó ìåíþ.

Äëÿ ïðåçåíòàöії ìîæíà âèáèðàòè òåìó îôîðìëåííÿ, ó ÿêіé 
âèçíà÷àєòüñÿ êîëіð ôîíó òà ôîíîâå çîáðàæåííÿ äëÿ ñëàéäіâ
ç ðіçíèìè ìàêåòàìè, ðîçìіð і ðîçìіùåííÿ òåêñòîâèõ ïîëіâ
і ïîêàæ÷èêіâ ìіñöÿ çàïîâíåííÿ, øðèôò і êîëіð ñèìâîëіâ òåê-
ñòó òîùî.

Âèáðàòè òåìó îôîðìëåííÿ ìîæíà íà âêëàäöі Êîíñòðóê-
òîð ó ãðóïі Òåìè, âèáðàòè êîëüîðè òåìè — ó ãðóïі Âàðіàíòè
(ìàë. 3.4).

Мал. 3.4. Елементи керування для вибору теми оформлення
презентації

Ñòâîðåíó êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ ïîòðіáíî çáåðåãòè,
âèêîíàâøè òàêèé àëãîðèòì: Ôàéë ⇒ Çáåðåãòè ⇒ âèáðàòè 
êíîïêó Îãëÿä ⇒ çíàéòè òà âіäêðèòè ïàïêó ⇒ óâåñòè іì’ÿ
ôàéëó ⇒ âèáðàòè êíîïêó Çáåðåãòè.

ßêùî ïîòðіáíî çáåðåãòè âіäêðèòó êîìï’þòåðíó ïðåçåíòà-
öіþ ç íîâèì іìåíåì àáî â іíøіé ïàïöі, òî íà ïåðøîìó êðîöі
ïîòðіáíî âèêîíàòè êîìàíäó Çáåðåãòè ÿê.

Ïðåçåíòàöіþ, çáåðåæåíó ó ôàéëі íà íîñії äàíèõ, ìîæíà
âіäêðèòè ó âіêíі ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé. Äëÿ öüîãî ìîæíà
çíàéòè ôàéë ïðåçåíòàöії òà äâі÷і êëàöíóòè íà éîãî çíà÷êó àáî
âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì: âіäêðèòè ðåäàêòîð ïðåçåíòàöіé ⇒
Ôàéë ⇒ Âіäêðèòè ⇒ âèáðàòè êíîïêó Îãëÿä ⇒ çíàéòè òà
âèáðàòè ôàéë ïðåçåíòàöіé ⇒ âèáðàòè êíîïêó Âіäêðèòè.
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ЛÏіñëÿ çàâåðøåííÿ ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії ïåðåäáà÷àєòüñÿ 
її ïîêàç (äåìîíñòðàöіÿ). Äëÿ çàïóñêó ïîêàçó ïðåçåíòàöії, ïî-
÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî ñëàéäà, ïîòðіáíî íàòèñíóòè êëàâіøó F5 
àáî âèêîíàòè àëãîðèòì: âêëàäêà Ïîêàç ñëàéäіâ ⇒ ãðóïà Ïî-
÷àòîê ïîêàçó ñëàéäіâ ⇒ êíîïêà Ç ïî÷àòêó.

Іíîäі áóâàє ïîòðіáíî çàïóñòèòè ïîêàç ïðåçåíòàöії íå ç ïåð-
øîãî, à ç äåÿêîãî іíøîãî âèáðàíîãî ñëàéäà. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî 
íà îñòàííüîìó êðîöі âèáðàòè êíîïêó Ç ïîòî÷íîãî ñëàéäà
àáî êíîïêó Ïîêàç ñëàéäіâ ó  Ðÿäêó ñòàíó.

Äåìîíñòðóâàòè êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ ìîæíà íà ìîíі-
òîðі êîìï’þòåðà ÷è íà åêðàíі òåëåâіçîðà àáî, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ìóëüòèìåäіéíèé ïðîєêòîð, íà ñïåöіàëüíîìó åêðàíі ÷è ñåíñîð-
íіé äîøöі (ìàë. 3.5).

Мал. 3.5. Демонстрація презентації на моніторі ноутбука 
та на великому екрані з використанням проєктора

ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎЇ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

● 
● 

Ðîçãëÿíåìî âèìîãè äî êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії, äîòðè-
ìàííÿ ÿêèõ ìîæå ïîêðàùèòè її ñïðèéíÿòòÿ:

 ● íàÿâíіñòü òèòóëüíîãî ñëàéäà;
 ● íàÿâíіñòü çàãîëîâêà íà êîæíîìó ñëàéäі;
 ● óñі ñëàéäè îôîðìëåíі â îäíîìó ñòèëі;

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Якою має бути комп’ютерна презентація, щоб з нею зручно було

виступати перед слухачами? ● Що має бути в презентації, щоб слу-
хачам було зручно сприймати виступ з презентацією?
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 ● çîáðàæåííÿ іëþñòðóþòü òåêñò, íå ìіñòÿòü äðіáíèõ äåòàëåé;
 ●  òåêñò íà ñëàéäі — íå áіëüøå çà 6–8 ðÿäêіâ, ìіñòèòü 

îñíîâíі ïîíÿòòÿ ç òåìè, ïîäàíі êîðîòêèìè ôðàçàìè;
 ● ðîçìіð ñèìâîëіâ íå ìåíøå íіæ 24;
 ●  êîëіð ñèìâîëіâ òåêñòó êîíòðàñòíèé äî êîëüîðó ôîíó, 

òåêñò äîáðå âèäíî íà âèáðàíîìó ôîíі;
 ●  ëèøå äîöіëüíà àíіìàöіÿ, ÿêà íå âіäâîëіêàє óâàãè âіä 

çìіñòó ñëàéäà.
Äëÿ äîòðèìàííÿ àêàäåìі÷íîї äî-

áðî÷åñíîñòі âàæëèâî ðîçìіùóâàòè 
â ïðåçåíòàöії ïîñèëàííÿ íà äæå-
ðåëà, ç ÿêèõ îòðèìàíî ìàòåðіàëè, 
ðîçìіùåíі íà ñëàéäàõ.

ÅÒÀÏÈ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎЇ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

●
●

●
●

Ðîçãëÿíåìî åòàïè ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії.
Íà ïî÷àòêó ðîáîòè ïîòðіáíî ç’ÿñóâàòè, äëÿ ÷îãî âè ñòâî-

ðþєòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ïåðåä êèì âè áóäåòå âèñòó-
ïàòè ç íåþ àáî õòî і â ÿêèõ óìîâàõ áóäå її ïåðåãëÿäàòè, òîáòî 
âèçíà÷èòè ìåòó ïðåçåíòàöії òà ї öіëüîâó àóäèòîðіþ.

Ïіñëÿ öüîãî ïîòðіáíî çäіéñíèòè ïîøóê і âіäáіð çîáðàæåíü, 
òåêñòіâ, âіäåî-, àóäіîìàòåðіàëіâ, ÿêі áóäóòü âèêîðèñòàíі 
â êîìï’þòåðíіé ïðåçåíòàöії.

Íà íàñòóïíîìó åòàïі âèçíà÷àєòüñÿ ñòðóêòóðà êîì ï’þ-
òåðíîї ïðåçåíòàöії. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî ïåðåãëÿíóòè âіäіáðàíі 
ìàòåðіàëè òà âèçíà÷èòè, ó ÿêіé ïîñëіäîâíîñòі ðîçìіñòèòè 
їõ ó êîìï’þòåðíіé ïðåçåíòàöії. Ïîòіì âèçíà÷èòè êіëüêіñòü 
ñëàéäіâ, їõ çàãîëîâêè, ñïëàíóâàòè 
âìіñò і ìàêåò êîæíîãî ñëàéäà.

Íà îñòàííüîìó åòàïі âіäáóâà-
єòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ñòâîðåííÿ 
êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії âї ñå-
ðåäîâèùі ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé: 
äîäàâàííÿ ñëàéäіâ, ðîçìіùåííÿ 

Контраст (франц.
contraste — протилеж-
ність) — різко окреслена 
протилежність у чомусь:
рисах характеру, власти-
востях предметів чи явищ.

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● За яким планом ви дієте, створюючи комп’ютерну презентацію? 

● Як залежить вміст презентації від мети її створення та аудиторії, 
перед якою відбуватиметься виступ? ● Де можна знаходити матері-
али для створення презентації? ● Як дотриматися закону про автор-
ські права під час створення комп’ютерної презентації?

Структура (лат.
structure — побудова,
розміщення) — внутрішня 
будова чогось, 
взаємозв’язок складових 
частин цілого.
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Лíà íèõ òåêñòîâèõ, ãðàôі÷íèõ òà іíøèõ îá’єêòіâ, їõ ðåäàãó-
âàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ.

Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñ ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòà-
öії ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ åòàïіâ: âèçíà÷åííÿ ìåòè ⇒ ïîøóê 
і âіäáіð ìàòåðіàëіâ ⇒ âèçíà÷åííÿ ñòðóêòóðè ïðåçåíòàöії ⇒
ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöії â ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ.  Âіäêðèéòå çàïðîïîíîâàíó â÷èòåëåì/â÷èòåëü-

êîþ êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ. Çìіíіòü òåìó îôîðìëåííÿ 
ïðåçåíòàöії òà êîëüîðîâó ãàìó. Óâåäіòü çàãîëîâêè ñëàéäіâ.
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó PowerPoint і âіäêðèéòå 
ôàéë, íàïðèêëàä, Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.1\âïðàâà 3.1.pptx.
2. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ, âèçíà÷òå êіëüêіñòü ñëàéäіâ. 
Îçíàéîìòåñÿ ç її çìіñòîì, âèçíà÷òå ìåòó її ñòâîðåííÿ. ×è âіä-
ïîâіäàє її îôîðìëåííÿ âèìîãàì?
3. Âèáåðіòü íà Ñòðі÷öі âêëàäêó Êîíñòðóêòîð.
4. Âèáåðіòü ó ãðóïі Òåìè òåìó îôîðìëåííÿ Ïðèðîäà. Âèáåðіòü 
çà ïîòðåáè êíîïêó Äîäàòêîâî äëÿ ïåðåãëÿäó âñüîãî íàáîðó  
òåì îôîðìëåííÿ.
5. Óâåäіòü ó ïіäçàãîëîâîê íà òèòóëüíîìó ñëàéäі âàøå ïðіç-
âèùå, іì’ÿ, êëàñ, ó ÿêîìó âè íàâ÷àєòåñÿ.
6. Óâåäіòü íà ñëàéäі 2 òåêñò çàãîëîâêà Âèâ÷åííÿ ïðèðîäè.
7. Óâåäіòü íà ñëàéäàõ 3–6 òåêñòè çàãîëîâêіâ — íàçâè ïðèëà-
äіâ, îïèñ ÿêèõ ðîçìіùåíî íà ñëàéäàõ.
8. Çìіíіòü çà ïîòðåáè ðîçìіðè òà ðîçìіùåííÿ òåêñòîâèõ і ãðà-
ôі÷íèõ îá’єêòіâ íà ñëàéäàõ.
9. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðóâàííÿ. Äëÿ 
öüîãî âèêîíàéòå Ïîêàç ñëàéäіâ Ïî÷àòîê ïîêàçó ñëàéäіâ
Ç ïî÷àòêó àáî íàòèñíіòü êëàâіøó F5ó . Äëÿ ïåðåãëÿäó íàñòóï-
íîãî ñëàéäà íàòèñêàéòå êëàâіøó ïðîïóñê àáî ëіâó êíîïêó ìèøі.
10. Çáåðåæіòü êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі 
ç іìåíåì âïðàâà 3.1.pptx.
11. Çàêðèéòå âіêíî ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
Комп’ютерна презентація — це підготовлений з використанням 

інформаційних технологій набір слайдів (слайдова презентація) або 
відеофільм (потокова презентація), призначений для демонстрації 
текстових, графічних, відео-, звукових даних.

Редактори презентацій — це програми, призначені для створення 
слайдових комп’ютерних презентацій, їх редагування, форматування, 
збереження, перегляду тощо.
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Основними об’єктами слайдових комп’ютерних презентацій є 
слайди. Властивості слайдів: порядковий номер, колір тла, наяв-
ність фонового зображення, макет (розмітка) слайда тощо. Макет
слайда — це схема розміщення текстових, графічних та інших об’єктів 
на слайді.

Створення презентації полягає в додаванні нових слайдів у презен-
тацію та вставленні на слайди текстових, графічних та інших об’єктів.
Слайди можна копіювати та видаляти, змінювати їх макет.

До оформлення презентації висуваються вимоги, дотримання яких 
може покращити її сприйняття.

Етапи створення комп’ютерної презентації: визначення мети, пошук 
і відбір матеріалів, визначення структури, створення презентації в ре-
дакторі презентацій.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå êîìï’þòåðíà ïðåçåíòàöіÿ?

2. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ?
3. Ùî є îñíîâíèìè îá’єêòàìè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії?
4. ßêі âëàñòèâîñòі ìàþòü ñëàéäè?
5. ßêі îá’єêòè ìîæóòü ìіñòèòèñÿ íà ñëàéäàõ êîìï’þòåðíîї
ïðåçåíòàöії?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×èì âèñòóï ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії

çðó÷íіøèé, íіæ âèñòóï áåç íåї?
2. Âіä ÷îãî çàëåæèòü âèáіð ìàêåòà ñëàéäà êîìï’þòåðíîї ïðå-
çåíòàöії?
3. ×îìó ñëàéäè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії ïîâèííі áóòè îôîðì-
ëåíі â îäíîìó ñòèëі?
4. Äëÿ ÷îãî ïîòðіáíî ðîçìіùóâàòè â êîìï’þòåðíіé ïðåçåíòàöії 
ïîñèëàííÿ íà äæåðåëà, ç ÿêèõ îòðèìàíî ìàòåðіàëè, ðîçìі-
ùåíі íà ñëàéäàõ?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 

ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.1.1.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.1. 
Óñòàâòå íà ñëàéäè ïðåçåíòàöії çîáðàæåííÿ äîìàøíіõ óëþáëåí-
öіâ, íàïðèêëàä ç ïàïêè Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.1\Çàâäàííÿ 3.1.1. 
Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðóâàííÿ. Çáåðå-
æіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ç àâäàííÿ
3.1.1.pptx.
2. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.1.2.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.1. Äî-
áåðіòü і âïèøіòü çàãîëîâêè äî ñëàéäіâ ç íîìåðàìè 2–4. Çìі-

ï
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Лíіòü òåìó îôîðìëåííÿ íà Åìáëåìà. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ 
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì. Ïåðåãëÿíüòå ïðå-
çåíòàöіþ â ðåæèìі äåìîíñòðóâàííÿ. Ïіäãîòóéòå óñíèé âèñòóï 
ç ïðåçåíòàöієþ.

3. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ ó ôàéëі çàâäàííÿ 
3.1.3.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.1. Îöіíіòü ÿêіñòü ïðå-

çåíòàöії òà äîòðèìàííÿ â èìîã äî її îôîðìëåííÿ òà âìіñòó. 
Îáãîâîðіòü, ÿêі âèìîãè ï îðóøåíі íà êîæíîìó ñëàéäі â öіé 
ïðåçåíòàöії. Óñóíüòå їõ íà âëàñíèé ðîçñóä. Çáåðåæіòü çìіíå-
íèé âàðіàíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
4. Ó âіêíі ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé âèêîíàéòå Ôàéë ⇒ Ñòâî-

ðèòè. Çíàéäіòü òåìó îôîðìëåííÿ Ïðåçåíòàöіÿ çâіòó ïðî 
êðàїíó çà êëþ÷îâèì ñëîâîì êðàїíà. Äâі÷і êëàöíіòü íà åñ-

êіçі òåìè. Ïåðåãëÿíüòå îòðèìàíèé íàáіð ñëàéäіâ, îçíàéîì-
òåñÿ ç їõ âìіñòîì. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó 
ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.1.4.pptx. 
5. Ðîçãàäàéòå êðîñâîðä, ðîçìіùåíèé â Іíòåðíåòі
çà àäðåñîþ: learningapps.org/watch?v=puaeh2p0j17.
Âèçíà÷òå òà çàïèøіòü ó çîøèò ñëîâî, ÿêå áóäå îòðè-
ìàíî â çàôàðáîâàíèõ êëіòèíêàõ, і éîãî çíà÷åííÿ.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Äëÿ ÷îãî íà ñëàéäàõ ïðåçåíòàöії ðîçìіùóþòü çàãî-

ëîâ êè? ßêèì ïîâèíåí áóòè їõ çìіñò?
2. ßê çìіíþâàòè ðîçìіð, øðèôò, íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ òåêñòó?
3. ßê óâåñòè âåëèêó ëіòåðó; âèïðàâèòè ïîìèëêó â òåêñòі; 
ñòâîðèòè íîâèé àáçàö?

У цьому пункті йтиметься про:
 ► текстові об’єкти на слайдах презентації;
 ► створення текстових об’єктів;
 ► редагування текстових об’єктів;
 ► форматування текстових об’єктів.

 ÂÈÄÈ ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ

Ïîìіðêóéòå
●

● 

ð

3.2. ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÒÀ ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ
ÍÀ ÑËÀÉÄІ

Ïîìіðêóéòå
● Чому на слайдах комп’ютерної презентації не рекомендують

розміщувати багато тексту? ● Для чого можуть бути використані тек-
стові об’єкти на слайдах презентації?
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Ó ìàêåòі ñëàéäà çàçâè÷àé є òåêñòîâі ïîëÿ, ïðèçíà÷åíі 
äëÿ ââåäåííÿ çàãîëîâêà, ïіäçàãîëîâêà òà òåêñòó ñëàéäà. 
Êðіì öüîãî, íà ñëàéäè ìîæóòü áóòè âñòàâëåíі é іíøі òåê-
ñòîâі îá’єêòè: òåêñòîâå ïîëå òà îá’єêò WordArt (àíãë. word —
ñëîâî, art — ìèñòåöòâî) (ìàë. 3.6).

Мал. 3.6. Текстові об’єкти різних видів на слайді презентації

Òåêñòîâå ïîëå ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ ðîçìіùåííÿ òåê-
ñòó â äîâіëüíîìó ìіñöі ñëàéäà, íàïðèêëàä ïîâåðõó іíøèõ 
îá’єêòіâ. Äëÿ ñòâîðåííÿ òåêñòîâîãî ïîëÿ ïîòðіáíî:

1. Âèáðàòè êíîïêó Òåêñòîâå ïîëå  ó ãðóïі Òåêñò
íà âêëàäöі Âñòàâëåííÿ.

2. Íàêðåñëèòè ïîëå ïîòðіáíîї øèðèíè â äîâіëüíîìó ìіñöі 
íà ñëàéäі, óòðèìóþ÷è íàòèñíóòîþ ëіâó êíîïêó ìèøі.

3. Óâåñòè òåêñò.
4. Âèáðàòè òî÷êó çà ìåæàìè ïîëÿ.
Îá’єêò WordArt — öå òåêñòîâèé îá’єêò, äëÿ ÿêîãî çàñòîñî-

âàíî õóäîæíє îôîðìëåííÿ. Éîãî âè-
êîðèñòîâóþòü, ùîá âèäіëèòè äåÿêå 
îñíîâíå ïîíÿòòÿ íà ñëàéäі.

Äëÿ âñòàâëåííÿ îá’єêòà WordArt
íà ñëàéä êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії 
ñëіä:

1. Âèáðàòè êíîïêó WordArt
ó ãðóïі Òåêñò íà âêëàäöі Âñòàâëåííÿ.

2. Âèáðàòè ñòèëü îôîðìëåííÿ 
òåêñòîâîãî îá’єêòà çі ñïèñ êó êíîïêè 
WordArt (ìàë. 3.7).

3. Óâåñòè ïîòðіáíèé òåêñò.
4. Âèáðàòè òî÷êó çà ìåæàìè 

îá’єêòà.

Мал. 3.7. Стилі
оформлення тексту
в об’єкті WordArt
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ЛÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ

● ● 

Òåêñòîâі îá’єêòè ñëàéäà ìîæíà ðåäàãóâàòè — ïåðåìіùó-
âàòè, çìіíþâàòè ðîçìіð і âìіñò, ïîâåðòàòè, âèäàëÿòè òà іíøå.

Äëÿ ïåðåìіùåííÿ îá’єêòà ïîòðіáíî éîãî âèáðàòè, íàâåñòè 
âêàçіâíèê íà ìåæó îá’єêòà, ùîá âêàçіâíèê íàáóâ âèãëÿäó  ,  
òà ïåðåòÿãíóòè îá’єêò ó ïîòðіáíå ìіñöå ñëàéäà, óòðèìóþ÷è 
íàòèñíóòîþ ëіâó êíîïêó ìèøі.

Íà ìåæі òà â êóòàõ âèáðàíîãî îá’єêòà є ìàðêåðè, ïðèçíà-
÷åíі äëÿ çìіíåííÿ ðîçìіðіâ îá’єêòà òà éîãî ïîâîðîòó (ìàë. 3.8).

21

Мал. 3.8. Маркери вибраного об’єкта:
1 — маркери змінення розміру, 2 — маркер обертання

Ïåðåòÿãóþ÷è ìàðêåðè çìіíåííÿ ðîçìіðіâ, ìîæíà çìіíþ-
âàòè øèðèíó òà âèñîòó îá’єêòà. Ïåðåìіùóþ÷è ìàðêåð îáåð-
òàííÿ, ìîæíà ïîâåðíóòè îá’єêò íà áóäü-ÿêèé êóò.

Êîëè íà ñëàéäі âèáðàíî áóäü-ÿêèé òåêñòîâèé îá’єêò, 
íà Ñòðі÷öі ç’ÿâëÿєòüñÿ òèì÷àñîâà âêëàäêà Ôîðìàò ôіãóðè. 
Âèêîðèñòîâóþ÷è åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóï Óïîðÿäêóâàííÿ
òà Ðîçìіð (ìàë. 3.9), ìîæíà çìіíþâàòè âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ 
îá’єêòіâ íà ñëàéäі, âèðіâíþâàòè òà ïîâåðòàòè їõ, óñòàíîâëþ-
âàòè òî÷íå çíà÷åííÿ øèðèíè òà âèñîòè.

Мал. 3.9. Елементи керування для впорядкування 
та змінення розмірів текстових об’єктів

Äëÿ âèäàëåííÿ òåêñòîâîãî îá’єêòà ïîòðіáíî âèáðàòè éîãî 
ìåæó òà íàòèñíóòè êëàâіøó Delete àáî BackSpace.

Ïðèãàäàéòå
● Які операції є операціями редагування? ● Які клавіші викорис-

товують для утворення відступу між словами, нового абзацу, вида-
лення символів?
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Ïіñëÿ âèáîðó áóäü-ÿêîї òî÷êè âñåðåäèíі òåêñòîâîãî îá’єêòà 
â íüîìó ç’ÿâëÿєòüñÿ òåêñòîâèé êóðñîð. Òåêñò ó òåêñòîâі 
îá’єêòè ìîæíà ââîäèòè ç êëàâіàòóðè àáî âñòàâëÿòè ç Áóôåðà 
îáìіíó, ÿêùî âіí ïîïåðåäíüî áóâ ñêîïіéîâàíèé, íàïðèêëàä
ç âåáñòîðіíêè.

Ïіä ÷àñ ââåäåííÿ òåêñòó ç êëàâіàòóðè ïîòðіáíî äîòðèìóâà-
òèñÿ òàêèõ ïðàâèë:

 ● ìіæ ñëîâàìè ïîòðіáíî ââîäèòè òіëüêè îäèí ïðîïóñê;
 ●  ïåðåä ðîçäіëîâèìè çíàêàìè (òàêèìè ÿê ; : . , ! ?) ïðî-

ïóñê íå ñòàâèòüñÿ, à ïіñëÿ íèõ ââîäèòüñÿ îäèí ïðîïóñê
àáî çäіéñíþєòüñÿ ïåðåõіä íà íîâèé àáçàö;

 ●  ïіñëÿ âіäêðèâàþ÷èõ і ïåðåä çàêðèâàþ÷èìè äóæêàìè {}
[] () і ëàïêàìè „ ” « » ïðîïóñê íå ñòàâèòüñÿ;

 ●  äåôіñ ó ñëîâàõ ââîäèòüñÿ áåç ïðîïóñêіâ, ïåðåä òèðå
òà ïіñëÿ íüîãî ââîäÿòüñÿ ïðîïóñêè;

 ●  äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó ç íîâîãî àáçàöó ñëіä íàòèñíóòè êëà-
âіøó Enter.
Äëÿ âñòàâëåííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó â òåêñòîâі îá’єêòè

ñëàéäà ìîæíà âèáðàòè êíîïêó Âñòàâèòè ó ãðóïі  Áóôåð
îáìіíó âêëàäêèó Îñíîâíå àáî íàòèñíóòè ñïîëó÷åííÿ êëàâіø
Ctrl + V.

ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ

Ïîìіðêóéòå
●

●

Òåêñòîâі îá’єêòè ñëàéäà ìîæíà ôîðìàòóâàòè — çìіíþâàòè
çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé їõ âíóòðіøíüîї îáëàñòі, ìåæі, ñèìâî-
ëіâ і àáçàöіâ òåêñòó.

Íà òèì÷àñîâіé âêëàäöі Ôîð-
ìàò ôіãóðè ó ãðóïі Ñòèëі ôіãóð äëÿ
òåêñòîâîãî îá’єêòà ìîæíà âèáðàòè 
çі ñïèñêó (ìàë. 3.10) ñòèëü îôîðì-
ëåííÿ, ùî âêëþ÷àє êîëіð ìåæі, êî-
ëіð і ñïîñіá çàëèâêè âíóòðіøíüîї
îáëàñòі îá’єêòà, êîëіð ñèìâîëіâ òåê-
ñòó. Ùîá ïîáà÷èòè ïîâíèé ñïèñîê
ñòèëіâ, ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó
Äîäàòêîâî .

Ïîìіðêóéòå
● Які текстові об’єкти на слайді комп’ютерної презентації до-

цільно виділяти кольором або розміром? ● Скільки текстових об’єктів 
з х удожнім оформленням доцільно розміщувати на слайді?

іі

Мал. 3.10. Список стилів
оформлення текстових

об’єктів
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ЛÍà ìàëþíêó 3.11 íàâåäåíî âèãëÿä òåêñòîâîãî îá’єêòà, 
äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî ôîðìàòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñòèëіâ 
ôіãóð.

Мал. 3.11. Приклад застосування стилю фігур 
до текстового об’єкта

Äëÿ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòîâèõ îá’єêòіâ òàêîæ âèêîðèñòîâó-
þòü åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóïè Ñòèëі ôіãóð:

 ● êíîïêà і ñïèñîê Çàëèâêà ôіãóðè
ôô

— äëÿ âèáîðó ñïî-
ñîáó çàïîâíåííÿ âíóòðіøíüîї îáëàñòі òåêñòîâîãî îá’єêòà;

 ● êíîïêà і ñïèñîê Êîíòóð ôіãóðè — äëÿ âèáîðó òèïó 
ëіíії, òîâùèíè òà êîëüîðó ìåæі òåêñòîâîãî îá’єêòà;

 ● êíîïêà çі ñïèñêîì Åôåêòè äëÿ ôіãóð — äëÿ âèáîðó 
åôåêòó äëÿ îôîðìëåííÿ îá’єêòà (ìàë. 3.12).

Мал. 3.12. Групи ефектів оформлення 
текстових об’єктів презентації

Íà ìàëþíêó 3.13 íàâåäåíî âèãëÿä òåêñòîâîãî îá’єêòà, 
äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî åôåêò Îá’єìíå îáåðòàííÿ.

Мал. 3.13. Застосування ефекту Об’ємне обертання
до текстового об’єкта
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Äî òåêñòîâèõ îá’єêòіâ ìîæíà òàêîæ çàñòîñîâóâàòè ñòèëі
WordArt, ÿêі âèçíà÷àþòü ñïîñіá ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ òåê-
ñòó: êîëіð ñèìâîëіâ і êîëіð ìåæі ñèìâîëіâ, à òàêîæ åôåêòè
òà âèäîçìіíó, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äî ñèìâîëіâ. ßê і ñòèëі ôі-
ãóð, ñòèëі WordArt ìîæíà âèáèðàòè çі ñïèñêó, íàâåäåíîãî 
ó ãðóïі Ñòèëі WordArt íà âêëàäöі Ôîðìàò ôіãóð.

Íà ìàëþíêó 3.14 íàâåäåíî âèãëÿä òåêñòîâîãî îá’єêòà,
äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî ôîðìàòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ñòèëіâ
WordArt.

Мал. 3.14. Застосування стилю WordArt
до текстового об’єкта

Òàêîæ ìîæíà âèêîíóâàòè ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóïè Ñòèëі WordArt:

 ●  êíîïêà çі ñïèñêîì Çàëèâêà òåêñòó — äëÿ âèáîðó êî-
ëüîðó òà ñïîñîáó çàëèâêè ñèìâîëіâ;

 ●  êíîïêà çі ñïèñêîì Êîíòóð òåêñòó — äëÿ âèáîðó òèïó
ëіíії, òîâùèíè òà êîëüîðó ìåæі ñèìâîëіâ;

 ●  êíîïêà çі ñïèñêîì Òåêñòîâі åôåêòè — äëÿ âèáîðó
åôåêòó äëÿ îôîðìëåííÿ ñèìâîëіâ (ìàë. 3.15).

Мал. 3.15. Групи ефектів оформлення символів
у текстовому об’єкті
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ЛÍà ìàëþíêó 3.16 íàâåäåíî âèãëÿä òåêñòîâîãî îá’єêòà, 
äî ÿêîãî çàñòîñîâàíî ôîðìàòóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì òåêñòî-
âîãî åôåêòó Ñâіòіííÿ.

Мал. 3.16. Застосування текстового ефекту Світіння
до текстового об’єкта

Ôîðìàòóâàòè ñèìâîëè òàêîæ ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì 
âіäîìèõ âàì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ç ãðóïè Øðèôò âêëàäêè 
Îñíîâíå (ìàë. 3.17).

Мал. 3.17. Елементи керування для форматування символів

Ó òåêñòîâèõ îá’єêòàõ ìîæíà çìіíþâàòè ïîëîæåííÿ òåêñòó 
âіäíîñíî ìåæ îá’єêòà. Ïðè öüîìó êàæóòü ïðî âèðіâíþâàííÿ 
àáçàöіâ.

Іíñòðóìåíòè äëÿ âèðіâíþâàííÿ àáçàöіâ ðîçìіùåíî íà 
Ñòðі÷öі íà âêëàäöі Îñíîâíå ó ãðóïі Àáçàö. Âèðіâíþâàòè àá-
çàöè ìîæíà çà ëіâèì êðàєì, ïî öåíòðó, çà ïðàâèì êðàєì àáî 
çà øèðèíîþ (òàáë. 3.1).

Таблиця 3.1
Способи вирівнювання абзаців та відповідні кнопки

Вирівнювання 
за лівим краєм

Вирівнювання 
по центру

Вирівнювання 
за правим 
краєм

Вирівнювання 
за шириною
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Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Óñòàâòå, âіäôîðìàòóéòå òà âіäðåäàãóéòå òåê-

ñòîâі îá’єêòè íà ñëàéäàõ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії.
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ ó ôàéëі âïðàâà
3.2.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.2.
2. Ñòâîðіòü íà äðóãîìó ñëàéäі îá’єêò WordArt ç òåêñòîì Ñèíî-
íіìè, ðîçìіñòіòü éîãî ÿê çàãîëîâîê ñëàéäà. Äëÿ öüîãî:

1. Çðîáіòü ïîòî÷íèì äðóãèé ñëàéä.
2. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ ⇒ Òåêñò ⇒ WordArt.
3. Âèáåðіòü îñòàííіé çðàçîê îôîðìëåííÿ.
4. Óâåäіòü òåêñò Ñèíîíіìè.
5.  Âèáåðіòü òî÷êó íà ìåæі îá’єêòà, ïåðåòÿãíіòü éîãî

ó âåðõíþ ÷àñòèíó ñëàéäà.
6. Âèáåðіòü òî÷êó ïîçà îá’єêòîì.

3. Óñòàâòå íà äðóãîìó ñëàéäі îá’єêò Òåêñòîâå ïîëå, ó ÿêîìó
ââåäіòü ñëîâî Õóðòîâèíà, ðîçìіñòіòü éîãî ïіä ðèñóíêîì. Äëÿ 
öüîãî âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ ⇒ Òåêñò ⇒ Òåêñòîâå ïîëå, 
âèäіëіòü îáëàñòü äëÿ ðîçìіùåííÿ îá’єêòà íà ñëàéäі, óâåäіòü
òåêñò Õóðòîâèíà, âèáåðіòü òî÷êó ïîçà îá’єêòîì.
4. Âіäôîðìàòóéòå òåêñòîâі ïîëÿ çі ñëîâàìè-ñèíîíіìàìè 
íà äðóãîìó ñëàéäі, âèêîðèñòàâøè ñòèëі ôіãóð. Äëÿ öüîãî:

1. Âèäіëіòü òåêñòîâèé îá’єêò.
2. Âèáåðіòü âêëàäêó Ôîðìàò ôіãóðè.
3. Âèáåðіòü êíîïêó Äîäàòêîâî ó ãðóïі  Ñòèëі ôіãóð.
4. Âèáåðіòü îäèí çі ñòèëіâ іç çàëèâêîþ ñèíіì êîëüîðîì.

5. Âèïðàâòå ó òåêñòі ïîìèëêè ó ñëîâàõ, ùî âèäіëåíі ñèíіì
êîëüîðîì. Äëÿ âèäàëåííÿ ñèìâîëіâ âèêîðèñòîâóéòå êëàâіøі
BackSpace àáî Delete. Ùîá óñòàâèòè ïîòðіáíі ñèìâîëè, óñòà-
íîâіòü êóðñîð íà ìіñöå âñòàâëåííÿ òà ââåäіòü їõ.
6. Âèäàëіòü íà òðåòüîìó ñëàéäі òåêñòîâі ïîëÿ ç òèìè ñëîâàìè,
äëÿ ÿêèõ íåìàє àíòîíіìіâ ó іíøèõ òåêñòîâèõ ïîëÿõ. Äëÿ
öüîãî âèáåðіòü òåêñòîâå ïîëå, ÿêå ïîòðіáíî âèäàëèòè, âèáå-
ðіòü òî÷êó íà éîãî ìåæі, ùîá âîíà ñòàëà ñóöіëüíîþ, íàòèñíіòü
êëàâіøó Delete.
7. Ïåðåìіñòіòü òåêñòîâі ïîëÿ, ùî çàëèøèëèñÿ, òàê, ùîá âîíè 
áóëè ðîçìіùåíі ïîðó÷ ç âіäïîâіäíèìè çîáðàæåííÿìè.
8. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì
іìåíåì.
9. Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі Ïîêàç ñëàéäіâ.
10. Çàêðèéòå âіêíî ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé.
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ЛÍàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
На слайдах комп’ютерної презентації можуть бути розміщені тек-
стові об’єкти різних видів. У макеті слайда зазвичай є текстові поля, 

призначені для введення заголовка, підзаголовка та тексту слайда. Та-
кож можуть бути вставлені додаткові текстові об’єкти: текстове поле
та об’єкт WordArt. Інструменти для створення текстових об’єктів роз-
міщені на Стрічці на вкладці Вставлення у групі Текст.

Текстові об’єкти слайда можна редагувати — переміщувати, змі-
нювати розмір і вміст, повертати, видаляти та інше.

Текст у текстові об’єкти можна вводити з клавіатури або вставляти 
з Буфера обміну, якщо він попередньо був скопійований. Під час уве-
дення тексту потрібно дотримуватися певних правил набору.

Текстові об’єкти слайда можна форматувати — змінювати зна-
чення властивостей їх внутрішньої області, межі, символів і абзаців 
тексту.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßê óñòàâèòè òåêñòîâèé îá’єêò íà ñëàéä ïðåçåíòàöії? ßê 

âèäàëèòè îá’єêò?
2. ßê çìіíèòè ïîëîæåííÿ òà ïîâåðíóòè òåêñòîâèé îá’єêò 
íà ñëàéäі? ßê çìіíèòè éîãî ðîçìіðè?
3. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé òåêñòîâèõ îá’єêòіâ ìîæíà çìі-
íèòè ïіä ÷àñ їõ ôîðìàòóâàííÿ? ßêі іíñòðóìåíòè äëÿ öüîãî 
âèêîðèñòîâóþòü?
4. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé àáçàöіâ ìîæíà çìіíèòè ïіä 
÷àñ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòîâèõ îá’єêòіâ? ßêі іíñòðóìåíòè äëÿ 
öüîãî âèêîðèñòîâóþòü?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíі òåêñòîâі îá’єêòè ðіçíèõ âèäіâ?

2. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòîâèõ îá’єêòіâ ç âè-
êîðèñòàííÿì ñòèëіâ ôіãóð і ñòèëіâ WordArt?
3. Ó ÷îìó ïåðåâàãè òà íåäîëіêè âèêîðèñòàííÿ ñòèëіâ îôîðì-
ëåííÿ òåêñòîâèõ îá’єêòіâ ïîðіâíÿíî ç їõ ôîðìàòóâàííÿì ç âè-
êîðèñòàííÿì іíøèõ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ?
4. Ùî ñïіëüíîãî òà ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ äії ç ôîðìàòóâàííÿ 
òåêñòîâèõ îá’єêòіâ ó âіäîìîìó âàì ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі, òåê-
ñòîâîìó ïðîöåñîðі òà ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 

ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.2.1.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.2. Äî-
äàéòå äî ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії òåêñòîâі ïîëÿ ç íàçâàìè òâàðèí, 
çîáðàæåííÿ ÿêèõ íàâåäåíî íà ñëàéäàõ. Ðîçìіñòіòü òåêñòîâі 

âè

ö
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ïîëÿ ïіä âіäïîâіäíèìè çîáðàæåííÿìè. Óñòàíîâіòü äëÿ òåêñòî-
âèõ ïîëіâ ñòèëü ôіãóð іç çàëèâêîþ ñіðîãî êîëüîðó, âèðіâíþ-
âàííÿ àáçàöіâ — ïî öåíòðó. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé 
ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
2. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.2.2.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.2. 
Óñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії äâà òåêñòîâèõ ïîëÿ 
òà ââåäіòü ó íèõ íàçâè ñïîðòèâíèõ іãîð, ÿêі çîáðàæåíî
íà ñëàéäі. Ðîçìіñòіòü òåêñòîâі ïîëÿ ïіä çîáðàæåííÿìè. Äëÿ 
îôîðìëåííÿ âèêîðèñòàéòå ñòèëü WordArt ç ëіòåðàìè áіðþçî-
âîãî êîëüîðó. Íà òðåòіé ñëàéä óñòàâòå îá’єêò WordArt òà ââå-
äіòü ó íüîìó òåêñò, ùî ìîæå áóòè çàãîëîâêîì ñëàéäà. Ôîðìàò 
îá’єêòà âèáåðіòü çà çðàçêîì çàãîëîâêà äðóãîãî ñëàéäà. Ðîç-
ìіñòіòü îá’єêò ïî öåíòðó ó âåðõíіé ÷àñòèíі ñëàéäà. Çáåðåæіòü 
ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

3. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Ñîíå÷êî ç îäíîãî ñëàéäà. Óñòà-
íîâіòü ìàêåò ñëàéäà Ïóñòèé ñëàéä. Ñòâîðіòü і ðîçìіñòіòü 

íà ñëàéäі îá’єêòè WordArt çà çðàçêîì (ìàë. 3.18). Äî îá’єêòà 
ç òåêñòîì Ñîíå÷êî çàñòîñóéòå òåêñòîâèé åôåêò Çíàê «Ñòîï»
ç ãðóïè Òðàíñôîðìàöіÿ. Äîäàéòå ùå äâà òåêñòîâèõ îá’єêòà,
ïіäіáðàâøè âëàñíі ïðèêìåòíèêè äî ñëîâà Ñîíå÷êî. Çáåðå-
æіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ
3.2.3.pptx.

Мал. 3.18. Зразок до завдання 3

4. Âèêîíàéòå âïðàâó, ðîçìіùåíó â Іíòåðíåòі çà àäðå-
ñîþ: learningapps.org/watch?v=pqi84qyat21. Óñòàíî-
âіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çðàçêàìè òåêñòîâèõ îá’єêòіâ
і ñïîñîáàìè їõ ôîðìàòóâàííÿ.
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ЛÃîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1.  Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóþòü ãðàôі÷íі îá’єêòè ó ïðåçåíòà-

öіÿõ?
2.  ×îìó íåäîöіëüíî ðîçìіùóâàòè ôîòîãðàôії ÿê òëî ñëàé-

äіâ ïðåçåíòàöії?

У цьому пункті йтиметься про:
 ► графічні об’єкти на слайдах презентації;
 ► вставлення графічних об’єктів на слайд;
 ► редагування та форматування графічних об’єктів.

ÂÈÄÈ ÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ

●
● 

Íà ñëàéäè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії ìîæíà âñòàâëÿòè ãðà-
ôі÷íі îá’єêòè ðіçíèõ âèäіâ: ôіãóðè, çîáðàæåííÿ, ïіêòîãðàìè,
3D-ìîäåëі òà іíøå. Ïðèêëàäè ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ òà åëåìåíòè 
êåðóâàííÿ Ñòðі÷êè äëÿ âñòàâëåííÿ îá’єêòіâ íà ñëàéäè íàâå-
äåíî â òàáëèöі 3.2.

Таблиця 3.2
Види графічних об’єктів та елементи керування 

для їх вставлення

об’єкта Вид об’єкта Елементи керування для 
вставлення об’єкта

Фігура Вставлення ⇒ Ілюстрації ⇒
Фігури

Зображення Вставлення ⇒ Зображення ⇒
Зображення

Піктограма Вставлення ⇒ Ілюстрації ⇒
Піктограми

3D-модель Вставлення ⇒ Ілюстрації ⇒
3D-моделі

3.3. ÃÐÀÔІ×ÍІ ÎÁ’ЄÊÒÈ ÑËÀÉÄІÂ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

Ïðèãàäàéòå
● Як можна отримати графічне зображення для вставлення 

на слайд комп’ютерної презентації? ● Якими засобами ви користува-
лися для створення графічних зображень?
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Îá’єêòè âèäó çîáðàæåííÿ ìіñòÿòüñÿ â êîëåêöії ïðîôåñіé-ÿ
íèõ çîáðàæåíü, ÿêó íàäàþòü ðîçðîáíèêè Microsoft Office. Çî-
áðàæåííÿ â êîëåêöії ïîäіëÿþòüñÿ íà ãðóïè (ìàë. 3.19):

Мал. 3.19. Вікно колекції професійних зображень Microsoft Offi  ce
 ●  Images (àíãë. images — çîáðà-
æåííÿ) — ôîòîãðàôії;

 ●  Icons (àíãë. icons — çíà÷êè) —
çíà÷êè, ïіêòîãðàìè, íàïðèêëàä

;
 ●  Cutout People (àíãë. cutout
people — âèðіçàíі ëþäè) — çî-
áðàæåííÿ ëþäåé, âèðіçàíі ç ôî-
òîãðàôіé;

 ●  Stickers (àíãë. stickers — íà-
êëåéêè) — íåâåëèêі çîáðàæåííÿ,
ÿêèìè ÷àñòî îáìіíþþòüñÿ ïіä
÷àñ åëåêòðîííîãî ñïіëêóâàííÿ,
íàïðèêëàä ;

 ● Videos (àíãë. videos — âіäåî) — ôàéëè âіäåî;
 ● Illustrations (àíãë. illustrations — іëþñòðàöії) — ãðà ôі÷íі

çîáðàæåííÿ, іëþñòðàöії (ìàë. 3.20).

ÂÑÒÀÂËÅÍÍß ÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ ÍÀ ÑËÀÉÄ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

● ●

Піктограма (лат. pictus —
мальований, грец.
γράμμα— письмовий 
знак) — умовний малюнок 
із зображенням будь-яких
дій, явищ, предметів тощо.

Мал. 3.20. Приклад
ілюстрації

Ïðèãàäàéòå
● Що таке ліцензія Creative Commons? ● Як дотриматися закону

про захист авторських прав, якщо зображення, отримане з Інтернету, 
має ліцензію Creative Commons?
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ЛÔіãóðè ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñòâîðåííÿ âëàñíèõ çî-
áðàæåíü ç ãîòîâèõ åëåìåíòіâ àáî îçäîáëåííÿ ñëàéäіâ.

Äëÿ âñòàâëåííÿ íà ñëàéä ôіãóð ðіçíèõ âèäіâ ïîòðіáíî âè-
êîíàòè òàêèé àëãîðèòì: âêëàäêà Âñòàâëåííÿ, ãðóïà Іëþ-
ñòðàöії ⇒ êíîïêà Ôіãóðè ⇒ âèáðàòè âèä ôіãóðè ⇒ âèäіëèòè 
ïðîòÿãóâàííÿì ìіñöå íà ñëàéäі.

Óñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ íà ñëàéä êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòà-
öії âèêîíóєòüñÿ çà òàêèì àëãîðèòìîì: âêëàäêà Âñòàâëåííÿ, 
ãðóïà Çîáðàæåííÿ ⇒ êíîïêà Çîáðàæåííÿ ⇒ âèáðàòè ìіñöå 
ïîøóêó òà çíàéòè çîáðàæåííÿ ⇒ âèáðàòè çîáðàæåííÿ і 
êíîïêó Âñòàâèòè.

Ïіä ÷àñ âñòàâëåííÿ ìîæíà âèáðàòè çîáðàæåííÿ, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è êîìàíäè çі ñïèñêó êíîïêè Çîáðàæåííÿ:

 ●  — ç ãðàôі÷íîãî ôàéëó íà íîñії äàíèõ 
êîìï’þòåðà;

 ●
ð ;

— ç êîëåêöіé ïðîôåñіéíèõ çîáðà-
æåíü Microsoft Office;

 ●  — ç Іíòåðíåòó.
Ïіä ÷àñ âñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ ç Іíòåðíåòó ìîæíà âèáðàòè 

ëèøå òі, ÿêі ìàþòü ëіöåíçіþ Creative Commons. Äëÿ öüîãî 
ïîòðіáíî âñòàíîâèòè ïîçíà÷êó ïðàïîðöÿ .

Äëÿ âñòàâëåííÿ ïіêòîãðàìè ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó
Ïіêòîãðàìè â ãðóïі  Іëþñòðàöії íà âêëàäöі ї Âñòàâëåííÿ 
òà âèáðàòè ïîòðіáíèé îá’єêò.

Äæåðåëîì äëÿ âñòàâëåííÿ 3D-ìîäåëåé ìîæóòü áóòè 
ôàéëè, ùî ìіñòÿòüñÿ íà íîñіÿõ äàíèõ, àáî ìîäåëі ç Іíòåðíåòó. 
Äëÿ âñòàâëåííÿ 3D-ìîäåëі ïîòðіáíî âіäêðèòè ñïèñîê êíîïêè 
3D-ìîäåëі ó ãðóïі Іëþñòðàöії íà âêëàäöії Âñòàâ-
ëåííÿ, âèáðàòè, ç ÿêîãî äæåðåëà áóäå âñòàâëåíî îá’єêò, òà âè-
áðàòè ïîòðіáíó ìîäåëü.

Ãðàôі÷íі îá’єêòè òàêîæ ìîæóòü áóòè âñòàâëåíі íà ñëàéäè 
ïðåçåíòàöії ç âèêîðèñòàííÿì êíîïîê ïîêàæ÷èêіâ ìіñöÿ çàïî-
âíåííÿ:

 ●  —  3D-ìîäåëі ç Іíòåðíåòó;

 ● —  çîáðàæåííÿ ç ôàéëó, ðîçìіùåíîãî íà íîñіÿõ äàíèõ; 

 ●  —  ïðîôåñіéíå çîáðàæåííÿ ç êîëåêöії Microsoft 
Office;

 ●  —  ïіêòîãðàìà.
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ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÇÎÁÐÀÆÅÍÜ

●
●

Ïåðåìіùåííÿ ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ âèêîíóєòüñÿ àíàëîãі÷íî 
äî ïåðåìіùåííÿ òåêñòîâèõ îá’єêòіâ.

ßê і ó òåêñòîâèõ îá’єêòіâ, íà ìåæі âèáðàíîãî àáî ùî-
éíî âñòàâëåíîãî ãðàôі÷íîãî îá’єêòà є ìàðêåðè, ïðèçíà÷åíі 
äëÿ çìіíåííÿ ðîçìіðіâ îá’єêòà òà éîãî ïîâîðîòó. Àëå áóäüòå
óâàæíі: ïåðåìіùåííÿ ìàðêåðіâ, ùî ðîçìіùåíі íà ñåðåäèíàõ
ñòîðіí ìåæі, ìîæå ñïîòâîðèòè çîáðàæåííÿ. ßêùî ïåðåòÿãó-
âàòè ìàðêåðè, ùî ðîçìіùåíі â êóòàõ, òî îäíî÷àñíî ïðîïîð-
öіéíî áóäóòü çìіíþâàòèñü і âèñîòà, і øèðèíà îá’єêòà.

Ïіñëÿ âñòàâëåííÿ íà ñëàéä àáî âèáîðó ãðàôі÷íîãî îá’єêòà 
íà Ñòðі÷öі ç’ÿâëÿþòüñÿ âіäïîâіäíі òèì÷àñîâі âêëàäêè. Íà íèõ 
ó ãðóïàõ Óïîðÿäêóâàííÿ òà Ðîçìіð ðîçìіùåíі åëåìåíòè êå-
ðóâàííÿ äëÿ óïîðÿäêóâàííÿ òà çìіíåííÿ ðîçìіðіâ ãðàôі÷íèõ 
îá’єêòіâ:

 ●  — êíîïêè çі ñïèñêàìè äëÿ ïåðåìіùåííÿ ãðàôі÷-
íèõ îá’єêòіâ íà îäèí øàð âèùå/íèæ÷å іíøèõ îá’єêòіâ 
ñëàéäà, íà ïåðåäíіé/çàäíіé ïëàí;

 ●  — êíîïêà çі ñïèñêîì äëÿ ïîâîðîòó ãðàôі÷íîãî 
îá’єêòà íà 90 ãðàäóñіâ çà àáî ïðîòè õîäó ãîäèííèêîâîї 
ñòðіëêè, àáî éîãî âіääçåðêàëåííÿ;

 ●  — êíîïêà çі ñïèñêîì äëÿ îáðіçàííÿ ÷àñòèí çîáðà-
æåííÿ, ÿêі íå ïîâèííі âіäîáðàæàòèñÿ íà ñëàéäі;

 ●  — ïîëÿ ç ëі÷èëüíèêàìè äëÿ óñòàíîâëåííÿ çíà-
÷åíü øèðèíè òà âèñîòè ãðàôі÷íîãî îá’єêòà.
Âèäàëèòè çі ñëàéäà âñòàâëåíèé ãðàôі÷íèé îá’єêò ìîæíà, 

âèáðàâøè éîãî òà íàòèñíóâøè êëàâіøó Delete àáî BackSpace
íà êëàâіàòóðі.

ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÃÐÀÔІ×ÍÈÕ ÎÁ’ЄÊÒІÂ

Ãðàôі÷íі îá’єêòè ïðåçåíòàöії ìàþòü òàêі âëàñòèâîñòі: ðîç-
ìіðè (âèñîòó òà øèðèíó), ïîëîæåííÿ íà ñëàéäі (âіäñòàíü âіä 

Ïðèãàäàéòå
● Як змінити розмір і положення текстових об’єктів на слайді пре-

зентації? ● Для чого призначені маркери на межі та в кутах текстових 
об’єктів?
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Лëіâîї òà âåðõíüîї ìåæ ñëàéäà), ôîðìó ðàìêè, ó òîâùèíó òà ó êî-
ëіð ìåæі òà іíøі.

Çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ôіãóð ìîæíà çìіíèòè, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è åëåìåíòè êåðóâàííÿ ç ãðóïè Ñòèëі ôіãóð òèì÷àñî-
âîї âêëàäêè Ôîðìàò ôіãóðè. Ïðèêëàäè âëàñòèâîñòåé ôіãóð 
òà åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñ-
òåé íàâåäåíî â òàáëèöі 3.3.

Таблиця 3.3
Приклади властивостей фігур та елементи керування 

для встановлення значень властивостей

Елементи
керування

Приклад 
фігури,

властивості, 
їх значення

Елементи
керування

Приклад 
фігури,

властивості,
їх значення

Колір контуру 
— червоний

Колір заливки 
— не вибрано

Товщина
контуру — 3 пт

Стиль заливки
— градієнт

Тип лінії
контуру —

довгий штрих-
пунктир

Ó ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ çîáðàæåííÿ ìîæóòü áóòè çìіíåíі ÿ
çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé: ÿñêðàâіñòü, êîíòðàñò, ïðîçîðіñòü,
íàñè÷åíіñòü, âіäòіíîê êîëüîðó, ñòèëü ìåæі çîáðàæåííÿ, ïðî-
çîðіñòü ôîíó òà іíøі. Åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ 
öèõ îïåðàöіé ðîçìіùåíі ó ãðóïàõ Íàñòðîþâàííÿ òà Ñòèëі çî-
áðàæåíü òèì÷àñîâîї âêëàäêè Ôîðìàò çîáðàæåííÿ (ìàë. 3.21).

Мал. 3.21. Елементи керування для змінення значень властивостей 
зображень
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Íà ìàëþíêó 3.22 íàâåäåíî âèãëÿä çîáðàæåííÿ ç ðіçíèìè 
çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé, âñòàíîâëåíèìè ç âèêîðèñòàííÿì 
ðіçíèõ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ:
à) ïî÷àòêîâå çîáðàæåííÿ;
á) êíîïêà Õóäîæíі åôåêòè, åôåêò — ãîðèçîíòàëüíà âñòàâêà;
â) êíîïêà Êîðèãóâàííÿ, ÿñêðàâіñòü — +40 %;
ã) êíîïêà Êîëіð, ïåðåôàðáóâàííÿ — ñèíіé; êíîïêà Ïðîçî-
ðіñòü, ïðîçîðіñòü — 50 %.

а) б) в) г)

Мал. 3.22. Зображення зі зміненими значеннями властивостей

Îäíî÷àñíî ìîæíà çìіíþâàòè çíà÷åííÿ êіëüêîõ âëàñòèâîñ-
òåé ãðàôі÷íîãî îá’єêòà, çàñòîñóâàâøè äî íüîãî îäèí ç íàïåðåä
âèçíà÷åíèõ ñòèëіâ îôîðìëåííÿ. Іíñòðóìåíòè çìіíåííÿ ñòèëіâ
ðîçìіùåíі ó ãðóïàõ Ñòèëі íà òèì÷àñîâèõ âêëàäêàõ Ñòðі÷êè.

Äëÿ âіäìîâè âіä óñòàíîâëåíîãî ôîðìàòó çîáðàæåíü ìîæíà 
âèáðàòè êíîïêó Ñêèíóòè ïàðàìåòðè çîáðàæåííÿ ó ãðóïі 
Íàñòðîþâàííÿ òèì÷àñîâîї âêëàäêè Ôîðìàò çîáðàæåíü.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ 1.Óñòàâòå òà âèäàëіòü ãðàôі÷íі îá’єêòè íà ñëàé-

äàõ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії.
1. Âіäêðèéòå ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ ó ôàéëі âïðàâà
3.3.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3.
2. Óñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä çîáðàæåííÿ ç ôàéëó ëіêàð.jpg, ùî
çáåðіãàєòüñÿ ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3\Âïðàâà 3.3. Äëÿ 
öüîãî:

1. Âèáåðіòü äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії.
2.  Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ ⇒ Çîáðàæåííÿ ⇒ Çîáðàæåííÿ ⇒

Öåé ïðèñòðіé.
3.  Âіäêðèéòå ó âіêíі Âñòàâëåííÿ ðèñóíêà âìіñò ïàïêè Ðîç-

äіë 3\Ïóíêò 3.3\Âïðàâà 3.3.
4.  Âèáåðіòü çíà÷îê ôàéëó ëіêàð.jpg і êíîïêó Âñòàâèòè.
5. Çìіíіòü ðîçìіð і ïîëîæåííÿ âñòàâëåíîãî çîáðàæåííÿ.
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Л3. Óñòàâòå íà òðåòіé ñëàéä çîáðàæåííÿ ç Іíòåðíåòó, ÿêå âіä-
ïîâіäàє çàãîëîâêó ñëàéäà. Äëÿ öüîãî:

1. Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ ⇒ Çîáðàæåííÿ ⇒ Ç Іíòåðíåòó.
2.  Óâåäіòü êëþ÷îâå ñëîâî áóõãàëòåð і íàòèñíіòü êëàâіøó 

Enter.
3. Âèáåðіòü îäíå іç çîáðàæåíü і êíîïêó Âñòàâèòè.
4.  Çâåðíіòü óâàãó íà âñòàâëåíå ïîñèëàííÿ і âіäîìîñòі ïðî 

àâòîðà òà ëіöåíçіþ ç äîçâîëîì íà âèêîðèñòàííÿ çîáðà-
æåííÿ.

5.  Çìіíіòü ðîçìіð і ïîëîæåííÿ âñòàâëåíîãî çîáðàæåííÿ 
òà âіäîìîñòåé ïðî àâòîðà і ëіöåíçіþ.

4. Âèäàëіòü îäèí ç ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ðîçìіùåíèõ íà ÷åòâåð-
òîìó ñëàéäі. Äëÿ öüîãî:

1. Âèáåðіòü ÷åòâåðòèé ñëàéä.
2. Âèáåðіòü îäèí ç ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ.
3. Íàòèñíіòü êëàâіøó Delete íà êëàâіàòóðі.

5. Ñòâîðіòü ç ôіãóð çîáðàæåííÿ çà çðàç-
êîì (ìàë. 3.23). Äëÿ öüîãî:

1.  Ðîçãëÿíüòå çðàçîê, âèçíà÷òå ôіãóðè, 
ç ÿêèõ óòâîðåíî çîáðàæåííÿ.

2.  Âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ ⇒ Іëþñòðà-
öії ⇒ Ôіãóðè.

3.  Âèáåðіòü ó ãðóïі Ïðÿìîêóòíèêè
êíîïêó Ïðÿìîêóòíèê: îêðóãëåíі 
êóòè.

4.  Âèäіëіòü ïðîòÿãóâàííÿì íà ñëàéäі ìіñöå äëÿ âñòàâëåííÿ 
ôіãóðè.

5. Ñòâîðіòü іíøі ÷àñòèíè çîáðàæåííÿ.

Çàâäàííÿ 2. Âіäôîðìàòóéòå ãðàôі÷íі îá’єêòè íà ñëàéäàõ 
ïðåçåíòàöії.
1. Âіäôîðìàòóéòå çîáðàæåííÿ, ñòâîðåíå ç ôіãóð, çà çðàçêîì 
(ìàë. 3.24). Äëÿ öüîãî:

1.  Âèáåðіòü ïðÿìîêóòíèê ç îêðóãëåíèìè
êóòàìè.

2.  Âèêîíàéòå Ôîðìàò ôіãóðè ⇒ Ñòèëі
ôіãóð ⇒ Çàëèâêà ôіãóðè.

3.  Âèáåðіòü ñâіòëî-ñіðèé êîëіð äëÿ çà-
ëèâêè ôіãóðè.

Мал. 3.23

Мал. 3.24
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4.  Âèêîíàéòå Ôîðìàò ôіãóðè ⇒ Ñòèëі ôіãóð ⇒ Êîíòóð
ôіãóðè.

5. Âèáåðіòü òåìíî-ñіðèé êîëіð äëÿ êîíòóðó ôіãóðè.
6.  Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñà-

ìèì іìåíåì.
7.  Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ ó ðåæèìі Ïîêàç ñëàéäіâ. Îöі-

íіòü çìіñò і îôîðìëåííÿ ïðåçåíòàöії çà âèìîãàìè äî ïðå-
çåíòàöіé. Çà áàæàííÿì âíåñіòü çìіíè äî îôîðìëåííÿ.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
На слайди комп’ютерної презентації можна вставляти графічні 

об’єкти різних видів: фігури, зображення, піктограми, 3D-моделі
та інші.

Графічні об’єкти можуть бути вставлені на слайди презентації з ви-
користанням інструментів з груп Зображення та Ілюстрації вкладки ї
Вставлення або кнопок покажчиків місця заповнення.

Графічні об’єкти презентації мають такі властивості: розміри (ви-
соту та ширину), положення на слайді (відстань від лівої та верхньої і
меж слайда), форму рамки, у товщину тау колір межі та інші. У графіч-
них об’єктів зображення можуть бути змінені значення властивостей: я
яскравість, контраст, прозорість, насиченість, відтінок кольору,
стиль межі зображення, прозорість фону та інші.у

Інструменти для редагування та форматування графічних об’єктів 
розміщені на Стрічці на тимчасових вкладках Формат фігури та Фор-
мат зображення.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ

1. Ç ÿêîþ ìåòîþ âñòàâëÿþòü çîáðàæåííÿ íà ñëàéäè ïðå-
çåíòàöії?
2. Ãðàôі÷íі îá’єêòè ÿêèõ âèäіâ ìîæóòü ìіñòèòèñÿ íà ñëàéäàõ 
ïðåçåíòàöії?
3. ßê ìîæíà âñòàâèòè ãðàôі÷íі îá’єêòè íà ñëàéä ïðåçåíòàöії?
4. ßêі âëàñòèâîñòі ìàþòü ãðàôі÷íі îá’єêòè ïðåçåíòàöії?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè

1. Ó ÷îìó âіäìіííіñòü ðіçíèõ âèäіâ ãðàôі÷íèõ îá’єêòіâ, ÿêі 
ìîæóòü áóòè âñòàâëåíі íà ñëàéäè êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії?
2. Ç ÿêîþ ìåòîþ ìîæóòü áóòè âñòàâëåíі ó ïðåçåíòàöіþ 
3D-ìîäåëі; çîáðàæåííÿ ëþäåé, âèðіçàíі ç ôîòîãðàôіé; ïіêòî-
ãðàìè?
3. ßê çìіíèòè âçàєìíå ðîçòàøóâàííÿ òåêñòîâèõ і ãðàôі÷íèõ 
îá’єêòіâ íà ñëàéäі ïðåçåíòàöії, ÿêùî âîíè íàêëàäàþòüñÿ îäèí 
íà îäèí?
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ЛÂèêîíàéòå çàâäàííÿ

1. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.3.1.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3. 
Íà ñëàéäàõ ïðåçåíòàöії ðîçìіùåíî çîáðàæåííÿ ìåòåëèêіâ 
і êâіòіâ. Çìіíіòü ðîçìіðè òà ðîçòàøóâàííÿ ìåòåëèêіâ, ïîâåð-
íіòü їõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ìàðêåðè îáåðòàííÿ. Ñòâîðіòü ðàìêè 
íàâêîëî çîáðàæåíü êâіòіâ, âèáðàâøè ñòèëü çîáðàæåííÿ Ïðÿ-
ìîêóòíèê іç ðîçìèòèìè êðàÿìè. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âà-
øіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
2. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.3.2.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.3. 
Óñòàâòå íà äðóãèé ñëàéä ïðåçåíòàöії äâà ïðîôåñіéíèõ çîáðà-
æåííÿ, ùî âіäïîâіäàþòü íàïèñàì íà ñëàéäі. Ñëîâî äëÿ ïî-
øóêó — car (àíãë.r car — àâòîìîáіëü). Íà òðåòіé ñëàéä r
óñòàâòå äâà çîáðàæåííÿ ç Іíòåðíåòó, ùî âіäïîâіäàþòü íàïè-
ñàì íà ñëàéäі. Çìіíіòü ðîçìіðè çîáðàæåíü. Ðîçìіñòіòü çîáðà-
æåííÿ òà âіäîìîñòі ïðî àâòîðіâ і ëіöåíçіþ íàä âіäïîâіäíèìè 
íàïèñàìè. Äîäàéòå äî çîáðàæåíü ñòèëü Ïðîñòà áіëà ðàìêà. 
Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì 
іìåíåì.

3. Ïðîâåäіòü äîñëіäæåííÿ òà âèçíà÷òå ïðèçíà÷åííÿ ìàðêå-
ðіâ, ðîçìіùåíèõ íà ìåæі ôіãóð. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ, 

óñòàâòå êіëüêà ôіãóð (íàïðèêëàä, Ñîíöå, Ñòðіëêà: âïðàâî, 
Íå äîðіâíþє, ×àñòèíà êîëà òà іíøі) і ïðîäåìîíñòðóéòå çìі-
íåííÿ їõ ôîðìè ÿê ðåçóëüòàò ïåðåòÿãóâàííÿ ðіçíèõ ìàðêåðіâ. 
Çàïðîïîíóéòå íàçâè äëÿ ìàðêåðіâ і îïèøіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ. 
Çàñòîñóéòå äî ôіãóð ðіçíі ñòèëі îôîðìëåííÿ. Çáåðåæіòü ïðå-
çåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 3.3.3.pptx.
4. Âèêîíàéòå âïðàâó, ðîçìіùåíó â Іíòåðíåòі çà àäðå-
ñîþ: https://learningapps.org/watch?v=p1fgmcys322.
Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ çðàçêàìè ãðàôі÷íèõ
îá’єêòіâ і âіäïîâіäíèìè ãðóïàìè êîëåêöії ïðîôåñіé-
íèõ çîáðàæåíü Microsoft Office.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó

1. ßê âè ãîòóєòåñü äî âèñòóïó ç âèêîðèñòàííÿì êîì ï’þ-
òåðíîї ïðåçåíòàöії?
2. ×è çàëåæèòü òåêñò âèñòóïó ç âèêîðèñòàííÿì ïðåçåíòàöії 
âіä àóäèòîðії, ïåðåä ÿêîþ âіäáóâàòèìåòüñÿ âèñòóï?
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У цьому пункті йтиметься про:
 ► режими роботи з презентацією;
 ►  змінювання місця слайда в презентації, копіювання та вида-
лення слайдів;

 ► керування демонстрацією презентації;
 ► підготовку до виступу з використанням комп’ютерної презентації.

 ÐÅÆÈÌÈ ÐÎÁÎÒÈ Ç ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЄÞ

Ïîìіðêóéòå
●

●

Äëÿ îïðàöþâàííÿ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії ìîæíà âè-
áèðàòè ðіçíі ðåæèìè ðîáîòè, âèêîðèñòîâóþ÷è êíîïêè, ðîç-
ìіùåíі ñïðàâà â Ðÿäêó ñòàíó âіêíà ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé
(ìàë. 3.25).

Мал. 3.25. Кнопки вибору режимів роботи 
з комп’ютерною презентацією

Âèãëÿä âіêíà ðåäàêòîðà ïðåçåíòàöіé òà îñîáëèâîñòі ðå-
æèìіâ ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ ïðåçåíòàöієþ íàâåäåíî â òàá-
ëèöі 3.4.

Äëÿ çìіíåííÿ ïîëîæåííÿ ñëàéäà â ïðåçåíòàöії â ðåæèìі
Çâè÷àéíèé àáî Ñîðòóâàëüíèê ñëàéäіâ ïîòðіáíî âèêîíàòè òà-
êèé àëãîðèòì: âèáðàòè åñêіç ñëàéäà íà ëіâіé áі÷íіé ïàíåëі
àáî â Ðîáî÷îìó ïîëі ⇒ íàòèñíóòè ëіâó êíîïêó ìèøі òà ïå-
ðåòÿãíóòè åñêіç â ïîòðіáíå ìіñöå ⇒ âіäïóñòèòè ëіâó êíîïêó 
ìèøі.

Òàêîæ ìîæíà ïåðåìіñòèòè ñëàéä êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòà-
öії ç âèêîðèñòàííÿì Áóôåðà îáìіíó, âèêîíàâøè òàêèé àëãî-
ðèòì: âèáðàòè åñêіç ñëàéäà íà ëіâіé áі÷íіé ïàíåëі ⇒ âèáðàòè
êíîïêó Âèðіçàòè ãðóïè Áóôåð îáìіíó âêëàäêè Îñíîâíå ⇒
âèáðàòè âêàçіâíèêîì ìіñöå äëÿ âñòàâëåííÿ íà ëіâіé áі÷íіé
ïàíåëі ⇒ âèáðàòè êíîïêó Âñòàâèòè ãðóïè Áóôåð îáìіíó.

3.4.  ÓÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß ÑËÀÉÄІÂ. ÂÈÑÒÓÏ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ 
ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎЇ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

Ïîìіðêóéòå
● Який режим зручніше використовувати під час редагування 

п резентації та під час виступу з її використанням? ● Чому важливий 
порядок розміщення слайдів у презентації?



3Р
ОЗ
ДІ

ЛТаблиця 3.4
Особливості режимів роботи з комп’ютерною презентацією

Назва
режиму,
кнопка

увімкнення
Особливості режиму

Звичайний
Можна створювати нові слайди,
змінювати порядок розміщення 
та вносити змінення у вміст 
слайдів

Сортувальник 
слайдів

Можна створювати нові
слайди та змінювати порядок 
розміщення слайдів

Подання 
читання

Здійснюється демонстрація
комп’ютерної презентації без 
відкриття додаткового вікна

Показ слайдів Здійснюється демонстрація
комп’ютерної презентації
в окремому вікні

Ó ðåæèìàõ Çâè÷àéíèé àáî Ñîðòóâàëüíèê ñëàéäіâ ìîæíà 
çìіíþâàòè ìàñøòàá ïåðåãëÿäó ñëàéäіâ. Åëåìåíòè êåðóâàííÿ 
äëÿ çìіíåííÿ ìàñøòàáó âіäîáðàæåííÿ ñëàéäіâ ðîçìіùåíі 
ñïðàâà â Ðÿäêó ñòàíó (ìàë. 3.26).ó

.

Мал. 3.26. Елементи керування для змінення 
масштабу відображення слайдів

Ïåðåìіùóþ÷è ïîâçóíîê àáî âèáèðàþ÷è êíîïêè Çìåí-
øè òè  òà Çáіëüøèòè , ìîæíà çìіíþâàòè äî ïîòðіáíîãî 
ðîçìіðó âіäîáðàæåííÿ ñëàéäіâ â Ðîáî÷îìó ïîëі. Ïіñëÿ âè-
áîðó êíîïêè Ïðèïàñóéòå ñëàéä äî ïîòî÷íîãî âіêíà  ñëàéä 
çàïîâíèòü óñå Ðîáî÷å ïîëå, ïîëÿ íàâêîëî ñëàéäà ñòàíóòü 
íàéìåíøèìè.
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ÊÅÐÓÂÀÍÍß ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖІЄÞ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

●
●

Êåðóâàòè äåìîíñòðàöієþ ïðåçåíòàöії â ðåæèìі Ïîêàç ñëàé-
äіâ ïіä ÷àñ âèñòóïó ìîæíà ç âèêîðèñòàííÿì êíîïîê ó íàïіâ-
ïðîçîðіé ïàíåëі â íèæíіé ëіâіé ÷àñòèíі ñëàéäà.

Ïðèçíà÷åííÿ äåÿêèõ іç öèõ êíîïîê íàâåäåíî â òàáëèöі 3.5.

Таблиця 3.5
Призначення елементів керування демонстрацією

в режимі Показ слайдів
Елементи
керування Призначення

Перехід до показу попереднього/наступного 
слайда

Вибір інструмента для позначок на слайді. 
Можна вибрати інструменти Перо, Маркер або 
Лазерний вказівник

Відображення ескізів слайдів для переходу
до будь-якого з них у режимі демонстрації

Збільшення фрагмента слайда. Для виходу
з режиму збільшення — клавіша Esc

Ïіä ÷àñ äåìîíñòðàöії ïðåçåíòàöії â ðåæèìі Ïîêàç ñëàé-
äіâ ìîæíà âèáðàòè іíñòðóìåíò Ëàçåðíèé âêàçіâíèê äëÿ ïіä-
ñâі÷óâàííÿ íà ñëàéäі âàæëèâèõ îá’єêòіâ. Äëÿ âèêîðèñòàííÿ 
ëàçåðíîãî âêàçіâíèêà ïîòðіáíî âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì: 
ç àïóñòèòè ïîêàç ïðåçåíòàöії ⇒ âèáðàòè êíîïêó 

ðð ⇒
â èáðàòè ê îìàíäó Ëàçåðíèé âêàçіâíèê ⇒ îáâåñòè àáî ïіä-
êðåñëèòè îá’єêò íà ñëàéäі ⇒ çàâåðøèòè âèêîðèñòàííÿ âêà-
çіâíèêà Esc.

Ó ðåæèìі Ïîäàííÿ ÷èòàííÿ êåðóâàííÿ äåìîíñòðàöієþ
ïðåçåíòàöії ïіä ÷àñ âèñòóïó çäіéñíþєòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
êíîïîê íà ïàíåëі â íèæíіé ïðàâіé ÷àñòèíі åêðàíà.

Ïðèãàäàéòå
● Як виконати перехід до перегляду наступного слайда під час 

показу комп’ютерної презентації? ● Чи можна повернутися до пере-
гляду попереднього слайда?
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ЛÂÈÑÒÓÏ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÎЇ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖІЇ

●

Ùîá âàø âèñòóï ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї ïðåçåí-
òàöії óâàæíî, çàöіêàâëåíî ñïðèéíÿëè âàøі ñëóõà÷і, âàðòî äî-
òðèìóâàòèñÿ òàêèõ ïîðàä:

1. Ïðîäóìàéòå àáî çàïèøіòü òåêñò âèñòóïó, ïðîâåäіòü ðå-
ïåòèöіþ, îöіíіòü òðèâàëіñòü âèñòóïó.

2. Ïіä ÷àñ âèñòóïó íàìàãàéòåñÿ íå ÷èòàòè âåñü òåêñò 
çі ñëàéäіâ àáî ç ïіäãîòîâëåíîãî íà ïàïåðі òåêñòó âèñòóïó, 
à ñàìîñòіéíî âèñëîâëþâàòè ñâîї äóìêè. Âèêîðèñòîâóéòå òåêñò 
íà ñëàéäàõ ÿê ïëàí äëÿ âèñòóïó.

3. Äåìîíñòðóþ÷è ñëàéä êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії, çâåð-
òàéòå óâàãó ñëóõà÷іâ íà âàæëèâі îá’єêòè ñëàéäà. Âèêîðèñòî-
âóéòå äëÿ öüîãî óêàçêó àáî ëàçåðíèé âêàçіâíèê.

4. Ãîâîðіòü ãîëîñíî, ÷іòêî, ïîâіëüíî, ùîá óñі ïðèñóòíі ìî-
ãëè ïî÷óòè. Íàìàãàéòåñü âèñòóïàòè åìîöіéíî, âèðàçíî, âïåâ-
íåíî.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ 1. Âèêîðèñòàéòå ëàçåðíèé âêàçіâíèê ïіä ÷àñ 

âèñòóïó ç êîìï’þòåðíîþ ïðåçåíòàöієþ.
1. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
ó ôàéëі âïðàâà 3.4.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4.
2. Óâіìêíіòü ðåæèì Ïîêàç ñëàéäіâ, âèáðàâøè êíîïêó
â Ðÿäêó ñòàíó.
3. Âèêîðèñòàéòå ëàçåðíèé âêàçіâíèê äëÿ âêàçіâêè íà ãðà-
ôі÷íі çîáðàæåííÿ íà ñëàéäі. Äëÿ öüîãî:

1. Âèáåðіòü êíîïêó â íèæíіé ÷àñòèíі âіêíà. 
2. Âèáåðіòü êîìàíäó .
3. Îáâåäіòü ãðàôі÷íі îá’єêòè ñëàéäà.
4.  Íàòèñíіòü êëàâіøó Esc äëÿ âіäìîâè âіä âèêîðèñòàííÿ 

ëàçåðíîãî âêàçіâíèêà.
4. Ïåðåãëÿíüòå âñі ñëàéäè ïðåçåíòàöії.

Çàâäàííÿ 2. Çìіíіòü ïîðÿäîê ðîçìіùåííÿ ñëàéäіâ.
1. Ïåðåìіñòіòü ÷åòâåðòèé ñëàéä òàê, ùîá âіí îïèíèâñÿ ìіæ 
äðóãèì і òðåòіì ñëàéäàìè. Äëÿ öüîãî âèáåðіòü ó áі÷íіé ïàíåëі 

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
Поділіться власним досвідом.
● Як ви готуєтесь до виступу з використанням ком п’ютерної пре-

зентації? Чи вважаєте ви потрібним розміщувати на слайді весь
текст, який ви будете говорити?
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åñêіç ÷åòâåðòîãî ñëàéäà òà ïåðåòÿãíіòü éîãî, ðîçìіñòèâøè 
ïіñëÿ äðóãîãî ñëàéäà.
2. Óâіìêíіòü ðåæèì Ñîðòóâàëüíèê ñëàéäіâ.
3. Âèáåðіòü åñêіç îñòàííüîãî ñëàéäà òà ïåðåòÿãíіòü éîãî òàê, 
ùîá âіí îïèíèâñÿ ïåðåäîñòàííіì.
4. Óâіìêíіòü ðåæèì Çâè÷àéíèé.
5. Âèäàëіòü òðåòіé ñëàéä. Äëÿ öüîãî âèáåðіòü åñêіç òðåòüîãî ñëàéäà 
â áі÷íіé ïàíåëі òà íàòèñíіòü êëàâіøó Delete íà êëàâіàòóðі.e
6. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
7. Çàêðèéòå âñі âіäêðèòі âіêíà.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі
У редакторі презентацій для опрацювання комп’ю терної презентації 

можна встановити різні режими.
Для змінення положення слайда в презентації можна виконати його 

перетягування на бічній панелі або в Робочому полі.
Керувати переглядом презентації в режимі Показ слайдів під час

виступу можна з використанням кнопок у напівпрозорій панелі в нижній 
лівій частині слайда. У режимі Подання читання керування перегля-
дом презентації під час виступу здійснюється з використанням кнопок 
на панелі в нижній правій частині екрана.

Під час демонстрації презентації в режимі Показ слайдів можна 
вибрати інструмент Лазерний вказівник для підсвічування на слайді
важливих об’єктів.

Щоб ваш виступ з презентацією уважно, зацікавлено сприйняли 
ваші слухачі, варто ретельно готуватися до виступу.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêі іñíóþòü ðåæèìè ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ ïðåçåíòà-

öієþ? ßêі їõ îñîáëèâîñòі?
2. ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà çìіíþâàòè ìàñøòàá âіäîáðàæåííÿ
ñëàéäіâ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії?
3. ßêі âè çíàєòå ïîðàäè ç ïіäãîòîâêè òà âèñòóïó ç âèêîðèñòàí-
íÿì êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. Íà ùî âè îðієíòóєòåñü, îáèðàþ÷è òîé ÷è іíøèé ðåæèì

ðîáîòè ç êîìï’þòåðíîþ ïðåçåíòàöієþ?
2. Ó ÿêîìó âèïàäêó ìîæå áóòè ïîòðіáíî çìіíþâàòè ïîðÿäîê
ðîçòàøóâàííÿ ñëàéäіâ ó êîìï’þòåðíіé ïðåçåíòàöії?
3. ×îìó íå âàðòî ÷èòàòè âåñü òåêñò âèñòóïó, ïіäãîòîâëåíèé
íà ïàïåðі?
4. Äëÿ ÷îãî âàðòî âèêîðèñòîâóâàòè ëàçåðíèé âêàçіâíèê ïіä 
÷àñ âèñòóïó ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії?

öіє

í
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ЛÂèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 

ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.4.1.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4. Çìі-
íіòü ïîðÿäîê ðîçìіùåííÿ ñëàéäіâ òàêèì ÷èíîì, ùîá ðîçïî-
âіäü ïðî òâàðèí ïåðåáіãàëà â ïîðÿäêó çáіëüøåííÿ їõ ðîçìіðіâ 
(âіä íàéìåíøîї äî íàéáіëüøîї òâàðèíè). Ïåðåãëÿíüòå âіäðåäà-
ãîâàíó ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі Ïîêàç ñëàéäіâ. Çáåðåæіòü ïðå-
çåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

2. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ 
ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.4.2.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4.

Ïðåçåíòàöіÿ ìіñòèòü 14 ñëàéäіâ — òèòóëüíèé, ñëàéä ç âèñíî-
âêàìè òà 12 ñëàéäіâ ç íàçâàìè ìіñÿöіâ ðîêó. Ïîðÿäîê ðîçìі-
ùåííÿ ñëàéäіâ ïîðóøåíî. Âèïðîáóéòå ðіçíі ñïîñîáè 
âïîðÿäêóâàííÿ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії. Çàïèøіòü íà ñëàéäі ç âè-
ñíîâêàìè, ÿêèé ñïîñіá óïîðÿäêóâàííÿ ñëàéäіâ âè ââàæàєòå 
íàéçðó÷íіøèì. Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі 
ç òèì ñàìèì іìåíåì.

3. Ñòâîðіòü ïðåçåíòàöіþ Іñòîðè÷íå ìèíóëå íàøîãî íàðîäó
ç òåìîþ îôîðìëåííÿ Ïîñèëêà. Ìàòåðіàë äëÿ ïðåçåíòàöії 

çíàéäіòü ó ïіäðó÷íèêó ç óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè àáî â Іíòåð-
íåòі, ôîòîãðàôії— ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4\Çàâäàííÿ 3.4.3 
àáî â Іíòåðíåòі. Ñòðóêòóðà ïðåçåíòàöії:

à) Òèòóëüíèé ñëàéä. Çàãîëîâîê Іñòîðè÷íå ìèíóëå íàøîãî 
íàðîäó, ïіäçàãîëîâîê Ëіòîïèñíі îïîâіäі «Ïîâіñòі âðåìåííèõ 
ëіò». Çîáðàæåííÿ — ìàëþíîê çі ñòîðіíîê ëіòîïèñó.

á) Ñëàéä 2. Ìàêåò — Ïîðіâíÿííÿ. Òåêñò çàãîëîâêà Ïîâіñòü 
âðåìåííèõ ëіò. Â îáëàñòÿõ ïîêàæ÷èêіâ ìіñöÿ çàïîâíåííÿ 
âñòàâòå ôîòîãðàôії — ïàì’ÿòíèê Íåñòîðó-Ëіòîïèñöþ â Êèєâі 
òà ñòîðіíêó ç ëіòîïèñó. Ïіäïèñè äî ôîòîãðàôіé — Í åñòîð-
Ëіòîïèñåöü і Ñòîðіíêà ëіòîïèñó.

â) Ñëàéä 3. Ìàêåò — Ðèñóíîê і ïіäïèñ. Òåêñò çàãîëîâêà — 
Çàñíóâàííÿ Êèєâà. Â îáëàñòі ïîêàæ÷èêà ìіñöÿ çàïîâíåííÿ 
âñòàâòå ôîòîãðàôіþ ïàì’ÿòíèêà çàñíîâíèêàì Êèєâà. Ó ïіä-
ïèñі äî ðèñóíêà ââåäіòü іìåíà çàñíîâíèêіâ і ÷àñ çàñíóâàííÿ 
Êèєâà.

ã) Ñëàéäè 4–6. Ìàêåò — Ðèñóíîê і ïіäïèñ. Òåêñò çàãîëîâ-
êіâ: Êíÿãèíÿ Îëüãà, Êíÿçü Âîëîäèìèð, Êíÿçü ßðîñëàâ. Â îá-
ëàñòÿõ ïîêàæ÷èêіâ ìіñöÿ çàïîâíåííÿ âñòàâòå ôîòîãðàôії
ïàì’ÿòíèêіâ êíÿãèíі òà êíÿçÿì. Ó ïіäïèñàõ óâåäіòü ïî 3–4 
ïðèêëàäè ïðî ðîëü êíÿçіâ â іñòîðії.
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ä) Ñëàéä 7. Ìàêåò — Íàçâà і âìіñò. Òåêñò çàãîëîâêà —
Âèêîðèñòàíі äæåðåëà. Òåêñò ñëàéäà — íàçâà і àâòîðè ïіä-
ðó÷íèêà ç óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè, àäðåñè âåáñòîðіíîê, ç ÿêèõ 
îòðèìàíî òåêñò і çîáðàæåííÿ.

Ïåðåãëÿíüòå ïðåçåíòàöіþ â ðåæèìі Ïîäàííÿ ÷èòàííÿ. 
Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâ-
äàííÿ 3.4.3.

4. Âіäêðèéòå êîìï’þòåðíó ïðåçåíòàöіþ, ùî çáåðіãàєòüñÿ
ó ôàéëі çàâäàííÿ 3.4.4.pptx ó ïàïöі Ðîçäіë 3\Ïóíêò 3.4.

Ïіäãîòóéòå òåêñò äëÿ âèñòóïó çà öієþ ïðåçåíòàöієþ. Âèñòó-
ïіòü ç âèêîðèñòàííÿì ïðåçåíòàöії îäèí ïåðåä îäíèì. Îöіíіòü 
âèñòóï çà êðèòåðіÿìè:

 ● Òåêñò íà ñëàéäàõ íå çà÷èòóâàâñÿ, à áóâ âèêîðèñòàíèé
ÿê îðієíòèð äëÿ âèñòóïó.

 ● Áóëà çâåðíåíà óâàãà íà ãîëîâíі îá’єêòè ñëàéäіâ.
 ● Çà ïîòðåáîþ âèêîðèñòîâóâàëàñü óêàçêà ÷è ëàçåðíèé âêà-

çіâíèê.
 ● Âèñòóï áóâ åìîöіéíèì, âèðàçíèì, çðîçóìіëèì, óïåâíåíèì.

5. Âèêîíàéòå â Іíòåðíåòі âïðàâó, ðîçìіùåíó çà àäðå-
ñîþ: learningapps.org/watch?v=pvh6721pc21. Ïîçíà÷ òå
ïðà âèëüíі òâåðäæåííÿ ç ïîðàäàìè ùîäî óñíîãî âè-
ñòóïó ç êîìï’þòåðíîþ ïðåçåíòàöієþ.

Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ
Îöіíіòü ñâîї íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ іç öüîãî ðîçäіëó (ïî-

÷àòêîâèé, ñåðåäíіé, äîñòàòíіé, âèñîêèé ðіâåíü).
 ● Я вмію добирати та структурувати дані для створення комп’ютерної 

презентації.
 ● Я вмію обирати істотні властивості об’єктів і їх значення, необхідні 

для подання цих об’єктів у комп’ютерних презентаціях.
 ● Я дотримуюсь критеріїв оформлення комп’ютерної презентації під 

час її створення.
 ● Я вмію створювати комп’ютерні презентації та оцінювати їх якість 

за вказаними критеріями.
 ● Я дотримуюсь авторських прав на використання інформаційних ре-

сурсів у власній і груповій роботі.
 ● Я вмію обирати цифрові пристрої та інформаційні технології для 

створення та демонстрування комп’ютерної презентації.
 ● Я знаю, як підготувати вдалий виступ, і вмію виступати з викорис-

танням комп’ютерної презентації.
Ïîâòîðіòü òîé ìàòåðіàë, ÿêèé âè çíàєòå íåäîñòàòíüî.

ó



ТЕКСТОВІ ДОКУМЕНТИ

розділі ви поглибите та роззширите свої знання й удо-У У У цьцьцьомомому р
е навички з таких тем: сксксконононалаа ите

► текстового документа та їхніі властивості;обобоб’єкти т
► ми для створення та опрацюввання текстових документів;програм
► творення текстового докуменнта;етапи ст
► ня та редагування тексту;введенння та редагування тексту; введенн
► сисимвмвололівів уу ттекекстовий докуменент;всвсвстаттавквкаа 
► ка правопису в текстовому докумуменен іті;;пепереревів рк
► її ннадад ффрарагмгменентатамими ттекекстсту;у;опоперерацаціїії
► замінювання фрагментів текстового документа;пошук і з
► ування символів, абзаців, сторінок у текстовому документі; формату
► друкування текстового документа.друкування текстового документадрукування текстового документадрукування текстового документадрукува

У цьому пункті йтиметься про:
► текстовий документ і його об’єкти;
► програми опрацювання текстових документів;
► середовище текстового процесора Microsoft Offi  ce Word;
► операції над файлами текстових документів.

ÒÅÊÑÒÎÂÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ І ÉÎÃÎ ÎÁ’ЄÊÒÈ

Ëþäèíà ó ñâîїé ðîáîòі äóæå ÷àñòî âèêîðèñòîâóє òåêñòî-
âі äàíі — ïèøå ëèñòè, äðóêóє ëèñòіâêè òà ãàçåòè, ãîòóє 
çâіòè òà äîâіäêè, ÷èòàє êíèæêè òîùî.

СМС

пошук

Мал. 4.1

4.1.  ÒÅÊÑÒÎÂІ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ. ÎÁ’ЄÊÒÈ ÒÅÊÑÒÎÂÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ
ÒÀ ЇÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ. ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÄËß ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß 
ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒІÂ
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●

●

Óñі öі òåêñòîâі äàíі óçàãàëüíåíî íàçèâàþòü òåêñòîâèìè 
äîêóìåíòàìè, áî îñíîâíèì îá’єêòîì öèõ äîêóìåíòіâ є òåêñò, 
ÿêèé ñêëàäàєòüñÿ іç ñèìâîëіâ, ñëіâ, ðå÷åíü, àáçàöіâ, ñòî-
ðіíîê. Ó òåêñòîâèé äîêóìåíò òàêîæ ìîæóòü áóòè âñòàâëåíі
é іíøі îá’єêòè — òàáëèöі, äіàãðàìè, ìàëþíêè, ñõåìè òîùî. 

Íà ìàëþíêó 4.2 íàâåäåíî ôðàãìåíò ïіäðó÷íèêà ç óêðà-
їíñüêîї ìîâè.

Мал. 4.2. Приклад текстового документа

●

Êîæåí ç îá’єêòіâ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìàє ñâîї âëàñòè-
âîñòі (òàáë. 4.1). Äåÿêі âè âæå âèâ÷àëè â ïî÷àòêîâіé øêî-
ëі, ïðî іíøі äіçíàєòåñÿ ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ öієї òåìè.

Ïîìіðêóéòå
● Розгляньте малюнки (мал. 4.1) та поясніть, які тексти вико-

ристовують учні в школі та вдома. З якою метою вони це роблять? 
● Які тексти створювали особисто ви? З якою метою? Для кого вони 
були призначені? 

Ïðèãàäàéòå
● Перегляньте наведений текстовий документ і пригадайте вказані 

в тексті поняття, вивчені на уроках української мови.
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ЛТаблиця 4.1
Об’єкти текстового документа та їх властивості

Об’єкт Властивості

Символ шрифт, розмір, колір, накреслення, міжсимвольний 
інтервал, підкреслення

Абзац
відступ від краю лівого і правого поля, відступ пер-
шого рядка, вирівнювання, міжрядковий інтервал, 
відстань між абзацами

Сторінка розміри аркуша сторінки, орієнтація сторінки, розмі-
ри полів, нумерація сторінок

ÏÐÎÃÐÀÌÈ ÎÏÐÀÖÞÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒІÂ

Âèâ÷àþ÷è іíôîðìàòèêó â ïî÷àòêîâіé øêîëі, âè âæå 
ñòâîðþâàëè òåêñòîâі äîêóìåíòè. ßê âè çíàєòå, äëÿ öüîãî 
âèêîðèñòîâóþòü ïðîãðàìè îïðàöþâàííÿ òåêñòîâèõ äîêó-
ìåíòіâ: òåêñòîâі ðåäàêòîðè, òåêñòîâі ïðîöåñîðè. Öі ïðî-
ãðàìè íàëåæàòü äî ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ.

Íàéïðîñòіøі äії — ñòâîðèòè äîêóìåíò, óâåñòè òåêñò, 
â іäðåäàãóâàòè éîãî òà çáåðåãòè íà íîñії äàíèõ — ìîæ-
íà âèêîíàòè â òåêñòîâèõ ðåäàêòîðàõ. Äî òàêèõ ïðîãðàì 
í àëåæèòü òåêñòîâèé ðåäàêòîð Áëîêíîò. Ïðîãðàìè ç áіëü-
øèìè ìîæëèâîñòÿìè — öå òåêñòîâі ïðîöåñîðè, íàïðèêëàä 
Microsoft Office Word àáî Libre Office Writer, âîíè ìàþòü 
é іíøі ìîæëèâîñòі ùîäî ôîðìàòóâàííÿ äîêóìåíòіâ, âêëþ-
÷åííÿ â òåêñò ôîðìóë, ìàëþíêіâ, òàáëèöü òîùî. 

Îñíîâíі îïåðàöії, ÿêі âèêîíóþòüñÿ â ïðîãðàìàõ îïðàöþ-
âàííÿ òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ, òà îðієíòîâíà ïîñëіäîâíіñòü
їõ âèêîíàííÿ:

 ● Óâåäåííÿ òåêñòó — óâåäåííÿ òåêñòó ç âèêîðèñòàííÿì 
êëàâіàòóðè, ãîëîñîâîãî ÷è ðóêîïèñíîãî ââåäåííÿ.

 ● Ðåäàãóâàííÿ òåêñòó — âíåñåííÿ çìіí ó âìіñò òåêñòó: 
âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê, âèäàëåííÿ, ïåðåìіùåííÿ, êîïіþ-
âàííÿ, âñòàâëåííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó òà іíøèõ îá’єêòіâ.

 ● Ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòіâ äîêóìåíòà — âíåñåííÿ çìіí 
ó çîâíіøíіé âèãëÿä äîêóìåíòà: çìіíåííÿ øðèôòó, êî-
ëüîðó, íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ, âèðіâíþâàííÿ àáçàöіâ, 
âіäñòóïіâ àáçàöіâ, ïàðàìåòðіâ ñòîðіíêè òîùî.

 ● Âñòàâëåííÿ îá’єêòіâ — ðîçìіùåííÿ â äîêóìåíòі ãðàôі÷-
íèõ çîáðàæåíü, òàáëèöü, äіàãðàì òîùî.
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 ● Äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà — îòðèìàííÿ êîïії äîêóìåíòà 
íà ïàïåðі.

 ● Ðîáîòà ç ôàéëàìè — çáåðåæåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà 
ó ôàéëі, âіäêðèòòÿ òåêñòîâîãî ôàéëó ó ïðîãðàìі îïðà-
öþâàííÿ òåêñòіâ

ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÒÅÊÑÒÎÂÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÎÐÀ MICROSOFT OFFICE WORD 

Ó 5-ìó êëàñі âè áóäåòå âèâ÷àòè òåêñòîâèé ïðîöåñîð 
Word, ÿêèé ðîçðîáèëà êîðïîðàöіÿ Microsoft і ÿêèé âõî-
äèòü äî ïàêåòà ïðîãðàì Microsoft Office 365.

Òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word ìîæíà çàïóñòèòè íà âèêîíàí-
íÿ êіëüêîìà ñïîñîáàìè. Íàéáіëüø ïîøèðåíі ç íèõ:

 ● Âèêîíàòè Ïóñê  Word .
 ● Äâі÷і êëàöíóòè íà ÿðëèêó ïðîãðàìè Word íà Ðîáî÷îìó

ñòîëі àáî íà Ïàíåëі çàäà÷.
 ● Äâі÷і êëàöíóòè íà çíà÷êó  áóäü-ÿêîãî ôàéëó òåêñòî-

âîãî äîêóìåíòà Word. 
Ïіñëÿ çàïóñêó âіäêðèâàєòüñÿ âіêíî ïðîãðàìè Word,

ïðèêëàä ÿêîãî ïîäàíî íà ìàëþíêó 4.3.

●
●

●

9

8

1 7

2

3

4

5

100

11

12

6

Мал. 4.3. Вікно текстового процесора Word

Ïðèãàäàéòå
● Які основні елементи вікна текстового процесора ви знаєте? 

Де вони розміщені? Опишіть їх призначення. ● Які інструменти для 
редагування або форматування ви використовували в початковій 
школі? Де вони розміщені? Для чого вони призначені? ● Які елементи 
вікна на малюнку 4.3 для вас нові? 

ïððððð
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ÎÏÅÐÀÖІЇ ÍÀÄ ÔÀÉËÀÌÈ ÒÅÊÑÒÎÂÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒІÂ

Ïîâòîðèìî îñíîâíі îïåðàöії ðîáîòè íàä òåêñòîâèìè ôàé-
ëàìè â ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà, ÿêі âèêîðèñòîâó-
âàëè â ïî÷àòêîâіé øêîëі. 

Ñòâîðåííÿ íîâîãî äîêóìåíòà: Ôàéë ⇒ Ñòâîðèòè ⇒ Íîâèé 
äîêóìåíò.

Âіäêðèòòÿ ôàéëó òåêñòîâîãî äîêóìåíòà: Ôàéë ⇒ Âіäêðè-
òè ⇒ Îãëÿä ⇒ âèáðàòè ïîòðіáíèé ôàéë ⇒ Âіäêðèòè ⇒ OK.

Çáåðåæåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ó ôàéëі â òîìó ñàìî-
ìó ìіñöі і ç òèì ñàìèì іìåíåì: Ôàéë ⇒ Çáåðåãòè.

Çáåðåæåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ó ôàéëі â íîâîìó ìіñ-
öі òà ç íîâèì іìåíåì: Ôàéë ⇒ Çáåðåãòè ÿê ⇒ Îãëÿä ⇒
â èáðàòè ïàïêó ⇒ óâåñòè іì’ÿ ôàéëó ⇒ ÎK.

● 
●

● 
● 

Çà çàìîâ÷óâàííÿì òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word çáåðіãàє äî-
êóìåíò ó ôàéëі ç ðîçøèðåííÿì іìåíі DOCÕ , àëå òàêîæ 
çàáåçïå÷óє ðîáîòó é ç òåêñòîâèìè ôàéëàìè іíøèõ òèïіâ.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Îïðàöþéòå âèêîíàííÿ îïåðàöіé ó òåêñòîâî-
ìó ïðîöåñîðі.

1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.1\âïðàâà 4.1.docx. 
2. Ðîçäèâіòüñÿ âіêíî ïðîãðàìè Word. Çíàéäіòü åëåìåíòè
âіêíà, îïèñàíі íà ìàëþíêó 4.3. 
3. Âèáåðіòü ïî ÷åðçі íà Ñòðі÷öі âêëàäêè Ôàéë, Îñíîâíå,
Âñòàâëåííÿ. Îçíàéîìòåñÿ ç ïåðåëіêîì åëåìåíòіâ êåðóâàí-
íÿ íà öèõ âêëàäêàõ òà їõ ïðèçíà÷åííÿì, âèêîðèñòîâóþ÷è
ïіäêàçêè, ÿêі ç’ÿâëÿþòüñÿ ïіä ÷àñ íàâåäåííÿ âêàçіâíèêà íà 
åëåìåíò êåðóâàííÿ.

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Для зручності роботи з документом можна встановити потрібний 

масштаб відображення документа у вікні. Для цього слід в Рядку
стану перемістити повзунок встановлення масштабу (мал. 4.3, 12) 
в потрібне місце або збільшити чи зменшити масштаб вибором 
відповідних кнопок. 

Ïðèãàäàéòå
● Як створити текстовий документ з використанням програми П ро-

відник? ● Чим відрізняється збереження текстового документа з ви-
користанням команд Зберегти та Зберегти як? ● Як вибрати папку 
для збереження документа? ● Які вимоги до імені файлу ви знаєте?

â è
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4. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, âèêîðèñòîâóþ÷è ñìóãè ïðîêðó-
÷óâàííÿ. Ç’ÿñóéòå, ÿêі îá’єêòè є ó öüîìó òåêñòîâîìó äîêó-
ìåíòі.
5. Îïðàöþéòå ïåðåìіùåííÿ êóðñîðà ïî òåêñòó, âèêîðèñòî-
âóþ÷è êëàâіøі, ÿêі íàâåäåíî íèæ÷å:

Кла-
віша

 Переміщення 
курсора

Клавіша  Переміщення 
курсора






На один рядок вгору
На один рядок вниз
На одну позицію вліво
На одну позицію вправо

Page Up
Page Down

End
Home

На один екран вгору
На один екран вниз
На кінець рядка
На початок рядка

6. Îçíàéîìòåñÿ ç âіäîìîñòÿìè â Ðÿäêó ñòàíó. Ñêіëüêè
â íüîìó ñòîðіíîê? ßêèé íîìåð ïîòî÷íîї ñòîðіíêè? Ñêіëüêè 
â òåêñòі ñëіâ і ñèìâîëіâ? ßêó âñòàíîâëåíî ìîâó ïåðåâіðêè 
îðôîãðàôії â äîêóìåíòі? 
7. Óñòàíîâіòü êóðñîð óñåðåäèíі áóäü-ÿêîãî ñëîâà ÷åðâîíîãî
êîëüîðó і ïåðåãëÿíüòå íà Ñòðі÷öі ó ãðóïі Øðèôò іíøі çíà-
÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ öüîãî ñëîâà: øðèôò, ðîçìіð
ñèìâîëіâ, íàêðåñëåííÿ. Çàïèøіòü їõ ó çîøèò.
8. Ïåðåãëÿíüòå â êîíòåêñòíîìó ìåíþ öüîãî ñëîâà ïåðåëіê 
êîìàíä, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè íàä öèì îá’єêòîì. Çàïðîïî-
íóéòå ïîñëіäîâíіñòü äіé äëÿ âèäàëåííÿ âèäіëåíîãî ñëîâà.
Âèêîíàéòå öі äії. Ïîâåðíіòü ñëîâî.
9. Âèäіëіòü ó òåêñòі àáçàö іç ñèìâîëàìè ñèíüîãî êîëüîðó 
і âèçíà÷òå íà Ñòðі÷öі ó ãðóïі Àáçàö і ãîðèçîíòàëüíіé ëі-
íіéöі çíà÷åííÿ éîãî âëàñòèâîñòåé: ñïîñіá âèðіâíþâàííÿ, 
êîëіð òëà àáçàöó, íàÿâíіñòü ìåæі, ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë.
Çàïèøіòü їõ ó çîøèò.
10. Çáіëüøòå âіäñòóï àáçàöó âіä ïðàâîãî ïîëÿ, ïåðåñóíóâøè
ïðàâèé ìàðêåð ïî ãîðèçîíòàëüíіé ëіíіéöі.
11. Âèáåðіòü ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі ãðàôі÷íå çîáðàæåí-
íÿ і âèçíà÷òå éîãî ðîçìіð íà âêëàäöі Ôîðìàò çîáðàæåííÿ, 
ÿêà ç’ÿâèëàñü íà Ñòðі÷öі.
12. Óñòàíîâіòü ïî ÷åðçі òàêèé ìàñøòàá ïåðåãëÿäó äîêóìåí-
òà: 50 %, 25 %, 120 %, 100 %, ïåðåñóíóâøè ïîâçóíîê
ó Ðÿäêó ñòàíó íà ïîòðіáíå çíà÷åííÿ. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ öі 
ìàñøòàáè çðó÷íî âèêîðèñòîâóâàòè?
13. Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç òèì ñàìèì іìåíåì.
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Л14. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè.
15. Âèáåðіòü çáåðåæåíèé ôàéë ó âàøіé ïàïöі. Âèçíà÷òå 
çíà÷åííÿ òàêèõ éîãî âëàñòèâîñòåé: ðîçìіð ôàéëó, äàòà çìі-
íåííÿ, àâòîðè, ñêîðèñòàâøèñü êîìàíäîþ Âëàñòèâîñòі êîí-
òåêñòíîãî ìåíþ îá’єêòà.

Íàéãîëîâíіøå â öüîìó ïóíêòі
Текстові процесори використовують для опрацювання текстових 
даних, а саме: для введення та редагування тексту, форматування 

та друкування текстових документів, уставлення в документ різних 
об’єктів тощо.

Основним об’єктом текстових процесорів є текстовий документ, 
який може містити символи, слова, речення, абзаци, сторінки. До тек-
стового документа може бути вставлено малюнки, схеми, таблиці тощо.

Текстовий процесор Word можна запустити, виконавши Пуск
Word та іншими способами.d

Під час роботи з текстовим документом доцільно дотримуватися 
такої послідовності операцій: створення документа   уведення 
тексту редагування тексту  форматування тексту  збере-
ження документа. Зберігати документ потрібно періодично, і робити 
це можна в будь-який момент роботи над текстом.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíî òåêñòîâі ïðîöåñîðè? ×èì âîíè 

âіäðіçíÿþòüñÿ âіä òåêñòîâèõ ðåäàêòîðіâ?
2. ßêі îá’єêòè â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі âè çíàєòå? ßêі їõ 
âëàñòèâîñòі? ßêі äії íàä íèìè ìîæíà âèêîíóâàòè?
3. ßêі îïåðàöії â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі ìîæíà âèêîíóâàòè 
íàä òåêñòîâèì äîêóìåíòîì? Ó ÷îìó âîíè ïîëÿãàþòü? 
4. ßêі іñíóþòü ñïîñîáè çàïóñêó òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word?
ßêі âè çíàєòå ïðîãðàìè, çàïóñê ÿêèõ є àíàëîãі÷íèì?
5. ßêі îñíîâíі åëåìåíòè âіêíà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà âè ìî-
æåòå íàçâàòè? Äëÿ ÷îãî âîíè ïðèçíà÷åíі?
6. ßê âіäêðèòè òåêñòîâèé ôàéë? ßê çáåðåãòè òåêñòîâèé äî-
êóìåíò ó ôàéëі?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. Çíàéäіòü ó êëàñíіé êіìíàòі ïðèêëàäè ðіçíèõ òåêñòіâ. 

Õòî їõ ñòâîðþâàâ? Ç ÿêîþ ìåòîþ? ßêі çàñîáè âèêîðèñòîâó-
âàëè? ßêі îá’єêòè â öèõ òåêñòàõ âèêîðèñòàíî?
2. ßêîї ïîñëіäîâíîñòі äіé îñîáèñòî âè äîòðèìóєòåñÿ ïіä ÷àñ 
ñòâîðåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà? ×è ìîæíà її çìіíèòè, ÿêі 
íàñëіäêè âіä öüîãî âè ìîæåòå ñïðîãíîçóâàòè? Ñêëàäіòü ó çî-
øèòі àëãîðèòì âàøèõ äіé.

êó
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3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè îá’єêòіâ êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії òà 
òåêñòîâîãî äîêóìåíòà. Âèçíà÷òå îá’єêòè, ÿêі ìàþòü îäíà-
êîâі òà ðіçíі âëàñòèâîñòі. Ùî ñïіëüíîãî і âіäìіííîãî ó âè-
êîðèñòàííі öèõ ïðîãðàì?
4. Äëÿ ÷îãî ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòè òåêñòîâі ïðîöåñîðè
ïèñüìåííèêè/ïèñüìåííèöі, ó÷èòåëі/ó÷èòåëüêè, ïîëіöåé-
ñüêі? ßêі äîêóìåíòè âîíè ìîæóòü ñòâîðþâàòè ç їõ âèêîðèñ-
òàííÿì? ×è âèêîðèñòîâóþòü âàøі áàòüêè òà ðіäíі òåêñòîâі
ïðîöåñîðè ó ñâîїé ðîáîòі? Äëÿ ÿêèõ öіëåé? ßêі äîêóìåíòè
ãîòóþòü?
5. Çàðàç ó ñâіòі äóæå ïîïóëÿðíі åëåêòðîííі êíèæêè. Çíàé-
äіòü ïðî íèõ іíôîðìàöіþ â Іíòåðíåòі. ßêі ïåðåâàãè âèêî-
ðèñòàííÿ öèõ ïðèñòðîїâ âè ìîæåòå íàçâàòè? ßêі íåäîëіêè?
Äëÿ ÷îãî ìîãëè á їõ âèêîðèñòàòè â øêîëі ÷è âäîìà?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ 
1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-

ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.1\çàâäàííÿ 4.1.1.docx. Ç’ÿñóéòå
ïðèçíà÷åííÿ òàêèõ ñïîëó÷åíü êëàâіø:

à) Ctrl + ;         â) Ctrl + ;         ä) Ctrl + Home;
á) Ctrl + ;         ã) Ctrl + ;          å) Ctrl + End.
Ñêіëüêè ñòîðіíîê ó öüîìó äîêóìåíòі? ßêó âñòàíîâëåíî 

ìîâó äëÿ ïåðåâіðêè ïðàâîïèñó? ßêі îá’єêòè â íüîìó ðîçìі-
ùåíі? Âіäïîâіäі íà öі çàïèòàííÿ ââåäіòü ó êіíöі äîêóìåíòà. 
Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì
іìåíåì. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè.
2. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-
ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.1\çàâäàííÿ 4.1.2.docx. Ðîç-
ìіñòіòü òåêñòîâèé êóðñîð ïî ÷åðçі óñåðåäèíі êîæíî-
ãî ñëîâà і âñòàíîâіòü äëÿ íèõ çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé 
ñèìâîëіâ çãіäíî çі çðàçêîì: ñèíіé ïіäêðåñëåíèé êóðñèâ
æèðíèé çàêðåñëåíèé. ßêі åëåìåíòè êåðóâàííÿ âè âèêî-
ðèñòàëè äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî çàâäàííÿ? Çáåðåæіòü äî-
êóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì. Çà-
êðèéòå âіêíî ïðîãðàìè.
3. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.1\çàâäàííÿ 4.1.3.docx. Ðîçìіñòіòü òåê-

ñòîâèé êóðñîð óñåðåäèíі ïåðøîãî àáçàöó. Âèáåðіòü ïî ÷åðçі 

ó ãðóïі Àáçàö êíîï êó Ïî öåíòðó , êíîï êó Çáіëüøèòè âіä-
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Лñòóï (äâі÷і), êíîï êó Ìåæі . Ïðîñëіäêóéòå çà çìіíàìè ó çîâ-

íіøíüîìó âèãëÿäі òåêñòó. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìåíåì. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè. 

4. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-
ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.1\çàâäàííÿ 4.1.4.docx. ßêі 

îá’єêòè ðîçìіùåíі â öüîìó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі? ßêі çíà-
÷åííÿ їõ âëàñòèâîñòåé? Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі 
ç òèì ñàìèì іìåíåì ó ôîðìàòі TXT òà PDF. Çàêðèéòå âіê-
íî ïðîãðàìè. Ïåðåãëÿíüòå âàøó ïàïêó òà çíàéäіòü ó íіé 
çáåðåæåíі ôàéëè. Âіäêðèéòå öі ôàéëè òà ç’ÿñóéòå, ÷èì çáå-
ðåæåíі ôàéëè âіäðіçíÿþòüñÿ âіä îðèãіíàëó. Ó ÿêèõ ïðîãðà-
ìàõ âîíè âіäêðèëèñü?

5. ßê ñòâîðþâàëè òåêñòè, êîëè íå áóëî êîìï’þòåðіâ?
ßêі ïðèëàääÿ òà çàñîáè äëÿ öüîãî âèêîðèñòîâóâàëè? Îá-

ãîâîðіòü öі ïèòàííÿ ç áàòüêàìè ÷è ðіäíèìè. Ñòâîðіòü ïðå-
çåíòàöіþ ç 3–5 ñëàéäіâ äëÿ ïðåäñòàâëåííÿ âàøîї âіäïîâіäі. 
Çáåðåæіòü ñòâîðåíó ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 4.1.5.pptx.
6. Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі, ðîçãàäàâøè êðîñ-
âîðä. Àäðåñà âïðàâè: https://learningapps.org/
watch?v=pxfggm73c21.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. ßêі ïðàâèëà ââåäåííÿ òåêñòіâ âè çíàєòå? Íà ÿêèõ 

óðîêàõ âè öі çíàííÿ âèêîðèñòîâóâàëè?
2. Ùî ðîáèòè, ÿêùî ïіä ÷àñ óâåäåííÿ òåêñòó íà êîìï’þòåðі 
âè ïðèïóñòèëèñÿ ïîìèëêè? ßêі ïîìèëêè âè ìîæåòå âèïðàâè-
òè ñàìîñòіéíî? ßêі çàñîáè âè ìîæåòå äëÿ öüîãî âèêîðèñòàòè?

У цьому пункті йтиметься про:
► правила введення тексту;
► правила редагування тексту;
► перевірку правопису в тексті;
► уставлення в текстовий документ спеціальних символів.

●
● 

óð

4.2.  ÂÂÅÄÅÍÍß ÒÀ ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÓ Â ÒÅÊÑÒÎÂÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÎÐІ
WORD. ÏÅÐÅÂІÐÊÀ ÏÐÀÂÎÏÈÑÓ

Ïðèãàäàéòå
● У чому полягає введення тексту? У яких програмах ви це вмієте

робити? ● У чому полягає редагування тексту? Які операції редагу-
вання тексту ви знаєте? Як вони виконуються?
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ÂÂÅÄÅÍÍß ÒÅÊÑÒÓ Ç ÊËÀÂІÀÒÓÐÈ

Óâåäåííÿ òåêñòó â òåêñòîâèé äîêóìåíò çàçâè÷àé çäіéñ-
íþєòüñÿ ç êëàâіàòóðè і âіäáóâàєòüñÿ â òіé ïîçèöії, äå çíà-
õîäèòüñÿ êóðñîð.

Íàãàäàєìî îñíîâíі ïðàâèëà ââåäåííÿ òåêñòó:
 ● äëÿ ââåäåííÿ ñèìâîëіâ âåðõíüîãî ðåãіñòðó òà âåëèêèõ 

ëіòåð ñëіä óòðèìóâàòè íàòèñíóòîþ êëàâіøó Shift;
 ● äëÿ ââåäåííÿ êіëüêîõ ïîñïіëü âåëèêèõ ëіòåð ñëіä íàòèñ-

íóòè êëàâіøó Caps Lock, äëÿ ïîâåðíåííÿ ó çâè÷àéíèé
ðåæèì ïîòðіáíî íàòèñíóòè öþ êëàâіøó ïîâòîðíî;

 ● äëÿ ïåðåêëþ÷åííÿ ìîâ óâåäåííÿ òåêñòó ïîòðіáíî âèáðàòè 
іíäèêàòîð ìîâè íà Ïàíåëі çàäà÷ і ïîòіì — ïîòðіáíó ìîâó
àáî íàòèñíóòè ïåâíå ñïîëó÷åííÿ êëàâіø êëàâіàòóðè (íàé-
÷àñòіøå Shift + Ctrl àáî Alt + Shift çëіâà);

 ● ìіæ ñëîâàìè ïîòðіáíî ââîäèòè òіëüêè îäèí ïðîïóñê;
 ● ïåðåä ðîçäіëîâèìè çíàêàìè (òàêèìè ÿê ; : . , ! ?) ïðî-

ïóñê íå ñòàâèòüñÿ, à ïіñëÿ íèõ óâîäèòüñÿ îäèí ïðîïóñê 
àáî çäіéñíþєòüñÿ ïåðåõіä íà íîâèé àáçàö;

 ● ïðîïóñê íå ñòàâèòüñÿ ïіñëÿ âіäêðèâàþ÷èõ і ïåðåä çàêðè-
âàþ÷èìè äóæêàìè {} [] () і ëàïêàìè „ ” « »; 

 ● äåôіñ ó ñëîâàõ óâîäèòüñÿ áåç ïðîïóñêіâ;
 ● ïåðåä òèðå і ïіñëÿ íüîãî ââîäÿòüñÿ ïðîïóñêè;
 ● äëÿ çàïîáіãàííÿ ðîçðèâó äåÿêîї ôðàçè â êіíöі ðÿäêà

ìіæ ñëîâàìè ñëіä óâîäèòè íåðîçðèâíèé ïðîïóñê
Ctrl + Shift + ïðîïóñê (íàïðèêëàä, ìіæ ïðіçâèùåì òà
іíіöіàëàìè, ìіæ çíàêîì № і íîìåðîì øêîëè òîùî);

 ● äëÿ ââåäåííÿ äåÿêîї âіäñòàíі ìіæ ñëîâàìè, áіëüøîї íіæ
1 ïðîïóñê, ìîæíà íàòèñíóòè êëàâіøó Tab;

 ● ïåðåõіä òåêñòó íà íîâèé ðÿäîê âіäáóâàєòüñÿ àâòîìà-
òè÷íî, òîáòî êîëè òåêñò äîñÿãàє îñòàííüîї ïîçèöії ðÿäêà,
êóðñîð àâòîìàòè÷íî ïåðåõîäèòü íà íîâèé ðÿäîê. Ïðè 
öüîìó ñëîâî, ÿêå íå âìіñòèëîñÿ â ïîïåðåäíüîìó ðÿäêó, 
àâòîìàòè÷íî ïåðåíîñèòüñÿ íà íàñòóïíèé; 

 ● äëÿ ïåðåõîäó íà íîâèé ðÿäîê ó ìåæàõ îäíîãî àáçàöó 
(íàïðèêëàä, ïіä ÷àñ óâåäåííÿ âіðøà) òðåáà ââîäèòè ðîç-
ðèâ ðÿäêà (Shift + Enter); 

 ● äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó ç íîâîãî àáçàöó ñëіä íàòèñíóòè êëà-
âіøó Enter;

 ● ïåðåõіä òåêñòó íà íîâó ñòîðіíêó òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
çäіéñíþєòüñÿ àâòîìàòè÷íî.
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ÂÑÒÀÂËÅÍÍß Â ÒÅÊÑÒÎÂÈÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÑÏÅÖІÀËÜÍÈÕ ÑÈÌÂÎËІÂ

●

Мал. 4.4

Ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word ó äîêóìåíò ìîæíà âñòàâ-
ëÿòè ëіòåðè іíøèõ àëôàâіòіâ, ìàòåìàòè÷íі ñèìâîëè, çíàêè 
ãðîøîâèõ îäèíèöü, óìîâíі ïîçíà÷êè òà іíøі, õî÷à їõ íåìàє 
íà êëàâіøàõ êëàâіàòóðè. Íàïðèêëàä, ©    €   ☺ ♫ §. 
Öå âàì ìîæå çíàäîáèòèñÿ ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè òåêñòîâèõ 
äîêóìåíòіâ äëÿ óðîêіâ ç ìàòåìàòèêè, ìóçèêè òà іíøèõ. 
Òàêèì ñàìå ÷èíîì, ÿê ó Word, öі ñèìâîëè âñòàâëÿþòüñÿ 
і â ïðåçåíòàöіÿõ, ñòâîðåíèõ ó PowerPoint.

Äëÿ âñòàâëåííÿ â òåêñò öèõ ñèìâîëіâ ïîòðіáíî âèêîíà-
òè òàêèé àëãîðèòì:

1. Óñòàíîâèòè êóðñîð ó ïîòðіáíå ìіñöå òåêñòó.
2. Âèáðàòè íà âêëàäöі Âñòàâëåííÿ ó ãðóïі Ñèìâîëè

êíîï êó Ñèìâîë . 
3. Âèáðàòè ïîòðіáíèé ñèìâîë ó ñïèñêó, ùî âіäêðèєòüñÿ 

(ìàë. 4.5).
ßêùî ïîòðіáíèé ñèìâîë âіäñóòíіé ó íàâåäåíîìó ñïèñêó, 

òî ñëіä:

Ïîìіðêóéòå
● Уважно прочитайте правила введення тексту. ● Які правила вам

знайомі? ● Які з наведених правил ви не знаєте?

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Одним із сучасних способів уведення текстів є голосове введення 

в мікрофон, а програма опрацювання текстів розпізнає сказані слова,
перетворює їх у послідовність символів і самостійно вводить у тек-
стовий документ. Текстовий процесор Word 365 може виконувати такі
дії, наприклад, для англійського тексту, а текстовий процесор Google
може це робити і для тексту українською мовою.

Ïîìіðêóéòå
● Чи можете ви ввести текст з клавіатури відповідно до малюнка 4.4?

Чому?
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Мал. 4.5. Список 
символів 

для вставлення

Мал. 4.6. Вікно Символ

1. Âèáðàòè êîìàíäó Іíøі ñèìâîëè.
2. Ïåðåãëÿíóòè ïåðåëіê ñèìâîëіâ ó äіàëîãîâîìó âіêíі 

Ñèìâîë (ìàë. 4.6) íà âêëàäêàõ Ñèìâîëè òà Ñïåöіàëüíі ñèì-
âîëè. Çà ïîòðåáè ìîæíà ó ñïèñêó ïîëÿ Øðèôò àáî ñïèñêó
Íàáіð âèáðàòè іíøå çíà÷åííÿ, ùîá âèâåñòè ó âіêíі іíøèé 
íàáіð ñèìâîëіâ.

3. Âèáðàòè ïîòðіáíèé ñèìâîë і êíîï êó Âñòàâèòè.
4. Çàêðèòè âіêíî Ñèìâîë.

ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÒÅÊÑÒÓ

Ïіä ÷àñ óâåäåííÿ òåêñòó êîðèñòóâà÷і äîâîëі ÷àñòî ïðè-
ïóñêàþòüñÿ ïîìèëîê, ÿêі ïîòðіáíî âèïðàâèòè. Íàïðèêëàä,
âñòàâèòè ïðîïóùåíі ñèìâîëè, àáî âèäàëèòè çàéâі, àáî çà-
ìіíèòè îäíі ñèìâîëè íà іíøі. Òàêі îïåðàöії íàä òåêñòîì
íàëåæàòü äî îïåðàöіé ðåäàãóâàííÿ. 

Ïîâòîðèìî ïðàâèëà їõ âèêîíàííÿ:
 ● äëÿ âèäàëåííÿ ñèìâîëіâ ëіâîðó÷ âіä êóðñîðà âèêîðèñòî-

âóþòü êëàâіøó BackSpace, à ïðàâîðó÷ âіä êóðñîðà —
êëàâіøó Delete;

 ● äëÿ âñòàâëåííÿ ñèìâîëіâ ó òåêñò ñëіä ðîçïî÷àòè їõ óâå-
äåííÿ â ïîòðіáíå ìіñöå òåêñòó (ðåæèì âñòàâëåííÿ(( ).
Êðіì ðåæèìó âñòàâëåííÿ, іñíóє ðåæèì çàìіíþâàííÿ, 

ó ÿêîìó ïіä ÷àñ óâåäåííÿ òåêñòó ñèìâîëè, ùî ðîçìіùåíі
ïðàâîðó÷ âіä êóðñîðà, çàìіíþþòüñÿ íà íîâі. Ïåðåêëþ÷åí-
íÿ ìіæ öèìè ðåæèìàìè çäіéñíþєòüñÿ âèáîðîì іíäèêàòî-
ðà Âñòàâèòè/Çàìіíþâàííÿ â Ðÿäêó ñòàíó, ÿêèé çàçâè÷àé
âñòàíîâëåíî çà çàìîâ÷óâàííÿì (ìàë. 4.7):
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Мал. 4.7. Індикатор режимів вставлення чи замінювання
в Рядку стану

ßêùî â òåêñòі ïîòðіáíî ïðèєäíàòè äî ïîòî÷íîãî àáçàöó 
íàñòóïíèé àáçàö, òî êóðñîð òðåáà âñòàíîâèòè â êіíöі ïî-
òî÷íîãî àáçàöó і íàòèñíóòè êëàâіøó Delete. Äëÿ ðîçäіëåí-
íÿ òåêñòó íà àáçàöè ñëіä ó ïîòðіáíèõ ìіñöÿõ òåêñòó âñòàíî-
âèòè êóðñîð і íàòèñíóòè êëàâіøó Enter.

Äëÿ âіäìіíè îñòàííüîї âèêîíàíîї äії ñëіä íà âêëàäöі 
Îñíîâíå ó ãðóïі Ñêàñóâàòè àáî íà ïàíåëі Øâèäêîãî äîñ òóïó
âèáðàòè êíîï êó Ñêàñóâàòè . Ùîá ïîâåðíóòè ñêàñîâàíó 
äіþ, ïîòðіáíî âèáðàòè êíîïêó Ïîâåðíóòè

ð
. Äëÿ ïîâòîðåí-

íÿ îñòàííüîї äії ñëіä âèáðàòè êíîï êó Ïîâòîðèòè .

Таблиця 4.2
Приклади прихованих символів

Символ Клавіші введення Позначення
Пропуск Пропуск ∙
Кінець абзацу Enter ¶
Табуляція Tab →
Нерозривний пропуск Ctrl + Shift + пропуск °
Розрив рядка Shift + Enter 

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Приховані символи
Під час уведення та редагування тексту буває зручно для кращого

розуміння структури тексту включати режим відображення прихо-
ваних символів, вибравши на Стрічці вкладку Основне, а потім
у групі Абзац — кноп ку Відобразити всі знаки .

До прихованих належать символи, які користувач уводить на
клавіа турі, але вони не виводяться на папері під час друкування і за-
звичай не відображаються на екрані. Але якщо включити режим ві-
дображення цих символів, то у відповідних місцях тексту з’являться 
спеціальні позначки (табл. 4.2). 
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Òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word ïіä ÷àñ óâåäåííÿ òåêñòó çäіéñ-
íþє àâòîìàòè÷íó ïåðåâіðêó ïðàâîïèñó, і ñëîâà ç ïîìèëêà-
ìè ïіäêðåñëþþòüñÿ ÷åðâîíîþ õâèëÿñòîþ ëіíієþ (ïіä ÷àñ
äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà öÿ ëіíіÿ íå âèâîäèòüñÿ).

Ïðè÷èíè ïîçíà÷åííÿ ñëîâà ïîìèëêîâèì і ñïîñîáè âè-
ïðàâëåííÿ ñèòóàöіé íàâåäåíî â òàáëèöі 4.3.

Таблиця 4.3
Причини позначення слова помилковим 

і способи виправлення ситуацій

Причини позначення 
помилки Спосіб усунення помилки

У слові пропущено бу-
кву або введено з айву

Вибрати слово з помилкою, і поруч з ним 
з’явиться список пропонованих змін 
(мал. 4.8). Користувач може вибрати один 
із цих варіантів

Слово відсутнє в слов-
нику текстового проце-
сора 

Відкрити контекстне меню цього слова 
(мал. 4.8), вибрати команду Орфографія
і додати це слово до словника програми або 
пропустити всі такі помилки

Деякі символи введені 
іншою мовою або для 
перевірки використано 
словник іншої мови

На індикаторі в Рядку стану перевірити 
встановлену мову для перевірки тексту. І за 
потреби змінити її, вибравши цей індикатор 
та потрібну мову перевірки орфографії

  
Мал. 4.8. Способи виправлення слова з помилкою

ßêùî â òåêñòі äîïóùåíî ãðàìàòè÷íó ïîìèëêó, òî öåé 
ôðàãìåíò òåêñòó ïіäêðåñëþєòüñÿ ñèíüîþ ïîäâіéíîþ ëіíієþ. 
Äëÿ âèïðàâëåííÿ öієї ñèòóàöії ñëіä âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ 
öüîãî ôðàãìåíòà, óñòàíîâèòè ïðè÷èíó ïîìèëêè òà óñóíóòè її. 



4Р
ОЗ
ДІ

Л

●
●

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò çà íàâåäåíèìè 

çàâäàííÿìè.
1. Çàïóñòіòü íà âèêîíàííÿ ïðîãðàìó òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
Word.
2. Óñòàíîâіòü çðó÷íèé äëÿ âàñ ìàñøòàá ïåðåãëÿäó òåêñòî-
âîãî äîêóìåíòà.
3. Óâåäіòü íàâåäåíèé òåêñò çà çðàçêîì (ìàë. 4.9). Ñëіäêóéòå 
çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë óâåäåííÿ òåêñòó òà ïðàâîïèñîì.

Назва нашої держави впродовж її існування була різною. Одна
з перших — Київська Русь.
У часи Русі зародилась і теперішня назва — Україна. Це слово впер-
ше внесено в літопис у 1187 році.

Мал. 4.9

4. Âèïðàâòå ïîìèëêè â òåêñòі, ÿêùî âè їõ ïðèïóñòèëèñÿ. 
Äëÿ öüîãî ïî ÷åðçі âèáèðàéòå ñëîâà ç ïîìèëêàìè (âîíè 
áóäóòü ïіäêðåñëåíі ÷åðâîíîþ õâèëÿñòîþ ëіíієþ) òà îáè-
ðàéòå ïîòðіáíèé âàðіàíò âèïðàâëåííÿ. 
5. Âêëþ÷іòü ðåæèì âіäîáðàæåííÿ íåäðóêîâàíèõ ñèìâîëіâ. 

Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Îñíîâíå ⇒ Àáçàö ⇒ Âіäîáðàçèòè âñі 
çíàêè . Ïðîàíàëіçóéòå, ÿêі ïðèõîâàíі ñèìâîëè áóëî ââå-
äåíî, äå âîíè ðîçìіùåíі â òåêñòі. ßêà ðîëü öèõ ñèìâîëіâ 
ó òåêñòі?
6. Îá’єäíàéòå ïåðøèé і äðóãèé àáçàöè â îäèí. Äëÿ öüîãî 
âñòàíîâіòü êóðñîð ó êіíöі ïåðøîãî àáçàöó і íàòèñíіòü êëà-
âіøó Delete. 
7. Ñêàñóéòå îñòàííþ äіþ, ïîòіì ïîâåðíіòü її. Äëÿ öüîãî ñêî-
ðèñòàéòåñÿ êíîïêàìè Ñêàñóâàòè òà Ïîâåðíóòè.
8. Ðîçäіëіòü òåêñò íà 4 àáçàöè ïî îäíîìó ðå÷åííþ. Äëÿ 
öüîãî âñòàíîâіòü êóðñîð íà ïî÷àòêó äðóãîãî ðå÷åííÿ і íà-
òèñíіòü êëàâіøó Enter. Ïîâòîðіòü äії äëÿ іíøèõ ðå÷åíü.

Ïîìіðêóéòå
● Яким чином цей засіб текстового процесора може допомогти під

час вивчення української мови; іноземної мови? ● Ви вдома підготу-
вали текстовий документ для повідомлення на уроці природознав-
ства і виправили в ньому всі помилки. А потім відкрили цей документ
у школі та побачили, що там знову є помилки. Чому так сталося?
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9. Óâåäіòü ó êіíöі òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ç íîâîãî àáçàöó 
êіëüêà ñèìâîëіâ, ÿêі âіäñóòíі íà êëàâіàòóðі, íàïðèêëàä: π Σ 
€ ∫ ≈ ∞ § ¼ ± ζ ↕ ► ♫ ♥. Äëÿ öüîã î ïîòðіáíî âèêîíàòè Âñòàâ-
ëåííÿ ⇒ Ñèìâîëè ⇒ Ñèìâîë ⇒ Іíøі ñèìâîëè і âèáðàòè
ó âіêíі ïîòðіáíèé ñèìâîë.
10. Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
4.2.docx ó âàøіé ïàïöі. 
11. Çàêðèéòå âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Уведення тексту здійснюється з клавіатури в позиції розміщення 

текстового курсора з дотриманням правил уведення.
Для введення в текст символів, відсутніх на клавіатурі, слід вико-

нати Вставлення ⇒ Символи ⇒ Символ ⇒ Інші символи і вибрати
у вікні потрібний символ.

Режим вставлення — режим уведення тексту, коли нові символи
додаються до вже існуючого тексту. Режим замінювання — режим
уведення тексту, у якому під час уведення тексту символи, що розмі-
щені праворуч від курсора, замінюються на нові.

Операції видалення, вставлення та заміна символів, об’єднання та 
розділення абзаців, перевірка правопису тощо належать до операцій
редагування тексту. 

Перевірка правопису включає перевірку тексту на наявність 
орфографічних і граматичних помилок. Орфографічні помилки
в тексті підкреслюються червоними хвилястими лініями, граматичні
помилки — подвійними синіми лініями. Перевірка правопису за з а-
мовчуванням відбувається автоматично.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêèõ ïðàâèë ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ óâåäåí-

íÿ òåêñòó ç êëàâіàòóðè?
2. ßêèì ÷èíîì ìîæíà âñòàâèòè â òåêñòîâèé äîêóìåíò ñèì-
âîëè, ÿêі âіäñóòíі íà êëàâіøàõ êëàâіàòóðè? Êîëè öå ìîæå
âàì çíàäîáèòèñÿ?
3. ßêі îïåðàöії íàëåæàòü äî ðåäàãóâàííÿ òåêñòó? ßê âîíè
âèêîíóþòüñÿ?
4. ×îìó äåÿêі ñëîâà â òåêñòі ïіäêðåñëþþòüñÿ õâèëÿñòèìè
ëіíіÿìè? ßê âèïðàâèòè öþ ñèòóàöіþ?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßêі ðåæèìè ââåäåííÿ òåêñòó є â òåêñòîâîìó ïðîöåñî-

ðі Word? ßê їõ óñòàíîâèòè? ×èì âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ îäèí
âіä îäíîãî? Êîëè їõ êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè?
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Л2. Ùî ñïіëüíîãî і ùî âіäìіííîãî ó âèêîðèñòàííі êëàâіø 
BackSpace і Delete ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó? ßêîþ 
іç öèõ êëàâіø âè êîðèñòóєòåñÿ ÷àñòіøå?
3. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíî êíîïêè ? Äå âîíè ðîçìіùó-
þòüñÿ? Êîëè їõ ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè? ßêі çðó÷íîñòі âîíè 
íàäàþòü ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó?
4. Ïîðіâíÿéòå ñòâîðåííÿ òåêñòіâ ïèñüìîâî (âіä ðóêè) òà çà 
äîïîìîãîþ òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà. Ùî ñïіëüíîãî? Ùî âіä-
ìіííîãî? ßêі ïåðåâàãè öèõ ñïîñîáіâ? ßêі íåäîëіêè? ×èì 
âèêîðèñòàííÿ òåêñòîâèõ ïðîöåñîðіâ ïîëåãøèëî âèðіøåííÿ
òàêèõ çàäà÷?

5. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі âіäîìîñòі ïðî ãîëîñîâå òà ðóêî-
ïèñíå ââåäåííÿ òåêñòó. ßê öå ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ 

íàâ÷àííÿ â øêîëі? Äëÿ âèðіøåííÿ æèòòєâèõ ïðîáëåì?
6. Çíàéäіòü â Іíòåðíåòі âіäîìîñòі ïðî êëàâіàòóðíі òðåíàæå-
ðè. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíî öі ïðîãðàìè? ×èì âîíè ìîæóòü 
âàì äîïîìîãòè?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word. Óâåäіòü òåêñò 

çà íàäàíèì çðàçêîì (ìàë. 4.10). Ñëіäêóéòå çà äîòðèìàí-
íÿì ïðàâèë óâåäåííÿ òåêñòó òà ïðàâîïèñîì. Çáåðåæіòü òåê-
ñòîâèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàí-
íÿ 4.2.1.docx. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè.

Сьогодні Україна є однією з найбільших держав Європи — її площа
становить 603,7 тис. кв. км. За розмірами території вона перевищує 
такі великі країни у Європі, як Франція (544 тис. кв. км) та Іспанія 
(505 тис. кв. км).

Мал. 4.10

2. Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word. Óâåäіòü òåêñò çà 
íàäàíèì çðàçêîì (ìàë. 4.11). Ñëіäêóéòå çà äîòðèìàííÿì

ïðàâèë óâåäåííÿ òåêñòó òà ïðàâîïèñîì. Çáåðåæіòü òåêñòî-
âèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàí-
íÿ 4.2.2.docx. Çàêðèéòå âіêíî ïðîãðàìè. 

Ukraine is an Eastern European country bordering seven other countries:
Belarus, the Russian Federation, Moldova, Romania, Poland, Hungary
and Slovakia. The total length of the state border is 5618 km.

Мал. 4.11
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3. Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word. Óâåäіòü òåêñò çà 
íàäàíèì çðàçêîì (ìàë. 4.12). Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.3.docx.

Я народилася під знаком зодіаку Риби . Мені  слухати ♫, читати
, працювати на , вирощувати . Але я дуже  літати .

Мал. 4.12
4. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.2\çàâäàííÿ 4.2.4.docx. Âіäðåäàãóéòå
òåêñò âіäïîâіäíî äî çðàçêà, ÿêèé ðîçìіùåíî â äîêóìåíòі.
Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì. 
5. Çàïóñòіòü ïðîãðàìó Word і ââåäіòü ñâîþ ñòèñëó àâòîáіîãðà-
ôіþ (3–4 ðå÷åííÿ). Âèïðàâòå ïîìèëêè, ÿêùî âè їõ ïðèïóñ-
òèëèñü. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.5
ó âàøіé ïàïöі.

6. Äîñëіäіòü ìîæëèâіñòü ãîëîñîâîãî ââåäåííÿ òåêñòó
â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word. Ñêîðèñòàéòåñü Äîâіäêîþ

äëÿ îòðèìàííÿ іíñòðóêöіé. Âèêîíàéòå öå ïðàêòè÷íî, íà-
äèêòóâàâøè ïàðó ðå÷åíü ïðî ñåáå óêðàїíñüêîþ òà іíîçåì-
íîþ ìîâàìè. Ñïðîáóéòå çàïèñàòè òåêñò, ÿêùî âè áóäåòå
ñïіâàòè. ßêі ðåçóëüòàòè îòðèìàëè? Çáåðåæіòü äîêóìåíò
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.6 ó âàøіé ïàïöі.
7. Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі çà àäðåñîþ: https://
learningapps.org/watch?v=ppo3iquok21. Óñòàíîâіòü
ïðèçíà÷åííÿ êëàâіø ïіä ÷àñ óâåäåííÿ òà ðåäàãóâàí-
íÿ òåêñòó â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. ßê âèäіëèòè â òåêñòі ñëîâî; ðå÷åííÿ; àáçàö? 

2. Ùî òàêå Áóôåð îáìіíó? ßêі îïåðàöії ç éîãî âèêîðèñòàííÿì 
ìîæíà âèêîíóâàòè?
3. ßê êîïіþâàòè, âèäàëÿòè òà ïåðåìіùóâàòè ôàéëè â ïàï êàõ? 

У цьому пункті йтиметься про:
► способи виділення фрагментів тексту;
►  операції копіювання, переміщення та видалення фрагментів 

тексту;
► автоматизований пошук і замінювання фрагментів тексту.

2

 4.3.  ÎÏÅÐÀÖІЇ ÍÀÄ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀÌÈ ÒÅÊÑÒÓ Â ÒÅÊÑÒÎÂÎÌÓ 
ÏÐÎÖÅÑÎÐІ WORD
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●

Правила нашого спілкування:
2. перебивайте Не співрозмовника.
3. Кожен має висловити власну думку право.
Правило 1. Думки висловлюйте щиро і дружелюбно.
4. словами інших Не ображайте своїми.
Правило 3. Кожен має висловити власну думку право.

Мал. 4.13

ÂÈÄІËÅÍÍß ÔÐÀÃÌÅÍÒІÂ ÒÅÊÑÒÓ

Ó ïîïåðåäíüîìó ïóíêòі áóëè ðîçãëÿíóòі äåÿêі îïåðàöії ðå-
äàãóâàííÿ òåêñòó: âèäàëåííÿ, âñòàâëåííÿ і çàìіíþâàííÿ ñèì-
âîëіâ. Öі îïåðàöії ìîæíà âèêîíóâàòè íå òіëüêè íàä îêðåìè-
ìè ñèìâîëàìè, àëå é íàä äåÿêîþ їõ ïîñëіäîâíіñòþ. Òàêîæ ïіä 
÷àñ ñòâîðåííÿ òåêñòó ìîæå âèíèêíóòè ïîòðåáà ïåðåñòàâèòè 
ìіñöÿìè äåÿêі ÷àñòèíè òåêñòó, ÿêіñü ÷àñòèíè çîâñіì âèäàëè-
òè àáî çàìіíèòè їõ іíøèìè. Ó öèõ âèïàäêàõ îá’єêòîì ðåäàãó-
âàííÿ є íå îêðåìèé ñèìâîë, à ôðàãìåíòè òåêñòó, ÿêі ìîæóòü 
ñêëàäàòèñÿ ç êіëüêîõ ñèìâîëіâ, ñëіâ, ðÿäêіâ, àáçàöіâ. 

Äëÿ âèêîíàííÿ öèõ îïåðàöіé ïîòðіáíî ôðàãìåíò òåêñòó ïî-
ïåðåäíüî âèäіëèòè. Çàçâè÷àé âèäіëåíèé ôðàãìåíò çàôàðáîâó-
єòüñÿ â òåêñòі áëіäî-ñèíіì àáî ñіðèì êîëüîðîì (ìàë. 4.14). 

Глобус — зменшена модель Землі. Після того як люди зрозу-
міли, що Земля кулеподібна, вони почали створювати її моделі — 
глобуси. Слово глобус у перекладі з латинської означає «куля». Це
були зменшені у багато разів копії планети, своєрідні іграшкові
землі. Глобус дає змогу уявити форму нашої планети, зменшену 
в декілька мільйонів разів.

Мал. 4.14. Виділені фрагменти тексту в документі

Âèäіëåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó ìîæíà çäіéñíèòè, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è êëàâіøі êëàâіàòóðè, ìèøó àáî åëåìåíòè êå-
ðóâàííÿ Ñòðі÷êè (òàáë. 4.4). Âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè 
áóäü-ÿêèé íàéçðó÷íіøèé äëÿ âàñ ñïîñіá.

Ïîìіðêóéòå
● Які особливості тексту на мал. 4.13? Чи знаєте ви, як його випра-

вити?
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Таблиця 4.4
Способи виділення фрагментів тексту 

мент
тексту

Спосіб виділення
Вигляд 
вказів-
ника

Слово Двічі клацнути на потрібному слові Ι

Речення Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати
довільне місце в реченні Ι

Рядок Вибрати місце ліворуч від потрібного рядка 

Кілька
рядків 
поспіль

Вибрати місце ліворуч від початкового рядка 
фрагмента і, утримуючи натиснутою ліву кноп-
ку миші, перемістити вказівник униз або вгору
на потрібну кількість рядків

Абзац Двічі клацнути зліва від абзацу

Довільний 
фрагмент

Вибрати початок фрагмента і, утримуючи на-
тиснутою клавішу Shift, вибрати кінець фраг-
мента

Ι

Весь 
документ Натиснути сполучення клавіш Ctrl + A (англ.) Будь-

який

Ùîá âіäìіíèòè âèäіëåííÿ ôðàãìåíòà, ïîòðіáíî âèáðàòè
áóäü-ÿêå ìіñöå â äîêóìåíòі àáî íàòèñíóòè áóäü-ÿêó êëàâі-
øó êåðóâàííÿ êóðñîðîì.

ÎÏÅÐÀÖІЇ ÊÎÏІÞÂÀÍÍß, ÏÅÐÅÌІÙÅÍÍß ÒÀ ÂÈÄÀËÅÍÍß 
ÔÐÀÃÌÅÍÒІÂ ÒÅÊÑÒÓ 

Ïіñëÿ òîãî ÿê ïîòðіáíèé ôðàãìåíò òåêñòó âèäіëåíî, éîãî
ìîæíà ïåðåìіñòèòè, ñêîïіþâàòè â ðіçíі ìіñöÿ òåêñòîâîãî
äîêóìåíòà àáî âèäàëèòè. 

Äëÿ âèêîíàííÿ öèõ îïåðàöіé çðó÷íî âèêîðèñòîâóâàòè
Áóôåð îáìіíó. Öå ÷àñòèíà îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі êîìï’þòå-
ðà, ó ÿêіé òèì÷àñîâî çáåðіãàєòüñÿ ñêîïіéîâàíèé àáî âèðіçà-
íèé îá’єêò, íàïðèêëàä ôðàãìåíò òåêñòó. Ðîçìіùåíèé ó Áó-
ôåðі îáìіíó ôðàãìåíò ìîæíà âñòàâèòè â ïîòðіáíå ìіñöå.

Àëãîðèòìè âèêîíàííÿ îïåðàöіé íàä ôðàãìåíòàìè òåêñòó: 
 ● êîïіþâàííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó: âèäіëèòè ïîòðіáíèé

ôðàãìåíò òåêñòó ⇒ ñêîïіþâàòè ôðàãìåíò â Áóôåð îá-
ìіíó ⇒ ïåðåìіñòèòè êóðñîð ó ïîòðіáíå ìіñöå òåêñòó⇒ âñòàâèòè ôðàãìåíò ç Áóôåðà îáìіíó;
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Л ● ïåðåìіùåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó: âèäіëèòè ïîòðіáíèé 
ôðàãìåíò òåêñòó ⇒ âèðіçàòè ôðàãìåíò â Áóôåð îá-
ìіíó ⇒ ïåðåìіñòèòè êóðñîð ó ïîòðіáíå ìіñöå òåêñòó ⇒
âñòàâèòè ôðàãìåíò ç Áóôåðà îáìіíó.
Âèäàëåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó çäіéñíþєòüñÿ íàòèñíåííÿì 

êëàâіøі Delete.
Âèêîíàòè îïåðàöії ç âèêîðèñòàííÿì Áóôåðà îáìіíó ìîæ-

íà ðіçíèìè ñïîñîáàìè (òàáë. 4.5). Âè ìîæåòå âèêîðèñòî-
âóâàòè íàéçðó÷íіøèé äëÿ âàñ ñïîñіá.

Таблиця 4.5
Способи виконання операцій з використанням Буфера обміну

Спосіб виконання
Операції 

Вирізати Копіювати Вставити
Кнопки на Стрічці в групі
Буфер обміну
Сполучення клавіш
клавіатури Ctrl + X Ctrl + С Ctrl + V

Команди контекстного
меню Вирізати Копіювати Вставити

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Буфер обміну може одночасно збе-

рігати 24 об’єкти (мал. 4.15). Для його
відкриття слід вибрати кноп ку відкриття
діалогового вікна групи Буфер обмі-
ну на вкладці Основне.

Заповнення Буфера обміну відбу-
вається послідовно під час виконання
команд Вирізати або Копіювати. Но-
вий об’єкт завжди додається на поча-
ток списку і відображається першим
у списку. Об’єкт, який міститься в Буфе-
рі обміну, може використовуватися для 
вставлення в документ багаторазово.
Для цього слід установити курсор у по-
трібне місце документа та вибрати фрагмент у Буфері обміну.

Якщо вибрати кноп ку Вставити все, то всі об’єкти з Буфера об-
міну будуть одночасно вставлені в поточне місце документа, у тій са-
мій послідовності, у якій вони були розміщені в Буфері обміну. Або
можна видалити всі об’єкти з Буфера обміну, вибравши кноп ку Очи-
стити все.

Мал. 4.15. Вікно Буфер 
обміну
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Òàêîæ âèäіëåíèé ôðàãìåíò òåêñòó ìîæíà ïåðåòÿãíóòè
â ïîòðіáíå ìіñöå ç âèêîðèñòàííÿì ìèøі. Ó ïðîöåñі ïåðå-
òÿãóâàííÿ ìіñöå âñòàâëåííÿ ôðàãìåíòà áóäå ïîçíà÷àòèñÿ
çíàêîì , à âêàçіâíèê ìàòèìå âèãëÿä . ßêùî âèêîíàòè
öþ îïåðàöіþ çà íàòèñíóòîї êëàâіøі Ctrl (âêàçіâíèê ìèøі
ìàòèìå òàêèé âèãëÿä ), òî âèäіëåíèé ôðàãìåíò  áóäå ñêî-
ïіéîâàíî â íîâå ìіñöå.

●
●

Ýисла 1, 2, 3, 4, 5, ... 10, 11, 12, ..., які використовують під 
час ліÝби предметів або визначення порядку розмір Áення
предметів, називають натуральними Ýислами.

Ýисла, які ми використовур уèмо для лічби предметів,
відповідають на запитання «скільки?» (один, два, три...).

Ýисла, які ми використовур уèмо для визначення порядку
розміÁення предметів, відповідають на запитання 
«котрий» (перший, другий, третій...).

Мал. 4.16

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÍÈÉ ÏÎØÓÊ І ÇÀÌІÍÞÂÀÍÍß ÔÐÀÃÌÅÍÒІÂ ÒÅÊÑÒÓ 

Òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word
ìîæå âèêîíóâàòè àâòîìà-
òè÷íèé ïîøóê ó äîêóìåíòі
äåÿêîãî ôðàãìåíòà òåêñòó.
Íàïðèêëàä, ïåðåâіðèòè íà-
ÿâíіñòü ó òåêñòі êîíêðåòíîãî 
ñëîâà, ôðàçè àáî ñèìâîëà.

Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî:
1. Âèáðàòè êíîï êó Ïî-

øóê ó ãðóïі Ðåäàãóâàííÿ
âêëàäêè Îñíîâíå, ÿêà âіäêðè-
âàє ïàíåëü Íàâіãàöіÿ â ëіâіé 
÷àñòèíі âіêíà (ìàë. 4.17).

Ïîìіðêóéòå
● Які особливості тексту на малюнку 4.16? Чи знаєте ви, як випра-

вити такий текст? ● Чи знаєте ви, які засоби текстового процесора
можна для цього використати? 

Мал. 4.17. Панель Навігація
з результатами пошуку
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Л2. Óâåñòè â òåêñòîâå ïîëå ôðàãìåíò òåêñòó, ÿêèé ïîòðіá-
íî çíàéòè â äîêóìåíòі.

Ó ðåçóëüòàòі íà ïàíåëі Íàâіãàöіÿ áóäå ïîêàçàíî êіëü-
êіñòü âõîäæåíü çàäàíîãî ôðàãìåíòà äî òåêñòó, âèâåäåíî ÷à-
ñòèíè òåêñòó, ó ÿêèõ ìіñòèòüñÿ øóêàíèé ôðàãìåíò, ç’ÿâ-
ëÿòüñÿ êíîïêè  äëÿ ïåðåìіùåííÿ ìіæ çíàéäåíèìè 
ôðàãìåíòàìè. Ó òåêñòі âñі çíàéäåíі ôðàãìåíòè áóäóòü âèäі-
ëåíі іíøèì êîëüîðîì.

Çàóâàæèìî, ïіä ÷àñ ââåäåííÿ çðàçêà äëÿ ïîøóêó íåîá-
õіäíî óâàæíî ñòåæèòè çà ïðàâèëüíіñòþ çàïèñó, îñêіëüêè 
ïîøóê ôðàãìåíòà çäіéñíþєòüñÿ çà àáñîëþòíèì çáіãîì óñіõ 
ñèìâîëіâ. Êðіì òîãî, ïîøóê íå âèêîíóєòüñÿ íà ìàëþíêàõ, 
äіàãðàìàõ, ñõåìàõ і äåÿêèõ іíøèõ îá’єêòàõ.

-
-
 

-
-

 
 

Мал. 4.18. Вікно вкладки Знайти

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
У текстовому процесорі також можна виконати розширений по-

шук, у якому можна задавати додаткові параметри для пошуку фраг-
ментів тексту, такі як напрямок пошуку (вперед від положення курсора,
назад від положення курсора, всюди по тексту), пошук слів з урахуван-
ням регістру, слова повністю або частково, задавати формат фрагмен-
та тексту тощо.

Для виконання розширеного пошуку слід:
1. Вибрати у списку кнопки Пошук у групі Редагування вкладки

Основне команду Розширений пошук , яка відкриває
вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти (мал. 4.18).
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 ●

 ●

Ó äîêóìåíòі ìîæíà àâòîìàòè÷íî çàìіíèòè äåÿêèé ôðàã-
ìåíò òåêñòó íà іíøèé. Òàêà ìîæëèâіñòü òåêñòîâîãî ïðîöå-
ñîðà êîðèñíà â áàãàòüîõ âèïàäêàõ, íàïðèêëàä: äëÿ àâòî-
ìàòè÷íîї çàìіíè â óñüîìó äîêóìåíòі îäíîãî ïðіçâèùà íà
іíøå, çàìіíþâàííÿ íàçâè øêîëè ÷è ñëîâà ç ïîìèëêîþ íà 
ïðàâèëüíå ñëîâî â óñüîìó òåêñòі îäðàçó. Òàêîæ öþ îïå-
ðàöіþ ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ çàìіíþâàííÿ êіëüêîõ ïðî-
ïóñêіâ íà îäèí ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòіâ, çáåðåæåíèõ
ç Іíòåðíåòó; îá’єäíàííÿ êіëüêîõ àáçàöіâ â îäèí ïðè çàìіíі 
çíàêà êіíöÿ àáçàöó íà ïðîïóñê.

Äëÿ âèêîíàííÿ çàìіíþâàííÿ îäíîãî ôðàãìåíòà òåêñòó
íà іíøèé ïîòðіáíî âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì:

1. Âèáðàòè ó ãðóïі Ðåäàãóâàííÿ âêëàäêè Îñíîâíå êíîï-
êó Çàìіíèòè .

2. Óâåñòè â ïîëå Çíàéòè (ìàë. 4.19) ïîòðіáíèé ôðàãìåíò
òåêñòó (íàïðèêëàä, òîâàð).

Мал. 4.19. Вкладка Замінити вікна Пошук і замінювання

3. Óâåñòè â ïîëå Çàìіíèòè íà òåêñò äëÿ çàìіíè öüîãî
ôðàãìåíòà (íàïðèêëàä, ãðîøі).

2. Увести в текстове поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно 
знайти в документі. 

3. Установити значення властивостей розширеного пошуку.
4. Виконати одну з дій залежно від потреби:
● вибрати кноп ку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне вхо-

дження фрагмента в текст;
● виконати послідовність дій Виділення під час читання 
Виділити все, щоб одразу виділити в тексті всі входження 
вказаного фрагмента.
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Л4. Âèáðàòè îäèí ç âàðіàíòіâ äіé, çàëåæíî âіä ïîòðåáè:
 ● Çàìіíèòè âñå — äëÿ àâòîìàòè÷íîї çàìіíè ôðàãìåíòà 

â óñüîìó äîêóìåíòі; 
 ● Çíàéòè äàëі  Çàìіíèòè — äëÿ âèáіðêîâîї çàìіíè.

Òàêîæ, âèáðàâøè êíîï êó Áіëüøå, ìîæíà âñòàíîâèòè 
äîäàòêîâі ïàðàìåòðè ïîøóêó òà çàìіíþâàííÿ (íàïðÿì ïî-
øóêó, óðàõóâàííÿ ðåãіñòðó), à âèáîðîì êíîïêè Ôîðìàò — 
äåÿêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ôðàãìåíòà òåêñòó (øðèôò, 
êîëіð, ìîâó òîùî). Ó ñïèñêó êíîïêè Ñïåöіàëüíèé ìîæíà 
âêàçàòè ñïåöіàëüíі çíàêè (çíàê êіíöÿ àáçàöó, ñèìâîë òà-
áóëÿöії, çíàê êіíöÿ ðîçäіëó, çíàê ðîçðèâó ñòîðіíêè òîùî) 
äëÿ їõ ïîøóêó òà çàìіíþâàííÿ.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Âèêîíàéòå âêàçàíі îïåðàöії ðåäàãóâàííÿ 
â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі.

1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.3\âïðàâà 4.3.docx. 
2. Óñòàíîâіòü çðó÷íèé äëÿ âàñ ìàñøòàá ïåðåãëÿäó òåêñòî-
âîãî äîêóìåíòà.
3. Àïðîáóéòå âèäіëåííÿ ðіçíèõ ôðàãìåíòіâ òåêñòó (îêðåìі
ñëîâà, îäèí ðÿäîê, êіëüêà ðÿäêіâ, àáçàö, êіëüêà àáçàöіâ, 
öіëó ñòîðіíêó òåêñòó) ðіçíèìè ñïîñîáàìè. Äëÿ âèêîíàííÿ
äіé ñêîðèñòàéòåñÿ òàáëèöåþ 4.4 öüîãî ïóíêòó. 
4. Âіäðåäàãóéòå äîêóìåíò çà íàâåäåíèì ó òåêñòі çðàçêîì. 
Äëÿ öüîãî ñêîïіþéòå òà ïåðåìіñòіòü äåÿêі ôðàãìåíòè òåê-
ñòó ñïîñîáàìè, íàâåäåíèìè â òàáëèöі 4.5 öüîãî ïóíêòó.
5. Çíàéäіòü ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі âñі ñëîâà іíôîðìàöіÿ. 
Äëÿ öüîãî:

1. Âèêîíàéòå Îñíîâíå  Ðåäàãóâàííÿ  Ïîøóê.
2. Óâåäіòü íà ïàíåëі Íàâіãàöіÿ â ïîëå äëÿ ïîøóêó ñëîâî

іíôîðìàöіÿ.
6. Çàïèøіòü ó çîøèò êіëüêіñòü çíàéäåíèõ ôðàãìåíòіâ. Ïå-
ðåãëÿíüòå äîêóìåíò, çâåðíіòü óâàãó íà âèäіëåíі â òåêñòі 
ñëîâà.
7. Çàìіíіòü óñі çíàéäåíі ñëîâà іíôîðìàöіÿ íà ñëîâî ïîâіäîì-
ëåííÿ. Äëÿ öüîãî:

1. Âèêîíàéòå Îñíîâíå  Ðåäàãóâàííÿ  Çàìіíèòè. 
2. Óâåäіòü ó ïîëå Çíàéòè ñëîâî іíôîðìàöіÿ. 
3. Óâåäіòü ó ïîëå Çàìіíèòè íà ñëîâî ïîâіäîìëåííÿ.
4. Âèáåðіòü êíîï êó Çàìіíèòè âñå.
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8. Çàïèøіòü ó çîøèò êіë üêіñòü çàìіíåíèõ ôðàãìåíòіâ. Ïå-
ðåãëÿíüòå äîêóìåíò, çâåðíіòü óâàãó íà çàìіíåííÿ ñëіâ
ó òåêñòі.
9. Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó ôàéëі ç òèì ñàìèì іìå-
íåì ó âàøіé ïàïöі. 
10. Çàêðèéòå âіêíî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà òà ïåðåâіðòå íàÿâ-
íіñòü ñòâîðåíîãî ôàéëó ó âàøіé ïàïöі.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Фрагмент тексту — це деяка сукупність символів тексту (слів, 

речень, абзаців тощо). Для виконання операцій над фрагментом тек-
сту його потрібно попередньо виділити. Виділення фрагмента тексту 
можна здійснити, використовуючи клавіші клавіатури, мишу або еле-
менти керування Стрічки. Після того як потрібний фрагмент тексту
виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця тексто-
вого документа або видалити. 

Буфер обміну — частина оперативної пам’яті комп’ютера, у якій
тимчасово зберігається скопійований або вирізаний об’єкт текстового 
документа.

Видалення, переміщення та копіювання фрагментів тексту можна 
виконувати різними способами: натисненням сполучень клавіш, вико-
ристанням елементів керування на Стрічці або команд контекстного
меню тощо. 

У текстовому процесорі Word можна здійснювати автоматичний по-
шук і замінення в документі деякого фрагмента тексту (символа, слова, 
фрази). Для цього слід виконати Основне  Редагування  Пошук/
Замінити і ввести потрібний текст у відповідні поля. 

Крім того, вибравши кнопки Більше, Формат, Спеціальний можна
вказати додаткові параметри пошуку та замінювання: напрямок пошуку,
урахування регістру, шрифту, кольору, указати спеціальні знаки тощо.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî ðîçóìіþòü ïіä òåðìіíîì ôðàãìåíò òåêñòó? Ùî

ìîæå áóòè ôðàãìåíòîì òåêñòó?
2. ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà âèäіëèòè â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі
Word ôðàãìåíò òåêñòó?
3. ßêі îïåðàöії íàä ôðàãìåíòàìè òåêñòó ìîæíà âèêîíóâàòè?
ßêèìè ñïîñîáàìè öå ìîæíà çðîáèòè?
4. Ùî òàêå Áóôåð îáìіíó? Äëÿ ÷îãî âіí âèêîðèñòîâóєòüñÿ?
Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíî êíîïêè , , ?
5. Ó ÿêèõ ñèòóàöіÿõ ìîæå çíàäîáèòèñÿ âèêîíóâàòè îïåðà-
öії ïîøóêó ÷è çàìіíþâàííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó? Íàâåäіòü
ïðèêëàäè òàêèõ ñèòóàöіé. ßê âèêîíàòè öі îïåðàöії?
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ЛÎáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. Âè ïіäãîòóâàëè ç äðóçÿìè òà ïîäðóãàìè ñöåíàðіé 

í îâîðі÷íîãî ñâÿòà äëÿ âàøîãî êëàñó. Àëå ïîòіì âèðіøèëè 
ïîìіíÿòè ïîñëіäîâíіñòü ïðîâåäåííÿ êîíêóðñіâ і âñòàâèòè 
ïðîñëóõîâóâàííÿ íîâîðі÷íîї ìåëîäії ïіñëÿ êîæíîãî êîíêóð-
ñó. ßê ðîçâ’ÿçàòè öþ ïðîáëåìó?
2. Âè ïіäãîòóâàëè ïëàí ïðîâåäåííÿ òóðèñòè÷íîãî ïîõîäó 
і â êіíöі äîêóìåíòà ââåëè ñïèñîê ó÷àñíèêіâ/ó÷àñíèöü, ðîç-
ìіñòèâøè їõ ïðіçâèùà â ñòîâï÷èê. Àëå ç’ÿñóâàëîñü, ùî ïіä 
÷àñ äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà öåé ñïèñîê íå âìіùóєòüñÿ íà îä-
íîìó àðêóøі. І âè âèðіøèëè âñі ïðіçâèùà ðîçìіñòèòè â îä-
íîìó ðÿäêó ÷åðåç êîìó. ßê îïåðàòèâíî âèêîíàòè öі äії?
3. Âè ñêîïіþâàëè â òåêñòîâèé äîêóìåíò ôðàãìåíò òåêñòó 
ç Іíòåðíåòó, ãîòóþ÷è ïîâіäîìëåííÿ äëÿ øêіëüíîãî ñòåíäà. 
Âêëþ÷èâøè âіäîáðàæåííÿ íåäðóêîâàíèõ ñèìâîëіâ, âè ïîáà-
÷èëè çíà÷íó êіëüêіñòü çàéâèõ ïðîïóñêіâ ìіæ ñëîâàìè, ùî 
íå âіäïîâіäàє ïðàâèëàì óâåäåííÿ òåêñòіâ. ßê øâèäêî âèïðà-
âèòè òàêó ñèòóàöіþ?

4. Îçíàéîìòåñü ç ïðîôåñієþ êîðåêòîðà âèäàâíèöòâà íà 
ñàéòі Education.ua çà ïîñèëàííÿì https://www.education.

ua/professions/corrector/. ßêі çíàííÿ ïîâèíåí ìàòè êîðåê-
òîð? ßêі ÿêîñòі õàðàêòåðó ïîòðіáíі? ×èì öÿ ïðîôåñіÿ ìîæå 
áóòè äëÿ âàñ öіêàâà?

5. Ïðèãàäàéòå, ÿê âè íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè ïèøå-
òå òâîðè, åñå. ßêі ïåðåâàãè ìîæå íàäàòè òåêñòîâèé ïðî-

öåñîð ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè òàêèõ òâîð÷èõ ðîáіò?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ôàéë, íàïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 

4.3\çàâäàííÿ 4.3.1.docx. Àïðîáóéòå âèäіëåííÿ ðіçíèõ ôðàã-
ìåíòіâ òåêñòó ç âèêîðèñòàííÿì íàâåäåíèõ ñïîëó÷åíü êëà-
âіø. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñïîñîáàìè âèäіëåííÿ òà 
âіäïîâіäíèìè ôðàãìåíòàìè òåêñòó, çàïèøіòü їõ ó çîøèòі.

Сполучення клавіш Фрагмент тексту
 Ctrl + Shift + ()

 Ctrl + Shift + Home (End)

 Від поточного місця до початку
(кінця) слова

 Від поточного місця до початку
(кінця) документа
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Сполучення клавіш Фрагмент тексту
 Ctrl + Shift + ()

 Alt + Ctrl + Shift + Page Up 
(Page Down)

 Від поточного місця до початку 
(кінця) абзацу

 Від поточного місця до початку 
(кінця) екрана

2. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ôàéë, íàïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò
4.3\çàâäàííÿ 4.3.2.docx. Âіäðåäàãóéòå òåêñò çà çàâäàííÿì â
òåêñòі äîêóìåíòà, âèêîðèñòàâøè îïåðàöії êîïіþâàííÿ, ïåðå-
ìіùåííÿ òà âèäàëåííÿ ô ðàãìåíòіâ òåêñòó. Çáåðåæіòü ôàéë 
ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì. 
3. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ôàéë, íàïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò
4.3\çàâäàííÿ 4.3.3.docx. Çàìіíіòü ó òåêñòі âñі ñëîâà äîëàð
íà ñëîâî єâðî. Çàìіíіòü ó âñüîìó òåêñòі ñëîâà ÑØÀ íà ЄÑ. 
Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì. 
4. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ôàéë, íàïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò
4.3\çàâäàííÿ 4.3.4.docx. Çíàéäіòü ó òåêñòі âñі ñëîâà Óêðàї-
íà òà âñòàíîâіòü äëÿ íèõ ñèíіé êîëіð ñèìâîëіâ і êóðñèâíå 
íàêðåñëåííÿ. Çíàéäіòü ó òåêñòі âñі ñëîâà Êèїâ і âñòàíîâіòü 
äëÿ íüîãî çåëåíèé êîëіð ñèìâîëіâ і æèðíå íàêðåñëåííÿ.
Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

5. Àïðîáóéòå àëãîðèòìè, ÿêі âè çàïðîïîíóâàëè ïіä ÷àñ 
îáãîâîðåííÿ ïðàêòè÷íèõ ñèòóàöіé № 2 òà № 3, äîñëіäіòü

їõ ïðàâèëüíіñòü. Çàïèøіòü ðîçðîáëåíі àëãîðèòìè â çîøèò:
à)  ßê øâèäêî ðîçìіñòèòè êіëüêà ïðіçâèù, íàïèñàíèõ 

ó ñòîâï÷èê, â îäíîìó ðÿäêó ÷åðåç êîìó?
á)  ßê øâèäêî âèäàëèòè çàéâі ïðîïóñêè ìіæ ñëîâàìè 

â òåêñòі?
6. Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі, óñòàíîâèâøè
ïàðè âіäïîâіäíîñòі «ñïîñіá  âèäіëåííÿ — âèäіëåíèé 
îá’єêò». Àäðåñà âïðàâè: https://learningapps.org/
watch?v=psqgwh1un21. 

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє îïåðàöіÿ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó? Äëÿ 

÷îãî öå ðîáëÿòü?
2.  ßêі âëàñòèâîñòі ìàþòü ñèìâîëè òà ÿêèõ çíà÷åíü âîíè

ìîæóòü íàáóâàòè?
3. ßêі âëàñòèâîñòі ìàþòü àáçàöè òà ÿêèõ çíà÷åíü âîíè

ìîæóòü íàáóâàòè?
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У цьому пункті йтиметься про:
► властивості символів та їх форматування;
► властивості абзаців та їх форматування;
► форматування за зразком.

●
●

Колір символів може набувати 
різних значень: жовтий, синій, 
зелений тощо.

Колір символів може набувати
різних значень: жовтий, синій, 
зелений тощо.й

Мал. 4.20

ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ ÑÈÌÂÎËІÂ

Çãàäàєìî, ùî ñèìâîë ÿê îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìàє 
òàêі âëàñòèâîñòі: øðèôò, ðîçìіð, êîëіð, íàêðåñëåííÿ òà іíøі.

Øðèôò (íіì. schrift — ïèñüìî) âèçíà÷àє ãðàôі÷íó ôîðìó 
ñèìâîëіâ, ÿê ïî÷åðê ó ëþäåé. Ñüîãîäíі ðîçðîáëåíî êіëüêà òè-
ñÿ÷ ðіçíèõ êîìï’þòåðíèõ øðèôòіâ. Êîæåí ç íèõ ìàє ñâîþ íàç-
âó, íàïðèêëàä , , , , 

. Âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ øðèôòіâ ó òåêñòі äàє çìî-
ãó ïðèâåðíóòè óâàãó ÷èòà÷à äî ðіçíèõ ôðàãìåíòіâ òåêñòó.

Ðîçìіð ñèìâîëіâ óêàçóєòüñÿ ó ñïåöіàëüíèõ îäèíèöÿõ — 
ïóíêòàõ. Çíà÷åííÿ öієї âëàñòèâîñòі ìîæå áóòè ÿê öіëèì, 
òàê і äðîáîâèì ÷èñëîì. Íàïðèêëàä, ðîçìіð ñèìâîëіâ ìîæå 
áóòè 8,5 ïò, 14 ïò, 28,5 ïò, 72 ïò. 

Êîëіð ñèìâîëіâ ìîæå íàáóâàòè ðіçíèõ çíà÷åíü: æîâòèé,
ñèíіé, çåëåíèé òîùî.

Íàêðåñëåííÿ âèçíà÷àє îñîáëèâîñòі çîâíіøíüîãî âèãëÿäó 
ñèìâîëіâ і ìîæå íàáóâàòè òàêèõ çíà÷åíü: çâè÷àéíèé, æèðíèé, 
êóðñèâ, æèðíèé êóðñèâ, ïіäêðåñëåíèé, çàêðåñëåíèéçàêðåñëåíèé òîùî.

Ïðèêëàäè ôðàãìåíòіâ òåêñòó ç ðіçíèìè çíà÷åííÿìè 
âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ íàâåäåíî â òàáëèöі 4.6.

Ñèìâîë ìàє ùå é іíøі âëàñòèâîñòі, òàêі ÿê âèäîçìіíà, 
çñóâ, іíòåðâàë ìіæ ñèìâîëàìè òîùî.

4.4.  ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÑÈÌÂÎËІÂ І ÀÁÇÀÖІÂ Ó ÒÅÊÑÒÎÂÎÌÓ
ÏÐÎÖÅÑÎÐІ WORD

Ïîìіðêóéòå
● Чим відрізняються наведені фрагменти тексту (мал. 4.20)? Який

текст сприймається краще? Чому? ● Чи знаєте ви засоби текстового 
процесора, які дозволять виконати такі зміни в тексті?
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Таблиця 4.6
Приклади фрагментів тексту з різними значеннями властивостей

Приклад
фрагмента

тексту 
Властивості 
символів

Текстовий 
редактор

Основні 
операції 

редагування
Шрифт Times New Roman Courier New
Розмір 14 пт 12 пт
Колір Червоний Зелений
Накреслення Напівжирний курсив Жирний

ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÑÈÌÂÎËІÂ

Ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó — öå âíåñåííÿ çìіí ó çîâíіøíіé
âèãëÿä òåêñòó.

Ïðèãàäàєìî àëãîðèòì ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ òåêñòó:
âèäіëèòè ïîòðіáíèé ôðàãìåíò òåêñòó ⇒ Îñíîâíå ⇒
Øðèôò ⇒ âèáðàòè ïîòðіáíèé åëåìåíò êåðóâàííÿ.

ßêùî ôîðìàòóâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ äëÿ âñіõ ñèìâîëіâ îä-
íîãî ñëîâà, òî òåêñò ìîæíà íå âèäіëÿòè — äîñòàòíüî çðîáè-
òè öå ñëîâî ïîòî÷íèì. Ìîæíà âñòàíîâèòè ïîòðіáíі çíà÷åííÿ
âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ ïåðåä ïî÷àòêîì óâåäåííÿ òåêñòó, і òîäі
íàñòóïíі ñèìâîëè áóäóòü óâîäèòèñÿ â ïîòðіáíîìó ôîðìàòі.

Óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ ìîæíà ç âè-
êîðèñòàííÿì åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ãðóïè Øðèôò âêëàäêè
Îñíîâíà òà ìіíіïàíåëіà ôîðìàòóâàííÿ, ÿêà ç’ÿâëÿєòüñÿ ïî-
ðó÷ ç âèäіëåíèì òåêñòîì (ìàë. 4.21).

2 31

47 56

1 — поле зі списком для вибору 
шрифту або введення його імені; 
2 — поле зі списком для вибору або
введення розміру символів;
3 — кнопка 3 Очистити все формату-
вання;
4 — кнопка для відкриття діалогового 
вікна Шрифт;
5 — кнопки для збільшення та змен-5
шення розміру символів;
6 — кнопки зі списками для вибору6
кольору символів і кольору 
виділення тексту; 7 — кнопки для7
встановлення накреслення символів

Мал. 4.21. Елементи форма-
тування групи Шрифт:
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ЛÇà âèêîðèñòàííÿ äåÿêèõ åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ ãðóïè 
Øðèôò çàñòîñîâóєòüñÿ äèíàìі÷íèé ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä
âіäôîðìàòîâàíîãî îá’єêòà — çîâíіøíіé âèãëÿä âèäіëåíî-
ãî ôðàãìåíòà àâòîìàòè÷íî çìіíþєòüñÿ ïіä ÷àñ íàâåäåííÿ
âêàçіâíèêà íà åëåìåíòè êåðóâàííÿ іç çàïðîïîíîâàíèìè
çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé. Ïåðåãëÿíóâøè âàðіàíòè ôîðìà-
òóâàííÿ, êîðèñòóâà÷ó ïîòðіáíî ïіäòâåðäèòè íàéêðàùèé âà-
ðіàíò âèáîðîì âіäïîâіäíîãî çíà÷åííÿ ó ñïèñêó.

Ïîâíèé íàáіð óñіõ âàðіàíòіâ ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ 
íàäàєòüñÿ â äіàëîãîâîìó âіêíі Øðèôò, ÿêå âіäêðèâàєòü-
ñÿ êíîïêîþ  â íèæíüîìó ïðàâîìó êóòі ãðóïè Øðèôò
(ìàë. 4.21, 4) àáî êîìàíäîþ Øðèôò êîíòåêñòíîãî ìåíþ âè-
äіëåíîãî ôðàãìåíòà.

ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ ÀÁÇÀÖІÂ 

ßê âè ïàì’ÿòàєòå, àáçàö ÿê îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: âèðіâíþâàííÿ, âіäñòóïè, ìіæðÿäêî-
âèé іíòåðâàë òà іíøі. Íàãàäàєìî äåòàëüíіøå îñíîâíі ç íèõ. 

Âèðіâíþâàííÿ àáçàöó âèçíà÷àє ñïîñіá ðîçòàøóâàííÿ
ðÿäêіâ àáçàöó âіäíîñíî éîãî ìåæ. Ìîæíà âñòàíîâèòè òàêі 
çíà÷åííÿ öієї âëàñòèâîñòі: çà ëіâèì êðàєì, çà ïðàâèì êðà-
єì, ïî öåíòðó, çà øèðèíîþ (ìàë. 4.22). Âèðіâíþâàííÿ çà 
øèðèíîþ çäіéñíþєòüñÿ çà ðàõóíîê àâòîìàòè÷íîãî çáіëü-
øåííÿ іíòåðâàëіâ ìіæ ñëîâàìè. Íàé÷àñòіøå äëÿ àáçàöіâ îñ-
íîâíîãî òåêñòó äîêóìåíòà âñòàíîâëþþòü âèðіâíþâàííÿ çà 
øèðèíîþ, à äëÿ çàãîëîâêіâ òåêñòó — ïî öåíòðó. 

Вирівнювання за лівим краєм Вирівнювання по центру

19 лютого 1992 року 
Верхов на Рада України затвер-
дила своєю постановою Дер-
жавний Герб України.

19 лютого 1992 року Верховна 
Рада України затвердила своєю 

постановою Державний Герб
України.

Вирівнювання за шириною Вирівнювання за правим краєм 

19 лютого 1992 року Верхов-
на Рада України затвердила 
своєю постановою Державний 
Герб України.

19 лютого 1992 року
Верхов на Рада України затвер-

дила своєю постановою Дер-
жавний Герб України.

Мал. 4.22. Різні види вирівнювання тексту
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Âіäñòóïè âèçíà÷àþòü âіäñòàíü óñіõ ðÿäêіâ àáçàöó âіä
ìåæі ëіâîãî òà ïðàâîãî ïîëÿ ñòîðіíêè, à òàêîæ âіäñòóï
ïåðøî ãî ðÿäêà àáçàöó âіäíîñíî éîãî ëіâîї ìåæі. Äëÿ ðіç-
íèõ àáçàöіâ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìîæíà âñòàíîâëþâàòè
âіäñòóïè ðіçíîї âåëè÷èíè, ïðèêëàäè ÿêèõ íàâåäåíî íà ìà-
ëþíêó 4.23. Çàçâè÷àé äëÿ àáçàöіâ îñíîâíîãî òåêñòó äîêó-
ìåíòà âñòàíîâëþþòü íóëüîâі âіäñòóïè, à âіäñòóï ïåðøîãî 
ðÿäêà âñòàíîâëþþòü ó ìåæàõ 1–1,5 ñì.

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Мал. 4.23. Приклади різних відступів абзацу: 1 — відступ першого 
рядка абзацу; 2 — відступ абзацу зліва; 3 — відступ абзацу справа3

Àáçàö, ó ÿêîãî âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà ìåíøèé, íіæ
âіäñòóï іíøèõ ðÿäêіâ àáçàöó, îòðèìàâ íàçâó íàâèñàþ÷èé
(ìàë. 4.23, îñòàííіé ïðèêëàä).

Ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë âèçíà÷àє âіäñòàíü ìіæ ðÿäêàìè
òåêñòó â àáçàöі, âèìіðþєòüñÿ â ïóíêòàõ. Ìîæíà âñòàíîâè-
òè òàêі çíà÷åííÿ ìіæðÿäêîâîãî іíòåðâàëó (ìàë. 4.24):

 ● Îäèíàðíèé — öå âіäñòàíü, ÿêà äîðіâíþє âèñîòі íàéáіëü-
øîї çà ðîçìіðîì ïðîïèñíîї ëіòåðè öüîãî ðÿäêà (òàêèé іí-
òåðâàë íà ìàëþíêó 4.24 ïðîäåìîíñòðîâàíî íà ïðèêëàäі
íàéáіëüøîãî ñèìâîëà ðÿäêà — ëіòåðè á); 

 ● 1,5 ðÿäêà — ó 1,5 ðàçà áіëüøèé çà îäèíàðíèé іíòåðâàë;
 ● Ïîäâіéíèé — ó 2 ðàçè áіëüøèé çà îäèíàðíèé іíòåðâàë; 
 ● Ìіíіìóì — ìіíіìàëüíèé ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë, íåîá-

õіäíèé äëÿ ðîçòàøóâàííÿ â ðÿäêó ñèìâîëіâ íàéáіëüøîãî 
ðîçìіðó;
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Л

Абзац як об'єкт текстового доку-
мента має такі властивості: від-
ступи, міжрядковий інтервал
та інші. З деякими із них ви вже 
ознайомилися під час створення 
презентацій.

 Одинарний

Відступи характеризують від-

стань усіх рядків абзацу від межі 

лівого та правого поля сторінки, 

а також відступ першого рядка 

абзацу відносно його лівої межі.

 Подвійний

Міжрядковий інтервал визначає 
відстань між рядками тексту в 
абзаці, вимірюється в пунктах.

 Точний
12 пт

Мал. 4.24. Приклади міжрядкових інтервалів

 ● Òî÷íèé — äîðіâíþє âêàçàíîìó çíà÷åííþ;
 ● Ìíîæèííèé — äîðіâíþє îäèíàðíîìó іíòåðâàëó, ïîìíî-

æåíîìó íà âêàçàíå çíà÷åííÿ.
Òàêîæ äëÿ àáçàöó ìîæíà âñòàíîâèòè ìåæі òà êîëіð ç à-

ëèâêè. Іíòåðâàë ïåðåä àáçàöîì òà іíòåðâàë ïіñëÿ àáçàöó 
çàäàþòü äîäàòêîâó âіäñòàíü ìіæ àáçàöàìè òà âèìіðþþòüñÿ 
â ïóíêòàõ. 

ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÀÁÇÀÖІÂ 

Ôîðìàòóâàííÿ àáçàöіâ, ÿê і ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ, 
çäіéñíþєòüñÿ äëÿ âèäіëåíèõ àáçàöіâ òåêñòó. ßêùî àáçàöè 
òåêñòó íå âèäіëåíî, òî ôîðìàòóâàííÿ çàñòîñîâóєòüñÿ äî ïî-
òî÷íîãî àáçàöó.

Ïðèãàäàєì àëãîðèòì ôîðìàòóâàííÿ àáçàöіâ òåêñòó: âèäі-
ëèòè ïîòðіáíèé ôðàãìåíò òåêñòó ⇒ Îñíîâíå ⇒ Àáçàö ⇒
âèáðàòè ïîòðіáíèé åëåìåíò êåðóâàííÿ.

Óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé àáçàöіâ ìîæíà åëå-
ìåíòàìè êåðóâàííÿ ãðóïè Àáçàö âêëàäêè Îñíîâíå àáî ìі-
íіïàíåëі ôîðìàòóâàííÿ (ìàë. 4.25):
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Мал. 4.25. Елементи керування групи Абзац:
1 — кнопки для збільшення та зменшення відступу абзаців зліва;
2 — кнопка зі списком для встановлення значення міжрядкового2

інтервалу; 3 — кнопка для відкриття діалогового вікна Абзац;
4 — кнопка для встановлення межі абзацу;

5 — кнопки для встановлення кольору заливки абзацу;5
6 — кнопки для встановлення значення вирівнювання абзацу6

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ âіäñòóïіâ àáçàöó òàêîæ çðó÷íî êîðè-
ñòóâàòèñÿ ìàðêåðàìè ãîðèçîíòàëüíîї ëіíіéêè (ìàë. 4.26),
ïåðåòÿãóþ÷è їõ óçäîâæ ëіíіéêè. 

1 432

Мал. 4.26. Маркери відступів абзаців на горизонтальній лінійці:
1 — маркер нависаючого відступу; 2 — маркер відступу зліва;2

3 — маркер відступу першого рядка;3 4 — маркер відступу справа

Çâåðòàєìî óâàãó, ùî ïåðåìі-
ùåííÿ ìàðêåðà âіäñòóïó çëіâà
ïðèâîäèòü äî îäíî÷àñíîãî ïå-
ðåìіùåííÿ äâîõ іíøèõ ìàðêå-
ðіâ — ìàðêåðà âіäñòóïó ïåð-
øîãî ðÿäêà àáçàöó і ìàðêåðà
íàâèñàþ÷îãî âіäñòóïó.

Ùîá óñòàíîâèòè ìіæðÿä-
êîâèé іíòåðâàë, ñëіä âіäêðèòè
ó ãðóïі Àáçàö íà âêëàäöі Îñíî-
âíå ñïèñîê êíîïêè Ìіæðÿäêî-
âèé іíòåðâàë (ìàë. 4.27)
і âèáðàòè ïîòðіáíå çíà÷åííÿ.

Мал. 4.27. Список кнопки
Міжрядковий інтервал



4Р
ОЗ
ДІ

ЛÏîâíèé íàáіð óñіõ іíñòðóìåíòіâ ôîðìàòóâàííÿ àáçàöіâ íà-
äàєòüñÿ â äіàëîãîâîìó âіêíі Àáçàö, ÿêå ìîæíà âіäêðèòè êíî-
ïêîþ Ïàðàìåòðè àáçàöó öієї ãðóïè  Ñòðі÷êè àáî êîìàíäîþ 
Àáçàö êîíòåêñòíîãî ìåíþ àáçàöó, ùî ôîðìàòóєòüñÿ.

●
●

Крайні географічні точки України:
•  крайня північна точка — урочище Петрівське села Грем'яч 

Новгород-Сіверського району Чернігівської області, на дер-
жавному кордоні України з Росією;

Мал. 4.28

ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÇÀ ÇÐÀÇÊÎÌ

Ùå îäíèì çðó÷íèì çàñîáîì ôîðìàòóâàííÿ ó Word є âè-
êîðèñòàííÿ åëåìåíòà êåðóâàííÿ Ôîðìàò çà çðàçêîì , 
êíîïêà ÿêîãî ðîçìіùóєòüñÿ ó ãðóïі Áóôåð îáìіíó âêëàä-
êè Îñíîâíå і íà ìіíіïàíåëі ôîðìàòóâàííÿ. Öåé іíñòðóìåíò 
äîöіëüíî âèêîðèñòîâóâàòè, ÿêùî ïîòðіáíî âіäôîðìàòóâàòè
äåÿêèé ôðàãìåíò òåêñòó òàê ñàìî, ÿê і ÿêèéñü іíøèé. Äëÿ 
öüîãî ñëіä âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì: âèäіëèòè ôðàãìåíò 
òåêñòó ÿê çðàçîê Îñíîâíå  Áóôåð îáìіíó  Ôîðìàò 
çà çðàçêîì  âèäіëèòè ôðàãìåíò òåêñòó äëÿ êîïіþâàííÿ 
ôîðìàòó.

Ùîá çàñòîñóâàòè ïîòðіáíèé ôîðìàò äëÿ êіëüêîõ ôðàã-
ìåíòіâ òåêñòó, ñëіä äâі÷і êëàöíóòè êíîï êó Ôîðìàò çà çðàç-
êîì і âèäіëÿòè ïîñëіäîâíî íåîáõіäíі ôðàãìåíòè òåêñòó. 
Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ öієї ðîáîòè ïîòðіáíî âіäìіíèòè ðåæèì 
êîïіþâàííÿ ôîðìàòó âèáîðîì òієї ñàìîї êíîïêè àáî íàòèñ-
íåííÿì êëàâіøі Esc.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Âіäôîðìàòóéòå íàâåäåíèé òåêñò âіäïîâіäíî 

äî âèìîã çàâäàííÿ.
1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\âïðàâà 4.4.docx.

Ïîìіðêóéòå
● Яка особливість форматування наведеного тексту (мал. 4.28)? 

● Чи знаєте ви засоби текстового процесора, які дають змогу викона-
ти таке форматування?
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2. Âіäôîðìàòóéòå ñèìâîëè àáçàöіâ òåêñòó çà âêàçàíèìè
ôîðìàòàìè. Äëÿ öüîãî âèäіëіòü ïîòðіáíèé àáçàö і âèáåðіòü
íà âêëàäöі Îñíîâíå ó ãðóïі Øðèôò ïîòðіáíі åëåìåíòè êå-
ðóâàííÿ òà âñòàíîâіòü íåîáõіäíі çíà÷åííÿ.

абзацу Шрифт Розмір Колір Накреслення

1 Courier 11 Червоний Звичайний

2 Arial 12 Зелений Курсив

3 Comic Sans MS 13 Фіолетовий Жирний

4 Garamond 16 Синій Підкреслений

3. Âіäôîðìàòóéòå àáçàöè ïîäàíîãî òåêñòó çà âêàçàíèìè
â òàáëèöі çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé. Äëÿ öüîãî âñòàíîâіòü 
êóðñîð ó ïîòðіáíîìó àáçàöі, âèáåðіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå
ó ãðóïі Àáçàö íåîáõіäíі åëåìåíòè êåðóâàííÿ òà âñòàíîâіòü
çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé. Ïåðåìіñòіòü ìàðêåðè íà ëіíіéöі
âіäïîâіäíèì ÷èíîì.

абзацу
Вирівню-
вання

Відступ 
першого 
рядка

Відступ 
зліва 

і справа 
Міжрядковий
інтервал

1 По центру Немає 0 Одинарний
2 За лівим

краєм
Відступ 5 см По 1 см 1,5 рядка

3 За шириною Нависаючий
3 см 

0 Подвійний

4 За правим
краєм

Немає Зліва 10 см Множник 1,3

4. Çìіíіòü ôîðìàò ïåðøîãî ñëîâà òåêñòó äîâіëüíèì ÷èíîì. 
Çàïèøіòü çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ öüîãî ñëîâà 
â çîøèò. 
5. Ñêîïіþéòå öåé ôîðìàò äëÿ ïåðøèõ ñëіâ êîæíîãî àáçà-
öó. Äëÿ öüîãî âñòàíîâіòü êóðñîð ó ñåðåäèíі ïåðøîãî ñëîâà 
òåêñòó, äâі÷і êëàöíіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå ó ãðóïі Áóôåð 
îáìіíó êíîï êó Ôîðìàò çà çðàçêîì і âèáåðіòü óñі ïåðøі 
ñëîâà іíøèõ àáçàöіâ òåêñòó.
6. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
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ЛÍàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Форматування тексту — внесення змін у зовнішній вигляд тексту: 

встановлення шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання 
абзаців, відступів абзаців тощо. 

Символ як об’єкт текстового документа має такі властивості: 
шрифт, розмір, колір, накреслення та інші.я

Абзац як об’єкт текстового документа має такі властивості: від-
ступи, вирівнювання, міжрядковий інтервал та інші.л

Форматування символів і абзаців здійснюється для виділеного 
фрагмента тексту або поточного слова чи абзацу. Інструменти для 
встановлення значень властивостей символів та абзаців знаходяться 
у групі Шрифт або Абзац вкладки Основне, на мініпанелі формату-
вання та в діалогових вікнах Шрифт та Абзац.

Мініпанель форматування — панель, яка з’являється поруч з ви-
діленим текстом. На ній розміщено елементи керування, які найчастіше 
використовують для форматування тексту. 

Для встановлення відступів абзацу також використовують маркери 
горизонтальної лінійки, перетягуючи їх уздовж лінійки. 

Формат за зразком — форматування об’єкта текстового доку-
мента (символів, абзаців) з тими самими значеннями властивостей, як 
і у зразка іншого об’єкта.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó äîêóìåíòà? Ç ÿêîþ ìå-

òîþ âîíî çäіéñíþєòüñÿ?
2. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ñèì-
âîë? ßêèõ çíà÷åíü âîíè ìîæóòü íàáóâàòè? ßêèìè çàñîáà-
ìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word ìîæíà âèêîíàòè ôîðìàòó-
âàííÿ ñèìâîëіâ òåêñòó?
3. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà àáçàö? 
ßêèõ çíà÷åíü âîíè ìîæóòü íàáóâàòè? ßêèìè çàñîáàìè 
òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word ìîæíà âèêîíàòè ôîðìàòóâàííÿ
àáçàöіâ òåêñòó?
4. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ãîðèçîíòàëüíà ëіíіéêà ïіä 
÷àñ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó? Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíèé êîæåí 
ç ìàðêåðіâ ëіíіéêè?
5. Ùî òàêå äèíàìі÷íèé ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä? ßêі çðó÷íîñ-
òі íàäàє öåé çàñіá ïіä ÷àñ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâîê
1. Ïðèãàäàéòå êðèòåðії îôîðìëåííÿ ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії. 

×è ìîæíà çàñòîñîâóâàòè їõ äëÿ îôîðìëåííÿ òåêñòîâèõ äî-
êóìåíòіâ?
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2. ßê âè ââàæàєòå, ÷è âіäðіçíÿєòüñÿ îôîðìëåííÿ âіòàëüíîї 
ëèñòіâêè, äіëîâîãî ëèñòà, ïîâіäîìëåííÿ äðóãó/ïîäðóçі? Âіä
÷îãî, íà âàøó äóìêó, ìîæå çàëåæàòè îôîðìëåííÿ òåêñòî-
âèõ äîêóìåíòіâ?
3. Ùî ñïіëüíîãî і ùî âіäìіííîãî ó âèêîðèñòàííі òàêèõ çà-
ñîáіâ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó ,  òà ?
4. ßê ìîæíà ïðèñêîðèòè ïðîöåñ ôîðìàòóâàííÿ òåêñ òó, ó ÿêî-
ìó ÷àñòî òðàïëÿþòüñÿ ôðàãìåíòè ç îäíàêîâèì ôîðìàòîì? 
5. Íà ñàéòі Education.ua çà ïîñèëàííÿì îçíàéîìòåñÿ ç ïðî-
ôåñієþ äèçàéíåðà â ïîëіãðàôії https://www.education.ua/
professions/designer-advertisement/. ßêі çíàííÿ òà íàâè-
÷êè ïîâèíåí ìàòè äèçàéíåð? ßêі ÿêîñòі õàðàêòåðó ñòàíóòü
ó ïðèãîäі? ×èì öÿ ïðîôåñіÿ ìîæå áóòè äëÿ âàñ öіêàâà?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-

ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\çàâäàííÿ 4.4.1.docx. Äëÿ
âñіõ äàò ó òåêñòі âñòàíîâіòü òàêèé ôîðìàò: øðèôò — Book
Antiqua, êóðñèâ, íàïіâæèðíèé, ðîçìіð — 14, êîëіð — çåëå-
íèé. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
2. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\çàâäàííÿ 4.4.2.docx. Âіäôîðìà-
òóéòå àáçàöè ïîäàíîãî òåêñòó çà âêàçàíèìè â äîêóìåíòі
çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі
ç òèì ñàìèì іìåíåì.
3. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\çàâäàííÿ 4.4.3.docx. Âіäôîðìà-
òóéòå òåêñò çà çðàçêîì, íàâåäåíèì ó äîêóìåíòі. Çáåðåæіòü
ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
4. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-
ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\çàâäàííÿ 4.4.4.docx, ó ÿêîìó 
íàâåäåíî äіàëîã äâîõ ñïіâðîçìîâíèêіâ. Âіäôîðìàòóéòå êî-
æåí íåïàðíèé àáçàö òåêñòó çà ôîðìàòîì ïåðøîãî àáçàöó,
à êîæåí ïàðíèé — çà ôîðìàòîì äðóãîãî àáçàöó. Çáåðåæіòü 
ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
5. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\çàâäàííÿ 4.4.5.docx. Ïðî÷èòàéòå
òåêñò і çàïðîïîíóéòå, ÿêèì ÷èíîì éîãî âіäôîðìàòóâàòè. 
Çàïèøіòü ó çîøèòі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ òà àá-
çàöіâ òåêñòó.
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ЛÎáìіíÿéòåñÿ çîøèòàìè іç ñóñіäîì/ñóñіäêîþ і âіäôîðìàòóé-
òå òåêñò çà éîãî ïðîïîçèöіÿìè. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé 

ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì. Îöіíіòü, ÷è âäàëîñü âàøîìó îäíî-
êëàñíèêó/îäíîêëàñíèöі çàïðîïîíóâàòè äîöіëüíå îôîðìëåííÿ 
òåêñòó. ×è âіäïîâіäàє öå ïðàâèëàì äèçàéíó і êîìïîçèöії, ÿêі 
âè âèâ÷àëè íà óðîêàõ ìèñòåöòâà? Ñâîþ äóìêó îáґðóíòóéòå.

6. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-
ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.4\çàâäàííÿ 4.4.6.docx. Äîñëі-

äіòü, çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ òà àáçàöіâ äî-
äàòêîâî ìîæíà âñòàíîâèòè â äіàëîãîâîìó âіêíі Øðèôò òà 
Àáçàö. Âèêîðèñòàéòå öі åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ ôîðìàòó-
âàííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ äîêóìåíòà òà çàïèøіòü їõ ó çîøèò. 
Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
7. Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі, óñòàíîâèâøè
âіäïîâіäíіñòü ìіæ âëàñòèâîñòÿìè ñèìâîëіâ і àá-
çàöіâ òà їõ îïèñîì. Àäðåñà âïðàâè:

https://learningapps.org/watch?v=pipr4pvqj21.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1.  ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ îäèí âіä îäíîãî äðóêîâàíèé âàðі-

àíò ãàçåòè, ïіäðó÷íèêà, ëèñòіâêè, âіçèòіâêè?
2.  Íàâіùî â çîøèòі òà êíèæêàõ ðîáëÿòü ïîëÿ? Äå âîíè 

ðîçìіùóþòüñÿ?

У цьому пункті йтиметься про:
► властивості сторінки текстового документа;
► форматування сторінки;
► попередній перегляд і друкування документа.

● ●

ÑÒÎÐІÍÊÀ ÒÅÊÑÒÎÂÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ ÒÀ ЇЇ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒІ

Ñòâîðþþ÷è òåêñòîâèé äîêóìåíò, êîðèñòóâà÷ ïåðåäáà-
÷àє, ùî éîãî áóäå íàäðóêîâàíî. Òîìó âàæëèâî îôîðìèòè 
äîêóìåíò òàê, ùîá âіí ãàðíî âèãëÿäàâ íå òіëüêè íà åêðàíі, 

4.5.  ÑÒÎÐІÍÊÈ ÒÅÊÑÒÎÂÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ ÒÀ ЇÕ ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß. 
ÄÐÓÊ ÒÅÊÑÒÎÂÎÃÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ Â ÒÅÊÑÒÎÂÎÌÓ ÏÐÎÖÅÑÎÐІ WORD

Ïîìіðêóéòå
Відкрийте одну зі сторінок підручника з інформатики та будь-яку 

сторінку щоденника.
● Які елементи оформлення сторінок ви можете назвати? ● Що 

спільного в оформленні сторінок? Чим вони відрізняються?
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àëå é íà àðêóøі ïàïåðó. Àëå íàâіòü âèêîðèñòîâóþ÷è åëåê-
òðîííèé äîêóìåíò, ïîòðіáíî îôîðìëþâàòè éîãî òàê, ùîá
íèì çðó÷íî áóëî êîðèñòóâàòèñÿ.

Áіëüøіñòü òåêñòіâ, ÿêі ñòâîðþþòüñÿ, — öå áàãàòîñòîðіí-
êîâі äîêóìåíòè: ëèñòè, êíèæêè, ãàçåòè, ïіäðó÷íèêè, ñëîâ-
íèêè òîùî.

Ñòîðіíêà ÿê îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìàє òàêі âëà-
ñòèâîñòі: ðîçìіðè ñòîðіíêè, ðîçìіðè ïîëіâ, îðієíòàöіÿ ñòî-
ðіíêè, íîìåð ñòîðіíêè òà іíøі. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ äîêó-
ìåíòà òåêñòîâèé ïðîöåñîð àâòîìàòè÷íî ðîçáèâàє òåêñò íà 
ñòîðіíêè çàëåæíî âіä îáðàíèõ ðîçìіðіâ.

Ðîçìіðè ñòîðіíêè — öå âèñîòà і øèðèíà àðêóøà, íà
ÿêîìó ïëàíóєòüñÿ äðóêóâàòè äîêóìåíò. Íàïðèêëàä, áіëü-
øіñòü òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ äðóêóþòü íà àðêóøі ïàïåðó
ôîðìàòó À4, ÿêèé ìàє òàêі ðîçìіðè: øèðèíà — 21 ñì, âè-
ñîòà — 29 ñì 7 ìì. À àðêóø ïàïåðó ôîðìàòó À5 ìàє òàêі
ðîçìіðè: øèðèíà — 14 ñì 8 ìì, âèñîòà — 21 ñì. 

Îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè — öå ñïîñіá ðîçìіùåííÿ ñòîðіíêè
íà ïëîùèíі. Öÿ âëàñòèâіñòü ìîæå íàáóâàòè òàêèõ çíà÷åíü:
êíèæêîâà (âåðòèêàëüíà) і àëüáîìíà (ãîðèçîíòàëüíà)
(ìàë. 4.29).

Ïîëÿ — öå âіëüíі âіä îñíîâíîãî òåêñòó îáëàñòі ñòîðіíêè 
âçäîâæ êðàїâ àðêóøà, ÿêі çàëèøàþòü äëÿ ðіçíèõ ïîìіòîê
і êðàùîãî ñïðèéíÿòòÿ òåêñòó. Íàïðèêëàä, ó âàøîìó çîøè-
òі ÷è ïіäðó÷íèêó òåæ є ïîëÿ. Íà ñòîðіíöі є âåðõíє, íèæíє, 
ëіâå і ïðàâå ïîëÿ (ìàë. 4.30).

Ðîçìіð ïîëіâ — öå âіäñòàíü âіä âіäïîâіäíîãî (âåðõíüîãî, 
íèæíüîãî, ëіâîãî, ïðàâîãî) êðàþ àðêóøà äî òåêñòó. Ðîçìі-
ðè ïîëіâ çà çàìîâ÷óâàííÿì ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі çàäàþòü
ó ñàíòèìåòðàõ.

Íà ñòîðіíöі äîêóìåíòà çà 
ïîòðåáîþ ðîçìіùóþòü її íî-
ìåð. Âіí ìîæå ðîçìіùóâàòèñÿ
óãîðі, óíèçó ÷è íà ëіâîìó àáî
ïðàâîìó ïîëÿõ ñòîðіíêè ç âè-
ðіâíþâàííÿì ïî öåíòðó, ëі-
âîìó ÷è ïðàâîìó êðàþ òîùî. 
Çàâäÿêè íóìåðàöії â äîêóìåí-
òàõ ìîæíà øâèäêî çíàéòè ïî-
òðіáíó ñòîðіíêó.

Мал. 4.29. Види орієнтації
сторінки
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ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИїВСЬКИЙ

Князь Володимир Святославович увійшов у історію нашогоо
народу як князь-Святитель, який охрестив Україну-Русь і ввів її ї
в християнську цивілізацію. За труди на благо рідної землі народ д
ще за життя назвав його Великим князем, любив як батька нації, 
а після смерті ввів до лику святих.а

Діяльність князя і справді була великою. Великою, міцною, 
єдиною і сильною була за нього і княжа Україна. Дружби з Воло-єдиною і сильною була за нього і княжа Україна. Дружби з Воло-
димиром, його допомоги шукали європейські імператори і королі.д

Життю і діяльності Володимира Великого присвячено багатоо
творів історичної і художньої літератури. Він є відомою і попу-творів історичної і художньої літератури. Він є відомою і попу-
лярною історичною особою не лише в Україні.л

Утім, окрім як великий державний політичний діяч, Воло--
димир Великий був ще й великим полководцем і флотоводцем. димир Великий був ще й великим полководцем і флотоводцем.м

1

Мал. 4.30. Схема розміщення об’єктів сторінки:
1 — верхнє поле; 2 — праве поле; 3 — номер сторінки;

4 — нижнє поле; 5 — ліве поле

ÔÎÐÌÀÒÓÂÀÍÍß ÑÒÎÐІÍÎÊ

Ôîðìàòóâàííÿ ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ïåðåäáà-
÷àє çìіíåííÿ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê ç ìåòîþ îïòè-
ìàëüíîãî ïîäàííÿ її âìіñòó.

Äëÿ âñòàíîâëåííÿ íåîáõіäíèõ çíà÷åíü âëàñòèâîñòåé
ñòîðіíêè ñëіä âіäêðèòè íà Ñòðі÷öі âêëàäêó Ìàêåò. Íà öіé 
âêëàäöі ðîçìіùåíî êіëüêà ãðóï åëåìåíòіâ êåðóâàííÿ, ÿêі 
ïðèçíà÷åíі äëÿ ôîðìàòóâàííÿ ñòîðіíêè. Çíà÷åííÿ áіëüøî-
ñòі çàçíà÷åíèõ âèùå âëàñòèâîñòåé âñòàíîâëþþòüñÿ ó ãðóïі 
Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè (ìàë. 4.31):

Мал. 4.31. Група Параметри сторінки вкладки Макет

 ● êíîïêà çі ñïèñêîì Ïîëÿ — äëÿ âèáîðó ðîçìіðіâ ïîëіâ. 
ßêùî çàïðîïîíîâàíі âàðіàíòè íå âëàøòîâóþòü, òî іíøі 
çíà÷åííÿ ìîæíà âñòàíîâèòè, âèáðàâøè ó ñïèñêó öієї 
êíîïêè êîìàíäó Âëàñíі ïîëÿ;

Ïîìіðêóéòå
Розгорніть сторінку вашого підручника інформатики та визначте 

значення її властивостей: орієнтацію сторінки, значення, розмір сто-
рінки, розміри полів.
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 ● êíîïêà çі ñïèñêîì Îðієíòàöіÿ — äëÿ âèáîðó âèäó îðієí-
òàöії ñòîðіíêè;

 ● êíîïêà çі ñïèñêîì Ðîçìіð — äëÿ âèáîðó ðîçìіðіâ àðêóøà 
ïàïåðó іç çàïðîïîíîâàíîãî ñïèñêó. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ іí-
øèõ çíà÷åíü ïîòðіáíî ó ñïèñêó âèáðàòè êîìàíäó Іíøі
ðîçìіðè ïàïåðó. 
Ðîçìіðè ïîëіâ ñòîðіíêè ìîæíà òàêîæ óñòàíîâèòè íà 

âåðòèêàëüíіé і ãîðèçîíòàëüíіé ëіíіéêàõ. Íà ëіíіéêàõ ïî-
ëÿì âіäïîâіäàþòü äіëÿíêè ñіðî-áëàêèòíîãî àáî ñіðîãî êî-
ëüîðó. Ùîá çìіíèòè їõ ðîçìіðè, ñëіä ïåðåòÿãíóòè ìåæó
ïîëÿ âçäîâæ ëіíіéêè â ïîòðіáíå ìіñöå (ìàë. 4.32). 

2

1

   

1 — межа лівого поля
на горизонтальній лінійці;

2 — межа верхнього поля 2
на вертикальній лінійці

Мал. 4.32. Поля на лінійках

Äëÿ àâòîìàòè÷íîї íóìåðàöії ñòîðіíîê äîêóìåíòà ñëіä
âèêîíàòè òàêèé àëãîðèòì:

1. Âèáðàòè íà âêëàäöі Âñòàâëåííÿ ó ãðóïі Êîëîíòèòóëè

êíîï êó Íîìåð ñòîðіíêè . 

2. Âèáðàòè ó ñïèñêó ìіñöå ðîçìіùåííÿ íîìåðіâ íà ñòî-
ðіíöі òà âèä їõ îôîðìëåííÿ іç çàïðîïîíîâàíîãî ïåðåëіêó
(ìàë. 4.33).

3. Âèáðàòè íà Ñòðі÷öі êíîï êó Çàêðèòè êîëîíòèòóëè .

Мал. 4.33. Список установлення Номерів сторінок
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ЛÇíà÷åííÿ іíøèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè ìîæíà âñòàíî-
âèòè â äіàëîãîâîìó âіêíі Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè, ÿêå âіäêðè-

âàєòüñÿ âèáîðîì êíîïêè âіäêðèòòÿ äіàëîãîâîãî âіêíà 
ó âіäïîâіäíіé ãðóïі Ñòðі÷êè íà âêëàäöі Ìàêåò. 

Ó öüîìó äіàëîãîâîìó âіêíі ïî÷àò-
êîâèé íîìåð ñòîðіíêè ïîòðіáíî àáî 
ââåñòè ó ïîëå ïî÷àòè ç:, àáî âñòàíî-
âèòè ëі÷èëüíèêîì, âèêîðèñòîâóþ÷è
êíîïêè .

Àëãîðèòì ôîðìàòóâàííÿ ñòîðіíîê
òåêñòîâîãî äîêóìåíòà: Ìàêåò  Ïà-
ðàìåòðè ñòîðіíêè  Ðîçìіð  âè-
áðàòè ðîçìіð  Îðієíòàöіÿ  âèáðà-
òè îðієíòàöіþ  Ïîëÿ  âèáðàòè 
ðîçìіð ïîëіâ.

Àëãîðèòì íóìåðàöії ñòîðіíîê òåê-
ñòîâîãî äîêóìåíòà: Âñòàâëåííÿ 
Êîëîíòèòóëè  Íîìåð ñòîðіíêè  âèáðàòè âàðіàíò 
îôîðìëåííÿ  çàêðèòè âіêíî êîëîíòèòóëіâ.

● ●

ÏÎÏÅÐÅÄÍІÉ ÏÅÐÅÃËßÄ І ÄÐÓÊÓÂÀÍÍß ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ

Ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿê áóäå âèãëÿäàòè ñòâîðåíèé äîêóìåíò
íà ïàïåðі, éîãî ñëіä ïåðåãëÿíóòè ó çìåíøåíîìó ìàñøòàáі 
ç âіäîáðàæåííÿì îäíієї ÷è êіëüêîõ ñòîðіíîê. Óñòàíîâëåííÿ
ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó äîêóìåíòà çäіéñíþєòüñÿ çà òàêèì àë-
ãîðèòìîì: Ïîäàííÿ  Ìàñøòàá  Âèáðàòè Îäíà ñòîðіí-
êà / Êіëüêà ñòîðіíîê / Çà øèðèíîþ ñòîðіíêè / 100%.

Òàêîæ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè äîêóìåíò ó ðåæèìі Ïîïåðåä-
íіé ïåðåãëÿä, äå êîðèñòóâà÷ ìîæå ç’ÿñóâàòè, ÷è âäàëî ðîç-

Мал. 4.34. Вікно
Формат номера 

сторінки

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Зазвичай нумерація сторінок починається з номера 1. За потреби 

можна налаштувати інший формат номера, указавши вид нумерації,
початковий номер та інше в діалоговому вікні Формат номера сто-
рінки (мал. 4.34), яке відкривається вибором однойменної команди 
у списку кнопки Номер сторінки.

Ïîìіðêóéòå
● Для чого друкують текстові документи? ● З якими документами 

вам краще працювати — з електронними чи друкованими? Чому так?

îôîô
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ìіùåíî òåêñò, ÷è äîöіëüíèì є ðîçáèòòÿ òåêñòó íà ñòîðіíêè 
òîùî. Äëÿ öüîãî ñëіä âèêîíàòè Ôàéë  Äðóê і ó ïðàâіé
÷àñòèíі âіêíà Äðóê (ìàë. 4.35) ïåðåãëÿíóòè çîâíіøíіé âè-
ãëÿä äîêóìåíòà.

5

1

3

4

2

6 7

Мал. 4.35. Вікно Друк:
1 — кнопка Друкувати; 2 — лічильник 2 Копії для встановлення ї

кількості копій документа для друкування;
3 — кнопка зі списком 3 Принтер — для вибору принтера;

4 — набір списків Параметри — для встановлення значень
властивостей сторінки та налаштування параметрів друкування;

5 — ескіз документа;5 6 — кнопки переходу до перегляду інших сторінок;
7 — кнопки змінення масштабу перегляду7

Ïіä åñêіçîì äîêóìåíòà ðîçìіùåíî êíîïêè ïåðåõîäó äî ïå-
ðåãëÿäó іíøèõ ñòîðіíîê і çìіíåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó. Ó 
öüîìó ñàìîìó âіêíі Äðóê ìîæíà âñòàíîâèòè êіëüêіñòü êîïіé
äîêóìåíòà äëÿ äðóêó, âèáðàòè ïðèíòåð, óêàçàòè, ÿêі ñòîðіí-
êè äðóêóâàòè òà іíøі íàëàøòóâàííÿ äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà.

Ïіñëÿ òîãî ÿê çîâíіøíіé âèãëÿä äîêóìåíòà áóëî ç’ÿñîâà-
íî і âñі íåîáõіäíі íàëàøòóâàííÿ çðîáëåíі, äîêóìåíò ìîæíà 
äðóêóâàòè. Äëÿ öüîãî ïîòðіáíî âèáðàòè êíîï êó Äðóêóâàòè,
ÿêà ðîçìіùåíà âãîðі â öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі âіêíà.
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ЛÀëãîðèòì äðóêóâàííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà: âñòàíîâè-
òè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê  Ôàéë  Äðóê 
íàëàøòóâàòè ïàðàìåòðè äðóêó  Äðóêóâàòè.

Ùîá ïîâåðíóòèñÿ äî ïåðåãëÿäó òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
ó çâè÷àéíîìó âèãëÿäі, ïîòðіáíî âèáðàòè êíîï êó Ïîâåðíó-
òèñü äî äîêóìåíòà .

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàâäàííÿ. Âіäôîðìàòóéòå äîêóìåíò çãіäíî ç íàâåäåíèìè 

âèìîãàìè.
1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.5\âïðàâà 4.5.docx. 
2. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, âèçíà÷òå êіëüêіñòü ñòîðіíîê ó äî-
êóìåíòі, ðîçìіùåííÿ íîìåðіâ ñòîðіíîê, ðîçìіðè ïîëіâ ñòî-
ðіíîê òà іíøі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äî-
êóìåíòà. Äëÿ öüîãî âіäêðèéòå äіàëîãîâå âіêíî Ïàðàìåòðè 
ñòîðіíêè âèáîðîì êíîïêè âіäêðèòòÿ äіàëîãîâîãî âіêíà â îä-
íîéìåííіé ãðóïі âêëàäêè Ìàêåò. Òàêîæ ñêîðèñòóéòåñÿ âіäî-
ìîñòÿìè â Ðÿäêó ñòàíó òà çîâíіøíіì âèãëÿäîì äîêóìåíòà.ó
3. Çàïèøіòü ó çîøèò çíà÷åííÿ âêàçàíèõ âëàñòèâîñòåé ñòî-
ðіíîê âіäêðèòîãî äîêóìåíòà:

 ● êіëüêіñòü ñòîðіíîê
ó äîêóìåíòі;

 ● øèðèíà ñòîðіíêè;
 ● äîâæèíà ñòîðіíêè;
 ● îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè;

 ● ëіâå ïîëå ñòîðіíêè;
 ● íèæíє ïîëå ñòîðіíêè;
 ● ðîçìіùåííÿ íîìåðà

ñòîðіíêè;
 ● ôîðìàò íîìåðіâ ñòîðіíêè.

4. Óñòàíîâіòü, âèêîðèñòàâøè åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè
Ìàêåò ó ãðóïі Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè, òàêèé ôîðìàò ñòîðіíêè: 
ðîçìіð ñòîðіíêè — À4, îðієíòàöіÿ — àëüáîìíà.
5. Óñòàíîâіòü ïåðåòÿãóâàííÿì ìåæ ïîëіâ íà ëіíіéêàõ òàêèé 
ðîçìіð ïîëіâ: âåðõíє òà íèæíє — ïî 2 ñì, ïðàâå òà ëіâå — 
ïî 3 ñì.
6. Ïðîíóìåðóéòå ñòîðіíêè âіäêðèòîãî äîêóìåíòà ç òàêè-
ìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé: ðîçòàøóâàííÿ — âíèçó ñòî-
ðіíêè, âèðіâíþâàííÿ — ïî öåíòðó. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå
Âñòàâëåííÿ  Êîëîíòèòóëè  Íîìåð ñòîðіíêè òà âè-
áåðіòü âіäïîâіäíі åëåìåíòè ñïèñêó.
7. Çàêðèéòå âêëàäêó Êîëîíòèòóëè ïіñëÿ âñòàíîâëåííÿ íî-
ìåðіâ, âèáðàâøè êíîï êó Çàêðèòè êîëîíòèòóëè. 
8. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, âèêîíàâøè Ïîäàííÿ  Ìàñø-
òàá  Êіëüêà ñòîðіíîê. 
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9. Ç äîçâîëó â÷èòåëÿ íàäðóêóéòå äîêóìåíò çі âñòàíîâëåíè-
ìè çà çàìîâ÷óâàííÿì çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé. Äëÿ öüîãî
âèêîíàéòå Ôàéë  Äðóê  Äðóêóâàòè.
10. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç òèì ñàìèì
іìåíåì.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Форматування сторінок текстового документа — змінення зна-
чень властивостей сторінок. Сторінка як об’єкт текстового доку-

мента має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація 
сторінки, номер сторінки та інші.и

Значення зазначених властивостей сторінки встановлюється від-
повідними елементами керування групи Параметри сторінки вкладки
Макет. Розміри полів сторінки можна також установити на вертикаль-
ній і горизонтальній лінійках. Установити номер сторінки можна так: 
Вставлення  Колонтитули  Номер сторінки.

Друкування — це отримання копії документа на папері з викорис-
танням принтера. Перегляд текстового документа перед друкуванням, 
налаштування параметрів друку відбувається у вікні Друк, для від-
криття якого потрібно виконати Файл  Друк. Під час налаштування
параметрів друку можна встановити кількість копій документа для
друку, вибрати принтер, указати, які сторінки друкувати, та інше.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє ñòîðіíêà òåêñòîâîãî äîêóìåíòà?

ßêèõ çíà÷åíü âîíè ìîæóòü íàáóâàòè?
2. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè ìîæíà çìіíèòè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è ìàðêåðè íà ëіíіéêàõ? ßê öå çðîáèòè?
Ó ÿêèõ ñèòóàöіÿõ âè âæå âèêîðèñòîâóâàëè ëіíіéêè?
3. Ùî òàêå ïîëÿ ñòîðіíêè? ßêі ïîëÿ є â òåêñòîâîìó äîêó-
ìåíòі?
4. ßê çàäàþòüñÿ ðîçìіðè ñòîðіíêè äîêóìåíòà? ßêі ôîðìàòè 
ïàïåðó âè çíàєòå?
5. ßêі âè çíàєòå âèäè îðієíòàöії ñòîðіíêè? Ó ÿêèõ âèïàä-
êàõ їõ êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè?
6. Äëÿ ÷îãî â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі âèêîðèñòîâóþòü íîìåðè
ñòîðіíîê? ßêі є âàðіàíòè ðîçìіùåííÿ íîìåðіâ ñòîðіíîê? 
7. ßê íàäðóêóâàòè äîêóìåíò?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×îìó äëÿ ðіçíèõ äîêóìåíòіâ âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі

çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè.



173

4Р
ОЗ
ДІ

Л2. ßêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé äîöіëüíî âñòàíîâèòè äëÿ âі-
òàëüíîї ëèñòіâêè, äëÿ ãðàìîòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñі, îãîëî-
øåííÿ íà øêіëüíîìó ñòåíäі, âіçèòіâêè?
3. ×è çàâæäè äîöіëüíî äðóêóâàòè òåêñòîâі äîêóìåíòè? Íà-
âåäіòü ïðèêëàäè, êîëè öå áàæàíî çðîáèòè, à êîëè — íі. ßê 
çáåðіãàþòü äðóêîâàíі òà åëåêòðîííі äîêóìåíòè? Ùî òàêå 
«áåçïàïåðîâі òåõíîëîãії» òà ÿêà âіä íèõ êîðèñòü?
4. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè ïîòðіáíî çìіíèòè, 
ùîá íàäðóêóâàòè äîêóìåíò íà àðêóøі іíøîãî ðîçìіðó? ßêі 
ïðè öüîìó ìîæóòü âіäáóòèñÿ íåáàæàíі çìіíè ó çîâíіøíüî-
ìó âèãëÿäі äîêóìåíòà?
5. Íà ñàéòі Education.ua çà ïîñèëàííÿì îçíàéîìòåñÿ ç ïðî-a
ôåñієþ âåðñòàëüíèêà ó âèäàâíèöòâі https://www.education.
ua/professions/coder/. ßêі çíàííÿ і âìіííÿ ïîâèíåí ìàòè âåð-
ñòàëüíèê? ßêі ÿêîñòі õàðàêòåðó ïîòðіáíі? ×èì öÿ ïðîôåñіÿ 
ìîæå áóòè äëÿ âàñ öіêàâà?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íà-

ïðèêëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.5\çàâäàííÿ 4.5.1.docx, ó ÿêîìó 
ïðåäñòàâëåíî çáіðêó âіðøіâ. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, óñòà-
íîâèâøè ìàñøòàá âіäîáðàæåííÿ êіëüêîõ ñòîðіíîê. Óñòà-
íîâіòü òàêèé ôîðìàò ñòîðіíêè: ðîçìіð ñòîðіíêè — À5, 
îðієíòàöіÿ — êíèæêîâà. Óñòàíîâіòü íà ëіíіéêàõ ðîçìіð 
ïîëіâ: âåðõíє — 1,5 ñì, íèæíє — 1,5 ñì, ëіâå — 3 ñì, 
ïðàâå — 1,5 ñì. Ïðîíóìåðóéòå ñòîðіíêè âіäêðèòîãî äî-
êóìåíòà ç òàêèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé: ðîçòàøóâàí-
íÿ — çãîðè ñòîðіíêè, âèðіâíþâàííÿ — çëіâà. Íàäðóêóéòå 
äðóãó ñòîðіíêó äîêóìåíòà. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі 
ç òèì ñàìèì іìåíåì.
2. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.5\çàâäàííÿ 4.5.2.docx, ó ÿêîìó ðîç-
ìіùåíî ãðàìîòè ïåðåìîæöÿì/ïåðåìîæíèöÿì êîíêóðñó 
«Þíèé ïðîãðàìіñò/ïðîãðàìіñòêà». Âіäôîðìàòóéòå äîêóìåíò: 
ðîçìіð ñòîðіíêè — Letter, îðієíòàöіÿ — àëüáîìíà, ðîçìіð 
óñіõ ïîëіâ ñòîðіíêè — ïî 1 ñì, íóìåðàöіÿ ñòîðіíîê — âіä-
ñóòíÿ. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò ó ðåæèìі Ïîïåðåäíіé ïåðå-
ãëÿä. Íàäðóêóéòå òіëüêè ïåðøó ñòîðіíêó äîêóìåíòà. Çáåðå-
æіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì. 
3. Âіäêðèéòå âêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ ôàéë, íàïðè-
êëàä Ðîçäіë 4\Ïóíêò 4.5\çàâäàííÿ 4.5.3.docx. Âèçíà÷òå, ÷è 
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âèòðèìàíî âêàçàíі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê ïіä ÷àñ 
îôîðìëåííÿ öüîãî äîêóìåíòà: îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè — àëü-
áîìíà, ðîçìіð ñòîðіíêè — À5, ðîçìіðè ïîëіâ — âåðõíє —
1 ñì, íèæíє — 1 ñì, ïðàâå — 2 ñì, ëіâå — 2 ñì, íóìåðàöіÿ 
ñòîðіíîê — ó âåðõíüîìó ïðàâîìó êóòі ñòîðіíêè.

Çìіíіòü çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé íà íàâåäåíі, ÿêùî â äî-
êóìåíòі âñòàíîâëåíî іíøі. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі 
ç òèì ñàìèì іìåíåì.

4. Ñòâîðіòü ñïіëüíî ç äðóçÿìè/ïîäðóãàìè ó òåêñòîâîìó 
ïðîöåñîðі îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ íîâîðі÷íîãî ñâÿ-

òà. Âіäôîðìàòóéòå äîêóìåíò íà âëàñíèé ðîçñóä, ïіäіáðàâ-
øè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè äëÿ êðàùîãî éîãî
ñïðèéíÿòòÿ íà àðêóøі ïàïåðó ôîðìàòó À4. Íàäðóêóéòå äî-
êóìåíò. Çàïèøіòü ó çîøèò çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé âіäôîð-
ìàòîâàíîãî äîêóìåíòà. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.5.4.docx.

5. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Äîâіäíèê ïðèðîäíèõ
ÿâèù, ÿêі âè âèâ÷àëè â 5-ìó êëàñі íà óðîêàõ ïðèðîäî-

çíàâñòâà. Іíôîðìàöіþ âіçüìіòü ç åëåêòðîííîї âåðñії âàøîãî 
ïіäðó÷íèêà, ðîçìіùåíîї â Іíòåðíåòі. Âіäôîðìàòóéòå äîêó-
ìåíò íà âëàñíèé ðîçñóä, ïіäіáðàâøè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé
ñòîðіíêè äëÿ äðóêóâàííÿ íà ïàïåðі ôîðìàòó À5. Íàäðó-
êóéòå äîêóìåíò. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ç іìå-
íåì çàâäàííÿ 4.5.5.docx.

6. Äîñëіäіòü ïðàêòè÷íî äіàëîãîâå âіêíî Ïàðàìåòðè ñòî-
ðіíêè òà âèçíà÷òå, ÿê óñòàíîâèòè äçåðêàëüíі ïîëÿ. ßê

íàäðóêóâàòè áðîøóðó? ßê íà îäíîìó àðêóøі ïàïåðó íàäðó-
êóâàòè äâі ñòîðіíêè? Çàïèøіòü àëãîðèòìè äіé ó çîøèòі. 
Íàäðóêóéòå Äîâіäíèê ïðèðîäíèõ ÿâèù іç çàâäàííÿ № 5
ó òàêîìó ôîðìàòі ñòîðіíîê. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé
ïàïöі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.5.6.docx.
7. Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі, ïîñòàâèâøè ó âіä-
ïîâіäíіñòü çîáðàæåííÿì êíîïîê ôîðìàòóâàííÿ
ñòîðіíîê їõ ïðèçíà÷åííÿ. Àäðåñà âïðàâè: https://
learningapps.org/watch?v=psth8e3ct21.

Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ
Îöіíіòü ñâîї íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ іç öüîãî ðîçäіëó (ïî-

÷àòêîâèé, ñåðåäíіé, äîñòàòíіé, âèñîêèé ðіâåíü).
 ● Я вмію визначати види завдань, які можна виконати з використан-

ням програми опрацювання текстів.
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Л ● Я вмію визначати об’єкти текстового документа та значення їх 
властивостей.

 ● Я вмію визначати та обирати інструменти для створення текстових 
документів.

 ● Я можу пояснити етапи створення текстового документа.
 ● Я вмію вводити текст з клавіатури державною, рідною та іноземною 

мовами.
 ● Я вмію здійснювати редагування тексту (операції виділення, пошук 

і замінювання, перевірка правопису, операції з фрагментами тексту).
 ● Я вмію здійснювати форматування текстового документа (символів, 

абзаців, сторінок).
 ● Я вмію оцінювати створений документ відповідно до наданих кри-

теріїв оформлення.
 ● Я вмію переглядати текстовий документ для з’ясування його зо-

внішнього вигляду.
 ● Я вмію друкувати текстові документи.

Ïîâòîðіòü òîé ìàòåðіàë, ÿêèé âè çíàєòå íåäîñòàòíüî.
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Л

розділі ви поглибите та розширите свої знанняУ У У У цььььомооо у р
налите навичкии з таких тем:ййй удудуду осооо кон

► и та різні способби їх подання;кококооманди
► а команд виконаавця;система
► вище виконання команд;середов
► і і б їтми та різні спосооби їх подання;алгориттми та різні спосооби їх подання;алгорит
► вище виконанняя алгоритмів;;сесесесередов
► тата ххибибніні висислоловлювання;ісісіссстититт нннннн іі тт
► алалгогоририр тми,, алгорорититмими зз ррозозгагалулужеженнннямямии тата ццикиклаламими;;лілінінін йнййніі аа
► ми і проєкти;програм
► ння і налагодження проєктів.тестува

У цьому пункті йтиметься про:
► команди та їх виконавців;
► систему команд виконавця;
► середовища виконання команд.

ÊÎÌÀÍÄÈ ÒÀ ЇÕ ÂÈÊÎÍÀÂÖІ

Óñі ìè ÷àñòî ïîäàєìî é âèêîíóєìî êîìàíäè.

● ●
●

22

45
+

Додай!

Мал. 5.1

Êîìàíäè âèêîíàâöÿì ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ ðіçíèìè ñïî-
ñîáàìè:
à) ñïîíóêàëüíèìè ðå÷åííÿìè, íàïðèêëàä «Çà÷èíè âіêíî»;
á) çâóêîâèìè ñèãíàëàìè, íàïðèêëàä äçâіíîê ó øêîëі, ïîñòðіë 
ñòàðòîâîãî ïіñòîëåòà íà ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ (ìàë. 5.2); 

5.1. ÊÎÌÀÍÄÈ ÒÀ ЇÕ ÂÈÊÎÍÀÂÖІ

Ïðèãàäàéòå
● Що таке команда? ● Хто або що може бути виконавцем команди 

(мал. 5.1)? ● Як можна подавати команди?
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Лâ) ñâіòëîâèìè ñèãíàëàìè, íàïðèêëàä ñèãíàëè ñâіòëîôîðà 
(ìàë. 5.3);
ã) æåñòàìè, íàïðèêëàä êîìàíäè ðåãóëþâàëüíèêà/ðåãóëþ-
âàëüíèöі íà âóëèöі âîäіÿì і ïіøîõîäàì (ìàë. 5.4);
ä) âèáîðîì êîìàíäè ìåíþ (ìàë. 5.5) òà іí.

Мал. 5.2 Мал. 5.3 Мал. 5.4 Мал. 5.5
Ó ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ êîìàíä âіäáóâàþòüñÿ ïåâíі ïî-

äії, çîêðåìà, ìîæóòü:
 ● çìіíþâàòèñÿ çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ;
 ● ñòâîðþâàòèñÿ íîâі îá’єêòè;
 ● âèëó÷àòèñÿ іñíóþ÷і îá’єêòè;
 ● âіäáóâàòèñÿ âçàєìîäіÿ îá’єêòіâ òà іí.

●

Äëÿ êîæíîãî âèêîíàâöÿ є êîìàíäè, ÿêі âіí ìîæå âèêî-
íàòè, і êîìàíäè, ÿêі âіí âèêîíàòè íå ìîæå.

Íàïðèêëàä, âèêîíàâåöü ó÷åíü/ó÷åíèöÿ ìîæå âèêîíàòè 
êîìàíäè: Ïîäèâèñü íà äîøêó, Âіäêðèé ïіäðó÷íèê, àëå íå 
ìîæå âèêîíàòè êîìàíäó Ñòðèáíè ó âèñîòó íà 10 ì.

Âèêîíàâåöü êîìï’þòåð ìîæå âèêîíàòè êîìàíäè Çàïóñòè-
òè ïðîãðàìó íà âèêîíàííÿ, Çáåðåãòè ôàéë ç ìàëþíêîì íà 
äèñêó, àëå íå ìîæå âèêîíàòè êîìàíäó Ïðèáðàòè â êіìíàòі.

Âîäíî÷àñ êîìàíäó Ïðèáðàòè â êіìíàòі ìîæå âèêîíàòè
іíøèé âèêîíàâåöü, íàïðèêëàä ëþäèíà àáî ñïåöіàëüíî íà-
â÷åíèé ðîáîò.

Êîìàíäè, ÿêі ìîæå âèêîíàòè âèêîíàâåöü, ñêëàäàþòü
ñèñòåìó êîìàíä öüîãî âèêîíàâöÿ.

Êîæíèé âèêîíàâåöü âèêîíóє êîìàíäè, ÿêі âõîäÿòü äî 
éîãî ñèñòåìè êîìàíä, ó ïåâíîìó ñåðåäîâèùі. Íàïðèêëàä, 
âèêîíàâåöü ó÷åíü/ó÷åíèöÿ âèêîíóє êîìàíäè â÷èòåëÿ/
â÷èòåëüêè ó êëàñі, âèêîíàâåöü ôóòáîëіñò/ôóòáîëіñòêà

Ïîìіðêóéòå
● Чи кожну команду може здійснити виконавець?

●●
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âèêîíóє êîìàíäè ñóääі íà ôóòáîëüíîìó ïîëі, âèêîíàâöі
ïіøîõîäè òà âîäії àâòîìîáіëіâ âèêîíóþòü êîìàíäè ðåãóëþ-
âàëüíèêà/ðåãóëþâàëüíèöі íà ïåðåõðåñòі.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
1.  Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì: https://

studio.code.org/s/course3/lessons/2/levels/1.
2. Ðîçäèâіòüñÿ âіêíî ñåðåäîâèùà Ëàáіðèíò, îçíàéîìòåñÿ 
іç ñèñòåìîþ êîìàíä âèêîíàâöÿ Çîìáі (ìàë. 5.6).

Мал. 5.6. Середовище Лабіринт з виконавцем Зомбі

3. Âèêîíàéòå Çàâäàííÿ 1. Äëÿ öüîãî:
1.  Ïåðåòÿãíіòü 3 ðàçè áëîê ç êîìàíäîþ ðóõàòèñü âïå-

ðåä ó Ðîáî÷ó îáëàñòü ïіä áëîê êîëè ãðà ïî÷èíàєòüñÿ
(ìàë. 5.7).

Мал. 5.7. Середовище Лабіринт з командами для виконання 
Завдання 1

2. Âèáåðіòü êíîï êó Çàïóñòèòè.
3.  ßêùî çàâäàííÿ âèêîíàíî ïðàâèëüíî, âèáåðіòü êíîï êó 

Ïðîäîâæèòè ó âіêíі Âіòàííÿ. Іíàêøå âèáåðіòü êíîï êó 
Ñêèäàííÿ òà ïîâòîðíî âèêîíàéòå êîìàíäè 1–2.

4. Âèêîíàéòå Çàâäàííÿ 2–4.
5. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Ëàáіðèíò.
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ЛÍàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Команда — це вказівка виконавцеві виконати певні дії.
Команда може подаватися спонукальними реченнями, звуко-

вими і світловими сигналами, жестами, вибором команд меню, 
кнопок та ін.к

Виконавцем команд може бути людина, тварина, автоматичний 
пристрій, зокрема комп’ютер.

Команди, які може здійснити виконавець, складають систему ко-
манд цього виконавця.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå êîìàíäà?

2. ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà ïîäàâàòè êîìàíäè? Íàâåäіòü 
ïðèêëàäè êîìàíä, ïîäàíèõ êîæíèì çі ñïîñîáіâ.
3. Ùî òàêå ñèñòåìà êîìàíä âèêîíàâöÿ? 

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ßê ìîæíà ïîäàâàòè êîìàíäè ðіçíèì âèêîíàâöÿì і ÿê 

âîíè ñïðèéìàþòü êîìàíäè?
2. ×è ïîâèíåí âèêîíàâåöü «ðîçóìіòè» êîìàíäó, ÿêó âіí âè-
êîíóє?
3. ×è є êîìàíäè, ÿêі ìîæå âèêîíàòè îäèí ç âàñ і íå ìîæå 
âèêîíàòè іíøèé?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âèçíà÷òå, ÿêі ç íàâåäåíèõ ðå÷åíü є êîìàíäàìè, і çà-

ïèøіòü öå ó çîøèò.
à) Çà÷èíè äâåðі.
á) Ó÷îðà ïîäèâèâñÿ öіêàâèé êіíîôіëüì.
â) Õî÷åø ïіòè çàâòðà íà êîíöåðò?
ã) Ðîçãîðíіòü ùîäåííèêè.
ä) Ïðèõîäü çàâòðà äî ìåíå íà äåíü íàðîäæåííÿ.
å) ßê ïðîéòè íà ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі?
æ) Ñüîãîäíі ñõіä Ñîíöÿ âіäáóâñÿ î 6.32.

2. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ðіçíèõ ñïîñîáіâ ïîäàííÿ êîìàíä 
êîìï’þòåðó.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè âіäîìèõ âàì âèêîíàâöіâ і 2–3 êîìàí-
äè, ÿêі íå âõîäÿòü ó їõ ñèñòåìó êîìàíä.

4. Ïðèäóìàéòå ñèñòåìó êîìàíä âèêîíàâöÿ, ïðèçíà÷åíî-
ãî äëÿ äîïîìîãè:
à) ó âèñàäæóâàííі äåðåâ;
á) ó ïåðåõîäі âóëèöі ëþäÿì ç âàäàìè çîðó;
â) ó ïðèãîòóâàííі ÿє÷íі.

3.



180

5. Äîáåðіòü äî êîæíîãî îá’єêòà êîìàíäó, ÿêó âіí ìîæå âè-
êîíàòè, і çàïèøіòü âіäïîâіäíіñòü ó çîøèò.

№ Об’єкт
1 Комп’ютер
2 Людина
3 Собака
4 Дерево 
5 Турнікет у метро

№ Команда
А Зачини вікно
Б Принеси м’яч
В Пропусти людину
Г Запиши файл на диск 
Д Додай 2 числа

6. Âèêîíàâåöü Êðåñëÿð ìàє òàêó ñèñòåìó êîìàíä: 

Команда Позначення команди
Переміститися на 1 клітинку праворуч →
Переміститися на 1 клітинку вгору ↑
Переміститися на 1 клітинку ліворуч ←
Переміститися на 1 клітинку вниз ↓
Зафарбувати поточну клітинку Ф

Çîáðàçіòü ó çîøèòі ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ Êðåñëÿðåì íà-
âåäåíîї ïîñëіäîâíîñòі êîìàíä:

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ. 

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ïðèãàäàéòå, ùî òàêå àëãîðèòì.
2. ßêі àëãîðèòìè âè âèêîíóâàëè?
3. ßêі àëãîðèòìè âè ñêëàäàëè? Õòî áóâ їõ âèêîíàâöåì?

У цьому пункті йтиметься про:
► алгоритми та їх виконавців;
► середовища створення алгоритмів;
► способи подання алгоритмів.

ÀËÃÎÐÈÒÌÈ

Àëãîðèòìè ñóïðîâîäæóþòü íàñ ïðîòÿãîì óñüîãî íàøî-
ãî æèòòÿ. Ìè âèêîíóєìî ñêëàäåíі êèìîñü àëãîðèòìè, ñàìі
ñêëàäàєìî àëãîðèòìè і ñàìі їõ âèêîíóєìî, ñêëàäàєìî àëãî-
ðèòìè äëÿ іíøèõ âèêîíàâöіâ.

5.2. ÀËÃÎÐÈÒÌÈ. ÑÏÎÑÎÁÈ ÏÎÄÀÍÍß ÀËÃÎÐÈÒÌІÂ
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Л

●
●

●
●

Àëãîðèòì — öå ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä âèêîíàâöþ, ùî 
âèçíà÷àє, ÿêі äії і â ÿêîìó ïîðÿäêó ïîòðіáíî âèêîíàòè, 
ùîá äîñÿãòè ïîñòàâëåíîї ìåòè.

Öіêàâі ôàêòè ç іñòîðії
Слово алгоритм походить від імені видатно-м

го вченого середньовічного Сходу Мухаммеда
бен-Муси аль-Хорезмі (783–850 рр.) (мал. 5.9),
який у своїх наукових працях сформулював пра-
вила виконання чотирьох основних арифме тичних
дій: додавання, віднімання, множення та ділення.
При перекладі на латину ім’я автора було подано
як Algorithmus. Звідси й пішло слово алгоритм.
А розроблені ним правила виконання арифметичних дій вважають
першими алгоритмами.

Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàäè êіëüêîõ àëãîðèòìіâ.
Àëãîðèòì ïðèãîòóâàííÿ ÿє÷íі ç äâîõ ÿєöü: 
1. Ïîñòàâèòè ïàòåëüíþ íà ïëèòó.
2. Ïîêëàñòè íà ïàòåëüíþ øìàòî÷îê âåðøêîâîãî ìàñëà.
3. Óâіìêíóòè êîíôîðêó.
4. ×åêàòè, ïîêè ìàñëî íà ïàòåëüíі ðîçòàíå.
5. Ðîçáèòè ïåðøå ÿéöå і âèëèòè éîãî âìіñò íà ïàòåëüíþ.
6. Ðîçáèòè äðóãå ÿéöå і âèëèòè éîãî âìіñò íà ïàòåëüíþ.
7. Ïîñîëèòè.
8. ×åêàòè, ïîêè çàãóñíå áіëîê.
9. Âèìêíóòè êîíôîðêó.
Ïåðåä ñêëàäàííÿì àëãîðèòìó ïîòðіáíî:
1. Âèçíà÷èòè, äëÿ ÿêîãî âèêîíàâöÿ âіí áóäå ïðèçíà÷å-

íèé, і âèêîðèñòîâóâàòè â àëãîðèòìі òіëüêè òі êîìàí-
äè, ÿêі âõîäÿòü äî ñèñòåìè êîìàíä öüîãî âèêîíàâöÿ.

2. Âèçíà÷èòè, ùî ïîâèííî áóòè îòðèìàíî â ðåçóëüòàòі 
âèêîíàííÿ àëãîðèòìó і ç ÿêèõ êîìàíä і â ÿêіé ïîñëі-
äîâíîñòі ïîâèíåí áóòè ñêëàäåíèé àëãîðèòì, ùîá éîãî 
âèêîíàííÿ ïðèâåëî äî äîñÿãíåííÿ ïîòðіáíîї ìåòè.

Мал. 5.9.
Аль-Хорезмі

Ïîìіðêóéòå
Ви попросили маму навчити вас готувати знаме-

нитий український борщ (мал. 5.8).
● Які її вказівки (команди) ви виконували? 

● Як називається послідовність команд вико-
навцеві? ● Які алгоритми ви виконуєте в школі? 
● Які алгоритми ви виконуєте в повсякденному 
житті? Мал. 5.8
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Ñêëàäåìî àëãîðèòì äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàäà÷і.
Çàäà÷à 1. Є ïîâíà ïîñóäèíà ç ðіäèíîþ

ìіñòêіñòþ 8 ëіòðіâ і äâі ïîðîæíі ïîñóäèíè 
ìіñòêіñòþ 5 ëіòðіâ і 3 ëіòðè (ìàë. 5.10). 
Ïîòðіáíî îäåðæàòè â îäíіé іç öèõ ïîñó-
äèí 1 ëіòð ðіäèíè.

Ðîçãëÿíåìî âèêîíàâöÿ, ÿêèé ìàє
òàêó ñèñòåìó êîìàíä:

1)  Ïåðåëèòè âìіñò óêàçàíîї ïîñóäèíè â іíøó âêàçàíó 
ïîñóäèíó.

2)  Íàïîâíèòè âêàçàíó ïîñóäèíó ðіäèíîþ ç іíøîї âêàçà-
íîї ïîñóäèíè.

3) Âèâåñòè ïîâіäîìëåííÿ.
Äëÿ âèêîíàâöÿ ç íàâåäåíîþ ñèñòåìîþ êîìàíä àëãîðèòì 

ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і áóäå òàêèì:
1. Íàïîâíèòè 3-ëіòðîâó ïîñóäèíó ðіäèíîþ ç 8-ëіòðîâîї. 
2. Ïåðåëèòè âìіñò 3-ëіòðîâîї ïîñóäèíè â 5-ëіòðîâó.
3. Íàïîâíèòè 3-ëіòðîâó ïîñóäèíó ðіäèíîþ ç 8-ëіòðîâîї.
4. Íàïîâíèòè 5-ëіòðîâó ïîñóäèíó ðіäèíîþ ç 3-ëіòðîâîї.
5. Ïîâіäîìèòè: «1 ëіòð ðіäèíè ìіñòèòüñÿ â 3-ëіòðîâіé

ïîñóäèíі».

● 
● 

Êîìï’þòåð ÿê âèêîíàâåöü òàêîæ âèêîíóє ðіçíîìàíіò-
íі àëãîðèòìè. Àëãîðèòì, ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèêîíàííÿ
êîìï’þòåðîì, íàçèâàєòüñÿ êîìï’þòåðíîþ ïðîãðàìîþ (÷à-
ñòî — ïðîñòî ïðîãðàìîþ).

Âè âæå çíàéîìі ç âèêîíàííÿì êîìï’þòåðîì òàêèõ ïðî-
ãðàì, ÿê ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð Paint, ðåäàêòîð ïðåçåíòàöіé
PowerPoint, ñåðåäîâèùå ñêëàäàííÿ і âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ 
Scratch і áàãàòî іíøèõ. 

ÑÏÎÑÎÁÈ ÏÎÄÀÍÍß ÀËÃÎÐÈÒÌІÂ

Íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ âè ðîçãëÿíóëè, ùî êîìàíäè âè-
êîíàâöåâі ìîæóòü áóòè ïîäàíі ðіçíèìè ñïîñîáàìè.

●

8 5 3

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Чи можна змінити порядок команд у вищенаведеному алгоритмі?
● Чи для кожного алгоритму є правильним зроблений вами висновок?

Ïðèãàäàéòå
● Якими способами можуть бути подані команди виконавцеві? 

êî
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ЛÀëãîðèòìè ìîæóòü áóòè ïîäàíі ðіçíèìè ñïîñîáàìè:
 ● ñëîâåñíèì;
 ● ãðàôі÷íèì;
 ● ïîñëіäîâíіñòþ ñèãíàëіâ (çâóêîâèõ, ñâіòëîâèõ òîùî);
 ● ñïåöіàëüíèìè êîìàíäàìè äëÿ âèêîíàâöіâ

òà іí.
Ðîçãëÿíóòі àëãîðèòìè ïðèãîòóâàííÿ ÿє÷íі, îòðèìàí-

íÿ 1 ë ðіäèíè â ïîñóäèíі òà іíøі áóëî ïîäàíî ñëîâåñíèì
ñïîñîáîì. Òàêèé ñïîñіá ïîäàííÿ àëãîðèòìó ïåðåäáà÷àє, ùî 
éîãî êîìàíäè çàïèñóþòüñÿ àáî âèìîâëÿþòüñÿ ó âèãëÿäі 
ñïîíóêàëüíèõ ðå÷åíü ó ïåâíîìó ïîðÿäêó. 

Íàâåäåìî ïðèêëàä àëãîðèòìó, ïîäàíîãî ïîñëіäîâíіñòþ
ñâіòëîâèõ ñèãíàëіâ ñâіòëîôîðà: 

1. ×åðâîíå ñâіòëî (Êîìàíäà: Ñòіéòå).
2. Æîâòå ñâіòëî (Êîìàíäà: Ãîòóéòåñÿ äî ïåðåõîäó äîðîãè).
3. Çåëåíå ñâіòëî (Êîìàíäà: Ïåðåõîäüòå äîðîãó).
Ïðèêëàäîì àëãîðèòìó, ïîäàíîãî ïîñëіäîâíіñòþ çâóêî-

âèõ ñèãíàëіâ (äçâіíêіâ), є àëãîðèòì ïіäãîòîâêè äî ïî÷àòêó 
ïåðåãëÿäó âèñòàâè â òåàòðі: 

1.  Ïåðøèé äçâіíîê (Êîìàíäà: Ãîòóéòåñÿ çàéòè äî ãëÿ-
äàöüêîї çàëè).

2.  Äðóãèé äçâіíîê (Êîìàíäà: Çàõîäüòå äî ãëÿäàöüêîї 
çàëè é çàéìàéòå ñâîї ìіñöÿ).

3.  Òðåòіé äçâіíîê (Êîìàíäà: Ïî÷èíàéòå äèâèòèñÿ âèñòàâó).
Ùå îäíèì ñïîñîáîì ïîäàííÿ àëãîðèòìó є ãðàôі÷íèé 

ñïîñіá ïîäàííÿ, îäíèì ç âèäіâ ÿêîãî є ïîäàííÿ àëãîðèòìó 
ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè. 

Ó áëîê-ñõåìі àëãîðèòìó êîæíà êîìàíäà çàïèñóєòüñÿ 
â ãåîìåòðè÷íіé ôіãóðі (áëîöі) ïåâíîãî âèãëÿäó. Áëîêè ç’єä-
íóþòüñÿ ìіæ ñîáîþ ñòðіëêàìè, ùî âêàçóþòü, ÿêó êîìàíäó
àëãîðèòìó ïîòðіáíî âèêîíàòè íàñòóïíîþ.

Íàâåäåìî äåÿêі åëåìåíòè (áëîêè) áëîê-ñõåìè àëãîðèòìó 
(òàáë. 5.1).

Таблиця 5.1
Деякі елементи (блоки) блок-схеми алгоритму

Позначення Призначення

Термінатор Початок або кінець алгоритму
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Найменування Позначення Призначення

Процес Виконання однієї або кількох ко-
манд

Дані Введення даних або виведення
результатів

Íà ìàëþíêó 5.11 íàâåäåíî 
áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó îòðè-
ìàííÿ â ïîñóäèíі 1 ë ðіäèíè.

Çàäà÷à 2. Ñêëàñòè àëãî-
ðèòì äëÿ îá÷èñëåííÿ çíà÷åí-
íÿ âèðàçó

737 + (372 – 127) ∙ 154
äëÿ âèêîíàâöÿ ç òàêîþ ñèñòå-
ìîþ êîìàíä:

1)  Âèêîíàòè àðèôìåòè÷íó 
îïåðàöіþ і çàïàì’ÿòàòè 
ðåçóëüòàò.

2)  Ïîâіäîìèòè çàïàì’ÿòî-
âàíèé ðåçóëüòàò.

Ïîäàìî öåé àëãîðèòì ñëî-
âåñíèì і ãðàôі÷íèì ñïîñîáàìè. 

Ñëîâåñíå ïîäàííÿ öüîãî 
àëãîðèòìó òàêå:

1.  Îá÷èñëèòè 372 — 127
і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò.

2.  Ïîìíîæèòè çàïàì’ÿòî-
âàíèé ðåçóëüòàò íà 154
і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò.

3.  Äîäàòè äî 737 îñòàííіé 
çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëü-
òàò і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò. 

4. Ïîâіäîìèòè îñòàííіé çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëüòàò.

Продовження таблиці 5.1

Кінець

Наповнити 3-літрову
посудину з 8-літрової

Перелити з 3-літрової 
посудини в 5-літрову

Наповнити 3-літрову
посудину з 8-літрової

Наповнити 5-літрову
посудину з 3-літрової

Початок

Повідомити: «1 літр 
рідини знаходиться 

у 3-літровій посудині».

Мал. 5.11. Блок-схема алгоритму
отримання 1 л рідини
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ЛÁëîê-ñõåìó öüîãî àëãîðèòìó ïîäàíî íà ìàëþíêó 5.12.

Кінець

Обчислити 372 – 127 і запам’ятати 
результат

Помножити запам’ятований результат
на 154 і запам’ятати результат

Додати до 737 останній запам’ятований
результат і запам’ятати результат

Початок

Повідомити останній 
запам’ятований результат

Мал. 5.12. Блок-схема алгоритму обчислення значення виразу 
737 + (372 — 127)  154

●
● 

Õàðàêòåðíîþ îñîáëèâіñòþ ðîçãëÿíóòèõ ó öüîìó ïóíêòі 
àëãîðèòìіâ є òå, ùî âñі êîìàíäè êîæíîãî ç íèõ îáîâ’ÿç-
êîâî âèêîíóþòüñÿ, ïðè÷îìó êîæíà ëèøå ïî îäíîìó ðàçó. 
Òàêі àëãîðèòìè íàçèâàþòüñÿ ëіíіéíèìè. 

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàäà÷à. Ñòâîðіòü ïðîєêòè äëÿ âèêîíàâöÿ Õóäîæíèê. 
Äëÿ öüîãî:

1. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì: https://
studio.code.org/s/course3/lessons/3/levels/1.
2. Ðîçäèâіòüñÿ âіêíî ñåðåäîâèùà âèêîíàâöÿ Õóäîæíèê, 
î çíàéîìòåñÿ ç éîãî ñèñòåìîþ êîìàíä.
3. Âèêîíàéòå Çàâäàííÿ 1. Äëÿ öüîãî:

1. Ïåðåòÿãíіòü áëîêè ç êîìàíäàìè â Ðîáî÷ó îáëàñòü ïіä 
áëîê êîëè ãðà ïî÷èíàєòüñÿ, ÿê íàâåäåíî íà ìàëþíêó 5.13. 

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Як вам краще сприймати алгоритми: подані словесно чи графічно?
●Який спосіб подання алгоритмів траплявся вам частіше?
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Мал. 5.13. Алгоритм для розв’язування Завдання 1
для виконавця Художник

2. Âèáåðіòü êíîï êó Çàïóñòèòè.
3.  ßêùî çàâäàííÿ âèêîíàíî ïðàâèëüíî, âèáåðіòü êíîï êó

Ïðîäîâæèòè ó âіêíі Âіòàííÿ. Іíàêøå âèáåðіòü êíîï êó
Ñêèäàííÿ òà ïîâòîðíî âèêîíàéòå êîìàíäè 1–2.ÿ

4. Âèêîíàéòå Çàâäàííÿ 2 äëÿ âèêîíàâöÿ Õóäîæíèê.
5. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà äëÿ âèêîíàâöÿ Õóäîæíèê. 

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Алгоритм — це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії 
і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. 
Алгоритми можуть бути подані різними способами:

 ● словесним;
 ● графічним;
 ● послідовністю сигналів (звукових, світлових тощо);
 ● спеціальними командами для виконавців та ін.

Алгоритм, призначений для виконання комп’ютером, називається
комп’ютерною програмою (часто — просто програмою).

Одним з видів графічного подання алгоритму є його подання у ви-
гляді блок-схеми.

У блок-схемі алгоритму кожна команда записується в геометричній
фігурі (блоці) певного вигляду. Блоки з’єднуються між собою стрілками, 
що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. 

Лінійним називається алгоритм, кожна команда якого обов’язково 
виконується і виконується тільки один раз.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå àëãîðèòì? 

2. ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà ïîäàâàòè àëãîðèòì?
3. Ç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ áëîê-ñõåìà àëãîðèòìó? ßê íàçèâà-
þòüñÿ áëîêè áëîê-ñõåìè? ßêå ïðèçíà÷åííÿ êîæíîãî ç íèõ?
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Л4. ßêі àëãîðèòìè íàçèâàþòü ëіíіéíèìè?
5. ßêі êîìàíäè ìîæå ìіñòèòè àëãîðèòì äëÿ âèêîíàâöÿ?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×èì, íà âàø ïîãëÿä, êîðèñíі àëãîðèòìè?

2. ×è êîæíèé âèêîíàâåöü ìîæå âèêîíàòè áóäü-ÿêèé àëãî-
ðèòì?

3. ßêі ëіíіéíі àëãîðèòìè âè âèêîðèñòîâóâàëè íà óðîêàõ 
ìàòåìàòèêè, óêðàїíñüêîї ìîâè, òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ? ßêè-

ìè ñïîñîáàìè âîíè ïîäàâàëèñÿ? 
4. ßêèìè ùå ñèãíàëàìè ìîæå áóòè ïîäàíèé àëãîðèòì? Äå 
âàì òðàïëÿëèñÿ òàêі ñïîñîáè ïîäàííÿ àëãîðèòìó?
5. ßê âè äóìàєòå, ó ÷îìó ïîëÿãàє ôîðìàëüíå âèêîíàííÿ àë-
ãîðèòìó âèêîíàâöåì?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïðèãîòóâàííÿ ÷àþ. Ïîäàéòå éîãî 

ñëîâåñíî òà ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè.
2. Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïðèãîòóâàííÿ âàøîї óëþáëåíîї ñòðà-
âè. Ïîäàéòå éîãî ñëîâåñíî òà ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè. 
3. Ñêëàäіòü àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó 
(23,7 + 35,2) : (84,7 — 4,7). Ïîäàéòå éîãî ñëîâåñíèì і ãðà-
ôі÷íèì ñïîñîáàìè. Âèêîíàéòå ó çîøèòі ñêëàäåíèé àëãîðèòì.
4. Ñêëàäіòü àëãîðèòì âñòàâëÿííÿ çîáðàæåííÿ íà ñëàéä êîìï’þ-
òåðíîї ïðåçåíòàöії. Ïîäàéòå àëãîðèòì ñëîâåñíèì ñïîñîáîì.
5. Ñêëàäіòü àëãîðèòì êîïіþâàííÿ ôàéëó â іíøó ïàïêó. 
6. Ñêëàäіòü àëãîðèòì çàìіíþâàííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó â òåê-
ñòîâîìó ïðîöåñîðі. Ïîäàéòå àëãîðèòì ãðàôі÷íèì ñïîñîáîì.
7. Є êîîðäèíàòíèé ïðîìіíü ç ïîçíà÷åíèìè íà íüîìó ÷èñëîì 0 
і íàòóðàëüíèìè ÷èñëàìè (ìàë. 5.14). Íà öüîìó ïðîìåíі ìåø-
êàє âèêîíàâåöü Êîíèê, ÿêèé óìіє ïåðåìіùóâàòèñÿ ïî ïðîìå-
íþ, âèêîíóþ÷è êîìàíäè: 1) ñòðèáíè íà 3 îäèíèöі ïðàâîðó÷; 
2) ñòðèáíè íà 2 îäèíèöі ëіâîðó÷. Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ Êî-
íèêà — òî÷êà 0. Ñêëàäіòü àëãîðèòì, çà ÿêèì Êîíèê çà íàé-
ìåíøó êіëüêіñòü ñòðèáêіâ îïèíèòüñÿ â òî÷öі: à) 12; á) 7. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мал. 5.14
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8. Є ïîâíà ïîñóäèíà ìіñòêіñòþ 8 ëіòðіâ і äâі ïîðîæíі ïîñó-
äèíè ìіñòêіñòþ 3 ëіòðè і 5 ëіòðіâ. Ñêëàäіòü àëãîðèòì îäåð-
æàííÿ â îäíіé ç ïîñóäèí 2 ëіòðè äëÿ âèêîíàâöÿ іç ñèñòå-
ìîþ êîìàíä, ÿêó îïèñàíî âèùå â òåêñòі öüîãî ïóíêòó. 
9. Ïîòðіáíî çâàðèòè êàøó â ïàêåòèêàõ. Ó íàøîìó ðîçïîðÿ-
äæåííі є ïіñî÷íі ãîäèííèêè íà 3 õâ і 8 õâ. Ñêëàäіòü àëãî-
ðèòì âіäëіêó ÷àñó äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàøі, ÿêùî її òðåáà
ãîòóâàòè ðіâíî: à) 5 õâ; á) 7 õâ; â) 10 õâ.
10. Ïåðåâіçíèêó ïîòðіáíî ïå-
ðåïðàâèòè â ÷îâíі ÷åðåç ðі÷-
êó âîâêà, êîçó і êàïóñòó 
(ìàë. 5.15). Ó ÷îâíі, êðіì
ïåðåâіçíèêà, âìіùóєòüñÿ àáî 
òіëüêè âîâê, àáî òіëüêè êîçà, 
àáî òіëüêè êàïóñòà. Íà áåðå-
çі íå ìîæíà çàëèøàòè êîçó 
ç âîâêîì àáî êîçó ç êàïóñòîþ. 
Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïåðåïðàâ-
ëåííÿ. Ïîäàéòå éîãî ãðàôі÷íèì ñïîñîáîì. (Öÿ ñòàðîâèííà 
çàäà÷à âïåðøå òðàïëÿєòüñÿ â ìàòåìàòè÷íèõ ðóêîïèñàõ 
VIII ñò.) 
11. Äâîì ñîëäàòàì ïîòðіáíî ïåðåïðàâèòèñÿ ç îäíîãî áåðåãà 
ðі÷êè íà іíøèé. Âîíè ïîáà÷èëè äâîõ äіâ÷àò íà ìàëåíüêîìó
÷îâíі. Ó íüîìó ìîæóòü ïåðåïðàâëÿòèñÿ àáî îäèí ñîëäàò, 
àáî îäíà ÷è äâі äіâ÷èíè. Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïåðåïðàâëåííÿ
ñîëäàòіâ. (Ïіñëÿ ïåðåïðàâëåííÿ ñîëäàòіâ ÷îâåí ïîâèíåí çà-
ëèøèòèñÿ ó äіâ÷àò.)

12. Çíàéäіòü ó ïіäðó÷íèêàõ ìàòåìàòèêè é óêðàїíñüêîї 
ìîâè ïî îäíîìó ëіíіéíîìó àëãîðèòìó. Ïîäàéòå їõ ó çî-

øèòі ó ñëîâåñíîìó âèãëÿäі òà ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè.
13. Ïðèäóìàéòå ñâîãî âèêîíàâöÿ ç ïåâíîþ ñèñòåìîþ êî-
ìàíä. Ñêëàäіòü àëãîðèòì äëÿ öüîãî âèêîíàâöÿ. Îáìі-

íÿéòåñÿ àëãîðèòìàìè ç äðóçÿìè/ïîäðóãàìè і âèêîíàéòå їõ. 

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Ç ÿêèìè êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè âè ïðàöþâàëè

â 5-ìó êëàñі? Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ? Óäîìà?
2.  ×è ñêëàäàëè âè êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè? ßêùî òàê, òî

ÿêі ñàìå?

Мал. 5.15
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У цьому пункті йтиметься про:
►  створення, редагування та виконання проєктів у середовищі 

Scratch 3.

ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎЄÊÒІÂ SCRATCH 3

Ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ âè ñàìі ñòâîðþâàëè êîìï’þòåðíі 
ïðîãðàìè. Âèêîíóþ÷è ñêëàäåíі âàìè ïðîãðàìè, êîìï’þòåð
êåðóâàâ ðіçíèìè îá’єêòàìè. Öі îá’єêòè ðóõàëèñÿ, ìàëþâà-
ëè, ãîâîðèëè, ãðàëè íà ìóçè÷íèõ іíñòðóìåíòàõ, çìіíþâàëè 
çîâíіøíіé âèãëÿä, âèêîíóâàëè îá÷èñëåííÿ òà іíøå. Îá’єê-
òè, ÿêèìè êåðóє êîìï’þòåð, ÷àñòî íàçèâàþòü êîìï’þòåð-
èìè âèêîíàâöÿìè àáî ïðîñòî âèêîíàâöÿìè. 

● ●

Ó 5-ìó êëàñі âè áóäåòå ñêëàäàòè êîìï’þòåðíі ïðîãðà-
ìè â ñåðåäîâèùі ñòâîðåííÿ і âèêîíàííÿ ïðîãðàì Scratch 3
(àíãë. scratching — ñïåöіàëüíі ðóõè ðóêàìè äіäæåїâ âіíі-g
ëîâèõ ïëàòіâîê äëÿ çìіøóâàííÿ ìóçè÷íèõ òåì). Ïðîãðàìè,
ñòâîðåíі â ñåðåäîâèùі Scratch 3, íàçèâàþòü ïðîєêòàìè.

Àëãîðèòì çàïóñêó ñåðåäîâèùà Scratch 3:
ìåíþ Ïóñê ⇒ Óñі ïðîãðàìè ⇒ Scratch 3 àáî äâі÷і êëàöíó-
òè íà çíà÷îê  íà Ðîáî÷îìó ñòîëі. 

Ïіñëÿ öüîãî âіäêðèâàєòüñÿ Ãîëîâíå âіêíî ñåðåäîâèùà 
Scratch 3 (ìàë. 5.16). 

Ó âåðõíüîìó ðÿäêó Ãîëîâíîãî âіêíà ðîçòàøîâàíî êíîï êó 

, âèáіð ÿêîї âіäêðèâàє ñïèñîê ìîâ іíòåðôåéñó Ãîëîâíî-

5.3. ÑÅÐÅÄÎÂÈÙÅ ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÒÀ ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß ÏÐÎЄÊÒІÂ SCRATCH 3

Ïîìіðêóéòå
● Чи будь-який алгоритм може виконати комп’ютер? ● Чи викону-

вав комп’ютер алгоритми, складені вами? Якщо так, то які саме?

íèííííííííííííííííííííííííííííè

Öіêàâі ôàêòè ç іñòîðії
Ідея «програмованих блоків» була вперше запропонована

у США у 2003 році в лабораторії MIT (англ. Massachusetts InstituteII
of TechnologyTT — Технологічний інститут штату Массачусетс, США). y
Scratch було створено з метою навчити дітей програмувати, за-
охочуючи обмін, повторне використання та поєднання програмного
коду, на що вказує девіз «Уяви, програмуй, поділись».

Першу версію Scratch 1.0 презентували 8 січня 2007 року, а 2 січ-
ня 2019 року з’явився Scratch 3.0.
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ãî âіêíà. Òàêîæ ó öüîìó ðÿäêó ðîçòàøîâàíî Ãîëîâíå ìåíþ, 
ùî ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ ìåíþ: Ôàéë, Ïðàâêà, Ïîñіáíèêè, à
òàêîæ ïîëå Ñêðåò÷-ïðîєêò äëÿ ââåäåííÿ іìåíі ïðîєêòó. 

Ó ëіâіé ÷àñòèíі Ãîëîâíîãî âіêíà ðîçòàøîâàíî òðè âêëàä-
êè: Êîä, Îáðàçè, Çâóêè.

Íà âêëàäöі Êîä ðîçòàøîâàíî áëîêè ç êîìàíäàìè äëÿ êå-
ðóâàííÿ âèêîíàâöÿìè. Äëÿ çðó÷íîñòі âñі öі êîìàíäè ðîçïîäі-
ëåíî íà 9 ãðóï, іìåíà ÿêèõ âіäîáðàæàþòüñÿ íà êíîïêàõ: Ðóõ, 
Âèãëÿä, Çâóê òà іíøі. Êîæíà ãðóïà áëîêіâ ìàє ñâіé êîëіð. 

ßêùî âèáðàòè îäíó ç öèõ êíîïîê, òî íà âêëàäöі Êîä
âіäêðèâàєòüñÿ ñïèñîê áëîêіâ ç êîìàíäàìè öієї ãðóïè. 

ßêùî âèáðàòè êíîï êó Äîäàòè ðîçøèðåííÿ , òî âіä-
êðèєòüñÿ âіêíî Îáåðіòü ðîçøèðåííÿ, ç ÿêîãî ìîæíà äîäà-
òè äî âêëàäêè Êîä іíøі ãðóïè ç áëîêàìè êîìàíä: Ìóçèêà, 
Îëіâåöü, Âіäåîñïîñòåðåæåííÿ òà іíøі.

Íà âêëàäöі Îáðàçè ðîçòàøîâàíî îáðàçè, ÿêèõ ìîæå íà-
áóâàòè âèêîíàâåöü, à íà âêëàäöі Çâóêè — çâóêè, ÿêі âіí 
ìîæå âіäòâîðþâàòè.

Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà âіêíà ïðèçíà÷åíà äëÿ ðîçìіùåííÿ 
êîìàíä, ÿêі âèêîíóâàòèìóòüñÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîєêòó. 
Âîíà íàçèâàєòüñÿ Îáëàñòü êîäó. Â Îáëàñòü êîäó áëîêè ç êî-ó
ìàíäàìè ïåðåòÿãóþòüñÿ ç âêëàäêè Êîä.

Ó ïðàâіé ÷àñòèíі Ãîëîâíîãî âіêíà ðîçòàøîâàíî Ñöåíó
ç âèêîíàâöåì (ñïðàéòîì (àíãë. sprite — ôåÿ, åëüô)). Íà 

Мал. 5.16. Головне вікно середовища Scratch 3
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ЛÑöåíі äåìîíñòðóєòüñÿ âèêîíàííÿ êîìàíä ïðîєêòó. Çà çà-
ìîâ÷óâàííÿì íà Ñöåíі ðîçòàøîâàíî âèêîíàâöÿ Ðóäèé êіò. 
Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ âèêîíàâöÿ ìîæíà çìіíèòè, ïåðåòÿã-
íóâøè éîãî â іíøå ìіñöå Ñöåíè. Ìîæíà ðîçìіùóâàòè íà 
Ñöåíі é іíøèõ âèêîíàâöіâ. Ìàñøòàá ïîêàçó Ñöåíè ìîæíà 

çìåíøèòè, âèáðàâøè êíîï êó , àáî çáіëüøèòè, âèáðàâ-

øè êíîï êó , ÿêі ðîçòàøîâàíі íàä Ñöåíîþ. 
Òàêîæ íàä Ñöåíîþ ðîçòàøîâàíî êíîï êó  äëÿ çàïóñêó 

ïðîєêòó íà âèêîíàííÿ, ÿêùî ïðîєêò ïî÷èíàєòüñÿ ç êîìàí-

äè  (ðîçòàøîâàíà ó ãðóïі Ïîäії), і êíîï êó  äëÿ 

çóïèíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîєêòó.
Ïіä Ñöåíîþ ðîçòàøîâàíî Îá-

ëàñòü ñïðàéòіâ (ìàë. 5.17), íà 
ÿêіé çîáðàæåíî âñіõ âèêîíàâöіâ 
(ñïðàéòіâ), ùî ìîæóòü áóòè âè-
êîðèñòàíі â öüîìó ïðîєêòі. Îäèí 
ç âèêîíàâöіâ є ïîòî÷íèì, éîãî 
çîáðàæåííÿ â Îáëàñòі ñïðàéòіâ
îáâåäåíî ñèíüîþ ðàìêîþ.

Â Îáëàñòі ñïðàéòіâ є ïîëÿ 
Ðîçìіð і Íàïðÿì. Ó ïåðøå 
ìîæíà ââåñòè ðîçìіð âèêîíàâ-
öÿ. ßêùî êëàöíóòè ó äðóãîìó, 
âіäêðèєòüñÿ ïàíåëü, íà ÿêіé
ìîæíà âñòàíîâèòè íàïðÿìîê ðóõó âèêîíàâöÿ, ïåðåìіùóþ-
÷è êíîï êó .

Ñïðàâà âіä Îáëàñòі ñïðàéòіâ ðîçòàøîâàíî Îáëàñòü Ñöå-
íà, ó ÿêіé ìîæíà çàäàòè òëî Ñöåíè.

Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàäè äåÿêèõ êîìàíä і ðåçóëüòàòè їõ 
âèêîíàííÿ (òàáë. 5.2).

Таблиця 5.2
Приклади команд і результати їх виконання 

Команда Результат виконання команди
Команди групи Рух

Виконавець переміщується вперед у по-
передньо встановленому для нього на-
прямку на 10 кроків

Мал. 5.17. Область спрайтів
і Область Сцена
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Команда Результат виконання команди
Виконавець повертається на 15 градусів
від попередньо встановленого для нього 
напрямку за годинниковою стрілкою
Виконавець повертається на 15 градусів
від попередньо встановленого для нього 
напрямку проти годинникової стрілки 
Виконавець повертається у вибраному
напрямку, який визначається стрілкою

ууууу

Команда групи Вигляд

Біля виконавця з’являється напис
«Привіт!», який зникає через 2 секунди
Виконавець зникає зі Сцени

Виконавець з’являється на Сцені

Команди групи Олівець
Зі Сцени зникають усі лінії, намальовані
раніше 

Виконавець піднімає олівець (після вико-
нання цієї команди виконавець не зали-
шає сліду під час переміщення)
Виконавець опускає олівець (після вико-
нання цієї команди виконавець залишає 
слід під час переміщення)
Установлюється колір олівця, яким викона-
вець залишає слід під час переміщення.
Для вибору кольору олівця потрібно:
1. Вибрати поле в блоці цієї команди.
2.  Перемістити бігунки і встановити по-

трібний колір.
3. Вибрати довільну точку поза блоком.

Продовження таблиці 5.2
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ЛÄåÿêі áëîêè ç êîìàíäàìè ìàþòü ïîëÿ. Ó ïîëå ìîæíà ââåñ-
òè çíà÷åííÿ ç êëàâіàòóðè àáî âèáðàòè éîãî çі ñïèñêó. Ó ïîëå 
îäíîãî áëîêà ìîæíà òàêîæ óñòàâèòè іíøèé áëîê ç êîìàíäîþ. 

Íàïðèêëàä, .

Íàâåäåìî ïðèêëàä ïðîєêòó, ó ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ 
ÿêîãî Ðóäèé êіò íàìàëþє ðіçíèìè êîëüîðàìè êâàäðàò, äîâ-
æèíè ñòîðіí ÿêîãî 100 êðîêіâ (ìàë. 5.18).

Мал. 5.18. Проєкт малювання різнокольорового квадрата з довжинами 
сторін 100 кроків і результат його виконання 

Àëãîðèòì çàïóñêó òàêîãî ïðîєêòó íà âèêîíàííÿ: óñòà-
íîâèòè ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ âèêîíàâöÿ ⇒ óñòàíîâèòè 
â ïîëі ïіä Ñöåíîþ ïî÷àòêîâèé íàïðÿìîê ðóõó âèêîíàâöÿ ⇒ 
âèáðàòè ïåðøèé áëîê ïðîєêòó.

ßê ìè âæå çàçíà÷àëè âèùå, ïðîєêò ìîæå ðîçïî÷à-

òèñÿ ç êîìàíäè  і äî íüîãî ìîæíà íà ñàìîìó 

ïî÷àòêó âêëþ÷èòè êîìàíäó âñòàíîâëåííÿ íàïðÿìêó ðóõó 

.

Àëãîðèòì çàïóñêó òàêîãî ïðîєêòó íà âèêîíàííÿ: óñòàíîâè-
òè ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ âèêîíàâöÿ ⇒ âèáðàòè êíîïêó .
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Ñòâîðåíèé ó ñåðåäîâèùі Scratch 3 ïðîєêò ìîæíà ðåäà-
ãóâàòè: âèäàëÿòè áëîêè ç êîìàíäàìè, äîäàâàòè íîâі áëîêè
ç êîìàíäàìè, êîïіþâàòè і ïåðåìіùóâàòè áëîêè ç êîìàíäà-
ìè, çìіíþâàòè çíà÷åííÿ â êîìàíäàõ òîùî.

Âèäàëèòè îêðåìèé áëîê ç êîìàíäîþ ìîæíà, ïåðåòÿãíóâ-
øè éîãî íà âêëàäêó Êîä àáî âèêîíàâøè êîìàíäó Âèëó÷èòè
áëîê éîãî êîíòåêñòíîãî ìåíþ.

Äëÿ âñòàâëåííÿ áëîêà ç êîìàíäîþ ó ïðîєêò íåîáõіäíî 
ïåðåòÿãíóòè éîãî ç âêëàäêè Êîä і ðîçìіñòèòè â ïîòðіáíîìó
ìіñöі ïðîєêòó.

Áëîê àáî ãðóïó áëîêіâ ìîæíà êîïіþâàòè (äóáëþâàòè).
Àëãîðèòì êîïіþâàííÿ (äóáëþâàííÿ) áëîêà àáî ãðóïè áëî-

êіâ: âіäêðèòè êîíòåêñòíå ìåíþ áëîêà àáî ïåðøîãî áëîêà
ãðóïè ⇒ âèêîíàòè êîìàíäó Äóáëþâàòè ⇒ ïåðåòÿãíóòè
êîïіþ áëîêà àáî ãðóïè áëîêіâ ó ïîòðіáíå ìіñöå ïðîєêòó ⇒
êëàöíóòè ëіâó êíîïêó ìèøі.

ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß ÒÀ ÂІÄÊÐÈÂÀÍÍß ÇÁÅÐÅÆÅÍÈÕ ÏÐÎЄÊÒІÂ

Ñòâîðåíèé ïðîєêò ìîæíà çáåðåãòè íà íîñії äëÿ ïîäàëü-
øîãî âèêîðèñòàííÿ.

●
●

Àëãîðèòìè çáåðåæåííÿ ïðîєêòó:
à) âіäêðèòè ìåíþ Ôàéë ⇒ âèêîíàòè êîìàíäó Âèâàíòà-

æèòè íà âàø êîìï’þòåð ⇒ çðîáèòè ïîòî÷íîþ ïîòðіáíó 
ïàïêó ⇒ óâåñòè іì’ÿ ôàéëó ïðîєêòó â ïîëå Іì’ÿ ôàéëó ⇒
âèáðàòè êíîïêó Çáåðåãòè;

á) óâåñòè іì’ÿ ïðîєêòó â ïîëå Ñêðåò÷-ïðîєêò ⇒ âіäêðè-
òè ìåíþ Ôàéë ⇒ âèêîíàòè êîìàíäó Âèâàíòàæèòè íà
âàø êîìï’þòåð ⇒ çðîáèòè ïîòî÷íîþ ïîòðіáíó ïàïêó ⇒ âè-
áðàòè êíîïêó Çáåðåãòè.

Çà ïîòðåáîþ äëÿ çáåðåæåííÿ ïðîєêòó ìîæíà ñòâîðèòè
íîâó ïàïêó, âèáðàâøè êíîï êó Ñòâîðèòè ïàïêó ó âіêíі çáå-
ðåæåííÿ ôàéëó.

ßêùî ïðîєêò óæå çáåðіãàєòüñÿ íà íîñії, òî âèêîíàííÿ
Ôàéë ⇒ Âèâàíòàæèòè íà âàø êîìï’þòåð àâòîìàòè÷íî
çáåðіãàє íîâó âåðñіþ ïðîєêòó â òіé ñàìіé ïàïöі ïіä òèì ñà-

Ïðèãàäàéòå
● Як ви зберігали на носії комп’ютерні презентації, текстові доку-
менти? ● Як ви відкривали збережені на носії файли презентацій,
файли текстових документів?
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Лìèì іìåíåì.
Іñíóþ÷èé íà íîñії ïðîєêò ìîæíà âіäêðèòè â ñåðåäîâèùі 

Scratch 3. 
Àëãîðèòì âіäêðèâàííÿ ïðîєêòó ç íîñіÿ: âіäêðèòè

ìåíþ Ôàéë ⇒ âèêîíàòè êîìàíäó Çàâàíòàæèòè íà âàø 
êîìï’þòåð ⇒ çðîáèòè ïîòî÷íîþ ïîòðіáíó ïàïêó ⇒ âèáðà-
òè іì’ÿ ïîòðіáíîãî ïðîєêòó ⇒ âèáðàòè êíîïêó Âіäêðèòè.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàäà÷à. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ ðіçíèìè êîëüî-

ðàìè ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 80 êðîêіâ і 45 êðîêіâ.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.
2. Ïåðåòÿãíіòü Ðóäîãî êîòà â ëіâèé âåðõíіé êóò Ñöåíè. 
3. ßêùî íà âêëàäöі Êîä íåìàє ãðóïè Îëіâåöü, äîäàéòå її. 
Äëÿ öüîãî:

1.  Âèáåðіòü êíîï êó Äîäàòè ðîç-
øèðåííÿ .

2.  Âèáåðіòü ó âіêíі Äîäàòè ðîç-
øèðåííÿ êíîï êó Îëіâåöü. 

4. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі êîäó íàâå-
äåíі íà ìàëþíêó 5.19 áëîêè ç êî-
ìàíäàìè.
5. Çìіíіòü äàíі â ïîëÿõ áëîêіâ íà 
íàâåäåíі íà ìàëþíêó 5.19. Äëÿ 
öüîãî:

1. Âèáåðіòü ïîëå áëîêà. 
2.  Óâåäіòü ó ïîëå íàâåäåíå íà ìà-

ëþíêó ÷èñëî.
3.  Íàòèñíіòü êëàâіøó Enter àáî

âèáåðіòü áóäü-ÿêó òî÷êó ïîçà
öèì áëîêîì.

6. Çìіíіòü êîëüîðè îëіâöÿ íà íàâå-
äåíі íà ìàëþíêó 5.19. Äëÿ öüîãî:

1.  Âèáåðіòü çàôàðáîâàíå ïîëå 
â áëîöі êîìàíäè âñòàíîâëåííÿ 
êîëüîðó.

2.  Ïåðåìіñòіòü áіãóíêè і âñòàíî-
âіòü ïîòðіáíèé êîëіð.

3.  Âèáåðіòü äîâіëüíó òî÷êó ïîçà 
áëîêîì.

Мал. 5.19. Команди 
проєкту для

розв’язування Задачі
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7. Íàäàéòå ïðîєêòó іì’ÿ. Äëÿ öüîãî ââåäіòü â ïîëå
Ñêðåò÷-ïðîєêò іì’ÿ ïðîєêòó âïðàâà 5.3.
8. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
5.3. Äëÿ öüîãî: 

1. Âèêîíàéòå Ôàéë  Âèâàíòàæèòè íà âàø êîìï’þòåð. 
2.  Âіäêðèéòå ñïèñîê ôàéëіâ і ïàïîê íîñіÿ, íà ÿêîìó ðîç-

òàøîâàíî âàøó ïàïêó.
3. Âіäêðèéòå âàøó ïàïêó.
4. Âèáåðіòü êíîï êó Çáåðåãòè.

9. Çàïóñòіòü ïðîєêò íà âèêîíàí-
íÿ, äëÿ ÷îãî âèáåðіòü ïåðøèé áëîê
ïðîєêòó.
10. Ïðîàíàëіçóéòå ðåçóëüòàò âèêî-
íàííÿ ïðîєêòó. Óïåâíіòüñÿ, ùî ðå-
çóëüòàò âіäïîâіäàє ïîñòàâëåíіé çà-
äà÷і.
11. Ïåðåìіñòіòü Ðóäîãî êîòà â іíøå
ïîëîæåííÿ íà Ñöåíі, çìіíіòü éîãî
ïî÷àòêîâèé íàïðÿìîê і âèêîíàéòå
ïðîєêò ïîâòîðíî.
12. Ïðîàíàëіçóéòå ðåçóëüòàò äðóãîãî
âèêîíàííÿ ïðîєêòó. ×èì ðåçóëüòàò
äðóãîãî âèêîíàííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
ðåçóëüòàòó ïåðøîãî âèêîíàííÿ?

13. Äîäàéòå ïåðøèì áëîêîì ïðîєê-

òó áëîê .

14. Äîäàéòå äî ïðîєêòó áëîêè, ÿê
íàâåäåíî íà ìàëþíêó 5.20. Äëÿ
öüîãî ïåðåòÿãíіòü ó âêàçàíі ìіñ-
öÿ áëîê ãîâîðèòè ç ãðóïè Âèãëÿä
і çìіíіòü âìіñòè ïîëіâ áëîêіâ âіäïî-
âіäíî äî ìàëþíêà 5.20.
15. Çáåðåæіòü çìіíåíèé ïðîєêò
ó òіé ñàìіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
âïðàâà 5.3-1.
16. Çàïóñòіòü ïðîєêò íà âèêîíàííÿ, âèáðàâøè êíîï êó Âè-
êîíàòè

óóóó
 íàä Ñöåíîþ. Ñïîñòåðіãàéòå çà âèêîíàííÿì.

17. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.

Мал. 5.20.
Доповнені команди про-
єкту для розв’язування 

Задачі
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ЛÍàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Алгоритм, призначений для виконання комп’ютером, називається 

комп’ютерною програмою.
Комп’ютерна програма, створена в середовищі Scratch 3, назива-

ється проєктом.
Надати ім’я проєкту можна в полі Скретч-проєкт. Створений у се-

редовищі Scratch 3 проєкт можна зберегти на носії для подальшого 
використання.

Якщо проєкт розпочинається з блока , то запустити його 

на виконання потрібно вибором кнопки Викона ти . Якщо проєкт 

не розпочинається з блока , то запустити його на виконання 

можна вибором першого блока з командою проєкту.
Збережений на носії проєкт можна відкрити в середовищі Scratch 3.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêå ïðèçíà÷åííÿ ðіçíèõ ÷àñòèí Ãîëîâíîãî âіêíà ñå-

ðåäîâèùà Scratch 3?
2. ßêі êîìàíäè äëÿ âèêîíàâöÿ â ñåðåäîâèùі Scratch 3 âè 
çíàєòå і ùî є ðåçóëüòàòîì їõ âèêîíàííÿ?
3. ßê ìîæíà ðåäàãóâàòè ïðîєêò ó ñåðåäîâèùі Scratch 3? 
4. ßê ìîæíà çàïóñòèòè ïðîєêò íà âèêîíàííÿ?
5. ßê ìîæíà çáåðåãòè ïðîєêò íà íîñії?
6. ßê ìîæíà âіäêðèòè çáåðåæåíèé ïðîєêò?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×è çàëåæèòü ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ ïðîєêòó âіä ïî-

ëîæåííÿ âèêîíàâöÿ íà Ñöåíі? Âіä ïî÷àòêîâîãî íàïðÿìêó 
ðóõó âèêîíàâöÿ?
2. ×èì ñõîæå ñåðåäîâèùå Scratch 3 íà ñåðåäîâèùå Õóäîæ-
íèê, ç ÿêèì âè ïðàöþâàëè íà ïîïåðåäíіõ óðîêàõ? ×èì 
âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ? ßêå іç ñåðåäîâèù, íà âàø ïîãëÿä, äàє 
áіëüøå ïðîñòîðó äëÿ òâîð÷îñòі?
3. Íà ÿêèõ óðîêàõ ìîæíà áóëî á âèêîðèñòîâóâàòè ïðîєêòè, 
ñòâîðåíі â ñåðåäîâèùі Scratch 3?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ùîá Ðóäèé êіò ïåðåéøîâ ó ïðàâèé 

âåðõíіé êóò Ñöåíè і ïðèâіòàâñÿ ïðîòÿãîì 2 ñ. Ïåðåä ïî-
÷àòêîì âèêîíàííÿ ïðîєêòó ðîçìіñòіòü âèêîíàâöÿ ó öåíòðі 
Ñöåíè òà çàäàéòå â Îáëàñòі ñïðàéòіâ éîãî íàïðÿìîê âãîðó. 



198

Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìå-
íåì çàâäàííÿ 5.3.1. 
2. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ùîá Ðóäèé êіò îáіéøîâ Ñöåíó і â êîæíî-ó
ìó êóòі ïîâіäîìèâ ïðîòÿãîì 3 ñ, äå âіí çíàõîäèòüñÿ. Ïåðåä 
ïî÷àòêîì âèêîíàííÿ ïðîєêòó ðîçìіñòіòü âèêîíàâöÿ â ëіâîìó 
âåðõíüîìó êóòі Ñöåíè. Çàäàéòå éîãî ïî÷àòêîâèé íàïðÿìîê 
ïðàâîðó÷ âіäïîâіäíîþ êîìàíäîþ ó ïðîєêòі. Çáåðåæіòü ïðî-
єêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.2. 
3. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ùîá Ðóäèé êіò íàìàëþâàâ íà Ñöåíі
äâà ïðÿìîêóòíèêè ðіçíèõ ðîçìіðіâ і ðіçíèõ êîëüîðіâ ñòî-
ðіí êîæíîãî. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.3.
4. Âіäêðèéòå ïðîєêò ç іìåíåì âïðàâà 5.3-1, ÿêèé âè ñòâî-
ðèëè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì. Çìі-
íіòü öåé ïðîєêò òàê, ùîá áóëî íàìàëüîâàíî ðіâíîñòîðîííіé
òðèêóòíèê çі ñòîðîíàìè ðіçíèõ êîëüîðіâ (äîâæèíà ñòîðî-
íè 100 êðîêіâ). Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.4.

5. Âіäêðèéòå ñàéò çà àäðåñîþ scratch.mit.edu. Âèáåðіòü
êîìàíäó ìåíþ Âèâ÷àòè. Ïåðåãëÿíüòå âèêîíàííÿ äâîõ
ïðîєêòіâ. Îïèøіòü їõ ó çîøèòі. Çâåðíіòü óâàãó, ÿêèõ âè-
êîíàâöіâ âèêîðèñòàíî ó ïðîєêòàõ, ÿêèìè åôåêòàìè ñó-

ïðîâîäæóєòüñÿ âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ. Ðîçðîáіòü ñöåíàðіé
і ñòâîðіòü ïðîєêò іç çàñòîñóâàííÿì åôåêòіâ, ÿêі âèêîðèñòà-
íі â öèõ ïðîєêòàõ. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ïðîєêò ó âàøіé 
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.5.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíі ãðàôі÷íі ðåäàêòîðè?
2.  ßêі іíñòðóìåíòè ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà âè çíàєòå і äëÿ 

÷îãî êîæíèé ç íèõ ïðèçíà÷åíî?

У цьому пункті йтиметься про:
►  створення, редагування та використання різних образів

виконавця;
►  створення, редагування та використання різних виконавців 

(спрайтів);
► використання у проєктах різних звуків;
► використання у проєктах різного тла Сцени.

 5.4.  ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÐІÇÍÈÕ ÎÁÐÀÇІÂ ÂÈÊÎÍÀÂÖß, ÐІÇÍÈÕ ÂÈÊÎÍÀÂÖІÂ, 
ÒËÀ ÑÖÅÍÈ ÒÀ ÇÂÓÊІÂ Ó ÏÐÎЄÊÒÀÕ SCRATCH 3
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ЛÎÁÐÀÇÈ ÂÈÊÎÍÀÂÖß

Âè ÷àñòî ñïîñòåðіãàëè, ùî ãåðîї ìóëüòôіëüìіâ, âіäåî-
ôіëüìіâ, êіíîôіëüìіâ, òåàòðàëüíèõ âèñòàâ çìіíþþòü ñâіé 
çîâíіøíіé âèãëÿä, íàêëàäàþ÷è ñïåöіàëüíèé ãðèì і çìіíþ-
þ÷è îäÿã (ìàë. 5.21).

Мал. 5.21

●
●

●

Ó ñåðåäîâèùі Scratch 3 âèêîíàâöі (ñïðàéòè) ìîæóòü 
ìàòè êіëüêà îáðàçіâ (іíêîëè êîæíèé îáðàç âèêîíàâöÿ íà-
çèâàþòü êîñòþìîì). Âèêîíàâåöü ó õîäі âèêîíàííÿ ïðîєêòó 
ìîæå çìіíþâàòè îáðàçè (êîñòþìè), ÿê ëþäèíà ïðîòÿãîì äíÿ 
(øêîëà, ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê, äіì, íà ïðîãóëÿíöі â ïàðêó 
àáî ëіñі) (ìàë. 5.22), ÿê àêòîð íà ñöåíі òåàòðó òîùî.

Мал. 5.22

Îáðàçè âèêîíàâöÿ ðîçìіùóþòüñÿ â ëіâіé ÷àñòèíі âêëàä-
êè Îáðàçè (ìàë. 5.23, 2). Äëÿ êîæíîãî âèêîíàâöÿ іñíóє 
íàáіð éîãî ñòàíäàðòíèõ îáðàçіâ, ÿêі çà çàìîâ÷óâàííÿì ðîç-
ìіùóþòüñÿ íà âêëàäöі Îáðàçè. Êðіì òîãî, íà öþ âêëàäêó 
ìîæíà äîäàòè іíøі îáðàçè âèêîíàâöÿ.

Ïîìіðêóéòå
● Для чого герої мультфільмів, кінофільмів, театральних вистав

змінюють костюми? ● Чи брали ви участь у показі сценок у вашому
класі, школі, театральному гуртку? Якщо так, то яку роль відігравали
в цих показах костюми? ● Чи змінюєте ви свій образ протягом дня
або протягом тижня? Якщо так, то в яких випадках і з якою метою ви
це робите?
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21 3 4

7

6

5

Мал. 5.23. Вкладка Образи, Область спрайтів, тло Сцени:
1 — кнопка Обрати образ; 2 — вкладка 2 Образи;

3 — Область спрайтів; 4 — кнопка Обрати спрайт; 
5 — область тла 5 Сцени; 6 — кнопка 6 Обрати тло;

7 — графічний редактор

Ó ëіâіé íèæíіé ÷àñòèíі öієї âêëàäêè ðîçìіùåíî êíîï êó 
Îáðàòè îáðàç  (ìàë. 5.23, 1). ßêùî íàâåñòè íà öþ êíîï-

êó âêàçіâíèê, âіäêðèâàєòüñÿ ïàíåëü іç ÷îòèðüîõ êíîïîê :

 ● Îáðàòè îáðàç  — äëÿ âіäêðèòòÿ âіêíà áіáëіîòåêè îá-
ðàçіâ, ó ÿêîìó ìîæíà îáðàòè îáðàç âèêîíàâöÿ;

 ● Ìàëþâàòè
ó
 — äëÿ ìàëþâàííÿ íîâîãî îáðàçó âèêî-

íàâöÿ;
 ● Ñþðïðèç  — äëÿ äîäàâàííÿ íà âêëàäêó Îáðàçè âè-

ïàäêîâîãî îáðàçó ç áіáëіîòåêè îáðàçіâ;
 ● Âèâàíòàæèòè îáðàç  — äëÿ çàâàíòàæåííÿ îáðàçó

ç ãðàôі÷íîãî ôàéëó, ùî çáåðіãàєòüñÿ íà íîñії äàíèõ. 
Ó öåíòðàëüíіé ÷àñòèíі âêëàäêè Îáðàçè çíàõîäèòüñÿ

ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð (ìàë. 5.23, 7), ó ÿêîìó ìîæíà çìіíèòè
âèáðàíèé îáðàç àáî ñòâîðèòè íîâèé îáðàç äëÿ âèêîíàâöÿ.
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Л

●
●

Ùîá çáåðåãòè íà íîñії çìіíåíèé ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі 
îáðàç âèêîíàâöÿ àáî ñòâîðåíèé íîâèé îáðàç âèêîíàâöÿ, ïî-
òðіáíî âèêîíàòè êîìàíäó åêñïîðò êîíòåêñòíîãî ìåíþ öüîãî 

âèêîíàâöÿ .

Ùîá çìіíèòè îáðàç âèêîíàâöÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîєê-
òó, ìîæíà âñòàâèòè â ïðîєêò áëîêè ç ãðóïè Âèãëÿä:

 ● áëîê ç êîìàíäîþ ;

 ● áëîê ç êîìàíäîþ  і âèáðàòè ïîòðіáíèé îá-

ðàç çі ñïèñêó öüîãî áëîêà.
Ùîá âèäàëèòè îáðàç âèêîíàâöÿ іç âêëàäêè Îáðàçè, ïîòðіá-

íî âèáðàòè öåé îáðàç , ïіñëÿ ÷îãî âèáðàòè êíîï êó .

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ó ÏÐÎЄÊÒІ ÊІËÜÊÎÕ ÂÈÊÎÍÀÂÖІÂ

Ó ïðîєêòàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå òіëüêè ðіçíі îá-
ðàçè îäíîãî âèêîíàâöÿ, à é ðіçíèõ âèêîíàâöіâ (ñïðàéòіâ). 
Çîáðàæåííÿ âèêîíàâöіâ, ÿêі äîäàíî äî ïðîєêòó, ðîçìіùó-
þòüñÿ â Îáëàñòі ñïðàéòіâ ïіä Ñöåíîþ (ìàë. 5.23, 3). 

●

Ó ïðàâіé íèæíіé ÷àñòèíі Îáëàñòü ñïðàéòіâ ðîçòàøîâàíî 
êíîï êó Îáðàòè ñïðàéò  (ìàë. 5.23, 4). ßêùî íàâåñòè 
âêàçіâíèê íà öþ êíîï êó, âіäêðèâàєòüñÿ ïàíåëü іç ÷îòèðüîõ 

êíîïîê , àíàëîãі÷íà äî ïàíåëі êíîïêè Îáðàòè îáðàç:

Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè і äîñëіäіòü
● призначення інструментів графічного редактора вкладки Образи;
● призначення кнопок і полів графічного редактора вкладки Образи.

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Навіщо використовувати у проєкті кілька виконавців? 
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 ● Îáðàòè ñïðàéò — äëÿ âіäêðèòòÿ âіêíà áіáëіîòåêè 
ñïðàéòіâ, ó ÿêîìó ìîæíà îáðàòè âèêîíàâöÿ;

 ● Ìàëþâàòè — äëÿ ìàëþâàííÿ íîâîãî âèêîíàâöÿ; 

 ● Ñþðïðèç  — äëÿ äîäàâàííÿ â Îáëàñòü ñïðàéòіâ âè-
ïàäêîâîãî ñïðàéòà ç áіáëіîòåêè ñïðàéòіâ;

 ● Âèâàíòàæèòè ñïðàéò  — äëÿ çàâàíòàæåííÿ ñïðàéòà
ç ãðàôі÷íîãî ôàéëó, ùî çáåðіãàєòüñÿ íà íîñії äàíèõ. 
Ñòâîðåíèé ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі íîâèé ñïðàéò àáî 

çìіíåíèé іñíóþ÷èé ñïðàéò ìîæíà çáåðåãòè íà íîñії, âèêî-
íàâøè êîìàíäó åêñïîðò êîíòåêñòíîãî ìåíþ öüîãî ñïðàéòà 

â Îáëàñòі ñïðàéòіâ.

Ïіñëÿ ðîçìіùåííÿ â Îáëàñòі ñïðàéòіâ íîâîãî âèêîíàâöÿ 
(ñïðàéòà) ç áіáëіîòåêè ñïðàéòіâ äëÿ êîæíîãî ç íèõ ñòâî-
ðþєòüñÿ ñâîÿ âêëàäêà Îáðàçè, íà ÿêіé çà çàìîâ÷óâàííÿì
ðîçìіùóþòüñÿ âñі îáðàçè öüîãî âèêîíàâöÿ ç áіáëіîòåêè îá-
ðàçіâ, à òàêîæ ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі é іíøі îáðàçè.

Êîìàíäè ïðîєêòó äëÿ êîæíîãî âèêîíàâöÿ ñòâîðþþòüñÿ
íà îêðåìіé âêëàäöі Îáëàñòі êîäà, ÿêà âіäêðèâàєòüñÿ ïіñëÿ
âèáîðó öüîãî âèêîíàâöÿ â Îáëàñòі ñïðàéòіâ. Îáðàç âèáðà-
íîãî âèêîíàâöÿ âіäîáðàæàєòüñÿ íàïіâïðîçîðèì ó âåðõíüî-
ìó ïðàâîìó êóòі Îáëàñòі êîäà. 

Çàïóñòèòè íà âèêîíàííÿ ïðîєêò ç êіëüêîìà âèêîíàâöÿ-
ìè ïîòðіáíî âèáîðîì êíîïêè Âèêîíàòè . Àëå äëÿ öüîãî 
íåîáõіäíî, ùîá êîìàíäè ïðîєêòó äëÿ êîæíîãî ç âèêîíàâöіâ

îáîâ’ÿçêîâî ðîçïî÷èíàëèñÿ ç êîìàíäè  ç ãðóïè

Ïîäії.

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ó ÏÐÎЄÊÒІ ÐІÇÍÎÃÎ ÒËÀ ÑÖÅÍÈ 

Ó ïðîєêòàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíå òëî Ñöåíè. Çà 
çàìîâ÷óâàííÿì òëî Ñöåíè áіëå. 

ßêùî âèáðàòè îáëàñòü òëà Ñöåíè ó ïðàâіé íèæíіé ÷à-
ñòèíі âіêíà (ìàë. 5.23, 5), òî ñòàє äîñòóïíîþ êíîïêà Îáðà-
òè òëî (ìàë. 5.23, 6). Çà âèáîðó öієї êíîïêè âіäêðèâàєòüñÿ 
ïàíåëü іç ÷îòèðìà êíîïêàìè, àíàëîãі÷íèìè äî âіäïîâіäíèõ
êíîïîê âêëàäîê Îáðàçè і Çâóêè.
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Л

●

ßêùî âèáðàíî îáëàñòü òëà Ñöåíè, âêëàäêà Îáðàçè çìі-
íþєòüñÿ íà âêëàäêó Òëî, íà ÿêіé ðîçìіùóþòüñÿ âñі âèãëÿ-
äè òëà Ñöåíè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïðîєêòі. 

Íà öіé ñàìіé âêëàäöі ðîçòàøîâàíî ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð
äëÿ ñòâîðåííÿ íîâîãî òëà àáî âíåñåííÿ çìіí â іñíóþ÷і. Ðî-
áîòà â öüîìó ðåäàêòîðі àíàëîãі÷íà äî ðîáîòè â ðåäàêòîðі íà 
âêëàäöі Îáðàçè. 

Äëÿ âèêîðèñòàííÿ ó ïðîєêòі ðіçíèõ âèãëÿäіâ òëà Ñöåíè
ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè êîìàíäè çìіíèòè òëî íà і íàñòóïíå 
òëî ç ãðóïè Âèãëÿä. 

ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÇÂÓÊІÂ Ó ÏÐÎЄÊÒІ 

Ó ïðîєêòàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíîìàíіòíі çâóêè.

●
●

Äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîєêòó çі çâóêàìè ïîòðіáíî âèêîðèñòà-
òè âêëàäêó Çâóêè.

Íà âêëàäöі Çâóêè çà çàìîâ÷óâàííÿì ðîçòàøîâà-
íî ñòàíäàðòíèé íàáіð çâóêіâ äëÿ êîíêðåòíîãî âèêîíàâöÿ
(ìàë. 5.24).

Мал. 5.24. Вкладка Звуки для виконавця Рудий кіт

Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè і äîñëіäіòü
● призначення кнопок цієї панелі.

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
● Уявіть собі, що всі сучасні мультфільми, кінофільми, кліпи без

звуку. Чи втратять вони щось від цього? Якщо так, то що саме? ● На-
віщо використовувати у проєктах звуки? 
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Ó íèæíіé ëіâіé ÷àñòèíі öієї âêëàäêè ðîçìіùåíî êíîï êó 
Îáðàòè çâóê . ßêùî íàâåñòè íà öþ êíîï êó âêàçіâíèê,
âіäêðèâàєòüñÿ ïàíåëü іç ÷îòèðüîõ êíîïîê:

 ● Îáðàòè çâóê  — äëÿ âіäêðèòòÿ âіêíà áіáëіîòåêè çâó-

êіâ, ó ÿêîìó ìîæíà îáðàòè çâóê; 
 ● Çàïèñàòè  — äëÿ çàïèñóâàííÿ çâóêó ç ìіêðîôîíà;

 ● Ñþðïðèç  — äëÿ äîäàâàííÿ íà âêëàäêó Çâóêè âèïàä-
êîâîãî çâóêó ç áіáëіîòåêè çâóêіâ;

 ● Âèâàíòàæèòè çâóê  — äëÿ çàâàíòàæåííÿ çâóêó іç

çâóêîâîãî ôàéëó, ùî çáåðіãàєòüñÿ íà íîñії äàíèõ.
Äëÿ âèêîðèñòàííÿ çâóêіâ ó ïðîєêòі ïîòðіáíî çàñòîñóâà-

òè êîìàíäè ãðóïè Çâóê. 
Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàäà÷à 1. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü Ðèá-

êà áóäå ìàòè 4 îáðàçè (Fish-a (àíãë. fish — ðèáà), Fish-b,
Fish-c, Fish-d). Âèêîíàâåöü ïîâèíåí 4 ðàçè: ïðîïëèâòè
øëÿõ 300 êðîêіâ, ïіñëÿ öüîãî âіäòâîðèòè âіäïîâіäíî çâó-
êè bubble (àíãë. bubble — áóëüáàøêè), ocean waves (àíãë.
ocean waves — õâèëі îêåàíà), Jump (àíãë. jump — ñòðè-
áîê), Oops (àíãë. îops — óïñ), çðîáèòè ïàóçó òðèâàëіñòþ 
3 ñ, ïîâåðíóòèñÿ íà 90 çà ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ і çìіíè-
òè îáðàç íà íàñòóïíèé.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.
2. Âèëó÷іòü âèêîíàâöÿ Ðóäèé êіò. Äëÿ öüîãî: 

1. Âèáåðіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ ñïðàéò Ðóäèé êіò.

2. Âèáåðіòü êíîï êó  àáî âіäêðèéòå êîíòåêñòíå ìåíþ
і âèêîíàéòå êîìàíäó âèëó÷èòè. 

3. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ íîâîãî âèêîíàâöÿ Fish. 
Äëÿ öüîãî:

1. Âèáåðіòü êíîï êó Îáðàòè ñïðàéò .
2. Ó âіêíі Îáåðіòü ñïðàéò âèáåðіòü ãðóïó Òâàðèíè і â íіé
ñïðàéò Fish.

4. Âіäêðèéòå âêëàäêó Îáðàçè. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî íà öіé
âêëàäöі àâòîìàòè÷íî ç’ÿâèëèñÿ 4 îáðàçè öüîãî âèêîíàâöÿ ç áі-
áëіîòåêè îáðàçіâ. Ðîçäèâіòüñÿ, ó ÷îìó âіäìіííîñòі öèõ îáðàçіâ.
5. Âіäêðèéòå âêëàäêó Çâóêè. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî íà öіé 
âêëàäöі àâòîìàòè÷íî ç’ÿâèëèñÿ 2 çâóêè äëÿ öüîãî âèêîíàâ-
öÿ ç áіáëіîòåêè çâóêіâ.
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Л6. Ðîçìіñòіòü íà âêëàäöі Çâóêè íîâèé 
çâóê. Äëÿ öüîãî:

1. Âèáåðіòü êíîï êó Îáðàòè çâóê .
2. Ó âіêíі Îáåðіòü çâóê âèáåðіòü 
çâóê Jump.

7. Ðîçìіñòіòü ùå é çâóê Oops.
8. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі êîäó íàâåäåíі 
áëîêè ç êîìàíäàìè (ìàë. 5.25). Äëÿ 
ïðèñêîðåííÿ ðîçìіùåííÿ öèõ áëîêіâ:

1. Ïіñëÿ ðîçìіùåííÿ ïåðøèõ ï’ÿ-
òè áëîêіâ ç êîìàíäàìè âіäêðèéòå 
êîíòåêñòíå ìåíþ ïåðøîãî ç íèõ, 
âèêîíàéòå êîìàíäó äóáëþâàòè, ïå-
ðåìіñòіòü êîïіþ ïіñëÿ ïîïåðåäíіõ 
áëîêіâ і çìіíіòü âìіñò ïîëÿ áëîêà 
ç êîìàíäîþ âіäòâîðèòè çâóê.
2. Ïіñëÿ öüîãî çíîâó âіäêðèéòå êîí-
òåêñòíå ìåíþ ïåðøîãî áëîêà, âèêî-
íàéòå êîìàíäó äóáëþâàòè, ïðèєä-
íàéòå êîïіþ äî ïîïåðåäíіõ áëîêіâ 
і çìіíіòü âìіñò ïîëіâ áëîêіâ ç êî-
ìàíäîþ âіäòâîðèòè çâóê.

9. Çìіíіòü òëî Ñöåíè. Äëÿ öüîãî:
1. Âèáåðіòü âêëàäêó Ñöåíà.
2. Âèáåðіòü êíîï êó Îáðàòè òëî.
3. Ó âіêíі Îáåðіòü òëî âèáåðіòü ãðó-
ïó Ïіä âîäîþ.
4. Âèáåðіòü òëî Underwater 1 (àíãë. 
underwater — ïіä âîäîþ).r

10. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó ôàéëі ç іìåíåì 
âïðàâà 5.4.1.
11. Ïåðåòÿãíіòü âèêîíàâöÿ â ëіâèé 
âåðõíіé êóò Ñöåíè.
12. Óñòàíîâіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ ïî-
÷àòêîâèé íàïðÿìîê âèêîíàâöÿ âïðàâî.
13. Çàïóñòіòü ïðîєêò íà âèêîíàííÿ.
14. Ñëіäêóéòå çà âèêîíàííÿì ïðîєêòó.
15. Ïðîàíàëіçóéòå, ÷è âіäïîâіäàє ñêëàäåíèé ïðîєêò ïîñòàâ-
ëåíіé çàäà÷і. Ïîÿñíіòü ñâіé âèñíîâîê.
16. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.

Мал. 5.25. Команди 
проєкту для Задачі 1
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Çàäà÷à 2. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó äâà âèêîíàâöі, Äі-
â÷èíêà і Õëîï÷èê, îäíî÷àñíî ìàëþþòü: Äіâ÷èíêà — êâà-
äðàò çі ñòîðîíàìè ñèíüîãî êîëüîðó і äîâæèíîþ ñòîðîíè
80 êðîêіâ, à Õëîï÷èê  — ïðÿìîêóòíèê çі ñòîðîíàìè ÷åðâî-
íîãî êîëüîðó òà äîâæèíàìè 100 і 150 êðîêіâ.
1. Âіäêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.
2. Âèëó÷іòü âèêîíàâöÿ Ðóäèé êіò.
3. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ äâîõ âèêîíàâöіâ: Äіâ÷èíêó
і Õëîï÷èêà. Äëÿ çðó÷íîñòі âèáåðіòü ó âіêíі Îáåðіòü ñïðàéò
êàòåãîðіþ Ëþäè. 
4. Âèáåðіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ âèêîíàâöÿ Äіâ÷èíêà.
5. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі êîäó áëîêè ç êîìàíäàìè äëÿ öüîãî
âèêîíàâöÿ (ìàë. 5.26).
6. Âèáåðіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ âèêîíàâöÿ Õëîï÷èê.
7. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі êîäó áëîêè ç êîìàíäàìè äëÿ öüîãî
âèêîíàâöÿ (ìàë. 5.27).

Мал. 5.26. Команди 
для Дівчинки у проєкті

для Задачі 2

Мал. 5.27. Команди
для Хлопчика у проєкті

для Задачі 2
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ЛÄëÿ öüîãî ìîæíà ïåðåòÿãíóòè âñі êîìàíäè äëÿ âèêîíàâ-
öÿ Äіâ÷èíêà íà çîáðàæåííÿ âèêîíàâöÿ Õëîï÷èê â Îáëàñòі
ñïðàéòіâ, ïіñëÿ ÷îãî çìіíèòè êîëіð і âìіñò ïîëіâ áëîêіâ íà 
ïîòðіáíі.
8. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 
5.4.2.
9. Âèêîíàéòå ïðîєêò, âèáðàâøè êíîï êó Âèêîíàòè .
10. Ñïîñòåðіãàéòå çà âèêîíàííÿì ïðîєêòó.
11. Ïðîàíàëіçóéòå, ÷è âіäïîâіäàє ñêëàäåíèé ïðîєêò ïîñòàâ-
ëåíіé çàäà÷і. Ïîÿñíіòü ñâіé âèñíîâîê.
12. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
У проєкті можна використовувати різні образи виконавців. Для 

цього потрібно їх розмістити на вкладці Образи або з бібліотеки обра-
зів, або з носія, або створивши у графічному редакторі. Команди для 
змінення образів виконавця розміщуються у групі Вигляд.

У проєкті можна використовувати різних виконавців. Для цього по-
трібно їх розмістити в Області спрайтів або з бібліотеки спрайтів, або 
з носія, або створивши у графічному редакторі. 

У проєкті можна використовувати звуки. Для цього потрібно їх роз-
містити на вкладці Звуки або з бібліотеки звуків, або з носія, або за-
писати з використанням мікрофона. Команди для використання звуків 
у проєкті розміщуються у групі Звук.

У проєкті можна змінювати тло Сцени. Тло Сцени можна заван-
тажити з бібліотеки виглядів тла Сцени, або завантажити з носія, або 
створити у графічному редакторі.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå îáðàç âèêîíàâöÿ?

2. ßê ìîæíà çìіíèòè îáðàç âèêîíàâöÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ
ïðîєêòó?
3. ßê âèêîðèñòàòè ó ïðîєêòі êіëüêîõ âèêîíàâöіâ?
4. ßê ìîæíà âèêîðèñòàòè çâóêè ó ïðîєêòі?
5. ßê ìîæíà çìіíèòè òëî Ñöåíè?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×è îáîâ’ÿçêîâî ðіçíі îáðàçè îäíîãî âèêîíàâöÿ ìàþòü 

áóòè ñõîæèìè îäèí íà îäíîãî?
2. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ іíøèé îáðàç âèêîíàâöÿ âіä іíøîãî âè-
êîíàâöÿ?
3. Äëÿ êîãî ìîæíà âèêîðèñòàòè çâóêè ó ïðîєêòі: äëÿ âèêî-
íàâöÿ ÷è äëÿ éîãî îáðàçó?

5.
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Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü îáіéäå Ñöåíó

âçäîâæ її ìåæ і ïіä ÷àñ ïåðåõîäó äî іíøîãî êðàþ çìіíèòü ñâіé
îáðàç íà іíøèé, âіäòâîðèòü ïåâíèé çâóê і âèäàñòü ïîâіäîì-
ëåííÿ, äî ÿêîї ìåæі âіí ïåðåõîäèòü, òðèâàëіñòþ 4 ñ. Çáåðå-
æіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.1. 
2. Ñòâîðіòü ïðîєêò ç äâîìà âèêîíàâöÿìè, ÿêі ñïî÷àòêó çíà-
õîäÿòüñÿ ïîðó÷ îäèí ç îäíèì ó ñåðåäèíі Ñöåíè, à ïîòіì
ðóõàþòüñÿ îäèí âіä îäíîãî ó íàïðÿìêàõ ëіâîãî òà ïðàâîãî 
êðàїâ Ñöåíè, âèêîíàâøè 4 ðàçè ïåðåìіùåííÿ íà 30 êðîêіâ. 
Ïіñëÿ êîæíîãî ïåðåìіùåííÿ êîæíèé ç íèõ çìіíþє ñâіé îá-
ðàç, âіäòâîðþє ïåâíèé çâóê, ðîáèòü ïàóçó 4 ñ. Çáåðåæіòü 
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.2.
3. Ñòâîðіòü ó âáóäîâàíîìó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі òðè îáðà-
çè äåðåâà â ðіçíі ïîðè ðîêó. Îáðàçè ìîæíà ñòâîðèòè ñà-
ìîìó/ñàìіé àáî çìіíèòè îáðàç Tree 1 ç áіáëіîòåêè îáðàçіâ. 
Ñòâîðіòü ïðîєêò ç âèêîðèñòàííÿì öèõ îáðàçіâ çà ñâîїì ñöå-
íàðієì. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 5.4.3. 

4. Ñòâîðіòü ó âáóäîâàíîìó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі íîâîãî 
âèêîíàâöÿ. Çáåðåæіòü éîãî íà íîñії. Ñòâîðіòü ïðîєêò

ç âèêîðèñòàííÿì öüîãî âèêîíàâöÿ і ùå äâîõ âèêîíàâöіâ çà 
ñâîїì ñöåíàðієì. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі 
ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.4. 

5. Ñòâîðіòü ïðîєêò çà ñâîїì ñöåíàðієì ç âèêîðèñòàííÿì
êіëüêîõ âèêîíàâöіâ і êіëüêîõ їõ îáðàçіâ. Ó ïðîєêòі âè-

êîðèñòàéòå çâóêè і ðіçíі âèãëÿäè òëà Ñöåíè. Çáåðåæіòü
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.5.

6. Äîäàéòå íà âêëàäêó Êîä ãðóïó êîìàíä Ìóçèêà. Äî-
ñëіäіòü ïðèçíà÷åííÿ êîìàíä öієї ãðóïè. Ñòâîðіòü ïðîєêò
äëÿ âèêîíàííÿ âèáðàíîї âàìè ìåëîäії, âèêîðèñòîâóþ÷è
êîìàíäè öієї ãðóïè. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.6.

Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. ßêі àëãîðèòìè íàçèâàþòüñÿ ëіíіéíèìè?
2.  ßê áè âè íàçâàëè ïðîöåñ çìіíåííÿ äíÿ і íî÷і êîæíîї

äîáè?
3. ßêі ùå àíàëîãі÷íі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ó ïðèðîäі?

Ó âàøîìó æèòòі?
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У цьому пункті йтиметься про:
► циклічні процеси у природі, техніці, нашому житті;
► цикли в алгоритмах;
► цикли у Scratch-проєктах. 

ÖÈÊËІ×ÍІ ÏÐÎÖÅÑÈ

Óñіõ íàñ îòî÷óþòü ïðîöåñè, ÿêі ïîñòіéíî ïîâòîðþþòü-
ñÿ â ÷àñі. Öі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ó ïðèðîäі, òåõíіöі, íàâ-
êîëèøíüîìó æèòòі. 

●
●

● ●

    
Мал. 5.28

Ïðîöåñè, ÿêі ïîâòîðþþòüñÿ, íàçèâàþòüñÿ öèêëі÷íèìè. 

ÖÈÊËÈ Â ÀËÃÎÐÈÒÌÀÕ

Â àëãîðèòìàõ òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü öèêëè. 
Öèêë â àëãîðèòìі — öå ôðàãìåíò àëãîðèòìó, êîìàíäè 

ÿêîãî ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ áіëüøå íіæ îäèí ðàç.

●

Ðîçãëÿíåìî òàêó çàäà÷ó.
Çàäà÷à. Ó äâîðі ñòîїòü ïîðîæíÿ äіæêà ìіñòêіñòþ 50 ë. 

Є âіäðî ìіñòêіñòþ 10 ë і êîëîäÿçü (ìàë. 5.29, à). Ïîòðіáíî 
íàïîâíèòè äіæêó âîäîþ.

Äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і íàïåâíå ïîòðіáíî âèêîíà-
òè òàêèé àëãîðèòì:

5.5.  ÖÈÊËІ×ÍІ ÏÐÎÖÅÑÈ. ÀËÃÎÐÈÒÌÈ Ç ÖÈÊËÀÌÈ.
ÏÐÎЄÊÒÈ Ç ÖÈÊËÀÌÈ Â ÑÅÐÅÄÎÂÈÙІ SCRATCH 3

Ïîìіðêóéòå
● Розгляньте малюнки (мал. 5.28). У чому особливість процесів,

які на них зображено? ● Які ще циклічні процеси у природі ви знаєте?
● Чи відбуваються циклічні процеси у вашому побуті? ● Чи відбува-
ються циклічні процеси у школі?

Ïîìіðêóéòå
● Чи можна використати цикл в алгоритмах, розглянутих на по-

передніх уроках? Якщо так, то в яких саме?
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1. Ïîâòîðèòè 5 ðàçіâ 
1. Ïіäіéòè äî êîëîäÿçÿ.
2.  Íàáðàòè ç êîëîäÿçÿ ïîâíå

âіäðî âîäè.
3.  Ïіäіéòè ç ïîâíèì âіäðîì 

äî äіæêè.
4.  Âèëèòè âîäó ç âіäðà

â äіæêó.
Ó íàâåäåíîìó àëãîðèòìі 

êіëüêіñòü âèêîíàíü êîìàíä
öèêëó âіäîìà ùå äî ïî÷àòêó
éîãî âèêîíàííÿ: âîíè áóäóòü
âèêîíóâàòèñÿ ðіâíî 5 ðàçіâ.
Òàêèé öèêë íàçèâàþòü öè-
êëîì ç ëі÷èëüíèêîì.

Áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó ðîç-
â’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і íàâåäå-
íî íà ìàëþíêó 5.29, á.

ÖÈÊËÈ Ç ËІ×ÈËÜÍÈÊÎÌ 
Ó SCRATCH 3

Ó ñåðåäîâèùі Scratch 3
òåæ ìîæíà ñòâîðþâàòè ïðî-
єêòè ç öèêëàìè.

Äëÿ ñòâîðåííÿ ïðîєêòó,
ÿêèé ìіñòèòü öèêë ç ëі÷èëü-
íèêîì, ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè

áëîê ç êîìàíäîþ , 

ÿêèé ðîçòàøîâàíî ó ãðóïі
Êåðóâàííÿ.

Âñåðåäèíó öüîãî áëîêà ïî-
òðіáíî âñòàâèòè êîìàíäè, ÿêі
áóäóòü âèêîíóâàòèñÿ âêàçàíó
êіëüêіñòü ðàçіâ.

Íàâåäåìî ïðèêëàä ïðîєêòó ç öèêëîì, ó ðåçóëüòàòі âèêî-
íàííÿ ÿêîãî Ðóäèé êіò íàìàëþє îðíàìåíò (ìàë. 5.30):

а)

Кінець

Підійти до колодязя

Набрати з колодязя 
повне відро води

Підійти з повним від-
ром до діжки

Вилити воду з відра в
діжку

Початок

Повторити 5 разів

б)б)

Мал. 5.29. Блок-схема 
алгоритму наповнення діжки

водою з використанням циклу



5Р
ОЗ
ДІ

Л

Мал. 5.30. Проєкт малювання орнаменту

Îòðèìàíèé ìàëþíîê ñêëà-
äàєòüñÿ ç 12 êâàäðàòіâ, êîæíèé
ç ÿêèõ ïîâåðíóòî íà êóò 30 âіä-
íîñíî ïîïåðåäíüîãî êâàäðàòà.
Äëÿ öüîãî ó ïðîєêòі âèêîðèñòàíî 
öèêë ç ëі÷èëüíèêîì Ïîâòîðèòè
12 ðàçіâ, óñåðåäèíі ÿêîãî ðîç-
ìіùåíî êîìàíäè äëÿ ìàëþâàí-
íÿ îäíîãî êâàäðàòà, ïіñëÿ ÿêèõ
є êîìàíäà ïîâîðîòó íà 30 äëÿ ïіäãîòîâêè äî ìàëþâàí-
íÿ íàñòóïíîãî êâàäðàòà. Êóò ïîâîðîòó äîðіâíþє ñàìå 30, 
òîìó ùî öåé êóò, ïîìíîæåíèé íà êіëüêіñòü ïîâòîðåíü êî-
ìàíä öèêëó (12), äàє 360, ùî âіäïîâіäàє ïîâíîìó îáåðòó 
(30 = 360 : 12).

ßêùî çìіíèòè êіëüêіñòü ïîâòîðåíü êîìàíä öè-
êëó, íàïðèêëàä, íà 20, à êóò ïîâîðîòó çìіíèòè íà 18
(18 = 360 : 20), òî Ðóäèé êіò íàìàëþє іíøèé îðíàìåíò.

●

Орнамент (лат.
ornamentum —
прикраса) — візерунок, що 
може бути на прикрасі, 
посуді, одягу та ін., який 
складається з  художніх 
елементів, котрі 
повторюються.

Ïîìіðêóéòå
● На скільки градусів потрібно повертати виконавця при переході

до малювання наступного квадрата, якщо квадратів буде 20? 30? 40?
50? 80? 
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Ä áі

●
●

Êîìàíäó öèêëó ç ëі÷èëüíèêîì ìîæ-
íà âèêîðèñòàòè ó ïðîєêòàõ äëÿ çìіíåí-
íÿ êîëüîðó ìàëþâàííÿ. Ó Scratch 3, ÿê і â êîìï’þòåðíіé
ãðàôіöі âçàãàëі, êîæíîìó êîëüîðó âіäïîâіäàє ïåâíå ÷èñëî,
êîä öüîãî êîëüîðó. 

Ó ïðîєêòі, íàâåäåíîìó íà ìàëþíêó 5.32, ïåðåä êîìàí-
äîþ öèêëó ìіñòèòüñÿ êîìàíäà, ÿêà çàäàє ïî÷àòêîâèé êîëіð 
ìàëþâàííÿ. Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ êîìàíä öèêëó ïðè êîæíîìó
âèêîíàííі êîìàíäè çìіíèòè êîëіð îëіâöÿ íà 30 êîä êîëüîðó
îëіâöÿ çáіëüøóєòüñÿ íà 30. Òèì ñàìèì çìіíþєòüñÿ êîëіð ìà-
ëþâàííÿ ñòîðіí êâàäðàòà, ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëþíêó 5.32. 

Мал. 5.32. Проєкт малювання різнокольорового квадрата 
зі зміненням кольорів малювання в циклі

Äëÿ òèõ, õòî õî÷å çíàòè áіëüøå
Звертаємо вашу увагу, що серед команд 

циклу (мал. 5.30) дві команди 

повторюються 4 рази поспіль. Тому цей цикл 
можна записати коротше, використовуючи 
в ньому ще одну команду циклу (мал. 5.31). Такі 
цикли називаються вкладеними один в інший. 

Ïîìіðêóéòå
● Навіщо у проєктах використовувати ци-

кли? ● Чи можна замінити у проєкті цикл з лі-
чильником лінійним фрагментом?

цици

Мал. 5.31. Команди 
проєкту з вкладени-

ми циклами
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ЛÇâåðòàєìî âàøó óâàãó, ùî ó ãðóïàõ êîìàíä Âèãëÿä, 
Çâóê, Îëіâåöü є êîìàíäè, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ çìі-
íåííÿ â öèêëі ðîçìіðіâ îáðàçà âèêîíàâöÿ, ãó÷íîñòі çâóêó, 
òîâùèíè îëіâöÿ òà іíøі.

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàäà÷à. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ îðíàìåíòó.
Äëÿ öüîãî:

1. Âіäêðèéòå ñåðåäîâèùå Scratch 3.
2. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі êîäó áëîêè ç êîìàíäàìè, ÿêі íàâå-
äåíî íà ìàëþíêó 5.30 àáî íà ìàëþíêó 5.31.
3. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 
5.5-1.
4. Âèêîíàéòå ïðîєêò.
5. Çìіíіòü çíà÷åííÿ ó áëîêàõ êîìàíä, ùîá îòðèìàòè іíøі 
îðíàìåíòè:

1.  Óñòàíîâіòü êіëüêіñòü ïîâòîðåíü êîìàíä òіëà öèêëó 20, 
êóò ïîâîðîòó â îñòàííіé êîìàíäі òіëà öèêëó 18.

2. Âèêîíàéòå çìіíåíèé ïðîєêò.
3. Ïîðіâíÿéòå îòðèìàíèé îðíàìåíò ç ïîïåðåäíіì. 
4.  Óñòàíîâіòü êіëüêіñòü ïîâòîðåíü êîìàíä òіëà öèêëó 36, 

êóò ïîâîðîòó â îñòàííіé êîìàíäі òіëà öèêëó 10.
5. Âèêîíàéòå çìіíåíèé ïðîєêò.
6. Îòðèìàéòå ðіçíі îðíàìåíòè, çìіíþþ÷è êіëüêіñòü ïîâ-
òîðåíü çîâíіøíüîãî öèêëó і êóò ïîâîðîòó â îñòàííіé êî-

ìàíäі öüîãî öèêëó.
7. Çìіíþéòå çíà÷åííÿ â êîìàíäàõ öèêëó, ùîá îðíàìåíò 
ïåðåòâîðèâñÿ â êîëî. Çàïèøіòü ó çîøèò, çà ÿêîї êіëüêî-

ñòі ïîâòîðåíü êîìàíä öèêëó і ïðè ÿêîìó êóòі ïîâîðîòó âè 
îòðèìàëè êîëî.
8. Çáåðåæіòü îñòàííþ âåðñіþ ïðîєêòó ó âàøіé ïàïöі ó ôàé-
ëі ç òèì ñàìèì іìåíåì.
9. Âіäêðèéòå â ñåðåäîâèùі íîâèé ïðîєêò.
10. Ðîçìіñòіòü â Îáëàñòі êîäó áëîêè ç êîìàíäàìè, ÿêі íàâå-
äåíî íà ìàëþíêó 5.32.
11. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðà-
âà 5.5-2.
12. Âèêîíàéòå ïðîєêò.

13. Çìіíþéòå çíà÷åííÿ â êîìàíäі âñòàíîâëåííÿ ïî÷àò-
êîâîãî êîëüîðó і â êîìàíäі çìіíåííÿ êîëüîðó òà ñïîñòå-

ðіãàéòå çà çìіíåííÿì êîëüîðіâ ìàëþâàííÿ ñòîðіí êâàäðàòà.
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14. Äîäàéòå äî êîìàíä ïðîєêòó êîìàíäó âñòàíîâëåííÿ ïî-
÷àòêîâîãî çíà÷åííÿ ãó÷íîñòі çâóêó (ïåðåä öèêëîì) і êîìàí-
äó çìіíåííÿ ãó÷íîñòі çâóêó (ó öèêëі).
15. Âèêîíàéòå ïðîєêò.

16. Çìіíþéòå çíà÷åííÿ â êîìàíäі âñòàíîâëåííÿ ïî÷àò-
êîâîї ãó÷íîñòі çâóêó і â êîìàíäі çìіíåííÿ ãó÷íîñòі çâó-

êó òà ñïîñòåðіãàéòå çà çìіíåííÿì ãó÷íîñòі çâóêó ïіä ÷àñ 
ìàëþâàííÿ êâàäðàòà.
17. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Процеси, які повторюються, називаються циклічними.
Цикл в алгоритмі — це фрагмент алгоритму, команди якого мо-

жуть виконуватися більше ніж один раз.
Якщо кількість виконань команд циклу відома ще до початку їх ви-

конання, то такий цикл називають циклом з лічильником.
Для створення проєктів із циклами з лічильником потрібно вико-

ристовувати блок .

Якщо в циклі міститься команда іншого циклу, то такі цикли назива-
ються вкладеними.

У циклі можна використовувати команди змінення кольору і тов-
щини олівця, розміру образу виконавця, гучності звуку та інші.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. ßêèé ïðîöåñ íàçèâàþòü öèêëі÷íèì?

2. Ùî òàêå öèêë â àëãîðèòìі?
3. Ùî òàêå öèêë ç ëі÷èëüíèêîì? ßê âіí âèêîíóєòüñÿ?
4. ßêі öèêëè íàçèâàþòü âêëàäåíèìè?
5. ßêà êîìàíäà öèêëó ç ëі÷èëüíèêîì ó Scratch 3?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. Ó ÷îìó ïîëÿãàє çðó÷íіñòü âèêîðèñòàííÿ êîìàíäè öè-

êëó ç ëі÷èëüíèêîì â àëãîðèòìі ïîðіâíÿíî ç ëіíіéíèì àëãî-
ðèòìîì?
2. ×è â êîæíîìó àëãîðèòìі ìîæíà çàìіíèòè ïîñëіäîâíіñòü
êîìàíä, ùî ïîâèííà âèêîíàòèñÿ áіëüøå íіæ îäèí ðàç, öè-
êëîì ç ëі÷èëüíèêîì? 
3. ßêі ùå âèäè öèêëіâ âè á çàïðîïîíóâàëè äëÿ âèêîðèñòàí-
íÿ â àëãîðèòìàõ?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Çàïèøіòü ó çîøèò âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî àëãîðèòìó:

5.
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Л1. Óçÿòè ÷èñëî 5.
2. Ïîâòîðèòè 6 ðàçіâ

Äîäàòè äî ïîïåðåäíüîãî ÷èñëà 3.
3. Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò.

2. Âèêîíàéòå â çîøèòі íàâåäåíèé àëãîðèòì (ìàë. 5.33).

Кінець

Помножити попереднє 
число на 3

Початок

Повторити 4 рази

Повідомити
результат

Узяти число 2

Кінець

Помножити попереднє 
число на 3

Початок

Повторити 4 рази

Повідомити 
результат

Узяти натуральне 
число

Мал. 5.33Мал 5 33 Мал. 5.34Мал 5 34

3. Âèçíà÷òå, ÿêå ÷èñëî âçÿâ âèêîíàâåöü àëãîðèòìó (ìàë. 5.34), 
ÿêùî ïîâіäîìëåíèé íèì ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî àë-
ãîðèòìó äîðіâíþâàâ 162.
4. Ñêëàäіòü ó çîøèòі áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó íàïîâíåííÿ 
âîäîþ äіæêè ìіñòêіñòþ 56 ë, âèêîðèñòîâóþ÷è âіäðî ìіñò-
êіñòþ 8 ë.
5. Âèêîíàâåöü Êðåñëÿð ìàє òàêó ñèñòåìó êîìàíä:

Позначення команди
Переміститися на 1 клітинку праворуч, 
не залишаючи сліду

→

Переміститися на 1 клітинку вгору, 
не залишаючи сліду

↑
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Команда Позначення команди
Переміститися на 1 клітинку ліворуч, 
не залишаючи сліду

←

Переміститися на 1 клітинку вниз,
не залишаючи сліду

↓

Зафарбувати поточну клітинку Ф

Çîáðàçіòü ó çîøèòі ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ Êðåñëÿðåì íà-
âåäåíîãî öèêëó: Ïîâòîðèòè 4 ðàçè {ÔÔÔÔ} 
(ó ôіãóðíèõ äóæêàõ çàïèñàíî êîìàíäè öèêëó). 
6. Íàìàëþéòå ó çîøèòі ðåçóëüòàò 
âèêîíàííÿ â ñåðåäîâèùі Scratch 3
íàâåäåíèõ íà ìàëþíêó 5.35 êî-
ìàíä ïðîєêòó (20 êðîêіâ = 1 êëі-
òèíêà). Ïî÷àòêîâèé íàïðÿìîê âè-
êîíàâöÿ — âïðàâî.

7. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âè-
êîíàâåöü ìàëþâàòèìå ïðÿìîêóò-

íèê, çìіíþþ÷è ïðè öüîìó â öèêëі
êîëіð ìàëþâàííÿ і òîâùèíó ëіíії
ìàëþâàííÿ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âà-
øіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàí-
íÿ 5.5.7.1. Çìіíіòü êîìàíäè âñòàíîâ-
ëåííÿ ïî÷àòêîâèõ çíà÷åíü êîëüîðó
і òîâùèíè ëіíіé ìàëþâàííÿ, à òà-
êîæ êîìàíäè çìіíåííÿ êîëüîðó
і òîâùèíè ëіíіé ìàëþâàííÿ, òà ñïî-
ñòåðіãàéòå çà çìіíåííÿìè â ðåçóëü-
òàòàõ âèêîíàííÿ ïðîєêòó. Çìіíіòü
ïðîєêò òàê, ùîá ó ðåçóëüòàòі éîãî
âèêîíàííÿ áóëî íàìàëüîâàíî 4 òà-
êèõ ïðÿìîêóòíèêè, ÿêі ðîçòàøîâà-
íі îäèí ïîðó÷ ç іíøèì. Çáåðåæіòü
çìіíåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.7.2.

8. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàí-
íÿ îðíàìåíòó ç øåñòè êâàäðàòіâ çà çðàçêîì (ìàë. 5.36). 

Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàí-

Мал. 5.35. Команди
проєкту для Завдання 6

Продовження таблиці
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Лíÿ 5.5.8.1. Çìіíіòü ïðîєêò, ùîá ó ðåçóëü-
òàòі éîãî âèêîíàííÿ áóëî íàìàëüîâàíî 
îðíàìåíò ç 15 êâàäðàòіâ; 24 êâàäðàòіâ; 
25 êâàäðàòіâ; 30 êâàäðàòіâ. Çáåðåæіòü 
îñòàííіé çìіíåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.8.2. Äî-
äàéòå äî îñòàííüîãî ïðîєêòó îäðàçó ïіñ-
ëÿ âíóòðіøíüîãî öèêëó êîìàíäó ïåðåìі-
ñòèòè íà 10 êðîêіâ. Âèêîíàéòå ïðîєêò 
і ïîðіâíÿéòå ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïî-
ïåðåäíіõ і îñòàííüîãî ïðîєêòіâ. Çìіíþéòå êіëüêіñòü êðîêіâ 
ó öіé êîìàíäі і ïîðіâíþéòå ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ. 
Çáåðåæіòü îñòàííіé çìіíåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі 
ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.8.3.
9. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó ßëèíêà 8 ðàçіâ çáіëüøóє ñâîї 
ðîçìіðè íà 10 îäèíèöü ùîðàçó і ïåðåìіùóєòüñÿ ùîðàçó íà 
15 îäèíèöü ç ïàóçîþ 3 ñ. Ïî÷àòêîâå çîáðàæåííÿ ßëèíêè
ìîæíà ñòâîðèòè ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі, ìîæíà çàâàíòà-
æèòè ç áіáëіîòåêè àáî ç іíøîãî äæåðåëà. Çáåðåæіòü ïðîєêò 
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.9.
10. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ äâîõ âèêîíàâöіâ, ÿêі ðóõàþòü-
ñÿ íàçóñòðі÷ îäèí îäíîìó âіä ìåæ Ñöåíè: êîæíèé ç íèõ 
5 ðàçіâ ïåðåìіùóєòüñÿ íà 10 êðîêіâ, ïіñëÿ êîæíîãî ïåðåìі-
ùåííÿ ðîáèòü ïàóçó 4 ñ, çìіíþє îáðàç і ðîçìіðè. Çáåðåæіòü 
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.10. 

11. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó Ñîíöå ïіäíіìàєòüñÿ íàä 
ãîðèçîíòîì і çàõîäèòü çà ãîðèçîíò. Ïî÷àòêîâå ïîëîæåí-

íÿ Ñîíöÿ — ó ëіâîìó íèæíüîìó êóòі Ñöåíè. Âèêîðèñòàéòå 
âіäïîâіäíі âèãëÿäè òëà Ñöåíè. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé 
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.11.
12. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì 
https://studio.code.org/s/course3/lessons/2/levels/5. 
Âèêî íàéòå çàâäàííÿ 5–8. Çáåðåæіòü ïðîєêòè ó âàøіé 
ïàïöі ó ôàéëàõ ç іìåíàìè çàâäàííÿ 5.5.12.õ, äå õ —
íîìåð çàâäàííÿ.
13. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì 
https://studio.code.org/s/course3/lessons/3/levels/3. 
Âèêî íàéòå çàâäàííÿ 3–8. Çáåðåæіòü ïðîєêòè ó âà-
øіé ïàïöі ó ôàéëàõ ç іìåíàìè çàâäàííÿ 5.5.13.õ, äå 
õ — íîìåð çàâäàííÿ.

Мал. 5.36
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Ãîòóєìîñü äî âèâ÷åííÿ íîâîãî ìàòåðіàëó
1. ×è êîæíèé äåíü âè, âèõîäÿ÷è íà âóëèöþ, áåðåòå іç ñî-

áîþ ïàðàñîëüêó? ßêùî íå êîæíèé, òî â ÿêèõ âèïàäêàõ?
2. ×è êîæíîãî äíÿ âè éäåòå äî øêîëè? Êîëè öå íå âіä-

áóâàєòüñÿ?
3. ßêі ôðàãìåíòè àëãîðèòìó íàçèâàþòüñÿ ëіíіéíèìè,

à ÿêі — öèêëàìè?

У цьому пункті йтиметься про:
► істинні та хибні висловлювання;
► повне і неповне розгалуження;
► алгоритми з розгалуженнями;
► Scratch-проєкти з розгалуженнями.

ÂÈÑËÎÂËÞÂÀÍÍß 

Âè çíàєòå, ùî ðå÷åííÿ áóâàþòü ðîçïîâіäíі, ïèòàëüíі
é ñïîíóêàëüíі. Ðîçïîâіäíі ðå÷åííÿ ìіñòÿòü ó ñîáі ïîâіäîì-
ëåííÿ. Âîíè ìîæóòü ìіñòèòè ïåâíі âðàæåííÿ, ñóäæåííÿ,
äóìêè, âèñíîâêè. Ïðî ñóäæåííÿ і âèñíîâêè ìîæíà ñêàçà-
òè, ïðàâèëüíі âîíè ÷è íåïðàâèëüíі.

●
●
●

Мал. 5.37

Ðå÷åííÿ, ÿêå ìіñòèòü òâåðäæåííÿ ïðî ïåâíèé îá’єêò àáî
ïðî çâ’ÿçêè ìіæ îá’єêòàìè і ïðî ÿêå ìîæíà ñêàçàòè, ïðà-

áî

5.6.  ÂÈÑËÎÂËÞÂÀÍÍß. ÀËÃÎÐÈÒÌÈ Ç ÐÎÇÃÀËÓÆÅÍÍßÌÈ. 
ÏÐÎЄÊÒÈ Ç ÐÎÇÃÀËÓÆÅÍÍßÌÈ Â ÑÅÐÅÄÎÂÈÙІ SCRATCH 3

Ïîìіðêóéòå
Розгляньте світлини (мал. 5.37). Що ви можете сказати про наве-

дені речення? 
● На першій світлині зображено дощ у місті.
● На другій світлині зображено ліс улітку.
● На третій світлині зображено місто взимку.

,
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Лâèëüíå (іñòèííå) öå òâåðäæåííÿ ÷è íåïðàâèëüíå (õèáíå), 
íàçèâàþòü âèñëîâëþâàííÿì.

Ïðèêëàäàìè ïðàâèëüíèõ (іñòèííèõ) âèñëîâëþâàíü є:
 ● Óêðàїíà — öå êðàїíà Єâðîïè.
 ● Ó æîâòíі 31 äåíü.
 ● Ãóñіíü ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ìåòåëèêà.
 ● Äíіïðî äіëèòü Óêðàїíó íà Ëіâîáåðåæíó і Ïðàâîáåðåæíó.

Ïðèêëàäàìè íåïðàâèëüíèõ (õèáíèõ) âèñëîâëþâàíü є:
 ● Ó ëþòîìó çàâæäè 28 äíіâ.
 ● Ïàðîïëàâ ïëèâå ïî õìàðàõ.
 ● Àâòîìîáіëü ïëåòå ïàâóòèííÿ.
 ● Ñëîâî äåðåâî — äієñëîâî.
 ● 2,5 — öіëå ÷èñëî.

À îñü ïðèêëàäè ðå÷åíü, ÿêі íå є âèñëîâëþâàííÿìè:
 ● Çàâòðà âèïàäå ñíіã?
 ● Ïîìíîæ ÷èñëî 15 íà ÷èñëî 30.
 ● Çàâòðà áóäå äîù.

ÐÎÇÃÀËÓÆÅÍÍß Â ÀËÃÎÐÈÒÌІ

Ëþäè ÷àñòî ïðèéìàþòü ðіøåííÿ, âèêîíóþòü ðіçíі äії 
çàëåæíî âіä âèêîíàííÿ àáî íåâèêîíàííÿ ïåâíèõ óìîâ, çà-
ëåæíî âіä ïåâíèõ îáñòàâèí òîùî. Àâòîìàòè÷íі ïðèñòðîї òà-
êîæ ÷àñòî âèêîíóþòü ðіçíі äії çàëåæíî âіä ïåâíèõ óìîâ.

●

Мал. 5.38

Àëãîðèòì òàêîæ ìîæå ìіñòèòè ôðàãìåíò, ÿêèé ðîçïî-
÷èíàєòüñÿ ç êîìàíäè ïåðåâіðêè óìîâè, і, çàëåæíî âіä ðå-
çóëüòàòó âèêîíàííÿ öієї êîìàíäè (Òàê ÷è Íі), áóäå âèêî-
íóâàòèñÿ àáî îäíà ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä, àáî іíøà. Òàêèé 
ôðàãìåíò àëãîðèòìó íàçèâàþòü ïîâíèì ðîçãàëóæåííÿì.

Ïîìіðêóéòå
● Поясніть ситуації, зображені на наведених малюнках (мал. 5.38).
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Óìîâîþ â öüîìó ôðàãìåíòі ìîæóòü áóòè âèñëîâëþâàí-
íÿ, ìàòåìàòè÷íі ðіâíîñòі òà íåðіâíîñòі, çàïèòàííÿ, íà ÿêі
ïîòðіáíî âіäïîâіñòè Òàê ÷è Íі òà іí. 

Áëîê-ñõåìó ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ íàâåäåíî íà ìàëþí-
êó 5.39:

Послідовність команд 2 Послідовність команд 1

Перевірка 
умови

Ні Так

Мал. 5.39. Блок-схема повного розгалуження

Âèêîíàííÿ ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ âіäáóâàєòüñÿ òàê: âèêî-
íàâåöü âèêîíóє êîìàíäó ïåðåâіðêè óìîâè: ÿêùî ðåçóëüòàò
âèêîíàííÿ öієї êîìàíäè Òàê, òî âèêîíàâåöü âèêîíóє ïîñëі-
äîâíіñòü êîìàíä 1, ïіñëÿ ÷îãî ïåðåõîäèòü äî âèêîíàííÿ ïåð-
øîї êîìàíäè íàñòóïíîãî ôðàãìåíòà àëãîðèòìó; ÿêùî æ ðå-
çóëüòàò âèêîíàííÿ öієї êîìàíäè Íі, òî âèêîíàâåöü âèêîíóє
ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä 2, ïіñëÿ ÷îãî òàêîæ ïåðåõîäèòü äî âè-
êîíàííÿ ïåðøîї êîìàíäè íàñòóïíîãî ôðàãìåíòà àëãîðèòìó. 

Íàâåäåìî ïðèêëàä ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ â àëãîðèò-
ìі äëÿ âèçíà÷åííÿ çàêіí÷åííÿ äієñëîâà â 3-é îñîáі îäíèíè
(ìàë. 5.40).

У третій особі однини
закінчення -ить, -їть

У третій особі однини
закінчення -е, -є

У третіднини 

У третій особі
множини закінчення 

-уть, -ють?

Ні Так

Мал. 5.40. Приклад повного розгалуження
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ЛÂ àëãîðèòìàõ âèêîðèñòîâóєòüñÿ òàêîæ і íåïîâíå ðîçãà-
ëóæåííÿ. Áëîê-ñõåìó íåïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ íàâåäåíî íà
ìàëþíêó 5.41.

Послідовність команд

Перевірка 
умови

Ні Так

Мал. 5.41. Блок-схема неповного розгалуження

Âèêîíàííÿ íåïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ âіäðіçíÿєòüñÿ âіä
âèêîíàííÿ ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ òèì, ùî ïðè ðåçóëüòàòі
âèêîíàííÿ êîìàíäè ïåðåâіðêè óìîâè Íі âèêîíàâåöü îäðàçó
ïåðåõîäèòü äî âèêîíàííÿ ïåðøîї êîìàíäè íàñòóïíîãî ôðà-
ãìåíòà àëãîðèòìó.

Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä àëãîðèòìó ç íåïîâíèì ðîçãàëóæåí-
íÿì (ìàë. 5.42):

Кінець

Вийди на вулицю

Подивись у вікно

Початок

Візьми парасольку

Іде дощ?
Ні Так

Мал. 5.42. Алгоритм з неповним розгалуженням
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ÐÎÇÃÀËÓÆÅÍÍß Ó ÏÐÎЄÊÒÀÕ SCRATCH 3

Ðîçãàëóæåííÿ âèêîðèñòîâóþòü і â ïðîєêòàõ Scratch 3.
Äëÿ ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ ó Scratch 3 âèêîðèñòîâóþòü

áëîê ç êîìàíäîþ , à äëÿ íåïîâíîãî ðîçãàëóæåí-

íÿ — áëîê ç êîìàíäîþ .

Íàâåäåìî ïðèêëàäè âèêîðèñòàííÿ ðîçãàëóæåíü (ìàë. 5.43): 

  
  а)     б)

Мал. 5.43

Áëîê ç êîìàíäîþ ïåðåâіðêè óìîâè ìîæíà âèáðàòè ó ãðó-
ïі Äàò÷èêè. Ó íàâåäåíèõ ðîçãàëóæåííÿõ âèêîðèñòàíî áëîê 

ç êîìàíäîþ ïåðåâіðêè óìîâè , 

ó ÿêîìó ìîæíà âіäêðèòè ñïèñîê і âèáðàòè ïåâíó êëàâіøó 
äëÿ ïåðåâіðêè її íàòèñêàííÿ.

Ó áëîöі ç êîìàíäîþ ðîçãàëóæåííÿ ìîæíà âèêîðèñòàòè 
é іíøі áëîêè ç êîìàíäàìè ãðóïè Äàò÷èêè.

 
●

Ïіä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ áëîêà ç êîìàíäîþ çàïèòàòè і ÷å-
êàòè ç ãðóïè Äàò÷èêè ïåðåä ðîçãàëóæåííÿì ó ñàìîìó 
ðîçãàëóæåííі ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè áëîê ç êîìàíäîþ âіä-
ïîâіäü, à òàêîæ ïîòðіáíî ùå âèêîðèñòàòè áëîêè ç ãðóïè

Ïîìіðêóéòå
● Які ще блоки з командами групи Датчики можна використати
в розгалуженнях?
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Îïåðàòîðè , ùîá ïîðіâíÿòè ââåäåíó âіäïîâіäü 

ç î÷іêóâàíîþ (ìàë. 5.44). Ïðè÷îìó ñïî÷àòêó ó áëîê ðîçãà-
ëóæåííÿ ïîòðіáíî âñòàâèòè áëîê äëÿ ïîðіâíÿííÿ ç ãðóïè 
Îïåðàòîðè, à ïîòіì â ëіâå ïîëå öüîãî áëîêà âñòàâèòè áëîê 
âіäïîâіäü, à â ïðàâå — çíà÷åííÿ äëÿ ïîðіâíÿííÿ.

Мал. 5.44. Розгалуження з використанням 
команди запитати і чекати

Ïіñëÿ âèêîíàííÿ êîìàíäè çàïèòàòè і ÷åêàòè â íèæíіé 
÷àñòèíі Ñöåíè ç’ÿâëÿєòüñÿ ïîëå, ó ÿêå ïîòðіáíî ââåñòè âіä-
ïîâіäü íà çàïèòàííÿ, ïіñëÿ ÷îãî âèáðàòè êíîï êó . 

Ïðàöþєìî ç êîìï’þòåðîì
Çàäà÷à 1. Íà Ñöåíі ðîçòàøîâàíèé âèêîíàâåöü Ðóäèé êіò

і є çåëåíà ñòіíà (ìàë. 5.45). ßêùî íàòèñêàòè àáî òðèìàòè 
íàòèñíóòîþ êëàâіøó ïðàâîðó÷, âèêîíàâåöü ìàє ðóõàòèñÿ 
â íàïðÿìêó ñòіíè. Êîëè âіí äîòîðêíåòüñÿ äî ñòіíè, âіí ìàє 
ïîâåðíóòè âíèç і ïåðåìіùóâàòèñÿ âçäîâæ ñòіíè. Ñòâîðіòü 
ïðîєêò äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ öієї çàäà÷і.
1. Âіäêðèéòå ñåðåäîâèùå Scratch 3.
2. Âèáåðіòü ÿðëèê Ñöåíà ó ïðàâіé íèæíіé ÷àñòèíі âіêíà. 

3. Óñòàíîâіòü âêàçіâíèê íà êíîï êó Îáðàòè òëî і âèáå-

ðіòü êíîï êó Íàìàëþâàòè . 
4. Íàìàëþéòå ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі çåëåíèé ïðÿìîêóò-
íèê áåç ìåæ (òîâùèíà ìåæ — 0) (ìàë. 5.45). 
5. Âèáåðіòü â Îáëàñòі ñïðàéòіâ âèêîíàâöÿ. 
6. Ðîçìіñòіòü íà Îáëàñòі êîäó áëîêè ç êîìàíäàìè, ÿêі íàâå-
äåíî íà ìàëþíêó 5.45.
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Мал. 5.45. Проєкт для розв’язування Задачі 1

Âêàçіâêà. Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîëüîðó â ïîëі êîìàíäè 

, ùî òî÷íî çáіãàєòüñÿ ç êîëüîðîì ïðÿìî-

êóòíèêà, ñëіä:
1. Âèáðàòè ïîëå ç êîëüîðîì ó öüîìó áëîöі.

2. Âèáðàòè íà ïàíåëі, ùî âіäêðèєòüñÿ, êíîï êó Ïіïåòêà .
3. Âèáðàòè áóäü-ÿêó òî÷êó íà çåëåíîìó ïðÿìîêóò íèêó.
4. Çàêðèòè ïàíåëü êîëüîðіâ.

7. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà
5.6.1.
8. Çàïóñòіòü ïðîєêò íà âèêîíàííÿ.
9. Íàòèñíіòü і òðèìàéòå íàòèñíóòîþ êëàâіøó ïðàâîðó÷.
10. Ñïîñòåðіãàéòå çà äіÿìè âèêîíàâöÿ.
11. Ïðîàíàëіçóéòå, ÷è âіäïîâіäàє ñêëàäåíèé ïðîєêò ïîñòàâ-
ëåíіé çàäà÷і. Ïîÿñíіòü ñâіé âèñíîâîê. Çà ÿêîї óìîâè âèêî-
íàâåöü çóïèíèòüñÿ?
12. Çàêðèéòå âіêíî ñåðåäîâèùà Scratch 3.

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Висловлюванням називають твердження, про яке можна сказати,

правильне (істинне) воно чи неправильне (хибне).
Розгалуженням називають фрагмент алгоритму, що містить ко-

манду перевірки умови і послідовності команд, які будуть виконуватися
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Лабо не будуть виконуватися залежно від результату виконання команди 
перевірки умови.

Умовою в розгалуженні можуть бути висловлювання, математичні 
рівності та нерівності, запитання, на які потрібно відповісти Так чик Ні, 
та інше.

В алгоритмах використовують розгалуження двох видів: повне роз-
галуження (мал. 5.46) і неповне розгалуження (мал. 5.47).

Послідовність команд 2 Послідовність команд 1

Перевірка 
умови

Ні Так

Мал. 5.46. Повне розгалуження

Послідовність команд

Перевірка 
умови

Ні Так

Мал. 5.47. Неповне розгалуження
У Scratch 3 для повного розгалуження потрібно використати блок 

з командою , а для неповного розгалуження — блок з коман-

дою . Команди перевірки умови можна брати з групи Датчики. 

Для деяких з них потрібно використати блоки команд порівняння 
з групи Оператори.

Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå âèñëîâëþâàííÿ?
2. Ùî òàêå ðîçãàëóæåííÿ?
3. ßê âèêîíóєòüñÿ ïîâíå ðîçãàëóæåííÿ?
4. ßê âèêîíóєòüñÿ íåïîâíå ðîçãàëóæåííÿ?
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Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×è ìîæå ðîçïîâіäíå ðå÷åííÿ íå áóòè âèñëîâëþâàííÿì?

ßêùî òàê, íàâåäіòü ïðèêëàäè і ïîÿñíіòü ñâîþ âіäïîâіäü.
2. Â àëãîðèòìàõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ÿêèõ çàäà÷ ïîòðіáíî âè-
êîðèñòîâóâàòè êîìàíäè ðîçãàëóæåííÿ?
3. ßêі æèòòєâі ñèòóàöії ïîâ’ÿçàíі ç âèêîíàííÿì ðîçãàëóæåííÿ?
4. ×è є â óêðàїíñüêіé ìîâі âèïàäêè âèêîðèñòàííÿ ðîçãàëóæåí-
íÿ ïіä ÷àñ íàïèñàííÿ ñëіâ, ðå÷åíü?
5. ×è òðàïëÿëèñÿ âàì â іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòàõ âèïàäêè 
âèêîðèñòàííÿ ðîçãàëóæåííÿ?
6. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ âèêîíàííÿ ëіíіéíîãî ôðàãìåíòà àëãîðèò-
ìó âіä âèêîíàííÿ ðîçãàëóæåííÿ і öèêëó ç ëі÷èëüíèêîì?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ 
1. Íàâåäіòü ïðèêëàäè іñòèííèõ âèñëîâëþâàíü, õèáíèõ 

âèñëîâëþâàíü, íå âèñëîâëþâàíü.
2. Âèçíà÷òå, ÿêі ç íàâåäåíèõ ðå÷åíü є іñòèííèìè âèñëîâëþâàí-
íÿìè, õèáíèìè âèñëîâëþâàííÿìè і íå є âèñëîâëþâàííÿìè:

à) Òè — ó÷åíü 7-ãî êëàñó.
á) Ó ÿêîìó ìіñòі òè íàðîäèâñÿ?
â) Çà÷èíè âіêíî.
ã) ×èñëî 243 äіëèòüñÿ íàöіëî íà 5.
ä) Іíôîðìàòèêà — öіêàâèé ïðåäìåò.
å) Òàðàñ Øåâ÷åíêî — âåëèêèé óêðàїíñüêèé ïîåò.
æ) Çàâòðà áóäå ñèëüíèé âіòåð.

3. Âèêîíàéòå ó çîøèòі äâі÷і àëãîðèòì (ìàë. 5.48) ç ðіçíèìè
çàäàíèìè ÷èñëàìè. 
4. Ñêëàäіòü ó çîøèòі áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó ïåðåõîäó âóëè-
öі íà ïіøîõіäíîìó ïåðåõîäі çі ñâіòëîôîðîì.
5. Ñêëàäіòü ó çîøèòі áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó ïåðåõîäó âóëè-
öі íà ïåðåõîäі áåç ñâіòëîôîðà.
6. Ñêëàäіòü ó çîøèòі áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó âèçíà÷åííÿ, ÷è 
є ïîäàíèé ïðÿìîêóòíèê êâàäðàòîì. Âèêîðèñòàéòå òàêі êî-
ìàíäè: Ïîâіäîìèòè: êâàäðàò, Ïîâіäîìèòè: íå êâàäðàò, Ñó-
ñіäíі ñòîðîíè ðіâíі?, Âçÿòè ïðÿìîêóòíèê.
7. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü çà íàòèñíóòîї êëà-
âіøі Ïðîïóñê áóäå ïåðåìіùóâàòèñÿ íà 10 êðîêіâ, ÿêùî 
âêàçіâíèê áóäå çíàõîäèòèñÿ âіä âèêîíàâöÿ íà âіäñòàíі ìåí-
øå íіæ 100 êðîêіâ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàé-
ëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.7. 
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Кінець

Додати до заданого числа число 13

Початок

Помножити суму на 3 Поділити суму на 2у на 3 Поділ

Сума ділиться 
націло на 2?

Ні Так

Задати число

Повідомити 
результат

Мал. 5.48

8. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó çàëåæíî âіä âіäïîâіäі íà çàïè-
òàííÿ Ïîâåðòàòè âïðàâî? âèêîíàâåöü àáî ïîâåðíå âïðà-
âî і ïåðåìіñòèòüñÿ íà 100 êðîêіâ, àáî ïåðåìіñòèòüñÿ íà 50 
êðîêіâ ó íàïðÿìêó ðóõó. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.8.
9. Íà Ñöåíі íàìàëüîâàíî êâàäðàò, ïîôàðáîâàíèé ó çåëåíèé 
àáî ÷åðâîíèé êîëіð. Âèêîíàâåöü Ðóäèé êіò ñòîїòü ó öüîìó 
êâàäðàòі. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü ïîâіäîìèòü 
êîëіð öüîãî êâàäðàòà. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.9. 

10. Íàìàëþéòå íà Ñöåíі 5 êâàäðàòіâ, ÿêі ïîôàðáîâàíі 
â çåëåíèé àáî ÷åðâîíèé êîëіð і ðîçòàøîâàíі â ðÿä îäèí 

çà îäíèì íà âіäñòàíі 40 êðîêіâ. Äîâæèíà ñòîðîíè êîæíîãî
êâàäðàòà 70 êðîêіâ. Óñòàíîâіòü âèêîíàâöÿ Õóäîæíèê (ìîæ-
íà âèêîðèñòàòè çîáðàæåííÿ ç áіáëіîòåêè àáî ç Іíòåðíåòó) 
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â ïåðøîìó ç öèõ êâàäðàòіâ. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âè-
êîíàâåöü ïîâіäîìèòü êîëіð êîæíîãî êâàäðàòà. Çáåðåæіòü
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.10.
11. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó çà ïîñèëàííÿì https://
studio.code.org/s/course3/lessons/7/levels/1. Âèêî-
íàéòå çàâäàííÿ 1–6. Çáåðåæіòü ïðîєêòè ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëàõ ç іìåíàìè çàâäàííÿ 5.6.11.õ, äå
õ — íîìåð çàâäàííÿ.

Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ
Îöіíіòü ñâîї íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ іç öüîãî ðîçäіëó (ïî÷àò-

êîâèé, ñåðåäíіé, äîñòàòíіé, âèñîêèé ðіâåíü).
 ● Я розумію, для розв’язування яких задач доцільно скласти алго-

ритм.
 ● Я вмію виконати вже складений алгоритм із циклами з лічильником 

і з розгалуженнями.
 ● Я вмію визначити, які з алгоритмічних структур (лінійну, цикл з лі-

чильником, розгалуження) потрібно використати для складання ал-
горитму для розв’язування поставленої задачі.

 ● Я вмію скласти алгоритм із циклами з лічильником і з розгалужен-
нями в словесній формі або у графічній формі для розв’язування 
поставленої задачі.

 ● Я вмію створити проєкт у середовищі Scratch 3 з використанням
циклів з лічильником і розгалужень.
Ïîâòîðіòü òîé ìàòåðіàë, ÿêèé âè çíàєòå íåäîñòàòíüî.
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Л

розділі ви поглибите та роззширите свої знанняУ У У цьцьцьомомому р
налите навички з таких темм:ййй удудудосоо кон

► иконання проєкту;еттапи ви
► ння ролей учасників проєктуу;визначе
► ння плану виконання проєктуу;складан
► ння завдань проєкту;визначе
►  аананалілізз, оопрпрацацювювананняня матерріааліл в, виконання проєкту;попопошушукк, аа
► я результатів виконання проєкту.поподаданнн я

► Що таке проєкт? Які проєкти ви виконували в п’ятому класі?Що а е роє ? Я і роє о а ’ о асі?Щ ? Я і ’ і?Щ ? Я і ’ і?Щ
►  Чи використовували ви під час виконання проєкту знання з інших

навчальних предметів?
► Що потрібно зробити, щоб проєкт досяг успіху? 

Ñëîâî «ïðîєêò» â óêðàїíñüêіé ìîâі ìàє êіëüêà çíà÷åíü. 
Äëÿ іíæåíåðіâ ïðîєêò — öå ñóêóïíіñòü äîêóìåíòіâ, ó ÿêèõ 
îïèñóєòüñÿ ïîñëіäîâíіñòü âèãîòîâëåííÿ ÿêîãîñü, ÿê ïðàâè-
ëî íîâîãî, âèðîáó. Ëіòåðàòîðè ïіä ïðîєêòîì ðîçóìіþòü ïîïå-
ðåäíіé òåêñò ÿêîãîñü òâîðó, äèçàéíåðè — åñêіç çàäóìó ùîäî 
ñòâîðåííÿ ïåâíîãî âèðîáó òîùî.

Íàâ÷àëüíèé ïðîєêò — öå ôîðìà òà ðåçóëüòàò äіÿëüíî-
ñòі, ñïðÿìîâàíîї íà äîñÿãíåííÿ ïåâíîї íàâ÷àëüíîї ìåòè, 
ðîçâ’ÿçóâàííÿ äåÿêîї ïðîáëåìíîї çàäà÷і.

Ïðàöþþòü íàä âèêîíàííÿì ïðîєêòіâ äîâîëі ÷àñòî ãðóïà-
ìè, ðîçïîäіëèâøè ìіæ ñîáîþ çàâäàííÿ (ðîëі). 

Ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü ïåðåäáà÷àє êіëüêà åòàïіâ (ìàë. 6.1) 

Мал. 6.1. Схема етапів виконання проєкту

х

6.1. ÈÊÓÌ Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ІÍÔÎÐÌÀÖІÉÍÈÕ ÒÅÕÍÎËÎÃІÉ ÏÐÀÊÒÈ
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Ðîçãëÿíåìî, ÿêі äії âіäáóâàþòüñÿ íà êîæíîìó ç åòàïіâ:
 ● Âèçíà÷åííÿ ìåòè ïðîєêòó. Ó ìåòі çàçíà÷àєòüñÿ, ùî

ïîâèííî áóòè îòðèìàíî â ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ ïðîєêòó
(íàïðèêëàä, ñòâîðåííÿ âèñòàâêè ìàëþíêіâ, âèãîòîâ-
ëåííÿ äåÿêîãî âèðîáó, âèãîòîâëåííÿ ïðèñòðîїâ àáî îá-
ëàäíàííÿ äî óðîêіâ òîùî).

 ● Ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó, ðîçïîäіë ðîëåé ó ãðóïàõ. 
Çàçíà÷àєòüñÿ ïîñëіäîâíіñòü äіé äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè, âі-
äîáðàæàþòüñÿ òåðìіíè òà âèêîíàâöі íà êîæíîìó ç åòà-
ïіâ ïðîєêòó, çà ïîòðåáè çàçíà÷àþòüñÿ ìàòåðіàëüíі òà 
іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ çäіéñíåííÿ çà-
âäàíü. Ôîðìà ïîäàííÿ òàêîãî ïëàíó: óñíèé ïëàí, çà-
ïèñè â çîøèòі àáî êîìï’þòåðíèé òåêñòîâèé äîêóìåíò, 
ùîäåííèê ðîáіò, ïðåçåíòàöіÿ ç ïëàíîì, ñõåìà ðåàëіçàöії
ïðîєêòó (ìàë. 6.2) òà іíøі.

Мал. 6.2. Схема маршруту одноденного походу — основного етапу 
проєкту дослідження природи рідного краю

Äóæå âàæëèâèì є ïðàâèëüíî ðîçïîäіëèòè îáîâ’ÿçêè ìіæ
÷ëåíàìè ãðóïè ïðîєêòó. Â ó÷íіâñüêèõ ïðîєêòàõ îáîâ’ÿçêî-
âèì åëåìåíòîì є çäîáóòòÿ íîâèõ çíàíü і íàâè÷îê óñіìà ÷ëå-
íàìè ãðóïè, à íå òіëüêè îêðåìèìè її ó÷àñíèêàìè. Ó ïðà-
âèëüíîìó ðîçïîäіëі ðîëåé ó ãðóïі ìîæå äîïîìîãòè òàê çâàíà
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ЛTORI-ìîäåëü ïîáóäîâè ñòîñóíêіâ ìіæ ó÷àñíèêàìè ïðîєêòó. 
Ïðèíöèïè TORI — öå Trust (àíãë. — âіðà, äîâіðà): äîâіðà 
äî êîæíîãî ó÷àñíèêà/ó÷àñíèöі ïðîєêòó, âіðà ó éîãî ìîæ-
ëèâîñòі; OpennessO  (àíãë.  — âіäêðèòіñòü, ïðÿìîòà): âіëüíèé 
îáìіí äóìêàìè, іäåÿìè, ïëàíàìè, óâàãà äî äóìîê іíøèõ 
ó÷àñíèêіâ ïðîєêòó; Realization (àíãë. — ðîçóìіííÿ, âèêî-
íàííÿ): âіëüíèé âèáіð ðîëåé ó êîìàíäі, ñïîñîáіâ äîñÿãíåí-
íÿ öіëåé, ùî äàє çìîãó çáіëüøèòè çàöіêàâëåíіñòü ó ðåàëі-
çàöії ïðîєêòó; Interdependence (àíãë. — âçàєìîçàëåæíіñòü): 
âçàєìíà âіäïîâіäàëüíіñòü çà ðåçóëüòàòè ïðîєêòó, óìіííÿ 
â ïåâíèé ÷àñ áðàòè íà ñåáå ëіäåðñòâî àáî ðîëü âèêîíàâöÿ.

 ● Ïîøóê âіäîìîñòåé і äîáіð ìàòåðіàëіâ, ïîòðіáíèõ äëÿ
âèêîíàííÿ çàâäàíü ïðîєêòó. Äæåðåëàìè âіäîìîñòåé 
ìîæóòü áóòè êíèæêè, æóðíàëè, ãàçåòè, ïîâіäîìëåííÿ 
ç Іíòåðíåòó àáî òåëåáà÷åííÿ. Çáèðàòè âіäîìîñòі òàêîæ 
ìîæíà øëÿõîì îïèòóâàííÿ ñâіäêіâ ïîäіé, íàóêîâöіâ, 
ñïîñòåðåæåííÿ çà îá’єêòîì, âèìіðþâàííÿ ïàðàìåòðіâ 
îá’єêòіâ, ôîòîãðàôóâàííÿ îá’єêòіâ òîùî. Ìîæóòü òàêîæ ÿ
âèêîðèñòîâóâàòèñü ðіçíîìàíіòíі «ðîçóìíі» іíñòðóìåíòè 
ñìàðòôîíіâ і ïëàíøåòíèõ êîìï’þòåðіâ. Ïіä ÷àñ ïîøóêó 
ïîòðіáíèõ ìàòåðіàëіâ ñëіä êðèòè÷íî îöіíþâàòè çíàéäåíі
âіäîìîñòі òà äîòðèìóâàòèñÿ çàêîíó ïðî àâòîðñüêі ïðàâà, 
âêàçóâàòè äæåðåëà îòðèìàíèõ âіäîìîñòåé.

 ● Îïðàöþâàííÿ çíàéäåíèõ âіäîìîñòåé, âèêîíàííÿ çà-
âäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ ó ïëàíі ïðîєêòó. Íà öüîìó åòàïі 
êîæåí ó÷àñíèê ìàє âèêîíàòè ïîñòàâëåíå ïåðåä íèì 
çàâäàííÿ òà îòðèìàòè çàïëàíîâàíèé ðåçóëüòàò.
Äëÿ îïðàöþâàííÿ çíàéäåíèõ âіäîìîñòåé, ÿê ïðàâèëî, 

âèêîðèñòîâóþòü çàñîáè ðіçíîìàíіòíèõ іíôîðìàöіéíèõ òåõ-
íîëîãіé: ãðàôі÷íі òà âіäåîðåäàêòî ðè, òåêñòîâі ïðîöåñîðè, 
ðåäàêòîðè ïðåçåíòàöіé, êàëüêóëÿòîðè òîùî. Äîáіð çàñîáіâ 
î ïðàöþâàííÿ çàëåæèòü âіä öіëåé ïðîєêòó òà âìіíü ó÷àñíèêіâ 
ïðîєêòó ïðàöþâàòè ç ïåâíèìè êîìï’þòåðíèìè ïðîãðàìàìè.

 ● Îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі. Ðåçóëüòàòè, 
îòðèìàíі â õîäі âèêîíàíí ÿ ïðîєêòó, íåîáõіäíî ïіäñó-
ìóâàòè òà ïîäàòè ó ôîðìі, çðó÷íіé äëÿ ïðåçåíòóâàííÿ 
ðåçóëüòàòіâ àáî âèêîðèñòàííÿ. Ôîðìà ïîäàííÿ: ïðåçåí-
òàöіÿ, âåáñàéò, òåêñòîâèé äîêóìåíò, ãðàôі÷íå çîáðà-
æåííÿ òà іíøå (ìàë. 6.3).
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Мал. 6.3. Схема форм подання результатів проєкту

 ● Ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðîєêòó. Íà öüîìó åòàïі 
ïðåçåíòóþòüñÿ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîєêòó çàöіêàâëå-
íèì îñîáàì, íàïðèêëàä îäíîêëàñíèêàì/îäíîêëàñíèöÿì, 
ó÷íÿì/ó÷åíèöÿì іíøèõ êëàñіâ, áàòüêàì/ðіäíèì, çäіéñ-
íþєòüñÿ îöіíþâàííÿ ðîáîòè íàä ïðîєêòîì êîæíîãî ó÷íÿ/
ó÷åíèöі, ïіäáèâàþòüñÿ ïіäñóìêè. Áàæàíî, ùîá ðåçóëüòàò 
ïðîєêòó áóâ öіêàâèì і ïîòðіáíèì.
Âàæëèâèì є íå òіëüêè âìіñò ïðåäñòàâëåííÿ, àëå é ÷іò-

êå, ïîñëіäîâíå òà çðîçóìіëå ïîäàííÿ âіäîìîñòåé ïðî ïðîєêò
і éîãî ðåçóëüòàòè: 

 ● íàçâà òà ìåòà ïðîєêòó, ñêëàä ãðóïè ïðîєêòó òà ðîëі â íіé;
 ● çàñîáè, ìåòîäè é øëÿõè, ùî áóëè âèáðàíі äëÿ ðåàëіçàöії 

ïðîєêòó;
 ● ÿêі ñêëàäíîùі òà ïðîáëåìè òðàïèëèñÿ ó÷àñíèêàì òà 

ó÷àñíèöÿì ïðîєêòó íà øëÿõó äî éîãî ðåàëіçàöії;
 ● ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîєêòó, äîñÿãíåííÿ éîãî öіëåé;
 ● âèñíîâêè, çðîáëåíі çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ ïðîєêòó,

àáî äåìîíñòðàöіÿ ñòâîðåíîãî îá’єêòà.
Íàâåäåìî ïðèêëàä íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó, ó ÿêîìó ïî-

òðіáíî âèêîðèñòàòè çíàííÿ òà óìіííÿ ç ìàòåìàòèêè, ìèñ-
òåöòâà, êóðñó «Óêðàїíà і ñâіò: âñòóï äî іñòîðії òà ãðîìà-
äÿíñüêîї îñâіòè» òà іíôîðìàòèêè. Îïèøåìî åòàïè ïðîєêòó
òà âàðіàíò äіé, ÿêі ìîæóòü áóòè âèêîíàíі â õîäі çäіéñíåí-
íÿ ïðîєêòó «Ñèìåòðіÿ ó âіçåðóíêàõ òà îðíàìåíòàõ íàðîäіâ
ðіçíèõ êðàїí».

Âèçíà÷åííÿ ìåòè ïðîєêòó. Ñïіëüíî ç ó÷èòåëåì/ó÷è-
òåëüêîþ âèçíà÷àєòüñÿ ìåòà ïðîєêòó. Íàïðèêëàä, òàêà: Äî-
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Лñëіäèòè òðàäèöіéíі âіçåðóíêè òà îðíàìåíòè ðіçíèõ êðà-
їí ñâіòó òà âèçíà÷èòè, ó ÿêèõ îðíàìåíòàõ âèêîðèñòàíî 
ñèìåòðіþ, ÿêі âèäè ñèìåòðії âèêîðèñòîâóþòü â îðíàìåí-
òàõ. Ñòâîðèòè êîìï’þòåðíó áіáëіîòåêó ìàëþíêіâ îðíà-
ìåíòіâ ðіçíèõ êðàїí ñâіòó, ó ÿêèõ âèêîðèñòàíî ñèìåòðіþ.

Ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó, ðîçïîäіë ðîëåé ó ãðóïàõ. 
Ïëàí ïðîєêòó (ìàë. 6.4) ïîäàíî ó âèãëÿäі ñõåìè, ó ÿêіé îïè-
ñàíî äії ó÷àñíèêіâ ïðîєêòó òà òåðìіíè, âіäâåäåíі íà êîæíèé 
ç åòàïіâ ïðîєêòó.

1. Створення групи проєкту (перший день проєкту)
Група учасників проєкту – 5 осіб: Дмитренко Іван, Манченко Анастасія, 
Козак Павло, Іванченко Марія, Ткаченко Надія

2. Розподіл обов’язків (перший день проєкту)
Обрати керівника групи. Кожному з учасників обрати одну з країн чи 
регіонів світу для здійснення пошуку та добору традиційних симетрич-
них орнаментів

3. Пошук потрібних відомостей (2–4-й дні проєкту)
Учасникам проєкту, використовуючи джерела Інтернету або друковані 
джерела, дібрати зображення трьох традиційних симетричних орнамен-
тів відповідних країн з різними видами симетрії для створення малюнків

4. Опрацювання знайдених орнаментів (5–7-й дні проєкту)
Обговорити у групі дібрані кожним з учасників орнаменти та вимоги до 
формату представлення орнаментів у малюнках. Створити кожному з 
учасників в одному з графічних редакторів три малюнки з дібраними 
орнаментами певної країни (регіону)

5. Оформлення результатів діяльності (8–9-й дні проєкту)
Обговорити у групі вимоги до подання створених малюнків і підписів 
до них у спільній презентації. Розробити макет презентації (один з 
учасників групи). Вставити малюнки в презентацію та підписи до них 
(кожен з учасників на виділені слайди)

6. Представлення результатів проєкту (10-й день проєкту)
Підготувати керівнику проєкту вступне слово з характеристикою про-
єкту. Підготувати кожному учаснику/учасниці коментар до слайдів 
з малюнками, які він/вона створив/створила. Запросити учнів/учениць 
класу на презентацію результатів проєкту

Мал. 6.4. План проєкту, поданий у вигляді схеми
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Òàêó ñõåìó ìîæíà ñòâîðèòè ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі àáî 
òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі. Ïіä ÷àñ ðîçïîäіëó îáîâ’ÿçêіâ âàðòî
äîòðèìóâàòèñü îïèñàíèõ âèùå ïðèíöèïіâ TORI-ìîäåëі. 
Íàïðèêëàä:

 ● äîáіð ó÷àñíèêіâ/ó÷àñíèöü ãðóïè çäіéñíþâàòè, âðàõîâóþ÷è 
áàæàííÿ ó÷íіâ/ó÷åíèöü áðàòè ó÷àñòü ó öüîìó ïðîєêòі; 

 ● êåðіâíèêà ãðóïè âàðòî îáèðàòè ïіñëÿ ôîðìóâàííÿ ãðóïè, 
âðàõîâóþ÷è äóìêè áіëüøîñòі ó÷àñíèêіâ/ó÷àñíèöü;

 ● âèáіð êðàїíè (ðåãіîíó) äîñëіäæåííÿ òàêîæ ïîâèíåí çäіéñ-
íþâàòèñÿ ó÷íÿìè/ó÷åíèöÿìè çà áàæàííÿì. Íàïðèêëàä, 
ïåðåëіê îá’єêòіâ äîñëіäæåííÿ ìîæå ìіñòèòè áіëüøå êðàїí
(ðåãіîíіâ), íіæ ó÷àñíèêіâ/ó÷àñíèöü ãðóïè;

 ● îñíîâíі äії ïî äîáîðó ïîòðіáíèõ âіäîìîñòåé, îáґðóíòóâàííÿ 
âèçíà÷åííÿ òèïó ñèìåòðії â îðíàìåíòàõ, ñòâîðåííÿ îðíà-
ìåíòіâ, âêëþ÷åííÿ ìàëþíêіâ îðíàìåíòіâ і ïіäïèñіâ äî íèõ 
äî ïðåçåíòàöії, âèñòóï ç ïðåäñòàâëåííÿì ñâîїõ ðåçóëüòàòіâ 
ðîáîòè çäіéñíþþòü óñі ó÷àñíèêè/ó÷àñíèöі ïðîєêòó;

 ● ïîïåðåäíі é êіíöåâі ðåçóëüòàòè çäіéñíåííÿ ïðîєêòó, ñïî-
ñîáè їõ ïîäàííÿ îáãîâîðþþòüñÿ âñіìà ó÷àñíèêàìè ïðîєêòó 
(ìàë. 6.5).

Мал. 6.5

Îïèñ іíøèõ åòàïіâ ïðîєêòó ïîäàíî â ïëàíі ïðîєêòó 
(äèâ. ìàë. 6.4).

Íàéâàæëèâіøå â öüîìó ïóíêòі 
Навчальний проєкт — це форма та результат діяльності, спрямо-

ваної на досягнення певної навчальної мети, розв’язування деякої про-
блемної задачі.

Проєктна діяльність передбачає кілька етапів: визначення мети 
проєкту, складання плану проєкту, пошук відомостей і добір матері-
алів, опрацювання знайдених відомостей, виконання завдань, оформ-
лення результатів діяльності, представлення результатів проєкту.
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ЛÄàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
1. Ùî òàêå ïðîєêò? 

2. ßêі åòàïè ðåàëіçàöії ïðîєêòіâ âè çíàєòå? 
3. ßêà ìåòà ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó?
4. Ó ÿêèõ ôîðìàõ ìîæå áóòè ïîäàíî ïëàí ïðîєêòó?
5. ßêі âèìîãè äî ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðîєêòó?

Îáãîâîðіòü і çðîáіòü âèñíîâêè
1. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ íàâ÷àëüíі ïðîєêòè âіä іíøèõ ïðî-

єêòіâ?
2. ßêі íàâ÷àëüíі ïðîєêòè âè âæå ðåàëіçîâóâàëè? ßêі îñî-
áëèâîñòі їõ âèêîíàííÿ?
3. Ó ÿêèõ ïðîєêòàõ, êðіì íàâ÷àëüíèõ, âè áðàëè ó÷àñòü? 
ßêîþ áóëà ìåòà öèõ ïðîєêòіâ?
4. ßêі ç åòàïіâ ïðîєêòó áіëüø âàæëèâі? ×è ìîæíà çìіíèòè 
ïîñëіäîâíіñòü åòàïіâ âèêîíàííÿ ïðîєêòó?
5. Íà ïіäñòàâі ÷îãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ÷è äî-
ñÿã ïðîєêò ïîñòàâëåíîї ìåòè?
6. Ùî âïëèâàє íà âèáіð êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì äëÿ îïðà-
öþâàííÿ ìàòåðіàëіâ ïðîєêòіâ? ßêі ïðîãðàìè âè âèêîðèñòî-
âóâàëè äëÿ îïðàöþâàííÿ ìàòåðіàëіâ íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ 
ç ìàòåìàòèêè, óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ
1. Âèçíà÷òå ìåòó íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç êóðñó Ïіçíàєìî 

ïðèðîäó «ßê çáåðåãòè ïîâіòðÿ ÷èñòèì ó ìîєìó íàñåëåíîìó 
ïóíêòі?» òà ïåðåëіê êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì äëÿ îïðàöþ-
âàííÿ âіäîìîñòåé, îòðèìàíèõ ïіä ÷àñ ïðîєêòó.
2. Âèçíà÷òå ìåòó é îðієíòîâíèé ïåðåëіê äæåðåë äëÿ ïîøóêó 
âіäîìîñòåé äëÿ ðåàëіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç êóðñó Ìàòå-
ìàòèêè «Ãåîìåòðè÷íі ôіãóðè íà îá’єêòàõ äîâêіëëÿ». 

3. Ïðîâåäіòü îáãîâîðåííÿ òà çàïèøіòü ñïіëüíó äóìêó 
ñòîñîâíî ïëàíó ïіäãîòîâêè äî ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ

íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç ìàòåìàòèêè «Âèêîðèñòàííÿ çâè÷àé-
íèõ äðîáіâ».
4. Ïіäãîòóéòå íàáіð іëþñòðàöіé äî ìіíіïðîєêòó ç óêðàїíñüêîї 
ëіòåðàòóðè «Ñòâîðè ñâîþ êàçêó». Íàáіð іëþñòðàöіé — öå 
5–7 ìàëþíêіâ, ñòâîðåíèõ çàñîáàìè ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, 
àáî ôîòîãðàôіé, ñòâîðåíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ôîòîêàìåðè àáî 
äіáðàíèõ â Іíòåðíåòі ç äîòðèìàííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ. Çáåðå-
æіòü іëþñòðàöії ó âàøіé ïàïöі ó ïàïöі Êàçêà.
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5. Ïіäãîòóéòå â ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé òðè ñëàéäè ç âіäîìî-
ñòÿìè ïðî òðè âàøі óëþáëåíі êíèæêè äî êîëåêòèâíîãî ìі-
íіïðîєêòó ç óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè «Ìîÿ áіáëіîòåêà». Çáåðå-
æіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ìîÿ áіáëіîòåêà.
6. Ñòâîðіòü ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ïëàí ïðîєê-
òó ç êóðñó Ïіçíàєìî ïðèðîäó «Ðîñëèíè íàøîї ìіñöåâîñòі».
Óêàæіòü ó ïëàíі çàâäàííÿ äëÿ îêðåìèõ ãðóï. Çáåðåæіòü
ïëàí ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі Ìîÿ áіáëіîòåêà.
7. Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì: 
https://learningapps.org/watch?v=phoj8n9n521.

Çìіñò âïðàâè. Ðîçìіñòіòü ó ïðàâèëüíîìó ïîðÿä-
êó åòàïè çäіéñíåííÿ ïðîєêòó.

ÏÐÈÊËÀÄÈ ÏÐÎЄÊÒІÂ ÄËß ÏÐÀÊÒÈ×ÍÎЇ ÐÅÀËІÇÀÖІЇ

Ñêëàäіòü ïëàí і ðåàëіçóéòå ïðîєêò:
1. Òåìà:    Áåçïå÷íèé Іíòåðíåò. Îñâіòíі ãàëóçі: іíôîðìà-

òè÷íà, ñîöіàëüíà òà çäîðîâ’ÿçáåðåæóâàëüíà.
Ìåòà:    ñòâîðèòè ïåðåëіê íåáåçïåê Іíòåðíåòó òà ñïîñîáіâ 

їõ óíèêíåííÿ.

2. Òåìà:    Ìàòåìàòèêà òàíãðàìó. Ïðåäìåòè: ìàòåìàòèêà,
òðóäîâå íàâ÷àííÿ.

Ìåòà:    îçíàéîìèòèñÿ ç ãîëîâîëîìêîþ òàíãðàì, ñòâîðè-
òè âëàñíîðó÷ åëåìåíòè ãîëîâîëîìêè òà çáіðíèê
ñõåì äëÿ ñêëàäàííÿ.

3. Òåìà:    Ïіñåííèé êðàé. Îñâіòíі ãàëóçі: ìèñòåöüêà, ãðî-
ìàäÿíñüêà òà іñòîðè÷íà.

Ìåòà:    çíàéòè âіäîìîñòі ïðî ñëàâåòíèõ ìóçèêàíòіâ âà-
øîãî êðàþ, ñòâîðèòè ìóçè÷íó êàðòó êðàþ.

4. Òåìà:    Îáðàçíèé ñâіò Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Îñâіòíі ãàëóçі: 
ìîâíî-ëіòåðàòóðíà, ìèñòåöüêà.

Ìåòà:   ñòâîðèòè âëàñíі іëþñòðàöії äî âіðøіâ Òàðàñà
Øåâ÷åíêà, âèïóñòèòè çáіðêó âіðøіâ.

5. Òåìà:    Êîçàöüêà Óêðàїíà. Îñâіòíі ãàëóçі: ãðîìàäÿíñüêà 
òà іñòîðè÷íà, іíôîðìàòè÷íà.

Ìåòà:   ñòâîðèòè êàðòó ìіñöü êîçàöüêîї ñëàâè âàøîãî 
êðàþ (îäíîãî ç ðåãіîíіâ Óêðàїíè), ïðîâåñòè âіð-
òóàëüíó åêñêóðñіþ âèçíà÷íèìè ìіñöÿìè.

6. Òåìà:    Êîìôîðòíå òåìïåðàòóðíå ñåðåäîâèùå. Ïðåäìåò: 
ðîáîòîòåõíіêà.
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ЛÌåòà:   ñòâîðèòè ç âèêîðèñòàííÿì ìіêðîêîìï’þòåðà òà 
äàò÷èêіâ òåìïåðàòóðè ðîáîòèçîâàíó ñèñòåìó, ÿêà 
á ïîäàâàëà çâóêîâі ñèãíàëè ïðè çíèæåííі òåìïå-
ðàòóðè ïðèìіùåííÿ äî +15 Ñ (îäèí âèä ñèãíà-
ëó) òà ïðè її ïіäâèùåííі äî +25 Ñ (іíøèé âèä 
ñèãíàëó). Ñèãíàëè ïîâèííі ïîâòîðþâàòèñÿ ÷åðåç 
2 õâ, ÿêùî òåìïåðàòóðà ïðèìіùåííÿ íå ïîâåðòà-
єòüñÿ äî çàçíà÷åíîãî äіàïàçîíó.

Îöіíіòü ñâîї çíàííÿ òà âìіííÿ 
Îöіíіòü ñâîї íàâ÷àëüíі äîñÿãíåííÿ іç öüîãî ðîçäіëó (ïî-

÷àòêîâèé, ñåðåäíіé, äîñòàòíіé, âèñîêèé ðіâåíü).
 ● Я можу визначати мету проєкту.
 ● Я розрізняю джерела для пошуку відомостей до навчального про-

єкту і вмію їх добирати.
 ● Я можу навести приклади програм, які можна використати для 

о працювання отриманих у ході проєкту відомостей.
 ● Я розумію роль планування в реалізації всього проєкту.
 ● Я використовую комп’ютерні засоби для опрацювання, пошуку та 

подання відомостей про результати проєкту.
 ● Я можу добирати різні форми подання відомостей під час роботи 

над проєктом.
 ● Я можу добирати способи подання результатів проєкту.
 ● Я не відчуваю ускладнень під час розподілу обов’язків між членами 

групи в процесі роботи над навчальним проєктом. 
 ● Я дотримуюся норм міжособистісної комунікації під час роботи над 

колективним проєктом.



238

ÇÌІÑÒ

Äîðîãі ï’ÿòèêëàñíèöі òà ï’ÿòèêëàñíèêè! 
Øàíîâíі â÷èòåëüêè òà â÷èòåëі! ..........................................3

Ðîçäіë 1. Іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè òà ñèñòåìè
1.1. Îá’єêòè, їõ âëàñòèâîñòі, çíà÷åííÿ

âëàñòèâîñòåé îá’єêòà  ....................................................5
1.2. Ïîâіäîìëåííÿ, іíôîðìàöіÿ. Äàíі.

Іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè  ................................................. 11
1.3. Іíôîðìàöіéíі ñèñòåìè. Іíôîðìàöіéíі

òåõíîëîãії. Ðîëü іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé
ó æèòòі ñó÷àñíîї ëþäèíè ............................................. 18

1.4. Êîìï’þòåðè. Ïåðñîíàëüíèé êîìï’þòåð.
Êîìï’þòåð ÿê іíôîðìàöіéíà ñèñòåìà  ............................ 25

1.5. Ñêëàäîâі êîìï’þòåðіâ òà їõ ïðèçíà÷åííÿ  ....................... 32
1.6. Îïåðàöіéíà ñèñòåìà, її ïðèçíà÷åííÿ.

Ôàéëè òà ïàïêè, îïåðàöії íàä íèìè.
Ïðèêëàäíі êîìï’þòåðíі ïðîãðàìè  ................................ 40

Ðîçäіë 2. Êîìï’þòåðíі ìåðåæі. Іíòåðíåò
2.1. Êîìï’þòåðíà ìåðåæà. Ëîêàëüíі òà ãëîáàëüíі

êîìï’þòåðíі ìåðåæі  ................................................... 52
2.2. Ïîøóê âіäîìîñòåé â Іíòåðíåòі. Êðèòè÷íå

îöіíþâàííÿ ìåäіàòåêñòіâ  ............................................. 61
2.3. Çáåðіãàííÿ äàíèõ ç Іíòåðíåòó.

Àâòîðñüêå ïðàâî  ......................................................... 71
2.4. Ñïіëêóâàííÿ â Іíòåðíåòі. Åòèêåò ñïіëêóâàííÿ

â ìåðåæàõ. Áåçïå÷íå âèêîðèñòàííÿ Іíòåðíåòó  ............... 77
2.5. Ðåñóðñè Іíòåðíåòó äëÿ íàâ÷àííÿ  .................................. 84

Ðîçäіë 3. Êîìï’þòåðíі ïðåçåíòàöії
3.1. Êîìï’þòåðíà ïðåçåíòàöіÿ, її îá’єêòè.

Âèäè ñëàéäіâ  ............................................................. 93
3.2. Ðåäàãóâàííÿ òà ôîðìàòóâàííÿ òåêñòîâèõ

îá’єêòіâ íà ñëàéäі ..................................................... 101
3.3. Ãðàôі÷íі îá’єêòè ñëàéäіâ ïðåçåíòàöії  .......................... 111
3.4. Óïîðÿäêóâàííÿ ñëàéäіâ. Âèñòóï

ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíîї ïðåçåíòàöії  ................. 120



Ðîçäіë 4. Òåêñòîâі äîêóìåíòè
4.1. Òåêñòîâі äîêóìåíòè. Îá’єêòè òåêñòîâîãî äîêóìåíòà

òà їõ âëàñòèâîñòі. Ïðîãðàìè äëÿ ñòâîðåííÿ
òà îïðàöþâàííÿ òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ  ........................ 127

4.2. Ââåäåííÿ òà ðåäàãóâàííÿ òåêñòó â òåêñòîâîìó
ïðîöåñîðі Word. Ïåðåâіðêà ïðàâîïèñó ......................... 135

4.3. Îïåðàöії íàä ôðàãìåíòàìè òåêñòó â òåêñòîâîìó
ïðîöåñîðі Word  ........................................................ 144

4.4. Ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ і àáçàöіâ
ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word  .................................... 155

4.5. Ñòîðіíêè òåêñòîâîãî äîêóìåíòà òà їõ
ôîðìàòóâàííÿ. Äðóê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word  .................................... 165

Ðîçäіë 5. Àëãîðèòìè òà ïðîãðàìè
5.1. Êîìàíäè òà їõ âèêîíàâöі  ........................................... 176
5.2. Àëãîðèòìè. Ñïîñîáè ïîäàííÿ àëãîðèòìіâ .................... 180
5.3. Ñåðåäîâèùå ñòâîðåííÿ òà ðåäàãóâàííÿ

ïðîєêòіâ Scratch 3  .................................................... 189
5.4. Âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ îáðàçіâ âèêîíàâöÿ,

ðіçíèõ âèêîíàâöіâ, òëà ñöåíè òà çâóêіâ ó ïðîєêòàõ
Scratch 3  ................................................................. 198

5.5. Öèêëі÷íі ïðîöåñè. Àëãîðèòìè ç öèêëàìè. Ïðîєêòè
ç öèêëàìè â ñåðåäîâèùі Scratch 3  ............................. 209

5.6. Âèñëîâëþâàííÿ. Àëãîðèòìè ç ðîçãàëóæåííÿìè.
Ïðîєêòè ç ðîçãàëóæåííÿìè â ñåðåäîâèùі Scratch 3  ..... 218

Ðîçäіë 6. Ïðàêòèêóì ç âèêîðèñòàííÿ 
іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé

6.1. Ïðàêòèêóì ç âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ
òåõíîëîãіé  ............................................................... 229

ЗМ
ІС
Т



Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÐÈÂÊ²ÍÄ Éîñèô ßêîâè÷
ËÈÑÅÍÊÎ Òåòÿíà ²âàí³âíà

×ÅÐÍ²ÊÎÂÀ Ëþäìèëà Àíòîí³âíà
ØÀÊÎÒÜÊÎ Â³êòîð Âàñèëüîâè÷

²ÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
Ïіäðó÷íèê äëÿ 5 êëàñó

çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè

Âіäïîâіäàëüíà çà âèïóñê Íàòàëіÿ Çàáëîöüêà
Ðåäàêòîð Íàòàëіÿ Äàøêî

Îáêëàäèíêà Îëåêñàíäðà Ïàâëåíêà
Ìàêåò, õóäîæíє îôîðìëåííÿ, êîìï’þòåðíà

îáðîáêà іëþñòðàöіé Âàñèëÿ Ìàðóùèíöÿ
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà Îëåêñàíäðà Ïàâëåíêà, Þðіÿ Ëåáåäєâà

Êîðåêòîðè Ëàðèñà Ëåóñüêà, Ëþáîâ Ôåäîðåíêî

Ðåêîìåíäîâàíî Ìіíіñòåðñòâîì îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

Підручник відповідає Державним санітарним нормам і правилам 
«Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей»

Ó ïіäðó÷íèêó âèêîðèñòàíî іëþñòðàòèâíèé ìàòåðіàë ç âіäêðèòèõ äæåðåë Іíòåðíåòó, çîêðåìà 
ñàéòіâ vecteezy.com, depositphotos.com. Óñі ìàòåðіàëè â ïіäðó÷íèêó âèêîðèñòàíî ç íàâ÷àëüíîþ

ìåòîþ âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè ïðî àâòîðñüêå ïðàâî і ñóìіæíі ïðàâà.

Ïðîäàæ çàáîðîíåíî

Ôîðìàò 70100/16. Óì. äðóê. àðê. __,__. Îáë.-âèä. àðê. __,__.
Òèðàæ ________ ïð. Âèä. № ____. Çàì. № __-__-____

Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», âóë. Òèìîøåíêà, 2-ë, ì. Êèїâ, 04212.
Ñâіäîöòâî ñóá’єêòà âèäàâíè÷îї ñïðàâè ñåðіÿ ÄÊ № 5088 âіä 27.04.2016.



ДОДАТОК 2

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
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Àáçàö, ñ. 129
Àâòîðñüêі ïðàâà, ñ. 73

Á
Áðàóçåð, ñ. 62

Â
Âåáñàéò, ñ. 61
Âåáñòîðіíêà, ñ. 61
Âèðіâíþâàííÿ ààáçççàööóóó,, ñññ. 110077
Âіäñòóóïè ààáççàöііâ,, ñ.. 11555888
Âñòààââëëåííííÿÿ îîááá’’єєêêòòòààà,, ññ..  1111222999

Ã
Ãіïååððïïîîññèèëëàààííííííííÿÿ,, ñññ. 666611
Ãëîáààëüüíàà ììååððååæààà,, ññ..  5533 

Ä
Äààííіі,, ññ.. 1166
Äððóêêóóââààííííÿÿ ääîîîîêêóóóóììååíííòòàààà,, 

ññ. 113300
Äþéì, ññ.. 338

Æ
Æîðññòòêèèéé  ììààããííііòòòííííèèèèéé ääääèèèèñññêêêê, 

ñ. 3366

І
Іì’ÿ ôàééëó ààááîî ïïààïïêêêèèèè,,,, ññññ....  444422
Іíòåðíåò, ñ.. 5533
Іíôîðìàöіéíі ïðîööåñèè,, ñññ. 1133
Іíôîðìàöіéíі ñèñòåììèè, ññ. 1188
Іíôîðìàöіéíі òåõíîëîãііїї,, ññ. 2211
Іíôîðìàöіÿ, ñ. 12

Ê
Êëàâіàòóóððàà, ññ. 3333
Êëþþ÷÷îââіі ñëëîââà, ññ. 663
Êîîìïï’þþòåððíàà ìåðððååææà, ññ.. 53
Êîîìïï’þþòåððííàà ïðååççååíòààööііÿÿ,

ññ. 933
ÊÊîîììóóíííііêêàööіііééííі ïïððèèññòððîîїї, 

ññ. 55444
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ËËîîêààëëüüííàà  ììååððåææàà,, ññ. 5533

ÌÌ
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ÌÌÌààêêååååòò,, ññ.  999955
ÌÌååòòàà ïïððîîєєêêòòóó,, ññ..  22333333
ÌÌÌååððååååææííííèèéééé  ååòòòèèêêåååòò,, ññ.. 7788
ÌÌÌèèøøøààà,,, ññ.. 11144
ÌÌÌііææðððÿÿääêêîîâââèèèééé ііííòòåååððââàààëëë,, ñññ.. 111555888
ÌÌÌÌііííіііïïïïàààíííååëëëüüüü ôôôôîîðððììììààààòòòóóââààààííííííííÿÿ,, 

ññ.. 111166663333
ÌÌÌÌîîííіііòòòîîîððð ((ääääèèèèñññïïïëëåååéééé)))),,,  ññ..  333333
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ÍÍÍÍàààââââ÷÷ààààëëüüííèèèééé ïïððîîєєêêòò,, ñññ. 2223322
ÍÍÍààêêêêîîïïèèè÷÷óóâââàà÷÷÷ íííààà ææîîððñññòòêêêèèõõ 
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ÍÍîññіїї ïïîâіääîîìëååííüü, ñ. 1144
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ÎÎ
ÎÎïïòòèè÷÷ííèèéé ääèèñêê,,  ññ.. 1166
ÎÎððіієєíííòòààööііÿÿ ññòîîððііííêêèè,, ññ.. 16666

ÏÏ
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ñññ.. 222888
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ÐÐîîççììііðð ñòòîîððііíêêèè, ññ. 166
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ññ.. 4422

ÑÑ
ÑÑÑèèìììâââîîîëë, ññ. 112299
ÑÑÑëëàààéééäää, ñ. 9944
ÑÑÑìììààððòòôôôîîíí, ññ. 2299
ÑÑÑÑòòîîîððііííêàà,, ññ.. 112299
ÑÑÑóóóïïïåååððêêîîììïï’þþòòååððèè,, ññ.. 2266

ÒÒÒ
ÒÒÒÒååêêêñññòòîîîâèèéé  ïïððîîööåññîîðð,,  ñ.. 11229
ÒÒèèèïïïèèè êêêîììïï’þþòòååððііââ,, ññ.. 2266

ÔÔÔ
ÔÔààééëë,, ññ.. 4422
ÔÔååééêê,, ññ.. 6666
ÔÔëëååøøííààêêîîïïèè÷÷óóââàà÷÷

((«««ôôôëëåøøêêàà»), ññ. 3377
ÔÔÔÔîðððììàààòóââàíííÿ òååêêñòòó, ñ. 129
ÔÔÔÔðððàààããììååííòò òòååêêññòòóó,, ññ. 145

ØØØØ
ØØØðððèèèôôôòòò,, ññ. 115555

ßßß
ßßððëëèèêê, ñ. 42

ðð,,,, ññ... 333333ððð,,,,




