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 Методичні матеріали призначені для вивчення, систематизації та засво-

єння сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі, виробничій 

діяльності, ознайомлення студентів з апаратними засобами персонального 

компʼютера, видами і призначеннями програмного забезпечення, основами ро-

боти з операційною системою Windows, виконанням основних дій з обʼєктами, 

застосуванням прикладних та службових програм, основами програмування в 

середовищі Visual Basic. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації виробни-

чих процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. 

Інформація перетворилася на найважливіший ресурс  суспільства. Величезні обсяги інфор-

мації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень пот-

ребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій. Інформатиза-

ція суспільства є одним з головних показників соціально-економічного розвитку держави. 

Перехід на нові стандарти освіти в Україні призвів до зміни навчальних планів і струк-

тури дисциплін, зокрема дисципліни «Інформатика». Це обумовило необхідність створення 

нових навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій, які б відповідали сучас-

ним потребам. 

Даний посібник ставить за мету надати допомогу студентам в організації їх самостійної 

роботи по оволодінню знаннями в об’ємі діючої програми. 

Курс «Інформатика» входить в цикл професійної та практичної підготовки молодшого 

спеціаліста, є невід'ємною складовою системи підготовки працівників технологічного на-

пряму. Під час вивчення курсу студенти оволодівають сучасними методами обробки інфор-

мації за допомогою комп'ютерної техніки, використовуючи сучасне програмне забезпечення. 

Знання дисципліни необхідні спеціалістам, які повинні вміти застосовувати знання і навики в 

роботі з сучасними персональними комп'ютерами і програмним забезпеченням. 

Враховуючи вищесказане, запропоновані методичні рекомендації містять основні по-

няття, теоретичні відомості, питання для самоконтролю. Студент, який оволодів даною дис-

ципліною, повинен знати: 

- що таке інформація та її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи;  

- формулювання проблем і постановка задач; 

-  загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера з використанням про-

грамного забезпечення загального та навчального прикладного призначення; 

- побудова відповідних інформаційних, зокрема математичних моделей; 

- основи алгоритмізації і програмування; 

- принципи будови та дії комп’ютера; 

- уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібної 

інформації. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  вміти: 

- мати навички роботи з пристроями введення-виведення інформації; 

- працювати з прикладним програмним забезпеченням навчального і загального призна-

чення; 

- створювати документи за допомогою текстового редактора; 

- розв’язувати задачі за допомогою табличного процесора; 

- створювати слайдову презентацію, налаштовувати анімаційні ефекти; 

- створювати публікацію на основі шаблону; 

- працювати з інформаційно-пошуковими ними системами; 

- складати і вводити в ПК програми на мові Бейсік для розв’язування задач. 
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1.Інформаційна система та її структура. 

Інформатика. Поняття інформації. Одиниці вимірювання інформації. Історія розвитку 

обчислювальної техніки. Покоління обчислювальної техніки. Типи комп’ютерів. Стру-

ктура інформаційної системи. Основні пристрої апаратної складової, їх функції та вза-

ємодія. Техніка безпеки та підготовка ПК. 

 

Інформатика. Поняття інформації. Одиниці вимірювання інформації 

 Інформатика — це наука, яка вивчає структуру і властивості інформації, а також зако-
номірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інформації за допо-

могою комп’ютерних систем. 

 Термін інформатика походить від двох слів: інформація й автоматика. Інформатика — 

комплексна наукова й інженерна дисципліна. Можна вважати, що вона виникла одночасно з 

першими спробами механізувати й автоматизувати розумову діяльність людини. 

Основа інформатики — інформаційні технології — сукупність засобів і методів, за допомо-

гою яких здійснюються інформаційні процеси в усіх сферах життя й діяльності людини. 

Сьогодні у світі немає жодної науки, яка розвивалася б такими швидкими темпами, як інфо-

рматика. 

 Ключовим поняттям інформатики як науки є абстрактне (неозначуване) поняття — ін-

формація. Термін «інформація» походить від латинського «іnfоrmаtіо», що означає пояс-

нення, виклад, тлумачення. Поняття «інформація» багатозначне, належить до первісних по-

нять інформатики. Строгого означення йому не дають, але характеризують його, перерахо-

вуючи властивості інформації. 

Властивості інформації: 

1) Об’єктивність. Інформація — відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно 

від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього. 

2) Достовірність. Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан 

справ. На основі достовірної інформації приймаються правильні рішення. 

3) Повнота. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситу-

ації та прийняття правильного рішення. 

4) Актуальність інформації — важливість, істотність для певного часу. 

5) Корисність. Ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і 

від тих задач, які за допомогою здобутої інформації можна розв’язати. Корисність — це 

практична цінність інформації для конкретної людини. 

6) Зрозумілість. Інформація повинна бути представлена в доступному для сприйняття 

вигляді. 

Таким чином: 

 інформація — це набір відомостей про об’єкти, явища й процеси навколишнього 

світу; 

 інформація — це відомості, знання, які ми отримуємо із зовнішнього світу або які пе-

редаються від одного об’єкта до іншого (наприклад, від одного комп’ютера до іншого); 

  інформація — це загальнонаукове поняття, яке включає обмін відомостями між 

людьми, між людиною й автоматичним пристроєм, між автоматичними пристроями, обмін 

сигналами в тваринному і у рослинному світі. 

За формою подання можна виділити наступні види інформації (повідомлень): 

1) текстова — інформація, яка міститься в усій друкованій літературі або відобра-
жається технічними пристроями у вигляді текстів; 

2) графічна — картини, малюнки, графіки, діаграми, схеми тощо; 

3) звукова — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти; 

4) числова — набори числових даних; 

5) керувальна — вказівки, команди, накази, які передаються певним виконавцям; 
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6) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація 
об’єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації є wеb-сторінки. 

 

Одиниці вимірювання інформації 

 Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт.  Біт — це найменша 

порція інформації, яку одержують у виборі між двома подіями. 

 Назву «біт» для одиниці інформації обрано не випадково. Подія, що має два можливих 
варіанти, може бути записана за допомогою двох цифр: 0 і 1. Число, що набуває двох зна-

чень, називається двійковим числом, або англійською мовою Bіnаrу Dіgіt (скорочено bіt — 

біт). 

 Біт — одиниця досить дрібна, її недостатньо для вимірювання обсягів інформації, якими 

оперують сучасні комп’ютери та інші обчислювальні пристрої. Тому використовують більші 

одиниці, основною із них є байт: 

1байт = 2
3
 = 8 бітів. 

 Байт кратний біту і є послідовністю з восьми двійкових знаків 0 і 1, наприклад, 10110100 

або 00101110. 

Ще більшими одиницями інформації є одиниці, кратні байту: 

1 Кбайт (кілобайт) = 2
10

 байти = 1024 байти, 

1 Мбайт (мегабайт) = 2
10

 кілобайти = 1024 Кбайти, 

1 Гбайт (гігабайт) = 2
10

 мегабайти = 1024 Мбайти, 

1 Тбайт (терабайт) = 2
10

  гігабайти = 1024 Гбайти, 

1 Пбайт (петабайт) = 2
10

 терабайти = 1024 Тбайти. 

 Зверніть увагу, що префікс «кіло» означає не 1000, а число 1024. Саме стільки дає підне-

сення двійки в десятий степінь. 

 

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління обчислювальної техніки. 

Слово "комп'ютер" означає "обчислювач", тобто пристрій для обчислення. Історія 

розвитку обчислювальної техніки налічує кілька століть. 

Найпростішими технічними пристроями для обчислень у давнину були дерев'яні палички із зару-

бками, які називали бірками, шкіряні ремені та шнурки з вузликами. Первісні форми торгівлі зумови-

ли виникнення перших пристроїв для перетворення інформації — різних видів рахівниць. Найдавні-

шим пристроєм уважають абак. 

Найпоширеніший різновид давнього абака — це дошка, вкрита порохом, на якій легко було 

робити позначки. Таку дошку, на відміну від бірок, використовували багаторазово. Деякі різновиди 

абака мали заглиблення, куди вкладали камінці. Заповнюючи пристрій камінцями й переміщуючи їх, 

виконували дії додавання та віднімання. Згодом у Китаї за цим принципом були створені рахівниці, де 

на декілька стрижнів, що символізували розряди, нанизували по 10 кісточок, які означали одиниці. 

Лише декілька десятків років тому рахівниці були витіснені калькуляторами. 

  Леонардо да Вінчі. Вважається, що перший у світі ескізний малюнок тринадцяти-

розрядного десятинного сумуючого пристрою на базі ко-

ліщаток з десятьма зубцями був виконаний Леонардо да 

Вінчі в одному з його щоденників (вчений почав вести 

цей щоденник ще до відкриття Америки 1492 р.). 

Вільгельм Шиккард. 1623 року (більш ніж через 100 

років після смерті Леонардо да Вінчі) німецький вчений 

Вільгельм Шиккард запропонував свою модель шестиро-

зрядного десятинного обчислювача, який мав складатися 

також із зубчатих коліщаток та міг би виконувати дода-

вання, віднімання, а також множення та ділення. Ви-

находи да Вінчі та Шиккарда були знайдені лише в наш 

час і залишилися тільки на папері. 
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 Блез Паскаль 

1642 року 19-річний 

французький матема-

тик Блез Паскаль скон-

струював першу в світі 

працюючу механічну 

обчислювальну маши-

ну, відому як підсумо-

вуюча машина Паскаля 

(«Паскаліна»). Ця машина являла собою комбінацію 

взаємопов'язаних коліщаток та приводів. На 

коліщатках були зображені цифри від 0 до 9. Якщо перше коліщатко робить повний оберт 

від 0 до 9, автоматично починає рухатись друге коліщатко. Якщо і друге коліщатко доходить 

до цифри 9, починає обертатися третє і так далі. Машина Паскаля могла лише додавати та 

віднімати. 

  Готфрід Вільгельм фон Лейбніц. 

1673 року німецький математик Готфрід 

Вільгельм фон Лейбніц сконструював 

свою обчислювальну машину. На відміну 

від Паскаля, Лейбніц використав у своїй 

машині циліндри, а не коліщатка та при-

води. На циліндри було нанесено цифри. 

Кожен циліндр мав дев'ять рядків виступів 

та зубців. При цьому перший ряд мав один 

виступ, другий ряд — два виступи і так до 

дев'ятого ряду, який мав відповідно дев'ять виступів. Циліндри з виступами були пересув-

ними, оператор надавав їм певного положення. 

 Машина Лейбніца, на відміну від підсумовуючої машини Паскаля, була значно склад-

нішою за конструкцією. Вона була здатна виконувати не тільки додавання та віднімання, але 

й множення, ділення та обчислювання квадратного кореня. 

Обчислювальні машини XIX сторіччя 

Чарльз Бебідж. Винахід першої програмованої об-

числювальної машини належить видатному англійсь-

кому математику Чарлзу Бебіджу (1830 р.). Він при-

святив майже все своє життя цій праці, але так і не 

створив діючу модель. Бебідж назвав свій винахід 

«Аналітична машина». За планом машина мала діяти 

завдяки: силі пару. При цьому вона була б здатна 

сприймати команди, виконувати обчислення та видава-

ти необхідні результати у надрукованому вигляді. Про-

грами в свою чергу мали кодуватися та переноситись 

на перфокарти. Ідея використання перфокарт була за-

позичена Бебіджем у французького винахідника Жозе-

фа Жаккара (кінець XVIII ст.). Для контролю ткацьких 

операцій Жаккар використовував отвори, пробиті в картках. Картки з різним розташуванням 

отворів давали різні візерунки на плетінні тканини. По суті, Бебідж був першим, хто викори-

став перфокарти стосовно обчислювальних машин. 

 Гаспар де Проні. У своїй машині Бебідж використав також технологію обчислень, за-

пропоновану наприкінці XVIII сторіччя французьким вченим Гаспаром де Проні. Він 

розділив обчислення на три етапи: розробка чисельного методу, створення програми 
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послідовності арифметичних дій, проведення обчислень шляхом арифметичних операцій 

над числами згідно зі створеною програмою. 

 Августа Лавлейс. Серед учених, які зробили значний внесок у розвиток обчислювальної 

техніки, була математик леді Августа Лавлейс — дочка видатного англійського поета лорда 

Байрона. Саме вона переконала Бебіджа у необхідності використання у його винаході двій-

кової системи обчислення замість десяткової. Вона також розробила принципи програ-

мування, що передбачали повторення послідовності команд та виконання цих команд за 

певних умов. Ці принципи використовуються і в сучасній обчислювальній техніці. 

 Герман Холеріт. Чарлз Бебідж вперше висловив ідею використання перфокарт в об-

числювальній техніці, але реалізовано цю ідею було тільки 1887 року Германом Холерітом. 

Його машина була призначена для обробки результатів перепису населення США. Також 

Холеріт уперше застосував для організації процесу обчислення електричну силу. 

Картки використовувались для кодування даних пере-

пису, при цьому на кожну людину була заведена 

окрема картка. Кодування велося за допомогою певно-

го розташування отворів, що пробивалися в картці по 

рядках та колонках. Наприклад, отвір, що був проби-

тий в третій колонці та четвертому рядку, міг означа-

ти, що людина одружена. Коли картка, що мала розмір 

банкноти в один долар, пропускалася крізь машину, 

вона прощупувалась системою голок. Якщо навпроти 

голки з'являвся отвір, то голка проходила крізь нього і 

доторкалася до металевої поверхні, що була розташо-

вана під карткою. Контакт, який відбувався при цьому, замикав електричний ланцюг, завдя-

ки чому до результату обчислення додавалася одиниця. 

 Перші електронно-обчислювальні машини 

Перші електронні комп'ютери з'явилися в першій половині XX ст. На відміну від попередніх, 

вони могли виконувати задану послідовність операцій за програмою, що була задана раніше, 

або послідовно розв'язувати задачі різних типів. Перші комп'ютери були здатні зберігати ін-

формацію в спеціальній пам'яті. 

 Конрад Цузе. 1934 року німецький студент Конрад Цузе, який працював над дипломним 

проектом, вирішив створити у себе вдома цифрову обчислювальну машину з програмним 

управлінням та з використанням (вперше в світі) двійкової системи числення. 1937 року ма-

шина 21 (Цузе 1) запрацювала. Вона була 22-розрядною, з пам'яттю на 64 числа і працювала 

на суто механічній (важільній) базі. 

Необхідність у швидких та точних обчисленнях особливо зросла під час Другої світової вій-

ни (1939—1945 рр.) перш за все для розв'язання задач балістики, тобто науки про траєкторію 

польоту артилерійських та інших снарядів до цілі. 

 Джон Атанасов. 1937 року Джон Атанасов (американський вчений, болгарин за поход-
женням) вперше запропонував ідею використання електронних ламп як носіїв інформації. 

 Алан Тьюрінг. В 1942—1943 роках в Англії була створена за участю Алана Тьюрінга 

обчислювальна машина «Колос». В ній було 2000 електронних ламп. Машина призначалася 

для розшифрування радіограм німецького вермахту. «Колос» вперше в світі зберігав та 

обробляв дані за допомогою електроніки, а не механічно. 

 Машини Цузе та Тьюрінга були засекреченими, про їх створення стало відомо через ба-

гато років після закінчення війни. 

 Говард Айкен - Марк 1. 1944 року під керівництвом професора Гарвардського універ-
ситету Говарда Айкена було створено обчислювальну машину з автоматичним керуванням 

послідовністю дій, відому під назвою Марк 1. Ця обчислювальна машина була здатна 

сприймати вхідні дані з перфокарт або перфострічок. Машина Марк 1 була електромеханіч-

ною, для зберігання даних використовувались механічні прилади (коліщатка та перемикачі). 
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Машина Айкена могла виконувати близько однієї операції за секунду та мала величезні роз-

міри: понад 15 м завдовжки та близько 2,5 м заввишки і складалася більш ніж із 750 тисяч 

деталей. 

 Джон Моучлі та Дж. Преспер Еккерт – ЕНІАК. 1946 року групою інженерів під керів-

ництвом Джона Моучлі та Дж. Преспера Еккерта на замовлення військового відомства США 

було створено машину ЕНІАК, яка була здатна виконувати близько 3 тисяч операцій за се-

кунду. За розмірами ЕНІАК був більшим за Марк 1: понад ЗО метрів завдовжки, його об'єм 

становив 85 м3. Важив ЕНІАК ЗО тонн. Замість тисяч механічних деталей Марка 1, в 

ЕНІАКу було використано 18 тисяч електронних ламп. 

 Джон фон Нейман. Суттєвий внесок у створення ЕОМ зробив американський матема-

тик Джон фон Нейман, що брав участь у створенні ЕНІАКа. Фон Нейман запропонував ідею 

зберігання програми в пам'яті машини. Такі ЕОМ були значним кроком уперед на шляху 

створення більш досконалих машин. Вони були здатні обробляти команди в різному поряд-

ку. 

 ЕДСАК. Перша ЕОМ, яка зберігала програми у пам'яті, дістала назву ЕДСАК (Electronic 

Delay Storage Automatic Calculator — електронний калькулятор з пам'яттю на лініях затрим-

ки). Вона була створена в Кембріджському університеті (Англія) 1949 року. З того часу всі 

ЕОМ є комп'ютерами з програмами, які зберігаються у пам'яті. 

 С. Лєбєдєв – МЕОМ, ШЕОМ. 1951 року в Києві під керівництвом С. Лєбєдєва неза-

лежно було створено МЕОМ (Мала Електрична Обчислювальна Машина). 1952 року ним же 

було створено ШЕОМ (Швидкодіюча Електрична Обчислювальна Машина), яка була на той 

час кращою в світі та могла виконувати близько 8 тисяч операцій за секунду. 

 Джон Моучлі та Дж. Преспер Еккерт – UNIVAC. 1951 року компанія Джона Моучлі 
та Дж. Преспера Еккерта створила машину UNIVAC (Universal Automatic Computer — 

універсальна автоматична обчислювальна машина). Перший екземпляр ЮНІВАКа було пе-

редано в Бюро перепису населення США. Потім було створено багато різних моделей 

ЮНІВАКа, які почали застосовуватися у різних сферах діяльності. Таким чином, ЮНІВАК 

став першим серійним комп'ютером. Крім того, це був перший комп'ютер, в якому замість 

перфострічок та карток було використано магнітну стрічку. 

Покоління комп'ютерів 

Перше покоління комп'ютерів 

Такі комп'ютери, як ЕНІАК, ЕДСАК, ШЕ-

ОМ та ЮНІВАК, являли собою. лише 

перші моделі ЕОМ. Упродовж десятиріччя 

після створення ЮНІВАКа було виготов-

лено та введено в експлуатацію в США 

близько 5000 комп'ютерів. 

Гігантські машини на електронних лампах 
50-х років склали перше покоління комп'ютерів. 

 

Друге покоління комп'ютерів 

Друге покоління комп'ютерів з'явилося на по-

чатку 60-х років, коли на зміну електронним 
лампам прийшли транзистори. Винайдені 1948 

р. транзистори, як виявилось, були спроможні 

виконувати всі ті функції, які до цього часу ви-

конували електронні лампи. Але при цьому во-

ни були значно менші за розмірами та спожи-

вали набагато менше електроенергії. До того ж транзистори дешевші, випромінюють менше 

тепла та більш надійні, ніж електронні лампи. І все ж таки найдивовижнішою властивістю 

транзистора є те, що він один здатен виконувати функції 40 електронних ламп та ще й з 
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більшою швидкістю, ніж вони. В результаті швидкодія машин другого покоління виросла 

приблизно в 10 разів порівняно з машинами першого покоління, обсяг їх пам'яті також 

збільшився. Водночас із процесом заміни електронних ламп транзисторами вдосконалюва-

лися методи зберігання інформації. Магнітну стрічку, що вперше було використано в ЕОМ 

ЮНІВАК, почали використовувати як для введення, так і для виведення інформації. А в се-

редині 60-х років набуло поширення зберігання інформації на дисках. 

Третє покоління комп'ютерів 

Поява інтегрованих схем започаткувала новий етап розвитку об-

числювальної техніки — народження машин третього поколін-

ня. Інтегрована схема, яку також називають кристалом, являє 

собою мініатюрну електронну схему, витравлену на поверхні 

кремнієвого кристала площею приблизно 10 мм2. Перші інте-

гровані схеми (ІС) з'явилися 1964 року. 

Поява інтегрованих схем означала справжню революцію в об-

числювальній техніці. Одна така схема здатна замінити тисячі 

транзисторів, кожний 3 яких у свою чергу уже замінив 40 елек-

тронних ламп. Інакше кажучи, один крихітний, але складний 

кристал має такі ж самі обчислювальні можливості, як і 30-

тонний ЕНІАК! 

Швидкодія ЕОМ третього покоління збільшилася приблизно в 
100 разів порівняно з машинами другого покоління, а розміри 

набагато зменшилися. 

Четверте покоління комп'ютерів 

Четверте покоління — ЕОМ на великих ін-

тегрованих схемах. 

Розвиток мікроелектроніки дав змогу роз-

міщати на одному кристалі тисячі інтегро-

ваних схем. Так, 1980 р. центральний про-

цесор невеликої ЕОМ вдалося розташувати 

на кристалі площею 1,6 см2. Почалася епо-

ха мікрокомп'ютерів. Швидкодія сучасної 

ЕОМ в десятки разів перевищує швидкодію ЕОМ третього по-

коління на інтегральних схемах, в 100 разів — швидкодію ЕОМ 

другого покоління на транзисторах та в 10 000 разів швидкодію 

ЕОМ першого покоління на електронних лампах. 

П’яте покоління комп'ютерів. Нині створюються та розвиваються ЕОМ п'ятого покоління 
— ЕОМ на надвеликих інтегрованих схемах. Ці ЕОМ використовують нові рішення у ар-

хітектурі комп'ютерної системи та принципи штучного інтелекту. 

 

Типи комп’ютерів 

 Стаціонарний комп'ютер — це звичайний комп’ютер, який має 

такі складові: системний блок, монітор, миша, клавіатура, звукові 

колонки. Цей вид комп’ютерів ми вивчали на попередньому уроці. 

Стаціонарний — означає непереносний, який стоїть на одному міс-

ці. Зазвичай такі комп’ютери більші та потужніші за інші типи пер-

сональних комп’ютерів. 

Серед персональних комп’ютерів розрізняють сімейства, тоб-

то групи комп’ютерів, що мають однакову або схожу будову: 

- IBM-сумісні комп’ютери — сімейство персональних 

комп’ютерів, які мають архітектуру, схожу з комп’ютерами, виробленими фірмою IBM;  
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- комп’ютери Macintosh — сімейство комп’ютерів, що випускаються корпорацією 

Apple Computer. Вони є поширеними в закордонних навчальних закладах і видавничих фір-

мах. Технологія виробництва комп’ютерів Macintosh не розкривається;  

- комп’ютери Amiga — сімейство персональних комп’ютерів на базі процесорів фірми 

Motorola, які мають високі графічні та звукові характеристики. Часто їх застосовують для 

комп’ютерних ігор. 

Ноутбуки 
Другий тип комп’ютера, з яким Ви можете бути знайомі, це по-

ртативний комп’ютер або ноутбук, як його зазвичай називають. 

Ноутбук (англ. notebook — блокнот, блокнотний ПК) — порта-

тивний персональний комп’ютер, у корпусі якого об’єднані ти-

пові компоненти ПК, включаючи дисплей, клавіатуру і вказів-

ний пристрій (звичайно сенсорна панель або тачпад), а також 

акумуляторні батареї. Ноутбуки можуть працювати як від влас-

ної батареї, так і від мережі, що робить їх більш мобільними в порівнянні з настільними 

комп’ютерами, і дозволяє використовувати їх де завгодно. Ноутбуки відрізняються невели-

кими розмірами і вагою, час автономної роботи ноутбуків варіюється в межах кількох го-

дин.  

Інший варіант портативних комп’ютерів є різновид ноу-

тбука - нетбуки відрізняються малими габаритами і вагою. Од-

нак маленький розмір екрана знижує зручність роботи з таким 

пристроєм. У деякі моделі не встановлюється дисковод оптич-

них дисків. Нетбуки орієнтовані на перегляд веб-сторінок, ро-

боту з електронною поштою та офісними програмами. 

Малий розмір екрана, 

невелика клавіатура й 

низька продуктивність подібних пристроїв компен-

сується помірною ціною і відносно тривалим часом 

автономної роботи. 

Сервери 
Сервер – це комп’ютер, який є джерелом інформації 

для інших комп’ютерів в мережі. У багатьох фірм є 

файлові сервери, які використовуються співробітни-

ками для зберігання робочих файлів та іншої доку-

ментації. Сервер може бути схожий на звичайний 

настільний комп’ютер, або ж може бути великим, 

більше нагадує шафу. 

Сервери також відіграють важливу роль для 

підтримки працездатності інтернету, так як на них зберігаються абсолютно всі сайти. Коли 

ви у своєму браузері натискаєте на якесь посилання, веб-сервер надаємо вам для перегляду. 

Інші типи комп’ютерів 
Сьогодні в нашому повсякденному житті є дуже багато різних при-

строїв, які насправді є комп’ютерами, але ми їх зовсім так не 

сприймаємо. Ось кілька таких прикладів: 

 Планшетні комп’ютери 

Вони використовують сенсорний екран для набору тексту і 

навігації. Планшетний комп’ютер дозволяє працювати за допо-

могою спеціального пера, стилуса або пальців без використання 

клавіатури і миші. 
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Також такі комп’ютери можуть перетворювати рукописний текст на друкований. Деякі 

планшетні комп’ютери мають універсальну будову — екран, який обертається та відкриває 

приховану під ним клавіатуру. 

Комунікатор — кишеньковий персональний комп’ютер 

(КПК), доповнений функціональністю мобільного телефону. 

Комунікатори відрізняються від звичайних мобільних теле-

фонів наявністю досить розвиненої операційної системи. 

Встановлення додаткових програм дозволяє значно 

поліпшити функціональність комунікаторів порівняно зі 

звичайними мобільними телефонами.  

Мобільні телефони 

Багато мобільні телефони можуть виконувати такі ж 

функції, як звичайний комп’ютер, наприклад, здійснювати 

пошук в інтернеті або грати в ігри. Такі телефони ще нази-

вають смартфонами. У більшості випадків всі згадують мо-

дель телефону iphone, і незалежно від того, з якої країни 

iphone, вони повинні відрізнятися тільки якістю збірки. 

Ігрові приставки 

Ігрова консоль є спеціалізованим видом комп’ютера, 
який використовується для відеоігор. Хоча вони не так 

повно-функціональні, як настільний комп’ютер, але бага-

то нових консолей, що дозволяє навіть скористатися ін-

тернетом. 

Телевізори з виходом в ін-

тернет 

Багато телевізори зараз вклю- чають в себе програми, які доз-

воляють отримати доступ до різних типів онлайн-контенту. 

Наприклад, ви можете пе- реглядати стрічку новин 

Facebook або дивитися пото- кове відео Netflix. 

 

Структура інформаційної системи. 

Сучасний комп’ютер здатний опрацьовувати інформацію будь-якого типу — числову, 

текстову, графічну, звукову. Тому замість терміна «комп’ютер» чи «обчислювальна машина» 

стали використовувати термін «інформаційна система». Сукупність взаємопов’язаних засо-

бів, які здійснюють збирання, накопичення, збереження та опрацювання інформації, назива-

ють інформаційною системою. Вирізняють дві складові інформаційної системи — апаратну 

і програмну. Апаратна складова — це сукупність пристроїв (апаратних компонентів) 

комп’ютера, а програмна складова — сукупність програмних засобів, які забезпечують фун-

кціонування апаратної частини в різних режимах і взаємодію пристроїв комп’ютера. 

Джоном фон Нейманом у 1945 році були сформульовані принципи, на яких базується 

робота комп’ютера: принцип двійкового кодування команд та даних і принцип програмного 

управління. Згідно з принципом двійкового кодування, як дані (числові, текстові, графічні, 

звукові), так і програми їх опрацювання подаються двійковими кодами. Принцип програмно-

го управління передбачає, що всі дії комп’ютера виконуються за програмою, яка зберігається 

в його пам’яті. Пам’ять зберігає як саму програму, так і дані, які вона опрацьовує, — вхідні, 

проміжні й вихідні. Пам’ять комп’ютера є єдиною для програм і даних. Вона складається з 

певної кількості однакових комірок, які є доступними для інших пристроїв комп’ютера в до-

вільний момент часу. Така організація пам’яті називається лінійною. Комірки пам’яті послі-

довно пронумеровані. Щоб одержати доступ до вмісту комірки, достатньо вказати її номер, 

який називається адресою комірки. Принцип двійкового кодування зумовлює універсаль-

ність комп’ютера: він може опрацювати будь-яку інформацію, подану у двійкових кодах. 
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Програмне управління принципово відрізняє комп’ютер від інших обчислювальних 2 при-

строїв: розв’язання задачі комп’ютером здійснюється автоматично за програмою. 

За фон Нейманом, універсальна обчислювальна машина має складатися з таких базо-

вих компонентів (рис. 4.1):  

- арифметико-логічний пристрій, який виконує арифметичні та логічні операції;  

- пристрій управління, який організовує процес виконання програм; 

- запам’ятовуючий пристрій, або пам’ять, для збереження програм та даних;  

- зовнішні пристрої для забезпечення введення та виведення даних.  

 
Рис. 1.1. Схема функціонування комп’ютера 

Спершу до пам’яті комп’ютера за допомогою зовнішніх пристроїв вводиться програ-

ма та необхідні дані. Програма складається з послідовності окремих команд. Пристрій 

управління зчитує першу команду за її адресою в пам’яті, розшифровує команду, вибирає з 

пам’яті необхідні дані й організує виконання потрібної дії. Безпосереднім виконавцем дій є 

арифметико-логічний пристрій. Одержаний результат записується в пам’ять комп’ютера. 

Команди виконуються одна за одною, доки чергова команда не виявиться ознакою кінця 

програми. У такому випадку виконання програми завершується. Серед команд програми мо-

же бути команда введення або виведення інформації. У такому разі перевіряється готовність 

до роботи відповідного зовнішнього пристрою, після чого здійснюється виконання команди. 

У процесі розвитку комп’ютерної техніки відбулися зміни у структурі й організації 

комп’ютера. Так, арифметико-логічний пристрій і пристрій управління поєднано в один при-

стрій — процесор (від англ. processing — обробка). 

 

Основні пристрої апаратної складової, їх функції та взаємодія. 

Пристрої, які входять до складу персонального комп’ютера, можна поділити на осно-

вні та допоміжні (периферійні). Основними пристроями комп’ютера є системний блок, кла-

віатура, монітор та маніпулятор «мишка». У системному блоці знаходяться основні елемен-

ти, що здійснюють опрацювання даних. За допомогою клавіатури користувач вводить інфо-

рмацію до комп’ютера. Результати виконання програми відображаються на моніторі. Мані-

пулятор «миша» керує курсором на екрані монітора та виконує різні операції. До системного 

блока під’єднуються пристрої: маніпулятор «миша», друкарський пристрій (принтер), сканер 

тощо.  

Системний блок 

Центральним пристроєм комп’ютера є системний блок. Він містить материнську 

плату (рис. 1), накопичувачі на гнучких та жорстких магнітних дисках, на лазерних дисках, 

блок живлення з вентилятором, звукову карту, відеокарту  та інші електронні схеми 

(мікропроцесор, пам’ять, контролери та ін.).  

 Материнська плата. На материнській платі розміщуються процесор, модулі пам’яті, 

системна шина, порти (роз’єми) для підключення інших пристроїв. Процесор виконує всі дії 

з опрацювання інформації та керує роботою комп’ютера. Команди і проміжні результати 

зберігаються в оперативній пам’яті. Із процесором й оперативною пам’яттю ми більш дета-
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льно познайомимося далі. Обмін даними між окремими елементами комп’ютера здійснюєть-

ся через системну шину. Зовнішні пристрої (клавіатура, мо-

нітор, дисководи, миша тощо) під’єднуються до комп’ютера 

через роз’єми (слоти) адаптерів й контролерів, уставлених у 

материнську плату. Наприклад, відеоконтролер (або відео-

карта, відеоадаптер) створює сигнали для монітора, а до 

звукової карти (або звукового адаптера) підключаються ко-

лонки та мікрофон. Наявність вільних роз’ємів на материн-

ській платі дозволяє під’єднувати до комп’ютера нові при-

строї, заміняти пошкоджені або застарілі. 

Головним елементом комп’ютера є процесор (рис. 

1.3.). Ця невелика електронна схема являє собою тонку пла-

стинку кристалічного кремнію, на якій розміщено сотні ти-

сяч транзисторів. Пластинка разом із транзисторами вмон-

товується в дуже маленький плоский корпус 

— тому процесор називають також мікроп-

роцесором. Саме процесор виконує всі дії з 

опрацювання інформації та керує роботою 

комп’ютера.  

Процесор має власну невелику швид-

кодоступну пам’ять, елементи якої назива-

ються регістрами. У них містяться: коман-

да, що виконується в поточний час; дані, які обробляє ця команда; результат виконання ко-

манди. Регістри зберігають інформацію лише на термін виконання команди. Ємність регістра 

вимірюється в бітах. Кількість бітів, що зберігаються в регістрі, називається розрядністю 

регістра. Від розрядності регістрів значною мірою залежить швидкодія процесора, тому ро-

зрядність регістрів застосовують як характеристику процесора. Перші персональні 

комп’ютери мали 8-розрядні процесори, наступні моделі процесорів були вже 16-

розрядними. Сучасні комп’ютери мають 32- та 64-розрядні процесори, а на зміну їм йдуть 

128-розрядні. Важливою характеристикою процесора є його тактова частота. Тактова ча-

стота визначає кількість елементарних операцій, які процесор виконує за 1 секунду. Тактова 

частота вимірюється в мегагерцах (МГц) та гігагерцах (ГГц). 1 МГц означає виконання 10
6
 

операцій за секунду, 1 ГГц — 10
9
 операцій за секунду. Сучасні комп’ютери мають частоту 

1,5–3,5 ГГц і більше. Процесори виготовляються різними фірмами, які позначають тип своєї 

продукції. Найбільш відомими є процесори фірми Intel, яка першою розпочала їх виробницт-

во в 1971 році. Фірмою було виготовлено спочатку процесор Intel 4004, а далі — більш дос-

коналі: Intel 8008, Intel 8080 (з якого і почалося масове виробництво та широке використання 

мікрокомп’ютерної техніки), Intel 80286, 80386, 80486, Pentium, Celeron, Pentium II, Pentium 

III, Pentium IV, Pentium D, Core 2 Duo, Xeon Quad-Core. Сьогодні також широко розповсю-

джені процесори інших фірм: AMD, Cyrix. 

 Таким чином, головними характеристиками мікропроцесора є розрядність, так-

това частота, а також його тип. 

Пам’ять комп’ютера — це пристрій, призначений для зберігання інформації. 

Пам’ять комп’ютера можна розділити на внутрішню та зовнішню. Внутрішня пам’ять являє 

собою набір окремих мікросхем. До внутрішньої пам’яті відносяться: оперативний за-

пам’ятовуючий пристрій (ОЗП), або оперативна 

пам’ять; постійний запам’ятовуючий пристрій 

(ПЗП); кеш-пам’ять. Оперативна пам’ять (рис. 

1.4) призначається для зберігання програм і да-

них, з якими працює процесор у поточний мо-

мент.  



14 

 

Оперативну пам’ять ще називають RAM (від англ. Random Access Memory — пам’ять 

з довільним доступом). Довільний доступ до комірок пам’яті означає, що всі комірки є одна-

ково доступними в будь-який момент часу. Обмін даними між процесором і пам’яттю відбу-

вається дуже швидко, звідси походить і її назва — «оперативна». Однак усі дані, що міс-

тяться в комірках оперативної пам’яті, зберігаються тільки впродовж того часу, доки 

комп’ютер включений. При вимкненні комп’ютера вміст пам’яті зникає. Сучасні комп’ютери 

мають оперативну пам’ять обсягом у 256 Мб або більше, наприклад 512 Мб, 1, 2, 4 Гб тощо.  

Постійний запам’ятовуючий пристрій, або ROM (від англ. Read Only Memory —  

пам’ять тільки для читання), призначається для постійного збереження інформації. У постій-

ній пам’яті зберігаються необхідні для завантаження комп’ютера програми, які тестують 

клавіатуру і оперативну пам’ять, зчитують характеристики дисків, шукають диск з операцій-

ною системою та передають керування завантажувачу операційної системи. До внутрішньої 

пам’яті відноситься й кеш-пам’ять. Ця пам’ять входить до складу процесора і призначена 

для тимчасового збереження програм і даних, що часто використовуються. Час доступу до 

вмісту кеш-пам’яті в декілька разів менший, ніж до вмісту оперативної пам’яті, тому вона є 

«надоперативною». Кеш-пам’ять врівноважує швидкості роботи процесора й більш повільної 

оперативної пам’яті. 

Зовнішня пам’ять призначена для тривалого зберігання інформації і даних. Пристрої 

зовнішньої пам’яті називаються накопичувачами і складаються з двох частин: · 

 носія — пристрою, на якому зберігається інформація;  

 привода — пристрою, призначеного для зчитування інформації з носія та запису ін-
формації на носій.  

До пристроїв зовнішньої пам’яті відносяться: накопичувачі на гнучких та жорстких 

дисках, компакт-дисках, флоптичних дисках, флеш-пам’ять. Пристрої зовнішньої пам’яті ха-

рактеризуються такими показниками: ємність носія, час доступу до інформації, тобто швид-

кість запису та зчитування даних, надійність збереження інформації.  

Накопичувач на гнучких магнітних дисках 

призначається для перенесення невеликих обсягів 

інформації. Його привод називається дисководом 

і вмонтовується в системний блок, носієм є гнуч-

кий диск (від англ. floppy disk), або дискета (рис. 

1.5). Зараз використовуються дискети розміром 

3,5 дюйма у діаметрі (пишуть «3,5 диск»). Дискета містить пластину з магнітним покриттям, 

на яку записується інформація. Щоб запобігти забрудненню і пошкодженням, пластини роз-

міщують в жорстких пластмасових корпусах. Ємність сучасних 3,5 дискет — 1,44 Мб та 2,88 

Мб. 

 При використанні дискет потрібно пам’ятати, що з ними тре-

ба поводитися обережно: їх треба акуратно, без зайвих зусиль встав-

ляти в дисковод, не можна перегинати, здавлювати, торкатися до ві-

дкритих частин магнітного покриття. Звісно, дискети не можна під-

носити до магніту, не слід допускати потрапляння пилу або рідини 

на диск. Бажано дискети зберігати у вертикальному положенні в за-

критих коробках.  

Накопичувач на жорсткому магнітному диску (від англ. hard 

disk), або вінчестер, призначений для тривалого збереження інформації, яка використовуєть-

ся при роботі з комп’ютером. Вінчестер (рис. 1.6) — це кілька твердих круглих пластин, які 

закріплюються на одному стержні й розташовуються в герметичному корпусі. Ємність су-

часних жорстких магнітних дисків — від 40 Гб і вище, наприклад: 80, 120, 160, 200, 500 Гб 

тощо. Швидкість запису та зчитування інформації з вінчестера в тисячі разів вища, ніж для 

гнучких дисків. 
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Накопичувачі на лазерних (оптичних) дис-

ках (рис. 1.7.) призначені для тривалого збере-

ження інформації середнього обсягу (приблизно 

800 Мб). Приводом таких оптичних накопичува-

чів є оптичний дисковод, носієм — CD (Compact 

Disk — 4 компакт-диск).  

Спочатку оптичні приводи дозволяли 

тільки зчитувати інформацію з компакт-диска 

CDROM (Compact Disk Read Only Memory — 

компакт-диск — пам’ять тільки для читання). Із появою приводів для запису та зчитування 

лазерних дисків розповсюдженими стали різновиди компакт-дисків — CD-R та CD-RW, які 

надали можливість для запису інформації на лазерні диски за допомогою комп’ютера. На 

CD-R  інформацію можна записати лише один раз, а на CD-RW  — багато разів (до 1000). 

Час доступу до даних лазерного диска значно менший, ніж для магнітних дисків. Це дозво-

ляє розробникам постійно підвищувати швидкість обертання дисків. За одиницю швидкості 

береться швидкість обертання аудіо- компакт-диска (150 Кб/с). Приводи СD-ROM так і поз-

начаються: з подвоєною швидкістю —2х (тобто 300 Кб/с), збільшеною у чотири рази — 4х 

тощо. Сучасні приводи мають швидкість, збільшену в 52 рази (52х). Приводи для читання та 

запису інформації на CD-RW мають окремі позначення швидкостей для запису, перезапису 

та читання. Запис відео, звуку здійснюється на цифрові диски — DVD (Digital Versatile Disk 

— цифровий диск), які за сутністю є вдосконаленням CD-ROM. Запис та зчитування інфор-

мації з DVD відбувається за допомогою DVD-привода — дисковода. DVD-диски можуть 

зберігати до 42 Гб інформації, найпоширенішими є DVD-диски ємністю 4,7 Гб. 

Останнім часом як пристрій зовнішньої пам’яті широко використовується флеш-

пам’ять – мініатюрні брелки з розʼємом USB. Флеш-пам’ять — це мікросхема, яка для 

зручності вмонтовується в невеликий корпус (рис. 1.8).  

Дані у флеш-пам’яті зберігаються в комірках-транзисторах особливої будови. Основ-

ними перевагами цього накопичувача є: низьке енергоспоживання, широкий діапазон ємнос-

ті (від 16 Мб до 8 Гб), висока надійність збереження інформації, відносно висока швидкодія, 

компактність. Назву цій пам’яті було надано компанією Toshiba під час розробки перших мі-

кросхем флеш-пам’яті (від англ. flash — спалах, миготіння, короткий кадр) у 80-х роках ХХ 

століття для підкреслення швидкості видалення даних. Сьогодні флеш-пам’ять використо-

вують у різноманітних цифрових пристроях — принтерах, телефонах, годинниках, телевізо-

рах, пральних машинах, фотокамерах тощо. 

 
Рис. 1.8. Моделі флеш-пам’яті 

Клавіатура.  Клавіатура призначена для введення до комп’ютера символьної інфор-

мації (літер, цифр, розділових знаків) та для керування роботою персонального комп’ютера. 

За способом під’єднання клавіатури бувають: 

Провідні - під’єднання до портів PS/2 або USB. 

Безпровідні – під’єднання до інфрачервоного чи іншого порту. 
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Клавіатури мають по 101-104 клавіші, розміщені за стандартом QWERTY (у верхньо-

му лівому кутку літерної частини клавіатури знаходяться клавіші Q, W, E, R, T, Y). 

Відрізняються вони лише незначними варіаціями розташування й формами службових 

клавіш, а також особливостями, зумовленими мовою, що використовується. 

 
Рис. 1.9. Клавіатура ПК. 

Усю сукупність клавіш клавіатури розбито на декілька груп:  

 алфавітно-цифрові;  

 функціональні;  

 службові для керування курсором;  

 спеціальні; 

 мала цифрова клавіатура. 
Основне призначення алфавітно-цифрових клавіш - введення знакової інформації і ко-

манд, які набираються по буквах. Кожна клавіша може працювати у двох режимах (регіст-

рах) і, відповідно, може використовуватися для введення декількох символів. Переключення 

між нижнім регістром (ввід малих символів) і верхнім регістром (ввід великих символів) 

здійснюється при натисненні клавіші <SHIFT> (нефіксоване переключення) або за допомо-

гою клавіші <CAPS LOCK> (фіксоване переключення).  

Група функціональних клавіш включає дванадцять клавіш, позначених від F1 до F12, і 

розташованих у верхній частині клавіатури. Функції цих клавіш залежать від конкретної, 

працюючої у даний момент часу програми, а в деяких випадках і від операційної системи. 

Жорсткого закріпленого значення клавіш немає.  

     

 Головними спеціальними клавішами є: 

Esc 

Tab 

– відміна дії або команди, вихід із програми; 

- перехід курсору на 8 позицій вправо (абзацний відступ); 

Enter – підтвердження введення команди; 

Caps Lock – фіксація/відміна режиму набору великих літер; 

Num Lock – активізація цифрової клавіатури; 

Shift – перехід до верхнього регістру; 

Insert(Ins) – включення/виключення режиму вставки; 

Delete(Del) – вилучення символу під курсором; 

Backspace – вилучення символу перед курсором; 

Print Screen – дозволяє скопіювати вміст екрану у буфер обміну і надалі уставляти 

його у текстовий чи графічний документ. Комбінація клавіш Alt+ Print 

Screen дозволяє скопіювати лише активне вікно; 

Pause 

 

Scroll Lock 

– зупиняє виконання програми. Для продовження слід натиснути кла-

вішу Enter; 

- дозволяє/забороняє пересування виділеного елементу клавішами пе-

ресування курсору (засвічується індикатор Scroll Lock). 

Ctrl, Alt           – використовуються в комбінації з іншими клавішами, для зміни їх зна-

чень 
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Рис. 1.10. Маніпулятор "миша" 

Рис. 1.11. 
Джойстик 

                  Службові (клавіші керування курсором): 

Home – переміщення курсору на початок рядка; 

End – переміщення курсору в кінець рядка; 

 – перевід курсору вправо; 

 – перевід курсору вліво; 

 – перевід курсору на позицію вверх; 

 – перевід курсору на позицію вниз; 

  
Решта клавіш (Enter,  /, *, +, -) виконують свої функції незалежно від вибраного режиму. 

Windows-клавіші 

З’явилися після виходу операційної системи Windows  і призначені для швидкого ви-

клику головного меню операційної системи та контекстного меню для виділеного елементу. 

Блок клавіш енергозберігаючого режиму 

Сучасні комп’ютери з форм-фактором АТХ спроможні програмно керувати живленням та 

режимом енергозбереження, тому на сучасних клавіатурах містяться клавіші: 

Turn Off – вимкнути комп’ютер. 

Sleep – перевести комп’ютер в режим енергозбереження. 

Wake Up – вивести комп’ютер з режиму енергозбереження. 

Слід пам’ятати, що не всі комп’ютери здатні коректно виходити з режиму енергозбереження, 

тому варто заздалегідь перевірити функції цих клавіш. 

 

Маніпулятори 

Маніпулятор «миша» (рис. 1.10.) призначається для 

керування положенням курсора на екрані монітора і вибору 
режимів роботи програми. Миші, що використовуються для 

роботи з програмами фірми Microsoft, є двокнопковими й мі-
стять коліщатко прокручування, призначене для вертикаль-

ного переміщення зображення у вікні екрана. 

Раніше миші містили кульку, яка оберталася в різних 
напрямках. Тепер найбільш поширеними є оптичні миші. При переміщенні миші по поверх-

ні курсор переміщується по екрану. Такі миші підключаються до комп’ютера за допомогою 
тоненького кабелю. Зараз випускаються безпровідні миші, які передають інформацію за до-
помогою інфрачервоних променів і діють так само, як системи дистанційного управління 

телевізором. Розроблено також миші, які зв’язуються з комп’ютером за допомогою радіо. 
Такі радіомиші можна переміщувати на відстані майже двох метрів від комп’ютера. 

Крім того, мишу та приймач радіо-хвиль можна налагоджувати на різні частоти, і це дозво-
ляє одночасно підключати до чотирьох маніпуляторів та працювати відповідно чотирьом 

користувачам. Існують миші, призначені для управління курсором у просторі. Таку «летю-
чу» мишу можна вільно обертати та переміщувати в повітрі. 

Розповсюдження в портативних комп’ютерах набули й інші маніпулятори: трекболи 
(від англ. track ball — кулька, що залишає слід). Трекбол не потрібно переміщувати по пове-

рхні. Переміщення курсору відбувається при обертанні кульки пальцем. Трекбол може вбу-
дову- ватися у клавіатуру і не потребує окремого місця. Крім того, керувати ним 

можна точніше, ніж мишею. 
У комп’ютерних іграх часто використовують такий пристрій, як джойс-

тик (від англ. joy — радість, stick — палка). Джойстик (рис. 5.9) виглядає 

як рукоятка з кнопкою. При обертанні рукоятки переміщується і курсор на 

екрані. Якщо мініатюрний джойстик вмонтувати в комп’ютер, то одержи-

мо інший допоміжний пристрій — трекпойнт (від англ. track point — кра-

пка, що залишає слід). Цей пристрій зустрічається в портативних 

комп’ютерах і має вигляд яскравої кнопки між клавішами клавіатури. 
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Монітор 

У перших комп'ютерах моніторів не було. Користувачі мали набір світлодіодів, що 

блимали і роздрук результатів на принтері. З розвитком комп'ютерної техніки з'явились мо-

нітори і зараз вони є необхідною частиною базової конфігурації персонального комп'ютера.  

Монітор (дисплей) - це стандартний пристрій 

виведення, призначений для візуального відобра-

ження текстових та графічних даних. 

Основні параметри моніторів 

З точки зору користувача, основними характе-

ристиками монітора є: тип монітора, розмір, розді-

льна здатність, частота регенерації (обновлення) 

зображення та клас захисту.  

1. Тип монітора: 

В залежності від принципу дії, монітори поділяються на:  

 монітори з електронно-променевою трубкою;  

 дисплеї на рідких кристалах; 

 плазмові; 

 проекційні; 

 OLED- монітори ( на основі органічних світлодіодів). 
Плазмові і проекційні монітори використовують там, де потрібен великий розмір екрану (ді-

агональ метр і більше). 

2. Розмір монітора. Екран монітора вимірюється по діагоналі у дюймах. Розміри коливають-

ся від 12 дюймів (30 см) до 42 дюймів (106 см). Чим більший екран, тим дорожчий монітор. 

Найпоширеними є розміри 14, 15, 17, 19 та 21 дюйми. Монітори великого розміру краще ви-

користовувати для настільних видавничих систем та графічних робіт, в яких потрібно бачити 

всі деталі зображення. Оптимальними для масового використання є 17-  та 19-дюймові моні-

тори.  

3. Роздільна здатність. У графічному режимі роботи зображення на екрані монітора склада-

ється з точок (пікселів). Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які монітор здатний від-

творити чітко й роздільно називається його роздільною здатністю. Вираз "роздільна здат-

ність 800х600" означає, що монітор може виводити 600 горизонтальних рядків по 800 точок 

у кожному. Стандартними є такі режими роздільної здатності: 640х480, 800х600, 1024х768, 

1152х864. Ця властивість монітора визначається розміром точки (зерна) екрана. Чим більша 

роздільна здатність, тим краща якість зображення. Якість зображення також пов'язана з роз-

міром екрана. Так, для задовільної якості зображення в режимі 800х600 на 15-дюймовому 

моніторі можна обмежитися розміром зерна 0,28 мм, для 14-дюймового монітора з тим са-

мим розміром зерна в тому самому відеорежимі якість дрібних деталей зображення буде 

трохи гірша.  

4. Частота регенерації зображення. Цей параметр також називається частотою кадрової ро-

згортки. Він показує скільки разів за секунду монітор може повністю обновити зображення 

на екрані. Частота регенерації вимірюється в герцах (Гц). Чим більша частота, тим менша 

втома очей і тим довше часу можна працювати неперервно. Мінімально допустимою вважа-

ється частота в 75 Гц, нормальною - 85 Гц, комфортною - 100 Гц і більше. Цей параметр за-

лежить також від характеристик відеоадаптера.  

5. Клас захисту монітора визначається стандартом, якому відповідає монітор із точки зору 

вимог техніки безпеки. Зараз загальноприйнятими вважаються міжнародні стандарти TCO-

92, TCO-95 і ТСО-99, які обмежують рівні електромагнітного випромінювання, ергономет-

ричні та екологічні норми, межами, безпечними для здоров'я людини.  

 

Периферійні пристрої вводу-виводу. 

Периферійні або зовнішні додаткові пристрої - це пристрої, розміщені поза системним 

блоком і задіяні на певному етапі обробки інформації. Передусім - це пристрої фіксації вихі-
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дних результатів: принтери, плотери, модеми, сканери і т.д. Поняття "периферійні пристрої" 

досить умовне. До їх числа можна віднести, наприклад, накопичувач на компакт-дисках, як-

що він виконаний у вигляді самостійного блоку і приєднується спеціальним кабелем до зов-

нішнього рознімного з'єднання системного блоку. І навпаки, модем може бути вбудованим, 

тобто конструктивно виконаний як плата розширення, і тоді немає підстав відносити його до 

периферійних пристроїв.  

Принтери призначені для виведення інформації на папір та інші носії. Як правило, 

найрозповсюдженіші принтери бувають трьох типів: матричні, струменеві та лазерні. Значно 

рідше зустрічаються принтери з термопластичним барвником та термосублімаційні прин-

тери. Ці принтери надто дорогі та використовуються здебільшого у великих рекламно-

видавничих компаніях. 

Якість друку символів визначається розміром точки, яка формується механізмом 

принтера, а також кількістю точок на дюйм -dpi. На швидкість друку впливає також ємність 

пам'яті принтера, що може досягати у сучасних моделей 8 Мбайт і 

більше. 

Матричні - до недавнього часу були найрозповсюдженіши-

ми. їх друкуюча головка має вертикальний ряд тонких металевих 

голок, які в процесі переміщення головки вздовж рядка ударяють 

папір через стрічку з фарбою. На папері залишається слід - символи 

та графічні зображення. Ці принтери можуть друкувати на 5 - 10 

аркушах паперу одночасно. 

Переваги: низька ціна копії. 

Недоліки:   невисока   якість   друку   і   багато   шуму   під   час друкування. 

Струменеві. У цих принтерах зображення формується з до-

помогою мікро крапель спеціальних чорнил (чорних або кольоро-

вих), які видуваються на папір із допомогою спеціальних форсунок. 

Технологія струменевого друку базується на двох технологіях: буль-

башковій та п'єзоелектричній. Наприклад, у друкуючих головках бу-

льбашкового типу кожний дюзовий канал оснащений спеціальним 

елементом, який нагріває чорнила до температури близько 500 °С. 

Від різкого нагрівання утворюється чорнильна бульбашка, що виштовхує мікро краплю чор-

нил на папір. Якість друку набагато краща, ніж у матричних принтерах. 

Переваги: простота в роботі та можливість отримання дешевої кольорової копії. 

Недоліки: потребують старанного обслуговування та своєчасної заміни друкуючої го-

ловки або спеціальних картриджів. Повторна заправка картриджів чорнилами, якщо цього не 

передбачено, дуже небажана. Велика чутливість копій до вологи. 

Лазерні. У цих принтерах використовується принцип ксеро-

графії. Спеціальний барабан лазерними променями заряджається до 

деякого ступеня електризації, яка залежить від вигляду зображення. 

Заряджений барабан притягає порошок тонера, який потім пере-

носиться на папір. Щоб тонер потім не зсипався з паперу, його фік-

сують спеціальними нагрітими валиками. 

Переваги: лазерні принтери забезпечують найвищу якість та 

найвищу швидкість друку. 

Недоліки: велика потужність живлення (близько 1 кВт); 

виділення шкідливих речовин у повітря під час друку. 

Крім лазерних, існують і LED-принтери, які отримали 

свою назву від того, що замість лазера в них використовується 

лінійка мікроскопічних світлодіодів. 

Плотери - це пристрої для виведення складної графічної 

інформації та креслень. Плотери бувають фрикційні, барабанні 

(рулонні), але особливо поширені планшетні. Завдяки тому що 
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інформація виводиться на папір спеціальною ручкою чи олівцем, можна отримати якісніші 

графіки чи рисунки, ніж на принтері. Різні моделі плотерів можуть мати як одне, так і кілька 

пер різного кольору. Низька вартість невеликих плотерів та їх спроможність рисувати різни-

ми кольорами (використовуючи кольорові ручки) роблять їх особливо привабливими для 

комерційного використання. 

Сканери призначені для введення графічної інформації в 

комп'ютер, наприклад, фотографій, рисунків та ін. Принцип дії 

сканера ґрунтується на перетворенні зображення в цифрову форму, 

придатну для обробки комп'ютером. Лінійка фотоприймальних 

елементів (фотодіодів) із освітлювачем сканує зображення, і далі 

світлові сигнали перетворюються в електричні. Отже, у комп'ютері 

створюється деяка електронна копія зображення. Основною харак-

теристикою сканера є роздільна здатність, що визначається кількіс-

тю точок на дюйм (сірі). Але слід розрізняти оптичну і програмну 

роздільну здатність. Оптична роздільна здатність - максимальна величина, що забезпечу-

ється апаратними можливостями принтера. Подальше підвищення якості відсканованого зо-

браження досягається лише в разі використання програмних методів інтерполяції. 

Нині використовуються сканери з оптичною роздільною здатністю 600 - 2400 фі, яка 

може бути підвищена завдяки інтерполяції до 6400 - 9600 сірі. 

Існує кілька типів сканерів, але найуживаніші - це ручний та планшетний. Якість циф-

рового зображення вища у планшетних сканерів. 

Модеми призначені для обміну інформацією між. комп'ю-

терами через телефонну мережу. Модем перетворює цифрову 

інформацію, що циркулює в комп'ютері, у звукові сигнали і на-

впаки. Швидкість передачі набагато нижча від тактової частоти 

процесора і змінюється залежно від умов зв'язку в телефонній лі-

нії. Кількість переданих даних зростає завдяки стисненню інфор-

мації. Більшість сучасних модемів є факс-модемами. Факс-модеми - це пристрої, що поєд-

нують можливості модему із засобами обміну факсимільними повідомленнями. Сучасні 

факс-модеми працюють зі швидкостями вище за 33 600 біт/с. Системи стиснення інформації 

дають можливість підвищити швидкість майже до 115,2 Кбіт/с. 

Максимальна швидкість обміну інформацією в нашій звичайній телефонній мережі - 

не більше за 56 Кбіт/с. 

До допоміжних пристроїв введення інформації відноситься й сенсорний екран Magic 

Touch (від англ. magic touch — магічний дотик). Це плоска прозора пластина, яка одягається 

на монітор і має вигляд зовнішнього екрана. Сенсорний екран є чутливим до дотику. За до-

помогою комп’ютера можна обробляти фотознімки. Файл із фотографією зручно коригувати, 

передавати на далекі відстані, використовувати для верстання газет або журналів. Крім того, 

зберігати фотознімки зручно на компакт-дисках: на одному такому дискові може розмістити-

ся цілий фотоальбом із 100 фотографій. Найбільш швидким та якісним способом перенесен-

ня «живого» зображення в комп’ютер є цифрова фотокамера. Зараз популярними є фото-

камери фірм Kodak, Sony, Canon, Nicon, Olympus тощо. 

Конфігурація комп’ютера. Конфігурація комп’ютера — це параметри всіх апарат-

них компонентів, що входять до його складу: процесора, оперативної пам’яті, жорсткого ди-

ска та інших пристроїв. 

Наприклад, у прайс-листі про конфігурацію комп’ютера може бути надано таку інфо-

рмацію: 

Pentium Dual Core E5200 2.5GHz / i P43+ICH10 Gigabyte GA-EP4 3- S3L / 2Gb Kingston / 

320Gb Seagate ST3320613AS / 512Mb ASUS EN9500GT OC / DI / DVD-RW ASUS DRW-

20B1ST Bl / 400W ASUS TA863 чорний 

Це означає, що пропонується комп’ютер, побудований на базі процесора Pentium Dual 



21 

 

Core E5200 + з тактовою частотою 2.5 ГГц. Наступний запис - i P43+ICH10 Gigabyte GA-

EP43- S3L характеризує материнську плату. Далі позначаються обсяг оперативної пам’яті - 

2Gb і виробник - Kingston, обсяг (320 Гб) і модель жорсткого диска (Seagate ST3320613AS). 

До складу комп’ютера входить відеокарта фірми ASUS, яка має об’єм 512Mb і номер 

EN9500GT OC/DI. Комп’ютер обладнано дисководом DVD для зчитування та запису оптич-

них дисків фірми ASUS. Наприкінці у прайс-листі описані характеристики корпуса 

комп’ютера (потужність блока живлення - 400 W, фірма-виробник - ASUS, модель TA863 та 

колір - чорний). 

Отже, спілкування користувача з комп’ютером відбувається за допомогою зовнішніх 

пристроїв введення та виведення інформації. Пристрої введення (клавіатура, маніпуля-

тори, мікрофон, сканер) інформації потрібні для занесення до оперативної пам’яті тексту 

програми, що буде виконуватись, та вхідних даних для неї. Результати роботи програми, що 

використовувалась, мають бути представлені у формі, зручній для сприймання користува-

чем. Для цього застосовуються спеціальні пристрої виведення інформації — монітор, прин-

тер, плотер, звукові колонки. 

 

Правила техніки безпеки 

1. Робота за комп’ютером вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, на-

пруження зору, тому не можна починати роботу при недостатньому освітленні. 

2. На робочих місцях розташоване обладнання, яке має складові, що працюють під високою 

напругою. Необережне поводження з апаратурою може призвести до травм. 

 Тому суворо заборонено: 

 торкатися роз’ємів з’єднувальних кабелів та самих кабелів; 

 торкатися екрана та тильної частини монітору; 

 переміщувати ввімкнені складові обчислювальної системи (системний блок, монітор 

тощо); 

 класти будь-які предмети на системний блок, монітор, клавіатуру; 

 приносити й використовувати носії даних (дискети, флеш-карти, компакт-диски) без 

дозволу викладача. 

3. Перед початком роботи: 

 переконайтеся у відсутності видимих ушкоджень робочого місця  та обладнання робо-

чого місця; 

 сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана, відстань від 

очей до екрана має бути не менше 60 см; 

 дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за вказівкою викладача і тільки у 

послідовності, передбаченій відповідними інструкціями; 

 добре розберіться в особливостях застосування в роботі програмних і апаратних за-

собів; 

 якщо ви не впевнені у правильності своїх  дій, звертайтеся по допомогу до викладача. 

4. Під час роботи: 

 виконуйте  усі зазначені вище правила й поточні вказівки викладача; 

 плавно натискайте  на клавіші, не допускаючи різких ударів; 

 ніколи не намагайтеся самостійно усунути ушкодження будь-якого з пристроїв ПК; 

 не вставайте зі своїх місць без дозволу викладача. 

Якщо: 

 під час роботи виникає аварійна зупинка, яка супроводжується виведенням на екран 

повідомлення про несправність, слід його запам’ятати (або записати) і повідомити ви-

кладача (лаборанта); 

 робота апаратури супроводжується незвичними звуками, світінням аварійних індикато-

рів тощо, слід припиняти роботу і повідомити викладача. 

Завершення роботи з апаратурою: 
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 вимикати апаратуру дозволяється тільки у послідовності, передбаченій відповідними 

інструкціями і за вказівкою викладача; 

 після завершення роботи операційної системи й зупинки роботи комп’ютера слід вимк-

нути живлення системного блоку або переконатись у його автоматичному вимкненні, 

вимкнути інші складові апаратного забезпечення. 

 

Забороняється: 

 

 Використовувати комп’ютерне обладнання без дозволу керівника. 

 Виконувати самостійне переключення обладнання, приєднання кабелів. 

 Працювати на пошкодженому обладнанні. 

 Працювати на обладнанні більш ніж дві години без перерви. 

 Класти на робоче місце речі, які не мають відношення до роботи. 

 Самостійно розвертати монітор та виконувати інші перекомпановки. 

 Самостійно виконувати форматування дискети, читати інформацію з них та робити 

записи. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як називали перший обчислювальний пристрій? 

2. Кого вважають винахідником першої механічної обчислювальної машини, яка 

збереглася до наших днів? 

3. Кого символічно вважають першим у світі програмістом? 

4. Скільки поколінь сучасних обчислювальних машин розрізняють? 

5. Що таке мікропроцесор? 

6. Що являють собою носії інформації? Які вони бувають? 

7. Як поділяється пам’ять комп’ютера? 

8. Охарактеризуйте периферійні пристрої. 

9. Для чого служить клавіатура? Які типи клавіатур Ви знаєте? 

10. Які є типи принтерів? 

11. Які основні характеристики моніторів? 

12. Для чого використовують плоттери? Як вони поділяються? 

13. Для чого призначені сканери? Як вони поділяються? 

14. Призначення модему, його типи. 

 

 
2. Програмне забезпечення ПК. 

Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, призначення,  

функції. Файлова система. Файл, властивості файлу, шлях до файлу. 

Операційна система Windows. Робочий стіл, панель задач, вікна. Система меню. 

Об’єкти Windows: папки, ярлики. Дії над об’єктами Windows. Програми «Мій 

комп’ютер», «Провідник». 

 

Класифікація програмного забезпечення 
Під програмним забезпеченням (Software) розуміється сукупність програм, які вико-

ристовуються обчислювальною системою. 

Усе програмне забезпечення персонального комп’ютера можна умовно поділити на три 

основні види: 
• системне програмне забезпечення, яке є необхідним для управління роботою 

комп’ютера; 

• прикладне програмне забезпечення, за допомогою якого користувач виконує певні 

роботи — редагує тексти, малює, здійснює розрахунки тощо; 
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• інструментальні системи, які допомагають створювати нові прикладні або систе-

мні програми для комп’ютера. 

Системне програмне забезпечення 

Системні програми призначені для виконання різних функцій з управління комп'юте-

ром та перевірки працездатності його пристроїв, розробки й експлуатації програмних засо-

бів, надання користувачу необхідної інформації, послуг тощо. 

У свою чергу системні програми поділяються на кілька основних різновидів. 

• операційні системи (ОС) - програми, що завантажуються   при   вмиканні   комп'ю-

тера.   Вони   виконують   діалог   із користувачем, управління комп'ютером, його ресурсами, 

запускають на   виконання   прикладні    програми   тощо.    Операційні    системи забезпечу-

ють користувачу зручний спосіб спілкування - інтерфейс; 

• драйвери розширюють можливості операційної системи з  управління  пристроями  

введення/виведення  комп'ютера,  оперативною пам'яттю. Вони є необхідними для правиль-

ної роботи будь-якого пристрою. Тобто кожному пристрою відповідає своя програма-

драйвер, яка організовує обмін даними між пристроєм і комп’ютером. Так, для роботи моні-

тора має бути встановлено драйвер монітора, для клавіатури — драйвер клавіатури, для миші 

— драйвер миші, для накопичувачів — відповідні драйвери і т. ін.; 

• програми-оболонки забезпечують наглядніший та зручніший спосіб спілкування з 

комп'ютером, ніж із допомогою безпосередньо ОС; 

• операційні оболонки, на відміну від звичайних програм-оболонок,   надають   нових   

можливостей   прикладним   програмам, наприклад, такі, як графічний інтерфейс (набір засо-

бів для виведення зображень на екран та маніпулювання ними, побудову меню, вікон на ек-

рані та ін.); можливість одночасного виконання кількох програм; розширені засоби для обмі-

ну інформацією між програмами тощо; 

• сервісні програми використовують для ефективної роботи персонального комп'юте-

ра, захисту і збереження інформації та програмного забезпечення тощо. 

До сервісних програм належать: 

  програми-архіватори, що дають змогу створювати інформаційні копії меншого розмі-

ру, тобто стискувати інформацію на дисках   спеціальними  методами.   Застосування  про-

грами-архіваторів дуже корисно при створенні архівів інформації, які набагато зручніше пе-

реносити на дискетах у стисненому вигляді чи пересилати через модем; 

  програми для діагностики комп'ютера дають можливість перевірити працездатність 
пристроїв комп'ютера, насамперед жорстких дисків, кількість пам'яті, її використання тощо; 

  програми для оптимізації інформації на дисках дають змогу забезпечити швидкий 
доступ до інформації на диску за рахунок оптимізації розміщення даних; 

  антивірусні програми призначені для попередження зараження програм комп'юте-

рними вірусами та ліквідації наслідків зараження. 

 

Прикладні програми безпосередньо забезпечують виконання необхідних користувачам 

повсякденних робіт - редагування текстів, рисування картинок, обробка інформаційних ма-

сивів та ін. 

Найпоширеніші прикладні програми це: 
 редактори текстів, які можна використовувати для створення та редагування невели-

ких текстів; 

 текстові процесори. На відміну від редакторів текстів вони можуть виконувати функ-

ції, орієнтовані на структуру документа, наприклад, можливість використання різноманітних 

шрифтів, автоматичне перенесення слів на новий рядок, автоматичну нумерацію сторінок та 

ін.; 
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 видавничі системи, що забезпечують професіональну якість підготовки текстів, ство-

рення оригінал-макетів дуже великої складності, які безпосередньо можна використовувати у 

видавництві; 

 табличні процесори забезпечують обробку великих масивів чисел, які можна предста-

вити в табличній формі; 

 системи управління базами даних дають можливість управляти великими інформа-

ційними масивами - базами даних. Вони забезпечують введення, пошук, сортування записів, 

складання звітів тощо. 

Спеціалізовані прикладні програми, що включають: 

  пакети прикладних програм для ведення бухгалтерського обліку, підготовки фінансо-

вої звітності тощо; 

 системи штучного інтелекту й експертні системи для пошуку і надання оперативної 
інформації різноманітного призначення; 

 навчальні програми для організації процесу навчання за заздалегідь відомим планом; 

 комп'ютерні ігри й системи мультимедіа як частини програмного забезпечення для ін-

дустрії розваг і поширення інформації реального світу: відео - та звукових файлів тощо. 

 

Інструментальні системи, або, як їх ще називають, системи програмування, приз-

начені для створення нових програм. Адже користувачам часто потрібно, щоб програма ви-

конувала специфічні операції, які не передбачені існуючими прикладними програмними за-

собами. 

Для популярних мов програмування розроблено багато інструментальних систем. 

Природно, що програмісти віддають перевагу тим системам, які є легкими в користуванні, 

дозволяють одержати ефективні програми та мають вбудовані бібліотеки готових підпрог-

рам. 

Системи програмування, перш за все, розрізняються за мовою програмування, яку во-

ни підтримують. Наприклад, великою популярністю користуються системи програмування 

Visual C++, Borland C++ (для програмістів, які пишуть мовою C), Visual Basic (для тих, хто 

віддає перевагу мові Basic), Turbo Pascal, Borland Delphi (для шанувальників мови програму-

вання Pascal). 

Операційні системи, призначення, функції.  

Операційна система - це програма, що завантажується при ввімкненні комп’ютера. 

Вона виконує діалог з користувачем, загальне управління комп'ютером, його ресурсами 

(оперативною пам'яттю, місцем на дисках та ін.); виконує запуск інших програм на виконан-

ня та звільняє зайняту ними оперативну пам'ять після їх завершення і т.д. Операційна систе-

ма забезпечує користувачу і прикладним програмам зручний спосіб спілкування — інтер-

фейс. 
Управління роботою комп'ютера при безпосередньому зверненні до процесора дуже 

складне, оскільки процесор сприймає та видає інформацію у вигляді двійкового коду. Крім 
того, елементарні операції для роботи, з пристроями комп'ютера та управління ресурсами - 

це операції низького рівня. Тому дії, необхідні для користувача і прикладних програм, скла-

даються з кількох сотень або тисяч таких елементарних операцій, наприклад, як включити-

виключити мотор дисковода, установити зчитуючи головки на визначений циліндр, вибрати 

визначену зчитуючу головку і т.д. 

Основна причина необхідності ОС полягає в тому, що вона ховає від користувача ці 

складні та непотрібні йому подробиці й надає зручний інтерфейс для роботи. 

Операційні системи класифікуються за: 

•  кількістю   користувачів,   які   працюють   одночасно: однокористувацькі та ба-

гатокористувацькі. Багатокористувацькі операційні системи, на відміну від однокористува-

цьких, підтримують одночасну роботу на ЕОМ кількох користувачів за різними терміналами; 

•  кількістю   процесів,   що   одночасно   виконуються   під управлінням ОС: одноза-

дачні та багатозадачні. Поняття "багатозадачність" означає підтримку паралельного вико-
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нання кількох програм,  що  працюють  у рамках однієї обчислювальної  системи в окремий 

момент часу. Однозадачні ОС підтримують режим виконання тільки однієї програми в окре-

мий момент часу. Типовим представником однозадачної ОС є MS-DOS, а багатозадачної - 

ОС Windows; 

•  кількістю  процесорів,   що  підтримуються:   однопроцесорні та багатопроцесор-

ні.  Багатопроцесорні  ОС,  на відміну від однопроцесорних,  підтримують режим  розподілу 

ресурсів  кількох процесорів для вирішення тієї або іншої задачі; 

•  розрядністю коду ОС: 16-, 32-, 64-розрядні. Розрядність ОС не може перевищувати 

розрядність процесора; 

•  типом   інтерфейсу:   командні   (текстові)   та   об'єктно-орієнтовані (графічні). 

Командні ОС передбачають спілкування з допомогою команд, які користувач вводить із кла-

віатури. Графічні ОС працюють завдяки маніпуляції графічними об'єктами на екрані з допо-

могою маніпулятора миші чи інших пристроїв; 

•  типом   доступу   користувача   до   ЕОМ:   з   пакетною обробкою та розділенням 

часу і реального часу. В ОС з пакетною обробкою формується пакет (набір) завдань, що вво-

дяться до ЕОМ і виконуються в порядку черговості з можливим урахуванням пріоритетності.  

В  ОС з розділенням часу забезпечується одночасний інтерактивний (діалоговий) режим дос-

тупу до ЕОМ кількох користувачів за різними терміналами, яким почергово надаються ресу-

рси. ОС реального часу забезпечують певний гарантований час відповіді машини  на  запит  

користувача,  з  управлінням  ним  якими-небудь зовнішніми   відносно   ЕОМ   подіями,   

процесами   чи   об'єктами. Прикладом роботи такої ОС є АСУ "Экспресс-2" з продажу кви-

тків на залізниці; 

•  типом використання: локальні та мережні. Мережні ОС призначені для управлін-

ня локальною обчислювальною мережею та які надають можливості спільного використання 

даних, програм і периферійних пристроїв, розмежування доступу до даних у рамках забезпе-

чення їх цілісності та збереження, а також безліч сервісних можливостей   із   використання   

мережних   ресурсів,   У   більшості випадків мережні ОС установлюються на один або кіль-

ка потужних комп'ютерів - сервери, що використовуються виключно для обслуговування ме-

режі та ресурсів, які спільно використовуються. 

Операційні системи складаються з таких головних частин: 

•  ядра ОС, що реалізує основні високорівневі послуги ОС з обробки команд і перери-

вань; 

•  драйверів, що розширюють можливості ОС з управління різними пристроями; 

•  графічної оболонки, що надає користувачу зручний для роботи інтерфейс; 

•  допоміжних   і   службових   програм,   що   розширюють можливості   викорис-

тання  операційної  системи,   а  також  надають користувачу необхідний мінімум послуг з 

обслуговування системи, створення документів, відтворення музики тощо. 

 

Файлова структура ОС 

Уся інформація, що опрацьовується комп’ютером, зберігається у файлах (від англ. file 

— папка для документів). Файл може містити текст документа, текст програми, малюнок 

тощо. Деякі файли створюються в результаті роботи прикладних програм — текстових реда-

кторів, табличних процесорів, графічних редакторів тощо.  

Файл — це місце на диску, що містить певну інформацію та має ім ’я. 

Часто під файлом розуміють вміст цієї частини пам’яті, тобто інформацію, яка там зберіга-

ється. Ім’я файлу ще називають ідентифікатором (від англ. identify — ототожнювати, впізна-

вати, розпізнавати). Термін «ідентифікатор» підкреслює, що ім’я файлу є унікальним, за ним 

можна однозначно розпізнати його серед інших. У термінах ОС Windows файл, що містить 

дані певних типів (текст, малюнок, електронну таблицю тощо), називається документом. Але 

файли інших типів так і звуться файлами. 

Обсяг пам’яті, який займає файл, називається розміром файла. 
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Файловою системою називають спосіб організації файлів, збереження інформації 

про них. 

Структура файлової системи визначається конкретною операційною системою, вста-

новленою на комп’ютері. Ім’я файлу треба надавати так, щоб воно відбивало його основний 

зміст. Це є необов’язковим, але зручним для пошуку та подальшого використання інформа-

ції, що зберігається у файлі. Крім того, при наданні файлу імені необхідно дотримуватись 

певних правил, які встановлюються операційною системою. 

Наприклад, в операційній системі Windows ім ’я файлу складається з двох частин — 

назви й розширення, які записуються через крапку. В імені файлу можна використовувати 

латинські, українські літери та літери інших алфавітів (прописні та строчні літери не розріз-

няються), цифри, деякі інші символи: _ $ # & @ ! % ( ) ~ 
Л
 { }, а також допускається викорис-

товувати пропуск. Наприклад, припустимими іменами є: 

малюнок.bmp  

реферат_з_історії.doc  

про Європу.doc 

мій кросворд1.cdr  

1234!.txt  

Розширення в імені файлу є необов’язковим, проте його зручно використовувати для 

позначення типу файлу. Як правило, прикладні програми встановлюють або пропонують 

своє унікальне розширення при записі файлу. Це дозволяє за іменем файлу з’ясувати, за до-

помогою якої програми його створено. 

Наведемо приклади характерних розширень: 

.com, .exe — файли з програмами, готовими до виконання; 

.pas, .bas, .с, .for, .vb — тексти програм, написаних на мовах програмування Паскаль, Бейсік, 

Сі, Фортран, Visual Basic відповідно; 

.bak — копія файлу, яку роблять для попередження можливого порушення інформації;  

.txt, .doc, .rtf — текстові документи; 

.gif, .jpg, .pcx, .bmp, .cdr — файли з графічними зображеннями — малюнками, фотографіями 

тощо; 

.xls, .wks — файли електронних таблиць; 

.dat, .sys — файли з додатковими даними для різних програм. 

 

Імена дисків. Коли ми працюємо з файлом, то маємо розуміти, що він зберігається на 

одному з дисків — жорсткому, гнучкому магнітному, компакт-диску тощо. Щоб розрізняти 

пристрої, з якими працюють, їм надають імена. Дисководи прийнято позначати латинськими 

літерами з двокрапкою. Перші букви алфавіту А і В застосовуються для позначення накопи-

чувачів на гнучких дисках, наступні літери позначають логічні диски, тобто умовні частини 

жорсткого диска (вінчестера). І нарешті, останніми позначаються накопичувачі на компакт-

дисках, DVD та флеш-пам’ять. Це можуть бути літери E, F, G тощо. 

Наприклад, комп’ютер може мати один дисковод А: для читання 3,5-дюймових дис-

кет, логічні диски вінчестера С :, D: та E:, дисковод для читання та запису компакт-дисків F:, 

дисковод для читання DVD G:. 

 

Операційна система Windows. Робочий стіл, панель задач, вікна. Система меню.  

Операційна система Windows 

Сукупність засобів і правил, яка забезпечує взаємодію користувача з програмою, нази-

вається інтерфейсом (від англ. inter — між, face — обличчя). У процесі застосування 

комп’ютера відпрацювались стандартні засоби реалізації інтерфейсу. Можна розрізнити два 

способи реалізації інтерфейсу — текстовий і графічний. 

Текстовий застосовується у програмах, які працюють, наприклад, під управлінням опе-

раційної системи MS-DOS. Із появою та розповсюдженням Windows на зміну текстовому 

прийшов графічний інтерфейс, який реалізовано за допомогою графічних засобів. Основ-



27 

 

ними елементами графічного інтерфейсу є робочий стіл, панель завдань, вікна, меню, пікто-

грами. 

Вікно — це прямокутна частина 

екрана, де виконується прикладна 

програма, відображається вміст 

диска. Сучасний графічний інтер-

фейс є багатовіконним, він при-

значається для одночасної роботи 

з декількома програмами та для 

здійснення обміну даними між 

ними. Користувач може працюва-

ти з програмами поперемінно, переключаючись з одного вікна в інше. Від цього терміну по-

ходить і назва самої операційної системи: «windows» англійською мовою означає «вікна».В 

ОС Windows є три типи вікон:  

1. Типові – це вікна папок і програм, в яких відображується вміст певного об'єкта. Вікно пап-

ки чи програми 

містить типові 

елементи. 

Розглянемо їх 

на прикладі 

вікна папки Мої 

документи, яку 

система ство-

рює для кожно-

го користувача 

комп'ютера. 

У таблиці опи-

сано елементи 

вікна папки або 

програми, їх 

розташування, а 

також основні 

дії, які за допо-

могою цих еле-

ментів можна 

виконати. 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

2. 

Діалогові вікна, які відображуються тимчасово для виставлення додаткових параметрів при 

виконанні певної дії, для зміни режиму роботи програми. Так само як і інші вікна, діалогове 
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вікно має рядок заголовка, який містить 

назву та кнопку закриття: як правило, у 

діалогових вікнах кнопки згортання та 

розгортання відсутні. Крім того, рядок за-

головка 

діалогового вікна може містити кнопку 

виклику довідкової інформації. Діалогове 

вікно можна переміщувати по екрану, але 

не можна змінювати його розміри. 

Діалогове вікно містить елементи управ-

ління для зручного діалогу з користувачем. Розглянемо їх. 

Кожне діалогове вікно має кнопки (   тощо), натискан-

ням яких ми обираємо ту чи іншу дію. Для вибору параметрів або режимів роботи викори-

стовуються прапорці (  ), які мають два стани — «включено» або «виключено», що 
відповідає виконанню або невиконанню відповідної функції. Прапорці, які призначені для 

виконання однотипних функцій, часто поєднують у групи. Подібними до прапорців є пере-

микачі (  ), які передбачають вибір лише одного варіанта серед можливих. Вибране зна-

чення позначається крапкою в колі. На відміну від прапорців, які можуть поєднуватись у 

групу, перемикачі завжди утворюють групу з декількох можливих значень. 

Наступним елементом, що часто зустрічається в діалогових вікнах, є  список. Список — це 

перелік можливих об’єктів для вибору. За допомогою списків вибирають імена файлів, назви 

шрифтів, стилі шрифтів тощо. Списки, що мають кнопку , називаються розкривними. 

Текстове поле призначається для введення текстових або числових даних, які необхідні про-

грамі. Різновидом текстового поля є поєднання текстового поля і списку значень, що пропо-

нуються програмою, наприклад імен файлів, розмірів шрифтів тощо. Якщо влаштовує один 

із варіантів, то слід обрати його за допомогою лівої кнопки миші. В іншому випадку можна 
ввести свій варіант у текстове поле. 

Іншим різновидом текстового поля є поєднання текстового поля, яке містить певне числове 

значення, та двох кнопок управління (  ).  

Натискання цих кнопок приводить до збільшення або зменшення значення. Крім того, необ-

хідне числове значення можна змінити за допомогою клавіатури. Таке комбіноване поле на-

зивають лічильником. 

Діалогові вікна, що виконують багато функцій або дозволяють змінювати значну кількість 

параметрів, часто розділяють на окремі підвікна,кожне з яких має свій заголовок (вкладку). 

3. Інформаційні – це вікна із повідомленнями про виконану роботу або про неможливість її 

виконати. Такі вікна мість лише текст повідомлення та кнопку ОК. 

Робочий стіл Windows ХР — основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке 

займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами. Отже, Робочий стіл - це 

графічне середовище, на якому відображаються об’єкти Windows і елементи управління 

Windows. В нижній частині робочого стола розміщена панель завдань. 

На Робочому столі розміщують в зручному порядку значки. Кожен значок відображає 

програму, папку або інший об’єкт, який забезпечує доступ до ресурсів комп’ютера, до ло-

кальної мережі чи Інтернету. 

При першому запуску ОС на робочому столі Windows відображається тільки Корзина; 

оформлення робочого стола, розміщення значків, форма, розміри та кольори окремих елеме-

нтів можуть бути змінені в залежності з індивідуальним смаком і завданнями, які розв’язує 

користувач. 

 

Призначення представлених на робочому столі значків: 

Мої документи – відкриває папку з вказаною назвою, в якій зручно зберігати файли доку-

ментів, які часто  використовуються; 
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Мій комп’ютер – розміщений, як правило, в лівому верхньому куті робочого столу, дозволяє 

отримати доступ до ресурсів локального комп’ютера і підключених мережевих ресурсів; 

Моє мережне оточення – забезпечує доступ до всіх робочих станцій та серверів локальної 

мережі, папок, файлів, прінтерів та інших ресурсів колективного доступу; 

Корзина – використовується для тимчасового зберігання видалених файлів та папок. При ба-

жанні файли та папки, які знаходяться в корзині, можна відновити. 

Internet Explorer – запускає програму Microsoft Internet Explorer, що забезпечує роботу кори-

стувача в мережі Internet; 

 
Панель завдань. Призначення панелі завдань — спростити перехід від однієї запущеної 

програми до іншої, відображати важливу системну інформацію (наприклад, поточний час, 

мову введення тексту), а також полегшити виконання найуживаніших операцій.   

 
Зазвичай у лівій частині панелі завдань є кнопка   (Пуск), призначена для відкриття 

головного меню. Поруч розміщені кнопки, що відповідають вікнам відкритих програм, а 

праворуч від них — область сповіщень із кількома значками: годинника, мережного з'єднан-

ня, мови введення тексту тощо.   

На панелі завдань можуть також відображува-

тися одна чи кілька панелей інструментів, де 

зібрано кнопки запуску найуживаніших про-

грам. Щоб побачити назви цих панелей, потріб-

но клацнути панель завдань правою кнопкою 

миші та вибрати в контекстному меню команду 

Панелі інструментів. Установивши або скинув-

ши позначку v поруч із назвою панелі, цю па-

нель можна відобразити або сховати. 

Система меню 

Найбільш поширеним засобом здійснення діалогу користувача з комп’ютером є меню. 

Меню  є списком деяких об’єктів, з яких потрібно зробити вибір. Окремий елемент меню на-
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зивається пунктом. Кожний пункт позначає конкретну операцію або режим роботи програ-

ми. У графічному інтерфейсі виділяють головне, каскадне меню, вспливаюче меню, контекс-

тне меню та меню додатка. 

Головне меню виникає на екрані після натискання кнопки 

Пуск (Start) робочого столу. Як правило, з виклику цього меню 

починається й завершується робота користувача з комп’ютером. 

За допомогою головного меню користувач вибирає програму, з 

якою працюватиме; встановлює вид робочого столу, задає зруч-

ний режим взаємодії з комп’ютером та його пристроями тощо.  

Кнопка головного меню розташовується на рядкові, який нази-

вається панеллю завдань. На панелі завдань можуть розміщувати-

ся також піктограми програм, що часто використовуються, кнопки 

відкритих документів та прикладних програм, з якими працює ко-

ристувач. Як правило, на панелі завдань присутні піктограма го-

динника, індикатор перемикання розкладки клавіатури, значок 

регулятора звуку тощо. 

Головне меню також можна відобразити, натиснувши або спеціальну клавішу 

(Windows), якщо така є на клавіатурі, або клавіші Ctrl+Esc. У Windows ХР головне меню має 

заголовок, де відображується ім'я користувача, який зараз працює із системою. Це меню 

складається з двох частин. У лівій частині містяться посилання на програми, які найчастіше 

відкриває користувач. У правій частині – відображено команди для доступу до папок Мої 

документи, Мої малюнки, Моя музика, Мій комп’ютер, Мережеве оточення, Принтери і фак-

си, Справка і підтримка, Пошук, Виконати. 

Пункт "Виконати" використовують для запуску програми, якщо точно знають її назву: 

notepad, mspaint, calc, win word тощо. Назву вводять з клавіатури у відповідне текстове поле і 

натискають на клавішу вводу. 

Пункт Пошук застосовують для відшукання папки чи файлу на диску за відомою назвою 

або кількома першими літерами назви, відомим текстом з текстового файлу чи відомою да-

тою створення тощо. У Windows XP є помічник із пошуку, меню якого розташовується в об-

ласті задач. Він дає змогу шукати файли у різних форматах, папки, комп'ютери в мережі, лю-

дей, ресурси в Інтернеті тощо. Список знайдених об'єктів, які задовольняють критерій пошу-

ку, подається праворуч від меню. З цими об'єктами можна виконувати стандартні дії. 

Пункт "Документи (Недавні документи)" забезпечує швидкий доступ до 15 останніх до-

кументів, з якими користувач працював упродовж недавнього часу. 

Пункт "Довідка" призначений для надання корисної інформації про принципи роботи кори-

стувача із системою і про си-

стему в цілому. Для цього є та-

кож програма Знайомство з 

Windows, яку можна запустити 

з папки "Стандартні". Під-

креслені тексти в довідках є 

гіперпосиланнями, що забезпе-

чують доступ до детальнішої 

інформації. 

Пункт "Налаштуван-

ня" (Панель керування) дає до-

ступ до панелі керування, 

налаштування принтерів і па-

нелі задач. Тут найважливішою 

є панель керування, за допомо-

гою якої налаштовують панель 

задач і меню "Пуск", а також 
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обладнання: клавіатуру, мишу (добирають вигляд та швидкість реакції вказівника, на-

явність/відсутність шлейфа), принтер, екран, інсталюють і деінсталюють програми та шриф-

ти, корегують дату і час, підбирають звукові ефекти для подій Windows, налаштовують засо-

би розпізнавання мови для перетворення текстів у мову, задають регіональні стандарти тощо. 

Каскадне меню – відкривається з головного меню за допомогою символа . Символ трикут-

ника праворуч від назви означає, що це не програма, а папка, розкривши яку отримаємо 

підменю, в якому треба буде зробити вибір. Так утворюється каскад меню. Працюючи з кас-

кадом, потрібно акуратно вести курсор миші в горизонтальному напрямку в рядку з назвою 

програми до символу трикутника, щоб відкрити чергове підменю. Якщо це не вдається від-

разу, слід набути відповідних навичок. 

Системне меню призначається для керування вікнами і пропонує дії: згорнути, розгорнути, 

закрити, перемістити або змінити розміри вікна . Системне меню викликається натисканням 

піктограми додатка на рядку заголовка. Перші три функції системного меню продубльовано 

також кнопками управління вікном, які розташовані праворуч в рядку заголовка. 

Вспливаюче меню, появляється при переміщенні показника мишки на об’єкт і містить до-

даткову інформацію про нього. 

Контекстне меню – це меню, що відкривається в процесі натискання правої кнопки миші, 

становить перелік команд, які можна виконати з певшим об’єктом. 

Кожним різновид об’єктів має свій склад команд контекстного меню. 

 

Об’єкти Windows: папки, ярлики. Дії над об’єктами Windows.  

Поняття каталогу (папки) та підкаталогу. 

Імена файлів реєструються на дисках у каталогах. 

Каталог — це спеціальне місце на диску, де зберігаються імена файлів, відомості про 

їх розмір, дату й час створення та останнього оновлення, основні властивості файлу. 

У термінах ОС Windows каталог, як і звичайне місце збереження документів, зветься 

папкою. 

Якщо, наприклад, у каталозі Games зберігається ім’я файлу sea.exe, то говорять, що 

файл sea.exe знаходиться в каталозі Games. Кожний диск містить один каталог, який назива-

ється кореневим. Усі інші каталоги є підпорядкованими до кореневого каталогу й називають-

ся підкаталогами. У свою чергу, будь-який каталог може містити не тільки файли, а й інші 

каталоги, які є підкаталогами цього каталогу. 

Вимоги до імен каталогів такі самі, як до імен файлів, але, як правило, вони не мають 

розширень. 

В окремих каталогах розміщують файли, що належать до різних програм або стосу-

ються різних тематик. Так, документи можуть зберігатися в каталозі Document; ігри — у ка-

талозі Мої ігри, власні малюнки та фотографії — у каталозі Малюнки. У свою чергу, тексти 

рефератів, повідомлень з біології — у каталозі Біологія, з географії — у Географія тощо. 

Файли, що стосуються різних ігор, теж зручно розміщувати у відповідних підкаталогах ката-

логу Мої ігри. Таким чином, створюється деревовидна структура (рис. 2.1). 

Каталог, із файлами якого працюють у поточний момент, називається поточним, або актив-

ним. Щоб звернутися до файлу з поточного каталогу, достатньо вказати його ім’я. Якщо тре-

ба вказати файл не з активного каталогу, необхідно описати шлях до файла або його повне 

ім’ я. 

Шлях до файлу — це послідовність з імен каталогів та підкаталогів, розділених символом 

«\». 

Шлях задає маршрут від поточного або кореневого каталогу до того каталогу, в якому 

знаходиться файл. Якщо шлях починається із символу «\», то маршрут обчислюється з коре-

невого каталогу, інакше — з поточного каталогу. 

Повне ім’я файлу складається з імені дисковода, шляху та імені файла, які розділяють-

ся символом «\». Повне ім’я файла має вигляд: 

д иск о вод : \ш л ях \ ім 'я  файлу 
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Наприклад, у наведеній вище деревовидній структурі (рис. 2.1) повне ім’я файлу h e n -

r y. d o c  матиме вигляд  

D : \D o c ume nt \Бі ол ог ія \ he nr y . d oc ;  

 повне ім’я файлу про м і с то -d oc   

D : \D o c ume nt \Г еог рафія \п ро  мі ст о -d oc .  

Повне ім ’я D :\М о ї  і гр и \winmi ne . exe  означає, що виконуваний файл 

w i nmine .e xe  знаходиться в каталозі Мої і г ри  диска D:. 

   

Піктограма (ще говорять «значок», «іконка») — це невелика кольорова картинка, яка 

представляє окремий додаток або документ. Кожний додаток, що працює в операційній си-

стемі Windows, як правило, має свою піктограму. Ось піктограми відомих прикладних про-

грам — Word, Excel, Access, Paint, CorelDRAW —  відповідно. 

Піктограми під час роботи у Windows нас супроводжують постійно. Вони з’являються і 

на робочому столі, і в будь-якому відкритому вікні, і в документі. Використання їх значно 

спрощує роботу з об’єктами, тому що в будь-який момент подвійним натисканням піктогра-

ми лівою кнопкою миші можна відкрити диск, папку, документ або запустити програму. 

 

Відкриття об’єкта в операційній системі Windows 

Будь-яка операційна система дозволяє виконувати такі дії: створювати папки, файли, 

копіювати їх, змінювати їх ім’я, переміщувати та вилучати. Кожна операція може бути вико-

нана різними способами — за допомогою миші, клавіатури, пунктів меню. Це зроблено для 

того, щоб кожний користувач міг вибрати найбільш зручний для себе спосіб. 

Перед виконанням будь-якої дії з об’єктом його слід виділити. Виділити об’єкт означає 

підвести курсор до його піктограми та натиснути ліву кнопку миші. Об’єкт буде підсвічено 

іншим кольором, тобто виділено. 

Розглянемо, як працювати з основними об’єктами (папками та файлами) за допомогою 

вікна Мій комп ’ютер. 

Щоб відкрити диск (прочитати вміст диска), папку, вікно, додаток (завантажити прик-

ладну програму) або документ, потрібно його виділити та двічі натиснути ліву кнопку миші. 

Відкрити виділений об’єкт можна також за допомогою клавіші [Enter]. 

Щоб одержати доступ до будь-якого файлу або папки, слід виконати певну послідов-

ність дій: відкрити відповідний диск, потім папки одну за одною, доки не буде знайдено пот-

рібний об’єкт. 

 
Рис. 2.1. Дерево каталогів 
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Наприклад, для відкриття файлу D : \D o cume nt \Г еог рафія \п ро  Є в ро п у -d o c  слід 

виконати такі дії: 

• відкрити вікно Мій комп' ю т ер  подвійним натисканням піктограми на робочому 

столі Windows лівою кнопкою миші; 

• відкрити диск D: подвійним натисканням зображення диска лівою кнопкою миші; 

• у кореневому каталозі диска знайти папку D o c um ent  і відкрити її; 

• у папці D o c umen t  знайти папку Г е огр афія  і відкрити її; 

• знайти файл про Європу . d oc  і відкрити. При цьому автоматично запуститься про-

грама Microsoft Word. 

Створення об’єктів 

Для того щоб створити новий об’єкт, потрібно викликати контекстне меню вікна або 

робочого стола, якщо новий об’єкт буде створено на робочому столі. Для цього слід натис-

нути праву кнопку миші й вибрати пункт Створити. Серед пунктів підменю вибрати потрі-

бний натисканням лівої кнопки миші. Список документів, які можна таким чином створюва-

ти, залежить від того, які додатки встановлено на комп’ютері. 

При створенні папки або документа і виборі відповідного пункту меню у вікні (або на 

робочому столі) з’явиться відповідна піктограма із затемненою назвою. Необхідно ввести 

ім’я папки або файлу й натиснути клавішу [Enter] або ліву кнопку миші. 

Крім того, можна створити ярлик до файлу, папки, диска або іншого пристрою. Ярлик 

— це невеликий файл, що містить посилання на об’єкт (файл, папку, пристрій то-

що).Подвійне натискання ярлика приводить до відкриття відповідного об’єкта. Можна ство-

рити декілька ярликів до одного файлу або папки та розташувати їх там, де зручно користу-

вачеві. 

Для створення ярлика до певного об’єкта в його контекстному меню є окремий пункт 

Створити ярлик. 

Перейменування активного б’єкта 

Змінити ім’я виділеного об’єкта можна різними способами: 

  шляхом безпосереднього редагування імені. Для цього потрібно на назві виділеного 

об’єкта клацнути один раз лівою кнопкою миші. Назва стає затемненою, і з’являється текс-

товий курсор . Тепер можна редагувати ім’я;  

  за допомогою пункту меню Файл → Перейменувати вікна Мій комп’ютер або в кон-
текстному меню об’єкта. Після виконання цієї команди на імені об’єкта з’являється тексто-

вий курсор. 

Копіювання та переміщення об’єктів 

Один із способів копіювання та переміщення об’єктів — перетягування їх за допомо-

гою миші. Якщо перетягування здійснюється правою кнопкою миші, то користувачеві про-

понується вибір із варіантів: Копіювати, Перемістити, Створити ярлик або Скасувати. 

Другий спосіб полягає в застосуванні буфера обміну. 

Буфер обміну — частина пам’яті, яку операційна система Windows виділяє на час своєї 

роботи для тимчасового зберігання об’єктів. 

Достатньо в контекстному меню виділених об’єктів вибрати пункт Копіювати або Ви-

різати, потім перейти в каталог, куди потрібно відповідно скопіювати або перемістити 

об’єкти, і в контекстному меню його вікна вибрати пункт Вставити. Для виконання цих дій 

можна скористатися й клавішами швидкого виклику: для копіювання в буфер обміну — 

[Ctrl+C] або [Ctrl+Insert]; для переміщення в буфер обміну — [Ctr+X] або [Shift+Delete], для 

читання з буфера — [Ctrl+V] або [Shift+Insert]. Команди копіювання та переміщення викори-

стовуються в більшості додатків, що працюють в ОС Windows. 

Видалення об’єктів 

Для видалення будь-яких об’єктів (файлів, документів, папок) потрібно їх виділити і 

натиснути клавішу [Delete] на клавіатурі. Для виконання цієї самої операції можна скориста-

тися командою Видалити контекстного меню. 
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Виділення декількох об’єктів 

Для роботи з групою об’єктів (файлів, папок тощо) потрібно спершу їх виділити, а по-

тім виконувати певні дії. Виділити групу об’ єктів у Windows можна декількома способами: 

• щоб виділити групу об’єктів, які розташовані у прямокутній ділянці, достатньо натисну-

ти ліву кнопку миші у верхівці прямокутника і, не відпускаючи її, переміщувати курсор, щоб 

усі ці об’єкти опинилися всередині прямокутної рамки. 

• для виділення об’єктів, що розташовані у вікні поряд, можна також виділити перший 

об’єкт, натиснути клавішу [Shift] і, не відпускаючи її, виділити останній об’єкт; 

• щоб виділити декілька несуміжних об’єктів, потрібно виділити перший об’єкт, натисну-

ти клавішу [Ctrl] і, утримуючи її, виділяти інші об’єкти; 

•  щоб виділити всі об’єкти вікна, достатньо вибрати пункт меню Правка → Виділити все 

пункту меню Правка. 

• Для того щоб зняти виділення з певного об’ єкта, треба клацнути на ньому лівою кноп-

кою миші, утримуючи клавішу [Ctrl]. 

Програми «Мій комп’ютер», «Провідник». 

  Програма Провідник подібно засобу Мій Комп'ютер представляє інструмент перег-

ляду вмісту дисків на комп'ютері. У Провіднику для представлення файлів, умісту дисків і 

папок використовується єдине вікно, у якому виконуються всі  дії. 

 Програма Провідник надає можливість роботи з файлами, каталогами і пристроями ком-

п'ютера. Провідник являє собою спеціальну програму, в якій графічно за допомогою піктог-

рам і ліній позначається взаємне розташування об'єктів (як фізичних, так і логічних). Кожна 

піктограма супроводжується текстовим рядком з назвою об'єкта. Вікно Провідника можна 

розділити на 3 області. У двох з них знаходяться зображення логічної (області дерева папок) 

і фізичної (області активної папки) структури комп'ютера, а в третій, яку можна назвати си-

стемною областю, знаходиться інструментарій для роботи з двома першими. До системної 

області вікна відноситься головне меню (меню "Файл", "Виправлення", "Вид", "Сервіс", "?") і 

кнопки панелі інструментів, що дублюють команди меню. За допомогою Провідника можна 

переглянути структуру папок. Найвищим рівнем дерева є папка Робочий стіл. Робочий стіл 

– умовна позначка всієї області комп'ютерного простору, доступного під час роботи з ОС 

Windows. 

Щоб відкрити Провідник необхідно виконати одну з наступних дій: 

1. Клацнути на кнопку Пуск, обрати пункт Програми, а потім клацнути на пункт Провідник. 

2. Клацнути правою кнопкою миші на піктограмі Мій Комп'ютер, потім вибрати пункт 

Провідник.  

3. Клацнути правою кнопкою миші на кнопці Пуск, вибрати пункт Провідник.  

4. Натиснути комбінацію клавіш Win+E (Explorer). 

5. У стовпчику Всі папки клацнути на папці, вміст якої потрібно переглянути.  

6. Якщо  в обраній папці є вкладені папки, поруч з ім'ям цієї папки вказується знак “+”. Щоб 

побачити імена вкладених папок, необхідно клацнути на знак  “+”.  

7. Вміст обраної папки відображається на панелі Вміст папки. 

8. Завершивши перегляд, клацнути на кнопку Закрити або вибрати команду Файл→Закрити.  

 Вигляд вікна Провідника представлений на рисунку 2.2.. У вікні Провідник, як і у вікні 

Мій Комп'ютер інформацію можна представляти у вигляді великих піктограм, дрібних пік-

тограм, списку або таблиці. 
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Рис. 2.2. Вікно програми Провідник. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які функції та склад операційної системи? 
2. Що таке «інтерфейс» на комп'ютері? 

3. Який інтерфейс забезпечують операційні системи? 

4. Які характеристики має операційна система Windows? 

5. Що робити, якщо програма «зависла» і не реагує на команди? 

6. Який інтерфейс забезпечує Windows? 

7. Що таке «файл» ? Які вимоги до назви і типу файла? 

8. Що таке піктограма? 

9. Що таке ярлик? 

10. Як завантажити програму Провідник? Мій компʼютер? 

 
 

 

3. Текстовий процесор. 

Призначення, можливості. Поняття про шаблони документа. Фрагменти тексту  

та дії з ними. Форматування символів, абзаців, документів, стилів. Створення списків. 

Вставка таблиць та зображень у текстовий документ і настроювання їхніх властиво-

стей. Параметри сторінки. Друк документа. 

 

Призначення та використання текстових редакторів 

 Практично кожний користувач комп'ютера зустрічається з необхідністю підготовки тих 

або інших документів, листів, статей, службових записок і рекламних матеріалів. 

 Користуючись ПК для підготовки ділових паперів, текст виводиться на екран, і користу-

вач може в діалоговому режимі вносити в нього певні зміни. Усі внесені зміни одразу з'яв-

ляються на екрані комп'ютера, а потім, під час роздрукування, переносяться на папір. При 

цьому користувач отримує красиво і правильно оформлений текст, в якому враховуються всі 

зроблені ним зміни. Користувач може переносити окремі блоки тексту з одного місця в інше, 

використовувати кілька видів шрифтів для виділення окремих частин тексту, друкувати під-
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готовлений документ на принтері необхідним накладом тощо. Сучасні програми обробки до-

кументів передбачають десятки функцій, що дають змогу готувати текстову частину докуме-

нта на друкарському рівні. Крім того, сучасні програми дають можливість включати до текс-

ту графічні об'єкти: рисунки, діаграми, фотознімки та ін. 

 Більшість редакторів для обробки документів може забезпечувати функції, орієнтовані 

на структуру документа, а саме: 

 можливість використання різноманітних шрифтів; 

 автоматичне перенесення слів на новий рядок; 

 вирівнювання країв абзацу; 

 установлення довільних міжрядкових інтервалів; 

 перевірка правопису і добір синонімів; 

 автоматична нумерація сторінок; 

 друкування   верхніх   і   нижніх   заголовків   сторінок (колонтитулів); 

 обробку і нумерацію виносок; 

 набір тексту в кількох колонках; 

 побудова заголовків, індексів та ін. 

 На сьогодні найпоширеніша програма для роботи з документами - текстовий редактор 

Word із пакета Microsoft Office. 

 
За замовчуванням після запуску редактора Word на екрані з'являється  порожнє  вікно  доку-

мента.  Воно  має таку стандартну структуру: 

•  рядок заголовка, у назві якого присутні ім'я програми та ім'я нового документа – ДО-

КУМЕНТ1. Воно зберігається до того моменту, доки текст не буде збережено з іншим іме-

нем; 



38 

 

•  рядок меню має спеціальне меню, яке, у свою чергу, складається з переліку команд. 

Якщо поруч з іменем команди меню присутні позначки "V" («галочка») або "•" («крапка»), то 

це означає, що команда зараз активна або включена; 

•  панелі інструментів. На відміну від стандартного вікна Windows у текстовому редак-

торі Word є більше ніж десять панелей  інструментів.   Будь-яка панель,  за  потребою,   може   

бути виведена або прибрана з екрана із допомогою пункту меню Вид та команди Панелі ін-

струментів. 
 Панелі інструментів мають кнопки операцій, що найчастіше виконуються, а також пра-

цюють аналогічно до відповідних команд меню, хоча доступ до кнопок виконується значно 

швидше, ніж до аналогічних пунктів меню. Якщо значок відповідної кнопки панелі інстру-

ментів має вдавлений вигляд, то це означає, що команда тепер активна або виключена; 

• лінійка забезпечує наглядне представлення розташування тексту на сторінці, просте й 

швидке встановлення відступів у тексті, позиції табуляції і т. д.; 

•  поле тексту. На ньому розміщуються текст, рисунки, таблиці та ін. Текст вводиться в 

позицію робочого поля, відмічену мерехтливою вертикальною рискою - текстовим курсором; 

•  смуги прокрутки використовуються для швидкого переміщення курсору за текстом; 

•  рядок стану або інформаційний рядок містить інформацію про поточне положення ку-

рсору на сторінці, а також виводить інформацію про активний документ або виконувану ко-

манду. 

 Word є багатовіконним редактором і дає можливість редагувати кілька документів одно-

часно - кожний у своєму вікні. Робота з вікнами документів здійснюється з допомогою меню 

Вікно. Для швидкого перемикання між відкритими вікнами документів часто викорис-

товують комбінацію клавішів Сtrl + F6. 

Редактор Word можна пристосувати конкретно до вимог користувача. Наприклад, можна 

змінити зовнішній вигляд екрана редактора, параметри редагування, перегляду, збереження, 

друкування тексту та ін. Для цього існують спеціальні команди меню Сервіс. Із допомогою 

меню Сервіс і команди Параметри викликається вікно діалогу з кількома вкладками. Розго-

рнувши вкладку, можна встановити відповідні параметри. 

 

Введення та редагування тексту 

 Символи з клавіатури вводяться лише в позицію текстового курсору, який переміщується 

відповідними клавішами або із допомогою миші. Позицію введення можна встановити в 

будь-якому місці тексту, але не нижче за маркер кінця документа (коротка горизонтальна ри-

ска в режимі перегляду Звичайний). 

 Для швидкого переміщення за текстом можна скористатися комбінаціями клавішів: 

 Ноmе - на початок рядка; 

 Еnd - у кінець рядка; 

 Сtrl + Ноmе - на початок документа; 

 Сtrl+Еnd - у кінець документа; 

 Сtrl + Раgе Uр - до попередньої сторінки; 

 Сtrl + Раgе Down - до наступної сторінки. 

 Символи можуть вводитися в режимі вставки або заміни. Якщо включений режим замі-

ни, то символ, що вводиться, заміщує той, на якому стоїть курсор. Якщо включений режим 

вставки, то частина рядка, розміщена справа від курсору, зсувається на одну позицію, і сим-

вол вводиться на звільнене місце. 

 Коли курсор наближається до критичної межі до правого поля, то останнє слово автома-

тично переноситься в наступний рядок, і тому немає потреби натискувати клавішу Enter. 

Натискувати її слід лише тоді, коли потрібно створити новий абзац або порожній рядок. Для 

Word абзац - це текст, що закінчується там, де натискається клавіша Епter. Для переходу 

в наступний рядок без створення абзацу слід натиснути комбінацію клавіш Shift + Enter. Пі-

сля натиснення спеціальної кнопки “¶” на панелі  інструментів  Стандартна можна побачити 

маркери абзаців та інші символи, які звичайно невидимі. 
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 У редакторі Word є можливість перенесення слів на новий рядок двома способами: авто-

матично та вручну. Автоматичне перенесення слів виконується досить швидко, але не зав-

жди коректно. Для перенесення вручну потрібно переглядати документ і самостійно ви-

рішувати, де ставити переноси, а де - ні. 

  Якщо якесь слово обов'язково потрібно перенести, то можна вручну вставити символ 

м'якого переносу, натиснувши комбінацію клавіш Сtrl + [-]. Символ м'якого переносу авто-

матично зникає при переформатуванні тексту, якщо слово повністю розміщується в одному 

рядку. Автоматичне й ручне перенесення виконується з допомогою меню Сервіс і команди 

Розставлення  переносів... 

 Для вилучення символу ліворуч від курсору необхідно натиснути клавішу ВаскSрасе. 

Для вилучення символу в позиції курсору - клавішу Delete. 

 

Збереження та завантаження документів 

 Для збереження документа необхідно натиснути відповідну кнопку Зберегти на Панелі 

інструментів або скористатися меню Файл і командою Зберегти. Якщо документ тільки-но 

створений і збереження виконується вперше, то відкривається вікно Збереження документа. 

Зі списку Папка цього вікна потрібно вибрати диск і папку, в якій буде збережено документ. 

За замовчуванням пропонується папка для збереження Мої документи. Далі потрібно ввести 

ім'я документа в полі Імʼя файла. За замовчуванням програма сама встановлює назву доку-

мента, виходячи з перших слів тексту. Крім того, програма встановлює тип файлу як доку-

мент Word  і присвоює йому розширення .doc. 

 Якщо збереження виконується не вперше, то додатковий запит не виводиться. Але якщо 

необхідно змінити ім'я документа або зберегти його на іншому диску чи в іншій папці, то по-

трібно вибрати меню Файл і команду Зберегти як... При цьому відкриється вікно Збере-

ження документа і всі дії користувача будуть аналогічні діям при початковому збереженні 

документа. 

Будь-який документ можна автоматично записувати на диск через певні проміжки часу. Така 

можливість з'являється, якщо встановити режим автоматичного збереження з допомогою ме-

ню Сервіс і команди Параметри... При цьому відкривається відповідне вікно діалогу, в яко-

му слід вибрати вкладнику Збереження і встановити перемикач у полі Автозбереження ... та 

вказати час у хвилинах, через який буде автоматично зберігатися документ. Однак слід за-

уважити, що при цьому інформація записується в тимчасових файлах. Тому при завершенні 

роботи з документом усе одно потрібно зберегти файл стандартним способом. 

 Щоб  відкрити  існуючий  документ,   слід  клацнути  кнопку Відкрити на стандартній 

панелі інструментів або вибрати команду Відкрити із меню Файл. Коли з'явиться вікно діа-

логу Відкриття документа, слід вибрати потрібний дисковод і папку в полі Папка. Після 

цього потрібно двічі клацнути ім'я файлу на робочому полі вікна або відкрити файл із допо-

могою кнопки Відкрити. Опція Тип файлу дає змогу завантажити документ у форматі, від-

мітному від формату поточної версії Word. 

 

Поняття про шаблони документа. 

 Шаблон - це порожній бланк, в якому користувач заповнює потрібні поля своєю інфор-

мацією. Шаблон може попередньо включати деякі заповнені поля, які є спільними для всіх 

документів даного типу, а також установлені попередньо режими форматування частини те-

ксту або всього документа. Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони і майстри, 

то він може створити власний шаблон або змінити один з існуючих. Зручно, створивши один 

раз форму для визначеного типу документа, зберегти її, а потім використовувати. 

 Для створення нового шаблону необхідно вибрати меню Файл і команду Створити... У 

вікні, що відкрилося, вибрати Створення документа, в полі Новий документ установити 

опцію Шаблон. Далі потрібно ввести необхідні дані, параметри і зберегти шаблон. За за-

мовчуванням шаблони мають розширення .dot і зберігаються в папці МS Оfficе/Шаблони. 
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Фрагменти тексту та дії з ними. 
 Щоб виконати будь-яку роботу з фрагментом тексту, його необхідно попередньо виді-

лити. Для виділення фрагмента тексту можна скористатися мишею або комбінаціями кла-

віш. Виділення тексту можна відмінити, якщо клацнути лівою кнопкою миші в будь-якій не 

виділеній частині документа. 

 Щоб виділити рядок або рядковий фрагмент тексту, необхідно встановити курсор миші 

перед початком рядка на спеціальну смугу виділення. При цьому стрілка курсору миші по-

винна змінити свій нахил вправо, а далі: 

•     якщо клацнути ліву кнопку миші, то буде виділено рядок тексту; 

•     якщо клацнути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, потягнути курсор по смузі виді-

лення, то буде виділено рядковий фрагмент. 

При цьому колір виділеного фрагмента буде інвертовано (змінено). 

 Щоб виділити блочний фрагмент тексту, необхідно спочатку встановити курсор миші в 

один із кутів передбачуваного блоку. Потім, натиснувши клавішу Alt і не відпускаючи її, лі-

вою кнопкою миші розтягнути виділення по діагоналі. 

 Щоб виділити слово, потрібно двічі клацнути на ньому лівою кнопкою миші. Щоб ви-

ділити речення потрібно натиснути клавішу Сtrl і, утримуючи її, клацнути лівою кнопкою 

миші. 

 Щоб виділити абзац тексту, необхідно виконати потрійне клацання лівою кнопкою ми-

ші в межах абзацу або двічі клацнути в смузі виділення навпроти абзацу. Якщо виконати по-

трійне клацання в межах смуги виділення, то буде виділено весь текст.  

 Фрагмент можна виділити і з допомогою комбінації клавіш. Для цього необхідно натис-

нути клавішу Shift і, не відпускаючи її, стрілками управління курсором розтягнути виділен-

ня. 

З виділеним фрагментом тексту можна виконати такі дії: 

•  виконати форматування тексту, 

•  вилучити фрагмент у буфер обміну з допомогою команди Вирізати; 

• скопіювати без видалення в буфер обміну з допомогою команди Копіювати; 

• вставити фрагмент із буфера обміну в позицію текстового курсору з допомогою команди 

Вставити; 
• перетягнути мишею в інше місце в межах екрану. 

 

Форматування символів, абзаців, документів, стилів. 
 Форматування тексту. Під форматуванням розуміють операції, пов'язані з офор-

мленням тексту та зміною його зовнішнього вигляду. Розрізняють три основні операції фор-

матування: символів, абзаців і сторінок. 

Форматування символів 

При форматуванні символів можна змінити: 

 шрифт. Назва шрифту вибирається зі списку шрифтів, установлених у комп'ютері та за-

лежить від змісту й призначення документа. Шрифти поділяються на три категорії: Serif - на 

кінцях літер цього типу шрифту є засічки, що нагадують крила; Sans Serif - літери без засі-

чок; Спеціальний - стилізовані шрифти, мнемонічні та різноманітні спеціальні символи; 

 розмір шрифту. Розмір необхідного шрифту залежить від змісту і призначення докумен-

та, а також від можливостей принтера, установленого в системі. Одиниця вимірювання роз-

міру шрифту називається пунктом, або кеглем (1 пт = 0,353 мм); 

 стиль накреслення символів - це атрибути написання символів. У програмі використо-

вуються три стилі символів: звичайний шрифт, курсив, напівжирний шрифт, напівжирний 

курсив і спеціальний режим підкреслення символів; 

 колір символів. Колір символів вибирається для виділення фрагмента тексту або всього 

документа; 



41 

 

 спецефекти. Ці символи можуть бути закресленими, невидимими, зображеними верхні-

ми і нижніми індексами, а також із тінню, контурні, підняті над поверхнею паперу або вдав-

лені в сторінку, з ефектами анімації. 

Для форматування символів використовуються команда Шрифт меню Формат і кнопки на 

панелі інструментів Форматування. 

 Форматування абзаців 

При форматуванні абзаців можна змінити: 

•     вирівнювання абзаців - спосіб організації тексту. Правильно вибраний спосіб вирівню-

вання робить текст зручним для читання. Програма дає змогу вирівнювати текст ліворуч або 

праворуч, установлювати центрування або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як лі-

воруч, так і праворуч); 

•     установлення відступів абзаців - це встановлення відстані, на яку абзац зсунутий відно-

сно лівої або правої межі тексту. 

Відступи абзаців бувають: 

•    зліва - відступ від лівої межі; 

•    справа - відступ від правої межі; 

•    перший рядок - установлення "червоного рядка" або "висячого рядка"; 

•     установлення відстані між абзацами та рядками. 
 Відстань між рядками - це простір, що розділяє рядки над текстом і під ним. Без міжряд-

кових інтервалів прописні та виступаючі вгору і вниз літери будуть накладені на сусідні ряд-

ки. Відстань між абзацами дещо відрізняється від міжрядкових інтервалів. Це робиться для 

покращання сприйняття тексту або окремих його фрагментів; 

•     організація тексту в списки. Списки з маркерами використовуються для виділення де-

яких пунктів абзаців. Нумеровані списки застосовуються для побудови набору дій, які по-

винні виконуватися в заданій послідовності або для встановлення пріоритетів у групі елеме-

нтів. 

 Форматування сторінок 

При форматуванні сторінок можна змінити: 

•    розмір аркуша паперу - за замовчуванням установлюється як А4 (210 х 297 мм). Із допо-

могою меню Файл і команди Параметри сторінки... відкривається однойменне діалогове 

вікно, що містить кілька вкладинок. Ь допомогою вкладники Розмір паперу можна встано-

вити інший формат від АЗ до розміру поштових конвертів. Усе залежить від можливостей 

принтера, установленого в системі ;  

•  розташування тексту на сторінці встановлюється з допомогою підбору необхідних по-

лів навколо тексту, колонтитулів зверху і знизу аркуша для виведення спецінформації (вино-

сок, номерів сторінок і т. д.). Для цього необхідно відкрити діалогове вікно Параметри сто-

рінки і вибрати вкладнику Поля; 

• орієнтацію аркуша паперу. Орієнтація аркуша паперу може бути Книжкова (рядки тексту 

паралельні короткій стороні аркуша) і Альбомна (рядки тексту паралельні довгій стороні 

аркуша). При переході з книжної орієнтації на альбомну поля переміщуються за годиннико-

вою стрілкою на 90°, і навпаки - при переході з альбомної на книжну. Для встановлення орі-

єнтації необхідно відкрити діалогове вікно Параметри сторінки і вибрати вкладнику Розмір 

паперу; 
• розбиття тексту на колонки використовується, якщо, наприклад, необхідно витримати 

газетний стиль. Розбиття можна виконати двома способами: 

•  із допомогою меню Формат і команди Колонки...; 

•  із допомогою кнопки Колонки на панелі інструментів Стандартна. 

Кнопка Колонки на панелі інструментів дає змогу створити до шести колонок на одній 
сторінці стандартного аркушу. При необхідності кількість колонок можна збільшити. Для 

цього використовується команда Формат → Колонки, де можна задати до 13 колонок для 

книжкової орієнтації аркуша і до 45 колонок для альбомної. У цьому ж діалоговому вікні 
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можна встановити ширину кожної колонки та проміжок між ними, тобто інтервал між коло-

нками, знявши галочку з поля Колонки однакової ширини. 

 Зручно спочатку набрати текст, виділити його, а потім здійснити форматування коло-
нок. 

Стилі абзаців і символів. Дуже незручно вручну задавати форматування кожного сим-

волу і кожного абзацу у великому документі. При ручному форматуванні легко пропустити 

якийсь фрагмент або випадково задати різні параметри для однорідного тексту. Якість фор-

матування визначається тим, наскільки послідовно й одноманітно використовується форма-

тування в документі. 

При правильній роботі, ручне форматування тексту в документі Word є рідкісним виня-

тком. Як правило, форматування виконується за допомогою стилів. 

Стиль - це сукупність параметрів форматування з унікальним ім'ям, призначених для 

багаторазового використання. Застосування стилю до деякого тексту означає, що для цього 

тексту встановлюються відразу всі параметри форматування, що входять у стиль. У Word 

розрізняються стилі символів і стилі абзаців. 

Стиль символів може визначати параметри форматування, характерні для формату-

вання символів: шрифт, його розмір і накреслення, ефекти (наприклад, підкреслення), інтер-

вал між символами і т.д. 

Стиль абзацу може визначати додатково до зазначених такі параметри форматування, 

як вирівнювання, відступи, позиції табуляції, інтервали між рядками і т.д. Стиль абзацу може 

застосовуватися тільки до абзацу цілком, а стиль символів може застосовуватися до різних 

частин абзацу аж до окремих символів. 

До будь-якого абзацу документа Word застосований деякий стиль. За замовчуванням 

застосовується стиль "Звичайний". Змінити стиль можна вибором потрібного стилю із списку 

стилів, який відкривається на панелі інструментів Форматування. 

 

Створення та редагування таблиць 

 Таблиця - дуже зручний та важливий спосіб організації тексту, в якому присутні стов-

пчики цифр або інша структурована інформація. Таблиці складаються з рядків і стовпчи-

ків (колонок), на перехресті яких утворюється клітинка. Клітинку можна заповнювати тек-

стом і графікою. Якщо текст довший, ніж ширина клітинки, то слова переносяться з одного 

рядка на інший, а клітинка збільшується. З таблицями краще працювати в режимі Размітка 

сторінки, що встановлюється із допомогою меню Вид. Тоді можна точно знати, на скільки 

близько текст розміщується біля полів документа. 

 Для створення порожньої таблиці необхідно встановити курсор у позицію, де повинна 

розташуватися таблиця, і вибрати один із двох способів.  

 Вставити таблицю з допомогою меню 

Таблица і команди Добавити  таблицю...,  або 

з допомогою кнопки Добавити таблицю на 

панелі інструментів Стандартна. Якщо вибра-

ти перший варіант, то з'явиться вікно запиту, в 

якому слід установити відповідну кількість ря-

дків і стовпчиків. Якщо вибрати другий варі-

ант, то після натиснення кнопки під нею з'яв-

иться сітка розміром 4 х 5. За допомогою лівої 
кнопки миші необхідно вибрати потрібну кіль-

кість клітинок відповідно до кількості рядків і 

колонок передбачуваної таблиці. 

 Нарисувати таблицю із допомогою меню Таблица і команди Нарисовати таблицю, або 

з допомогою кнопки Нарисовати таблицю. При цьому курсор миші набуває вигляду олівця, 

яким можна рисувати. Рисування вручну дає змогу створити цілком нестандартну таблицю - 
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ширина кожного стовпчика і висота рядка можуть бути настроєні окремо. Однак цей варіант 

використовується досить рідко, оскільки рисування вручну забирає досить багато часу. 

 Переміщення між клітинками таблиці виконується з допомогою миші або клавіатури. 

 Для роботи зі стовпчиками чи рядками таблиці їх потрібно виділити. Найпростіше виді-

лити стовпчик можна, якщо натиснувши клавішу Аlt, клацнути лівою кнопкою миші в будь-

якому місці стовпчика. Для виділення рядка слід установити курсор миші на смугу виділення 

перед цим рядком і клацнути лівою кнопкою. 

 Для знищення виділеного стовпчика або рядка слід клацнути на них правою кнопкою 

миші, і у контекстному меню вибрати команду Видалити рядки або Видалити стовпці. 

Щоб уставити нові стовпчики або рядки, слід виділити ту колонку, перед якою буде вставле-

но нову, чи той рядок, над яким буде вставлено новий. Потім потрібно клацнути правою 

кнопкою миші і вибрати відповідну команду або скористатися меню Таблиця. Щоб уставити 

новий останній рядок, слід клацнути лівою кнопкою миші на останньому стовпчику в остан-

ньому рядку і натиснути клавішу Таb. 

 При створенні таблиці може виникнути необхідність в об'єднанні окремих клітинок або 

розбитті клітинки на кілька нових. Для цього використовується меню Таблиця і відповідні 

команди Обʼєднати клітинки або Разбити клітинки. 

 Після заповнення таблиці її можна оформити з допомогою панелі інструментів Таблиці 

й границі. При цьому вибирається варіант побудови обмежувальних ліній клітинок у цілому 

і заповнення окремих її фрагментів різноколірним фоном, вирівнювання вмісту клітинок, со-

ртування інформації, знаходження суми по рядках або стовпчиках і т. д. Крім того, можна 

оформити таблицю з допомогою команди Автоформат меню Таблиця. При виборі цього 

варіанта можна досить швидко і гарно оформити таблицю, використавши авто-формати, 

створені професійними дизайнерами. 

 

Використання графічних можливостей 

 Програма Word має у своєму складі певну кількість графічних елементів, які можна ви-

користати для оформлення різних документів. Графічні елементи привертають увагу до до-

кумента, вносять різноманітність у текст і підвищують інтерес читача до нього. 

 Текстовий редактор Word щодо використання графічних елементів надає такі можливос-

ті: 

•  розміщення в тексті рисунків або інших графічних елементів чи об'єктів; 

•  використання обмежувальних ліній, рамок і фону. Для розміщення в тексті рисунка необ-

хідно спочатку встановити курсор у позицію, де планується розміщення. Після цього по-

трібно вибрати меню Вставка і виконати команду Рисунок.   

 При цьому відкривається додаткове меню із ші-

стьома пунктами, які мають таке призначення: 

- "Картинки". Команда Добавити картин-

ку відкриває колекцію кліпів із бібліотеки Mi-

crosoft ClipArt Gallery. Рисунки СІірАrt мають фо-

рмат WMF хоча є можливість імпортувати інші 

графічні формати. 

- "Із файла". Команда Добавити рисунок 

дає змогу вставити рисунок з існуючого графічного 

файла. При цьому відкривається вікно діалогу До-

бавити рисунок, в якому слід вибрати потрібний 

файл. Для швидкого пошуку всіх файлів на диску 

можна скористатися кнопкою Відбір цього вікна. 

- "Автофігури". Ця опція відкриває панель інструментів із такими геометричними 

фігурами, як зірки і стрілки, та іншими елементами блок-схем. 

- "Обʼєкт Word Art". Якщо користувач хоче представити текст у якомусь нестандар-

тному (фігурному) вигляді (вигнутому, з різними розмірами і т.п.), то варто використовувати 
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додаток WordArt. Щоб активізувати WordArt, необхідно вставити відповідний об'єкт. Після 

появи фігурного тексту, на дисплеї з'явиться панель інструментів WordArt, що є основним 

засобом при роботі з даним графічним об'єктом (рис.3.1.). З її допомогою можна змінювати 

форму, розташування, вирівнювання, колір, відстань між буквами у фігурному тексті. Для 

того щоб повернутися до звичних інструментів Word, досить клацнути мишкою в будь-якому 

іншому місці документа. Панель знову відкриється при виділенні фігурного тексту. 

 
Рис.3.1. Панель інструментів WordArt. 

 

- "Зі сканера". При виборі цієї опції з допомогою програми Microsoft Photo Editor 

відбувається сканування зображення зі сканера, підключеного до комп'ютера, збереження 

графічного файлу і вставка отриманого рисунка до поточної позиції документа. 

- "Діаграмма". При виборі цієї опції створюється діаграма у вигляді об'єкта Microsoft 

Graph - ще одного оплету, що надає просту електронну таблицю та панель інструментів для 

побудови діаграми на основі числових даних. 

- Рисунок можна переміщувати, змінювати його розміри або видаляти. Перед цими 

операціями зображення необхідно виділити лівою кнопкою миші. Внаслідок цього навколо 

рисунка з'явиться прямокутна рамка з маленькими квадратиками-обмежувачами по пе-

риметру. Розтягуючи рамку за ці квадратики, можна змінити розмір кадру рисунка. Рисунки 

також можна переміщувати в межах екрана з допомогою миші. 

 

Часто виникає необхідність установити характер взаємовідношень між текстом і гра-

фічним зображенням. За замовчуванням установлено режим обтікання рисунка зверху та 

знизу. Змінюючи спосіб обтікання, можна зробити так, щоб текст оточував рисунок з усіх 

боків або знаходився у верхній частині документа. Щоб змінити параметри обтікання рисун-

ка, слід вибрати меню Формат і команду Рисунок. Відкриється вікно Формат рисунка, в 

якому слід вибрати вкладнику Обтікання, а далі вибрати відповідний спосіб взаємного роз-

ташування тексту і рисунка. 

Допоміжне оформлення документа можна виконати з допомогою таких графічних 

елементів, як лінія, обрамлення та фон. Інструменти для цієї роботи знаходяться на панелі 

інструментів Таблиці й границі, але можна використати меню Формат і команду Межі й 

заливка. При цьому відкривається однойменне вікно діалогу з трьома вкладками. Вкладка 

Межа дає змогу встановити ширину, колір і тип рамки навколо виділеного блоку тексту, а 

вкладника Сторінка - обрамлення навколо сторінки. За допомогою вкладки Заливка можна 

вибрати різні варіанти фону.  

 

Підготовка до друку та друкування документів 

 При підготовці документів до друку можна виділити такі основні етапи:  

1. Установлення параметрів сторінки.  

2. Створення колонтитулів.  

3. Попередній перегляд документа. 

 Звісно, ці дії не обов’язково виконувати перед самим друкуванням. Їх можна виконати в 

будь-який момент створення документа, а можна навіть опустити. До основних параметрів 

сторінки відносяться: розмір та орієнтація аркуша, розмір відступів документа від чотирьох 

сторін аркуша. 

 Колонтитули — це заголовні дані документа або частин документа, які розміщуються 
поза текстом документа на кожному аркуші або всього документа, або його частини. У 

Microsoft Word колонтитули можуть розміщуватися тільки зверху або знизу аркуша. 

 До колонтитулів відносяться номери сторінок та будь-який інший текст або малюнки. 

Microsoft Word може здійснювати автоматичну нумерацію сторінок та надає близько десяти 

типових шаблонів оформлення колонтитулів. Встановлення колонтитулів і робота з ними 
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здійснюються кнопками панелі інструментів Колонтитули яка викликається пунктом меню 

Вид → Колонтитули. 

Попередній перегляд документа означає перегляд документа на тлі аркуша паперу. 

Попередній вигляд є наближенням результату друкування документа з урахуванням усіх 

ефектів оформлення тексту, розмірів та орієнтації паперу, колонтитулів тощо. При поперед-

ньому перегляді користувач може встановлювати масштаб перегляду, кількість сторінок на 

екрані тощо. Для виконання попереднього перегляду документа можна скористатись кноп-

кою  на Стандартній панелі інструментів або пунктом меню Файл → Попередній перег-

ляд. 

 Для друкування документа можна скористатись кнопкою Стандартної панелі ін-
струментів або пунктом меню Файл → Друк. При друкуванні за допомогою кнопки панелі 

інструментів надрукується одна копія всіх сторінок документа. При друкуванні за допомо-

гою пункту меню на екрані з’являється діалогове вікно Друк. У цьому вікні можна обрати: 

інший принтер та його настройки (якщо доступно декілька принтерів), діапазон друкування 

сторінок, кількість копій тощо. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які є способи завантаження текстового редактора? 

2. Як задати параметри сторінки? 

3. Як виокремити фрагмент тексту? 

4. Як визначається міжрядковий інтервал? 

5. Як пронумерувати сторінки документу? 

6. Чим відрізняється форматування символів від форматування абзаців? 

7. Як задати книжкову орієнтацію на одній сторінці і альбомну на другій? 

8. З яких елементів складається таблиця? 

9. Як змінити розташування меж клітинок? 

10. Як змінити шрифт в окремій клітинці таблиці? 

11. Як вставити об’єкт WordArt? 

12. Як надати фігурному тексту тінь? 

13. Як надати фігурному тексту об’єму? 

14. Як вставити малюнок з графічного редактора Paint? 

15. Як пронумерувати сторінки документу? 

 

 

 
1. Комп’ютерні презентації та публікації 

Редактор презентацій Power Point. Створення презентації, використання шаблонів. 

Вставка текстових та графічних зображень у слайд, додавання анімаційних ефектів. 

Дизайн слайдів. 

 

 Презентація — це набір слайдів, де є текст, графічні об'єкти, рисунки, кнопки то-

що. Презентація може містити звук, відео та анімацію – три основні компоненти мультиме-

діа. Її демонструють на екрані монітора комп'ютера чи на великому екрані у залі за допомо-

гою проекційної панелі і проектора. 

Види презентацій: 

- Слайдова презентація — це презентація, яку розробляють і демонструють як пос-

лідовність слайдів. Cлайдові презентації можна створити за допомогою такого програмного 

забезпечення: LibreOffice Impress, OpenOffice Impress, LaTeX, Microsoft Office Powerpoint, 

Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow. 
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- Потокова презентації — це презентація для неперервного відтворення потоку (пос-

лідовності) об'єктів з наперед визначеним часом показу кожного з них. Інакше кажучи, віде-

офільм. Потокові презентації можна створити за допомогою такого програмного забезпечен-

ня: Adobe Flash, Microsoft Movie Maker, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder. 

- 3D-презентації – презентації де застосовують тривимірні ефекти. Їхніми різновидами 

є візуальні 3D-тури та панорамні віртуальні тури, які сьогодні застосовують найчастіше у 

сфері реклами. Їх також поділяють на статичні (кадри) та динамічні (відео). Під час демон-

страції на плоскому екрані звичайного монітора вони створюють у глядачів ілюзію тривимі-

рного простору. 3D-презентації створюють за допомогою панорамної відеотехніки і 3D-

моделювання. 

Створюють презентації для того, щоб ілюструвати доповіді, рекламні повідомлення, 

демонструвати проекти тощо. При демонстрації презентації великій аудиторії використову-

ють мультимедійний проектор, за допомогою якого слайди з ПК проектуються на великий 

екран. 

  У комплекті програм Microsoft Office lля створення і демонстрації презентацій приз-

начена програма PowerPoint, яка дає змогу, зокрема, використати в презентації мультимедій-

ні ефекти. 

Для запуску програми PowerPoint необхідно виконати такі дії: 

 -       клацнути мишкою на кнопці Пуск; 

 -       вибрати пункт меню Всі програми; 

 -       вибрати команду Microsoft PowerPoint; 

Після успішного запуску PowerPoint відкривається робоче вікно програми. Робоче вік-

но програми PowerPoint має таку ж структуру, що і робочі вікна, в яких працюють всі додат-

ки операційної системи Windows. 

 
Рис 4.1. Робоче вікно програми PowerPoint 
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  Презентація, підготовлена за допомогою програми PowerPoint, являє собою набір під-

готовлених для демонстрації слайдів, які можуть містити різну інформацію (схеми, рисунки, 

таблиці, тексти, графіки, діаграми і т. п.). 

    Створення і збереження нової презентації 

Створити презентацію можна одним з таких способів (команда Файл → Створити): 

 
Рис 4.2. Способи створення презентації 

Познайомимося з основними можливостями програми на конкретному прикладі ство-

рення власних презентацій засобами Power Point. 

 Перед початком створення презентації познайомимося з режимами роботи PowerPoint. 

Перехід від одного режиму до другого здійснюється через меню Вигляд. 

 Програма  PowerPoint пропонує 4 таких режими: 
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Рис 4.3. Режими роботи редактора презентацій PowerPoint. 

Для створення нової презентації необхідно: 

 -       вибрати в діалоговому вікні режим Нова презентація; 

         В правій області вікна програми з'явиться діалогове вікно Розмітка слайда, в яко-
му потрібно вибрати одну із запропонованих розміток (автомакет) для нового слайда. 
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Для першого слайда презентації краще всього підійде макет титульного слай-

ду.  

Рис 4. 4. Розмітка слайду 

 Після цього презентації рекомендується присвоїти ім'я і зберегти на диску. Для цього 

необхідно: 

-  відкрити меню Файл; 

-  вибрати команду Зберегти як…; 

-  у діалоговому вікні вибрати папку, в якій буде збережена презентація і набрати ім'я 

файла (наприклад "Магістр"); 

-   кнопка ОК. 

Способи створення презентацій 
-   Мастер автозмісту, який дозволяє вибрати вигляд презентації, задати шаблон оформлен-

ня і стилі. 

-   Шаблон презентації — що містить заздалегідь задані параметри роз-мітки й оформлення 

презентацій, в які можна вставити свій матеріал. 

 -  Команда Файл - Створити – Нова презентація - створення презентації з чистої сторінки. 

-    Команда Формат - Размітка слайда - вибрати розмітку. 

-     Для першого слайда доцільно вибрати макет Титульний слайд. 

Вимоги до структури та змісту матеріалу в презентації. 
•     Стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність тексту. 

•     Використання знайомих слів і скорочень. 

•     Ретельно структурована інформація. 

•     Наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та нумерованих списків. 

•     Важливу інформацію (висновки, визначення, правила тощо) треба подавати великим та 

виділеним шрифтом і розміщувати в лівому верхньому кутку слайда. 



50 

 

•     Другорядну інформацію бажано розміщувати внизу слайда. 

•     Кожному положенню (ідеї) відвести окремий абзац. 

•     Головну ідею потрібно викласти в першому рядку абзацу. 

•     Використовувати табличні форми подання інформації (діаграми, схеми) для ілюст-

рації найважливіших фактів. Це дасть змогу подати матеріал компактно й наочно. 

•     Пояснення треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'яв-

лятися на екрані одночасно. 

•     Інструкції до виконання завдань необхідно ретельно продумати щодо їх чіткості, ла-

конічності, однозначності. 

•     Використовувати емоційний фон. 

•     Усю текстову інформацію перевірити на відсутність орфографічних, граматичних і 

стилістичних помилок. 
Продуктивність подавання інформації збільшується, якщо одночасно задіяні зоровий і 

слуховий канали сприйняття інформації. Там де доцільно, можна використати звуковий су-

провід для тексту й графічних зображень. 

  

Принципи стильового оформлення презентацій. 

Для оформлення  презентації існують готові шаблони презентацій (бібліотеки стандар-

тних шаблонів), на основі яких можна створити свої власні. Для підбору потрібного шаблону 

необхідно: 

-  відкрити меню Формат; 

-  вибрати команду Конструктор слайдів, з’явиться діалогове вікно у правій області ек-

рану; 

-  вибрати шаблон (наприклад, „Слої”);Вибраний шаблон оформлення можна застосу-

вати до всіх слайдів презентації або лише до виділених (для цього використовується кнопка, 

розміщена праворуч від шаблона). 

Демонстрацію виконують командою Вигляд → Показ( або функціональною клавішею 

F5) слайдов шляхом переходу в режим перегляду слайдів. Стежте, щоб перед переглядом ак-

тивним був перший слайд. 

Для налаштування презентації виконати команду Показ слайдов → Настройка презен-

тации, встановити потрібні опції, Оk. 

Створену презентацію можна зберегти як презентацію або як демонстрацію PowerPoint, 

для цього у вікні Збереження документа у полі Тип файла вибрати Презентація або Демон-

страция PowerPoint. 

Презентацію можна створити трьома способами: 

1) вручну як нову презентацію (Пустую презентацию): Файл - Создать - Общие -

 вибрати Нова презентація- ОК; 

2) за допомогою зразків (Шаблоны оформления) типових презентацій, вибираючи по-

трібну тему з колекції програми: Файл-Створити- Презентації -вибрати назву презентації -

ОК; 

3) за допомогою Майстра автозмісту: Файл-Створити - Вибрати закладку Загальні-

Мастер автозмісту- ОК 

Після того як майстер закінчить роботу, структуру презентації можна редагувати, за-

стосовувати форматування та анімаційні ефекти. Можна переглянути демонстрацію і зберег-

ти файл з розширенням ppt. 

Мастер автозмісту– це найлегший спосіб створення нової презентації, він запитує у ко-

ристувача інформацію, після чого створюється набір слайдів по вказаній темі. 

Шаблон оформлення дає свободу вибору і дозволяє застосовувати розроблені структу-

ри, кольорові палітри, фони для слайдів по стандартній презентації. 



51 

 

 «Пуста презентація» – відкриває порожній лист для створення слайда. Цей варіант дає 

повну свободу вибору. 

Нескладну презентацію зручно готувати в режимі слайда чи структури слайда. Потріб-

ний режим задають натисканням на одну з кнопок, які є в лівому нижньому куті екрана. Ре-

жимів (кнопок) є п'ять, а саме: 1) слайдів (звичайний); 2) структури; 3) впорядкування; 4) 

приміток; 5) показу (перегляду, демонстрації). 

           Режими перегляду слайдів: 

1) Звичайний –це комбінація режиму слайдів і режиму структури; 

2) Режим структури – відображає заголовки і текст слайдів; 

3) Режим слайдів – дозволяє працювати з окремими слайдами; 

4) Режим сортування – відображає на екрані ряд мініатюрних зображень слайдів. Цей 

режим корисно використовувати для перегляду презентації в цілому і перестановки слайдів. 

5)      Режим показа слайдов –  використовується для перегляду роботи і попереднього 

виконання готово презентації. 

 
Рис 4. 5. Кнопки перемикання режимів роботи презентації 
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Рис 4.6. Дизайн слайда 

 

Впровадження графічної інформації 

Подання інформації у вигляді таблиці, діаграми, рисунка або фотознімка дає змогу 

значно спростити її сприйняття та аналіз. Тому в Power Point подібні елементи застосовують 

досить часто. 

Використовуються таблиці трьох видів: 

- таблиці Word - для текстових і числових вихідних даних; 

- таблиці Ехсеl - для вихідних даних і даних розрахунків, а також у тих випадках, коли за 

даними будують діаграми; 

- таблиці Ассess - коли дані вибирають із кількох взаємопов'язаних таблиць. 

Перші два види таблиць копіюють у Power Point: із відповідних додатків через буфер 

обміну. Перед впровадженням інформації з Ассеss (таблиць, форм, запитів, звітів) необхідно 

звернути увагу на те, що за замовчуванням у Ассеss установлено системний шрифт МS Sans 

Serif, який не "підтримує" кирилицю. Тому перед копіюванням інформації потрібно в Ассеss 

установити шрифт, що має символи кирилиці, наприклад, Times New Roman, Аrіаl тощо. 

Для зображення ієрархічної залежності між окремими елементами системи, наприклад, 

структури управління підприємством, у презентаціях використовуються організаційні діаг-

рами.  

Основні засоби редагування та форматування організаційних діаграм такі самі, як і в 

текстовому редакторі Word. 

Рисунки в бізнес-презентаціях використовують у двох випадках: 

•     для демонстрації зовнішнього вигляду об'єкта чи його складових частин; 

•     для надання емоційного забарвлення  самій презентації (щоб привернути увагу, 

зняти напругу і т. д.). 

У першому випадку застосовують рисунки, креслення, ескізи, фотознімки, що підго-

товлені фахівцями з конкретної предметної галузі та зберігаються в графічних файлах фірми. 

У другому - рисунки, що входять до стандартних засобів постачання додатків Mi-

crosoft Clip Gallery, Corel Draw тощо або зберігаються на різних Web-сторінках в Internet, 

До комплекту Power Point входить стандартний набір рисунків у вигляді колекції. Ця 

колекція включає безліч картинок, виконаних на професійному рівні та дасть можливість 

зробити презентацію яскравішою. Вибір рисунків найширший: карти, зображення людей, бу-

дівель, пейзажів тощо. 

Додавання анімаційних ефектів 
Анімація (від лат. аnimatio — нат-хнення) — це створення рухомих об’єктів, у нашому 

випадку на екрані комп’ютера. Застосування у презентаціях анімаційних ефектів разом із 

звуковими значною мірою посилить увагу слухача, підкреслить окремі значимі деталі, зро-



53 

 

бить презентацію більш цікавою. Анімаційні ефекти можна додати до будь- яких об’єктів 

слайда — заголовка, списку, тексту, графіки, діаграми тощо.  

Найцікавішими є ефекти в'їзду, польоту, випалювання, вкидування. Щоб задати ефект, 

вибирають об'єкт на слайді і натискають на потрібну кнопку на панелі. Командою Показ  

слайдів → Налаштовування анімації можна міняти порядок активізації анімаційних об'єктів 

на слайді, застосовувати звукові ефекти під час анімації, задавати ефекти після анімації то-

що. 

 Ефекти для заголовків і текстів зручно назначати в режимі впорядкування слайдів. Для 

цього на панелі Ефектів анімації спочатку потрібно натиснути на кнопки Анімація заголовка 

чи Анімація тексту, а пізніше — на кнопку конкретного ефекта. У цьому ж режимі можна 

міняти послідовність слайдів методом їх перетягування. 

Важливим елементом слайда є його фон. Фон можна вибрати серед заготовок дизайнів 

(шаблонів) або створити самостійно командою Формат - Фон. 

Способи демонстрації слайдів. Перед демонстрацією треба за допомогою контекстно-

го меню слайда чи командою Показ слайдів - Перехід слайдів задати ефекти демонстрації 

окремого слайда чи усіх слайдів: 

- ефект появи слайда: без ефекта; жалюзі горизонтальні або вертикальні, напливання на-

ліво або направо тощо, прорізування, розчинення, відкривання направо чи наліво, поява зве-

рху або збоку тощо; 

- спосіб просування (подання) слайдів на екрані: клацання миші  чи автоматично через 

декілька заданих секунд; 

- звуковий супровід: аплодисменти, барабан, овації, вибух, постріл, автоперегони, скрегіт 

тормозів, звук з файлу тощо. 

Дія Способи виконання 

Вибір розмітки слайдів Формат - Размітка слайда 

 Кнопка Размітка слайда на панелі інструментів Стан-

дартна 

Застосування   оформлення 

слайдів 

Формат - Оформлення слайду 

 Кнопка Конструктор на панелі інструментів Формату-

вання 

Створення напису Вставка - Надпис 

Виконання        нескладних ма-

люнків 

За допомогою панелі інструментів  Малювання (кнопка 

панелі інструментів Стандартна) 

Вставка малюнків із файлу Вставка - Малюнок - ... із файла 

Вставка   малюнків,   фотогра-

фій,  звуків,  відеороликів із ко-

лекціїClipGallery 

Вставка - Малюнок - Картинки 

  

Вставка - Фільми і звук - ... із файла 

Вставка автофігур Вставка - Малюнок - Автофігури 

Вставка фігурного тексту Вставка- Малюнок – Об’єкт WordArt 

Вставка діаграми Вставка - Діаграма - Microsoft Graph 

Вставка схематичної діаграми Вставка -   Схематична діаграма 
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Дизайн слайдів 

 Дизайн (англ. design – задум, план, проект, ескіз, композиція) – це процес художньо-

технічного проектування виробів або їхніх комплексів. 

Незважаючи на те, що дизайн – це творчий процес і, як більшість інших творчих про-

цесів, сильно залежить від індивідуальності автора, його таланту, усе ж таки він базується на 

ряді принципів, дотримання яких дає змогу створювати якісні продукти.  

Етапи розробки дизайну комп'ютерної презентації 

1. Початковий етап, у ході якого визначається призначення об'єкта, вивчаються раніше 

створені аналогічні проекти, розробляються загальні підходи до дизайну даного 

об'єкта. 

2. Етап створення дизайну об'єкта, у ході якого, крім виконання робіт зі створення ди-
зайну, проводять його тестування та виправлення помилок. 

3. Етап застосування, у ході якого аналізують ефективність розробленого дизайну і за 

потреби вносяться корективи. 

Основні принципи дизайну презентації і слайдів 

 Композиція (латинською compositio — складання, зв'язування) — наука про узгод-

ження складових об'єкта для надання йому зовнішньої привабливості та функціо-

нальності, а також і результат такого узгодження. 

 Колористика — наука про колір, його властивості, особливості сприйняття кольорів 
людьми різних вікових і соціальних категорій тощо. 

 Ергономіка (грецькою έργος — праця і νώμος — закон) — наука про ефективність 

використання людиною пристроїв, засобів, інструментів на основі врахування особ-

ливостей побудови й функціонування людського організму. 

Властивості композиції презентації: 

 цілісність — створює у глядача відчуття єдиного цілого; 

 виразність — визначає, наскільки точно подано основну ідею; 

 динамічність — вказує на швидкість зміни станів об'єкта; 

 симетрія і асиметрія — вказують на взаємне розташування об'єктів. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Для чого використовується програма Power Point? 

2. Яку структуру має слайд? 

3. Як запустити презентацію? 

4. Як встанови режим Настройка анімації? 

5. Які існують параметри анімації? 

6. Від чого залежить час виконання анімації? 

7. Які є види презентації? 

8. Як вставити Напис у слайд? 

 

 

5. Служби Інтернету. 

 Електронна пошта. Реєстрація поштової скриньки, надсилання, отримання  

повідомлень, навігація папками, видалення повідомлень, вкладання файлів.  

Інтерактивне спілкування. 

 

Служби Інтернету 

Той інтернет, який більшість з початківців називають інтернетом, зовсім 

не інтернет (ось як заплутано сказано). Більшість вважає, що отримання інформації з певного 

сайту у вигляді сторінок і є весь інтернет. Це зовсім не так. Мова йде лише про одну із служб 
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інтернету - WWW (World Wide Web; всесвітнє павутиння також: всемережжя, веб або те-

нета). 

Давайте більш детальніше ознайомимось з поняттям служби Інтернет. Служ-

бою інтернет називають взаємодію двох програм для обміну інформації між ними. Майже 

всі служби працюють за принципом "клієнт-сервер". Одна програма - "клієнт" формує запит 

та надсилає другій "серверу". Сервер обробляє запит та формує і надсилає клієнту відповідь. 

Якщо сервіс - послуга, то сервер - той, що надає послуги. 

Деякі служби працюють за принципом "рівний до рівного".  

Існує велика кількість служб інтернету. в основному вони поділяються на стандартні 

(публічні) та спеціальні (долступні обмеженому колу користувачів). Для прикладу існує 

спеціальна служба для обміну інформацією між банками. Доступ до неї нам закрито. 

Служба WWW 

Найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки 

мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на 

всій земній кулі. Вважається найпопулярнішою і найцікавішою службою мережі Інтернет, 

яка дозволяє отримувати доступ до інформації незалежно від місця її розташування. 

WWW працює за принципом клієнт-сервер: існує велика кількість серверів, які за запи-

том клієнта надають йому гіпермедійний документ. Такий документ складається із частин з 

різним представленням інформації (текст, графіка, звук, відео, тривимірні об’єкти тощо). В 

ньому кожен елемент може бути посиланням на інший документ чи його частину. Такі поси-

лання в WWW організовані так, що кожний інформаційний ресурс в глобальній мережі Inter-

net однозначно адресується, а надісланий сервером документ може посилатися на інші доку-

менти на цьому ж сервері, чи на документи на інших комп’ютерах Internet. При цьому кори-

стувач не помічає цього і працює з усім інформаційним простором Internet, як з єдиним 

цілим. 

Гіпермедійний документ, HTML-документ, веб-документ, інтернет документ чи інтер-

нет сторінка - це одне й те саме поняття. 

Посилання WWW вказують не тільки на документи, специфічні для самої WWW, але й 

на інші сервіси і інформаційні ресурси Internet. Більш того, більшість програм 

клієнтів WWW (браузер) не просто розуміють такі посилання, а є додатково програмами-

клієнтами відповідних сервісів: FTP, електронної пошти і т. і. Таким чином, програмні засо-

би WWW — універсальні для різних сервісів Internet, а сама інформаційна систе-

ма WWW відіграє інтегруючу роль. 

Якщо простіше на це подивитись, то за допомогою програми-клієнта, яку назива-

ють браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox ...) можна переглянути інформацію що 

знаходиться на будь-якому сайті (сервері WWW).  

Служба E-mail 

Електронна пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) — популя-

рний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові до-

кументи, аудіо-відео файли, архіви, програми). Принцип передачі даних суттєво відрізняєть-

ся від служби WWW. 

Електронною поштою можна надсилати не лише текстові повідомлення, але й докуме-

нти, графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо 

немає повноцінного доступу (on-line) до Інтернету.  

Електронна пошта — типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправ-

лення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій 

комп'ютер через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно. Користу-

вач може створювати, набирати листи без підключення до Інтернет. Лише в момент надси-

лання та отримання пошти потрібно підключення до глобальної мережі. 

Електронна пошта схожа на звичайну пошту, маючи ті ж самі переваги і недоліки. Зви-

чайний лист складається із конверта, на якому зазначена адреса отримувача і стоять штампи 

поштових відділень шляху слідування, та вмісту — власне листа. Електронний лист скла-
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дається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шлях 

проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. 

За аналогією зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист 

інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, фотографію тощо. Як і звичайному листі 

можна поставити свій підпис. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запіз-

ненням, — аналогічно і електронний лист, якщо ви ввели не правильну адресу. Звичайний 

лист доволі дешевий, а електронна пошта — найдешевший вид зв'язку. 

Користувач електронної пошти має електронну скриньку, розміщену на одному з сер-

верів електронної пошти. Доступ до скриньки зумовлений введенням імені користувача 

(слово з латинськиих літер) та пароля. Відповідно надсилати листи можемо конкретній лю-

дині, котра також має свою поштову скриньку. 

Отримати поштову скриньку можна у свого провайдера інтернет (фірма що надає Вам 

доступ до інтернет) або зареєструвати скриньку на одному з безкоштовних серверів. 

VoIP (Skype) 

VoIP (англ. voice over IP — технологія передачі медіа даних в реальному часі за допо-

могою сімейства протоколів TCP/IP. IP-телефонія — система зв'язку, при якій аналоговий 

звуковий сигнал від одного абонента дискретизується (кодується в цифровий вигляд), 

стискається і пересилається по цифрових каналах зв'язку до другого абонента, де проводить-

ся зворотня операція — декомпресія, декодування і відтворення аналогового сигналу. 

Ви мабуть звертали увагу на паузу, коли розмовляли з кимсь за допомогою Skype. Саме 

під час цієї паузи виконується стискання та пересилання вашого зображення та голосу. 

Це одна з небагатьох служб, що використовує принцип взаємодії комп'ютерів "рівний 

до рівного. 

Більшість служб,що працюють за принципом взаємодії "клієнт-сервер", зберігають всю 

Вашу інформацію на серверах, де доступ до неї можуть мати не лише адміністратори серве-

ра. Служби, що працюють за принципом "рівний до рівного" лише пов'язують ваш комп'ютер 

та комп'ютер іншої людини для передачі даних. Самі дані передаються на пряму, без викори-

стання серверів. 

Інші служби 

Новини мережі Usenet (телеконференції) — це другий по розповсюдженості 

сервіс Інтернет. Якщо електронна пошта передає повідомлення по принципу «від одного — 

одному», то новини мережі передають повідомлення «від одного — багатьом». Механізм пе-

редачі кожного повідомлення схожий на передачу пліток: кожен вузол мережі, який отримав 

якусь нову інформацію (тобто нове повідомлення), передає її на всі знайомі вузли, тобто всім 

тим вузлам, з якими обмінюється новинами. Таким чином, послане користувачем повідом-

лення розповсюджується, багатократно дублюючись, по мережі, досягаючи за доволі короткі 

строки всіх учасників телеконференції Usenet у всьому світі. 

Служба FTP призначена для пересилання  файлів   між комп'ютерами. Ця служба дає 

змогу швидко та якісно пересилати файли великих розмірів, зокрема, програми,  звукові, 

відеофайли та ін. 

Gopher - мережевий протокол розподіленого пошуку і передачі документів, який був 

широко поширений в Інтернеті до 1993 року. Протокол призначався для надання доступу до 

документів в Інтернет, але мав менше можливостей, ніж HTTP, і згодом був ним повністю 

витіснений. 

Gopher — засіб пошуку інформації в мережі Інтернет, що дозволяє знаходити інформацію за 

ключовими словами і фразами. Робота із системою Gopher нагадує перегляд змісту, при 

цьому користувачу пропонується пройти крізь ряд вкладених меню і вибрати потрібну тему. 

Службу Telnet використовують для віддаленого доступу до ресурсів інших комп'ю-

терів. 

Останнім часом популярними стали нові служби Інтернету: інтерактивний чат, аудіо- і 

відеоконференції, де користувачі можуть спілкуватися в режимі реального часу, інтернет-

радіо, інтернет-телебачення, мобільний інтернет тощо. 
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Адресація в Інтернет 

IP-адресація 

Інформації в мережі пересилається за принципом «запит – відповідь». За допомогою 

одного комп'ютера (клієнта) формують запит і звертаються до іншого комп'ютера (сервера) 

за потрібною інформацією. Запит містить адресу комп'ютера, на якому є потрібна інформація 

(її називають ресурсом), тобто шлях до ресурсу та адресу клієнта. Колись комп'ютерів, під 'є-

днаних до Інтернету, було небагато, і кожний з них мав своє ім'я в мережі. Ці імена запису-

вались у спеціальні файли, які Центр мережної інформації постійно розсилав серверам. 

Коли кількість комп'ютерів досягла певної критичної межі, робота з такими файлами 

ускладнилася. З огляду на це Інтернет вирішили умовно поділити на зони. Кожному комп'ю-

теру надали номер, який складається з чотирьох чисел, кожне з яких менше від 256. Числа 

розмежовані крапками. 

Такі адреси називаються IP-адресами. Ось приклади адрес: 

124.178.65.12; 

193.131.45.112; 

205.172.12.50. 

Кожна комп'ютерна адреса логічно складається з двох частин. Перша частина визначає 

адресу мережі, до якої належить комп'ютер. Її називають ідентифікатором мережі. Ідентифі-

катори мереж бувають таких класів: А, В, С, D, Е. До першої можуть належати одне число 

зліва (це клас А), два (клас В) або три (клас С). До другої частини належить інша група чисел 

адреси. Вони у певний конкретний проміжок часу динамічно визначають комп'ютер у мере-

жі. Їх називають ідентифікатором вузла. 

Для подолання сучасної проблеми дефіциту адрес пропонують різні підходи. Один з 

них – перехід на нову версію ІР-протоколу IPv6, у якій розширюється адресний простір уна-

слідок використання 128-бітових адрес замість 32-бітових. 

Для адміністрування (керування) мережею система ІР-адресації зручна, а ось для кори-

стувачів – ні. Не зручно постійно пам'ятати набори цифр, їх можна переплутати, крім того, 

вони можуть змінюватися. Тому поряд з ІР-адресацією була введена інша система імен – до-

менна система. Вона дає змогу поставити у відповідність IP-адресі деяке ім'я, зручне корис-

тувачам. Для цього мережу умовно поділили на домени (тематичні частини). 

Доменна адресація 

Домени побудували так, щоб за їх назвами можна було визначити призначення, належ-

ність, форми обслуговування та фінансування. Спочатку в США були створені шість доме-

нів: 

com — комерційні компанії; 

net — провайдери; 

edu — освітні організації; 

mil — військові організації; 

gov — державні організації; 

org — суспільні організації. 

Домен com призначений для обслуговування комерційних організацій, edu – для Мініс-

терства освіти США, a mil – для військового комплексу. Приклади доменних адрес: 

yahoo.com – адреса пошукового каталогу Yahoo!, microsgoft.com – адреса сервера корпорації 

Майкрософт, uasport.net – адреса сервера спортивних новин України, uаr.net – адреса про-

вайдера УАРнет у Львові, www.eduforme.org - адреса нашого сайту тощо.  

Коли Інтернет вийшов на міжнародний рівень, наявних доменів стало недостатньо. Бу-

ли створені домени за територіальним принципом, тобто для держав, наприклад: 

ua    —    Україна (1 грудня 1992 року) 

ru    —    Росія (7 квітня 1994 року) 

uk    —    Великобританія 

fr    —    Франція 

jp    —    Японія 
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ch    —    Китай 

it    —    Італія. 

Приклади таких адрес: portal.rada.gov.ua – адреса сервера Верховної Ради України; 

narod.ru – адреса найпопулярнішого пошукового каталогу Народ у Росії, franko.lviv.ua – ад-

реса сервера Національного університету імені івана Франка та ін. 

Домени другого рівня (lviv, gov, narod, microsoft тощо) може отримати будь-яка особа 

чи організація. Після придбання домену другого рівня його власник може розподіляти (про-

давати) домени третього рівня і т. д. Довгі імена (адреси) вважають непрестижними. На по-

чаток 2007 року домен ua налічував близько 9 млн. ресурсів. На противагу IP-адресам, до-

менні адреси читають справа наліво. Розглянемо, що являє собою адреса веб-сайта (URL). 

Візьмемо для прикладу таку адресу http://www.microsoft.com 

Перші чотири букви, тобто http — це протокол, по якому браузер (програма, що зображує 

веб-сторінки) завантажуватиме дані з веб-сторінки. Абревіатура http розшифровується як 

HyperText Transfer Protocol. У перекладі українською мовою – протокол передачі гіпертекс-

ту, тобто HTML-документів. Раніше так і було. Але тепер протокол став справді універсаль-

ним: по ньому пересилаються зображення, бінарні файли, ведуться конференції відео/аудіо і 

ще багато чого. Одним з найпоширеніших переконань є те, що Інтернет складається тільки з 

веб-сайтів. Насправді це не так. Існує безліч протоколів, що дозволяють працювати з різними 

типами даних. Наприклад, за допомогою РОРЗ приймаються повідомлення e-mail, а News 

дозволяє працювати з групами новин. Далі йде www, що розшифровується як World Wide 

Web. Так іноді називають Інтернет. До не давнього часу адреси сайтів повинні були мати 

приставку www. Тепер це необов'язково, і дістати доступ до веб-сторінки можна і без набору 

цієї абревіатури. 

Після www ставиться крапка і йде власне саме ім'я сайту (домен). У нашому випадку, 

це Microsoft. Домен вибирається самостійно компанією. Причому його використання не без-

коштовне (близько 20$ в рік). 

Останнє – приналежність сайту до однієї з груп. Наприклад, якщо адреса сторінки закінчу-

ється ua, після імені домена, то ця сторінка має якусь приналежність до українсько-

го Інтернету (хоча необов'язково). Доменне ім'я в числове можна перевести за допомогою 

спеціальної програми ping. Якщо комп'ютер під'єднаний до мережі, то її слід запустити, на-

приклад, з командного рядка Windows. 

Програми-браузери 

Для перегляду веб-сторінок на комп’ютері має бути встановлена спеціальна програма - 

браузер, яка може виконувати перетворення гіпертекстового формату. Браузер — програма, 

призначена для перегляду гіпертекстових документів.  

До основних функціональних можливостей браузерів відносяться:  

 відображення текстової інформації веб-сторінки, а також відтворення звуку, анімації, 

відео; 

 перехід між веб-сторінками шляхом використання гіперпосилань; 

 пошук веб-сторінок за заданими ключовими словами або фразами;  

 автоматичне створення переліку веб-вузлів, що були відвідані раніше, для прискорення 

доступу до них; 

 відображення активних компонентів; ці об’єкти містять не тільки дані, але й програм-
ний код; активні компоненти при відображенні на екрані виконують роботу відповідно 

до вбудованої програми.  

Сучасні браузери підтримують не лише HTTP-протокол, необхідний їм для перегляду 

гіпертексту. Браузери зазвичай забезпечують також роботу з електронною поштою та участь 

у телеконференціях, надають доступ до файлових архівів FTP, голосового та відеозв’язку. У 

наш час існує декілька десятків браузерів, що мають різні спектри можливостей та інтер-

фейс.  
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Найбільш популярними серед браузерів є Internet Explorer та Opera, які мають прибли-
зно однакові можливості. Програма Internet Explorer входить до комплекту постачання опе-

раційної системи Windows, унаслідок чого вона більш розповсюджена в Україні. 

 

Принципи функціонування електронної пошти 

 Електронна пошта (від англ. Electronic Mail, скорочено e-mail) — це одна з най-

більш популярних служб мережі Інтернет. Її основна функція — надати користувачам пошти 

можливість обмінюватися електронними повідомленнями, якими є звичайні текстові файли.  

 За роботу електронної пошти в мережі Інтернет відповідають спеціальні поштові 

сервери. Найбільш відомі з них: українські - online.ua,freemail.ukr.net, російські 

mail.rambler.ru та mail.ru, американські mail.yahoo.com та hotmail.com.  

 Кожен абонент, який бажає користуватися послугами електронної пошти, має або пі-

дключитися до одного з таких серверів та відкрити на ньому електронну поштову скриньку, 

або узгодити зі своїм провайдером відкриття скриньки на його поштовому сервері. Зазвичай 

ця послуга надається безкоштовно.  

 Поштова скринька повинна мати унікальне ім’я, яке називається поштовою адресою. 

Доступ до цієї скриньки захищений паролем абонента. 

 Поштова адреса складається з двох частин, відокремлених знаком @, або «at» (чи-

тається «ет» або, в країнах СНД, «собака»):  

 логін@назва_поштового_сервера  

де логін — це довільне ім’я користувача, створене за правилами: ім’я має складатися тільки 

з літер англійського алфавіту, цифр та знаків підкреслення «_»; крім того, ім’я має почина-

тися з букви.  

  Приклади поштових адрес: 

  my_mail@ukr.net 

  henry@yahoo.com 

  Завдяки електронній адресі можна ідентифікувати будь-якого абонента в мережі. Усі 

адреси мають бути унікальними, тобто на одному поштовому сервері не можна створювати 

дві поштові скриньки з однаковими назвами. Звісно, ніхто не забороняє користувачам мати 

поштові скриньки на різних серверах та надавати їм однакові або різні імена, наприклад: 

sveta@mail.ru і sveta@ukr.net.  

 Пересилання листів електронної пошти виконується таким чином. У разі використан-

ня поштової програми користувач створює листи, підключається до мережі Інтернет і відси-

лає листи до свого поштового сервера, який надішле їх далі адресатові. Одночасно з відпра-

вкою програма може доставити отримані нові листи зі скриньки поштового сервера на 

комп’ютер користувача. У разі роботи з поштовим веб-сервером користувач за допомогою 

програми-браузера заходить на веб-сторінку свого 

поштового сервера, відкриває свою скриньку; там він 

створює текст повідомлення, вказує адресу одержува-

ча та надсилає лист. Там же він читає отримані листи, 

відповідає на них, видаляє їх тощо. Листи не достав-

ляються на комп’ютер користувача. Поштовий сервер 

відправляє листа до поштової скриньки адресата (яка, 

можливо, розташована на іншому поштовому сервері). 

Лист вважається доставленим, і адресат може 2 озна-

йомитись з його змістом у будь-який момент, підклю-

чившись до своєї поштової скриньки. Описаний вище 

процес доставки листа займає лічені хвилини й навіть 

секунди незалежно від реальної відстані між кореспо-

ндентами. Для електронної пошти не має значення, 

знаходяться абоненти в сусідніх кімнатах чи на різних 
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континентах. Зазвичай поштовий сервер повідомляє кореспондента, якщо його лист не був 

доставлений адресату (наприклад, у випадку, коли кореспондент припустився помилки в 

електронній адресі). 

 Робота з електронною поштою. Розглянемо принципи роботи з електронною по-

штою на українському поштовому сервері ukr.net. Він є одним з найпопулярніших україн-

ських поштових серверів, його використання має певні переваги.  

  Так, він дозволяє виконувати всі сучасні операції опрацювання поштових повідом-

лень, надає захист від спапу, безкоштовно надає поштову скриньку ємністю до 2 Гб, можли-

вість користування віртуальним електронним диском ємністю до 4 Гб, тощо.  

 Для того щоб зайти на поштовий сервер ukr.net, необхідно запустити програму 

Internet Explorer і набрати в адресному рядку таку адресу: www.Freemail.ukr.net або 

www.ukr.net. Після завантаження відповідної веб-сторінки на екрані з’явиться запрошення 

(рис.5.1). Якщо ви є новим користувачем цього сервера, вам необхідно відкрити собі нову 

поштову скриньку. Для цього треба клацнути на гіперпосилання Реєстрація й далі дотриму-

ватись нескладних інструкцій. 

 Якщо у вас уже є поштова скринька, ви маєте набрати у відповідних полях свій логін 
та пароль і натиснути кнопку Увійти. Після завантаження головної сторінки поштового сер-

вера на екрані з’являться гіперпосилання (рис. 5.2), за допомогою яких ви отримаєте можли-

вість виконати певні дії щодо опрацювання електронних листів. 

 
 Нижче описано пункти меню, що найчастіше використовуються. Написати листа — 

створення нового електронного листа. Після вибору цього пункту на екран завантажиться 

сторінка (рис. 5.3). Для створення повідомлення необхідно: у полі Кому задати поштову ад-

ресу кореспондента; у полі Тема (не обов’язково, але бажано) задати тему (короткий опис) 

повідомлення; у робочому полі створити текст листа, а потім натиснути кнопку Відправити. 

 
Рис. 5.3. Вікно створення нового листа на поштовому серврері ukr.net. 
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 Перевірити пошту — відображення на екрані переліку усіх отриманих листів. Щоб 
прочитати повідомлення, слід клацнути на ньому мишею; щоб відповісти на лист достатньо 

натиснути іперпосилання Відповісти. Отримані листи можна знищити за допомогою гіпер-

посилання Видалити. До текстового повідомлення сервер дозволяє додати декілька файлів, 

які будуть надіслані адресату разом з листом. Для додавання файлу треба натиснути кнопку 

Файл і у діалоговому вікні виконати інструкції. Крім того, поштовий сервер ukr.net надає но-

вий сервіс – надсилання файлів адресату (без оформлення листа). Для цього можна скорис-

татися гіперпосиланням Відіслати файли. 

  Правила електронного листування. 

 При веденні електронного листування слід додержуватися таких норм та правил ети-

кету:  

 бажано, щоб розмір електронного листа не перевищував одного екрана; 

 якщо повідомлення має додані файли, прокоментуйте їх вміст у тексті повідомлення; 
досвідчені користувачі мережі Інтернет відразу знищують невідомі вкладені файли, 

щоб уникнути можливості зараження комп’ютерними вірусами;  

 якщо вам надіслали електронного листа, направте в той самий день у відповідь підтве-

рдження про його отримання;  

 якщо ви надсилаєте листа вперше незнайомій особі, обов’язково вкажіть, звідки ви діз-

налися її електронну адресу;  

 будьте коректними та взаємоввічливими. 

 

Інтерактивне спілкування. 

Інтерактивне спілкування – це обмін повідомленнями в режимі реального часу. В 

залежності від програм спілкування може виконуватися шляхом передавання голосу, відео 

зображення чи тексту. Для участі в голосовій конференції необхідно мати мікрофон і дина-

міки, для відео конференції – ще й відеокамеру. 

Для функціонування повноцінного інтерактивного спілкування необхідні наступні 

компоненти: 

• Сервер – програма, яка приймає повідомлення від клієнта, обробляє інформацію в ньому і 

відправляє їх за потрібною адресою. Працює на віддаленому комп’ютері в мережі. 

• Клієнт – програма, яка відправляє повідомлення на сервер для інших абонентів та приймає 

повідомлення від них. Працює на локальному комп’ютері кожного співбесідника. 

• Мережа – середовище, в якому передаються повідомлення. Це може бути, наприклад, Інте-

рнет або локальна мережа на основі протоколу TCP/IP. 

Основні види інтерактивного спілкування: 

1.Інтернет-пейджер – це програма для інтерактивного спілкування двох користувачів. 

Останнім часом найпопулярнішою послугою стала ІСQ (або просто "Аська") - своєрі-

дний Internet-пейджер. ІСQ надає можливість візуально відслідковувати присутність кори-

стувачів у оплаті та негайно приєднатися до спілкування. Крім спілкування, програма підт-

римує низку зручних сервісів: операції з електронною поштою, пряме пересилання файлів, 

ведення адресної книги та ін. А якщо додати до цього можливість оперативного пошуку лю-

дей та підтримку мережних ігор, то стає зрозумілим, чому ІСQ користується шаленою попу-

лярністю серед користувачів. 

Нині стало загальноприйнятим указувати поряд з електронною Е-mail-адресою ще й 

свій зареєстрований унікальний персональний ІСQ-номер (UIN). До того ж у офісах бага-

тьох компаній ІСQ тепер з успіхом використовується як внутрішній зв'язок.  

Найпопулярнішими програмами-клієнтами в службі ICQ є: 

• ICQ 

• ICQ Lite 

• Miranda 

2.  Чат (chat – розмова, бесіда) – інтерактивне спілкування декількох осіб. 
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Служба IRC (Internet Relay Chat – почергова розмова в Інтернет) забезпечує спілку-

вання користувачів у рамках обраного каналу. Усі повідомлення, відправлені до каналу, від-

разу ж на ньому й відображаються. 

Найпопулярнішими програмами-клієнтами в службі IRC є: 

•  mIRC 

• Microsoft Chat 

При участі в інтерактивному спілкуванні слід дотримуватись таких правил: 

•  Будьте ввічливі. 

•  Пишіть коротко. 

•  Не «кричіть» великими літерами. 

•  Не повідомляйте про себе конфіденційну інформацію. 

•  Не погоджуйтесь на особисті зустрічі. 

3. Форум 

Більш високим рівнем спілкування спеціалістів є форум як місце, де кожен може висту-

пити з власною думкою. Форуми організовують на Web-сторінці для обговорення питань з 

певної тематики. 

В одному форумі, як правило, обговорюються кілька наукових або практичних напрям-

ків, які оформлені як окремі сторінки. Кожен має можливість зробити повідомлення, після 

чого чекати відгуків від інших учасників форуму, які можуть з`явитися через кілька годин 

або днів. 

Протокол проведення форуму зберігається і завжди доступний для перегляду і аналізу. 

Форум дає можливість обговорити з колегами різноманітні питання і зберегти протокол ба-

гатоденного “засідання” для вивчення його іншими спеціалістами. 

 

Питання для самоконтролю 

1. З яких частин складається електронна адреса? 

2. Назвіть папки, які автоматично створюються в скриньці? 

3. Як прочитати лист, який надійшов? 

4. Чи можна відправити декілька файлів з повідомленнями? 

5. Які програми можуть використовуватися для пошуку інформації? 

6. Що можна зробити з інформацією, яку знайшли? 

7. Які програми для інтерактивного спілкування ви знаєте? 

 

 

6. Інформаційні технології у навчанні. 

Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів. 

Електронні словники, програми перекладачі та програми вивчення іноземних мов. 

 

 В усьому світі комп’ютер широко застосовується з навчальною метою. Для цього ро-

зробляється різноманітне програмне забезпечення. За характером діяльності учня із застосу-

ванням комп’ютера можна умовно виділити такі види програмного забезпечення навчально-

го призначення:  

- електронні підручники, за допомогою яких можна ознайомитись із навчальним матері-
алом, із прикладами виконання типових завдань, відповісти на контрольні запитання й 

одержати повідомлення про правильність наданих відповідей; 

- електронні енциклопедії, довідники, які містять різноманітний довідковий матеріал із 

певної або декількох галузей знань і забезпечують доступ до цього матеріалу;  

- програмні засоби підтримки предметної діяльності, які дозволяють працювати на екрані 

комп’ютера з типовими об’єктами певної предметної галузі; 

- програми-тренажери, які призначені для набуття навичок розв’язання типових завдань 
із певної навчальної дисципліни; 
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- контролюючі програми, які надають можливість здійснити самоконтроль або контроль 
навчальних досягнень.  

 Наведені види навчального програмного забезпечення є основними і не охоплюють 

усього його різноманіття. До того ж програма може інтегрувати декілька функцій — підруч-

ника й довідника, тренажера й контролюючого засобу тощо. Далі ми докладніше познайо-

мимося з усіма переліченими вище видами програмних засобів навчання.  

Переваги електронних навчальних видань 

 Електронні енциклопедії й довідники, як і друковані, створюються для задоволення 

інформаційних потреб людини, у той час як підручники — для того, щоб викласти зміст на-

вчального предмета і сприяти його засвоєнню. Проте енциклопедії, довідники, підручники 

об’єднує спільна риса: вони постають, перш за все, джерелом інформації.  

 Невеличка купка компакт-дисків на вашій полиці може містити цілий магазин друко-
ваних видань навчального призначення. Проте не лише компактність зберігання вигідно 

відрізняє електронні видання від друкованих. Перші надають нам багато інших корисних 

можливостей.  

 Працюючи з електронною книжкою, ви не витрачаєте часу на пошук потрібної сто-

рінки. Вбудована система пошуку одразу розкриває книжку там, де треба, миттєво «перегор-

тає» сотні сторінок до наступного місця, що вас цікавить. 

 Електронне видання можна читати не так, як звичайну книжку, сторінку за сторін-

кою. Ви маєте можливість спочатку коротко ознайомитися з основним текстом, а потім 

більш детально вивчати те, що вас зацікавило. Для цього на сторінках є виділені кольором 

слова, за якими можна потрапити на інші сторінки, де йдеться про те, що пов’язане із цим 

словом.  

 Отже, електронна книжка розкривається перед кожним її читачем так, щоб задоволь-

нити саме його інтереси та потреби. Ви можете копіювати окремі фрагменти з різних еле-

ктронних видань і поєднувати їх в одному файлі. І це не завдасть їм шкоди, а вам дозволить 

легко і швидко зібрати докупи потрібну інформацію з певної теми. На відміну від друкова-

них, електронні видання не обмежені фізичними можливостями книжок і звичайно містять 

багатий та високоякісний ілюстративний матеріал. Це і різнобарвні рисунки, і «живі» ілюст-

рації — матеріали відео-, аудіо- і кінозйомок, які відтворюють об’єкт у всій повноті його ко-

льорів, звуку та динаміки.  

 Сучасні електронні підручники та енциклопедії створюються на основі мультимедіа 
(від англ. multimedia — різноманітне середовище). Мультимедіа — це поєднання різних 

форм подання інформації: текстової, графічної, звукової; відтворення рухомих і нерухомих 

зображень. Таке поєднання дозволяє забезпечити виразність подання інформації, сприяє її 

зрозумілості й легкості сприйняття. 

 Електронний підручник, на відміну від друкованого, є інтерактивним: він реагує на 

дії користувача, з ним можна вступати в «діалог» — відповідати на запитання й отримувати 

схвалення або повідомлення про помилку, підказку чи пораду.  

 Важливою особливістю електронних енциклопедій і довідників є актуальність і пов-

нота наведеної в них інформації. Електронні видання, на відміну від друкованих, оперативно 

оновлюються, доповнюються, вбирають у себе найновітніші досягнення.  

 Існує багато електронних підручників із різних навчальних предметів і окремих тем. 
Ще більшим є фонд електронних довідників та енциклопедій. Серед них є такі, що не 

пов’язані з певною предметною галуззю, і такі, що призначаються для застосування при ви-

вченні конкретної навчальної дисципліни — історії, географії, хімії тощо.  

 Зазначимо, що електронний довідник звичайно є складовою будь-якого програмного 

засобу. Довідник розкриває користувачеві правила і прийоми роботи із засобом. Ви можете 

познайомитися з довідником з операційної системи Windows, якщо в меню Пуск виберете 

пункт Довідка.  
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Енциклопедії Кирила і Мефодія 

 Кирило і Мефодій — це імена відомих слов’янських просвітителів, які обрала для 

своєї назви російська компанія, один з найвідоміших виробників навчальної й пізнавальної 

продукції. Компанія працює під девізом: «Знання про все». Нею створено найбільшу в світі 

колекцію мультимедійних енциклопедій.  

 Енциклопедія — це видання, яке містить найбільш суттєві відомості з усіх галузей 

(або вибраної галузі) знань. Електронна енциклопедія є програмою, яка містить найбільш 

суттєві відомості з усіх галузей (або вибраної галузі) знань і забезпечує доступ до цих відо-

мостей.  

 Ми познайомимося з «Великою енциклопедією Кирила і Мефодія». Для того щоб уя-

вити обсяг інформації, поданої в цій електронній енциклопедії, можна сказати, що у звичай-

ному друкованому вигляді вона налічувала б близько 70 томів обсягом у 600 сторінок кож-

ний, і це без урахування аудіо- і відеоматеріалів, які складають неабияку частину поданого в 

енциклопедії матеріалу. 

 Енциклопедія містить близько 80 тисяч статей, де сконцентровано найважливішу ін-
формацію з усіх галузей науки, техніки, літератури і мистецтва; з історії, географії і еконо-

міки країн світу; з життя і творчості видатних діячів усіх часів і народів. Ці відомості супро-

воджуються різноманітним ілюстративним матеріалом: копіями раритетних і офіційних до-

кументів, рукописів літературних творів, наукових праць; графічними статичними й динамі-

чними зображеннями; звукозаписами тощо.  

 До складу енциклопедії входять динамічна карта зоряного неба і географічний атлас 

світу. Карта надає можливість побачити, як виглядає зоряне небо з будь-якої точки Землі в 

будь-який час, а атлас містить понад 200 інтерактивних географічних карт, які мають систе-

му покрокової 3 зміни масштабу, що дозволяє розглядати місцевість із різним ступенем де-

талізації. Ілюстативний матеріал енциклопедії включає мультимедійні панорами, які знайо-

млять з природою нашої планети в різні часи її існування. Мультимедійні панорами «Епоха 

динозаврів» відображають ландшафти й доісторичних тварин у період мезозойської ери. Па-

норами «Екосистеми Землі» відтворюють тваринний і рослинний світ основних природних 

зон Землі. Створені з використанням аудіозаписів, натурних фотографій, матеріалів відеоз-

йомок, що дозволяє досягти ефекту присутності, ці панорами є вікном у світ дикої природи.  

 Енциклопедія містить подання подій історії в їх часовому і географічному взає-

мозв’язку, з ілюстраціями й докладними коментарями. Хронологічна шкала «Історія культу-

ри» дозволяє простежити шлях розвитку різноманітних культур і художніх стилів, побачити 

в динаміці історію народження, розквіту й загибелі найбільших держав давнього і середньо-

вічного світу; Всесвітній біографічний словник із відомостями про майже 27 тисяч видатних 

представників людства, колекція традиційної музики всіх країн і народів світу, альбоми фо-

то- і відеосюжетів про унікальні природні явища, події з історії науки і техніки, тривимірні 

реконструкції всесвітньо відомих семи чудес світу і багато іншого можна знайти у «Великій 

енциклопедії Кирила і Мефодія».  

 Енциклопедія розповсюджується на CD и DVD. Майже щороку вона оновлюється. 

Окрім «Великої енциклопедії», компанія випустила диски з тематичними енциклопедіями: 

«Енциклопедія здоров’я», «Енциклопедія персонального комп’ютера і Інтернет», «Енцикло-

педія кіно», «Енциклопедія домашніх тварин» та багато інших. Електронні енциклопедії 
широко представлені і в мережі Інтернет. У 2001 році розпочався проект “Рубрикон”, метою 

якого є перенесення в Інтернет найзначніших енциклопедій, довідників, словників і надання 

користувачам вільного доступу до них. Сьогодні “Рубрикон” став одним з визнаних енцик-

лопедичних ресурсів Інтернету. Він представляє понад 60 енциклопедій (універсальних і те-

матичних) і словників (енциклопедичних, тематичних, мовних, тлумачних), що містять бли-

зько 600 тисяч статей і близько 90 тисяч ілюстрацій і мап. 
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Програма «Таблиця Менделєєва» 

 Із довідковими програмами навчального призначення ми познайомимося на прикладі 

програми «Таблиця Менделєєва». Програма дозволяє одержати різноманітні довідкові дані 

про хімічні елементи. Вона містить також історичні відомості про відкриття періодичного 

закону, становлення атомно-молекулярного вчення.  

 При завантаженні програми на екран виводиться кольорова таблиця Менделєєва, де 

позначено символ кожного елемента, його порядковий номер у таблиці, відносна атомна ма-

са (рис. 6.1). Клітинка, на яку вказує курсор миші, відображається в збільшеному вигляді в 

демонстраційному вікні. На рис. 10.1 це клітинка, де розташовано елемент берилій. 

 
Рис. 6.1. Головне вікно програми «Таблиця Менделєєва» 

 Для отримання довідкових даних про будь-який елемент таблиці потрібно встановити 
курсор миші на клітинку елемента. Для виведення текстових і числових даних слід натисну-

ти ліву кнопку миші, і тоді з’явиться вікно, в якому будуть наведені: символ, номер і назва 

елемента українською (старий та новий варіанти), латинською, російською й англійською 

мовами, температура плавлення, температура кипіння, густина речовини, відносна електро-

негативність, атомна маса, діаметр атома, молярна теплоємкість. Для виведення графічних 

даних слід натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню (рис. 6.2) вибрати, що ви 

хочете побачити — будову атома чи електронну конфігурацію елемента. 

 
Рис. 6.2. Контекстне меню 

 Програма містить великий фактичний матеріал про хімічні елементи періодичної сис-
теми: історію відкриття елемента, знаходження у природі, добування, фізичні та хімічні вла-

стивості простих речовин та сполук елемента, їхні характеристики та застосування.  

 Для того щоб познайомитися з цим матеріалом стосовно певного елемента, потрібно 

натиснути ліву кнопку миші, коли її курсор вказує на зображення відкритої книги. Викорис-

тання інших можливостей програми реалізується через команди головного меню додатка 

(рис. 6.1, верхній рядок).  

 Меню Файл включає один пункт — Вихід.  

 Меню Наочність складається з двох команд, які дозволяють працювати з текстовими 

і числовими даними, або застосовувати виділення певних елементів кольором.  

 Меню Графіки надає можливість вивести на екран діаграми, які демонструють зале-
жність різноманітних характеристик хімічного елемента від його номера в таблиці Менделє-

єва. Якщо курсор миші піднести до певного стовпчика діаграми й натиснути ліву клавішу 
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миші, то буде висвічено назву відповідного елемента, його порядковий номер і значення ве-

личини на діаграмі. 

 Меню Сервіс дозволяє вибрати температурну шкалу (Цельсія, Кельвіна чи Фаренгей-

та) і мову подання назви елемента (українську, латинську, російську, англійську, німецьку).  

 Меню Вікна дозволяє вибрати, які вікна програми слід закрити.  

 Меню Інструменти дає можливість скористатися хімічним калькулятором, який до-

помагає розраховувати молекулярні маси речовин та масові частки елементів у сполуках, 

або вікном пошуку елемента в таблиці за його назвою або символом. Знайдений елемент бу-

де двічі підсвічено в таблиці червоним кольором.  

 Меню Книги призначається для роботи з довідником «Хімічні елементи» і посібником 
«Розвиток атомно-молекулярного вчення». Відповідні розділи цих книг виводяться на екран 

при роботі з таблицею Менделєєва.  

 Меню Допомога дозволяє ознайомитися з відомостями про програму і правилами ро-

боти з нею.  

 Програма призначається для опанування різноманітних розділів хімії, зокрема періо-

дичної системи елементів Д. І. Менделєєва, тем «Метали», «Неметали», «Будова атома». 

 

Електронні словники, програми перекладачі та програми вивчення іноземних мов. 

1. Словники 

Словник — книга (веб-сайт), у якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова 

якоїсь мови (із тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо). 

Електронний словник — комп'ютерна база даних (програма), що містить особливим чи-

ном закодовані словникові статті, що дозволяють здійснювати швидкий пошук потрібних 

слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку поєднань слів (прик-

ладів вживання), а також із можливістю зміни напряму перекладу (наприклад, українсько-

російський або російсько-український). 

Приклади електронних словників (онлайн-переклад): 

1http://mova.info/ 

2http://www.slovnyk.net/ 

3.http://slovnenya.com/ 

4.http: / /old .pere. org. ua /cgi-bin/реге. cgi?l=uk_UA 

5.http://www.slovnyk.org/fcgi-bin/die.fcgi?hn=sel&ul==uk-ua 

6.http://www.april.com.ua/ua/dict.html 

 

1. Програми-перекладч 

Програма-перекладач – це програма, що призначена для автоматичного перекладу тек-

сту з однієї мови на іншу. 

На відміну від електронних словників, програми-перекладачі опрацьовують не окремі 

слова або словосполучення, а цілий текст, і результатом такого опрацювання є зв'язний текст 

іншою мовою. Робота програм - перекладачів базується на використанні електронних слов-

ників. Крім того, у них реалізовані алгоритми для узгодження слів у отриманому тексті від-

повідно до правил мови, якою здійснюється переклад. 

Популярними програмами-перекладачами є Pragma, PROMT Translation Suite, Lan-

guage Guide, OmegaT, MetaTexis, WhiteSmoke Translator, SDL Trados Studio та ін.  

Крім того, як і словники, програми-перекладачі можуть розміщуватися на веб-сайтах. 

Наприклад, послуги перекладу надають сайти  

Перекладач онлайн (http:// pereklad.online.ua), PROMT Translator (англ. translator - пе-

рекладач) (http://www.translate.ru),  

Пролинг ОФИС Online (http://www. prolingoffice.сom/services/translate#translate),  

Pragma онлайн переклад (http://www.trident.com.ua/ukr/online.php),  

http://mova.info/
http://www.slovnyk.net/
http://slovnenya.com/
http://www.slovnyk.org/fcgi-bin/die.fcgi?hn=sel&ul==uk-ua
http://www.april.com.ua/ua/dict.html
http://www.translate.ru/
http://www/
http://www.trident.com.ua/ukr/online.php
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Freetranslation.com (англ. free - вільний, translation - переклад) (http://ets6.freetranslation. 

com), пошуковий портал Google (http://translate.google.com.ua) та ін. 

Опрацювання текстів з використанням програм-перекладачів може виконуватися за таким 

алгоритмом: 

1.Завантажити програму або відкрити веб-сторінку онлайнового перекладача. 

2.Налаштувати параметри перекладу (вибрати напрямок перекладу, тематику словникової 

лексики). 

3.Увести або виділити текст для перекладу. 

4.Подати вказівку для початку автоматичного перекладу. 

5.Зберегти результат перекладу або скопіювати отриманий текст у новий документ. 

Зауважимо, що під час здійснення автоматичного перекладу тексту в результаті можуть 

бути отримані помилки, пов'язані з невідповідним вживанням перекладів багатозначних 

слів, з узгодженням слів у складних реченнях тощо. Для виправлення помилок потрібно 

уважно перечитати текст перекладу, виправити помилки, за потреби скористатися електрон-

ним словником. 

Розглянемо, як виконується переклад текстів з використанням програми Pragma 5.x. 

Ознайомлювальну версію цієї програми можна отримати на сайті з URL-адресою 

http://www.pragma5.com/ukr/download.php. Програма має словники української, російської, 

англійської, німецької, французької, польської та латиської мов і засоби для автоматичного 

визначення мови тексту. Для неї може бути налаштований україномовний інтерфейс. 

Один з модулів програми - Pragma Monitor, призначений для перекладу тексту, що міс-

титься в Буфері обміну операційної системи. Після запуску програми в Області з’являється 

значок  

Для перекладу тексту потрібно: 

- Відкрити документ, текст якого потрібно перекласти, у вікні відповідної прикладної 

програми (текстового процесора, браузера тощо). 

- Виділити у вікні програми фрагмент тексту для перекладу. 

- Скопіювати виділений фрагмент до Буфера обміну. 

- Вибрати значок Pragma Monitor в Області сповіщень. 

- Переглянути переклад у вікні Pragma — Fast Translation (англ. fast translation - 

швидкий переклад), що відкриється (рис. 1). 

- Вибрати кнопку Копіювати. 

- Закрити чи згорнути вікно Pragma - Fast Translation. 

- Вставити текст перекладу з Буфера обміну до тексту документа. 

 Якщо програма некоректно визначила напрямок перекладу, то потрібно у вікні Prag-

ma — Fast Translation вибрати кнопку Параметри та зі списків мов вибрати мови перекла-

ду, у списку Тематика - тематику словника, закрити вікно налаштувань вибором кнопки ОК 

і повторити алгоритм перекладу. 

Форуми перекладачів 

Давайте пригадаємо, що таке форум? 

Якщо під час перекладу текстів виникають складнощі, для усунення яких недостатньо 

знань перекладу окремих слів або правил побудови речень, при яких програми-перекладачі 

пропонують невідповідний переклад, то можна звернутися за допомогою та поставити пи-

тання на форумі перекладачів. Крім того, перегляд обговорень на форумах та участь у них 

сприяє кращому розумінню особливостей перекладу текстів. У ході дискусій на форумах об-

говорюються питання перекладу специфічної професійної термінології, тонкощі перекладу 

літературних творів для дотримання авторського стилю, вживання новоутворених слів, при-

слів'їв, фразеологічних зворотів тощо. 

Приклади форумів перекладачів 

1. Proz.com (http://www.proz.com) 

http://ets6.freetranslation/
http://translate.google.com.ua/
http://www.pragma5.com/ukr/download.php
http://www.proz.com/
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2. СЛОВНИК.НЕТ (http://forun.slovnyk.net) 

3. Могилянський форум(http://www.bo.net.ua/forum) 

 

 
Рис.6.3. Переклад тексту з використанням програми Pragma 

 

Мультимедійні курси вивчення іноземних мов 
Знання іноземних мов передбачає не лише вміння грамотно перекладати тексти, але й ро-

зуміння усної мови, уміння висловлювати власну думку, брати участь у діалогах в різних 

сферах спілкування. Для формування таких умінь доцільно використовувати мультимедійні 

курси вивчення іноземних мов. Існують мультимедійні курси, призначені для встановлення 

на окремому комп'ютері, на комп'ютерах, об'єднаних у локальну мережу, або для викорис-

тання в глобальних мережах. 

Використовуючи електронні засоби вивчення іноземних мов, учень у будь-який зручний 

для нього час може не лише прочитати текстовий матеріал, але й прослухати аудіофрагмент 

іноземною мовою, переглянути відеозапис, виконати письмову вправу та перевірити прави-

льність її виконання. 

Прикладами мультимедійних курсів вивчення іноземних мов є Happy English (англ. hap-

py English - щаслива англійська), Bridge to English (англ. bridge to English - міст до англійсь-

кої мови), Іноземна (англійська) мова. Спілкуймося англійською мовою, Іноземна літе-

ратура. 10 клас, самовчителі Espanol Platinum Deluxe (іспан. Espanol - іспанська мова, 

англ. Platinum Deluxe - розкішна платинова), Deutsch Platinum (нім. Deutsch - німецька мо-

ва), Francais Platinum DeLuxe (фр. Francais - французька мова), фонохрестоматія Шкільна 

колекція. Фонохрестоматія для 10-12 класів з англійської мови та ін. 

Інший вид мультимедійних курсів - курси в мережі Інтернет. Курси в Інтернеті менше 

орієнтовані на шкільну програму, але можуть бути корисними для самостійного вивчення 

предмета. Перевагою онлайнових мультимедійних курсів є їх доступність з будь-якого ком-

п'ютера, що має доступ до Інтернету, можливість продовження уроків під час роботи з ін-

шим комп'ютером, отримання консультацій фахівців, у тому числі й носіїв мови тощо. 

Наведемо окремі мультимедійні та інтерактивні курси вивчення іноземних мов, які можна 

знайти в Інтернеті. Уроки з англійської, французької, німецької, іспанської мов, тести та ігри 

он-лайн доступні на сайті Study.ru (англ. study - вивчення) (http://www.study.ru). Мульти-

медійні курси англійської та німецької мов он-лайн - на сайті Astropolis 

http://forun.slovnyk.net/
http://www.bo.net.ua/forum
http://www.study.ru/
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(http://www.astropolis.net) та ін. Курси з англійської, німецької, французької, іспанської мов, 

на яких пропонується виконання тестових завдань з онлайновою перевіркою правильності 

виконання, містяться на сайтах Лингва Класс (http://linguaklass.org), Language Link (англ. 

language link - мовний зв'язок) (http://www.languagelink.ru) та ін. Міні-тест з англійської мови 

TOEFL (англ. Test of English as a Foreign Language - тест з англійської мови як іноземної) з 

онлайновою перевіркою можна пройти, наприклад, на сайті Кулички (http://education. ku-

lichki.net/lang/toef Ion. html). 

1. Як ви розумієте термін «Веб-енциклопедія»?  

2. Що таке відкрита «веб-енциклопедія»? 

3. Як ви розумієте термін – дистанційне навчання? 

4. Для чого призначені програми-перекладачі? 

5. Для чого призначена програма Pragma? 

6. Для чого призначені електронні підручники? 

7. Для чого призначені програми-тренажери? 

8. Назвіть приклади клавіатурних тренажерів? 

 

 

 

7. Основи програмування.  

Етапи розв’язування задач на комп’ютері. Поняття моделі.  

Алгоритми.  

Основні поняття Visual Basic.  

Людина в будь-які діяльності постійно користується моделями. У дитинстві ми гралися 

з ляльками, будиночками, машинками – зменшеними копіями реальних об’єктів. Дорослі 

люди також використовують моделі під час спорудження будинку або пошиття костюму чи 

розрахунку польоту ракети. 

Модель (від лат. «modulus» - міра, зразок, норма) – це прообраз, опис або зображення 

якогось об’єкта. 

Іграшка, глобус чи макет будинку це матеріальні моделі. А опис, формула, зображення 

чи схеми будуть моделями? Такого роду моделі називають абстрактними. Усі абстрактні мо-

делі, які можна подати за допомогою набору знаків( геометричних фігур, символів…) нази-

вають знаковими. Абстрактна модель, перед тим як оформитись у знакову, спочатку народ-

жується в голові людини. Вона існує у формі не до кінця усвідомлених уявних зображень. 

Такі моделі називаються вербальними. 

Моделювання – це особлива форма експерименту, яка полягає в тому, що досліджуєть-

ся не сам об’єкт, певна його заміна. Форми моделювання є дуже різноманітними і залежать 

як від самого об’єкта, так і від мети його вивчення. 

Інформаційна модель – це такий матеріальний або уявний об’єкт, що використовуєть-

ся замість об’єкта-оригіналу або явища (процесу) під час цього дослідження, при цьому 

зберігається інформація про певні важливі для даного дослідження типові риси і властивості 

оригіналу, тобто його суттєві сторони. 

Математична модель – заміна оригіналу або явища (процесу) відповідним аналогом 

за допомогою математичних залежностей. Ця модель сформульована мовою математики і 

логіки. 

Комп’ютерна модель – це модель, реалізована за допомогою програмних засобів. 

Розв’язання задач у будь-якій діяльності людини – це завжди одержування певних резуль-

татів – результатів обчислень, побудови, роботи тощо. 

 

 

 

http://www.astropolis.net/
http://linguaklass.org/
http://www.languagelink.ru/
http://education/
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Основні етапи побудови комп’ютерної моделі. 

 
Рис.7.1. Етапи моделювання. 

 1. Вибір чисельного методу. ЕОМ виконує арифметичні й логічні операції, обчислює 

значення елементарних функцій. Математично задача може бути сформульована так, що до 

неї можна безпосередньо застосувати елементарні машинні операції. За цих умов треба знай-

ти чисельний метод розв’язування задачі. Ця процедура безпосередньо передбачає опис, мо-

тивацію, попередній аналіз задачі. 

 2.   Побудова алгоритму розв’язання задач певного класу. За вибраним чисельним 

методом будують відповідний алгоритм розв’язання задач певного класу. 

 3. Складання програми. На цьому етапі алгоритм розв’язання задачі подають у ви-

гляді певної програми. 

 4. Введення програми в ЕОМ. Здійснюється безпосереднє введення в ЕОМ складе-

ної програми. (Досвідчений користувач може зразу складати програму на комп’ютері). 

 5. Введення числової інформації та налагодження програми.  Перевіряється пра-

вильність виконання програми для очевидного розв’язку, виправляються помилки і неточно-

сті.  

 6. Розв’язування задачі та аналіз результатів. Розв’язування задач певного класу з 

використанням складеної програми. 

Алгоритм – це послідовність точних і зрозумілих вказівок виконавцеві алгоритму для того, 

щоб розв’язати поставлену задачу. Інакше кажучи, це точний і зрозумілий опис виконувано-

го крок за кроком процесу, який через скінчене число кроків веде до розв’язку будь-якої 

конкретної задачі. 

Засобами опису алгоритмів є звичайна мова, мова математичних формул, графічна 

мова схем (блок-схеми), алгоритмічна мова. 

Властивості алгоритмів. 

Дискретність. Алгоритм можна розбити на окремі вказівки (правила), кожна з яких перед-

бачає виконання певної дії (арифметичної чи логічної). 

Визначеність. Алгоритм записують так, щоб кожне його правило сприймалась виконавцем 

однозначно, тобто одна й та сама вказівка після реалізації її різними виконавцями повинна 

привести до одного і того самого результату.  

Результативність. Дотримуючись вказівок алгоритму, можна розв’язати певний клас задач, 

переробляючи початкові дані у розв’язок задачі. Найбільшу множину початкових даних, на 

якій даний алгоритм є результативним, називають областю застосовності алгоритму. 

Масовість. Кожний алгоритм розв’язує не одну окрему задачу, а певний клас задач. Конкре-

тні задачі даного класу відрізняються одна від одної системою своїх початкових величин. 

Формальність. Виконання алгоритму можна доручити будь-якому автомату, що вміє вико-

нувати його вказівки. 
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Схема алгоритму 

Схемою алгоритму називають графічне задання алгоритму у вигляді сукупності умов-

них графічних позначень – символів, поєднаних між собою стрілками (горизонтальними та 

вертикальними лініями потоку), які однозначно встановлюють послідовність виконання опе-

рацій, записаних у цих символах. Кожний символ (блок) виконує певну функцію і забезпечує 

певний етап переробки інформації. Серед цих блоків є перший, з якого починає працювати 

алгоритм, і є останній, після виконання якого дія алгоритму припиняється. Напрям ліній по-

току зверху вниз та зліва направо беруть за основний і стрілками не позначають, а напрям 

ліній потоку знизу вгору та справа наліво показують стрілкою. Місце злиття ліній потоку по-

значають стрілкою. 

Основні символи: 

 

Процес                           

                                                   

Розв’язання                    

 

Модифікація           

 

Введення –виведення            

Початок-кінець 

 

Основні типи алгоритмів: 

Алгоритми є двох типів: чисельні і логічні. 

Алгоритм, відповідно до якого розв’язування задачі зводиться до виконання у певно-

му порядку чотирьох арифметичних дій, називається чисельним алгоритмом.  

Алгоритм, відповідно до якого розв’язування задачі зводиться до виконання у певно-

му порядку логічних дій, називається логічним алгоритмом. 

    Чисельні алгоритми поділяються на три групи: лінійні, розгалужені та циклічні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінійні алгоритми передбачають одержання розв’язку задачі одноразовим викорис-

танням однієї і тієї самої послідовності дій при будь-яких вхідних даних з області визначення 

алгоритму.  

Приклад 
Алгоритм знаходження суми S трьох чисел a,b,c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лінійні Розгалужені Циклічні 

арифметичні ітераційні 

Алгоритми 
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Розгалужені алгоритми передбачають вибір однієї з кількох можливих послідовностей 

дій залежно від значень вхідних даних або проміжних результатів.  

Приклад 4 

Розв’язати квадратне рівняння ax
2
+bx+c=0 

          

початок 

 

 

 

    a,b,c 

                                   

             

                D=b
2-

4ac 

 

 

    так       D<0         ні 

 

                                                      так             D=0          ні 

 

 

             не існує                        a

b
x

2




                                        
a

Db
x

2
1


  

 

 

                                              x              
a

Db
x

2
1


                                                                   

    

 

              x1,x2         

 

 

 
                                               кінець 

 
Циклічні алгоритми дають змогу здобути результат багаторазовим повторенням пев-

ної послідовності дій, що називається циклом. Якщо кількість повторень циклу задане, то та-

кі цикли називаються арифметичними. Якщо кількість повторень циклу наперед невідоме, а 

визначається в процесі застосування алгоритму, то такі цикли називаються ітераційними. 

Схема запису циклічного алгоритму: 

 



73 

 

Програма Visual Basic. Основні поняття. 

Програма – це набір команд чи інструментів, які повинен виконувати процесор для 

розв’язування конкретної задачі. Для написання комп’ютерних програм існує багато мов 

програмування, в тому числі і Visual Basic. Програмісти пишуть команди на мові програму-

вання, а спеціальні програми перетворюють ці команди в машинні коди. Такі програми нази-

ваються трансляторами. 

 Програма Visual Basic 6.0. Запускається з головного меню: Пуск → Всі програми → 

Microsoft Visual Basic → Visual Basic → у діалогову вікні Новий проект → вкладка Стан-

дартний.ехе → кнопка Відкрити.  

 
Рис. 7.1. Вікно програми Visual Basic. 

Структура вікна: 

1-й рядок – Рядок заголовка (вказується ім’я проекту і  поточний режим роботи VB: desing 

(розробка), break (зупинення), run (виконання); 

2-й рядок – Меню команд (Файл, Правка, Вид і т.д.); 

3-й рядок – Панель інструментів Стандартна. 

Робоче поле розділене на три частини: 

Ліва панель: ToolBox – це панель блоку інструментів, що містить набір стандартних 

об’єктів, які використовуються при створення проекту і вносяться у форму. 

По центру: вікно Форми. Форма – це основний елемент при створенні проекту на VB ( це 

стіл, на якому будемо збирати програму, редагувати її). При запуску проекту форма стане 

вікном Windows. Без форми не може бути проекту. 

Права панель: 1)Project Explorer (Проек1) – вікно провідника проекту – відображаються ті 

проекти, над якими ви працюєте в даний момент часу, а також різні частини кожного з них. 
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2) вікно властивостей призначене для перегляду і установки параметрів об’єктів форми. 

3) вікно розміщення форм призначене для точного місця форми при виконанні додатку. 

Змінюється розташування форми перетягуванням її у даному вікні. 

4) вікно програмного коду (Код) – призначене для створення програми. 

 

Форма, проект. Збереження проекту. Запуск проекту на виконання. 

Форма – основний будівельний блок програми Visual Basic. Вікно Form1 є початком 

нашої програми і призначене для  редагування форм, тобто додавання або вилучення різних 

об’єктів.  Форма складається із точок, які називаються твіпами. 1 твіп=1/1440 дюйма. На 

формі розміщені крапки, відстань між ними 120 твіпів. 

Проект – це сукупність усіх файлів, що складають програму: форми, модулі, графіка, 

об’єкти блоку інструментів.  

Проект складається з трьох етапів: 

1) розміщення об’єктів блоку інструментів на формі; 

2) установка властивостей для кожного об’єкта з форми; 

3) запис процедур обробки подій( написання програми); 

Ці етапи виконуються в режимі (desing) розробки проекту, який відображається в рядку 

заголовка. 

4)  запуск програми. 

Збереження проекту. Щоб зберегти проект, який створено, треба виконати такі кроки: 

- Створити папку для проекту; 

- Збереження файлу форми у створеній папці проекту. – файл з розширенням .frm; 

- Збереження файлу проекту у створеній папці проекту – файл з розширенням .vbp 

Ні в якому разі не зберігайте створенні проекти в кореневій папці VB. Для кожного прое-

кту створюйте нові папки. 

Запуск проекту на виконання.  Щоб запусти проект на виконання бажано його спочатку збе-

регти, а потім запускати одним із способів: 

1) команда Запуск із рядка Меню команд; 

2) натиснути кнопку  на панелі інструментів; 

3) натиснути на клавішу F5. 

 

Основні принципи розробки проектів у Visual Basic. 

Мова Visual Basic – є мова об’єктивно-орієнтованого проектування, це означає, що в про-

екті можна маніпулювати готовими об’єктами і методами їхньої обробки. 

Основні поняття мови Visual Basic: 

1) об’єкти – пристрої або загальні елементи Windows-додатків, в першу чергу це об’єкти 

блоку інструментів. 

2) Властивості – це характеристика об’єкта, яка визначає як об’єкт виглядає, як він пово-

диться. Наприклад: 

Name – встановлює ім’я доступу до об’єкта з програми; 

Alignment – вирівнювання тексту (0 – вліво, 1 – вправо, 2 – по центру); 

BlackColor, ForeColor – установка кольору фону і переднього плану об’єкта; 

Caption – текст, чкий відображається у заголовку (для форми), для об’єкта – у середині його; 

Text – тільки для читання під час виконання програми. 

3) події – кожен об’єкт виконує якусь подію (дію) при певній дії користувача: клацанням 

миші по екранним кнопкам; натисканням клавіш клавіатури; у програмі під впливом конкре-

тних даних. 

Наприклад: 

Change – відбувається при зміні стану об’єкта при наявності ряду можливих подій (масиву 

подій); 

Click – відбувається при одноразовому клацанні миші на об’єкті; 

DblClick - … при подвійному клацанні миші на об’єкті; 
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KeyPres – відбувається при натисненні клавіші на клавіатурі 

Load – відбувається при завантаженні додатку у програмі; 

UnLoad – відбувається при очищенні оперативної пам’яті від форми або із програми. 

 

4) з кожною подією в Visual Basic зв’язана процедура (підпрограма), що виконується при 

здійсненні події. У загальному випадку вона записується: 

Sub <ім’я об’єкта>_<ім’я події>(оголошення параметрів) 

….оператори 

End Sub 

Private Sub Vixod_Click() 

End 

End Sub 

Процедура записується у вікні програмного коду (рис. 7. 2.) . Для кожного об’єкта зафіксо-

ваний перелік можливих процедур. Користувач повинен вибрати потрібну і написати про-

граму. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 - Вікно програмного коду 
Рис. 7.2. Вікно програмного коду. 

Наприклад: 

FrmFormRun.BackColor = vbRed                    (зробити форму червоною) 

 

При роботі з об'єктами виникає потреба в цілому ряді стандартних операцій, зв'язаних 

із відповідними вікнами, кнопками, полями. Visual Basic звільняє користувача від програму-

вання таких операцій шляхом надання набору методів.  

5) Методи – це фрагменти програмного коду, які впроваджені безпосередньо в об’єкт блоку 

інструментів і виконують ту чи іншу задачу. 

Наприклад, можна використовувати такі методи:  

     Clear - очищає вміст буфера обміну (Clipboard); 

     Cls - очищає форму або поле ілюстрацій; 

     EndDoc - припиняє посилку документа на принтер; 

     GetData - повертає зображення з Clipboard; 

     GetText - повертає текстовий рядок із буфера обміну; 

     Hide - ховає форму, але не вивантажує її з оперативної пам'яті; 

     Move - переміщає форму або об'єкт; 

     Print - друкує текстовий рядок на об'єкті; 

     SetData - поміщає ілюстрацію в заданому форматі в Clipboard; 

     SetText - поміщає текстовий рядок у буфер обміну; 

     Show - відображає форму на екрані. 

Випадаю-

чий список 

об’єктів 

Випадаю-

чий список  

властивос-

тей 

Процедура, 

зв’язана з 

подією 
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        Синтаксис запису методу: 

<ім'я об'єкта>.<ім'я методу> [параметри] 

 

Приклади:    1) Form1.Hide;    2) Form1.Show;     3) Printer.Print “y= “;y.Text 

 

Об'єкти, що мають загальні властивості і поведінку (події й методи), поєднуються в 

класи. Ім'я класу вказує на тип об'єктів, що він містить. Класи можна розглядати як основу 

для створення інших об'єктів цього ж типу. Тому всі об'єкти одного класу, наприклад 

TextBox, будуть діяти однаково. За замовчуванням екземпляри того самого класу  мають 

ім'я, що складається з імені батьківського класу і порядкового номера – Text1,  Text2, Text3. 

При необхідності користувач може створювати свої класи об'єктів. 

У Visual Basic також широко використовується поняття колекції об'єктів. Колекція – 

це набір об'єктів, об'єднаних загальним ім'ям, причому не обов'язково це об'єкти одного кла-

су. Прикладом колекцій можуть служити убудовані в Visual Basic 6 колекцій, у т.ч. Forms і 

Controls. Forms – це безліч завантажених форм додатка, Controls – це безліч усіх елементів 

управління у формі. Користувач може створювати свої власні колекції, поповнювати й акту-

алізувати їх. 

 

Основні типи даних мови VB та їх опис. 

Алфавіт мови. У мові Visual Basic при створенні програми можуть використовуватись 

такі символи: 

1) літери латинського алфавіту A,…,Z; a,…,z; 

2) цифри від 0 до 9; 

3) знаки арифметичних операцій +, -, *, /, ^ (піднесення в степінь), \ (ділення без дробо-

вої частини) 

4) операції відносин: >, <, =, >=, <=, <> (не дорівнює); 

5) рядкові вираження – текст взятий у лапки, знак (+), що дозволяє поєднювати рядкові 

вираження і будувати з них нові фрази. 

Наприклад: Сьогодні гарна погода = “Сьогодні” + “гарна” + “погода” 

Опис величин. 

Величина – це об’єкт, який має стале або змінне значення. Основні характеристики величин 

– ім’я, тип, вид і значення. 

Ім’я (ідентифікатор) величини – це ім’я, що вільно обирається програмістом для елементів 

програми. 

Обмеження для запису імен: 

- лише латинські літери, цифри, і знак підкреслення ( _ ); 

- імена починаються тільки з літери або з знаку підкреслення; 

- недопустимі крапки або проміжки; 

- максимальна довжина 256 символів; 

- недопустимі спів падання з ключовими словами. 

Вид величини: константи і змінні. 

Константи – імена для чисел. Константи оголошуються на початку програми оператором 

Cont. Формат оператора записується:  

       Cont <ім’я змінної> = вираження      
Наприклад: Cont Рі = 3.14159 

Змінні – це величини, значення яких може змінюватися по ходу виконання програми. 

Змінними можуть бути числа, рядок тексту або об’єкт. Змінні оголошуються за допомогою 

оператора Dim. Формат оператора записується: 

   

  Dim<ім’я змінної> As Type 

Dim – величина, розмірність;  As Type – визначає тип даних. 
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Тип змінних записується ще за допомогою префіксів. Найчастіше використовувані типи 

змінних: 

Тип 

змінної 

Інформація, що збе-

рігається 

Діапазон значень Префікс Приклад імені 

змінної з викорис-

танням префікса 

Integer Цілі числа від -32768 до 32767 int intNumber 

Long Цілі числа  від -2
31

до 2
31 

lng lngRes 

Single Десяткові числа від -3.4е38 до 3.4е38 sng sngRes 

String Текстова інформація до 65 тис.символів str strAnswer 

Byte Цілі числа від 0 до 255 byt bytCouter 

Date Інформація про дату і 

час 

від 1.01.100 р. до 

31.12.9999 р. 

dtm dtmTodey 

Variant Значення кожного з 

вищеназваних типів 

не визначений vnt vntVal 

Наприклад: Dim Х As Integer                   (Величина Х має якість цілих чисел) 

Перетворення типів у VB. 

Функція у VB – це вбудована процедура, за допомогою якої отримується інформація про об-

числення деякого виразу. 

1) функція Val – перетворення текстового рядка у числове значення. Формат функції: 

Val (рядкове вираження) = числове вираження 

Наприклад: Val(а.Text)=5 

2) функція Str – перетворення числових даних у рядкові. Формат функції: 

Str(числове значення) = рядкове вираження 

Наприклад: Додавання чисел А і В, значення яких вводяться в текстові поля Text1 і Text2. 

Значення суми С вводиться в поле Text3. 

A = Val(a.Text)     :          B = Val(b.Text) 

C = A+B 

Text3.Text =Str(C) 

 Якщо декілька операторів записуються в одному рядку, між ними ставиться символ :. 

Стандартні функції. 

 На мові Visual Basic  На мові Visual Basic 

sin x Sin(X) e
x
 Exp(X) 

cos x Cos(X) х  Sgr(X) 

tg x Tan(X) х  Abc(X) 

argtg x Atn(X) lg x Log(X) 

Відкидання дробової 

частини числа Х 
Fix(X) Округлення числа Х 

з точністю до а деся-

ткових знаків 

Round(X,a) 

 

Sgn(X)   

Аргумент у всіх тригонометричних функціях задається в радіанах, а не в градусах. Формула 

для переведення градусної міри кута в радіанну:  радіани = градуси *π /180. 

 

Логічні оператори. 

Крім математичних у мові можна обчислювати значення логічних виразів, які приймають 

значення Tree (Істина) або False(Хибність). 

Логічні оператири Логічний вираз Результат 

= 8=9 False 
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> 8>9 False 

< 8<9 Tree 

>= 5>=5 Tree 

<= 5<=2 False 

<> 2<>5 Tree 

Об’єкти блоку інструментів. 

- Label (напис)  - це об’єкт, що застосовується для відображення інформації, яку корис-

тувач може прочитати під час роботи програми. Використовується для введення заголов-

ків і надписів на інші об’єкти. 

- TextBox (текстове поле), об’єкт який у вигляді вікна поміщається у форму, а вводити 

текст у це вікно користувач може під час виконання програми.  

- CommandButton (командна кнопка), поміщається у форму, підписується і при виконан-

ні програми виконує запуск або закінчення процесу.  

 - горизонтальна лінійка 

  - вертикальна лінійка. Використовуються для визначення значення змінної. Переміщення 

бігунка по лінійці прокручування приводить до зміни властивості Value. Ця властивість визна-

чає точну позицію для елемента, що знаходиться в діапазоні Max і Min. З лінійками прокручу-

вання пов’язані події:  Change - настає в момент клацання по кнопках зі стрілками і  Scroll - 

при переміщенні бігунка. 

 - малюнок (PictureBox).Призначений для створення поля, у яке може бути поміщена 

ілюстрація (малюнок, картинка, формула і т.д.) 

 - перемикач (OptionButton) 

 

 - прапорець (CheckBox) 

 - Об'єкт OLE. Призначений для розміщення у формі формул, як ілюстрації, і інших об 'є-

ктів . 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. панель обʼєктів блоку інструментів. 
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1. Реалізація першого етапу проектування 

На етапі візуального програмування необхідно визначити: 

1. Скільки екранних форм буде в задачі, для чого вони будуть використовуватися, що на 

цих формах буде розташовано (текстові поля, кнопки, лінійки прокручування, прапорці і 

т.д.). 

2. Створити розроблені форми. 

3. Визначити властивості об'єктів (самих форм і розташованих на них елементів управління)  

– зовнішній вигляд і особливості їхньої роботи в програмі. 

Потрібні елементи вікна  малюються на екранній формі за допомогою відповідних 

кнопок панелі інструментів. Для цього потрібно клацнути на кнопці з необхідним інструмен-

том, далі при натиснутій лівій кнопці миші визначити розмір і місце розташування елемента 

у формі. Розміри самого вікна і розташованих на ньому елементів, коли вони активні (виді-

лені), змінюються аналогічно всім мальованим об'єктам. Щоб зробити об'єкт активним (виді-

лити), необхідно клацнути на ньому мишкою. При цьому довкола нього з'явиться рамка ви-

ділення, що містить вісім маленьких квадратиків. При розташуванні покажчика миші усере-

дині рамки виділення можна переміщати об'єкт, а на одному з квадратиків рамки – змінюва-

ти його розміри. 

Для видалення непотрібного об'єкта необхідно зробити його активним, а потім нати-

снути клавішу Delete  

Приклад 7.1. - Спроектувати форму для виконання розрахунків по формулі:                            

                                     у = 200 + а * с 

Виконання: На екранній формі повинні розташовуватися текстові вікна для сприйнят-

тя значень а і с, а також вікно для виводу результату с. Щоб знати, де яке вікно знаходиться, 

їх необхідно підписати, створивши до них поля написів (етикетки, мітки). Розрахунок пови-

нен виконуватися при клацанні по кнопці Розрахунок, а по кнопці Вихід – здійснюється за-

вершення роботи програми.  

1. Намалюйте на  папері або уявіть собі думкою вид такого вікна (рис. 7.4), після цьо-

го можна приступити до створення екранної форми на комп'ютері.  

 

          

 

 

 

 

 Рис. 7.4 - Вид екранної форми для приклада: 

у = 200 + а * с 

 

2.  Завантажте  Visual Basic. 

3.  У відкритому вікні Visual Basic з'явиться порожня екранна форма Form1. Якщо її 

розміри не задовольняють користувача, то варто клацнути по ній (виділити) і змінити розмір, 

як у звичайному малюнку. Усі наступні дії по розробці форми програми представлені в таб-

лиці 7.1. 
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Таблиця 7.1. - Послідовність дій по створенню форми для прикладу  у = 200 + а * с 

 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 2 3 

1 Дати ім'я електрон-

ній формі. 

1). Відкрити вікно Properties, якщо воно відсутнє на екрані:  

пункт меню View  Properties Windows; 

2). Вибрати властивість Caption, у правому стовпчику стерти 

Form1 і написати Лінійний алгоритм. 

2. Занести напису ви-

хідних даних і ре-

зультату. 

1).На панелі інструментів виконати подвійне клацання по кно-

пці        (Label - напис), у центрі форми з'явиться прямокутник з 

написом Label1. Перетягніть його на відведене для нього місце 

в створюваній формі (рисунок 8.5). Ще двічі повторіть цю пос-

лідовність дій, одержавши Label2, Label3.  

2).Активізувати клацанням миші вікно  Properties; у ньому у 

верхньому списку, що випадає, вибрати Label1; у списку  влас-

тивостей виділити Caption, у другому стовпчику стерти Label1 

написати: Перемінна а.  

3). У верхньому списку вікна Properties, що випадає,  вибрати 

Label2 і у властивості Caption написати: Перемінна с.  

4). У верхньому списку вікна Properties, що випадає,  вибрати 

Label3 і у властивості Caption написати: Результат у.  

3. Створення тексто-

вих вікон для вве-

дення і виводу да-

них. 

1).На панелі інструментів виконати подвійне клацання по кно-

пці  (TextBox – текстове вікно) для створення текстового 

вікна Text1. Перетягніть його на відведене для нього місце в 

створюваній формі (малюнок 8.5). Ще двічі повторіть цю пос-

лідовність дій, одержавши Text2 і Text3. 

2).Активізувати клацанням миші вікно  Properties; у ньому у 

верхньому списку, що випадає, вибрати Text1; у списку  влас-

тивостей виділити Name, стерти Text1 і написати а ( англійсь-

кою мовою). 

3). Потім у списку властивостей вибрати властивість Text і сте-

рти в іншому стовпчику Text1.(У полі повинно бути порож-

ньо). 

  Аналогічним образом дати елементу Text2 ім'я з, а Text3 – у ( 

англійською мовою)* і у властивості Text стерти Text2 і Text3. 

4. Створення екран-

них кнопок 

1).На панелі інструментів виконати подвійне клацання по кно-

пці  (CommandButton – командна кнопка) і перетягнути 

отриману кнопку на відведене для неї місце у формі, повторити 

зазначені дії для одержання другої кнопки. 

  2). Активізувати клацанням миші вікно  Properties; у ньому у 

верхньому списку, що випадає, вибрати CommandButton1; у 

списку властивостей виділити Caption, стерти 

CommandButton1 і написати Розрахунок; потім виділити 

Name і   замість CommandButton1 написати Rachet. 

3). У верхньому списку вікна Properties, що випадає,  вибрати 

CommandButton2; у Caption написати Вихід, а в Name напи-

сати Vixod.  

 

* - імена об'єктів можна задавати на інших мовах, що встановлені на комп'ютері, але да-

лі при введення програми на англійській буде не дуже зручно переключатися з однієї 
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мови на іншу. Тому назви на інших мовах (не англійській) зручно давати об'єктам, до 

яких не буде звертання в тексті підпрограм. Такі приклади будуть приведені далі. 

 
2. Реалізація другого етапу проектування 

При роботі користувача з формою після уведення вхідних даних клацання мишкою по 

кнопці Розрахунок повинне забезпечити одержання результату. Така реакція на подію «кла-

цання» (Click) забезпечується на другому етапі проектування - програмування подійних 

процедур. 

Програмування подійної процедури виконується у вікні програми (Code Window), що 

викликається подвійним клацанням миші по потрібному об'єкту. При цьому використову-

ються як методи, так і звичні для алгоритмічних мов команди. Тому коротко розглянемо ос-

новні елементи мови Visual Basic. 

 

Проектування розгалужених обчислювальних процесів 

 

Реалізація розгалужених алгоритмів 

У більшості програм виникає необхідність у виконанні операторів, керуючих ходом 

обчислювального процесу. До них відносяться: оператори безумовного й умовного перехо-

дів, оператор вибору. 

 Оператор безумовного переходу – GoTo 
Синтаксис оператора:         GoTo  <мітка>, 

де  мітка – це сполучення не більш 40 букв і цифр. Крім оператора, мітка ставиться на 

початку рядка, до якого потрібно перейти, і закінчується вона двокрапкою. 

 Наприклад:           Go To M1 

                                      оператори програми 

                       М1: оператор…... 

 Оператор умовного переходу:   

 Синтаксис оператора:   

1) простий оператор:  

               If умова Then оператор [Else оператор]    

                                     так 

                                   

                                             ні 

Приклад 7.2 (Розділ 7) можна записати за допомогою оператора:  

If   x >= 0   Then   y = a * x + b    Else   y = a * x – b, 

де:  y, a, x, b – імена перемінних. 

 

Примітка - Якщо оператор не поміщається в рядку вікна, то його можна перенести на 

наступний рядок, використовуючи в місці розриву знак підкреслення _ . 

2) складний оператор: 

If умова1 Then 

         [оператори] 

    [Elseif  умова 2  Then 

         [оператори] 

       [Else [оператори]] 

 End if 
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Складний оператор може включати вкладені умови. Він завжди записується за за-

значеною структурою і закінчується зарезервованим словом End if. 

Примітка - Якщо декілька операторів в одному рядку відносяться до частин Then або 

Else, то вони відокремлюються друг від друга двокрапкою. 

У якості оператора може використовуватися сам оператор If у простій або складній 

формі. 

Наприклад (умова й блок-схема приклада 7.3): 

 

                           x / a – x / b             при a <= 5 і x > 6, 

             y =        (a + b) / x               при a <= 5 і x = 6, 

                          a
3
 + b * е

2,5                   
в інших випадках 

 

При обчисленні по першій формулі, крім зазначених умов, необхідно передбачити, 

щоб  а  0, у  0 . Тоді запис складного оператора буде мати вигляд: 
 

  If    Val(a.Text)  <= 5 And  Val(x.Text)  = 6    Then 

       y = (Val(a.Text) + Val(b.Text)) / Val(x.Text) 

  ElseIf  Val(a.Text) <= 5 And Val(x.Text) > 6 And Val(a.Text)  <> 0 And    Val(b.Text) <> 

0 Then 

       y = Val(x.Text) / Val(a.Text) – Val(x.Text) / Val(b.Text) 

  Else 

      y = Val(a.Text) ^ 3 + Val(b.Text) * exp(2.5)   

  End If 

 

При записі зазначеного оператора передбачалося, що y, a, x, b – імена текстових еле-

ментів (Textbox), е
2,5  

- експотенціальна функція. 

 

2) Для виконання однієї з багатьох альтернативних дій зручно використовувати опера-

тор вибору: 

 

    Select Case <перемінна> 

       [Case порівняння 1 

            [оператори]] 

       [Case порівняння 2 

            [оператори]]… 

       [CaseElse 

            [оператори]] 

    End select 

Вибір варіанта визначається значенням керуючої перемінної, котре порівнюється з 

умовами, зазначеними після Case. Якщо всі порівняння невдалі, то виконуються оператори 

після Case Else. Умови в поле порівняння можуть мати досить різноманітний характер. 

 Наприклад:  

   Select Case alfa 

         Case 1                  
 ‘оператори відсутні 

         Case 2 To 4, 7 To 9,11,13, alfa > Max          

 'значення alfa порівнюється з 2,3,4,7,8,9,11,13 і з Max. 

 ‘Якщо значення перемінної співпаде з яким-небудь  

 ‘числом або виконається порівняння, то відпрацюють два  
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  ‘наступних оператора і потім End Select. 

           b.Text=alfa + MaxA 

           Printer.Print “b= “, b.Text 

          Case Else 

           alfa=0 

   End Select 

 

 

Приклади написання розгалужених програм 

 

Приклад 7.2.  - У створеному проекті по обчисленню  y = 200 + a * c  (приклад 8.3) 

уставити командну кнопку по очищенню полів уведення/виводу, передбачити можливість 

уведення вхідних даних як за допомогою лінійок прокручування  (якщо числа цілі і знахо-

дяться в зазначених діапазонах), так і  безпосередньо через текстові вікна; уставити операто-

ри контролю введення даних користувачем  (повинні вводитися тільки числа, в іншому ви-

падку необхідно видати повідомлення про помилку). 

Виконання: Контроль уведення даних необхідно виконувати в текстових вікнах а  і  с. 

Користувач може набирати цифри, знаки + або - , використовувати клавіші Delete  і 

Backspace, закінчувати введення клавішею Enter, всі інші символи повинні викликати пові-

домлення про помилку. При натисканні на зазначені клавіші на клавіатурі в комп'ютер над-

ходить відповідний код, який можна перевіряти програмно. А тому що перевіряти потрібно 

досить велику кількість кодів, то краще використовувати оператор Select case. Перевірка 

введення повинна йти спочатку, а обчислення – при натисканні на  клавішу Enter. Необхідні 

операції по прикладу приведені в таблиці 8.4 

 

Таблиця 7.2. - Операції по доповненню проекту - «Лінійний з прокручуванням» 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 2 3 

1 Відкриття проекту Пункт меню Файл  команда Открыть  указати 

папку й ім'я проекту  кнопка Открыть .  

  Продовження таблиці 8.4. 

1 2 3 

2 Перейменування форми Клацанням виділити форму й у властивості Caption 

написати: 

 у = 200 + а * с  з контролем уведення.  

(рисунок 7.5) 

3 Переміщення команд-

них кнопок 

Клацнути по кнопці  Розрахунок (виділити об’єкт) і 

перетягнути її мишкою в правий нижній кут, аналогіч-

но зробити з кнопкою Вихід. 

4 Створення поля напису 

для повідомлення 
Клацнути по кнопці  і на місці, що звільнилося, уни-
зу форми намалювати вікно для повідомлення  

5 Завдання властивостей 

поля для повідомлення 

У вікні Properties у полі Name  замість Label4 написа-

ти  Mes, поле Caption очистити 

6 Додавання опер-торів 

контролю введення в 

код текстового вікна а 

Подвійним клацанням по текстовому вікну а викликати 

вікно коду й у ньому відкрити подію KeyPress. 

З’являється заготівка процедури: 

   Sub a_KeyPress (KeyAscii As Integer) 

   End Sub 

   Оголошений автоматично параметр KeyAscii слу-

жить для прийняття коду натиснутої на клавіатурі кла-
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віші.  

    Додати в заготівку оператор по контролю введення  

таким чином:  

Private Sub a_KeyPress(KeyAscii As Integer) 

   Select Case KeyAscii 

      Case 0, 8, 13, 45, 46, 48 To 57 

      ‘0, 8 – Delete, Backspace, 13 – Enter,  

      ’45 – «-», 46 – «.», 48 – 57  - цифри 

      ’ від 0 до 9 

      Case Else 

         KeyAscii = 0 

 Mes.Caption = “Помилка введення!_ 

Уведіть число” 

   End Select 

End Sub 
   Примітка - Код десяткової крапки на цифровій клаві-

атурі при роботі в російському алфавіті 44, а в англій-

ському – 46. 

 

7 Додавання операторів 

контролю введення в 

код текстового вікна с 

Для текстового вікна с усі дії виконуються аналогічно    

АБО  у вікні коду а виділити рядки від Select case  до 

End select  і: 

Пункт меню Edit команда Copy;  

відкрити вікно коду текстового вікна с, установити по-

дію KeyPress, а потім - 

пункт меню Edit  команда  Paste. 

8 Додавання повідомлен-

ня при введенні пере-

мінної а за допомогою 

лінійки 

Private Sub Line_Change() 

    a.Text = Line 

    Mes.Caption = "Уведення перемінної а в_ діапазо-

ні -1000 : 1000" 

End Sub 

9 Додавання повідомлен-

ня при введенні пере-

мінної с за допомогою 

лінійки 

Private Sub LineС_Change() 

    с.Text = Lіnес 

    Mes.Caption = "Уведення перемінної с у_ діапазо-

ні -500 : 500" 

End Sub 

10 Додавання командної 

кнопки Очищення 

1) На панелі інструментів виконати подвійне клацання 

по кнопці  (CommandButton) і перетягнути отрима-

ну кнопку на відведене для неї місце у формі. 

2) Активізувати клацанням миші вікно  Properties; у 

ньому у верхньому списку, що випадає, вибрати 

CommandButton1; у списку властивостей  виділити 

Caption, стерти CommandButton1 і написати Очи-

щення; потім виділити Name і замість   
CommandButton1 написати Och. 
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11 Занесення програмного 

коду для кнопки Очи-

щення 

Подвійним клацанням по кнопці Очищення викликати 

вікно Code, і записати наступні команди очищення всіх 

текстових вікон і вікна повідомлення для об'єкта Och  

події Сlіск: 

    a.Text = “ “ 

    c.Text = “ “ 

    y.Text = “ “ 

   mes.Саption = “ “ 

 

12 Перевірка працездатно-

сті проекту 
  Пункт меню Run   команда  Start; увести числа і 
прорахувати, а потім у текстових вікнах спробувати 

набрати букви. 

13 Збереження зміненого 

проекту 
Пункт меню File  команда  Save Project  дати ім'я 
«y = 200 + a*c  з контролем уведення». 

       

Примітка - Якщо дані форми будуть заповнюватися в російському алфавіті, то при 

контролі введення код десяткової крапки на цифровій клавіатурі – 44.  

При необхідності, для зміненого проекту варто повторити процедуру створення  .exe – 

файлу. 

 Для інших видів обчислювальних процесів основні методичні підходи залишаються та-

кими ж. 

Приклад 7.3. - Записати й налагодити програму простого розгалуженого процесу. Фо-

рма проекту представлена на рисунку 7.6.. 

                            а * х         при   х >= 0 

              у =     

                            а + х         при   х < 0 

 

Операції по виконанню приклада 7.3. «Просте розгалуження» показані в таблиці 7.3. 

Рисунок 7.5 - Електронна форма проекту - «у = 200 + а*с  із контролем уведення» 
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Рисунок 7.6.  Екранна форма приклада 7.3. - «Просте розгалуження» 

 

 Таблиця 7.3. Операції по виконанню приклада 8.5 - «Просте розгалуження» 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 2 3 

1 Створення електронної 

форми і завдання власти-

востей її елементів 

Дії аналогічні попереднім прикладам.  

Властивість Name командної кнопки Очищення  –  

Och. 

Імена текстових полів залишити стандартними – 

Text1, Text2, Text3. 

2 Завдання видачі повідом-

лення при клацанні по по-

лю введення а 

Виконати подвійне клацання по тексто-вому полю 

Text1, установити подію Click, увести текст підп-

рограми: 

 Sub Text1_Click () 

   'При клацанні по полю Text1 буде видаватися по-

відомлення 

Mes.Caption = «Уведення перемінної a» 

End Sub 

3 Контроль уведення даних 

у поле введення перемін-

ної а 

Установити для поля Text1 подію KeyPress, увести 

текст підпрограми: 

Sub Text1_KeyPress (keyAscii As Integer) 

    ‘Контроль уведення даних 

Select Case keyAscii 

   Case 0, 8, 13, 45, 46, 48 To 57 

   Case Else 

     keyAscii = 0 

     Mes.Caption= «Уведіть число!» 

  End Select 

End Sub 

4 Завдання видачі повідом-

лення при клацанні  по 

полю введення х 

У лівому верхньому списку, що випадає, вибра-

ти об'єкт Text2, установити подію Click, увести 

текст підпрограми: 

Sub Text2_Click () 

   ‘При клацанні по полю Text2 буде    

   ‘видаватися повідомлення 

Mes.Caption = «Уведення перемінної x» 

End Sub 
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5 Контроль уведення даних 

у поле введення перемін-

ної х 

У вікні коду Text1 події KeyPress виділити рядки 

від Select case  до End select і виконати:  

пункт меню Edit команда Copy;  

відкрити вікно коду текстового вікна Text2, уста-

новити подію KeyPress, потім виконати: пункт ме-

ню Edit  команда  Paste. 

6 Завдання функції кнопки 

Вихід 
Вибрати об'єкт Vixod і для події Click записати: 

Private Sub Vіхоd_Click() 

End 

End Sub 
7 Завдання функцій кнопки 

Очищення 
Вибрати об'єкт Och (властивість Name має ім'я 

Och) і для події Click записати: 

Private Sub Och_Click() 

  Text1.Text = “ “ 

  Text2.Text = “ “ 

  Text3.Text = “ “ 

   Mes.Caption = “ “ 

End Sub 

8 Завдання функцій кнопки 

Розрахунок 
Вибрати об'єкт Rachet і для події Click записа-

ти: 

Private Sub Rachet_Click() 

Dim  a, x  As Single 

  a = Val(Text1.Text) 

  x = Val(Text2.Text) 

  If  x >= 0 Then Text3.Text = a * x  Else Text3.Text 

= a + x  

’– оператор If необхідно записувати в один  рядок 

End Sub 

9 Зберегти проект з ім'ям 

«Просте розгалуження» 
Пункт меню File  команда Save Project  зада-
ти імена файлам і вибрати папку для збереження. 

10 Налагодити програму Пункт меню Run  команда Start, увести вхідні 

дані контрольного приклада: 

 для першої гілки – а = 2, х = 8, повинна вийти 
відповідь у = 16. Потім клацнути по кнопці 

Очищення і ввести -   а =  10, х = 0, повинна 

вийти відповідь    у = 0 

 Повторити очищення і ввести дані для другої 

гілки – а = 7, х = -2, повинна по-лучитися відпо-

відь у = 5. При виявленні помилок їх варто ви-

правити. 

11 Налагоджену 

програму зберегти повто-

рно. 

Пункт меню File  команда Save Project 
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Приклад 7.4.  - Записати й налагодити програму складного розгалуженого процесу:  

                 x / a – x / b                      при a <= 5 і x > 6, 

             y =        (a + b) / x                        при a <= 5 і x = 6, 

                          a
3
 + b * е

2,5     
                   в інших випадках. 

 

 Виконання. Спочатку необхідно спроектувати електронну форму (див. рисунок 7.7.).  

Занесення формули рекомендується виконати в текстовому редакторі Word, а потім 

скопіювати в керуючий елемент Image. 

Послідовність операцій по виконанню приклада 7.4.  «Складне розгалуження» описа-

на в таблиці 7.4..  

 

Рисунок 7.7. -  Екранна форма для приклада 7.4. – “Складне розгалуження” 

 

Таблиця 7.4. - Операції по виконанню приклада 7.4. - «Складне розгалуження». 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 2 3 

1 Створення електронної фор-

ми і завдання властивостей її 

елементів 

Дії аналогічні попереднім прикладам (рисунок 

8.11). Імена текстових полів залишити стандарт-

ними. 

2 Контроль уведення даних у 

поле Text1 

Установити для текстового поля Text1 подію 

KeyPress, увести текст підпрограми: 

Sub Text1_KeyPress (keyAscii As Integer) 

      ‘Контроль уведення даних 

Select Case keyAscii 

   Case 0, 8, 13, 45, 46, 48 To 57 

   Case Else 

     keyAscii = 0 

     Mes.Caption= «Уведіть число!» 

  End Select 

End Sub 

3 Контроль уведення даних у 

поле Text2 

У підпрограмі Sub Text1_KeyPress (keyAscii 

As Integer) виділити текст під-програми  меню 

Edit  команда Copy  установити для тексто-

вого поля Text2 подію KeyPress  меню Edit  
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команда Paste. 

4 Контроль уведення даних у 

поле Text3 

Установити для текстового поля Text3 подію 

KeyPress  меню Edit  команда Paste. 

5 Завдання функції кнопки 

Вихід 
Вибрати об'єкт Vixod і для події Click записа-

ти: 

Private Sub Vіхоd_Click() 

End 

End Sub 

6 Завдання функцій кнопки 

Очищення 
Вибрати об'єкт Och (властивість Name має ім'я 

Och) і для події Click записати: 

Private Sub Och_Click() 

  Text1.Text = “ “ 

  Text2.Text = “ “ 

  Text3.Text = ” “ 

  Text4.Text = “ “ 

  Mes.Caption = “ “ 

End Sub 

7 Завдання функцій кнопки 

Розрахунок 
Вибрати об'єкт Rachet і для події Click записати: 

Private Sub Rachet_Click() 

 Dim a,b,x As Single 

  a = Val(Text1.Text) 

  b = Val(Text2.Text) 

  x = Val(Text3.Text) 

   If  a <= 5 And x = 6  Then  ’ натиснути   

     Text4.Text = (a + b) / x   ’ натиснути   

   ElseIf  a <= 5 And x > 6 And a <> 0 And_      b 

<> 0 Then                       ’ натиснути   

       Text4.Text  = x / a - x / b ’ натиснути  

    Else                                  ’ натиснути   

      Text4.Text   = a ^ 3 + b * exp(2.5)   ’   

   End If 

 End Sub 

8 Зберегти проект з ім'ям 

«Складне розгалуження» 
Пункт меню File  команда Save Project  за-
дати імена файлам і вибрати папку для збере-

ження. 

9 Налагодити програму Меню Run  команда Start, увести вхідні дані 

контрольного приклада: 

 для першої гілки   

 а = 2, b = 5, х = 10, повинна вийти відповідь у = 

3.  

 Потім клацнути по кнопці Очищення і ввести 
дані для другої гілки – 

 а = 2, b = 10, х = 6;  

  відповідь  у = 2. 

 Повторити очищення і ввести дані для 3-й гіл-

ки –  

 а = 10, b = 4, х = 2 Повинна вийти відповідь у 

 1048,73.  

 При виявленні помилок їх варто виправити. 
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10 Налагоджену програму збе-

регти повторно. 
Пункт меню File  команда Save Project.  

                   Селекторні кнопки (перемикачі), прапорці, рамки  

В усіх попередніх прикладах користувач вирішував задачу «наосліп» - задавав дані й 

одержував відповідь. Усе, про що його інформувала програма – це умова задачі. Можна зро-

бити користувача більш активним учасником рішення – давати йому можливість вибирати 

потрібну формулу для розрахунку або кілька необхідних параметрів задачі. Для цього на 

першому етапі проектування варто передбачити використання таких керуючих елементів, як 

селекторні кнопки (перемикачі), рамки, прапорці, які можна помістити у форму за допо-

могою елементів панелі інструментів:   

                   -     селекторна кнопка (перемикач) (OptionButton) 

                     

                              -     рамка (Frame)   

           

                    -    прапорець (CheckBox) 

 

Крім того, працюючи в середовищі Windows, користувач звик одержувати повідом-

лення від машини у вигляді інформаційних вікон. Їх можна одержати в Visual Basic за допо-

могою функції MsgBox.  

Мінімальний формат функції: 

 

                      MsgBox “текст повідомлення” 

У текст повідомлення можна включати кілька текстових констант і перемінних, з'єд-

нуючи їх операцією конкатенації (+ або &). Якщо необхідно включити числову перемінну, то 

її варто перетворити до строкового типу даних за допомогою функції Str (перемінна). На-

приклад, у результаті виконання функції MsgBox “Помилка введення! Уведіть число” на 

екрані з'явиться вікно (рисунок. 7.8. а), а в результаті виконання функції MsgBox “План ви-

конаний на “ & Str(P) – інформаційне вікно (рисунок. 7.8. б). Р – перемінна, яка утримуэ 

відсоток виконання плану. 

                               
                                    а)                                              б)   

Рисунок 7.8. - Інформаційні вікна, отримані за допомогою функції MsgBox 

 

Вибір одного з альтернативних рішень здійснюється за допомогою селекторних кно-

пок, у будь-який момент може бути натиснута тільки одна з них. Для селекторної кнопки іс-

нує властивість Value, що визначає значення даної кнопки за замовчуванням: 

 

-   включена. Для установки такого стану необхідно вибрати  значення власти-

вості Value рівним True (Істина). 

- виключена. Для установки такого стану необхідно вибрати  значення влас-

тивості Value рівним False (Неправда). 

 

Аналізуючи значення властивості Value, програма вибирає формулу (задачу) для рі-

шення. 
Щоб об'єднати й ідентифікувати кілька селекторних кнопок у групу, варто спочатку ство-

рити в межах форми їхню групову рамку за допомогою елемента панелі інструментів 
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Frame. Допускається розміщення перемикачів  і прямо у формі, без їхнього об'єднання в 

групу. 

Приклад 7.5. -  Обчислити значення функції по одній із трьох формул: 

 

y = x / 6 ,     y = x * 5  або   y = x / 4        для     0 < x <= 100 

 

Для вибору формул при розрахунку використовувати перемикачі. Значення перемін-

ної х задавати за допомогою лінійки прокручування. 

Виконання: 

1. Створити екранну форму (рис.7.9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  7.9. - Вид екранної форми 

для приклада 7.5. – “Вибір фу-

нкції” 

 

 

 

Таблиця 7.5. - Послідовність дій по створенню форми - «Вибір функції» 

№ 

п/п 

Операція Властивість 

об'єкта 

Значення властивості 

1 2 3 4 

1 Дати ім'я електронній формі Caption Вибір функції 

 

2 

 

Створити лінійку прокручування для 

вибору значень перемінної х 

(інструмент HScrollBar) 

Name LinеХ 

Max 100 

Min 0 

Value 0 

SmallChange 1 

LargeChange 10 

3 Створити рамку для групи перемика-

чів 

(інструмент Frame) 

Caption Виберіть функцію 

 

4 

Створити перемикач для вибору функ-

ції 1 

(інструмент OptionButton) 

Name F1 

 

Caption Функція 1 

Value True 

 

5 

Створити перемикач для вибору функ-

ції 2 

(інструмент OptionButton) 

Name F2 

Caption Функція 2 

Value False 

 Створити перемикач для вибору функ- Name F3 
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6 ції 3 

(інструмент OptionButton) 
Caption Функція 3 

Value False 

7 Створити у формі для ілюстрації роз-
рахункову формулу y = x / 6 

(інструмент OLE) 

Name OLE1 

8 Аналогічно п.7 дві інші формули Name OLE2 

Name OLE3 

9 Створити етикетку для ідентифікації 

поля зі значенням перемінної х (ін-

струмент Label) 

Name Label1 

Caption Значення х 

10 Створити поле для перегляду значення 

перемінної х 

(інструмент Text) 

Name x 

Text  

11 Створити етикетку для ідентифікації 

поля результату розрахунків y 

(інструмент Label) 

Name Label2 

Caption Результат y 

12 Створити поле для перегляду значення 

результату в 

(інструмент Text) 

Name y 

Text  

13 Створити командну кнопку для вико-

нання розрахунку по обраній формулі  

(інструмент CommandButton) 

Name Розрахунок  

Caption Розрахунок 

14 Створити командну кнопку для очи-

щення полів х і y 

(інструмент CommandButton) 

Name Очищення 

Caption Очищення 

15 Створити командну кнопку для виходу 

з програми 

(інструмент CommandButton) 

Name Вихід 

Caption Вихід 

 

 

2. Створити програмний код. 

         1). Подвійним клацанням лівої кнопки мишки по  лінійці прокручування в формі проек-

ту відкрити вікно Code. 

Для об'єкта Line вибрати подію Change і дописати процедуру, виконувану, якщо уже 

відбудеться подія - переміщення бігунка на лінійці: 

 

Private Sub LineX_Change() 

    x.Text = LineX.Value 

End Sub 

 

2). Для об'єкта Line вибрати подію Scroll і дописати зміст процедури, виконуваної під 

час переміщення бігунка по лінійці: 

 

Private Sub LineX_Scroll() 

    LineX_Change 

End Sub 

 

3). Вибрати в лівому списку об'єкт Розрахунок, а в правому - подію Click. Описати по-

слідовність дій, виконуваних у програмі при клацанні мишкою по кнопці «Розрахунок»: 

 

Private Sub Розрахунок_Click() 
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   If  F1.Value = True Then 

      y.Text = Val(x.Text) / 6 

  ElseIf  F2.Value = True Then 

     y.Text = Val(x.Text) * 5 

  Else 

     y.Text = Val(x.Text) / 4 

  End If 

End Sub 

 

4). Вибрати в лівому списку об'єкт Очищення, а в правому - подію Click. Описати пос-

лідовність дій, виконуваних у програмі при клацанні мишкою по кнопці «Очищення»: 

 

Private Sub Очищення_Click() 

    x.Text = " " 

    y.Text = " " 

End Sub 

 

5). Вибрати в лівому списку об'єкт Вихід, а в правому - подію Click. Описати послідов-

ність дій, виконуваних у програмі при клацанні мишкою по кнопці «Вихід» 

Private Sub Вихід_Click() 

   End 

End Sub 

 

У прикладі 7.5. необхідно було для виконання розрахунків вибрати одну з трьох фор-

мул, якщо ж потрібно робити вибір типу «Так/Ні», то  варто використовувати прапорець. 

Наявність «галочки» у квадратику відповідає «Так» (властивість Value – 1 Checked), відсут-

ність – «Ні» (властивість Value – 0 Unchecked).  

 

 
Проектування циклічних процесів 

 

Арифметичні цикли, використання декількох форм у проекті 

Арифметичні цикли - цикли, у яких оператори повторюються заздалегідь відоме чи-

сло раз, для їхнього запису використовується наступний оператор: 

  For перемінна = початкове значення To кінцеве значення [Step...] 

             оператори 

              [Exit For] 

             оператори 

    Next [перемінна [,перемінна]...] 

 

Відповідно до цього оператора перемінній буде привласнене початкове значення, ви-

конана перевірка на кінець циклу, якщо не кінець, то будуть виконані оператори циклу до 

Next, значення перемінної буде збільшено на значення кроку (Step) або, якщо останній не 

зазначений, – на 1,  потім усе знову повторюється з процесу перевірки на кінець циклу. Якщо 

цикл закінчено, то починає виконуватися оператор, що стоїть після Next. Exit For – викорис-

товується при достроковому виході з циклу. 

Приклад 7.6. - Написати програму обчислення y = n!  операції по виконанню – табли-

ця 7.6.  вид екранної форми на рисунку  7.10.)  
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Рисунок 7.10. -  Вид екранної форми для  приклада 7.6. -  “Факторіал” 

 

Таблиця 7.6.. -  Операції по виконанню приклада 7.6. -  «Факторіал» 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 2 3 

1 Створення електронної форми 

і завдання властивостей її 

елементів 

Дії аналогічні попереднім прикладам (рисунок 

8.15). Імена текстових полів n і y, поля напису 

для повідомлення – Mes, імена кнопок – Очи-

щення і Вихід 

2 

   

Завдання функції кнопки  

Вихід 

Установити об'єкт Вихід і для події  

Click  записати: 

Private Sub Вихід_Click() 

End 

End Sub 

3 Завдання функцій кнопки 

Очищення 
Установити об’єкт Очищення і для події Click 

записати: 

Private Sub Очищення_Click() 

  n.Text = “ ” 

  y.Text = “ ” 

  Mes.caption = “ ” 

  End Sub 

4 Контроль уведення даних у 

поле n  і  розрахунок факторі-

ала 

Установити для текстового поля n подію 

KeyPress, увести текст підпрограми: 

Sub n_KeyPress (KeyAscii As Integer) 

 Dim i As Integer ‘оголошення параметра циклу 

як цілого 

   y = 1  ‘початкове значення у 

    ‘Контроль уведення даних 

Select Case KeyAscii 

   Case 0, 8, 46, 48 To 57 

   Case 13 

      For i = 1 To Val(n.Text) 

          y.Text = Val(y.Text) * i 

      Next i 

 Case Else 

Mes.Caption = “Уведіть позитивне _ число “ 

 End Select 
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End Sub 

5 Зберегти проект з ім’ям «Фа-

кторіал» 
Меню File  команда Save Project  задати 

ім’я файлу й папку. 

6 Налагодити програму Меню Run  команда Start, увести вхідні дані 
контрольного приклада: 

 n = 5 і натиснути клавішу Enter, повинна 

вийти відповідь у = 120.  

 Потім клацнути по кнопці Очищення і ввес-
ти  n = -7, повинне з’явитися повідомлення. 

 При виявленні помилок їх варто виправити. 

7 Налагоджену програму збере-

гти 
Меню File  команда Save Project.  

У попередньому прикладі використовувалися прості перемінні, котрі вводилися в тек-

стові вікна. У наступному прикладі розглянемо арифметичний цикл з індексованими пере-

мінними, тобто роботу з масивом. 

Приклад 7.7. -  Написати програму обчислення суми товарообігу підприємства за мі-

сяць, якщо відомо щоденний товарообіг по формулі:  

                                                 



n

i
ixy

1
 

 де:        n – кількість днів у місяці,  

               xi – щоденний товарообіг, 

                 i – поточний день місяця. 

Форма проекту представлена на малюнку 8.16 

 

 
Рисунок 7.11. - Вид екранної форми для приклада 7.7.  -  “Цикл із запитом”                       

 Виконання:    

У даному прикладі з'явився новий запис - xi,  що називається індексованої перемінної і 

використовується при роботі з масивами. Для занесення таких даних можна використовувати 

засіб убудованого діалогу – панель уведення. Панель уведення викликається функцією 

InputBox.  

Спрощений формат функції: 

< перемінна > = InputBox (“текст запрошення, видаваного користувачеві“) 
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Таблиця 7.7.. - Операції по виконанню приклада 7.7 -  «Цикл із запитом» 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 2 3 

1 Створення електронної форми 

«Цикл з запитом» і завдання 

властивостей її елементів 

Дії аналогічні попереднім прикладам (рисунок 

8.16). 

Ім'я текстового поля для введення кількості xi  -  n. 

2 Завдання функції кнопки Ви-

хід 
Установити об'єкт Вихід і для події Click записа-

ти: 

Private Sub Вихід_Click() 

End 

End Sub 

3 Завдання функцій кнопки 

Очищення 
Установити об'єкт Очищення і для події Click за-

писати: 

Private Sub Очищення_Click() 

  n.Text = “ “ 

  y.Text = “ “ 

End Sub 

4 Контроль уведення даних у 

поле n   

Установити для текстового поля n подію KeyPress, 

увести текст підпрограми: 

Private Sub n_KeyPress(KeyAscii As_ Integer) 

Select Case KeyAscii 

   Case 0, 8, 13, 48 To 57 

   Case Else 

     KeyAscii = 0 

  MsgBox “Помилка! Уведіть кількість_    

   робочих днів у місяці”  

End Select 

End Sub 

5 Уведення підпрограми для 

кнопки Розрахунок. 
Установити об'єкт Розрахунок і для події Click 

записати: 

 Private Sub Розрахунок_Click() 

Dim і As Integer, p As Single 

 For і = 1 To Val(n.Text) 

   p = InputBox("Уведіть товарообіг_ за" & Str(і) 

& "   день”) 

    y.Text = Val(y.Text) + p 

Next i 

End Sub 

6 Зберегти проект із ім’ям 

«Цикл із запитом» 
Меню File  команда Save Project  задати ім'я 
файлу й папку. 

7 Налагодити програму Меню Run  команда Start, увести кількість днів 
– 2, клацнути по кнопці Розрахунок, ввести у вік-

но запиту дані контрольного приклада X1 = 5, X2 

= 7, повинна вийти відповідь у = 12.  

   Потім клацнути по кнопці Очищення і ввести  n 

= -7,2, ПК не повинен реагувати на введення.  

При виявленні помилок їх варто виправити. 

8 Налагоджену програму збере- Меню File  команда Save Project.  
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гти 

 

У прикладі 7.7. у результаті рішення виводиться підсумкова сума, а на підставі яких 

даних вона отримана не видно. Можна одержати рішення в більш наочному вигляді – додати 

в проект нову форму і вивести на цю форму суми щоденної продажі і загальну суму товароо-

бігу за місяць. 

Для додавання нової форми в проект використовується:  

п.м. Project   к. Add Form 

Також необхідно використовувати такі методи як: Cls, Show, Hide, Print   

У нову форму доцільно додати дві кнопки – Вихід (властивість Name – Вихід2) і По-

вернутися до розрахунку (властивість Name – Повернення). Екранна форма з результат-

ними даними при введенні продажу за 5 днів показана на рисунку 7.12.. 

 

Рисунок 7.12. – Екранна форма з результатами для приклада 7.7. 

Додаткові операції по модифікації приклада 7.7., а також змінена програма кнопки 

Розрахунок показані в таблиці 7.8. 

 

Таблиця 7.8. - Додаткові операції по модифікації приклада 7.7. 

№ 

п/п 

Операція Виконання 

1 Створення другої електронної 

форми «Результати»  

і завдання властивостей її еле-

ментів 

 м. Project   к. Add Form, залишити стандартне 
ім'я Form2, властивість Caption – Результати. 

 На формі створити дві командні кнопки і дати їм 

відповідно: 

 імена Повернення й Вихід2,  

 властивості Caption – Повернутися до роз-

рахунку й Вихід,  

 як на рисунку 7.12. 

2 Завдання функції кнопки Ви-

хід2 
Установити об'єкт Вихід2 і для події Click запи-

сати: 

Private Sub Вихід2_Click() 

    End 

End Sub 

3 Завдання функції кнопки Пове-

рнутися до розрахунку 

Private Sub Повернення_Click() 

  Form2.Cls           'Очищення форми 
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  Form2.Hide         ‘Сховати форму 

  Form1.Show        ’Показати форму 

End Sub   

4 Змінена програма кнопки Роз-

рахунок 

Private Sub Розрахунок_Click() 

  Dim i As Integer, p As Single 

  Form1.Hide 

  Form2.Show 

  For і = 1 To Val(n.Text) 

     p = InputBox("Уведіть товарообіг_ за" & 

Str(і) & "день") 

   y.Text = Val(y.Text) + p 

  Form2.Print "   I= "; і, "  товарообіг _   "; p 

  Next і 

   Form2.Print "   ------------------------------_ ---------

-------------------" 

   Form2.Print "           Разом               ", y 

End Sub   

 

Питання для самоконтролю 

1. Для чого використовується і які властивості має елемент блоку інструментів 

CommandButton (Командна кнопка)? 

2. Для  чого використовується елемент блоку інструментів Label (Напис)? 

3. Як змінити розміщення напису на формі? 

4. Для  чого використовується елемент блоку інструментів TextBox (Текстове вікно)? 

5. Як перейти у вікно програмного коду? 

6. Як змінити текст напису, розміщеного на кнопці? Чи можна змінити накреслення 

цього напису та колір символів напису? 

7. Як вставити формулу у форму? 

8. Як вставити картинку у форму? 

9. Як змінити зовнішній вигляд форми? 

10. Як записується і виконується умовний оператор неповної форми? 

11. Як записується і виконується умовний оператор повної форми? 

 

 

8. Системи обробки табличної інформації  

Табличний процесор, відкриття й збереження документу. Поняття про книги, аркуші, 

рядки, стовпці, клітинки. Введення даних, форматування даних. Використання формул 

та функцій в табличному процесорі. Сортування й фільтрація даних у таблицях. 

 

Табличний процесор 

 Велика частина даних, які накопичуються та опрацьовуються людиною, подається у 

вигляді прямокутних таблиць. Значна кількість даних цих таблиць використовується з ме-

тою виконання над ними подальших обчислень. До таких таблиць відносяться бухгалтерсь-

кі, інженерні розрахунки, облік обігу товарів і матеріалів на складах та в магазинах тощо. 

 

 У наш час вже стало звичайним виконувати всі розрахунки за допомогою 

комп’ютерів. Для опрацювання прямокутних таблиць на комп’ютері використовуються спе-

ціальні програми, які називаються електронними таблицями, або табличними процесо-

рами. 

 Електронна таблиця — це програма для автоматичного опрацювання даних, пода-

них у вигляді таблиці.  
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 Електронні таблиці, як правило, мають такі можливості:  

- організація введення даних у таблицю та збереження їх у пам’яті комп’ютера;  

- редагування даних у таблицях (копіювання, переміщення, видалення тощо); · форма-

тування даних таблиці (оформлення тексту таблиці);  

- ілюстрування таблиць за допомогою рисунків, анімацій тощо;  

- виконання математичних розрахунків за даними таблиці;  

- використання макросів (програмних вставок) для виконання обчислень за даними 

таблиці; 

- побудова діаграм та графіків за даними таблиці;  

- друкування таблиць. 

 Серед ЕТ загального профілю найбільш популярною є Microsoft Excel, яка разом із 
знайомим вам текстовим процесором Microsoft Word входить до пакета Microsoft Office. 

Microsoft Excel характеризується такими позитивними якостями, як простота роботи, універ-

сальність, багатофункціональність, сумісність з іншими прикладними програмами фірми 

Microsoft.  

 Програма (або додаток) Microsoft Excel має стандартний Windows-інтерфейс. Прин-

ципи роботи з ЕТ Excel також є стандартними для операційної системи Windows: уведення 

тексту виконується за допомогою клавіатури, уведення команд — за допомогою миші. Excel 

завантажується, як правило, за допомогою головного меню Пуск операційної системи 

Windows. 

 
Рис. 8.1. Вікно програми Microsoft Excel. 

 1 — рядок формул, 2 —заголовок стовпця, 3 — робоча область, 4 — активна клітинка, 5 — 

заголовок рядка, 6 — вкладка аркуша, 7 — кнопки переходу на інший аркуш 

  

Будь-який документ, що створюється в Excel, називається робочою книгою. Кожна робоча 
книга зберігається в окремому файлі з розширенням .xls. Робоча книга складається із сукуп-

ності прямокутних таблиць, які називаються аркушами. За замовчуванням книга має 3 ар-

куші, при необхідності користувач може збільшити їх кількість до 255. Кожний аркуш має 

власне унікальне ім’я (тобто не може бути двох аркушів з однаковими назвами).  

 Аркуш є прямокутною таблицею, він складається з 256 стовпців та 65 536 рядків клі-

тинок. Клітинка є мінімальним елементом електронної таблиці, яка утворюється на перети-
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ні стовпця і рядка.. Клітинки можуть містити текстову інформацію, числові дані тощо. Таб-

лиці можуть також містити рисунки, діаграми, анімаційні ролики та інші об’єкти. Вони роз-

міщуються не в клітинках таблиці, а незалежно від них і можуть займати довільну частину 

аркуша. Звичайно користувачеві необов’язково при введенні даних використовувати всі сто-

впці та рядки. Порожні стовпчики та рядки не займають місця в пам’яті і не друкуються.  

 Кожен рядок має власний номер від 1 до 65 536, кожний стовпчик позначається літе-

рою англійського алфавіту або сполученням з двох літер: A, B, C, …, Y, Z, AA, AB, AC, …, 

AY, AZ, BA, BB, BC, …, BY, BZ, …, IA, IB, IC, … IU, IV. Номер стовпчика і номер рядка 

створюють адресу клітинки. Наприклад: F3, DC567. Так, ліва верхня клітинка має адресу 

A1, права нижня — IV65536.  

 Діапазон клітинок — це прямокутна частина таблиці, яка знаходиться на перетині 

декількох стовпців та рядків. Діапазон позначається адресами лівої верхньої та правої ниж-

ньої клітинок, відокремлених двокрапкою. Наприклад, діапазон A2:B6 складається з 10 клі-

тинок стовпців A, B та рядків 2–6. 

 

Робота з документами 

Збереження документа. Зберегти документ, створений в  робочій книзі, можна за ко-

мандою Файл  Зберегти або натиснувши клавіші Ctrl + S чи відповідну кнопку на панелі 
інструментів. 

Якщо потрібно зберегти інформацію під новим іменем, то слід виконати команду 

Файл  Зберегти як... . Розширення імені файла Excel додає самостійно (як правило це xls), 

тому слід вказати лише ім’я документа.   

Закриття робочих книг. Файл, що не потрібний для роботи, слід закрити. Виконати 

це можна за командою Файл  Закрити  або двічі клацнути “мишкою” на кнопці виклику 
системного меню вікна робочої книги.  

Відкриття документів. Для того, щоб можна було продовжити роботу із збереженим 

документом, його необхідно відкрити. Зробити це можна за командою Файл  Відкрити, 

натискуючи відповідну кнопку на панелі інструментів або комбінацію клавіш Ctrl + O. В ре-

зультаті цього на екрані з’явиться діалогове вікно (рис.26), в якому слід вибрати потрібний 

файл. 

 

Рис. 8.2. Діалогове вікно “Відкриття документа”. 

Створення нового документа. При завантаженні Excel відкривається нова робоча книга. 

Якщо ж у процесі роботи виникла потреба створити нову робочу книгу, тоді слід виконати 

команду Файл  Створити або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. При 
цьому, якщо Ви натиснули кнопку, то Excel створить звичайну, стандартну книгу. Коли ж Ви 

скористалися командою із меню, то Excel надасть можливість створити як стандартну книгу, 

так і документ за шаблоном, перелік яких можна побачити у діалоговому вікні. 
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Введення даних в таблицю 
Після завантаження програми Excel вказівник комірки у вигляді виділеної рамки зна-

ходиться в комірці А1. Дана комірка є активною, тобто в неї користувач може вносити дані. 

Інформацію можна вводити як у комірку, так і в рядок формул. Якщо довжина тексту пере-

вищує ширину комірки, то він виступатиме за праву межу. Ввід даних в комірку завершуєть-

ся натискуванням клавіші Enter, після чого вказівник переходить на наступну комірку. 

Редагування інформації в таблиці. При необхідності інформацію в комірці можна 

відредагувати. Для цього слід помістити вказівник на потрібну комірку і внести зміни. Якщо 

потрібно повністю замінити інформацію в комірці, то слід просто внести нову інформацію. 

Коли ж потрібно внести незначні поправки і недоцільно усувати стару інформацію, то можна 

двічі клацнути “мишкою” на комірці або натиснути клавішу F2, перемістити курсор в потрі-

бне місце і внести корективи. Також можна відредагувати інформацію в комірці через рядок 

формул, оскільки вся інформація активної комірки відображається у рядку формул. 

Якщо інформацію з однієї чи декількох комірок потрібно перемістити чи скопіювати, 

то спочатку слід відмітити потрібну область даних. Це можна зробити, натиснувши ліву кла-

вішу “мишки” з одного краю області і не відпускаючи її перемістити вказівник в інший край. 

Потім потрібно помістити вказівник “мишки” на межу виділеного фрагмента. При цьому 

вказівник “мишки” набуде вигляду стрілки. Натиснувши ліву клавішу “мишки”, потрібно 

перенести виділений фрагмент в нове місце. Якщо виконати останню  дію, одночасно натис-

нувши клавішу Ctrl,  то виділений фрагмент буде не переміщений, а скопійований в новому 

місці. Якщо ж в тому місці, куди Ви переміщаєте або копіюєте, є якась інформація, то після 

виконання операції всі існуючі там дані будуть усунені. 

Якщо помилково була усунена інформація у комірці, то її можна відновити, якщо на-

тиснути клавіші Alt +  (Backspace),  Ctrl + Z або натиснути кнопку на панелі інструментів 

  “Відмінити”. 

До засобів редагування електронних таблиць належать: 

 Перевірка орфографії. Після заповнення таблиці можна виконати перевірку орфогра-
фії кожного слова, що записане у комірках, на відповідність внутрішньому словнику. Також 

можна створити і використовувати власні словники із скороченнями і термінами, характер-

ними для визначеної області діяльності. Щоб перевірити орфографію виділеного діапазону 

комірок або всього робочого листка, необхідно виконати команду Сервіс  Орфографія  

або натиснути клавішу F7. Щоб замінити помилкове слово на пропоноване внутрішнім слов-

ником, досить клацнути “мишкою” на кнопку Замінити. Щоб замінити по всьому документу, 

досить клацнути на кнопку Замінити все. Також можна вибрати для заміни інше слово у вік-

ні Варіанти і виконати попередні дії. 

 Знайти і замінити. Завдяки цим засобам можна знайти у великій таблиці потрібне 
слово (число або набір символів) або замінити на інше. Щоб знайти потрібний текст, слово 

чи число у виділеному  діапазоні комірок, необхідно виконати команду Правка  Знайти ... 
і в діалоговому вікні необхідно задати, що саме знайти. Для заміни одного вмісту на інший 

необхідно виконати команду Правка  Замінити ... і в діалоговому вікні задати, що саме 

замінити і на що. 

Вирівнювання інформації в комірці. У комірці інформація автоматично вирівнюється: 

текст – за лівим краєм, а числа і дата – за правим. Щоб вирівняти інформацію  інакше,  треба 

скористатися кнопками на панелі інструментів, але перед тим необхідно активізувати потрі-

бну комірку, а вже тоді натискувати відповідну кнопку (рис.8.3.). 

Щоб вирівняти інформацію зразу в декількох комірках, їх потрібно спочатку 

виділити. Щоб виділити весь стовпець, потрібно вказівник “мишки” поставити на його назві  

і клацнути лівою клавішею “мишки”. Аналогічно можна виділити зразу весь рядок, 

клацнувши “мишкою” на назві рядка. 
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Рис. 8.3.  Вирівнювання інформації. 

Задати вирівнювання для комірок можна за допомогою контекстного меню, вибравши 

пункт Формат комірок... (рис. 8.4.), або за допомогою кнопок панелі інструментів. 

Також в цьому діалоговому вікні можна зафіксувати опцію Переносити по словах, що 

дозволить переносити символи, що не поміщаються в ширину комірки, в наступний рядок. 

При цьому висота рядка збільшиться. 

 

 

Рис 8.4.. Панель “Вирівнювання”. 

Формування структури таблиць 

1. Зміна висоти рядків або ширини стовпців. Змінювати ширину стовпця можна на рядку 

кнопок заголовків стовпців. Для цього треба виконати такі дії: підвести курсор миші до межі 

між назвами стовпців (курсор перетвориться на вертикальну 

лінію з двома стрілочками по боках); перетягнути межу ми-

шею. Аналогічно можна змінювати висоту рядка на стовпці 

кнопок заголовків рядків. Висоту рядків та ширину стовпців 

можна встановити також за допомогою меню Excel. Висоту 

рядків у пунктах можна задати в діалоговому вікні Висота 

рядка (рис. 8.4), яке викликається пунктом меню Формат → 

Рядок → Висота. Аналогічно ширину стовпця можна задати 

в діалоговому вікні Ширина стовпця, яке викликається пунк-

том меню Формат → Стовпець → Ширина.  

2. Виділення клітинок. Для виділення діапазону клітинок слід обвести його мишею при на-

тиснутій лівій кнопці. Для виділення рядка або стовпця необхідно клацнути на його назві. 

3. Додавання клітинок. Для додавання до таблиці нового рядка (стовпця), можна скориста-

тися пунктом меню Вставка → Рядка (Стовпця). Після його виконання перед поточною клі-

тинкою буде доданий один рядок (стовпець). Якщо виділити діапазон клітинок та викликати 

вищезазначений пункт меню, то перед діапазоном з’являться нові рядки (стовпці), кількість 

яких буде дорівнювати кількості рядків (стовпців) у виділеному діапазоні. Крім того, додати 

нові клітинки можна за допомогою діалогового вікна Вставка, яке викликається одноймен-

ним пунктом контекстного меню. У цьому вікні можна не тільки вставити новий рядок або 

стовпець, а й перетягнути виділені клітинки праворуч або вниз. 

За лівим 

краєм 

По центру За правим 
краєм 

По ширині 
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4. Видалення клітинок. Видалити рядок, стовпець або діапа-

зон клітинок можна за допомогою діалогового вікна Видален-

ня клітинок. Для цього необхідно виділити діапазон клітинок, 

а потім скористатися пунктом меню Правка → Видалити або 

відповідним пунктом контекстного меню. Якщо виділити де-

кілька повних рядків (стовпців) таблиці та виконати один із 

указаних пунктів меню, то ці рядки (стовпці) видаляться ав-

томатично без використання діалогового вікна. 

5. Об’єднання та роз’єднання клітинок. Об’єднання діапа-

зону клітинок таблиці в одну клітинку здійснюється так: не-

обхідно виділити діапазон із довільної кількості клітинок, натиснути кнопку на панелі ін-

струментів Форматування. При цьому текст клітинки автоматично центрується. Об’єднати 

клітинки можна також за допомогою вкладинки Вирівнювання діалогового вікна Формат 

клітинок, у якому треба встановити прапорець Об’єднання клітинок. Об’єднана клітинка бу-

де мати ту саму адресу, що й ліва верхня клітинка об’єднаного діапазону. Роз’єднати клітин-

ки можна за допомогою того самого діалогового вікна шляхом зняття прапорця Об’єднання 

клітинок. Зверніть увагу на те, що, на відміну від текстового процесора Word, в Excel 

роз’єднати можна тільки ті клітинки, які були раніше об’єднані, тобто клітинку Excel не мо-

жна розділити на декілька 

Введення формул до таблиці. 

Сила електронних таблиць полягає у можливості розміщувати в них не тільки дані, але й фо-

рмули. 

Формулою в електронній таблиці називають арифметичні та логічні вирази. Форму-

ли завжди починаються зі знака рівності (=) і вводяться з латинської регістру. 

 

Формули можуть містити  
 константи - числа або текст (в подвійних лапках),  

 посилання на комірки,  

 арифметичні знаки, 

 знаки логічніих та інших операцій,  

 вбудовані функції,  

 дужки,  

 вкладки та ін.. 

При обчисленнях за допомогою формул дотримується прийнятий у математику порядок 

виконання арифметичних операцій.  

За замовчуванням текстові дані після завершення введення автоматично вирівнюються по 

лівому краю комірки, а числові - по правому краю. При наступному форматуванні тип вирів-

нювання можна змінити. 

В Excel припустимі наступні оператори: 
Арифметичні оператори (перераховані в порядку пріоритетів):  

Позначка Дія 

- - Інвертірованіе (множення на мінус 1) 

%  Операція відсотка (застосовується до окремого чис-

ла) 

^  Піднесення до степеня 

* Множення 

 /  Ділення 

+ Додавання 

- Віднімання.  

Операції виконуються зліва-направо в порядку їх пріоритетів, які можуть бути змінені кру-

глими дужками.  
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Приклади формул: 

 
Для копіювання формул потрібно навести вказівник миші справа на перетин комірок в по-

тягнути за чорний хрестик вниз чи вгору, вправо чи вліво. 

Копіюючи формулу можна отримати таку саму, а можна отримати формули що не ду-

блюють початкову. Різниця в виді формули тільки у виді посилання на комірки. 

Посилання бувають: 

 Відносними (А4)– Посилання, які при копіюванні коригуються відносно напрям-

ку копіювання (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4+В4, при копіюванні А4 змі-

ниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при цьому форму-

ла буде справедливою для наступної комірки, С3 = А3+В3, або С5 = А5+В5) 

 Абсолютними($А$4) – Посилання залишається постійним при копіюванні, адре-

са клітинки не змінюється (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4*$В$4, при копію-

ванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, при 

цьому В4 залишиться постійною і формула буде справедливою для наступної комірки, С3 = 

А3*$В$4, або С5 = А5*$В$) 

 Комбінованими ($А4, А$4) – Посилання в якому або назва стовпця є абсолют-

ною, а номер рядка ні, або навпаки. (Наприклад, комірка С4 містить формулу А4*$В4, при 

копіюванні А4 зміниться на А5 або А3 в залежності від напрямку копіювання вниз чи вгору, 

при цьому В4 не залишиться постійною і формула буде справедливою для наступної комір-

ки, С3 = А3*$В3, або С5 = А5*$В5) 

 

Використання майстра функцій 

При виконанні обчислень можуть використовуватись різноманітні  функції (математи-

чні, знаходження максимального, мінімального чи середнього значення, суми чисел та інші). 

В якості аргументу може виступати константа або посилання на комірку. Функції використо-

вуються шляхом задання імені функції та списку аргументів:  = ім’я функції (аргументи). 

Формули, які містять функції, використовуються так само, як і всі інші. Можливі такі 

ситуації, коли одна функція виступає аргументом іншої. Такі функції називають ще вкладе-

ними. Обчислення їх проводиться “з середини”, тобто спочатку вираховуються функції у 

внутрішніх дужках. 

Введення функції в Excel можна здійснювати за допомогою майстра функцій, який за-

вантажується за командою  Вставка  Функція або з клавіатури Shift + F3. Якщо функцію 
потрібно вкласти у формулу, то для активізації майстра функцій досить клацнути “мишкою” 

на кнопці майстра функцій на панелі інструментів. Якщо формула розпочинається з функції, 

то знак рівності на початку вказувати не обов’язково.  

Майстер функцій пропонує перелік функцій, згрупований за тематичною ознакою. Щоб 

вибрати і вставити потрібну функцію, треба виконати такі дії: 

  зробити активною комірку, куди буде вставлена функція; 

  викликати “Майстер функцій”, зліва вибрати категорію (рис.33); 
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Рис.8.5..  Діалогове вікно “Майстер функцій”. 

 

 у списку “Функція”, що справа, вибрати потрібну функцію; 

 внизу переглянути коротке пояснення про застосування вибраної функції; 

 клацнути на кнопці “ОК”, після чого відкриється вікно добудовника формул для вста-

новлення аргументів (чисел і адрес комірок).  

Вибрана функція запишеться у верхньому вікні добудовника формул разом з необхід-

ними розділовими знаками (рис.8.6.). 

Після вибору функції за допомогою майстра функцій з’явиться діалогове вікно добудо-

вника формул, який допоможе без помилок дописати у формулу потрібні аргументи. 

 

 
Рис. 8.6. Вікно “Добудовник формул”. 

 

Сортування й фільтрація даних у таблицях 

Фільтрація – процес вибирання із таблиці рядків, що задовольняють певній умові. 

В Excel передбачено два засоби фільтрації: автофільтр, та розширений фільтр. 

Автофільтр застосовується тоді, коли умова вибору стосується тільки одного стовпця 

або складається з умов щодо значень кількох стовпців, з’єднаних сполучником «і». 

Алгоритм застосування автофільтру:   

1. Виділити таблицю. 

2. Дані → Фільтр → Автофільтр 

3. Клацніть на кнопку з трикутною позначкою у назві того стовпця, на значення якого 
накладається умова. Оберіть умову фільтрації. 

Використання розширеного фільтра 

Автофільтр дозволяє відбирати рядки таблиць не за кожною умовою. А саме, авто-

фільтр не дасть результату, коли умова є складеною і справедливе будь-яке з таких твер-

джень: 

  частини умови, що стосуються різних параметрів, з'єднані сполучником «або»;   
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  значення якогось параметра мають задовольняти умові, що складається більш ніж із 

двох частин.  

Алгоритм застосування розширеного фільтра такий.  

1. У порожніх клітинках аркуша створіть критерій фільтрації. 

2. Виберіть команду Дані ► Фільтр ► Розширений фільтр. Буде відображено вікно 
Розширений фільтр. 

У полі Вихідний діапазон укажіть діапазон, де розміщується таблиця, а в полі Діапазон 

умов — діапазон критерію і клацніть кнопку ОК 

Сортування даних. 

Сортуванням, або впорядкуванням, рядків таблиці називають процес їх розташу-

вання у такому порядку, що значення в певному стовпці лише зростатимуть або лише 

спадатимуть. 

Сортування таблиці в Microsoft Excel потребує виконання двох кроків.  

- Виділіть таблицю.  

- Виконайте команду Дані ► Сортування. Відкриється вікно Сортування діапазону, 

вкажіть, за яким параметром та в якому порядку мають впорядковуватися рядки таблиці, і 

клацніть кнопку ОК 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке табличний процесор?Які його функції? 

2. Як організована книга в табличному процесорі? 

3. Як створити новий документ? 

4. Як ввести текст до комірки? 

5. Як редагувати текст у комірці? 

6. Як видалити текст у таблиці?  

7. Як змінити формат тексту на процентний? 

8. Що таке форматування? Яке воно буває в табличному процесорі? 

9. Як збільшити ширину комірки? Стовбця? Рядка? 

10. Як змінити напрямок тексту в комірці? 

11. Як виконати сортування даних у таблиці? 

12. Що таке фільтрація даних? 

13. Що таке формула в табличному процесорі? 

14. Які посилання бувають в формулах? 

15. Як скопіювати формулу? 

 

 

 

 

9. Бази даних 

Поняття моделі даних, бази даних, систем керування базами даних.  

Поняття таблиці, поля, запитів. Введення даних у таблиці, сортування, пошук і  

фільтрація даних. 

 

База даних – це сукупність даних, яким властива структурованість  і взаємо-

пов’язаність, а також незалежність від прикладних програм. 

База даних – це розміщена на носіях велика кількість даних однакової структури з 

конкретної галузі. Наприклад, телефонний довідник, каталог книг у бібліотеці, розклад руху 

транспорту, облік продукції на складах та ін. 

Дані у базах повинні бути повними, зручними у користуванні, їх регулярно треба поно-

влювати. Тому їх зберігають у зовнішній пам’яті у файлах даних. На екран комп’ютера дані з 

файлів подають у вигляді таблиць. 
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Системи управління базами даних (СУБД) – це програми призначенні для створення 

баз даних і пошуку інформації в них. 

Для створення і використання баз даних є спеціальні програми: dBase- системи,  Da-

taEese, FoxPro, Microsoft Access і інші. У готові бази даних можна вносити зміни. Найпопу-

лярнішими СУБД, що встановлюються  в невеликих організаціях є Access, Fox Pro, Paradox.  

До складніших систем належать розподілені СУБД, що призначені для роботи з великими 

базами даних, розподіленими на кількох серверах (сервери можуть бути в різних регіонах). 

Потужними СУБД такого типу є Oracle, Sybase, Informix. 

СУБД повинна задовольняти вимогам: 

- можливості маніпулювання даними; 

- можливості пошуку і формування запитів; 

- забезпечення цілісності (узгодженості) даних; 

- забезпечення захисту і таємності 

 

Реляційна модель даних. Відношення подані у двовимірних таблицях. (Рядки – запи-

си, стовпці – поля). 

Ієрархічна модель бази даних – це сукупність об’єктів різного рівня, причому об’єкти 

нижнього рівня підпорядковані об’єктам верхнього рівня. (“один до багатьох”). 

Мережна модель бази даних, як і ієрархічна модель, уявляється сукупністю об’єктів 

різного рівня, однак схема зв’язків між об’єктами може бути будь-якою. 

  

Об’єкти баз даних. Таблиці, Запити, Фільтри, Звіти і т.д. 

Таблиці. Це основна категорія об’єктів СУБД, оскільки вся інформація зберігається в 

базах даних в таблицях. Рядки таблиці називаються записами, а стовпці – полями. Запис мі-

стить інформацію про якийсь один об’єкт бази даних, наприклад, інформацію про одну лю-

дину, один рейс і т.д. Запис може мати атрибути (прізвище, ім’я, по батькові, домашню адре-

су …). Поля (стовпці)  містять однорідні дані, наприклад, лише прізвища, лише імена і т.д.  

Задання структури таблиць 

Для створення ефективної бази даних важливо правильно визначити структуру таб-

лиць, тобто склад полів. На цьому етапі слід пам’ятати: 

   Інформація в таблицях не повинна дублюватися. Якщо зазначені відомості зберіга-

тимуться в одному полі однієї таблиці, то і змінювати їх у разі потреби доведеться лише в 

одному місці. 

  Бажано, щоб кожна таблиця містила інформацію лише на одну тему. 

  Не рекомендується включати до таблиці дані, що утворюються внаслідок обчис-

лень. 

  Інформацію про об’єкт бажано розбивати на мінімальні одиниці. Наприклад пошто-

ві реквізити клієнта краще зазначити в окремих полях: “Індекс”, “Місто” й “Адреса”. 

Задання ключа і визначення зв’язків між таблицями.  

Для того щоб пов’язати дані різних таблиць, у кожній таблиці має бути ключове проле. 

Значення цього поля дозволить однозначно обрати потрібний запис у таблиці, а також корек-

тно встановити зв’язки між таблицями. 

Робота з таблицею виконується в двох основних режимах: у режимі конструктора і 

режимі таблиць. Конструктор застосовується для задання структури таблиці, тобто імен 

полів і типів даних. Режим таблиці – застосовується для заповнення і редагування полів 

таблиці. 

Форма - об’єкт бази даних, призначений для введення і відображення інформації. Фо-

рма подібна до бланка чи карточки. Наприклад, анкета, сторінка з паспорта, бібліографічна 

карта з бібліотеки і т.д. Один примірник форми (запис у вигляді форми) містить дані лише 

про один об’єкт бази даних. 

Початківцям вручну створювати форму не рекомендується, краще використати Авто-

форма або Майстер форм, а пізніше зробити зміни за допомогою конструктора форм. 
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Запит – спосіб відшукання потрібних записів, перетворення таблиць і на їх основі 

створення нових таблиць. Запитам користувач дає назви і зберігає їх на закладці Запити го-

ловного вікна баз даних. 

Запит є простий і перехресний. Простий запит дозволяє за допомогою Майстра створи-

ти таблицю із вибраними даними. Перехресний запит дозволяє згрупувати дані рядків або 

стовпців і вивести підсумкові дані до окремого стовпця. 

Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран 

чи папір. Фільтрація даних стосується лише записів на екран, а сама таблиця залишається без 

змін. Наприклад: Путівки → Країна → Болгарія → Ціна. 

Звіт – це певним чином вибрані й оформлені дані.  Вони призначенні для оформлення 

потрібних даних з бази даних згідно з вимогами замовника та існуючих стандартів. Є такі 

способи створення звітів: 1) конструктор (не для початківців); 2) майстер звітів; 3) автозвіти. 

 Найзручнішим є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою майстра звіту, а 

пізніше його дооформляють вручну за допомогою конструктора. 

Створення таблиці і введення даних. 

Перед створенням таблиці треба створити її структуру, тобто описати всі поля запису 

(рядки таблиці). Є 4 способи створення таблиці. Розглянемо 2 з них: 

1) використання конструктора таблиці; 

2) використання майстра баз даних. 

Зазвичай структуру створюють комондою Конструктор таблиці. Користувач задає: 

а) назви полів (стовпців) введенням з клавіатури; 

б) тип даних методом вибору із списку; 

в) опис полів, які є необов’язковими; 

г) додаткові властивості у разі потреби. 

Після створення структури вікно конструктора треба закрити із збереженням таблиці та 

дати їй назву.  

Щоб ввести дані в таблицю, її потрібно відкрити в режимі таблиць з головного вікна 

бази даних: Закладка Таблиці → Вибрати назву таблиці→ Відкрити.  Дані в таблицю вводять 

з клавіатури. Створену базу даних треба зберегти під окремою назвою: Файл → Зберегти 

як… Надалі не треба плутати назву всьго файлу баз даних і назви таблиць, які в ній є. 

 

Сортування, пошук і фільтрація даних. 

Для пошуку та перегляду даних в об’єкті «таблиця», як і в інших об’єктах, можна ско-

ристатися: 

 лінійкою прокрутки; 

 списком порядкових номерів записів; 

 діалоговим вікном пошуку; 

 фільтрацією даних. 
Лінійкою прокрутки, якщо база містить багато записів, користуватися незручно. 

Записи можна знайти за їх порядковими номерами в таблиці. Для цього існує панель зі 

списком номерів записів (у нижній частині таблиці), в яку можна одразу (двічі клацнувши по 

ній мишкою) ввести номер запису або змінити номер запису кнопками переходу по записах. 

За допомогою вікна пошуку (Правка/Знайти) можна знайти конкретні записи або зна-

чення в полях. Це вікно дає змогу перейти від запису до запису. За необхідності заміни кори-

стуються вікном заміни (робота з цими вікнами виконана в однотипному режимі всіх додат-

ків Microsoft Office). 

Якщо таблиця містить велику кількість полів або якщо поля великі за розмірами, на ек-

рані з’явиться тільки частина таблиці. Для перегляду решти полів користуються лінійкою 

прокрутки. Але іноді необхідно, щоб деякі поля увесь час були в межах екрана, тоді необхід-

но ці поля закріпити: встановити курсор у будь-якому місці поля та скористатися командою 

«Формат/Закріпити стовпці». Команда «Формат/Звільнити стовпці» знімає закріплення. 
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Редагування структури таблиці 

Для зміни структури таблиці необхідно скористатися Режимом конструктора. 

Робота з полями в Режимі конструктора 

1. Щоб додати поле між існуючими полями, необхідно встановити курсор на рядку з 

назвою поля, перед яким буде вставка, та скористатися командою «Вставка/Рядок». Щоб 

додати поле в кінець таблиці, необхідно вибрати перший порожній рядок та ввести назву. 

2. Для знищення поля (або кількох полів) його спочатку виділяють, а потім викорис-

товують команду «Правка/Видалити». 

3. Для переміщення одного (кількох) полів необхідно виділити ці поля, клацнути миш-

кою на вказівник поля і, не відпускаючи мишки, перетягнути лінійку, яка з’явилася над вер-

хнім виділеним полем, на рядок, перед яким буде вставлено виділені поля. 

4. Для зміни імені поля двічі клацнути на імені мишкою та ввести нове ім’я. 

5. Для зміни типу поля перейти в колонку типів даного поля та скористатися списком 

типів. Заміна типу поля вже заповненої таблиці може призвести до знищення даних, або бути 

взагалі неможливою. 

6. Для зміни ширини поля необхідно змінити значення у властивостях поля. 

Робота з відкритою таблицею даних 

Коли відкрито таблицю з даними, є можливість редагувати як вигляд таблиці (тобто її 

поля), так і записи – дані. Ця робота аналогічна до роботи в режимі конструктора та роботи з 

електронною таблицею. 

 Для додавання записів користуються командами меню «Вставка/Стовпець» або 

«Вставка/Новій запис». 

 Для заміни імен полів — «Формат/Перейменовати стовпці» (чи двічі клацнути лі-
вою кнопкою миші на імені і ввести нове ім’я).  

 Послідовне вилучення полів здійснюється командою «Правка/Видалити», а записів 
– «Правка/Видалити записи».  

 Візуальна ширина стовпчика (поля) змінюється за допомогою мишки, наведеної на 

межу полів. 

Впорядкування даних 
Впорядкування даних у таблиці – це розташування записів у прямому чи зворотному 

алфавітному порядку значень одного з полів таблиці. Частіше використовують поняття впо-

рядкування «за зростанням» або «за спаданням». Для впорядкування достатньо виділити ко-

лонку з необхідною назвою та вибрати значок упорядкування або «Запис/Сортування/ Сор-

тування за зростанню» (Сортування за  спаданням). 

Фільтрація даних 

Для пошуку, перегляду вибіркових записів, значення яких відповідають визначеній умо-

ві, використовують фільтри. Фільтр дає змогу уникнути тих записів, які неважливі на даному 

сеансі перегляду. За допомогою Access можна встановлювати такі фільтри: 

 простий фільтр; 

 фільтр за виділеним фрагментом; 

 розширений фільтр. 
Усі ці засоби відображені у команді «Запис/Фільтр». Команда «Запис/Застосувати 

фільтр» одразу активує попередньо обраний фільтр. Якщо необхідний інший засіб фільтра-

ції, користуються командою «Запис/Фільтр/Змінити фільтр». Відмовитися від обраного фі-

льтру можна командою «Запис/Видалити фільтр». 

«Фільтр за виділенням» демонструє на екрані тільки ті записи таблиці, які містять виді-

лений фрагмент.  

Алгоритм активізації фільтра за виділенням: 

1. Виділити дані, які обираємо за критерій фільтрації.  

2. Активізувати команду меню «Запис/Фільтр/ фільтр за виділенням» (можна скориста-

тися й кнопкою панелі інструментів). 
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Після цього буде зображено динамічний набір записів, що відповідають обраному кри-

терію фільтрації. 

Якщо виділити дані й вибрати команду «Запис/Фільтр/Виключити виділенняе», то в таб-

лиці залишаться записи, які не містять виділених даних. 

Інколи необхідно переглянути записи, які відповідають певним умовам. З цією метою 

використовують фільтр простий або розширений. 

Простий фільтр дає змогу ввести умову перегляду для одного поля. Він активується 

командою «Запис/Фільтр/Змінити фільтр». На екрані з’являється вікно простого фільтру 

для Вашої таблиці — воно містить усі назви полів таблиці. У цій таблиці необхідно встано-

вити порядок перегляду записів: 

1. Вибрати поле для введення умов пошуку записів таблиці.  

2. Зі списку значень поля необхідно вибрати одне чи кілька бажаних значень (значення 

поля можна ввести і з клавіатури).  

Умовою може бути як конкретне значення, так і логічний вираз. Загальний вигляд вира-

зу:  <операція порівняння> . . . <значення> . Наприклад, < 100. Оскільки вираз вводиться в 

конкретне поле, назви поля уникаємо. 

Вираз можна ускладнити за допомогою логічних функцій (аналогічно вводять умовні 

вирази в електронних таблицях). 

Вікно розширеного фільтру викликається командою «Запис/Фільтр/ Расширений 

фільтр». У цьому вікні користувач самостійно створює фільтр. Він має бланк, у якому вказує 

умови вибору записів. У ньому можна вказати й порядок упорядкування для одного чи кіль-

кох полів. Для зручності вікно фільтру містить об’єкт, для якого створюють фільтр, із назва-

ми полів. 

Після виконання команди «Фільтр/Застосувати фільтр» буде виведено таблицю з запи-

сами, що відповідають вказаному критерію фільтрації. 

Access дає змогу зберегти результат фільтрації для подальшого використання в роботі з 

БД — необхідно скористатися командою «Фільтр/Файл/Зберегти як запит». 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке поле у таблиці БД? 

2. Як додати новий запис до таблиці?  

3. Які є типи полів? 

4. Що таке форма бази даних? 

5. Що таке запит бази даних? 

6. Як виконати впорядкування даних? 

7. Які є види фільтрів у базах даних? 

 
 

 

10.Основи інформаційної безпеки. Настроювання параметрів безпеки браузера.  

Настроювання  та використання брандмауера. 

 

Поняття інформаційної безпеки 

 Під інформаційною безпекою (ІБ) слід розуміти захист інтересів суб'єктів інформаційних 

відносин. Нижче описані основні її складові - конфіденційність, цілісність, доступність. 

  Інформація - данні про людей, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від 
форми їхнього представлення. 

 Відомо, що інформація може мати різну форму, зокрема, дані, закладені в комп'ютерах, 

листи, пам'ятні записи, досьє, формули, креслення, діаграми, моделі продукції і прототипи, 

дисертації, судові документи й ін. 
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 Як і всякий продукт, інформація має споживачів, що потребують її, і тому володіє пев-
ними споживчими якостями, а також має і своїх власників або виробників. 

 Відповідно до різноманітності інформації, словосполучення "інформаційна безпека" в 

різних контекстах може мати різний сенс. 

 Інформаційна безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспіль-

ства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та 

невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негатив-

ні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, ви-

користання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

 Під інформаційною безпекою (ІБ) ми розумітимемо захищеність інформації та інфра-

структури, що її підтримує, від випадкових або навмисних дій природного або штучного ха-

рактеру, які можуть завдатинеприйнятного збитку суб'єктам інформаційних відносин, зо-

крема власникам і користувачам інформації та інфраструктури, що її підтримує. 

 Захист інформації - це комплекс заходів, направлених на забезпечення інформаційної 
безпеки. 

Основні складові інформаційної безпеки 

 Інформаційна безпека - багатогранна, можна навіть сказати, багатовимірна область 

діяльності, в якій успіх може принести тільки систематичний, комплексний підхід. 

 Спектр інтересів суб'єктів, зв'язаних з використанням інформаційних систем, можна 

розділити на наступні категорії показані на рис.10.1: забезпечення доступності, цілісності і 

конфіденційності інформаційних ресурсів та інфраструктури, що її підтримує. 

 
Рис. 10.1 – Основні складові інформаційної безпеки 

 Іноді в число основних складових ІБ включають захист від несанкціонованого 

копіювання інформації, але, на наш погляд, це дуже специфічний аспект з сумнівними шан-

сами на успіх, тому ми не станемо його виділяти. 

 Пояснимо поняття доступності, цілісності і конфіденційності. 

 Доступність - це можливість за прийнятний час одержати необхідну інформаційну по-

слугу. 

 Інформаційні системи створюються для отримання певних інформаційних послуг. Якщо 
за тими або іншими причинам надати ці послуги користувачам стає неможливо, це, очевид-

но, завдає збитку всім суб'єктам інформаційних відносин. Тому, не протиставляючи доступ-

ність решті аспектів, ми виділяємо її як найважливіший елемент інформаційної безпеки. 

 Особливо яскраво основна роль доступності виявляється в різного роду системах управ-

ління - виробництвом, транспортом тощо. Зовні менш драматичні, але також вельми 

неприємні наслідки - і матеріальні, і моральні - може мати тривала недоступність інфор-

маційних послуг, якими користується велика кількість людей (продаж залізничних та авіак-

витків, банківські послуги тощо). 

 Під цілісністю мається на увазі актуальність і несуперечність інформації, її захищеність 

від руйнування і несанкціонованої зміни. 

 Цілісність можна поділити на статичну (тобто незмінність інформаційних об'єктів) 

і динамічну (що відноситься до коректного виконання складних дій (транзакцій)). Засоби 

контролю динамічної цілісності застосовуються, зокрема, при аналізі потоку фінансових по-
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відомлень з метою виявлення крадіжки, переупорядковування або дублювання окремих по-

відомлень. 

 Цілісність виявляється найважливішим аспектом ІБ в тих випадках, коли інформація 

служить "керівництвом до дії". Рецептура ліків, наказані медичні процедури, набір і харак-

теристики комплектуючих виробів, хід технологічного процесу - все це приклади інфор-

мації, порушення цілісності якої може опинитися в буквальному розумінні смертельним. 

Неприємно і спотворення офіційної інформації, будь то текст закону або сторінка Web-

сервера якої-небудь урядової організації. 

 Конфіденційність - це захист від несанкціонованого доступу до інформації. 

 Конфіденційність – найбільш опрацьований у нас в країні аспект інформаційної безпеки. 

На жаль, практична реалізація заходів по забезпеченню конфіденційності сучасних інфор-

маційних систем натрапляє на серйозні труднощі. По-перше, відомості про технічні канали 

просочування інформації є закритими, так що більшість користувачів позбавлене можли-

вості скласти уявлення про потенційні ризики. По-друге, на шляху призначеної для користу-

вача криптографії як основного засобу забезпечення конфіденційності стоять численні зако-

нодавчі перепони і технічні проблеми. 

 

Настроювання параметрів безпеки браузера. 

Браузер (англ. browser — переглядач), — програмне забезпечення для комп'ютера 

або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернет, що дає можливість 

користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на веб-сторінці. 

Тексти та малюнки можуть містити посилання на інші веб-сторінки, розташовані на тому ж 

веб-сайті або на інших веб-сайтах. Веб-переглядач з допомогою посилань дозволяє користу-

вачеві швидко та просто отримувати інформацію, розміщену на багатьох веб-сторінках. 

Залежно від уподобань користувача та виконуваної ним роботи елементи вікна 

Internet Explorer можна відображати чи, навпаки, приховувати, залишаючи лише потрібні.  

Команди, що дають змогу керувати відображенням панелей інструментів, містяться в 

підменю Вигляд ► Панелі інструментів.  

 
Наявність позначки поряд із командою означає, що елемент інтерфейсу відображати-

меться. Щоб приховати або відобразити рядок стану, потрібно вибрати команду Вигляд ► 

Рядок стану.  

Вкладка Загальні вікна властивостей браузера  

Для настроювання інших параметрів браузера слід вибрати команду Сервіс ► Вла-

стивості браузера. Після цього відкриється однойменне діалогове вікно із вкладками.  
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Розглянемо деякі з них. На вкладці Загальні в області Домашня сторінка можна за-

дати сторінку, що відкриватиметься після запуску браузера. Домашньою можна зробити по-

точну (відкриту в браузері на цей час), вихідну (із сайту корпорації Майкрософт) чи будь-яку 

іншу сторінку, ввівши її URL у поле Адреса. До того ж можна зробити так, щоб після запус-

ку відкривалася пуста сторінка.  
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За допомогою вкладки Підключення можна створювати нові підключення до Інтер-

нету та настроювати параметри наявних. Записи про кожне підключення відображуються в 

області Настройка віддаленого доступу й віртуальних приватних мереж.  

Якщо доступ до Інтернету здійснюється з локальної мережі, то параметри задають за 

допомогою кнопки Настройка ЛОМ. На вкладці Програми можна вибирати призначені для 

роботи в Інтернеті програми: клієнт електронної пошти, редактор HTML-сторінок тощо. На 

вкладці Додатково встановлюють додаткові параметри безпеки, мультимедіа, друку тощо. 

 

Настроювання брандмауера 

Брандмауер Windows — вбудований в Microsoft Windows міжмережевий екран. 

З'явився в Windows XP SP2. Однією з відмінностей від попередника (Internet Connection 
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Firewall) є контроль доступу програм в мережу. Брандмауер Windows є частиною Центру за-

безпечення безпеки Windows. 

За допомогою брандмауера можна запобігти проникненню на комп'ютер хакерів або 

зловмисних програм (наприклад, хробаків) через мережу або Інтернет. Крім того, брандмау-

ер запобігатиме надсиланню зловмисних програм із вашого комп'ютера на інші. 

Перевірити, чи підключено брандмауер можна, виконавши такі дії: 

- Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Панель керування. 

- Виберіть Мережа і підключення до Інтернету і Мережні підключення. 

УВАГА. Якщо категорія Мережа та підключення до Інтернету не відображається, 

натисніть на посилання, щоб перейти до режиму перегляду за категоріями, у верхньому лі-

вому куті вікна. 

- У розділі ЛОМ або високошвидкісний Інтернет клацніть значок для підключення, 

яке потрібно захистити 

- На панелі завдань, зліва, у розділі Мережні завдання натисніть на посилання Змі-

нити параметри цього підключення (або викличте контекстне меню підключення, яке необ-

хідно захистити і виберіть пункт Властивості) 

- Перевірте, чи встановлено прапорець Захистити моє підключення до Інтернету на 

вкладці Додатково у розділі Брандмауер підключення до Інтернету. Якщо це так, брандмауер 

увімкнуто. Якщо прапорець знято, брандмауер вимкнуто, і ваш комп'ютер є потенційно ура-

зливим для атак з Інтернету. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке вірус? 

2. Що таке хробак? 

3. Що таке спам? 

4. Які дії призводять до отримання спаму? 

5. Які дії виконує шпигунське програмне забезпечення? 

6. Для чого потрібні файли cookie?  

7. Чи можна заблокувати файли cookie?  

8. Як видалити файли cookie? 

9. Дайте визначення поняттю «антивірусна програма». Які  антивірусні програми ви зна-

єте? 

 

 

 

 

11. Інформаційні технології у проектній діяльності. Виконання завдань з обробки інфор-

мації у кількох програмних середовищах. 

Обмін даними між офісними додатками. Імпорт та експорт файлів 

За необхідності обміну даними між текстовим і табличним процесором, системою ке-
рування базами даних, засобом для розробки комп'ютерних презентацій можна використо-

вувати зв'язки, що базуються на гіперпосиланнях, імпорті та експорті об'єктів, обмінові фра-
гментами інформації. 

Операції над об’єктами: 

• вставляння об’єкта в документ: 

• вставляння посилання на об'єкт: 

• зв'язування документа й об'єкта. 

Наприклад, у програмі PowerPoint гіперпосилання - це зв'язок одного слайда з іншим в 
одній презентації. Гіперпосилання можна створити з текст}' або об'єкта. 
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Можливе створення гіперпосилання на: 

• слайд із тієї самої презентації: 

• слайд з іншої презентації: 

• сторінку або файл в Інтернеті: 

• адресу електронної пошти: 

• новий файл. 

Щоб зв'язати з іншим файлом, користуються алгоритмом: 

1. виділити текст або об'єкт, який потрібно використати як гіперпосилання: 

2. виконати команду «Вставка» «Гіперпосилання...»: 

3. у списку «Зв'язати з:» вибрати пункт «З новим документом»: 

4. у полі «Ім'я нового документа» ввести ім'я файлу, який потрібно створити та на який 

має вказувати посилання: 

5. підтвердити створення посилання командою ОК. 

За допомогою Microsoft Excel можна імпортувати дані з текстового файлу до аркуша. 
Для імпорту даних з текстового файлу потрібно використати команду: «Дані» —► 

«Імпорт зовнішніх даних» —» «Імпортувати дані». 

 

Інформаційні технології у проектній діяльності 

1.  Метод проектів. Вимоги до використання методу проектів. 

Метод проектів припускає можливість вирішення деякої проблеми. У ньому передба-

чається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а 

з іншого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Методом завбачено 

певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити ту чи іншу 

проблему шляхом самостійних дій студентів з обов'язковою презентацією чи представлен-

ням отриманих результатів, що сприяє використанню дослідницьких, пошукових, проблем-

них методів, творчих за своєю суттю. 

Метод проектів - це метод в основі якого лежить розвиток пізнавальних, творчих нави-

чок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформацій-

ному просторі, критично мислити. 

Мета використання методу полягає у формуванні навичок ефективного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні студентів різного віку за допомогою 

інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи 

групова) дослідницько-пошукова діяльність студентів. 

Серед основних вимог до використання даного методу доцільно виділити наступні: 

- наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми чи задачі, для розв'язу-

вання якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук; 

- практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів; 

- самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів; 

- визначення кінцевої мети проектів (спільних чи індивідуальних); 

- визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над проектом; 

- використання дослідницьких методів: визначення проблеми, дослідницьких задач, які ви-

пливають з проблеми, висунення гіпотез щодо їх розв'язування, обговорення методів дослі-

дження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отримання даних, підведення підсумків, 

корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методів мозкової атаки і 

"круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, перегляду); 

- результати виконаних проектів мають бути певним чином оформлені (відеофільм, комп'ю-

терна газета, анімаційний мультфільм, веб-сторінка). 

2. Результат навчання за методом проекту. 

Результатом ефективного навчання є розроблення та захист власного Портфоліо на-

вчального проекту, подальша розробка якого передбачає використання інформаційно-
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комунікаційних технологій та відповідність спеціальним вимогам до змісту, подальше впро-

вадження спланованого проекту при навчанні студентів. 

Навчальний проект - це організаційна форма роботи, яка орієнтована на засвоєння 

навчальної теми або навчального розділу і становить частину стандартного навчального 

предмета 

Під час позакласних занять її доцільно розглядати як спільну навчально-пізнавальну, 

дослідницьку, творчу або ігрову діяльність студентів, що мають спільну мету, застосовують 

ті ж самі методи і способи діяльності, спрямовані на досягнення спільного реального резуль-

тату, необхідного для вирішення деякої вагомої проблеми. Для більш ефективнішого на-

вчання діяльність студентів необхідно урізноманітнювати, практикувати роботу в парах, 

групах та індивідуальну. 

Портфоліо проекту - це комплект інформаційних, дидактичних і методичних мате-

ріалів до навчального проекту, розроблений з метою його ефективної організації та навчан-

ня з теми, яка відповідає навчальній програмі базового курсу. 

Ці матеріали створюються вчителями та студентами під час позакласних занять з викорис-

танням комп'ютерних технологій (засобів створення мультимедійних комп'ютерних презен-

тацій, текстового та графічного процесорів, табличного процесора, комп'ютерних програм 

для створення публікацій і веб-сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з 

електронною поштою тощо). 

Створення Портфоліо - це процес збирання, перегляду, поповнення змістової, мето-

дичної інформації, що стосується певної навчальної чи дослідницької теми, уроку, різних 

форм оцінювання діяльності студентів, прикладів їх робіт з метою зацікавлення до предмету. 

 

Створення документів за допомогою сервісу GoogleDoc. 

Google Docs (укр. Документи Ґуґл) — розроблений Google безкоштовний мережевий 

офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презен-

тацій. Утворений у результаті злиття Writely і Google Spreadsheets. 

Це веб-орієнтована програма, що працює в рамках веб-браузера без установлення на 

комп'ютер користувача. Документи і таблиці, що створюються користувачем, зберігаються 

на сервері Google, або можуть бути збережені у файл. Це одна з ключових переваг програми, 

оскільки доступ до введених даних може здійснюватися з будь-якого комп’ютера, 

під’єднаного до інтернету. Доступ до особистих документів захищений паролем. 

GoogleDocs дозволить: 

·  мати доступ до своїх документів з будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернет; 

·  ідеально організувати процес при віддаленій роботі; 

·  організувати одночасну роботу з одним документом для 30-ти чоловік!; 

·   впроваджувати інноваційні технології в систему освіти; 

·   провести соціологічне дослідження 

Теоретичні відомості 

Офіційна сторінка: http://docs.google.com 

Призначення: текстовий процесор, електронна таблиця, створення форм і підготовка 

презентацій 

Головна сторінка сервісу представляє собою деякий віддалений файловий мене-

джер. Основне його призначення полягає в управлінні документами на сервері розробника. 

Не тільки програми, але і файли зберігаються на віддаленому сервері. Основна перева-

га даного механізму полягає в спільній роботі над документами. Достатньо лише надати до-

ступ іншому користувачеві, і він зможе заходити на сервіс через свій браузер, переглядати 

або редагувати ваш матеріал. 

Ліва бічна панель головної сторінки сервісу містить список категорій, за якими 

здійснюється навігація по документам. Незважаючи на те, що тут застосовується термін 

«папки», зроблено це лише для зручності. Ви можете тримати документи відразу в декількох 

http://docs.google.com/
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папках. Це означає, що технічно більш точним було б назвати описувані структури «мітка-

ми» або «ярликами», кому як завгодно. 

За умовчанням відображаються всі записи. Навпроти кожного документа, окрім його 

імені, відображається приналежність до папок, власники та співавтори, а також дата остан-

ньої зміни. Крім того, сортування відбувається в дусі журналу. Ви бачите документи, реда-

гування яких завершилося сьогодні, вчора, на цьому тижні, в цьому місяці, і так далі, по мірі 

збільшення часового відрізка. Присутня традиційна позначка жовтою зірочкою. Відповідно, 

в лівій панелі є категорія, де проглядаються тільки позначені документи. 

 

Автономна робота з Документами Google 

Тепер за допомогою Документів Google можна переглядати і редагувати документи в 
автономному режимі, без підключення до Інтернету. Для цього у службі "Документи 

Google" використовується Gears – розширення для браузера з відкритим кодом, що додає 

функції автономної роботи безпосередньо до переглядача. Щоб отримати автономний до-

ступ до служби "Документи Google, потрібно ввести http://docs.google.com в рядку браузера 

або натиснути на ярлик на робочому столі, завантажений в ході установки. 

За відсутності підключення до Інтернету у службі «Документи Google» використову-

ються дані, які зберігаються на жорсткому диску комп'ютера, а не інформація, що пересила-

ються по мережі. При автономної роботи зміни зберігаються на комп'ютері, а після підклю-

чення до Інтернету вони будуть синхронізовані з серверами Документів Google і стануть до-

ступні для співавторів. 

Переваги Документів Google перед Microsoft Office: 

· Не потрібна покупка та встановлення будь-яких програмних продуктів. Достатньо ма-

ти в системі сумісний із сервісом браузер. 

· Проста організація спільної роботи над документами. 

· Перегляд хронології всіх змін. Робота з версіями. 

· Підтримка гаджетів в електронних таблицях. 

·  Експорт в PDF. 

· Публікація текстових документів та електронних таблиць у вигляді веб-сторінок або 
статей блогів (підтримується безліч сервісів). 

·  Підтримка форматів Open Document і Star Office (тільки текст SXW) 

Недоліки Документів Google перед Microsoft Office: 

· Відсутність перевірки граматики й стилістики тексту. Розставляти коми і стежити за 

коректністю мови доводиться користувачеві. 

· Відсутність підтримки макросів у всіх типах документів. 

· Друк тільки в PDF. 

· Відсутність режиму перегляду текстового документа по сторінках. 

· Відсутність олівця для малювання таблиць. 

· Відсутність автоматичної заміни тексту. Навіть на початку пропозиції доводиться 
вручну ставити заголовну букву. 

· Неможливість редагування вбудованих стилів. Ви можете налаштувати тільки один 

стиль. Ні експрес-стилів. 

· Менше число формул в електронних таблицях. 

· Не підтримується автоматичне розпізнавання посилань. 

· На момент написання статті не підтримується формат Microsoft Office XML. 

Про спільну роботу Документи Google дозволяють декільком користувачам, які знахо-

дяться в різних місцях, одночасно працювати над одним і тим же проектом. Саме це і маєть-

ся на увазі під словами «спільна робота». 

Публікація документiв У «Документи Google» публікація дозволяє зробити свій до-

кумент доступним абсолютно для всіх. При публікації документа, таблиці або презентації на 
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веб-сторінці ви отримаєте URL. Після цього будь-яка людина, якій ви повідомите отриманий 

URL, зможе c його допомогою отримати доступ до вашого документу. Роботи та сканери не 

зможуть виявити документи, таблиці або презентації, тому що їх не буде ні в одному пошу-

ковому індексі. 

Щоб опублікувати документ, виберіть випадаюче меню «Спільний доступ» в правому 

верхньому куті і виберіть команду «Опублікувати як веб-сторінку». На наступному екрані 

натисніть Опублікувати документ (Опублікувати зараз в таблицю). 

 

Завдання для роботи в різних програмних середовищах 

1. Повторити правила техніки безпеки. 

2. Запустити програму Fine Reader та вивчити вікно програми. 

3. Вивчити порядок сканування текстових і графічних документів. 

4. Виконати попереднє сканування документу і настройку типу зображення, роздільну 

здатність сканування, розмір паперу. 

5. Виконати сканування та сегментацію зображення. 

6. Виконати розпізнання документу. 

7. Виконати перевірку тексту документа. 

8. Зберегти розпізнаний документ у MS Word. 

9. Виконати переклад тексту за допомогою встановлених на ПК програм-перекладачів 

Pragma, Promt, PlayRuta, Сократ Персональний та використовуючи он-лайн перекладач. 

10. Перевірити правильність і схожість перекладу різними програмами. 

11. Створити текст (інформацію про свою спеціальність). 

12. Перевірити правопис за допомогою програми Рута. 

13. Виконати переклад створеного документу. 

14. Виконати зміну напрямку перекладу і шаблону тематики. 

15. Виконати збереження документа. 

16. Здійснити друк текстів виконаних за допомогою різних програм-перекладач, за-

значивши кожен фрагмент тексту. 

17.  Оформити звіт. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Що таке навчальний проект? 

2. Як вставити гіперпосилання на веб-сторінку у документ? 

3. Для чого призначений сервіс сервісу GoogleDoc ? 

4. Що таке портфоліо проекту? 

5. Як опублікувати документ на веб-сторінку? 
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