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ДОРОГІ П’ЯТИКЛАСНИЦІ ТА П’ЯТИКЛАСНИКИ!

Âè пðîäîâжуєòå âèâчåííя íàйñучàñíішîгî шêілüíîгî пðåäмåінформатики.
Іíфîðмàòèêà цå íàуêà пðî інформа і ні ресурси òà інформа
і ні ро еси, ïðî ком
тери òà їх âèêîðèñòàííя.
Іíфîðмàція âіäігðàє â ñучàñíîму ñуñпілüñòâі зíàчíу й âàжлèâу
ðîлü, íàñòілüêè âàжлèâу, щî чàñòî йîгî íàзèâàюòü іíфîðмàційíèм.
Нàшå жèòòя íåмîжлèâî уяâèòè бåз êîмп’юòåðіâ. х âèêîðèñòîâуюòü íà âèðîбíèцòâі, у íàâчàííі, пîбуòі, ðîзâàгàх òîщî. Òîму
âміííя пðàцюâàòè з êîмп’юòåðîм, âèêîðèñòîâуâàòè йîгî â ðізíèх
ñфåðàх жèòòя є âàжлèâîю îзíàêîю ñучàñíîї люäèíè.
Нà уðîêàх іíфîðмàòèêè â 5-му êлàñі âè згàäàєòå, щî òàêå
іíфîðмàція òà іíфîðмàційíі пðîцåñè. Дізíàєòåñя, щî òàêå пîâіäîмлåííя òà äàíі. Øуêàòèмåòå âіäîмîñòі â Іíòåðíåòі òà збåðігàòèмåòå
їх íà íîñіях äàíèх. Нàâчèòåñя âèêîíуâàòè îпåðàції íàä фàйлàмè
òà пàпêàмè íå лèшå íà âàшîму êîмп’юòåðі, à й у лîêàлüíій мåðåжі.
Âè пðîäîâжèòå îпðàцüîâуâàòè òåêñòîâі äàíі òà ñêлàäàòè àлгîðèòмè
â ñåðåäîâèщі
. Опàíîâàíі зíàííя òà íàâèчêè зàñòîñîâуâàòèмåòå піä чàñ âèêîíàííя íàâчàлüíèх пðîåêòіâ. І â цüîму âàм äîпîмîжå цåй піäðучíèê.
Нàâчàлüíèй мàòåðіàл піäðучíèêà пîäілåíî íà ðîзäілè. Кîжíèй
ðîзäіл ñêлàäàєòüñя з пуíêòіâ, яêі, у ñâîю чåðгу, міñòяòü піäпуíêòè.
Нà пîчàòêу êîжíîгî пуíêòу íàâåäåíî зàпèòàííя äля пîâòîðåííя
âèâчåíîгî. Âіäпîâіäі íà íèх пîлåгшàòü ðîзуміííя òà зàñâîєííя
.
íîâîгî мàòåðіàлу. і зàпèòàííя пîзíàчåíî
Уâàжíî чèòàйòå мàòåðіàл, âèêлàäåíèй у піäðучíèêу. Зâåðòàйòå
îñîблèâу уâàгу íà îñíîâíі пîíяòòя òà òåðміíè, яêі пîòðібíî
зàпàм’яòàòè. х âèäілåíî â òåêñòі на івжирним шðèфòîм àбî êóðñèâîì. Гîлîâíå зібðàíî â êіíці êîжíîгî пуíêòу â îêðåмій ðубðèці
«Íа важëивіше в ьому ункті». Òðåíуâàлüíі âпðàâè äля âіäпðàцюâàííя îñíîâíèх пðàêòèчíèх íàâèчîê íàâåäåíî â ðубðèці
«Пра
мо з ком
тером».
Для êðàщîгî ñпðèйíяòòя й ðîзуміííя íàâчàлüíîгî мàòåðіàлу
піäðучíèê міñòèòü бàгàòî мàлюíêіâ, òàблèцü, зîбðàжåíü åêðàíà
мîíіòîðà òîщî.
Нàпðèêіíці êîжíîгî пуíêòу ðîзміщåíî зàпèòàííя äля ñàмîêîíДа те від овіді на за итаннÿ . Ðåêîмåíäуємî îпðàцюòðîлю
âàòè їх піñля âèâчåííя íàâчàлüíîгî мàòåðіàлу пуíêòу. ßêщî пðè
òà
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цüîму âèíèêàòèмуòü òðуäíîщі, пðîчèòàйòå òåêñò пуíêòу щå ðàз
і зíàйäåòå òàм пîòðібíу іíфîðмàцію. іля êîжíîгî із зàпèòàíü є
пîзíàчêà, щî âêàзує, яêîму ðіâíю íàâчàлüíèх äîñягíåíü âîíî âіäпîâіäàє:
пîчàòêîâîму àбî ñåðåäíüîму ðіâíю
äîñòàòíüîму ðіâíю
âèñîêîму ðіâíю.
Òàê ñàмî пîзíàчåíî й ðіâíі пðàêòèчíèх зàâäàíü у ðубðèці
Викона те завданнÿ , яêі ðîзміщåíî піñля êîжíîгî пуíêòу.
Зàâäàííя, яêі àâòîðñüêèй êîлåêòèâ ðåêîмåíäує äля ðîбîòè âäîмà,
пîзíàчåíî

. Нàä зàâäàííямè з пîзíàчêîю
äîцілüíî пîпðàцюâàòè â пàðàх àбî íåâåлèêèх гðупàх.
Піäðучíèê міñòèòü òàêîж зàâäàííя ракти÷них робіт, яêі àâòîðñüêèй êîлåêòèâ ðåêîмåíäує äля âèêîíàííя âñім учíям.
Àâòîðñüêèй êîлåêòèâ íàмàгàâñя ñòâîðèòè піäðучíèê, яêèй буäå
êîðèñíèй і ціêàâèй äля âñіх учíіâ. Òîму, êðім îñíîâíîгî мàòåðіàлу,
пуíêòè піäðучíèêà міñòяòü ðубðèêè:
«Дëÿ тих, хто хо÷е знати біëьше»
«Дëÿ тих, хто ра

з

Windows

«Дëÿ тих, хто ра

з

Linux»

«Чи зна те ви,

Р»

о...»

Òлумàчíèй ñлîâíèê òåðміíіâ і пîíяòü (íà зåлåíîму òлі).
Фàйлè-зàгîòîâêè äля âèêîíàííя зàâäàíü і пðàêòèчíèх ðîбіò
ðîзміщåíî â Іíòåðíåòі зà àäðåñîю http://sites.google.com/pu.org.ua/
allinf
Áàæàєìî âàì óñïіõіâ ó âèâ÷åííі
íàéöіêàâіøîї òà íàéñó÷àñíіøîї íàóêè – ІÍÔÎÐÌÀÒÈÊÈ!
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Інформаційні процеси

Розділ 1. та системи
Ó öüîìó ðîçäіëі
âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

повідомлення, дані, інформацію
інформаційні процеси, системи та складові
інформаційних систем

комп’ютери та їх різновиди
Cтаціонарний
персональний
комп’ютер

Ноутбук

Комунікатор
(смартфон)
Нетбук
Планшетний
комп’ютер

складові комп’ютерів та їх призначення
Монітор

Принтер
Звукові
колонки

Системний
блок

Оптичні
диски
Флешка

Клавіатура

Миша

об’єкти операційної системи (файли, папки),
операції над ними
графічний інтерфейс операційної системи
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Ðîçäië 1
1.1. ПОВIДОМЛЕННЯ, IНФОРМАЦIЯ.
IНФОРМАЦIЙНI ПРОЦЕСИ. ДАНI
. ßêі пðàâèлà бåзпåêè жèòòєäіялüíîñòі й пîâåäіíêè у êлàñі
з êîмп’юòåðíîю òåхíіêîю âè зíàєòå Нàзâіòü їх.
. î òàêå пîâіäîмлåííя ßê люäèíà ñпðèймàє пîâіäîмлåííя
3. ßê âè ðîзумієòå, щî òàêå іíфîðмàція
І ЗНОВУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ КЛАСІ

Âè âжå íåîäíîðàзîâî пðîâîäèлè уðîêè â êîмп’юòåðíîму êлàñі й
зíàєòå, щî âèêîðèñòàííя êîмп’юòåðíîї òåхíіêè пîòðåбує íåухèлüíîгî äîòðèмàííя пðàâèл пîâåäіíêè òà бåзпåêè жèòòєäіялüíîñòі. èх пðàâèл ñліä äîòðèмуâàòèñü яê у шêîлі, òàê і âäîмà. Нàгàäàємî їх.
Äî ïî÷àòêó ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì:
з äîзâîлу âчèòåля зàйміòü ñâîє ðîбîчå
міñцå зà êîмп’юòåðîм, íàлàшòуйòå
âèñîòу ñòîлà, ñòілüця, піäñòàâêè äля
íіг (зà пîòðåбè), êуò íàхèлу мîíіòîðà
òàê, щîб (мàл. 1.1, фîðзàц 1):
ñåðåäèíà åêðàíà мîíіòîðà зíàхîäèлàñя òðîхè íèжчå âіä гîðèзîíòàлüíîї ліíії зîðу
âіäñòàíü âіä îчåй äî пîâåðхíі åêðàíà ñòàíîâèлà пðèблèзíî 50 ñм
ліíія âіä îчåй äî цåíòðà åêðàíà мîíіòîðà булà піä êуòîм 90 äî плîМал. 1.1. Постава
щèíè åêðàíà
під час роботи з комп ютером
пàлüці ðуê âілüíî лåжàлè íà êлàâіàòуðі àбî òðèмàлè мèшу
ðуêè уòâîðюâàлè â ліêòüîâîму ñуглîбі êуò, блèзüêèй äî 90
êлàâіàòуðà лåжàлà íà пîâåðхíі ñòîлà àбî íà ñпåціàлüíій пîлèці íà âіäñòàíі 10 30 ñм âіä êðàю і булà òðîхè íàхèлåíà
ñпèíà ñпèðàлàñя íà ñпèíêу ñòілüця
íîгè ñпèðàлèñя íà піäлîгу àбî íà
ñпåціàлüíу піäñòàâêу
íàâåäіòü лàä íà ðîбîчîму ñòîлі, пðèбåðіòü з íüîгî пðåäмåòè, яêі íå пîòðібíі
Мал. 1.2. рима те
äля ðîбîòè (мàл. 1.2)
робоче міс е в чистоті
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ІН

РМА І НІ ПР

Е

А

ЕМ

пåðåâіðòå чèñòîòу ñâîїх ðуê, зà пîòðåбè âèмèйòå їх і âèòðіòü íàñухî
зà пîòðåбè з äîзâîлу âчèòåля і òілüêè ñпåціàлüíîю ñåðâåòêîю
пðîòðіòü åêðàí мîíіòîðà, êлàâіàòуðу, êèлèмîê і мèшу
пåðåâіðòå âіäñуòíіñòü зîâíішíіх пîшêîäжåíü êîмп’юòåðíîгî
îблàäíàííя, у ðàзі їх íàяâíîñòі пîâіäîмòå âчèòåля
з äîзâîлу âчèòåля ââімêíіòü êîмп’юòåð.
ід час роботи з ком ютером
òðèмàйòå ðîбîчå міñцå îхàйíèм, íå ðîзміщуйòå íà íüîму ñòîðîííіх ðåчåй
âèòðèмуйòå пðàâèлüíу пîñòàâу
íå íàхèляйòåñя блèзüêî äî
пîâåðхíі åêðàíà, íå згèíàйòåñя, òðèмàйòå ðуêè бåз íàпðужåííя (мàл. 1.3)
піñля 15 20 хâ ðîбîòè àбî â ðàзі âіäчуòòя âòîмè âèêîíàйòå
âпðàâè äля îчåй і äля зíяòòя м’язîâîгî íàпðужåííя (у êлàñі
піä êåðіâíèцòâîм учèòåля) (мàл. 1.4)
íå íàмàгàйòåñя ñàмîñòійíî уñуíуòè пåðåбîї â ðîбîòі êîмп’юòåðà,
у ðàзі їх âèíèêíåííя íåгàйíî пîêлèчòå âчèòåля
íå òîðêàйòåñя зàäíіх ñòіíîê мîíіòîðà òà ñèñòåмíîгî блîêà, íå
чіпàйòå äðîòіâ жèâлåííя
àêуðàòíî âñòàâляйòå і âèймàйòå зміííі íîñії і лèшå з äîзâîлу
âчèòåля
íå òîðêàйòåñя åêðàíà мîíіòîðà ðуêàмè (цå зàбðуäíює і пñує
йîгî пîêðèòòя)
êàòåгîðèчíî зàбîðîíяєòüñя зíімàòè êðèшêè êîðпуñіâ пðèñòðîїâ êîмп’юòåðà, ñàмîñòійíî, бåз äîзâîлу âчèòåля, пðèєäíуâàòè й
âіä’єäíуâàòè пðèñòðîї êîмп’юòåðà.
ісля закінчення роботи
пðèбåðіòü ñâîє ðîбîчå міñцå
з äîзâîлу âчèòåля âèмêíіòü êîмп’юòåð àбî зàêіíчіòü ñåàíñ ðîбîòè.

Мал. 1.3. Під час роботи
з комп ютером

Мал. 1.4. во часно
зніма те втом
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Ðîçäië 1
ПОВІДОМЛЕННЯ

èòòя люäèíè íåмîжлèâå бåз ñпілêуâàííя, à ñпілêуâàííя зäійñíюєòüñя чåðåз пîâіäîмлåííя. Нàâåäåмî пðèêлàäè äåяêèх з íèх.
Пîâіäîмлåííямè є:
êàðòèíà хуäîжíèці Кàòåðèíè ілîêуð пðî äèâîâèжíèй ñâіò
пðèðîäè íàâêîлî íàñ (мàл. 1.5)
ñèгíàл ñâіòлîфîðà пðî зàбîðîíу пåðåхîäу чåðåз äîðîгу (мàл. 1.6)
ñпіâ піâíя, яêèй ñпîâіщàє, щî íàñòàâ ðàíîê (мàл. 1.7)
S S-пîâіäîмлåííя âіä пîäðугè (äðугà) з âіòàííям із äíåм íàðîäжåííя (мàл. 1.8)

Мал. 1.5. Катерина Білокур. Натюрморт

Мал. 1.6. игнал світлофора

Мал. 1.7. Півень

Мал. 1.8. SMS-повідомленн

пîзíàчåííя íà êàðòі міñò зупèíîê гðîмàäñüêîгî òðàíñпîðòу
(мàл. 1.9)
зíàê пðîâåäåííя äîðîжíüî-ðåмîíòíèх ðîбіò (мàл. 1.10).
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Мал. 1.9. пинки
громадського транспорт

Е

А

ЕМ

Мал. 1.10. нак проведенн
доро ньо-ремонтних робіт

Âè мîжåòå ñàмі íàâåñòè щå бàгàòî пðèêлàäіâ ðізíîмàíіòíèх пîâіäîмлåíü.
ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ЛЮДИНОЮ
Ëюäèíà îòðèмує пîâіäîмлåííя з íàâêîлèшíüîгî ñâіòу, âèêîðèñòîâуючè ñâîї îðгàíè чуòòя. Âè âжå зíàєòå îñíîâíі з íèх, òàêі яê ñлух,
зіð, ñмàê, íюх, äîòèê. Зàлåжíî âіä òîгî, яêі îðгàíè чуòòя люäèíè
ñпðèймàюòü пîâіäîмлåííя (мàл. 1.11), їх мîжíà ðîзпîäілèòè íà:
âізуàлüíі (ñпðèймàюòüñя зîðîм)
Тактиëьни (лàò. tactilis
зâуêîâі (ñпðèймàюòüñя ñлухîм)
пîâ’язàíèй
ñмàêîâі (ñпðèймàюòüñя îðгàíàмè äîòèêîâèй)
з âіäчуòòям äîòèêу, òèñêу,
ñмàêу)
âібðàції.
íюхîâі (ñпðèймàюòüñя îðгàíàмè
íюху)
òàêòèлüíі (ñпðèймàюòüñя îðгàíàмè äîòèêу)
òîщî.
Дîâîлі чàñòî â îòðèмàííі пîâіäîмлåíü бåðуòü учàñòü îäðàзу
êілüêà îðгàíіâ чуòòя люäèíè. Нàпðèêлàä, яêщî мè їмî яблуêî, òî
âіäðàзу îòðèмуємî пîâіäîмлåííя пðî йîгî êîліð і фîðму (візуальне
овідомлення), òâåðäå âîíî àбî м’яêå (тактильне овідомлення),
ñîлîäêå чè êèñлå (смакове овідомлення), яêèй мàє àðîмàò ( овідом
лення ро за ах), щå й мîжåмî пðîñлухàòè ðîзпîâіäü ñàäіâíèêà
пðî йîгî ñîðò і ñпîñîбè äîгляäу (звукове овідомлення). Òàêі пîâіäîмлåííя íàзèâàюòü комбінованими.

Мал. 1.11. при н тт повідомлень людиною

9
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ðîçäië 1
Для тих, хто хоче знати більше
юдина ма більше органів ч тт , ні зазначено ви е:
органи, о відч вають змін поло енн тіла людини просторі (вестиб л рни (лат. vestibulum передпокі , вхід) апарат)
органи, о відч вають змін температ ри зовні та всередині тіла людини
органи, о реаг ють на змін поло енн окремих частин тіла, х р х
органи відч тт болю
то о.

ІНФОРМАЦІЯ

Пðî люäèíу, яêà îòðèмàлà пîâіäîмлåííя пðî пåâíèй îб’єêò,
êàжуòü, щî âîíà пîіíфîðмîâàíà àбî щî âîíà îòðèмàлà пîâіäîмлåííя пðî îб’єêò. Òîбòî âіäîмîñòі є íàñліäêîм àíàлізу пîâіäîмлåíü
чè ðåзулüòàòіâ ñпîñòåðåжåíü, яêі îòðèмàлà люäèíà, òà ñèíòåзу
âіäпîâіäíèх âèñíîâêіâ.
Пðîòå, îòðèмàâшè îäíàêîâі пîâіäîмлåííя, люäè íå зàâжäè
äîхîäяòü згîäè щîäî âèñíîâêіâ, яêі âîíè зðîбèлè íà îñíîâі àíàлізу
цèх пîâіäîмлåíü. Нàпðèêлàä, ñêушòуâàâшè яблуêî, äіòè îòðèмàлè
ðізíі âðàжåííя êîмуñü âîíî зäàлîñя ñîлîäêèм, êîмуñü êèñлèм,
à êîмуñü гіðêуâàòèм. Гляäàчі, пåðåгляíуâшè фуòбîлüíèй мàòч,
пî-ðізíîму îціíююòü äії ñуääі â ðàзі пðèзíàчåííя îäèíàäцяòèмåòðîâîгî шòðàфíîгî уäàðу. Пðîчèòàâшè піäðучíèê, äåяêі з учíіâ
ñàмîñòійíî âпîðàлèñя з âèêîíàííям âпðàâè, à іíші мàлè äîäàòêîâî
пîñлухàòè пîяñíåííя âчèòåля.
Іíфîðмàція, яêу îòðèмує люäèíà, зàлåжèòü íå òілüêè âіä îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü і піäгîòîâêè âіäпîâіäíèх âèñíîâêіâ, àлå й âіä
ðîбîòè îðгàíіâ чуòòя люäèíè. Дîâîлі чàñòî люäè íåîäíàêîâî ñпðèймàюòü êîлüîðè, зâуêè, íå êàжучè âжå пðî ñмàê і зàпàх. Зíàчíîю
міðîю ñпðèйíяòòя й òлумàчåííя пîâіäîмлåíü зàлåжàòü âіä зíàíü
і пîпåðåäíüîгî äîñâіäу люäèíè.
Оòжå, мîжíà ñêàзàòè, щî інформа іÿ цå ðåзулüòàò ñпðèйíяòòя й îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü, яêі люäèíà îòðèмàлà âіä іíшèх
люäåй чè ðåзулüòàòіâ ñпîñòåðåжåíü зà íàâêîлèшíім ñâіòîм, щî
òàêîж зàлåжèòü âіä îñîблèâîñòåй ñàмîї люäèíè, її жèòòєâîгî
äîñâіäу, бàзè зíàíü, êміòлèâîñòі òîщî.
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

Пðîцåñè ередавання, о рацюван
ня, зберігання пîâіäîмлåíü íàзèâàюòü інформа і ними ро есами.
Для âèñлîâлåííя ñâîїх äумîê люäèíà âèêîðèñòîâує уñíå й пèñåмíå мîâлåííя, ñпåціàлüíі ñèмâîлè й
пîзíàчêè, мèñòåцüêі îбðàзè òîщî.
Про ес (лàò. processus
пðîñуâàííя, ðух упåðåä)
хіä ðîзâèòêу чîгî-íåбуäü.
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Пåðåäàâàííя пîâіäîмлåíü зäійñíюєòüñя íå òілüêè бåзпîñåðåäíüî
між люäüмè. Ëюäèíà мîжå пåðåäàâàòè пîâіäîмлåííя й ðізíîмàíіòíèм пðèñòðîям. Нàпðèêлàä, íàòèñíуâшè êíîпêу пîòðібíîгî пîâåðху â ліфòі, âè пåðåäàєòå йîму пîâіäîмлåííя, íà яêèй пîâåðх ліфòу
пîòðібíî піäíяòèñя. І íàâпàêè, мîжå âіäбуâàòèñя пåðåäàâàííя
пîâіäîмлåííя âіä пðèñòðîю, íàпðèêлàä òåðмîмåòðà, люäèíі, яêà
äèâèòüñя íà íüîгî.
Пîâіäîмлåííямè мîжуòü îбміíюâàòèñя й òåхíічíі пðèñòðîї, íàпðèêлàä, âè мîжåòå пåðåäàòè S S-пîâіäîмлåííя зі ñâîгî òåлåфîíà íà
òåлåфîí òîâàðèшà чè òîâàðèшêè
(мàл. 1.12). Пåðåäàâàòè пîâіäîмлåííя
мîжíà òàêîж âіä îäíîгî êîмп’юòåðà
äî іíшîгî.
Для пåðåäàâàííя пîâіäîмлåíü âèêîðèñòîâуюòü êàбåлüíå й ñупуòíèêîâå
òåлåбàчåííя, мîбілüíèй і äðîòîâèй
òåлåфîííі зâ’язêè, пîшòîâу ñлужбу,
ñпåціàлüíèх êуð’єðіâ òîщî.
У пðîцåñі пåðåäàâàííя пîâіäîмМал. 1.12. Передаванн
SMS-повідомленн
лåíü îбîâ’язêîâî бåðуòü учàñòü äâà
îб’єêòè
ередава÷ (äжåðåлî пîâіäîмлåíü) і ри ма÷. Âàш äðуг
àбî пîäðугà, щî ðîзпîâіäàє ціêàâу іñòîðію, є пåðåäàâàчåм пîâіäîмлåííя, à òі, хòî їх ñлухàюòü, пðèймàчàмè пîâіäîмлåííя. Пðèймàчàмè пîâіäîмлåíü òàêîж є âîäії, щî îòðèмуюòü пîâіäîмлåííя âіä
пåðåäàâàчà ñâіòлîфîðà.
Для збåðігàííя пîâіäîмлåíü ñучàñíà люäèíà âèêîðèñòîâує ðізíîмàíіòíі íîñії (мàл. 1.13):
âлàñíу пàм’яòü (гîлîâíèй мîзîê)

Мал. 1.13. Носі повідомлень
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Ðîçäië 1
пàпіð
êіíî- і фîòîпліâêу (îñòàííім чàñîм äåäàлі ðіäшå)
мàгíіòíі й îпòèчíі äèñêè
флåш-êàðòè
òîщî.
Мîзîê люäèíè àбî òâàðèíè, пàпіð, пліâêà, äèñê òîщî уñå цå
носії овідомëень.
Зàâäяêè òîму щî збåðåглèñя пîâіäîмлåííя äàâíіх цèâілізàцій,
íàпðèêлàä шумåðіâ, щî жèлè â Àзії, íà òåðèòîðії між ðічêàмè
Òèгð і âфðàò (Мåжèðіччя) білüш íіж 6 òèñ. ðîêіâ òîму, мîжåмî íå
òілüêè äізíàòèñя пðî їхíі íàуêîâі äîñягíåííя â гàлузі мàòåмàòèêè,
àñòðîíîмії, буäіâíèцòâà òîщî, àлå й пðîчèòàòè пîâіäîмлåííя пðî
їхíій пîбуò, пîòîчíі ñпðàâè òà ñòîñуíêè â ðîäèíàх. Øумåðè збåðігàлè ñâîї пîâіäîмлåííя íà глèíяíèх òàблèчêàх (мàл. 1.14), âåлèêу
êілüêіñòü яêèх зíàйäåíî піä чàñ ðîзêîпîê ñòàðîäàâíіх міñò.

Мал. 1.14. лин на табличка з повідомленн м ш мерською мовою

À пðåäñòàâíèêè òðèпілüñüêîї êулüòуðè, щî жèлè пðèблèзíî
â òîй ñàмèй чàñ íà òåðèòîðії íèíішíüîї Уêðàїíè, íà жàлü, íå зàлèшèлè íàм пîâіäîмлåíü у âèгляäі òåêñòу. Пðî їхíє жèòòя мè мîжåмî зäîгàäуâàòèñя òілüêè íà піäñòàâі пîбуòîâèх ðåчåй і глèíяíèх
ñêулüпòуð люäåй, зâіðіâ, пòàхіâ òîщî.
Ðåзулüòàòîм îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü є íîâå пîâіäîмлåííя, щî
фіêñуєòüñя â пàм’яòі люäèíè àбî íà іíшîму íîñії. Òàê, ðîзâ’язàâшè
зàäàчу, âè зàпèñуєòå âіäпîâіäü
íîâå пîâіäîмлåííя. Пðàцюючè з
піäðучíèêîм, чèòàєòå òåêñò, ðîзгляäàєòå мàлюíêè чè ñхåмè. Òàêèм
чèíîм âè о рацьову те овідомлення. Нàâіòü íå зàмèñлюючèñя íàä
ñâîїмè äіямè, âè ñêлàäàєòå ñèмâîлè òåêñòу у ñлîâà, à ñлîâà у ðåчåííя. Оòжå, âè äізíàєòåñя, пðî щî íàпèñàâ àâòîð. Зміñò пðîчèòàíîгî зàлèшàєòüñя у âàшій пàм’яòі у âèгляäі íîâîгî пîâіäîмлåííя.
Піñля îòðèмàííя âàмè зàпèòàííя âіä òîâàðèшêè чè òîâàðèшà
пðî âðàжåííя âіä пåðåгляíуòîгî філüму, âè îпðàцüîâуєòå йîгî òà
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ñòâîðюєòå íîâå пîâіäîмлåííя ðîзпîâіäü пðî îñíîâíі мîмåíòè філüму òà ñâîї âіäчуòòя âіä пåðåгляäу.
уäü-яêå пåðåòâîðåííя пîâіäîмлåííя є йîгî îпðàцюâàííям:
пåðåêлàä òåêñòу іíшîю мîâîю
ñêлàäàííя ñхåмè ðуху âіä äîму äî шêîлè
мàлюâàííя íàòюðмîðòà зà зðàзêîм
âіäòâîðåííя піàíіñòîм музèчíîгî òâîðу зà íîòíèм зàпèñîм
òîщî.
Для тих, хто хоче знати більше
Доволі поширеним тверд енн , о
розвиток мисленн людини пр мо залеить від спілк ванн з іншими людьми.
обто в разі відс тності обмін повідомленн ми людина не просто повільно розвива тьс , але в більшості випадків залиша тьс
на рівні розвитк
дитини
двох-трьох років. е підтверд
тьс прикладами історі про діте , кі випадково
потрапл ли і тривали час переб вали серед тварин (наприклад, вовчі згра ). і з
них, хто ив серед тварин перші кілька років свого итт , поверн вшись до люде ,
так і не змогли навчитис розмовл ти.
Мал. 1.15. адр із фільм
1
р. в лісах півдн
ран і б ло
Дика дитина
зна дено хлопчика приблизно 1 -ти років,
кого назвали іктором з Аве рона. лопчика спе іально дослід вали вчені дл
пізнанн відмінносте мі людиною і твариною. ва а тьс , о іктор про ив
близько років один лісі до того, к ого зна шли. лопчик не вмів говорити
поводивс , к дики звір. Незва аючи на значні з силл вчених, він так і не навчивс говорити, міг вимовл ти тільки
, о е та молоко . ого історі стала
основою дл фран зького кінофільм Дика дитина (мал. 1.1 ).

Опðàцüîâуâàòè пîâіäîмлåííя люäèíà мîжå з âèêîðèñòàííям
ðізíîмàíіòíèх пðèñòðîїâ:
піñля íàòèñíåííя íà êлàâішу êлàâіàòуðè íà åêðàíі мîíіòîðà
з’яâляєòüñя зîбðàжåííя ліòåðè
піñля îòðèмàííя мîбілüíèм òåлåфîíîм ñèгíàлу âèêлèêу âмèêàєòüñя мåлîäія äзâіíêà âèêлèêу
піñля íàòèñíåííя íà êíîпêу фîòîàпàðàòà âіí ðîбèòü зíімîê
піñля âñòàâлåííя плàòіжíîї êàðòêè äî òåðміíàлà âіäбуâàєòüñя
îпðàцюâàííя äàíèх пðî íàяâíіñòü êîшòіâ íà ðàхуíêу âлàñíèêà
êàðòêè й íà åêðàí âèâîäèòüñя âіäпîâіäíå пîâіäîмлåííя
òîщî.
Сліä зàуâàжèòè, щî âñі îпåðàції â зàзíàчåíèх пðèñòðîях зäійñíююòüñя â пîðяäêу, яêèй пåðåäбàчåíèй äля люäèíè.
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Ðîçäië 1
ДАНІ

Мал. 1.16. Дані,
кі мо е опра ьов вати
людина

Для збåðігàííя, пåðåäàâàííя, îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü (îñîблèâî òèх,
щî пåðåäбàчàюòü âèêîðèñòàííя ðізíîмàíіòíèх òåхíічíèх пðèñòðîїâ) їх пîäàюòü у ñпåціàлüíîму âèгляäі.
Дані цå пîâіäîмлåííя, яêі пîäàíî
òàê, щî їх зðучíî збåðігàòè, пåðåäàâàòè
òà îпðàцüîâуâàòè.
Дàíі, яêі âèêîðèñòîâує люäèíà, мîжå
буòè пîäàíî чèñлàмè, ñлîâàмè, зâуêàмè,
гðàфічíèмè зîбðàжåííямè, ñпåціàлüíèмè пîзíàчåííямè (мàл. 1.16).
Для зäійñíåííя îпåðàцій зі збåðігàííя, îпðàцюâàííя òà пåðåäàâàííя пîâіäîмлåíü з âèêîðèñòàííям ñучàñíèх òåхíічíèх пðèñòðîїâ ці пîâіäîмлåííя
пîäàюòü зäåбілüшîгî у âèгляäі пîñліäîâíîñòі åлåêòðèчíèх ñèгíàліâ.

Найважливіше в цьому пункті
Âèêîðèñòàííя êîмп’юòåðíîї òåхíіêè пîòðåбує ñуâîðîгî äîòðèмàííя пðàâèл пîâåäіíêè òà бåзпåêè жèòòєäіялüíîñòі.
Ëюäèíà іñíує â íàâêîлèшíüîму ñâіòі, îòðèмуючè овідомëеннÿ
âіä îб’єêòіâ жèâîї òà íåжèâîї пðèðîäè, зäійñíюючè ñпілêуâàííя з
іíшèмè люäüмè бåзпîñåðåäíüî àбî з âèêîðèñòàííям òåхíічíèх
пðèñòðîїâ. Зàлåжíî âіä òîгî, яêі îðгàíè чуòòя люäèíè ñпðèймàюòü
пîâіäîмлåííя, їх мîжíà ðîзäілèòè íà візуальні, звукові, смакові,
нюхові, тактильні òîщî.
Інформа іÿ цå ðåзулüòàò ñпðèйíяòòя й îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü, яêі люäèíà îòðèмàлà âіä іíшèх люäåй чè ðåзулüòàòіâ ñпîñòåðåжåíü зà íàâêîлèшíім ñâіòîм, щî òàêîж зàлåжèòü âіä îñîблèâîñòåй
ñàмîї люäèíè, її жèòòєâîгî äîñâіäу, бàзè зíàíü, êміòлèâîñòі òîщî.
Пðîцåñè ередавання о рацювання зберігання пîâіäîмлåíü íàзèâàюòü інформа і ними ро есами.
У пðîцåñі ередавання пîâіäîмлåíü îбîâ’язêîâî бåðуòü учàñòü
äâà îб’єêòè
ередава÷ (äжåðåлî пîâіäîмлåíü) і ри ма÷. Для çáåрігання пîâіäîмлåíü ñучàñíà люäèíà âèêîðèñòîâує ðізíîмàíіòíі íîñії: âлàñíу пàм’яòü (гîлîâíèй мîзîê), пàпіð, мàгíіòíі òà îпòèчíі
äèñêè, флåш-êàðòè òîщî. Ðåзулüòàòîм о рацювання пîâіäîмлåíü є
íîâå пîâіäîмлåííя, щî фіêñуєòüñя â гîлîâíîму мîзêу люäèíè àбî
íà іíшîму íîñії.
Пîâіäîмлåííя, яêі пîäàíî òàê, щî їх зðучíî збåðігàòè, пåðåäàâàòè òà îпðàцüîâуâàòè, уòâîðююòü дані.
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Дайте відповіді на запитання
1 . ßêèх пðàâèл ñліä äîòðèмуâàòèñя â êàбіíåòі з êîмп’юòåðíîю
òåхíіêîю піä чàñ ðîбîòè з êîмп’юòåðîм
. ßê люäèíà ñпðèймàє пîâіäîмлåííя
3 . ßê âè ðîзумієòå, щî òàêå іíфîðмàція
4 . Для чîгî люäèíà збåðігàє пîâіäîмлåííя
5 . ßêі íîñії пîâіäîмлåíü âè âèêîðèñòîâуєòå
. У чîму пîлягàюòü пðîцåñè збåðігàííя, пåðåäàâàííя, îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü
7 . ßêі іíфîðмàційíі пðîцåñè âіäбуâàюòüñя піä чàñ íàâчàííя
8 . ßêі пðèñòðîї âèêîðèñòîâує люäèíà, зäійñíюючè іíфîðмàційíі пðîцåñè
9.
î òàêå äàíі
0 . ßêèй зâ’язîê між пîâіäîмлåííямè й äàíèмè
Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè пîâіäîмлåíü, яêі люäèíà ñпðèймàє îðгàíàмè зîðу, ñлуху, äîòèêу, íюху, ñмàêу.
. Нàâåäіòü пðèêлàäè êîмбіíîâàíèх пîâіäîмлåíü.
3 . Уêàжіòü, яêèмè îðгàíàмè чуòòя люäèíà буäå ñпðèймàòè:
à) пîâіäîмлåííя äèêòîðà òåлåбàчåííя пðî пîгîäу з âіäпîâіäíèмè êàðòèíêàмè з äàíèмè пðî òåмпåðàòуðу, мîжлèâіñòü
îпàäіâ
б) пîâіäîмлåííя мàòðîñà-ñèгíàлüíèêà íà флîòі пðî âзàємíèй ðух êîðàбліâ
â) âіäîмîñòі з пîêàжчèêіâ пðî îб’єêòè âіäпîчèíêу â пàðêу
г) пîâіäîмлåííя ñуääі фуòбîлüíîгî мàòчу пðî зàâåðшåííя
гðè
ä) пîâіäîмлåííя шêілüíîгî äзâîíèêà пðî пåðåðâу
å) âіäîмîñòі з òàблèчîê íà äâåðях êàбіíåòіâ у шêîлі
ж) мàлюíêè пішîхіäíîгî пåðåхîäу íà âулèці
з) âêàзіâêè ðåгулюâàлüíèêà ðуху àâòîòðàíñпîðòу
è) îгîлîшåííя äèêòîðà íà зàлізíèчíîму âîêзàлі
і) ðîзпîâіäü учèòåля.
4 . Нàзâіòü îðгàíè чуòòя, яêèмè люäèíà ñпðèйíялà, щî:
à) цуêåðêà ñîлîäêà
г) ігðàшêà м’яêà
б) музèêà гучíà
ä) піñîê òåплèй
â) íåбî блàêèòíå
å) ñіíî зàпàшíå.
5 . Нàâåäіòü пðèêлàäè іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ зі ñâîгî пîâñяêäåííîгî жèòòя.
. Уêàжіòü, äî яêèх іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ íàлåжèòü:
à) зйîмêà êіíîфілüму
г) êñåðîêîпіюâàííя
б) мèñлåííя
ä) âіäпîâіäü учíя íà
â) òåлåфîííà ðîзмîâà
уðîці
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Ðîçäië 1
і) âåäåííя щîäåííèêà
å) íàпèñàííя лèñòà
ê) фîòîгðàфуâàííя
ж) шèфðуâàííя пîâіäîмл) âåäåííя зàпèñіâ íà
лåíü
уðîці
з) íàпèñàííя êîíòðîлüíîї
м) пîêàз пàíòîмімè
ðîбîòè
í) íàäñèлàííя лèñòà.
è) âèñòàâлåííя ñåмåñòðîâèх îціíîê
7 . Піäгîòуйòå пîâіäîмлåííя пðî òå, яê òâàðèíè òà ðîñлèíè
îòðèмуюòü і пåðåäàюòü пîâіäîмлåííя.
8 . Нàâåäіòü пðèêлàäè äàíèх, яêі âè âèêîðèñòîâуєòå â íàâчàлüíîму пðîцåñі.

1.2. IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ.
РОЛЬ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
У ЖИТТI СУЧАСНОЇ
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
. ßêі іíфîðмàційíі пðîцåñè âè зíàєòå Нàзâіòü їх.
. Опèшіòü пðîцåñ пåðåäàâàííя пîâіäîмлåííя. ßêі îб’єêòè
îбîâ’язêîâî бåðуòü у íüîму учàñòü
3. Опèшіòü пðèêлàäè âèêîðèñòàííя êîмп’юòåðіâ у ðізíèх гàлузях люäñüêîї äіялüíîñòі.
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ßê ужå зàзíàчàлîñя, äля ðåàлізàції іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ âèêîðèñòîâуюòü ðізíîмàíіòíі зàñîбè.
Ðîзгляíåмî яê пðèêлàä ñèñòåму
пðîäàжу
зàлізíèчíèх
êâèòêіâ íà пîòягè Уêðзàлізíèці.
Пðîäàж êâèòêіâ зäійñíюєòüñя пî
âñій òåðèòîðії Уêðàїíè і íàâіòü зà
Термінаë (лàò. terminus
її мåжàмè. Купèòè êâèòêè мîжêіíåцü, êіíцåâà цілü)
íà â êàñàх зàлізíèчíèх âîêзàліâ
êîмп’юòåð, äîñòуп äî яêîгî
(мàл. 1.17), â àâòîмàòàх пðîäàжу
мàє бàгàòî êîðèñòуâàчіâ.
êâèòêіâ (òåðміíàлàх) (мàл. 1.18),
Зàзâèчàй âèêîðèñòîâуєòüñя
чåðåз ðізíîмàíіòíі іíòåðíåò-ñàйäля ââåäåííя òà âèâåäåííя
äàíèх.
òè пðîäàжу êâèòêіâ (íàпðèêлàä,
ñàйò Уêðзàлізíèці
http://www.
uz.gov.ua, Пðèâàò24
www.privat24.ua) òîщî. Дîñòуп äî ñàйòіâ
пðîäàжу êâèòêіâ мàюòü êîðèñòуâàчі ðізíîмàíіòíèх êîмп’юòåðіâ, піäêлючåíèх äî Іíòåðíåòу. Дужå зðучíî êупуâàòè êâèòêè
з âèêîðèñòàííям мîбілüíèх êîмп’юòåðіâ íîуòбуêіâ, плàíшåòíèх êîмп’юòåðіâ, ñмàðòфîíіâ (мàл. 1.19).
истема (гðåц. σύστημα
пîєäíàííя, буäîâà,
îðгàíізàція) ñуêупíіñòü
чàñòèí, пîâ’язàíèх ñпілüíèм
пðèзíàчåííям àбî äією.
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Е

Мал. 1.17. аси прода
квитків на пот ги

У цåíòðàлüíîму êîмп’юòåðі Уêðзàлізíèці міñòяòüñя äàíі пðî âñі
мàðшðуòè пîòягіâ, âèäè âàгîíіâ
у êîжíîму з íèх. Піñля êупіâлі
êâèòêіâ âіäîмîñòі пðî зàйíяòі міñця у âàгîíàх пîòягà íàäхîäяòü äî
цåíòðàлüíîгî êîмп’юòåðà. Кîжåí
íîâèй пîêупåцü îòðèмує îíîâлåíі
äàíі пðî íàяâíіñòü âілüíèх міñцü.
Нàпðèêлàä, âîíè мîжуòü мàòè âèгляä, пîäібíèй äî зîбðàжåíîгî íà
мàлюíêу 1.20.

А

ЕМ

Мал. 1.18. ермінал прода квитків на пот ги

Мал. 1.19. виток на пот г, к плени з використанн м смартфона

Мал. 1.20. ідомості про на вність вільних міс ь

вагоні

1
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Ðîçäië 1
Нà пîчàòêîâîму åòàпі ðîбîòè ñèñòåмè пðîäàжу êâèòêіâ пðàціâíèêè зàлізíèці
ередають äî цåíòðàлüíîгî êîмп’юòåðà
âіäîмîñòі пðî зàплàíîâàíі ðåйñè
Ìаршрут (фðàíц. marche
пîòягіâ, пðî êілüêіñòü âàгîíіâ у
ðух і route шлях)
êîжíîму з íèх, пðî òèп âàгîíу
зàзäàлåгіäü âèзíàчåíèй шлях
(плàцêàðòíèй, êупå, люêñ, пåðшîðуху.
гî чè äðугîгî êлàñу òîщî) і
Ре с (íім. reisen пîäîðîж)
êілüêіñòü міñцü у íüîму. Âіäпîâіäðух пàñàжèðіâ àбî âàíòàжіâ
íà пðîгðàмà о рацьову ці äàíі òà
зà âèзíàчåíèм мàðшðуòîм.
зберіга â пàм’яòі êîмп’юòåðà. Кàñèð, щî зäійñíює пðîäàж êâèòêіâ
íà пîòягè, íàäñèлàє ( ереда ) íà
âèмîгу пàñàжèðà зàпèò щîäî íàПëа картни (íім. platz
міñцå і karte êàðòêà, êâèòîê)
яâíîñòі âілüíèх міñцü у пîòягу.
ваãон âàгîí, у яêîму
У зàпèòі зàзíàчàєòüñя мàðшðуò
ñпàлüíі міñця íå ізîлüîâàíі.
(зâіäêè âіä’їжäжàòèмå пàñàжèð і
äî яêîї ñòàíції їхàòèмå), äàòà òà
Ку е (фðàíц. coupe
âіäîмîñòі пðî пîòяг.
äâîміñíà êàðåòà) îêðåмå
âіääілåííя â пàñàжèðñüêîму
ßêщî пàñàжèð íå зíàє òîчíèх
âàгîíі íà äâà àбî чîòèðè
âіäîмîñòåй пðî пîòяг, à òілüêè äàòу
ñпàлüíèх міñця.
пîїзäêè, òî між íèм, êàñèðîм і
цåíòðàлüíèм êîмп’юòåðîм Уêðзàлізíèці мîжå âіäбуòèñя êілüêà îбміíіâ пîâіäîмлåííямè, піä чàñ
яêèх уòîчíюєòüñя чàñ пîїзäêè, òèп пîòягà òà іíші âіäîмîñòі.
ßêщî пàñàжèðà âлàшòîâує чàñ âіäпðàâлåííя, òèп âàгîíà, міñцå у âàгîíі, òî êàñèð пîäàє êîмàíäу íàäðуêуâàòè êâèòîê, й
îäíîчàñíî äî цåíòðàлüíîгî êîмп’юòåðà Уêðзàлізíèці íàäхîäèòü
пîâіäîмлåííя, щî íà цåй ðåйñ âіäпîâіäíå міñцå âжå зàйíяòî. Âіäîмîñòі пðî êупіâлю êâèòêà íà äàíèй ðåйñ îпðàцüîâуюòüñя òà
зàíîñяòüñя â пàм’яòü цåíòðàлüíîгî êîмп’юòåðà. Пîäібíèм чèíîм
âіäбуâàєòüñя îбміí пîâіäîмлåííямè й òîäі, êîлè пàñàжèð êупує
êâèòîê з âèêîðèñòàííям Іíòåðíåòу àбî òåðміíàлà.
ßê бàчèмî, піä чàñ ðîбîòè ñèñòåмè з пðîäàжу êâèòêіâ íà пîòягè
(мàл. 1.21) âіäбуâàюòüñя ðізíі іíфîðмàційíі пðîцåñè:
ередавання, о рацювання òà зберігання пîâіäîмлåíü. Сèñòåмè,
яêі зàбåзпåчуюòü зäійñíåííя іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ, íàзèâàюòü
інформа і ними системами.
Іíфîðмàційíèмè ñèñòåмàмè, àлå âжå з іíшèмè зàâäàííямè, є
ñèñòåмà êåðуâàííя пîлüîòàмè ліòàêіâ, ñлужбà пðîгíîзуâàííя пîгîäè, бібліîòåêà, ñлужбà íîâèí íà òåлåбàчåííі, äîâіäêîâà ñèñòåмà
Âåðхîâíîї Ðàäè òîщî. Сліä зàуâàжèòè, щî іíфîðмàційíі ñèñòåмè
іñíуâàлè äàâíî, òілüêè іíфîðмàційíі пðîцåñè â íèх зäійñíюâàлèñü àбî âðучíу, àбî з âèêîðèñòàííям мåхàíічíèх пðèñòðîїâ.
Âèêîðèñòàííя êîмп’юòåðíîї òåхíіêè, й îñîблèâî êîмп’юòåðíèх
мåðåж, зíàчíî пðèшâèäшèлî âèêîíàííя іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ
â іíфîðмàційíèх ñèñòåмàх.
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Мал. 1.21. Робота складових системи прода

ЕМ

залізничних квитків

Основними складовими ком ютеризованих ін ормаці них
систем техні÷ні ристрої, щî âèêîðèñòîâуюòüñя äля пåðåäàâàííя, збåðігàííя òà îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü, і ком
терні ро
ãрами, зà âêàзіâêàмè яêèх зäійñíююòüñя âñі íàзâàíі іíфîðмàційíі пðîцåñè.
ілüшіñòü äій у ñучàñíèх іíфîðмàційíèх ñèñòåмàх àâòîмàòèчíî âèêîíуюòüñя âіäпîâіäíèмè êîмп’юòåðèзîâàíèмè пðèñòðîямè.
Âèêîðèñòàííя êîмп’юòåðíîї òåхíіêè й êîмп’юòåðíèх пðîгðàм,
яê мè зàзíàчàлè, зíàчíî піäâèщèлî åфåêòèâíіñòü ðîбîòè іíфîðмàційíèх ñèñòåм, îäíàê гîлîâíîю äієâîю îñîбîю â цèх ñèñòåмàх
зàлèшàєòüñя люäèíà. Àäжå люäèíà пðîåêòує ñàму іíфîðмàційíу
ñèñòåму, äîбèðàє àбî ñòâîðює íîâу òåхíіêу, ðîзðîбляє êîмп’юòåðíі
пðîгðàмè, êîíòðîлює ðîбîòу іíфîðмàційíîї ñèñòåмè òîщî.
Віктор Ìиха ëови÷ ëушков (1923 1982) (мàл. 1.22), îäèí
з íàйâіäîмішèх уêðàїíñüêèх учåíèх у гàлузі іíфîðмàційíèх òåхíîлîгій, гîâîðèâ: «Нàâðяä чè мîжíà ñумíіâàòèñя, щî â мàйбуòíüîму зíàчíà чàñòèíà зàêîíîміðíîñòåй íàâêîлèшíüîгî ñâіòу буäå
пізíàâàòèñя òà âèêîðèñòîâуâàòèñя àâòîмàòèчíèмè пîмічíèêàмè
люäèíè. Àлå íàñòілüêè ж бåзñумíіâíî й òå, щî âñå íàйâàжлèâішå
у пðîцåñàх мèñлåííя òà пізíàííя зàâжäè íàлåжàòèмå люäèíі».
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Мал. 1.22. іктор Миха лович л шков

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Нà уðîêàх òðуäîâîгî íàâчàííя âè âèгîòîâлялè ðізíîмàíіòíі âèðîбè: з пàпåðу, пðèðîäíèх мàòåðіàліâ, плàñòèліíу òîщî. Для їх
âèгîòîâлåííя âèêîðèñòîâуâàлè ðізíîмàíіòíі мàòåðіàлè òà іíñòðумåíòè, äîòðèмуâàлèñя пåâíîї пîñліäîâíîñòі äій. Âіäîмîñòі пðî
пîñліäîâíіñòü îêðåмèх äій піä чàñ
âèгîòîâлåííя äåяêîгî îб’єêòà, пðî
Техноëоãіÿ (гðåц. τεχνη
пîòðібíі äля âèгîòîâлåííя мàòåðіàмàйñòåðíіñòü, ðåмåñлî і λόγος
ñлîâî, учåííя) îпèñ ñпîñîбіâ
лè, іíñòðумåíòè òà îблàäíàííя
âèгîòîâлåííя âèðîбіâ,
íàзèâàюòü техноëоãі .
íàäàííя пîñлуг òîщî.
Іñíує äужå бàгàòî ðізíîмàíіòíèх
òåхíîлîгій. Нàпðèêлàä, òåхíîлîгія
äîгляäу зà зåðíîâèмè êулüòуðàмè,
òåхíîлîгія âèгîòîâлåííя òåлåâізîðà,
òåхíîлîгія âèгîòîâлåííя êâіòêè з
пàпåðу (мàл. 1.23), òåхíîлîгія âèгîòîâлåííя
êíèжêè,
òåхíîлîгія
пðîäàжу пðîäîâîлüчèх òîâàðіâ òîщî.
У ñучàñíîму ñуñпілüñòâі âàжлèâå міñцå пîñіäàюòü інформа і ні
техноëоãії (ІТ). Іíфîðмàційíі òåхíîлîгії
îпèñуюòü
îñîблèâîñòі
зäійñíåííя іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ з âèêîðèñòàííям êîмп’юòåðíîї
òåхíіêè. Ðîзðізíяюòü іíфîðмàційíі òåхíîлîгії о рацювання
текстів, зображень (мàлюíêіâ
і
фîòîгðàфій) (мàл. 1.24), число
Мал. 1.23. ехнологі
вих
овідомлень, çâóêó, відео,
виготовленн квітки з папер
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ередавання даних ком ютерни
ìè ìåðåæàìè òîщî.
У пîчàòêîâій шêîлі âè îзíàйîмèлèñя з îпðàцюâàííям гðàфічíèх
зîбðàжåíü із âèêîðèñòàííям êîмп’юòåðà. Âè íàâчèлèñя ñòâîðюâàòè
мàлюíêè, ðåäàгуâàòè їх òà збåðігàòè. Піä чàñ ðîбîòè з мàлюíêàмè âè
âèêîðèñòîâуâàлè ðізíîмàíіòíі іíñòðумåíòè гðàфічíîгî ðåäàêòîðà.
1.24. пра юванн зобра енМîжíà ñêàзàòè, щî âè îâîлîäілè Мал.
н з використанн м комп ютера
пîчàòêîâèмè íàâèчêàмè òåхíîлîгії
îпðàцюâàííя зîбðàжåíü з âèêîðèñòàííям êîмп’юòåðà àбî òåхíîлîгії ком ютерної гра іки. Òàêîж âè îзíàйîмèлèñя і з äåяêèмè іíшèмè іíфîðмàційíèмè òåхíîлîгіямè
òåхíîлîгією ñòâîðåííя й
îпðàцюâàííя òåêñòіâ, òåхíîлîгією ñòâîðåííя й îпðàцюâàííя пðåзåíòàцій, мåðåжåâèмè òåхíîлîгіямè òîщî.
Для тих, хто хоче знати більше
Доволі часто замість терміна інформаційні технології»
ивають термін
інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ). им підкреслю тьс ва ливе
значенн
зді сненні інформа і них про есів с часних засобів ком ніка і
комп ютерних мере та інших засобів зв зк .

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

У íàш чàñ іíфîðмàційíі òåхíîлîгії зíàхîäяòü ñâîє зàñòîñуâàííя
â íàуці, пðîмèñлîâîñòі, òîðгіâлі, упðàâліííі, бàíêіâñüêій ñèñòåмі,
îñâіòі, мåäèцèíі, òðàíñпîðòі, зâ’язêу, ñілüñüêîму гîñпîäàðñòâі,
ñèñòåмі íàäàííя äîпîмîгè люäям з іíâàліäíіñòю òà іíшèх гàлузях
äіялüíîñòі люäèíè.
Оäíå з бàгàòüîх зàñòîñуâàíü іíфîðмàційíèх òåхíîлîгій у íàуêîâій ñфåðі
цå пðîâåäåííя уяâíèх äîñліäіâ. Àäжå пðîâåäåííя
ðåàлüíèх äîñліäжåíü у бàгàòüîх âèпàäêàх íåмîжлèâå. Нàпðèêлàä,
щîб âèâчèòè пðîцåñè, щî âіäбуâàюòüñя між àòîмàмè й мîлåêулàмè ðåчîâèí, пîòðібíî буäуâàòè äужå ñêлàäíі пðèñòðîї, âèòðàчàòè
чàñ і зíàчíі êîшòè. Òà й âèêîðèñòàííя âжå пîбуäîâàíèх пîäібíèх
пðèñòðîїâ âèмàгàє зíàчíèх фіíàíñîâèх зàòðàò.
У äåяêèх âèпàäêàх ñòâîðèòè âіäпîâіäíі ðåàлüíі умîâè äîñліäу
âзàгàлі íåмîжлèâî. Нàпðèêлàä, íåмîжлèâî ñòâîðèòè умîâè äля
äîñліäжåííя íàñліäêіâ піäâèщåííя òåмпåðàòуðè ñâіòîâîгî îêåàíу
íà îäèí гðàäуñ. У òàêèх âèпàäêàх âèêîðèñòîâуюòü уяâíі äîñліäжåííя. Зíàючè зàêîíîміðíîñòі пðîхîäжåííя пåâíèх пðèðîäíèх
пðîцåñіâ, ñêлàäàюòü êîмп’юòåðíу пðîгðàму, яêà пðîгíîзує мîжлèâі íàñліäêè òàêèх пðîцåñіâ (мàл. 1.25).
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Мал. 1.25. Модель зміни температ ри

0 0 ро і

ßêбè â 1986 ðîці зàміñòü äîñліäіâ íàä îблàäíàííям ×îðíîбèлüñüêîї àòîмíîї åлåêòðîñòàíції булî âèêîðèñòàíî êîмп’юòåðíу
пåðåâіðêу мîжлèâèх íàñліäêіâ ðîбîòè у зміíåíèх умîâàх, òî ñòðàшíій àâàðії мîжíà булî б зàпîбігòè.
Âàжлèâу ðîлü âіäігðàюòü ІÒ у âèðîбíèцòâі. Мîäåлюâàííя òà
êîíñòðуюâàííя âèðîбіâ з âèêîðèñòàííям êîмп’юòåðà зíàчíî ñêîðîчує òåðміí їх ðîзðîбêè, піäâèщує їх åфåêòèâíіñòü і яêіñòü, зíèжує
âàðòіñòü. Нàпðèêлàä, яêщî äî зàñòîñуâàííя êîмп’юòåðà у пðîåêòуâàííі
Ìодеëь (фðàíц. modele
âіä мîмåíòу âèíèêíåííя іäåї ñòâîзðàзîê, пðèêлàä äля
íàñліäуâàííя) зðàзîê, щî
ðåííя íîâîї мîäåлі àâòîмîбіля äî її
âіäòâîðює, іміòує буäîâу й
âèгîòîâлåííя пðîхîäèлî 5 6 ðîêіâ,
äію яêîгî-íåбуäü îб’єêòà.
òî òåпåð цåй чàñ ñòàíîâèòü мåíшå
íіж 1 ðіê (мàл. 1.26).
Âàжêî ñüîгîäíі íàзâàòè òàêу уñòàíîâу, äå б íå âèêîðèñòîâуâàлè
ІÒ. Кàðòîòåêè â бібліîòåêàх і ліêàðíях, âèêîíàíі íà îñíîâі êîмп’юòåðíîї äîêумåíòàції, у бàгàòî ðàзіâ íàäійíіші й зðучíіші â ðîбîòі, íіж
òðàäèційíі пàпåðîâі. ухгàлòåð ñüîгîäíі âèêîðèñòîâує êîмп’юòåð і зà
êілüêà хâèлèí îòðèмує ðåзулüòàòè, íà яêі ðàíішå йîму булè пîòðібíі
гîäèíè àбî äíі. àíêіð, íå âèхîäячè зі ñâîгî êàбіíåòу, мàє змîгу ñòåжèòè зà ñòàíîм ñпðàâ íà біðжі, пðîñòèм íàòèñíåííям íà êлàâіші
пåðåâåñòè íà буäü-яêèй ðàхуíîê пåâíу ñуму гðîшåй.
У ñфåðі îñâіòè îñíîâíі зàâäàííя ІÒ зàбåзпåчèòè учíіâ і ñòуäåíòіâ мîжлèâîñòямè îòðèмуâàòè âіäîмîñòі з ðізíîмàíіòíèх äжåðåл,
у ðізíèй ñпîñіб і зàлåжíî âіä іíäèâіäуàлüíèх пîòðåб. Іñíує âåлèêà
êілüêіñòü íàâчàлüíèх, êîíòðîлюючèх, ðîзâèâàлüíèх, ігðîâèх òà іí22
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Мал. 1.26. Модель автомобіл , створена з використанн м
комп ютерно програми

шèх êîмп’юòåðíèх пðîгðàм з ðізíèх пðåäмåòіâ. З îêðåмèмè пðîгðàмàмè âè âжå îзíàйîмèлèñя â пîчàòêîâій шêîлі íà уðîêàх з ðізíèх
íàâчàлüíèх пðåäмåòіâ.
Іíфîðмàційíі òåхíîлîгії íàäàюòü мîжлèâіñòü люäям з іíâàліäíіñòю âåñòè àêòèâíèй ñпîñіб жèòòя, зàймàòèñя íàуêîâîю äіялüíіñòю.
Пðèêлàäîм цüîгî є жèòòя îäíîгî з âіäîмèх фізèêіâ-òåîðåòèêіâ àíглійця тівена окінãа (1942 2018). Уíàñліäîê зàхâîðюâàííя âіí ужå
піñля 25 ðîêіâ íå мàâ змîгè ñàмîñòійíî хîäèòè, à â 32 ðîêè пðàêòèчíî
пîâíіñòю âòðàòèâ мîжлèâіñòü ðухàòèñя. У 43 ðîêè С. Гîêіíг пåðåñòàâ
гîâîðèòè. Спілêуâàâñя з êîлåгàмè òà ðіäíèмè âіí піäíяòòям бðîâè,
êîлè йîму âêàзуâàлè пðàâèлüíу ліòåðу.
Зміíèòè ñпîñіб ñпілêуâàííя äîпîміг àмåðèêàíñüêèй âчåíèй
Воëт Воëтош, яêèй ñòâîðèâ пðîгðàму, щî äîпîмàгàлà âчåíîму âèбèðàòè
ñлîâà
íàòèñíåííям
íà
âіäпîâіäíèй пåðåмèêàч. Â îñòàííі
ðîêè ñâîгî жèòòя âіí міг íàòèñêàòè
пåðåмèêàч òілüêè пðàâîю щîêîю.
Нàбðàíèй у òàêèй ñпîñіб òåêñò îзâучуâàâñя âіäпîâіäíîю пðîгðàмîю. Òàê
Сòіâåí
Гîêіíг
îòðèмàâ
íîâèй
êîмп’юòåðíèй гîлîñ.
Дî êіíця ñâîгî жèòòя С. Гîêіíг
àêòèâíî пðàцюâàâ, пîíàä 30 ðîêіâ
буâ пðîфåñîðîм Кåмбðèäжñüêîгî
Мал. 1.27. тівен окінг
уíіâåðñèòåòу.
Оñíîâíèмè íàпðямàмè зàñòîñуâàííя іíфîðмàційíèх òåхíîлîгій є:
âèêîíàííя îбчèñлåíü, щî пîòðåбуюòü зíàчíèх зàòðàò чàñу
ñòâîðåííя êîмп’юòåðíèх мîäåлåй îб’єêòіâ і пðîâåäåííя
êîмп’юòåðíèх äîñліäіâ
зàбåзпåчåííя ðîбîòè ðізíîмàíіòíèх àâòîмàòіâ і ðîбîòіâ
зàбåзпåчåííя збåðігàííя òà îпðàцюâàííя âåлèêèх îбñягіâ äàíèх
зàбåзпåчåííя шâèäêîгî îбміíу äàíèмè
23
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êåðуâàííя пðîмèñлîâîю òà пîбуòîâîю òåхíіêîю з âèêîðèñòàííям убуäîâàíèх êîмп’юòåðіâ
піäòðèмêà âèâчåííя íàâчàлüíèх пðåäмåòіâ і äèñцèпліí
îðгàíізàція äèñòàíційíîгî íàâчàííя учíіâ, ñòуäåíòіâ, фàхіâціâ,
щî îñîблèâî êîðèñíî äля âіääàлåíèх мàлèх íàñåлåíèх пуíêòіâ,
äля люäåй з іíâàліäíіñòю
òîщî.
Найважливіше в цьому пункті
Сèñòåмè, яêі зàбåзпåчуюòü зäійñíåííя іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ,
íàзèâàюòü інформа і ними системами.
Основними складовими ком ютеризованих ін ормаці них
ñèñòåì техні÷ні ристрої, щî âèêîðèñòîâуюòüñя äля пåðåäàâàííя, збåðігàííя òà îпðàцюâàííя пîâіäîмлåíü, і ком
терні роãра
ми, зà âêàзіâêàмè яêèх зäійñíююòüñя âñі íàзâàíі іíфîðмàційíі
пðîцåñè.
Інформа і ні техноëоãії îпèñуюòü îñîблèâîñòі зäійñíåííя іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ з âèêîðèñòàííям êîмп’юòåðíîї òåхíіêè. Ðîзðізíяюòü іíфîðмàційíі òåхíîлîгії о рацювання текстів, çîáðàжень (мàлюíêіâ і фîòîгðàфій), числових овідомлень, çâóêó, відео
òîщî.
Оñíîâíèмè íàпðямàмè зàñòîñуâàííя іíфîðмàційíèх òåхíîлîгій
є: виконання обчислень, створення ком ютерних моделе , збері
гання та о рацювання великих обсягів даних, забез ечення робо
ти автоматів і роботів, керування ромисловою та обутовою
технікою, забез ечення навчання всіх верств населення, ó òîìó
числі дистанці но.
Дайте відповіді на запитання
î òàêå іíфîðмàційíà ñèñòåмà Нàâåäіòü пðèêлàäè.
1.
. ßêі ñêлàäîâі іíфîðмàційíèх ñèñòåм âè зíàєòå Пîяñíіòü їх
пðèзíàчåííя.
3 . ßêі іíфîðмàційíі ñèñòåмè âèêîðèñòîâуюòü у âàшій шêîлі Нàâåäіòü пðèêлàäè òà îпèшіòü їх ñêлàäîâі.
4 . ßêі òåхíîлîгії íàзèâàюòü іíфîðмàційíèмè ßêі іíфîðмàційíі òåхíîлîгії âè зíàєòå з пîчàòêîâîї шêîлè
5 . ßêà ðîлü ІÒ у ñучàñíîму ñуñпілüñòâі Нàзâіòü îñíîâíі íàпðямè зàñòîñуâàííя ІÒ.
. ×è зàñòîñîâуєòå âè іíфîðмàційíі òåхíîлîгії â íàâчàííі
у пîâñяêäåííîму жèòòі ßêщî òàê, òî пîяñíіòü, яêі òà яê.
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Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè зàñòîñуâàííя іíфîðмàційíèх òåхíîлîгій у ðізíèх гàлузях äіялüíîñòі люäèíè.
. Âèзíàчòå, щî з íàâåäåíîгî íèжчå є іíфîðмàційíèмè ñèñòåмàмè:
à) êуліíàðíà êíèжêà
б) ðåгулюâàлüíèê ðуху àâòîмîбілüíîгî òðàíñпîðòу
â) äàòчèê òåмпåðàòуðè íàâêîлèшíüîгî ñåðåäîâèщà
г) ñèñòåмà пðîäàжу зàлізíèчíèх êâèòêіâ у êàñàх Уêðзàлізíèці
ä) міñüêà òåлåфîííà äîâіäêîâà ñлужбà.
Âіäпîâіäü îб ðуíòуйòå.
3 . Опèшіòü ðîбîòу шêілüíîї бібліîòåêè яê іíфîðмàційíîї ñèñòåмè.
4 . Нàзâіòü і êîðîòêî ñхàðàêòåðèзуйòå îñíîâíі íàпðямè ñучàñíîгî зàñòîñуâàííя іíфîðмàційíèх òåхíîлîгій.
5 . Зàпîâíіòü òàблèцю, уêàзàâшè, у яêèх ñфåðàх люäñüêîї
äіялüíîñòі âèêîðèñòîâуюòüñя òàêі іíфîðмàційíі òåхíîлîгії:
Інформаційні технології

Сфери людської діяльності

Опðàцюâàííя òåêñòîâèх äîêумåíòіâ
Опðàцюâàííя чèñлîâèх пîâіäîмлåíü
Опðàцюâàííя зâуêу
Опðàцюâàííя âіäåî
Пåðåäàâàííя äàíèх êîмп’юòåðíèмè
мåðåжàмè
Кîмп’юòåðíà гðàфіêà
6 . Зàпîâíіòü òàблèцю, уêàзàâшè, яêі іíфîðмàційíі òåхíîлîгії âèêîðèñòîâуюòü у òàêèх ñфåðàх люäñüêîї äіялüíîñòі:
Сфери людської діяльності

Інформаційні технології

Пåðåâåзåííя пàñàжèðіâ àâòîмîбілüíèм òðàíñпîðòîм
Нàуêîâі äîñліäжåííя
Âèðîбíèцòâî хàðчîâèх пðîäуêòіâ
Сòâîðåííя музèчíèх êліпіâ
ібліîòåчíà ñпðàâà
Охîðîíà зäîðîâ’я
àíêіâñüêà ñпðàâà
Âійñüêîâà ñпðàâà
25
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Ðîçäië 1
1.3. КОМП’ЮТЕРИ ТА ЇЇХ
Х РIЗНОВИДИ
. Для яêèх цілåй âèêîðèñòîâуюòü êîмп’юòåð
. Пîяñíіòü, чèм êîмп’юòåðè âіäðізíяюòüñя між ñîбîю.
3. ßêі äії мîжíà âèêîíуâàòè з âèêîðèñòàííям мîбілüíîгî
òåлåфîíà ×è мîжíà íàзâàòè мîбілüíèй òåлåфîí êîмп’юòåðîм
КОМП’ЮТЕРИ БУВАЮТЬ РІЗНІ

Нàйпîшèðåíішèмè íà ñüîгîäíі є òàê зâàíі ерсонаëьні ком
те
ри (ПК) (мàл. 1.28). Пåðñîíàлüíèмè їх íàзèâàюòü òîму, щî пðèзíàчåíі âîíè äля ðîбîòè îäíієї люäèíè
(пåðñîíè). Сàмå òàêі êîмп’юòåðè âèПерсона (лàò. persona)
êîðèñòîâуюòü у шêîлàх, мàгàзèíàх,
îñîбà, îäíà люäèíà.
уäîмà, ðізíîмàíіòíèх îðгàíізàціях.
Àлå мîжлèâîñòі пåðñîíàлüíèх
êîмп’юòåðіâ
є íåäîñòàòíімè, яêщî
у ер (лàò. super зâåðху,
íåîбхіäíî
ðîзâ’язуâàòè
зàäàчі, щî
íàä) гîлîâíèй, íàйбілüшèй,
пîòðåбуюòü
зíàчíèх
îбñя
гіâ ñêлàäâèщîї яêîñòі.
íèх îбчèñлåíü, íàпðèêлàä äля ðîзðàхуíêіâ îðбіòè пîлüîòу êîñмічíîї ñòàíції. Для цüîгî âèêîðèñòîâуюòü су ерком
тери (мàл. 1.29). Зà êîжíèм з òàêèх êîмп’юòåðіâ
мîжуòü îäíîчàñíî пðàцюâàòè бàгàòî êîðèñòуâàчіâ, яêі зíàхîäяòüñя
íàâіòü у ðізíèх êðàїíàх ñâіòу.
Кðім пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðіâ і ñупåðêîмп’юòåðіâ, шèðîêî зàñòîñîâуюòüñя ком
тери, о вбудову тьсÿ âñåðåäèíу ðізíèх пðèñòðîїâ пðîмèñлîâîгî й пîбуòîâîгî пðèзíàчåííя (мàл. 1.30). Òàêі
êîмп’юòåðè є ñêлàäîâèмè чàñòèíàмè пðàлüíèх мàшèí, ліòàêіâ, àâòîмîбіліâ, òåлåâізійíèх ñèñòåм, пðîмèñлîâèх ðîбîòіâ òîщî.

Мал. 1.28. чень та чени

пра юють з персональними комп ютерами
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розроблени IBM
дл Міністерства енергетики
А

ЕМ

Мал. 1.29.

Мал. 1.30. б довани
комп ютер
в автомобілі

Чи знаєте ви, що...
дин з перших персональних комп ютерів б в створени
1
р. в и ві в Інстит ті кібернетики Академі на к кра ни під
керівни твом академіка
.М. л шкова.
Називавс він МИР (рос. Машина дл
Ин енерн х Расчетов машина дл ін енерних розрах нків) і призначавс дл використанн в навчальних закладах, невеликих ін енерних бюро та на кових становах
(мал. 1. 1). Дл введенн та виведенн даних ньом використов валась електрична
др карська машинка.
Першим персональним комп ютером,
ки мав вигл д, схо и на с часни П , б в
комп ютер Apple II, ки створили
пол чених татах Америки в 1
р. (мал. 1. )
тів Д обс і тів озн к.

Мал. 1.31. омп ютер МИР-1

Мал. 1.32. омп ютер Apple II
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Для тих, хто хоче знати більше
червні 018 рок список на пот ніших комп ютерів
світі очолив
с перкомп ютер Summit, або OLCF-4 (мал. 1. ), розроблени корпора і ю IBM
дл на іонально лабораторі
к-Рид , штат еннессі, при Міністерстві енергетики
А. а швидкістю виконанн обчислень він більш ні на 0
випередив
кита ськи с перкомп ютер Sunway-TaihuLight при менші кількості про есорних дер ( , млн порівн но з 10, млн).
На пот ніши комп ютер в кра ні пра ю в ентрі с перкомп ютерних обчислень На іонального технічного ніверситет кра ни и вськи політехнічни
інстит т .

ВИДИ СУЧАСНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ
та іонарни
(лàò. stationarius íåðухîмèй,
пîñòійíèй, íåзміííèй) òîй,
яêèй мàє пîñòійíå міñцå äії
àбî пåðåбуâàííя.
Портативни (фðàíц. porter
íåñòè) зðучíèй äля òîгî,
щîб íîñèòè із ñîбîю.
Ìобіëьни (лàò. mobilis
ðухлèâèй, лåгêèй,
шâèäêîплèííèй) òîй, щî
ðухàєòüñя àбî мîжå ðухàòèñя,
пåðåміщуâàòèñя.
мартфон (àíгл. smart —
шâèäêèй, мîòîðíèй
êміòлèâèй і phone
òåлåфîí) пðèñòðій, щî
пîєäíує âлàñòèâîñòі
мîбілüíîгî òåлåфîíà òà
êîмп’юòåðà.

Сучàñíі пåðñîíàлüíі êîмп’юòåðè
äужå ðізíі. У мàгàзèíàх, â уñòàíîâàх, шêîлàх âè чàñòішå пîбàчèòå
ста іонарни
ерсонаëьни ком
тер, пîäібíèй äî òîгî, щî зîбðàжåíèй íà мàлюíêу 1.33. Ëюäè, яêі
пîñòійíî пîäîðîжуюòü, âèмушåíі
пðàцюâàòè â àâòîмîбілях, ліòàêàх,
пîòягàх, íà âîêзàлàх, і òîму âîíè
âèêîðèñòîâуюòü
ортативні, àбî
мобіëьні, ерсонаëьні ком
тери.
À äля люäèíè, яêà хîчå пîєäíàòè мîжлèâîñòі мîбілüíîгî òåлåфîíà й пåðñîíàлüíîгî êîмп’юòåðà,
äужå зðучíèм є смартфон (комуні
катор).

Мал. 1.33. та іонарни персональни комп ютер
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Для тих, хто хоче знати більше
Стаціонарні персональні комп’ютери
еред стаціонарних персональних комп ютерів доволі часто виділ ють
она менше три види. Офісні персональні комп’ютери призначено дл
опра юванн та зберіганн , перш черг , текстових і числових даних. них
невисокі вимоги до швидкості опра юванн
даних, головне на ді ність роботі.
Îфіс (àíгл. office ñлужбà,
Дл особистих потреб корист вачі к пîñàäà, êîíòîðà,
п ють домашні персональні комп’ютери.
êàíцåляðія) пðèміщåííя,
кла довими таких комп ютерів зазвича
у яêîму ðîзміщуєòüñя
пристро відтворенн зв к , пристро дл
êåðіâíèцòâî îðгàíізàції,
підключенн до Інтернет , телевізора, доуñòàíîâè, піäпðèємñòâà і íå
машнього кінотеатр , програвача то о. і
зäійñíюєòüñя âèðîбíèцòâî
комп ютери використов ють не тільки дл
òîâàðіâ.
розв з ванн задач, а
дл відтворенн
м зики, відеофільмів, створенн комп ютерних фотоальбомів то о. акі комп ютери
зазвича мають більш , порівн но з офісними, швидкодію, пристро , о забезпеч ють кісне відтворенн зв к та відео, розширені мо ливості роботи зі
змінними носі ми (оптичними дисками різних типів, флеш-пам ттю).
На більш швидкість опра юванн даних, зокрема відтворенн відео,
повинні мати комп ютери дл комп ютерних ігор
ігрові персональні
комп’ютери. акі комп ютери мо ть мати додаткові ігрові пристро введенн
та виведенн даних: д о стик, кермо і педалі дл комп ютерних автоперегонів
(мал. 1. 4), комп ютерни шолом то о.

Мал. 1.34. Пристро дл комп ютерних ігор Автоперегони

ПОРТАТИВНІ КОМП’ЮТЕРИ

Пîðòàòèâíі, àбî мîбілüíі, пåðñîíàлüíі êîмп’юòåðè íàбулè îñòàííім
чàñîм шèðîêîгî ðîзпîâñюäжåííя. Пîðіâíяíî íåâåлèêі зà ðîзміðîм,
âîíè äàюòü змîгу êîðèñòуâàчу îðгàíізуâàòè ðîбîчå міñцå пîзà мåжàмè
äîму àбî шêîлè. Пîðòàòèâíі êîмп’юòåðè є êілüêîх âèäіâ. Зà ðîзміðà29
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Мал. 1.35. Но тб к
2
1

3

1.
2.

іва кнопка
тливи до дотиків
ма данчик
3. Права кнопка
Мал. 1.36. ачпад

Та÷ ад (àíгл. touch
äîòèê і pad мàйäàíчèê)
чуòлèâèй äî äîòèêіâ
мàйäàíчèê.
Пëаншет (фðàíц.
planchette äîщåчêà)
òîíêà чîòèðèêуòíà äîшêà
з пðèêðіплåíèм
êðåñляðñüêèм пàпåðîм.

Мал. 1.37. тів Д обс
демонстр планшетни
комп ютер корпора і Apple

мè і пðèзíàчåííям їх пîäіляюòü íà но
утбуки, нетбуки, ëаншетні ком
тери,
смартфони.
Íоутбуки (мàл. 1.35) зà хàðàêòåðèñòèêàмè пðîäуêòèâíîñòі мàйжå íå âіäðізíяюòüñя âіä ñòàціîíàðíèх êîмп’юòåðіâ. Àлå âîíè лåгші, мàюòü мåíші
ðîзміðè й зàбåзпåчуюòü ðîбîòу бåз піäêлючåííя äî åлåêòðèчíîї мåðåжі пðîòягîм 2 4 гîäèí.
У íîуòбуêàх пðèñòðîї збåðåжåííя òà
îпðàцюâàííя äàíèх ðîзміщåíî â êîðпуñі
íîуòбуêà піä êлàâіàòуðîю, і цåй êîðпуñ
зàзâèчàй íåðîз’ємíî з’єäíàíî з мîíіòîðîм. Ðîлü мèші â íîуòбуêàх âèêîíує іíшèй пðèñòðій та÷ ад (мàл. 1.36). Хîчà
мîжíà піäêлючèòè і âèêîðèñòîâуâàòè
зâèчàйíу мèшу.
Пåðåміщåííя пàлüця пî пîâåðхíі
чуòлèâîгî äî äîòèêіâ мàйäàíчèêà òàчпàäà пðèâîäèòü äî пåðåміщåííя âêàзіâíèêà íà åêðàíі мîíіòîðà. Ëіâà і пðàâà
êíîпêè òàчпàäà âèêîíуюòü òі ñàмі
фуíêції, щî й âіäпîâіäíі êíîпêè мèші.
Íетбуки зàзâèчàй íå мàюòü âèñîêîї
шâèäêîäії òà íå пðèзíàчåíі äля збåðігàííя âåлèêèх îбñягіâ äàíèх. Оäíàê
зàâäяêè мàлèм ðîзміðàм і мàлій мàñі
(пðèблèзíî 1 êг), мîжлèâîñòі òðèâàлèй чàñ пðàцюâàòè бåз піäêлючåííя äî
åлåêòðèчíîї мåðåжі (äî 6 гîäèí) їх àêòèâíî âèêîðèñòîâуюòü у äіялüíîñòі,
яêà пîâ’язàíà з пîñòійíîю зміíîю міñця (пðàціâíèêè ðåêлàмíîї òà òîðгîâåлüíîї гàлузåй, пðàціâíèêè òðàíñпîðòу, ñòуäåíòè òîщî). Âàðòіñòü
íåòбуêіâ íèжчà âіä âàðòîñòі íîуòбуêіâ
і ñòàціîíàðíèх êîмп’юòåðіâ.
Пëаншетни ком
тер (мàл. 1.37)
цåй âèä пîðòàòèâíèх êîмп’юòåðіâ мàє
пðèблèзíî òàêå ñàмå пðèзíàчåííя, щî
й íåòбуêè. Оäíàê âіí íàбàгàòî лåгшèй і
äля ââåäåííя äàíèх у íüîму âèêîðèñòîâуєòüñя íå êлàâіàòуðà й òàчпàä
(мèшà), à чуòлèâà äî äîòèêіâ пîâåðхíя
åêðàíà. Плàíшåòíі êîмп’юòåðè зàðàз
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зàміíююòü íåòбуêè і зäåбілüшîгî âèêîðèñòîâуюòüñя äля пåðåгляäу âіäåîфілüміâ, пðîñлухîâуâàííя àуäіîзàпèñіâ, чèòàííя åлåêòðîííèх êíèжîê, à òàêîж äля ðîбîòè â Іíòåðíåòі.
мартфони пðèзíàчåíî äля зàбåзпåчåííя мîбілüíîгî зâ’язêу, à òàêîж äля âèêîíàííя îпåðàцій з îпðàцюâàííя, пåðåäàâàííя і збåðігàííя äàíèх: ââåäåííя òà пåðåñèлàííя òåêñòіâ, ðîбîòà â
Іíòåðíåòі, пåðåгляä òà îпðàцюâàííя фîòîгðàфій,
âåäåííя äілîâîгî щîäåííèêà, пåðåгляä âіäåî, чèòàííя åлåêòðîííèх êíèжîê òîщî. Сучàñíі ñмàðòфîíè (мàл. 1.38) зíàчíî мåíші âіä плàíшåòíèх
êîмп’юòåðіâ і зà ðîзміðàмè блèзüêі äî мîбілüíèх
òåлåфîíіâ.
Смàðòфîí мîжå буòè «ðåпåòèòîðîм» з ðізíèх
пðåäмåòіâ, «пåðñîíàлüíèм òðåíåðîм» àбî зàñòîñîâуâàòèñя äля êîíòðîлю зà ñòàíîм зäîðîâ’я. Âèêîðèñòîâуючè йîгî, мîжíà ñòâîðюâàòè музèчíі
êîмпîзèції, äèñòàíційíî êåðуâàòè пîбуòîâîю
åлåêòðîòåхíіêîю, à òàêîж зàñòîñîâуâàòè яê ліхòàðèê і
S-íàâігàòîð òîщî.

Мал. 1.38.
мартфон

Чи знаєте ви, що...
Стів Джобс (1
011) співзасновник компані Apple Computer, разом зі
Стівом Возняком (мал. 1. ) розробники одного з перших і на спішнішого на
то період (1
р.) персонального комп ютера Apple ІІ.
ім м Д обса пов з ють впровад енн в комп ютерн технік новітніх технологі , таких к правлінн роботою
комп ютера з використанн м миші, використанн кольорових моніторів
персональних комп ютерах, по в таких комп ютерів і комп ютерних пристро в, к
моноблоки iMac, но тб ки MacBook, плери iPod, планшетні комп ютери iPad,
смартфони iPhone.
Стів Возняк (нар. 1 0 р.) розробив
констр к і та більшість комп ютерних
програм перших моделе персональних
комп ютерів Apple. атько озн ка кра не ь, родом з ковини, мати німкен .

Мал. 1.39. тів Д обс
(лівор ч) і тів озн к
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Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå, зà âêàзіâêîю âчèòåля, âіêíî бðàузåðà.
2. Âіäêðèйòå гîлîâíу ñòîðіíêу ñàйòу o in (http://hotline.ua).
3. Пåðåйäіòü íà ñòîðіíêу з âіäîмîñòямè пðî íîуòбуêè (зà пîñèлàííямè: Êîìï’þòåðè. Ìåðåæі
Íîóòáóêè, ïëàíøåòè,
åëåêòðîííі êíèãè
Íîóòáóêè. Óëüòðàáóêè).
4. У ñпèñêу êíîпêè ортувати за уñòàíîâіòü ñîðòуâàííя зà
пîпуляðíіñòю.
5. Âèбåðіòü íàзâу пåðшîгî у ñпèñêу íîуòбуêà.
6. Зàпîâíіòü òàблèцю зíàчåíü âлàñòèâîñòåй.
Властивість

Значення властивості

Мîäåлü
Âèðîбíèê
Міíімàлüíà ціíà, гðí
Мàêñèмàлüíà ціíà, гðí
Кілüêіñòü мàгàзèíіâ,
яêі пðîпîíуюòü цåй
íîуòбуê
7. Зàêðèйòå âіêíî бðàузåðà.
Найважливіше в цьому пункті
Зàлåжíî âіä пðèзíàчåííя êîмп’юòåðè пîäіляюòü íà су ерком
тери, ерсонаëьні ком
тери òà ком
тери, о вбудовані
âñåðåäèíу ðізíîмàíіòíèх пðèñòðîїâ і мàшèí.
Сåðåä пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðіâ ðîзðізíяюòü ста іонарні òà
ортативні (мобіëьні). У ñâîю чåðгу ñåðåä пîðòàòèâíèх êîмп’юòåðіâ
ðîзðізíяюòü íîóòáóêè, íåòáóêè, ïëàíøåòíі êîìï’þòåðè òà
ñìàðòôîíè.
Дайте відповіді на запитання
1 . Нà яêі âèäè пîäіляюòü êîмп’юòåðè
. Для яêèх цілåй âèêîðèñòîâуюòü ñупåðêîмп’юòåðè ×îму
їх òàê íàзèâàюòü
3 . ßêі âèäè пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðіâ âè зíàєòå Нàâåäіòü
пðèêлàäè.
4 . Дå âèêîðèñòîâуюòü ñòàціîíàðíі пåðñîíàлüíі êîмп’юòåðè
Нàâåäіòü пðèêлàäè.
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5 . ßêі є âèäè пîðòàòèâíèх êîмп’юòåðіâ
6 . Для яêèх цілåй âèêîðèñòîâуюòü пîðòàòèâíі êîмп’юòåðè
7 . ßêі îпåðàції мîжíà âèêîíуâàòè з âèêîðèñòàííям ñмàðòфîíà
8 . Для чîгî пðèзíàчåíî плàíшåòíèй êîмп’юòåð
. Для яêèх цілåй âбуäîâуюòü êîмп’юòåðè, íàпðèêлàä â àâòîмîбілü
Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè зàñòîñуâàííя âбуäîâàíèх êîмп’юòåðіâ
у пîбуòîâій òåхíіці.
. Піäгîòуйòå пîâіäîмлåííя пðî âèêîðèñòàííя ñучàñíèх
ñупåðêîмп’юòåðіâ â Уêðàїíі. Âèêîðèñòàйòå äля цüîгî мàòåðіàлè Іíòåðíåòу, íàпðèêлàä Âіêіпåäії https://uk.wikipedia.
org/wiki/Ñóïåðêîìï%27þòåð.
3 . Пîðіâíяйòå плàíшåòíèй êîмп’юòåð і ñмàðòфîí.
î â íèх
ñпілüíîгî і щî âіäміííîгî
4 . Пðîâåäіòü äîñліäжåííя: пåðñîíàлüíі êîмп’юòåðè яêèх âèäіâ є у âàшій шêîлі, äля яêèх цілåй їх âèêîðèñòîâуюòü
5 . Піäгîòуйòå пðåзåíòàцію пðî âèêîðèñòàííя êîмп’юòåðіâ
ðізíèх âèäіâ у âàшій ðîäèíі.
6 . Зíàйäіòü â Іíòåðíåòі âіäîмîñòі пðî ðîзðîбíèêіâ êîмп’юòåðà
МÈÐ-1. Піäгîòуйòå êîðîòêу пðåзåíòàцію (4 5 ñлàйäіâ) пðî
íèх.
7 . Сêлàäіòü ñпèñîê пðîфåñій, äля яêèх, íà âàшу äумêу, âèêîðèñòàííя пîðòàòèâíèх êîмп’юòåðіâ уêðàй íåîбхіäíî. Обðуíòуйòå âàшу äумêу.
8 . Сêлàäіòü ñпèñîê пðîфåñій, äля яêèх, íà âàшу äумêу, äîцілüíî âèêîðèñòîâуâàòè ñòàціîíàðíі êîмп’юòåðè. Об ðуíòуйòå âàшу äумêу.

1.4. СКЛАДОВI КОМП’ЮТЕРIВ
ТА ЇЇХ
Х ПРИЗНАЧЕННЯ
. ßêі пðèñòðîї âхîäяòü äî ñêлàäу êîмп’юòåðà
. ßêі пðèñòðîї ââåäåííя äàíèх і âèâåäåííя äàíèх âè зíàєòå
3. Для чîгî пðèзíàчåíèй ñèñòåмíèй блîê ßêі пðèñòðîї â
íüîму ðîзміщуюòüñя
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИСТРОЇВ КОМП’ЮТЕРА

З пîчàòêîâîї шêîлè âè зíàєòå, щî äî ñêлàäу êîмп’юòåðà âхîäяòü ñèñòåмíèй блîê, пðèñòðîї ââåäåííя äàíèх (мèшà, êлàâіàòуðà) òà âèâåäåííя äàíèх (мîíіòîð, пðèíòåð). Оäíàê âè âжå, мà33
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Ðîçäië 1
буòü, бàчèлè іíші êîмп’юòåðíі пðèñòðîї, à мîжлèâî, і пðàцюâàлè
з íèмè. Нàпðèêлàä, зі ñêàíåðîм чè êîлîíêàмè äля âіäòâîðåííя
зâуêу.
Ðîзгляíåмî äåòàлüíішå, яêі є пðèñòðîї êîмп’юòåðà і íà яêі ñàмå
гðупè їх мîжíà пîäілèòè. Зàзâèчàй ці пðèñòðîї пîäіляюòü зàлåжíî
âіä іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ, âèêîíàííя яêèх âîíè зàбåзпåчуюòü.
Òàê, пðèñòðîї, щî зäійñíююòü ередавання овідомлень, îб’єäíуюòü
у гðупè пðèñòðîїâ введеннÿ òà виведеннÿ äàíèх, à пðèñòðîї, щî
зäійñíююòü пðîцåñè о рацювання òà зберігання пîâіäîмлåíü,
îб’єäíуюòü âіäпîâіäíî у гðупè о ра ваннÿ òà зберіãаннÿ äàíèх
(мàл. 1.40).

Ââåäåííя
äàíèх

Клàâіàòуðà,
мèшà

Âèâåäåííя
äàíèх

Мîíіòîð,
пðèíòåð

Опðàцюâàííя
пîâіäîмлåíü

Опðàцюâàííя
äàíèх

Пðîцåñîð

Збåðігàííя
пîâіäîмлåíü

Збåðігàííя
äàíèх

Флåш-êàðòà,
îпòèчíèй äèñê

Пåðåäàâàííя
пîâіäîмлåíü

Мал. 1.40. хема класифіка і пристро в комп ютера

ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ

Âè зíàєòå, щî îñíîâíèмè пðèñòðîямè äля ââåäåííя äàíèх є êлàâіàòуðà òà мàíіпуляòîð «мèшà» (äàлі пðîñòî мèшà).
Пðèñòðîї ââåäåííя äàíèх мîжíà ðîзäілèòè зà òèпîм äàíèх, з
яêèмè âîíè пðàцююòü. Òàê, мîжíà âèäілèòè пðèñòðîї ââåäåííя
текстових (êлàâіàòуðà), гра ічних
Ìуëьтимедіа (лàò. multum
(ñêàíåð, фîòîêàмåðà, гðàфічíèй
бàгàòî, medium äîñòупíèй
плàíшåò), звукових (міêðîфîí), відео
ñуñпілüñòâу) цå пîєäíàííя
даних (âіäåîêàмåðà, âåб-êàмåðà). å
ðізíèх ñпîñîбіâ пîäàííя
îäíією гðупîю пðèñòðîїâ ââåäåííя
пîâіäîмлåíü: àуäіî, âіäåî,
äàíèх є пðèñòðîї äля зàбåзпåчåííя
гðàфіêà, àíімàція òîщî.
êåðуâàííя â ðізíèх пðîгðàмàх. Дî
34
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Мал. 1.42. ан ювальни ма данчик

íèх íàлåжàòü ìèøà, тач ад, муль
тимеді на електронна дошка,
сенсорни екран, джо стик, ге м
ад (мàл. 1.41), êåðìî, едалі, тан
цювальни
ма данчик
денс ад
(мàл. 1.42) òîщî.
Ìуëьтимеді ні (еëектронні) дош
ки âèêîðèñòîâуюòü зäåбілüшîгî â зàêлàäàх îñâіòè, à òàêîж піä чàñ пðîâåäåííя ðізíîмàíіòíèх пðåзåíòàцій.
енсорні екрани âèêîðèñòîâуюòü зàзâèчàй у плàíшåòíèх êîмп’юòåðàх,
ñмàðòфîíàх, à òàêîж у ðізíèх пðèñòðîях äля îòðèмàííя äîâіäîê (мàл.
1.43) і ðізíîмàíіòíèх òåðміíàлàх (бàíêіâñüêèх, пðîäàжу êâèòêіâ òîщî).
Уâåäåííя äàíèх у цèх пðèñòðîях
зäійñíюєòüñя äîòèêîм пàлüця àбî
ñòèлуñà äî пåâíèх äіляíîê пîâåðхíі
åêðàíà. Åêðàí «âіäчуâàє», у яêîму
міñці âіäбуâñя äîòèê, і пåðåäàє âіäпîâіäíèй ñèгíàл êîмп’юòåðу.

е м ад (àíгл. gamepad)
ігðîâà плîщàäêà (мàйäàíчèê,
піäêлàäêà).
Денс ад (àíгл. dancepad)
мàйäàíчèê äля òàíціâ.

енсор (àíгл. sensor âіä лàò.
sensus âіäчуòòя) äàòчèê,
пðèñòðій, щî пåðåòâîðює
ñèгíàл у фîðму, зðучíу äля
îпðàцюâàííя.
тиëус (лàò. stilus пàлèчêà)
пàлèчêà äля пèñüмà.

Для тих, хто хоче знати більше
комп ютерах, кі використов ють дл
навчальних і на кових іле , мо ть
застосов ватис додаткові пристро дл
введенн даних. Наприклад, датчики дл
визначенн значенн температ ри, вологості повітр , швидкості р х різноманітних об ктів то о.

Мал. 1.43. ермінал
довідково системи
крзалізни і
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Ðîçäië 1
×è çíàєòå âè, ùî...
Дл
переносних комп ютерів використов ють проек і ні клавіат ри
(мал. 1.44). пе іальни пристрі відтворю зобра енн клавіат ри на певні
поверхні, наприклад на столі. Р хи р к людини спри маютьс к ді натисканн
на певні клавіші.
Де кі с часні миші мають доволі складн
б дов . х форма орі нтована на зр чне триманн
праві або ліві р і (дл ш льги). По
всі поверхні тако миші мо ть розмі ватис
багато кнопок не тільки дл введенн команд,
а навіть дл введенн текст . На малюнк 1.4
зобра ено ігров миш , о ма 1 кнопок і одне
колі атко.

Мал. 1.44. Проек і на
клавіат ра

Мал. 1.45.

часна миша

ПРИСТРОЇ ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

Мал. 1.46. М льтимеді ни
проектор

Ðåзулüòàòè îпðàцюâàííя äàíèх êîмп’юòåðîм пåðåäàюòüñя (âèâîäяòüñя) äля пåðåгляäу êîðèñòуâàчåм. Пðèñòðîї âèâåäåííя
äàíèх, яê і пðèñòðîї їх ââåäåííя, мîжíà
пîäілèòè зà òèпîм äàíèх, з яêèмè âîíè
пðàцююòü. Òàê, мîжíà âèäілèòè пðèñòðîї
âèâåäåííя текстових і гра ічних даних
(мîíіòîð, пðèíòåð, плîòåð), звукових
(íàâушíèêè, зâуêîâі êîлîíêè) òà відеода
них (мулüòèмåäійíі пðîåêòîðè (мàл. 1.46),
åêðàííі пàíåлі). Пåâíі пðèñòðîї зàбåзпåчуюòü âèâåäåííя яê гðàфічíèх, òàê і âіäåîäàíèх (мîíіòîð, мулüòèмåäійíі пðîåêòîðè,
åêðàííі пàíåлі òîщî).
ПРИСТРІЙ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ

Мал. 1.47. Про есор

Опðàцюâàííя äàíèх у êîмп’юòåðі âèêîíуєòüñя з âèêîðèñòàííям пðîцåñîðà
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(мàл. 1.47). Âіí є пðèñòðîєм, щî зàбåзпåчує âèêîíàííя êîмп’юòåðíèх пðîгðàм. Øâèäêіñòü ðîбîòè êîмп’юòåðà â білüшîñòі âèпàäêіâ âèзíàчàєòüñя шâèäêіñòю îпðàцюâàííя äàíèх пðîцåñîðîм.
Для тих, хто хоче знати більше
Перши про есор в одном нероз мном пристро (мікросхемі) б ло створено корпора і ю Intel
(
А) в 1 1 ро і (мал. 1.48). ого сконстр ював
співробітник компані Федеріко Фаггін дл кальк л тора понсько компані Busicom. Про есор
міг викон вати 0 000 опера і за сек нд , а набір
команд складавс із 4 команд. ін отримав назв
Intel 4004.

Мал. 1.48. Про есор

ПРИСТРОЇ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

ßê âè âжå зíàєòå, äля збåðігàííя пîâіäîмлåíü їх зàпèñуюòü
(фіêñуюòü) íà ðізíîмàíіòíèх íîñіях. У êîмп’юòåðàх âèêîðèñòîâуюòü ðізíі íîñії äàíèх: мàгíіòíі й îпòèчíі äèñêè, флåш-êàðòè òîщî.
À äля зàпèñу òà зчèòуâàííя пîâіäîмлåíü із цèх íîñіїâ іñíуюòü âіäпîâіäíі пðèñòðîї (òàбл. 1.1).
Таблиця

Íосії даних, о використову тьсÿ в ком
і ристрої дëÿ роботи з ними
Носій
даних

Пристрій для роботи
з носієм даних

îðñòêèй
мàгíіòíèй
äèñê

Нàêîпèчуâàч
íà жîðñòêèх мàгíіòíèх äèñêàх

Опòèчíèй
äèñê

Пðèñòðій äля ðîбîòè
з îпòèчíèмè äèñêàмè

Флåш-êàðòà

Флåш-íàêîпèчуâàч

Флåш-êàðòà

Пðèñòðій чèòàííя
êàðòîê (êàðäðèäåð)

терах,

Зображення пристрою
для роботи з носієм даних
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Ðîçäië 1
Пðèñòðîї äля ðîбîòè з мàгíіòíèмè òà îпòèчíèмè äèñêàмè зàзâèчàй ðîзміщуюòüñя â ñèñòåмíîму блîці êîмп’юòåðà. Нà жîðñòêèх мàгíіòíèх äèñêàх збåðігàєòüñя îñíîâíèй îбñяг äàíèх êîмп’юòåðà.
Дî пðèñòðîїâ збåðігàííя äàíèх зі
зміííèмè íîñіямè íàлåжàòü пðèñòðîї
Кардридер (àíгл. card
äля ðîбîòè з îпòèчíèмè äèñêàмè òà
êàðòêà, reader чèòàч)
åлåêòðîííèй пðèñòðій, яêèй
флåш-êàðòàмè.
уêàзує мàðшðуò ñліäуâàííя.
Суêупíіñòü íîñіїâ äàíèх êîмп’юòåðà ñêлàäàє йîгî ам ÿть.
Для тих, хто хоче знати більше
сновною властивістю к окремих носі в даних комп ютера, так і всі пам ті
мність. наченн і властивості дл с часних носі в даних подано в табли і 1. .
Значення ємності носіїв даних

Носій даних
орстки магнітни диск
птични диск
леш-карта

Таблиця 1.2

Значення ємності
10 тераба тів
гігаба тів
1 8 гігаба тів

ІНШІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ

Кðім êîмп’юòåðà, люäèíà âèêîðèñòîâує й іíші пðèñòðîї äля ðîбîòè з äàíèмè (мàл. 1.49 і 1.50).
Нàпåâíî, êîжíèй з âàñ мàє мобіëьни теëефон. Òåлåфîí
цå
îäèí з пðèñòðîїâ äля ðîбîòè з äàíèмè. Âèêîðèñòîâуючè йîгî, мîжíà
пåðåäàòè пîâіäîмлåííя âіä îäíîгî ñпіâðîзмîâíèêà äî іíшîгî, зàпèñàòè äàíі íà àâòîâіäпîâіäàч. У òåлåфîíі збåðігàюòüñя äàíі пðî äзâіíêè
òà êîíòàêòè, îпðàцüîâуюòüñя äàíі, упîðяäêîâуючè їх зà чàñîм пðèйíяòòя äзâіíêіâ, зà àбîíåíòàмè, âіä яêèх íàäхîäèлè пîâіäîмлåííя.

Мал. 1.49. Пристро дл роботи з даними
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Мал. 1.50. Пристро дл роботи з даними

Øèðîêî ðîзпîâñюäжåíèй пðèñòðій äля âèêîíàííя мàòåмàòèчíèх
îбчèñлåíü каëькуëÿтор. Нàпåâíå, і âè êîðèñòуâàлèñя íèм. Кàлüêуляòîð îòðèмує âіä êîðèñòуâàчà äàíі (чèñлà òà îпåðàції, яêі пîòðібíî
íàä íèмè âèêîíàòè), îпðàцüîâує (âèêîíує îбчèñлåííя) і пåðåäàє їх
êîðèñòуâàчåâі (âèñâічує íà åêðàíі). У êàлüêуляòîðі мîжíà òàêîж збåðігàòè äàíі (íàпðèêлàä, пðîміжíі ðåзулüòàòè îбчèñлåíü).
àгàòî люäåй âèêîðèñòîâуюòü äля ñâîєї пðîфåñійíîї òà íàâчàлüíîї äіялüíîñòі диктофони. Âèêîðèñòîâуючè äèêòîфîí, жуðíàліñò
(жуðíàліñòêà) мîжå зàпèñàòè іíòåðâ’ю із ціêàâîю люäèíîю, à пîòім
íà îñíîâі цüîгî зâуêîзàпèñу íàпèñàòè ñòàòòю â гàзåòу àбî жуðíàл,
ñòâîðèòè òåлåâізійíèй ñюжåò. Учåíèця (учåíü) àбî ñòуäåíòêà (ñòуäåíò) мîжå з äîзâîлу âèêлàäàчà зàпèñàòè хіä уðîêу àбî лåêції і пîòім
âèêîðèñòîâуâàòè цåй зâуêîзàпèñ äля піäгîòîâêè äî íàñòупíèх
зàíяòü. Зàñòîñîâуючè äèêòîфîí, îòðèмуюòü, збåðігàюòü, пåðåäàюòü
òà îпðàцüîâуюòü äàíі.
У бàгàòüîх уñòàíîâàх äля пåðåäàâàííя äàíèх âèêîðèñòîâуюòü
факс пðèñòðій äля пåðåäàâàííя äàíèх, зàфіêñîâàíèх íà пàпåðîâîму íîñії. Фàêñ-пåðåäàâàч зчèòує äàíі з àðêушà пàпåðу, îпðàцüîâує їх і пåðåäàє òåлåфîííèмè ліíіямè íà іíшèй фàêñ. Фàêñ-пðèймàч
îòðèмує äàíі, òàêîж îпðàцüîâує їх і âèâîäèòü íà àðêуш пàпåðу.
І äіòè, і äîðîñлі любляòü гðàòè â ðізíîмàíіòíі ігðè. Øèðîêî ðîзпîâñюäжåíі êîмп’юòåðíі ігðè, у яêі мîжíà гðàòè бåзпîñåðåäíüî íà
êîмп’юòåðі. Кðім òîгî, іñíуюòü ñпåціàлüíі пðèñòðîї äля âіäåîігîð іãро
ві риставки. і пðèñòðîї мîжíà піäêлючèòè äî зâèчàйíîгî òåлåâізîðà і гðàòè â ігðè, яêі збåðігàюòüñя у пðèñòàâці. Дî ñучàñíèх ігðîâèх
пðèñòàâîê мîжíà пðèєäíуâàòè пðèñòðîї, íà яêèх збåðåжåíî ігðè, і
пåðåäàâàòè їх äî пðèñòàâîê äля пîäàлüшîгî âèêîðèñòàííя.
å îäèí пðèñòðій äля ðîбîòè з äàíèмè
ëе р. Кîðèñòуâàч із
цèм пðèñòðîєм мîжå îòðèмуâàòè, збåðігàòè й âіäòâîðюâàòè музèêу,
àуäіîêíèжêè, âіäåîфілüмè.
Іíші пðèñòðîї äля ðîбîòè з äàíèмè цå фотокамери і кінокамери.
àгàòî люäåй âèêîðèñòîâуюòü їх äля âåäåííя ñімåйíèх àлüбîміâ,
щîб зàлèшèòè ñпîгàäè пðî чуäîâі òà ціêàâі міñця, яêі âіäâіäàлè піä
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чàñ åêñêуðñій і пîхîäіâ. і пðèñòðîї îòðèмуюòü äàíі у âèгляäі зîбðàжåíü і зâуêîâèх ñèгíàліâ, îпðàцüîâуюòü і збåðігàюòü
їх. У пîäàлüшîму ці збåðåжåíі äàíі мîжíà âіäòâîðèòè íà пàпåðі, åêðàíі мîíіòîðà
àбî у âèгляäі âіäåîфілüму.
Âîäії àâòîмîбіліâ òà àâòîбуñіâ чàñòî
âèêîðèñòîâуюòü P навіãатори (àíгл.
Global Positioning System
глîбàлüíà
ñèñòåмà пîзèціîíуâàííя) пðèñòðîї, яêі
пðîêлàäàюòü мàðшðуò ñліäуâàííя (мàл.
1.51). Кîðèñòуâàч уâîäèòü äî íàâігàòîðà
äàíі пðî пîчàòêîâèй пуíêò і пуíêò
Мал. 1.51. Навігатор
пðèзíàчåííя. Нàâігàòîð îпðàцüîâує ці äàíі
і, âèêîðèñòîâуючè їх, à òàêîж êàðòè, щî
Íавіãатор (лàò.
збåðігàюòüñя â пàм’яòі íàâігàòîðà, пðîêлànavigator мîðåплàâåцü)
äàє мàðшðуò і пîêàзує йîгî âîäію. Пðîåлåêòðîííèй пðèñòðій,
òягîм ðуху íàâігàòîð êîíòðîлює міñцåяêèй уêàзує мàðшðуò
зíàхîäжåííя
òðàíñпîðòíîгî
зàñîбу,
ñліäуâàííя.
âіäпîâіäíіñòü йîгî пîлîжåííя пðîêлàäåíîму мàðшðуòу. У ðàзі âіäхèлåííя âіä мàðшðуòу íàâігàòîð пîâіäîмляє пðî цå âîäія і зà пîòðåбè пðîêлàäàє íîâèй мàðшðуò.
Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå, зà âêàзіâêîю âчèòåля, âіêíî бðàузåðà.
2. Âіäêðèйòå гîлîâíу ñòîðіíêу ñàйòу o in (http://hotline.ua).
3. Пåðåйäіòü íà ñòîðіíêу з âіäîмîñòямè пðî мîíіòîðè äля ñòàціîíàðíèх пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðіâ (зà пîñèлàííямè:
Êîìï’þòåðè. Ìåðåæі
Êîìï’þòåðíà ïåðèôåðіÿ
Ìîíіòîðè).
4. У ñпèñêу êíîпêè ортувати за уñòàíîâіòü ñîðòуâàííя çà
новизною.
5. Âèбåðіòü íàзâу пåðшîгî у ñпèñêу мîíіòîðà.
6. Зàпîâíіòü òàблèцю зíàчåíü âлàñòèâîñòåй.
Властивість

Значення властивості

Мîäåлü
Âèðîбíèê
Діàгîíàлü åêðàíà, äюйміâ
Міíімàлüíà ціíà, гðí
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7. Пåðåйäіòü íà ñòîðіíêу з âіäîмîñòямè пðî íàêîпèчуâàчі íà
жîðñòêèх мàгíіòíèх äèñêàх (зà пîñèлàííямè: Êîìï’þòåðè.
Ìåðåæі
Êîìïëåêòóþ÷і
Æîðñòêі äèñêè).
8. У ñпèñêу êíîпêè ортувати за уñòàíîâіòü ñîðòуâàííя çà
оцінкою товару, ñêлàäåíîю íà îñíîâі âіäгуêіâ êîðèñòуâàчіâ.
9. Âèбåðіòü íàзâу пåðшîгî у ñпèñêу íàêîпèчуâàчà íà жîðñòêèх мàгíіòíèх äèñêàх.
10. Зàпîâíіòü òàблèцю зíàчåíü âлàñòèâîñòåй.
Властивість

Значення властивості

Мîäåлü
Âèðîбíèê
Обñяг, Гбàйò
Міíімàлüíà ціíà, гðí
11. Зàêðèйòå âіêíî бðàузåðà.
Найважливіше в цьому пункті
Зàлåжíî âіä іíфîðмàційíèх пðîцåñіâ, яêі âîíè ðåàлізуюòü, пðèñòðîї êîмп’юòåðà пîäіляюòü íà пðèñòðîї введеннÿ, виведеннÿ,
о ра ваннÿ òà зберіãаннÿ äàíèх.
Зà òèпîм äàíèх, з яêèмè âîíè пðàцююòü, пðèñòðîї ââåäåííя пîäіляюòü íà пðèñòðîї ââåäåííя текстових (êлàâіàòуðà), гра ічних (ñêàíåð, фîòîêàмåðà, гðàфічíèй плàíшåò), звукових (міêðîфîí), відеода
них (âіäåîêàмåðà, âåб-êàмåðà). Оêðåму гðупу ñêлàäàюòü пðèñòðîї äля
зàбåзпåчåííя êåðуâàííя â ðізíîмàíіòíèх пðîгðàмàх (мèшà, òàчпàä,
мулüòèмåäійíà (åлåêòðîííà) äîшêà, ñåíñîðíèй åêðàí).
Ðîзðізíяюòü пðèñòðîї âèâåäåííя текстових і гра ічних даних
(мîíіòîð, пðèíòåð, плîòåð), звукових (íàâушíèêè, зâуêîâі êîлîíêè), відеоданих (мулüòèмåäійíі пðîåêòîðè, åêðàííі пàíåлі). Пåâíі
пðèñòðîї мîжуòü âèâîäèòè яê гðàфічíі, òàê і âіäåîäàíі.
Опðàцюâàííя äàíèх у êîмп’юòåðі âèêîíуєòüñя з âèêîðèñòàííям
пðîцåñîðà.
У êîмп’юòåðàх âèêîðèñòîâуюòü ðізíі íîñії äàíèх: мàгíіòíі òà
îпòèчíі äèñêè, флåш-êàðòè òîщî. Для ðîбîòè з íèмè зàñòîñîâуюòü
âіäпîâіäíі пðèñòðîї
íàêîпèчуâàчі íà жîðñòêèх мàгíіòíèх äèñêàх, пðèñòðîї äля ðîбîòè з îпòèчíèмè äèñêàмè, флåш-íàêîпèчуâàчі, êàðäðèäåðè.
Суêупíіñòü íîñіїâ äàíèх êîмп’юòåðà ñêлàäàє йîгî ам ÿть.
Кðім êîмп’юòåðà, люäèíà зàñòîñîâує й іíші пðèñòðîї äля ðîбîòè
з äàíèмè: мобіëьни теëефон, диктофон, факс, ëе р (пðîгðàâàч),
каëькуëÿтор, фотоа арат, кінокамеру, іãрову риставку, навіãа
тор òîщî.
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Дайте відповіді на запитання
1.
.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ßêі пðèñòðîї є пðèñòðîямè ââåäåííя äàíèх âèâåäåííя äàíèх
Для чîгî пðèзíàчåíèй пðîцåñîð
ßêі íîñії äàíèх âèêîðèñòîâуюòü â êîмп’юòåðàх
ßêі пðèñòðîї äля збåðігàííя äàíèх âèêîðèñòîâуюòü у êîмп’юòåðàх
Для яêèх цілåй âèêîðèñòîâуюòü пðèñòðій äля ðîбîòè з îпòèчíèмè äèñêàмè
î âхîäèòü äî ñêлàäу пàм’яòі êîмп’юòåðà
ßêå пðèзíàчåííя êàлüêуляòîðà фîòîàпàðàòà êіíîêàмåðè
ßêі іíфîðмàційíі пðîцåñè ðåàлізуюòüñя â êîжíîму з âіäîмèх âàм пðèñòðîїâ ðîбîòè з äàíèмè

Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè пðèñòðîїâ уâåäåííя äàíèх, щî âèêîðèñòîâуюòüñя у шêîлі.
. Нàâåäіòü пðèêлàäè зàñòîñуâàííя пðèñòðîїâ äля ðîбîòè з
äàíèмè.
3 . Пîяñíіòü зâ’язîê між íîñіямè äàíèх і пðèñòðîямè збåðігàííя äàíèх.
4 . Пîяñíіòü, яê пðàцює з äàíèмè êîмп’юòåð òåлåфîí äèêòîфîí âіäåîêàмåðà мулüòèмåäійíèй пðîåêòîð.
5 . Нà îñíîâі âіäîмîñòåй, ðîзміщåíèх у піäðучíèêу, піäгîòуйòå â зîшèòі ñхåму êлàñèфіêàції пðèñòðîїâ уâåäåííя äàíèх.
. Нà îñíîâі âіäîмîñòåй, ðîзміщåíèх у піäðучíèêу, піäгîòуйòå â зîшèòі ñхåму êлàñèфіêàції пðèñòðîїâ âèâåäåííя äàíèх.
7 . Піäгîòуйòå пîâіäîмлåííя пðî îäèí з íîâèх âèäіâ пðèñòðîїâ
âèâåäåííя äàíèх 3 -пðèíòåð. Опèшіòü йîгî пðèзíàчåííя òà îблàñòü âèêîðèñòàííя.
8 . Опèшіòü пðèñòðîї âàшîгî äîмàшíüîгî êîмп’юòåðà (êîмп’юòåðіâ). ßêі іíфîðмàційíі пðîцåñè âîíè зàбåзпåчуюòü

1.5. ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА
. Пîяñíіòü, щî òàêå фàйл, пàпêà. Для чîгî âîíè пðèзíàчåíі
. î òàêå êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà ßê âèêлèêàòè êîíòåêñòíå мåíю
3. ßê ñòâîðèòè пàпêу ßê ñêîпіюâàòè фàйл â іíшу пàпêу
ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

З пîчàòêîâîї шêîлè âè âжå зíàєòå, щî êîмп’юòåðíà пðîгðàмà
цå àлгîðèòм, пðèзíàчåíèй äля âèêîíàííя êîмп’юòåðîм. Òàêîж íà42
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ІН

РМА І НІ ПР

Е

А

ЕМ

гàäàємî, щî пðîгðàмè буâàюòü ðізíі. пðîгðàмè äля ðîбîòè з мàлюíêàмè, òåêñòàмè, пðåзåíòàціямè òîщî.
Àлå є пðîгðàмè, яêі мàюòü îñîблèâå зíàчåííя äля ðîбîòè
êîмп’юòåðà. å о ера і ні системи (ñêîðîчåíî ÎÑ). åз îпåðàційíîї ñèñòåмè ðîбîòà ñучàñíîгî êîмп’юòåðà íåмîжлèâà.
О ераці на система цå êîмплåêñ пðîгðàм, пðèзíàчåíèй äля:
êåðуâàííя ðîбîòîю пðèñòðîїâ êîмп’юòåðà (пðîцåñîð, пðèñòðîї
збåðåжåííя äàíèх, пðèñòðîї ââåäåííя òà âèâåäåííя äàíèх)
îðгàíізàції îбміíу äàíèмè між êîðèñòуâàчåм і êîмп’юòåðîм
зàбåзпåчåííя îбміíу äàíèмè між пðèñòðîямè êîмп’юòåðà
îðгàíізàції збåðігàííя äàíèх íà íîñіях äàíèх
зàбåзпåчåííя âèêîíàííя іíшèх пðîгðàм
узгîäжåííя îäíîчàñíîї ðîбîòè ðізíèх пðîгðàм.
Уñі пðîгðàмè âèêîðèñòîâуюòü пîñлугè îпåðàційíîї ñèñòåмè з пåðåäàâàííя äàíèх äî пðèñòðîїâ збåðåжåííя äàíèх, äî пðèñòðîїâ
âèâåäåííя äàíèх.
Опåðàційíà ñèñòåмà âèêîíує ñâîї фуíêції, пðèхîâуючè зíàчíу
чàñòèíу äій âіä êîðèñòуâàчà. Нàпðèêлàä, піä чàñ збåðåжåííя
мàлюíêà чè пðåзåíòàції у фàйлі îпåðàційíà ñèñòåмà âèêîíує êілüêà îпåðàцій, пîâ’язàíèх з пîäàчåю êîмàíä і зàпèòіâ пðèñòðîю
збåðåжåííя äàíèх й îòðèмàííя âіä íüîгî âіäпîâіäåй (чè гîòîâèй
пðèñòðій äля зàпèñу äàíèх, чè є âілüíå міñцå, чè íåмàє â пàпці фàйлà з òèм ñàмèм імåíåм, чè уñпішíî пðîйшîâ зàпèñ òîщî), à
êîðèñòуâàч бàчèòü òілüêè òå, щî піñля âèбîðу êíîпêè береãти â
пàпці з’яâèâñя щå îäèí îб’єêò. Òàêå пðèхîâуâàííя äåòàлåй ðîбîòè
з пðèñòðîямè íàäàє êîðèñòуâàчу білüшå чàñу äля òâîðчîї äіялüíîñòі.
Опåðàційíі ñèñòåмè ðîзðізíяюòü зà âèäàмè êîмп’юòåðіâ, äля
яêèх âîíè пðèзíàчåíі. Òàê, äля пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðіâ пðèзíàчåíі îпåðàційíі ñèñòåмè Windows 7, Windows , Windows 0,
, nd oid,
o
òà іíші. У ñупåðêîмп’юòåðàх âèêîðèñòîâуюòüñя îпåðàційíі ñèñòåмè
nix, IRIX,
o is òà іíші.
îпåðàційíі ñèñòåмè, щî мîжуòü âèêîðèñòîâуâàòèñü яê â пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðàх, òàê і â ñупåðêîмп’юòåðàх, íàпðèêлàä Linux.
ГРАФІЧНИЙ ІНТЕРФЕЙС ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

У пîчàòêîâій шêîлі піä чàñ ðîбîòè з êîмп’юòåðîм âè âжå âèêîðèñòîâуâàлè пåâíі пîñліäîâíîñòі äій äля зàпуñêу пðîгðàм, äля êåðуâàííя
їх ðîбîòîю, äля âèêîíàííя äій íàä пåâíèмè îб’єêòàмè. Òàê, äля òîгî
щîб âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà, âè íàòèñêàлè пðàâу êíîпêу
мèші піñля íàâåäåííя âêàзіâíèêà íà зíàчîê îб’єêòà. À щîб зàêðèòè
â ðяäêу зàгîлîâêà âіâіêíî пðîгðàмè, âèбèðàлè êíîпêу акрити
êíà пðîгðàмè. Âè íàäàâàлè âêàзіâêè îпåðàційíій ñèñòåмі чè пðîгðàмі гðàфічíîгî ðåäàêòîðà, âèêîðèñòîâуючè пåâíі зàñîбè äля пîäàчі
цèх âêàзіâîê. і зàñîбè бàзуюòüñя íà піäхîäі, яêèй îòðèмàâ íàзâу
W P (àíгл.
âіêíà, зíàчêè àбî піê43
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Ðîçäië 1
òîгðàмè, мåíю, âêàзіâíèê). Éîгî ñуòü пîлягàє â òîму, щî êîðèñòуâàч
пðàцює з мîäåлямè îб’єêòіâ îпåðàційíîї ñèñòåмè
значками, яêі
âіäîбðàжàюòüñя у вікнах íà åêðàíі. Дії íàä îб’єêòàмè зäійñíююòüñя
âіäпîâіäíî äî êîмàíä меню, яêі âèбèðàюòüñя вказівником. å ðîбèòü íàäñèлàííя êîмàíä êîмп’юòåðу пðîñòèм і зðучíèм.
Пðî îпåðàційíі ñèñòåмè, яêі âèêîðèñòîâуюòü W P, гîâîðяòü,
щî âîíè мàюòü ãрафі÷ни інтерфе с (àíгл. inter між, face îблèччя зàñîбè зàбåзпåчåííя îбміíу äàíèмè між äâîмà îб’єêòàмè).
Піä іíòåðфåйñîм êîðèñòуâàчà îпåðàційíîї ñèñòåмè ðîзуміюòü
íàбіð зàñîбіâ і пðàâèл, зàñòîñîâуючè яêі êîðèñòуâàч мîжå пîäàâàòè
êîмàíäè îпåðàційíій ñèñòåмі òà îòðèмуâàòè пîâіäîмлåííя пðî хіä
àбî ðåзулüòàò âèêîíàííя пîäàíîї êîмàíäè. Пåðåâàжíà білüшіñòü
ñучàñíèх îпåðàційíèх ñèñòåм äля пåðñîíàлüíèх êîмп’юòåðіâ âèêîðèñòîâує гðàфічíèй іíòåðфåйñ.
ФАЙЛИ І ПАПКИ

З êуðñу іíфîðмàòèêè пîчàòêîâîї шêîлè âè зíàєòå, щî äàíі íà
жîðñòêèх мàгíіòíèх äèñêàх, íà îпòèчíèх äèñêàх, íà флåш-êàðòàх
збåðігàюòüñя у фа ëах. Ôа ë (àíгл. file піäшèâêà пàпåðіâ, êàðòîòåêà) цå íàбіð äàíèх пåâíîгî òèпу, щî ðîзміщуєòüñя íà îäíîму
з íîñіїâ äàíèх і мàє ім’я.
У фàйлàх збåðігàюòüñя äàíі ðізíèх òèпіâ òåêñòè, фîòîгðàфії,
мàлюíêè, піñíі, âіäåîфілüмè òîщî. Âіäпîâіäíî äî цüîгî, гîâîðяòü,
щî фàйлè буâàюòü ðізíèх ти ів òåêñòîâі, гðàфічíі, âіäåî, зâуêîâі
òîщî. Кîмп’юòåðíі пðîгðàмè òàêîж збåðігàюòüñя у фàйлàх.
Кîжåí фàйл мàє ім ÿ íàбіð ñèмâîліâ, щî мîжå міñòèòè ліòåðè
уêðàїíñüêîгî, àíглійñüêîгî òà іíшèх àлфàâіòіâ, цèфðè й іíші ñèмâîлè, зà âèíяòêîм / :
”
. Нàпðèêлàä, s u . x ,
i . ,
i on, документ, фотоãрафіÿ. i , Домашнÿ сторінка.
òîщî. Òàêі
імåíà, яê
o o . , картина Весна .
, x, є íåпðèпуñòèмèмè.
Зàзâèчàй ім’я фàйлà íàäàє êîðèñòуâàч. Для зðучíîñòі пîäàлüшîгî âèêîðèñòàííя фàйлà бàжàíî, щîб йîгî ім’я âіäпîâіäàлî âміñòу äàíèх у фàйлі.
Ім’я фàйлà мîжå мàòè розширеннÿ íàбіð ñèмâîліâ піñля îñòàííüîї êðàпêè â імåíі. Зàзâèчàй ðîзшèðåííя імåíі фàйлà міñòèòü
3 4 ñèмâîлè, яêі âêàзуюòü íà òèп фàйлà. Нàпðèêлàä, у фàйлі з
імåíåм Шев÷енко.Авто ортрет.
ðîзшèðåííям імåíі фàйлà є
. І цå ðîзшèðåííя âêàзує íà òå, щî цå гðàфічíèй фàйл, яêèй
міñòèòü пåâíå зîбðàжåííя.
,
,
,
. ЗíàФàйлè мàюòü зíàчêè, íàпðèêлàä òàêі:
чêè фàйліâ îäíîгî òèпу зàзâèчàй îäíàêîâі.
Для òîгî щîб шâèäêî зíàйòè пîòðібíèй фàйл, бàжàíî збåðігàòè їх
у пåâíîму пîðяäêу. Для цüîгî ñòâîðююòüñя äîäàòêîâі îб’єêòè
а
àбî
.
ки, àбî катаëоãи. Зíàчîê пàпêè зàзâèчàй òàêèй
44
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Кîжíà пàпêà мàє ім ÿ. ßê і äля
фàйліâ, ім’я пàпêè цå íàбіð ñèмâîліâ, зà âèíяòêîм / :
”
.
Зàзâèчàй ім’я пàпêè мàє âіäпîâіäàòè òèпу àбî пðèзíàчåííю фàйліâ.
Нàпðèêлàä, пàпêà Ôотоãрафії кëа
су .0 . 0
мîжå міñòèòè фàйлè
фîòîгðàфій зі ñâяòêуâàííя Дíя
зíàíü, à пàпêà Ìатеріаëи до казки
ро Аë і країну Íедоëаді
фàйлè мàòåðіàліâ з піäгîòîâêè äî
íàпèñàííя іíñцåíізàції зà êàзêîю
Гàлèíè Мàлèê.
У пàпêàх збåðігàюòüñя фàйлè.
Кðім фàйліâ, пàпêè мîжуòü міñòèòè
іíші пàпêè. Нàпðèêлàä, пàпêà Дані
ро оãодні умови в а оріжжі мîжå
міñòèòè пàпêè 0 , 0 7, 0 .
À пàпêè з äàíèмè зà êîжíèй ðіê мîжуòü міñòèòè пàпêè з äàíèмè пðî
ñпîñòåðåжåííя зà пîгîäîю зà пåâíèй
міñяцü, íàпðèêлàä, Червень 0 7,
Л ти
0 7 òîщî (мàл. 1.52).

А

ЕМ

Мал. 1.52. Папки

ПРИСТРОЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Пàпêè òà фàйлè ðîзміщуюòüñя íà íîñіях äàíèх, ðîбîòу з яêèмè
зäійñíююòü âіäпîâіäíі пðèñòðîї. і пðèñòðîї íàзèâàюòü ристроÿ
ми збереженнÿ даних. Кîжíèй пðèñòðій мàє ñâій зíàчîê òà ім’я.
Ім’я âêàзує íà òèп пðèñòðîю òà зàзâèчàй міñòèòü âåлèêу ліòåðу àíглійñüêîгî àлфàâіòу òà äâîêðàпêу піñля íåї. Нàпðèêлàä, À:, Â:, С:,
:. Пðèêлàäè зíàчêіâ òà імåí пðèñòðîїâ збåðåжåííя äàíèх пîêàзàíî íà мàлюíêу 1.53.

Мал. 1.53. Приклади значків та імен пристро в
збере енн даних
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Для тих, хто працює з ОС Windows XP
Windows XP значки пристро в збере енн даних мають де о інши вигл д (мал. 1. 4).

Мал. 1.54. игл д значків пристро в збере енн даних в

Windows XP

Для тих, хто хоче знати більше
Ярлики

Ярëик (òюðê. уêàз хàíà
Зîлîòîї Оðäè) íàêлåйêà íà
пðåäмåòі, òîâàðі åòèêåòêà.

Мал. 1.55. обра енн значків
пристрою збере енн даних,
папки, фа ла та х рликів

Ярлик
е посиланн на інши об кт
на ьом самом комп ютері або в мере і.
аким об ктом мо е б ти фа л, папка,
пристрі збере енн даних. начок рлика
. дзазвича ма зобра енн стрілки
нак певних випадках стрілка на зобраенні значка рлика відс тн . На малюнк
1.
лівор ч зобра ено значки об ктів:
пристрі збере енн даних (Локальний
диск (С:)), папка (Музика) та фа л відео
(В. Івасюк Я піду в далекі гори), а правор ч
рлики их об ктів.
рлик призначено дл швидкого дост п до об кта. Наприклад, об зап стити
програм Scratch, потрібно виконати послідовність ді Пуск
Усі програми
Scratch
Scratch.
А мо на розмістити рлик і програми на Робочому столі та зап стити програм одні ю ді ю подві ним кла анн м
на рлик програми Scratch
.
к о двічі кла н ти на значк рлика,
то відб детьс ді , ка зале ить від тип
об кта, на ки посила тьс рлик:
фа л програми
програма зап ститьс
на виконанн
фа л з малюнком, текстом, презента і ю,
відеофільмом то о відкри тьс зазначени фа л вікні програми,
кі опра ьов ютьс фа ли ього тип
папка зап ститьс програма Провідник,
вікні ко б де відобра ено список імен
фа лів і папок і папки
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пристрі збере енн даних
зап ститьс програма
Провідник, вікні ко відобра атиметьс список імен
фа лів і папок на носі даних.
Доволі часто на Робочому столі розмі ють рлики
так званих спеціальних папок. х призначенн :
Файли користувача (ім збіга тьс з логіном корист вача комп ютера, наприклад фа ли корист вача Автор
(мал. 1. ))
дл зберіганн док ментів, фотографі ,
малюнків, відеофільмів то о певного корист вача
Цей ПК (мал. 1. ) дл забезпеченн дост п до пристров збере енн даних, папок з фа лами різних корист вачів
Мережа (мал. 1. )
дл забезпеченн дост п до
комп ютерних мере
Кошик (мал. 1. ) дл тимчасового зберіганн видалених фа лів і папок. обра енн поро нього кошика відрізн тьс від кошика, о містить видалені об кти.

Мал. 1.56. начок
спе іально папки
Автор

Мал. 1.57. обра енн значків спе іальних папок

ОПЕРАЦІЇ НА Д ФАЙЛАМИ, ПАПКАМИ

Âè âжå íàâчèлèñя âèêîíуâàòè пåâíі îпåðàції íàä пàпêàмè òà
фàйлàмè з âèêîðèñòàííям êîíòåêñòíîгî мåíю цèх îб’єêòіâ. Нàгàäàємî àлгîðèòмè âèêîíàííя цèх îпåðàцій.
творення а ки
1. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю âілüíîгî âіä îб’єêòіâ міñця Ро
бо÷оãо стоëа àбî робо÷оãо оëÿ âіêíà пàпêè.
2. Âèбðàòè êîмàíäу творити.
3. Âèбðàòè â ñпèñêу мîжлèâèх îб’єêòіâ ñòâîðåííя Па ку.
4. Уâåñòè ім’я пàпêè.
5. Нàòèñíуòè êлàâішу n àбî âèбðàòè òîчêу пîзà імåíåм îб’єêòà.
Ко іювання а лів і а ок
1. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà, êîпію яêîгî пîòðібíî
ñòâîðèòè.
2. Âèбðàòè êîмàíäу Ко і вати.
3. Âіäêðèòè âіêíî пàпêè, у яêу ñліä ñêîпіюâàòè цåй îб’єêò.
4. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю âілüíîгî âіä îб’єêòіâ міñця робо
÷оãо оëÿ âіêíà пàпêè.
5. Âèбðàòè êîмàíäу Вставити.
Видалення а лів і а ок
1. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà, яêèй пîòðібíî âèäàлèòè.
2. Âèбðàòè êîмàíäу Видаëити.
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Ðîçäië 1
ПРОГРАМА ПРОВІДНИК ДЛЯ РОБОТИ З ПАПКАМИ ТА ФАЙЛАМИ

Зàзíàчåíі îпåðàції íàä пàпêàмè òà фàйлàмè мîжíà âèêîíуâàòè
íå òілüêè з âèêîðèñòàííям êîíòåêñòíîгî мåíю îб’єêòіâ. Мîжíà òàêîж âèêîðèñòàòè åлåмåíòè êåðуâàííя âіêíà пðîгðàмè Провідник.
Для зàпуñêу пðîгðàмè Провідник мîжíà ñêîðèñòàòèñя âжå âіäîмîю îпåðàцією пîäâійíèм êлàцàííям ліâîю êíîпêîю мèші піñля íàâåäåííя âêàзіâíèêà íà зíàчîê пàпêè àбî âèбðàòè êíîпêу Ôа
ëови
ровідник
íà Панеëі завдань. Зàгàлüíèй âèгляä âіêíà
пðîгðàмè Провідник пîäàíî íà мàлюíêу 1.58.
1

2

3

4
5

1. Панель швидкого дост п
2. Стрічка
3. нопки кер ванн вікном

4. Робоча область вікна
5. начки об ктів

Мал. 1.58. ікно програми Провідник

Для створення а ки ñліä у âіêíі пðîгðàмè Провідник:
1. Âіäîбðàзèòè âміñò пàпêè, у яêій буäå ñòâîðåíî íîâу пàпêу.
2. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ
твореннÿ êíîпêу творити а ку
.
3. Уâåñòè ім’я пàпêè.
4. Нàòèñíуòè êлàâішу n
àбî âèбðàòè òîчêу пîзà імåíåм
îб’єêòà.
Для ко іювання а лів і а ок ñліä âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Âèбðàòè îб’єêò, êîпію яêîгî пîòðібíî ñòâîðèòè.
2. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ у
фер обміну êíîпêу Ко і вати
.
3. Âіäêðèòè âіêíî пàпêè, у яêу òðåбà ñêîпіюâàòè цåй îб’єêò.
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4. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне

А

ЕМ

трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ

у

фер обміну êíîпêу Вставити
.
Для видалення а лів і а ок ñліä âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Âèбðàòè îб’єêò, яêèй пîòðібíî âèäàлèòè.
2. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ У о
рÿдкуваннÿ êîмàíäу Видаëити.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
СТВОРЕННЯ ОБ’ЄК ТІВ

1. Âіäêðèйòå âіêíî пðîгðàмè Провідник.
2. Сòâîðіòü у пàпці, уêàзàíій учèòåлåм, íàпðèêлàä Докумен
ти, пàпêу з імåíåм Ìоÿ а ка. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ
твореннÿ êíîпêу творити а ку
.
2. Уâåäіòü ім’я пàпêè Ìоÿ а ка.
3. Âèбåðіòü міñцå зà мåжàмè імåíі.
3. Âіäêðèйòå âіêíî пàпêè Ìоÿ а ка. Сêілüêè îб’єêòіâ є у цій
пàпці
КОПІЮВАННЯ ОБ’ЄК ТІВ

1. Сêîпіюйòå фàйл текст . x з пàпêè Роздіë
Пункт .5
разки â ðàíішå ñòâîðåíу пàпêу Ìоÿ а ка, âèêîðèñòîâуючè åлåмåíòè êåðуâàííя пðîгðàмè Провідник. Для цüîгî:
1. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу разки.
2. Âèбåðіòü фàйл текст . x .
3. Âèбåðіòü íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ
уфер обміну êíîпêу Ко і вати

.

4. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Ìоÿ а ка.
5. Âèбåðіòü íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ
уфер обміну êíîпêу Вставити

.

2. Сêîпіюйòå фàйл фото .
з пàпêè Роздіë
Пункт .5
разки â ðàíішå ñòâîðåíу пàпêу Ìоÿ а ка, âèêîðèñòîâуючè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà. Для цüîгî:
1. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу разки. Âіäêðèйòå пàпêу разки.
2. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю фàйлà фото .
.
3. Âèбåðіòü êîмàíäу Ко і вати.
4. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Ìоÿ а ка.
5. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю âілüíîгî âіä îб’єêòіâ міñця
робо÷оãо оëÿ.
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Ðîçäië 1
6. Âèбåðіòü êîмàíäу Вставити.
3. Сêîпіюйòå îäíèм з âіäîмèх âàм ñпîñîбіâ у пàпêу Ìоÿ а
ка пàпêу Íові маë нки, щî ðîзміщåíà â пàпці Роздіë
Пункт .5 разки.
4. Зàêðèйòå âіêíî пðîгðàмè Провідник.
Найважливіше в цьому пункті
Î ера і на система цå êîмплåêñ пðîгðàм, пðèзíàчåíèй äля
êåðуâàííя ðîбîòîю пðèñòðîїâ êîмп’юòåðà, îðгàíізàції îбміíу äàíèмè між êîðèñòуâàчåм і êîмп’юòåðîм, зàбåзпåчåííя îбміíу äàíèмè
між пðèñòðîямè êîмп’юòåðà, îðгàíізàції збåðігàííя äàíèх íà íîñіях äàíèх, зàбåзпåчåííя âèêîíàííя іíшèх пðîгðàм, узгîäжåííя îäíîчàñíîї ðîбîòè ðізíèх пðîгðàм.
рафі÷ни інтерфе с ðізíîâèä іíòåðфåйñу êîðèñòуâàчà, яêèй
ðåàлізуєòüñя з âèêîðèñòàííям мàíіпуляòîðà àбî êлàâіàòуðè òà бàзуєòüñя íà òåхíîлîгії W P.
Ôа ë цå íàбіð äàíèх пåâíîгî òèпу, щî ðîзміщуєòüñя íà îäíîму
з íîñіїâ äàíèх і мàє ім’я. Ім ÿ фа ëа цå íàбіð ñèмâîліâ, щî мîжå
міñòèòè ліòåðè уêðàїíñüêîгî, àíглійñüêîгî й іíшèх àлфàâіòіâ, цèфðè
òà іíші ñèмâîлè, зà âèíяòêîм / :
”
. Ім’я фàйлà мîжå мàòè
розширеннÿ íàбіð ñèмâîліâ піñля îñòàííüîї êðàпêè â імåíі.
Для âпîðяäêîâàíîгî збåðігàííя фàйліâ ñòâîðююòüñя а ки. Кðім
фàйліâ, пàпêè мîжуòü міñòèòè іíші пàпêè. Пàпêè й фàйлè ðîзміщуюòüñя íà íîñіях äàíèх, ðîбîòу з яêèмè зäійñíююòü âіäпîâіäíі пðèñòðîї. Кîжíèй пðèñòðій мàє ñâій зíàчîê òà ім’я. Ім’я пðèñòðîю зàзâèчàй
міñòèòü âåлèêу ліòåðу àíглійñüêîгî àлфàâіòу òà äâîêðàпêу піñля íåї.
Ярëик цå пîñèлàííя íà іíшèй îб’єêò. Òàêèм îб’єêòîм мîжå
буòè фàйл, пàпêà, пðèñòðій збåðåжåííя äàíèх. ßðлèê пðèзíàчåíî
äля шâèäêîгî äîñòупу äî îб’єêòà.
Опåðàції íàä пàпêàмè òà фàйлàмè мîжíà âèêîíуâàòè з âèêîðèñòàííям åлåмåíòіâ êåðуâàííя пðîгðàмè Провідник, ðîзміщåíèх
íà âêлàäці Îсновне трі÷ки.
Дайте відповіді на запитання
î òàêå фàйл Дàíі яêèх òèпіâ мîжуòü у íèх збåðігàòèñя
1.
. ßêі âèмîгè äî імåí фàйліâ і пàпîê
3.
î òàêå ðîзшèðåííя імåíі фàйлà Нà щî âîíî âêàзує
4 . ßêі îб’єêòè мîжå міñòèòè пàпêà
5 . Для чîгî пðèзíàчåíà îпåðàційíà ñèñòåмà
6.
î òàêå гðàфічíèй іíòåðфåйñ îпåðàційíîї ñèñòåмè
î
òàêå òåхíîлîгія W P
7 . ßêі пàпêè íàлåжàòü äî ñпåціàлüíèх і äля чîгî âîíè пðèзíàчåíі
8 . ßê ñòâîðèòè пàпêу
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9 . ßê ñêîпіюâàòè пàпêу àбî фàйл
0 . ßêі îпåðàції íàä фàйлàмè òà пàпêàмè, íà âàшу äумêу, пðîñòішå âèêîíàòè з âèêîðèñòàííям êîíòåêñòíîгî мåíю, à яêі з
âèêîðèñòàííям åлåмåíòіâ êåðуâàííя âіêíà пðîгðàмè Провід
ник Об ðуíòуйòå ñâîю âіäпîâіäü.
Виконайте завдання
1 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм ñòâîðåííя пàпêè Рефера
ти â пàпці Ìої документи êілüêîмà ñпîñîбàмè. Âèêîíàйòå цåй
àлгîðèòм.
Мал. 1.59
. Опèшіòü пîñліäîâíіñòü äій піä чàñ
êîпіюâàííя îб’єêòà з âèêîðèñòàííям зàñîбіâ Провідника.
3 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм âèäàлåííя фàйлà мàлюíêà
Îсінні ëіс.
з пàпêè Користу
ва÷ з âèêîðèñòàííям зàñîбіâ Про
відника.
4 . Сòâîðіòü у âàшій пàпці ñуêупíіñòü пàпîê зà зðàзêîм, пîäàíèм
íà мàлюíêу 1.59.
5 . Сêîпіюйòå з пàпêè, уêàзàíîї âчèМал. 1.60
òåлåм, îäíèм з âіäîмèх âàм ñпîñîбіâ у âàшу пàпêу фàйл Íаш роект.
.
. Сòâîðіòü у âàшій пàпці ñуêупíіñòü пàпîê зà зðàзêîм, пîäàíèм íà мàлюíêу 1.60.

1.6. СТВОРЕННЯ ФАЙЛIВ.
ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ, ПЕРЕМIЩЕННЯ
ТА ВIДНОВЛЕННЯ ПАПОК І ФАЙЛIВ
. î òàêå яðлèê Для чîгî йîгî ñòâîðююòü
. Опèшіòü àлгîðèòм ñòâîðåííя пàпêè зàñîбàмè Провідника.
3. ×èм îпåðàція пåðåміщåííя фðàгмåíòà òåêñòу âіäðізíяєòüñя âіä îпåðàції êîпіюâàííя
СТВОРЕННЯ ФАЙЛІВ

Âè âжå íàâчèлèñя ñòâîðюâàòè пàпêè. Фàйлè âè ñòâîðюâàлè піä
чàñ ðîбîòè з пðèêлàäíèмè пðîгðàмàмè
гðàфічíèм і òåêñòîâèм
ðåäàêòîðàмè, ðåäàêòîðîм пðåзåíòàцій òîщî. Сòâîðåííя фàйліâ з
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Ðîçäië 1
âèêîðèñòàííям зàñîбіâ Провідника
äужå пîäібíå äî ñòâîðåííя пàпêè. Для
цüîгî пîòðібíî âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Âіäîбðàзèòè âміñò пàпêè, у
яêій буäå ñòâîðåíî íîâèй фàйл.
2. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне
трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ тво
реннÿ êíîпêу творити
.
3. Âèбðàòè у ñпèñêу, щî âіäêðèâñя, òèп фàйлà, яêèй буäå
ñòâîðåíî (мàл. 1.61), íàпðèêлàä точкови рисунок.
4. Уâåñòè зàміñòü ñліâ творити
то÷кови рисунок (äля іíшèх
òèпіâ фàйліâ буäå зàпðîпîíîâàíî
Мал. 1.61. писок кнопки
іíшå ім’я) ім’я íîâîгî фàйлà.
Створити
5. Нàòèñíуòè êлàâішу n
àбî âèбðàòè òîчêу пîзà імåíåм îб’єêòà.
Сліä зâàжàòè íà òå, щî зà зàмîâчуâàííям ðîзшèðåííя імåíі
фàйлà пðèхîâуєòüñя âіä êîðèñòуâàчà äля òîгî, щîб âіí âèпàäêîâî
íå зміíèâ йîгî і íå зàâàäèâ пðîгðàмàм пðàâèлüíî ðîзпізíàâàòè
òèп фàйлà. ßêщî ðîзшèðåííя імåíі âіäîбðàжàєòüñя, òî êîðèñòуâàч, уâîäячè íîâå ім’я фàйлà, пîâèíåí зàлèшèòè ðîзшèðåííя
імåíі бåз зміí.
Для пîäàлüшîгî ðåäàгуâàííя âміñòу ñòâîðåíîгî фàйлà пîòðібíî
зàпуñòèòè пîäâійíèм êлàцàííям ліâîї êíîпêè мèші íà зíàчêу
фàйлà пðîгðàму äля ðîбîòè з äàíèм òèпîм фàйліâ.
Для тих, хто хоче знати більше

Створення ярликів
оча початок алгоритм створенн рлика схо и на початок алгоритм створенн фа ла, подальшом вони с тт во відрізн ютьс :
1. ідобразити вміст папки,
кі б де створено рлик.
. ибрати на вклад і Основне Стрічки гр пі елементів Створення кнопк
Створити

.

. ибрати списк , о відкривс , команд Ярлик .
4. ибрати вікні Створення ярлика (мал. 1. ) кнопк Огляд.
. ибрати вікні Пошук папок і файлів потрібни об кт (папк , фа л чи пристрі збере енн даних) і вибрати кнопк ОК.
. ибрати вікні Створення ярлика кнопк Далі.
. вести ім
рлика в поле Введіть ім’я ярлика. Або залишити запропоноване ім без змін.
8. ибрати кнопк Готово.
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Мал. 1.62. ікно Створення ярлика
Мал. 1.63. онтекстне
меню фа ла
рлики мо на створювати і використов ючи команди контекстного меню. Дл
ього слід відкрити контекстне меню робочо області вікна папки, кі б де створено
рлик, і виконати Створити Ярлик. Далі потрібно виконати команди 4 8 ви енаведеного алгоритм створенн рлика.
Дл розмі енн рлика об кта на Робочому столі слід виконати команди контекстного меню об кта: Надіслати
Робочий стіл (створити ярлик). видко
створити рлик об кта в поточні пап і мо на, вибравши команд Створити ярлик
контекстном меню ього об кта (мал. 1. ).

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ОБ’ЄК ТІВ

Дîâîлі чàñòî äля âпîðяäêîâàíîгî збåðігàííя фàйліâ і пàпîê
пîòðібíî зміíюâàòè їх імåíà. ßê і äля іíшèх îпåðàцій, äля пåðåймåíуâàííя фàйліâ, пàпîê, яðлèêіâ іñíує êілüêà ñпîñîбіâ. Òàê, äля пåðåймåíуâàííя îб’єêòà з âèêîðèñòàííям йîгî êîíòåêñòíîгî мåíю ñліä:
1. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà.
2. Âèбðàòè êîмàíäу Пере менувати.
3. Уâåñòè зàміñòü ñòàðîгî імåíі íîâå.
4. Нàòèñíуòè êлàâішу n
àбî âèбðàòè міñцå пîзà пîлåм
імåíі.
Піä чàñ âèêîðèñòàííя åлåмåíòіâ êåðуâàííя âіêíà пðîгðàмè Про
відник пîñліäîâíіñòü êîмàíä àлгîðèòму òàêà ñàмà, зà âèíяòêîм пîчàòêîâèх, піä чàñ âèêîíàííя яêèх пîòðібíî âèбðàòè îб’єêò. Піñля
цüîгî íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ У орÿдкувати
âèбðàòè êíîпêу Пере менувати
.
Для тих, хто хоче знати більше
р чним способом пере мен ванн об ктів
використанн подві ного
вибор імені об кта подві ного кла анн лівою кнопкою миші зі збільшеним
інтервалом час мі натисненн ми.
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Ðîçäië 1
ПЕРЕМІЩЕННЯ ОБ’ЄК ТІВ

Опåðàція пåðåміщåííя îб’єêòіâ äужå ñхîжà íà îпåðàцію êîпіюâàííя. Із цією îпåðàцією âè âжå îзíàйîмèлèñя â хîäі îпðàцюâàííя
òåêñòіâ і зíàєòå, щî піä чàñ пåðåміщåííя фðàгмåíò òåêñòу âèäàляєòüñя з пîчàòêîâîгî міñця ðîзміщåííя і âñòàâляєòüñя â іíшå. Òàêу
ñàму îпåðàцію мîжíà âèêîíàòè й íàä фàйлàмè, пàпêàмè, яðлèêàмè. Нàпðèêлàä, àлгîðèòм пåðåміщåííя фàйлà мàє âèгляä:
1. Âèбðàòè фàйл, щî буäå пåðåміщåíî.
2. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ у
.
фер обміну êíîпêу Вирізати
3. Зðîбèòè пîòîчíîю пàпêу, у яêу буäå пåðåміщåíî фàйл.
4. Âèбðàòè íà âêлàäці Îсновне трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ у
фер обміну êíîпêу Вставити

.

åй àлгîðèòм âèêîðèñòîâуюòü і äля пåðåміщåííя іíшèх îб’єêòіâ.
Піä чàñ âèêîðèñòàííя êîíòåêñòíîгî мåíю äля пåðåміщåííя îб’єêòіâ
òàêîж зàñòîñîâуюòü êîмàíäè Вирізати òà Вставити.
ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄК ТІВ

З îпåðàцією âèäàлåííя пàпîê і фàйліâ âè îзíàйîмèлèñя â пîчàòêîâій шêîлі й у пîпåðåäíüîму пуíêòі. Àлå піä чàñ âèäàлåííя îб’єêòè
íå зàâжäè âèäàляюòüñя îñòàòîчíî. Зàзâèчàй піñля âèäàлåííя âîíè
пîòðàпляюòü äî Кошика
. З Кошика îб’єêòè мîжíà âіäíîâèòè â
пàпêу, у яêій âîíè булè ðîзміщåíі äî âèäàлåííя. Для îñòàòîчíîгî
âèäàлåííя îб’єêòіâ âèêîðèñòîâуюòü îпåðàцію îчèщåííя Кошика.
Для âіäíîâлåííя îб’єêòіâ пîòðібíî âіäêðèòè âіêíî пàпêè Кошик
(мàл. 1.64) і, піñля âèбîðу îб’єêòіâ äля âіäíîâлåííя, âèбðàòè íà
âêлàäці Керуваннÿ трі÷ки у гðупі åлåмåíòіâ Відновëеннÿ êíîпêу
. Для âіäíîâлåííя âñіх îб’єêòіâ
Відновити видіëені еëементи
.
ñліä âèбðàòè êíîпêу Відновити всі еëементи
Для âіäíîâлåííя мîжíà òàêîж âèêîðèñòàòè âіäпîâіäíу êîмàíäу
з êîíòåêñòíîгî мåíю îб’єêòіâ.
Для îñòàòîчíîгî âèäàлåííя îб’єêòіâ пîòðібíî âèбðàòè êîмàíäу
Î÷истити кошик з êîíòåêñòíîгî мåíю Кошика.
Зверта мо вашу увагу Об’єêòè, âèäàлåíі зі зміííèх íîñіїâ, äî
Кошика íå пîòðàпляюòü і íå мîжуòü буòè âіäíîâлåíі зàзíàчåíèм
ñпîñîбîм.
Для тих, хто працює з ОС Windows XP
Windows XP опера і перемі енн та відновленн об ктів зді снюютьс з використанн м команд меню Файл (дл відновленн ) та Правка (дл
перемі енн ) вікна Провідника.
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Мал. 1.64. ікно Кошик
Для тих, хто хоче знати більше
е одним способом виконанн опера і над об ктами використанн сполучення клавіш. Перелік команд, кі мо на виконати, використов ючи спол ченн клавіш, подано в табли і 1. . лід рахов вати, о літери C, , , , A спол ченн х
літери англі ського алфавіт , о позначають відповідн клавіш .
і клавіші використов ють незале но від становлено мови введенн текст .
Таблиця 1.3
Перелік команд, які можна виконати з використанням
сполучення клавіш

Команда

Сполучення клавіш

опіювати

Ctrl + C або Ctrl + Insert

ирізати

Ctrl + Х або Shift + Delete

ставити

Ctrl + V або Shift + Insert

кас вати останню дію

Ctrl + Z

иділити всі об кти папки

Ctrl + A

идалити

Delete або Backspace
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Ðîçäië 1
Операції над групами об’єктів
пера і копіюванн , перемі енн , видаленн та відновленн мо на викон вати не тільки над окремим об ктом, а над гр пою об ктів. Дл ього гр п
об ктів треба попередньо виділити, використов ючи миш або клавіат р .
иділенн гр пи об ктів на Робочому столі або вікні Провідника з використанн м миші викон тьс шл хом виділенн пр мок тно області екрана, к
мають потрапити і об кти (мал. 1. ).

Мал. 1.65. иділенн гр пи об ктів
Дл виділенн гр пи об ктів з довільним розмі енн м слід виконати таки
алгоритм:
1. ибрати один з тих об ктів, кі потрібно виділити (наприклад, фа л ЦВІТЕ
ТЕРЕН.mp3 на малюнк 1. ).
. Натисн ти і не відп скати клавіш Ctrl.
. ибрати по черзі потрібні об кти (наприклад, фа ли ДВА ДУБКИ.mp3 та
ОСІНЬ.mp3).
4. ідп стити клавіш Ctrl.
к о об кти, кі потрібно виділити, розмі ено
списк поспіль, то слід виконати таки алгоритм:
1. ибрати перши з потрібних об ктів.
. Натисн ти і не відп скати клавіш Shift.
. ибрати останні з потрібних об ктів.
4. ідп стити клавіш Shift.
Наприклад, дл виділенн гр пи фа лів від ЯСЕНИ.mp3 до ОСІНЬ.mp3 (мал. 1. ) потрібно вибрати
спочатк фа л ЯСЕНИ.mp3, потім натисн ти клавіш
Shift і, трим ючи , вибрати фа л ОСІНЬ.mp3 та
відп стити клавіш Shift.
сі об кти в пап і мо на виділити, виконавши
Правка
Виділити все або натисн вши спол чен- Мал. 1.66. писок фа лів
н клавіш Ctrl + А в пап і, а тако на Робочому столі.
пера і копіювання, переміщення, видалення та відновлення над виділеною гр пою об ктів зді снюютьс за тими самими алгоритмами, о операі над окремими об ктами.
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Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
Створення об’єктів

1. Зàпуñòіòü пðîгðàму Провідник.
2. Сòâîðіòü íà Робо÷ому стоëі пàпêу з імåíåм Ìоÿ а ка.
3. Сòâîðіòü у íій пàпêè: Ìаë нки, Тексти, Документи.
4. Сòâîðіòü у пàпці Тексти òåêñòîâèй äîêумåíò твір . x , âèêîðèñòîâуючè êîмàíäу творити êîíòåêñòíîгî мåíю. Для
цüîгî:
1. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Тексти.
2. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю âілüíîгî âіä îб’єêòіâ міñця
робо÷оãо оëÿ.
3. Âèêîíàйòå Ñòâîðèòè
Òåêñòîâèé äîêóìåíò.
4. Зàміíіòü зàпðîпîíîâàíå ім’я фàйлà íà твір . x .
5. Нàòèñíіòü êлàâішу n .
5. Âіäêðèйòå пàпêу Ìаë нки і ñòâîðіòü у íій òîчêîâèй мàлюíîê ãрафіка .
, âèêîðèñòîâуючè êíîпêу творити
у гðупі åлåмåíòіâ твореннÿ íà âêлàäці Îсновне трі÷ки.
Для цüîгî:
1. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Ìаë нки.
2. Âèêîíàйòå Îñíîâíå
Ñòâîðåííÿ
Ñòâîðèòè
Òî÷êîâèé ìàëþíîê.
3. Зàміíіòü зàпðîпîíîâàíå ім’я фàйлà íà ãрафіка .
.
4. Нàòèñíіòü êлàâішу n .
6. Сòâîðіòü äîêумåíò i oso
i Wo d з імåíåм довідка .do
у пàпці Документи, âèêîðèñòîâуючè êíîпêу творити
.
7. Сòâîðіòü пàпêу Ярëики íà Робо÷ому стоëі, âèêîðèñòîâуючè
êíîпêу творити
.
8. Сòâîðіòü у цій пàпці яðлèêè äля âñіх фàйліâ, яêі âè ñòâîðèлè ðàíішå. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю âілüíîгî âіä îб’єêòіâ міñця
робо÷оãо оëÿ âіêíà цієї пàпêè.
2. Âèêîíàйòå Ñòâîðèòè
ßðëèê.
3. Âèбåðіòü у âіêíі твореннÿ ÿрëика êíîпêу Îãëÿд і âіäêðèйòå пàпêу, яêà міñòèòü îб’єêò (íàпðèêлàä, пàпêу До
кументи), яðлèê яêîгî ñліä ñòâîðèòè.
4. Âèбåðіòü пîòðібíèй îб’єêò (íàпðèêлàä, фàйл довід
ка .do ).
5. Âèбåðіòü êíîпêу ÎÊ.
6. Âèбåðіòü êíîпêу Даëі.
7. Уâåäіòü у пîлå Введіть ім ÿ ÿрëика íîâå ім’я яðлèêà, íàпðèêлàä Посиëаннÿ на довідка .
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Ðîçäië 1
8. Âèбåðіòü êíîпêу отово.
9. Пîâòîðіòü îпèñàíі âèщå äії äля ñòâîðåííя âñіх зàзíàчåíèх яðлèêіâ.
9. Сòâîðіòü пàпêу Ко іÿ íà Робо÷ому стоëі.
Копіювання та переміщення об’єктів

1. Сêîпіюйòå фàйл твір . x з пàпêè Тексти â пàпêу Ко іÿ,
âèêîðèñòîâуючè зàñîбè пðîгðàмè Провідник. Для цüîгî:
1. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Тексти.
2. Âèбåðіòü фàйл твір . x .
3. Âèêîíàйòå Îñíîâíå
Áóôåð îáìіíó
Êîïіþâàòè.
4. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Ко іÿ.
5. Âèêîíàйòå Îñíîâíå
Áóôåð îáìіíó
Âñòàâèòè.
2. Сêîпіюйòå фàйл ãрафіка .
з пàпêè Ìаë нки â пàпêу
Ко іÿ, âèêîðèñòîâуючè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà. Для цüîгî:
1. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Ìаë нки.
2. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю фàйлà ãрафіка .
.
3. Âèбåðіòü êîмàíäу Ко і вати.
4. Зðîбіòü пîòîчíîю пàпêу Ко іÿ.
5. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю âілüíîгî âіä îб’єêòіâ міñця
робо÷оãо оëÿ âіêíà цієї пàпêè.
6. Âèбåðіòü êîмàíäу Вставити.
3. Сêîпіюйòå фàйл довідка .do з пàпêè Документи â пàпêу
Ко іÿ.
4. Пåðåміñòіòü пàпêу Ярëики â пàпêу Ко іÿ.
5. Пåðåміñòіòü фàйл твір . x з пàпêè Ко іÿ â пàпêу Ìоÿ а ка.
Перейменування, видалення та відновлення об’єктів

1. Пåðåймåíуйòå пàпêу Ярëики â пàпці Ко іÿ, íàäàâшè їй
íîâå ім’я Ко іÿ ÿрëиків. Для цüîгî âèêîðèñòàйòå êîíòåêñòíå мåíю пàпêè.
2. Âèäàліòü пàпêу Ìоÿ
а ка, âèêîðèñòîâуючè êлàâішу
.
3. Âèäàліòü фàйл ãрафіка .
з пàпêè Ко іÿ, âèêîðèñòîâуючè êîíòåêñòíå мåíю îб’єêòà.
4. Âіäêðèйòå âіêíî Кошика òà âіäíîâіòü фàйл ãрафіка .
.
î âіäбулîñя
5. Очèñòіòü Кошик.
6. Зàêðèйòå âñі âіêíà.
Найважливіше в цьому пункті
Нàä фàйлàмè, пàпêàмè òà яðлèêàмè мîжíà âèêîíуâàòè òàêі äії
(îпåðàції): створення, виділення, зміна імені
ере менування ,
ко іювання, ереміщення, видалення, відновлення.
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Опåðàції íàä îб’єêòàмè зäійñíююòüñя з âèêîðèñòàííям åлåмåíòіâ êåðуâàííя âіêíà пðîгðàмè Провідник, êîмàíä êîíòåêñòíîгî
мåíю àбî з âèêîðèñòàííям ñпîлучåíü êлàâіш.
Піä чàñ âèäàлåííя îб’єêòà âіí пîòðàпляє äî ñпåціàлüíîї пàпêè
Кошик, з яêîї зà пîòðåбè йîгî мîжíà âіäíîâèòè. Об’єêò буäå âіäíîâлåíî â òîму ñàмîму міñці, зâіäêè йîгî булî âèäàлåíî. Для îñòàòîчíîгî âèäàлåííя îб’єêòіâ пîòðібíî âèêîíàòè êîмàíäу Î÷истити
кошик.
Дайте відповіді на запитання
1 . ßêèй àлгîðèòм ñòâîðåííя фàйлà
. ×èм äії піä чàñ ñòâîðåííя фàйлà âіäðізíяюòüñя âіä äій піä
чàñ ñòâîðåííя пàпêè
3 . ßê ñòâîðèòè яðлèê
4 . ßê ñòâîðèòè яðлèê îб’єêòà íà Робо÷ому стоëі
5 . ßêèй àлгîðèòм пåðåймåíуâàííя пàпêè з âèêîðèñòàííям
êîíòåêñòíîгî мåíю
6 . ×èм îпåðàція êîпіюâàííя âіäðізíяєòüñя âіä îпåðàції пåðåміщåííя
7 . Для чîгî âèêîðèñòîâуєòüñя ñпåціàлüíà пàпêà Кошик
8 . ßê âіäíîâèòè з Кошика âèäàлåíèй îб’єêò уñі îб’єêòè
9 . ßê âèäілèòè гðупу ñуміжíèх îб’єêòіâ
Виконайте завдання
1 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм ñòâîðåííя фàйлà
òîчêîâîгî мàлюíêà е заж.
у пàпці Ìої маë нки, яêà
ðîзміщåíà â пàпці Ìої документи. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм.
. Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм ñòâîðåííя яðлèêà
пðèñòðîю збåðåжåííя äàíèх (íàпðèêлàä, äèñêà :) íà Ро
бо÷ому стоëі. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм.
3 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм пåðåймåíуâàííя
ñòâîðåíîгî ðàíішå фàйлà òîчêîâîгî мàлюíêà е заж.
.
Нîâå ім’я Îсінні ëіс.
. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм.
4 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм пåðåміщåííя ñòâîðåíîгî ðàíішå фàйлà òîчêîâîгî мàлюíêà Îсінні ëіс.
,
щî ðîзміщåíèй у пàпці Ìої маë нки пàпêè Ìої докумен
ти, у âàшу пàпêу. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм.
5 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм âèäàлåííя ñòâîðåíîгî ðàíішå фàйлà òîчêîâîгî мàлюíêà Îсінні ëіс.
з
âàшîї пàпêè. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм.
6 . Зàпèшіòü у зîшèò ñлîâåñíèй àлгîðèòм âіäíîâлåííя з
Кошика âèäàлåíîгî ðàíішå фàйлà òîчêîâîгî мàлюíêà
Îсінні ëіс.
.
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7 . Сòâîðіòü у âàшій пàпці ñуêупíіñòü пàпîê і фàйліâ зà зðàзêîм,
пîäàíèм íà мàлюíêу 1.67.

Мал. 1.67

ПÐÀКÒÈ×НÀ ÐО ОÒÀ № 1
«Операці ї на д папками, файлами, ярликами»

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Зàпуñòіòü пðîгðàму Провідник.
2. Сòâîðіòü у пàпці, уêàзàíій учèòåлåм, пàпêу Ìої фото.
3. У пàпці Ìої фото ñòâîðіòü пàпêè Ìандрівка до ëісу òà Ìан
дрівка до Ки ва.
4. Сêîпіюйòå з уêàзàíîї âчèòåлåм пàпêè (íàпðèêлàä, Роздіë
Практи÷на робота ) äî пàпêè Ìої фото пàпêу Ìаë нки.
5. Пåðåймåíуйòå цю пàпêу, íàäàâшè їй ім’я Ìаë нки квітів.
6. Сòâîðіòü у пàпці Ìаë нки квітів фàйлè òîчêîâèх мàлюíêіâ
Ìаëьви.
òà арвінок.
.
7. Пåðåміñòіòü з уêàзàíîї âчèòåлåм пàпêè (íàпðèêлàä, Роз
діë
Практи÷на робота
Ôото одороже ) äî пàпêè
Ìандрівка до Ки ва фàйлè Київ .
òà Київ . .
8. Пåðåймåíуйòå ñêîпійîâàíèй фàйл Київ .
íà Андріївська
ерква. , à фàйл Київ .
íà ре атик. .
Додаткове завдання. Сòâîðіòü у пàпці Ìої фото яðлèê фàйлà Андріївська ерква. .
9. Âèäàліòü з пàпêè Ìаë нки квітів пàпêу Ре родук ії òà
фàйл Квіти.
.
10. Пåðåгляíüòå âміñò Кошика âàшîгî êîмп’юòåðà. ßêі зі щîйíî
âèäàлåíèх îб’єêòіâ ðîзміщåíі â Кошику
11. Зà âêàзіâêîю âчèòåля âіäíîâіòü âèäàлåíі îб’єêòè.
12. Пðîäåмîíñòðуйòå ðåзулüòàòè âèêîíàííя зàâäàíü учèòåлю.
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Розділ 2. Мережеві технології та Інтернет
Ó öüîìó ðîçäіëі
âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

роботу з папками та файлами
в локальній мережі

пошук даних в Інтернеті,
їх критичне оцінювання
та завантаження
авторське право в Інтернеті

правила безпечного користування
послугами Інтернету

використання ресурсів Інтернету
для навчання
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2.1. ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА.
ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ПАПОК
. У чîму пîлягàє іíфîðмàційíèй пðîцåñ пåðåäàâàííя пîâіäîмлåíü
. î òàêå êîмп’юòåðíà мåðåжà
3. ßê ñêîпіюâàòè фàйл з îäíієї пàпêè äî іíшîї ßê âèäàлèòè
фàйл àбî пàпêу
ПОНЯТТЯ ПРО КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Âàжêî уяâèòè ñучàñíèй ñâіò бåз îбміíу пîâіäîмлåííямè між
люäüмè. Ëюäè пåðåäàюòü îäíå îäíîму пîâіäîмлåííя, ñпілêуючèñü
піä чàñ îñîбèñòîї зуñòðічі, òåлåфîíîм, пîшòîю òîщî. Кîлè âèíèêàє
пîòðåбà пåðåäàòè пîâіäîмлåííя àбî äåяêі фàйлè з îäíîгî êîмп’юòåðà
íà іíшèй, òî цå мîжíà зðîбèòè з âèêîðèñòàííям ðізíèх íîñіїâ äàíèх флåшêè, îпòèчíîгî äèñêà òà іíшèмè ñпîñîбàмè.
å îäíèм
зàñîбîм пåðåäàâàííя äàíèх є ком
терні мережі.
Ком
терна мережа
цå ñуêупíіñòü êîмп’юòåðіâ òà іíшèх
пðèñòðîїâ, щî з’єäíàíі між ñîбîю äля îбміíу äàíèмè òà ñпілüíîгî
âèêîðèñòàííя пðèñòðîїâ, пðîгðàмíèх зàñîбіâ і äàíèх.
Нà мàлюíêу 2.1 пîêàзàíî пðèêлàä êîмп’юòåðíîї мåðåжі. Дî мåðåжі мîжíà піäêлючèòè, êðім êîмп’юòåðіâ, пðèíòåðè, âåб-êàмåðè,
ñêàíåðè òà іíші пðèñòðîї.

Мал. 2.1. Приклад з днанн комп ютерів

мере

Зàâäяêè âèêîðèñòàííю êîмп’юòåðíèх мåðåж змåíшуєòüñя чàñ
íà пåðåäàâàííя äàíèх, ðîзшèðюєòüñя äîñòуп êîðèñòуâàчіâ äî
іíфîðмàційíèх мàòåðіàліâ, зàîщàäжуюòüñя êîшòè íà пðèäбàííя
пðîгðàмíîгî зàбåзпåчåííя òà îблàäíàííя, яêèм мîжíà ñпілüíî
êîðèñòуâàòèñя пî мåðåжі.
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ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА

Кîмп’юòåðíі мåðåжі мîжуòü
ëобаëьни (лàò. globe зåмíà
з’єäíуâàòè ðізíу êілüêіñòü êîм- êуля) òîй, щî íàлåжèòü äî
п’юòåðіâ òà îхîплюâàòè ðізíі зà ðîз- âñüîгî ñâіòу, пîшèðюєòüñя íà
міðîм òåðèòîðії.
âåñü ñâіò.
Âè âжå пðàцюâàлè з êîмп’юòåðíîю мåðåжåю Іíòåðíåò і зíàєòå,
щî âîíà з’єäíує мілüйîíè êîмп’ю- Локаëьни (лàò. locus
òåðіâ з ðізíèх чàñòèí ñâіòу. Òîму Іí- міñцå) міñцåâèй, òîй, щî íå
òåðíåò íàзèâàюòü ãëобаëьно мåðå- âèхîäèòü зà âèзíàчåíі мåжі.
жåю.
Мåðåжу, щî з’єäíує êîмп’юòåðè òà іíші пðèñòðîї, ðîзòàшîâàíі íà
пîðіâíяíî íåâåлèêій âіäñòàíі îäèí âіä îäíîгî, зàзâèчàй у мåжàх îäíієї àбî êілüêîх ñуñіäíіх буäіâåлü, íàзèâàюòü ëокаëьно . Ëîêàлüíі
мåðåжі ñòâîðююòü äля пîòðåб íàâчàлüíèх зàêлàäіâ, бàíêіâ, ñупåðмàðêåòіâ òîщî. У лîêàлüíій мåðåжі мîжå буòè âіä äâîх äî êілüêîх
òèñяч êîмп’юòåðіâ.
Нàпåâíå, êîмп’юòåðè âàшîгî íàâчàлüíîгî зàêлàäу òàêîж з’єäíàíî
â лîêàлüíу мåðåжу. Зàâäяêè цüîму учíі мîжуòü îòðèмуâàòè äîñòуп
äî фàйліâ з íàâчàлüíèмè мàòåðіàлàмè, щî збåðігàюòüñя íà íîñіях äàíèх учèòåлüñüêîгî êîмп’юòåðà àбî êîмп’юòåðіâ бібліîòåêè. Учèòåлü
мàє мîжлèâіñòü пî мåðåжі пåðåгляäàòè фàйлè з ðåзулüòàòàмè учíіâñüêèх пðàêòèчíèх ðîбіò. Для äðуêуâàííя мàòåðіàліâ з буäü-яêîгî
êîмп’юòåðà мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè ñпілüíèй пðèíòåð, піäêлючåíèй
äî îäíîгî з êîмп’юòåðіâ мåðåжі. Ëèшå îäèí êîмп’юòåð íàâчàлüíîгî
зàêлàäу мîжå мàòè зâ’язîê з Іíòåðíåòîм, àлå зàâäяêè лîêàлüíій мåðåжі äîñòуп äî Іíòåðíåòу îòðèмуюòü êîðèñòуâàчі âñіх êîмп’юòåðіâ.
Для пîбуäîâè лîêàлüíîї мåðåжі пîòðібíî êîжåí êîмп’юòåð
з’єäíàòè зі ñпåціàлüíèм пðèñòðîєм, яêèй пðèзíàчåíî äля пåðåñèлàííя äàíèх між êîмп’юòåðàмè. Òàêі пðèñòðîї íàзèâàюòü комуні
ка і ними. З’єäíàííя зäійñíюєòüñя äðîòàмè àбî зà бåзäðîòîâîю
òåхíîлîгією. Для îðгàíізàції ðîбîòè мåðåжі òàêîж пîòðібíî мàòè
ñпåціàлüíå пðîгðàмíå зàбåзпåчåííя.
ПЕРЕГЛЯД СПИСК У ІМЕН КОМП’ЮТЕРІВ
У ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Кîжåí êîмп’юòåð у мåðåжі мàє ім’я. Нàпðèêлàä, êîмп’юòåð, з
яêèм пðàцює âчèòåлü, мîжå мàòè ім’я
0 (àíгл. teacher
учèòåлü), êîмп’юòåðè учíіâ
0 0 , 0 0 òîщî.
Â îпåðàційíій ñèñòåмі Windows 0 у ліâій чàñòèíі âіêíà Провід
ника є îб’єêò Ìережа (мàл. 2.2). ßêщî âèбðàòè цåй зíàчîê, òî â
Робо÷і обëасті âіêíà Провідника âіäîбðàзяòüñя яðлèêè êîмп’юòåðіâ, уâімêíåíèх і піäêлючåíèх äî мåðåжі â цåй мîмåíò. ßðлèêè
êîмп’юòåðіâ мåðåжі òàêîж мîжíà пîбàчèòè â ліâій чàñòèíі âіêíà
Провідника, яêщî ðîзêðèòè ñпèñîê îб’єêòà Ìережа.
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Мал. 2.2. рлики комп ютерів локально мере і
вікні Провідника
Windows 10
Для тих, хто працює з ОС Windows XP
Дл перегл д списк імен комп ютерів, підключених до локально мере і, в
опера і ні системі Windows XP потрібно:
1. иконати Пуск Мережне оточення або двічі кла н ти на значк Мережна Робочому столі.
не оточення
. ибрати команд Показати комп’ютери робочої групи списк Мережні
завдання в ліві частині вікна Мережне оточення, о відкрилос .
рез льтаті в Робочій області вікна Провідника відобраз тьс рлики всіх
дост пних
е момент комп ютерів локально мере і (мал. . ).

Мал. 2.3. ікно Провідника з рликами комп ютерів мере і в

Windows XP
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Для тих, хто працює з ОС Linux
версі Lubuntu
Linux дл перегл д списк імен комп ютерів мере і потрібно відкрити вікно фа лового менед ера та виконати Перехід
Мережа.
Робочій області вікна фа лового менед ера відобра атим тьс рлики комп ютерів і мере , дост п до ких мо е б ти отримано (мал. .4).

Мал. 2.4. ікно фа лового менед ера з рликами мере евих комп ютерів
і дост пних мере в
Linux

РОБОТА З ПАПКАМИ ТА ФАЙЛАМИ
В ЛОКАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

Для òîгî щîб êîðèñòуâàчі мîглè пðàцюâàòè з фàйлàмè òà пàпêàмè äåяêîї пàпêè, ðîзміщåíîї íà îäíîму з êîмп’юòåðіâ мåðåжі, äî
íåї мàє буòè âіäêðèòî с іëьни досту . Дîñòуп мîжå буòè пîâíèм
àбî чàñòêîâèм.
ßêщî âàм пîòðібíî пðàцюâàòè з фàйлàмè äåяêîї пàпêè, äî яêîї
âіäêðèòî ñпілüíèй äîñòуп íà êîмп’юòåðі â мåðåжі, òî ñліä:
âіäêðèòè ñпèñîê імåí êîмп’юòåðіâ мåðåжі
âіäêðèòè ñпèñîê пàпîê зі ñпілüíèм äîñòупîм пîòðібíîгî êîмп’юòåðà, äâічі êлàцíуâшè íà йîгî яðлèêу
âіäêðèòè âіêíî пîòðібíîї пàпêè, äî яêîї âіäêðèòî ñпілüíèй äîñòуп пî мåðåжі, äâічі êлàцíуâшè íà її зíàчêу.
Нà мàлюíêу 2.5 пîêàзàíî âіêíî Провідника зі ñпèñêîм імåí пàпîê
êîмп’юòåðà â мåðåжі â ОС Windows 0, à íà мàлюíêу 2.6 â ОС Linux.
Опåðàції íàä фàйлàмè òà пàпêàмè íà буäü-яêîму êîмп’юòåðі â
лîêàлüíій мåðåжі âèêîíуюòüñя зà àлгîðèòмàмè, яêі âè зíàєòå. Àлå
ñòâîðåííя, пåðåймåíуâàííя òà âèäàлåííя фàйліâ і пàпîê у пàпці зі
ñпілüíèм äîñòупîм íà мåðåжåâîму êîмп’юòåðі мîжлèâі лèшå зà
умîâè, щî äî цієї пàпêè âіäêðèòî пîâíèй äîñòуп. Òàêîж ñліä мàòè
íà уâàзі, щî îб’єêò, âèäàлåíèй íà êîмп’юòåðі â мåðåжі, íå пîòðàпляє äî Кошика, òîму йîгî íåмîжлèâî âіäíîâèòè.
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Мал. 2.5. писок папок зі спільним дост пом комп ютера
з іменем SERVER вікні Провідника
Windows 10

Мал. 2.6. писок папок зі спільним дост пом комп ютера з іменем 206-06
вікні фа лового менед ера OC Linux
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Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå ñпèñîê êîмп’юòåðіâ лîêàлüíîї мåðåжі. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå âіêíî пðîгðàмè Провідник.
2. Âèбåðіòü зíàчîê îб’єêòà Ìережа â ліâій чàñòèíі âіêíà.
Сêілüêè êîмп’юòåðіâ äîñòупíî пî мåðåжі ßêі їх імåíà
2. З’яñуйòå â учèòåля ім’я êîмп’юòåðà â мåðåжі, íà яêîму є
пàпêè зі ñпілüíèм äîñòупîм.
3. Дâічі êлàцíіòü íà яðлèêу âêàзàíîгî êîмп’юòåðà. Дî яêîї
êілüêîñòі пàпîê íà êîмп’юòåðі âіäêðèòî ñпілüíèй äîñòуп
4. Âіäêðèйòå пàпêу íà êîмп’юòåðі â мåðåжі, уêàзàíу âчèòåлåм, íàпðèêлàä пàпêу В рава . . Сêілüêè фàйліâ міñòèòüñя â пàпці
5. Âіäêðèйòå îäèí з фàйліâ íà âêàзàíîму êîмп’юòåðі, íàпðèêлàä фàйл в рава . .5. x . ×è є âіäміííîñòі у âіäêðèòòі
фàйліâ íà âàшîму êîмп’юòåðі òà íà іíшîму êîмп’юòåðі
â мåðåжі Зàêðèйòå âіêíî пðîгðàмè, у яêій пåðåгляäàâñя
âміñò фàйлà.
6. Сêîпіюйòå фàйл, уêàзàíèй учèòåлåм, íàпðèêлàä в ра
ва . . . x , з êîмп’юòåðà â мåðåжі äî âàшîї пàпêè íà
êîмп’юòåðі, з яêèм âè пðàцюєòå бåзпîñåðåäíüî.
7. Сòâîðіòü у âàшій пàпці íà âàшîму êîмп’юòåðі òåêñòîâèй
äîêумåíò, імåíåм яêîгî буäå âàшå пðізâèщå упèшіòü у äîêумåíò âàшå пðізâèщå òà ім’я.
8. Пåðåміñòіòü ñòâîðåíèй фàйл з âàшîгî êîмп’юòåðà äî âêàзàíîї âчèòåлåм пàпêè, íàпðèêлàä В рава . , íà êîмп’юòåðі
â мåðåжі.
9. Зàêðèйòå âñі âіäêðèòі âіêíà.
Найважливіше в цьому пункті
Ком
терна мережа ñуêупíіñòü êîмп’юòåðіâ òà іíшèх пðèñòðîїâ (êîмуíіêàційíèх, пðèíòåðіâ, ñêàíåðіâ, âåб-êàмåð), щî
з’єäíàíі між ñîбîю äля îбміíу äàíèмè òà ñпілüíîгî âèêîðèñòàííя
цèх пðèñòðîїâ, пðîгðàмíèх зàñîбіâ, äàíèх.
Локаëьна мережа цå êîмп’юòåðíà мåðåжà, щî з’єäíує êîмп’юòåðè
òà іíші пðèñòðîї, ðîзміщåíі íà пîðіâíяíî íåâåлèêій âіäñòàíі îäèí âіä
îäíîгî, зàзâèчàй у мåжàх îäíієї àбî êілüêîх ñуñіäíіх буäіâåлü.
Для пåðåгляäу ñпèñêу імåí êîмп’юòåðіâ лîêàлüíîї мåðåжі
ñліä âіäêðèòè âіêíî Провідника òà âèбðàòè зíàчîê îб’єêòà Ìережа
â ліâій чàñòèíі âіêíà.
îб âіäêðèòè ñпèñîê пàпîê мåðåжåâîгî êîмп’юòåðà, äî яêèх
âіäêðèòî ñпілüíèй äîñòуп, пîòðібíî äâічі êлàцíуòè íà яðлèêу цüîгî
êîмп’юòåðà.
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Опåðàції íàä фàйлàмè òà пàпêàмè íà мåðåжåâîму êîмп’юòåðі
âèêîíуюòüñя зà àлгîðèòмàмè, яêі âè âжå зíàєòå. Сòâîðåííя, пåðåймåíуâàííя òà âèäàлåííя фàйліâ і пàпîê у пàпці зі ñпілüíèм äîñòупîм мîжлèâі лèшå зà умîâè, щî äî цієї пàпêè âіäêðèòî пîâíèй
äîñòуп. Об’єêò, âèäàлåíèй íà êîмп’юòåðі â мåðåжі, íå пîòðàпляє äî
Кошика, òîму йîгî íåмîжлèâî âіäíîâèòè.
Дайте відповіді на запитання
1.
.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

î òàêå êîмп’юòåðíà мåðåжà
ßêå пðèзíàчåííя êîмп’юòåðíèх мåðåж
ßêу мåðåжу íàзèâàюòü лîêàлüíîю
ßêі пðèñòðîї пîòðібíі äля пîбуäîâè лîêàлüíîї мåðåжі
ßêі пåðåâàгè äля íàâчàлüíîгî пðîцåñу íàäàє лîêàлüíà мåðåжà íàâчàлüíîгî зàêлàäу
ßê пåðåгляíуòè ñпèñîê імåí êîмп’юòåðіâ лîêàлüíîї мåðåжі
ßê мîжíà âіäêðèòè ñпèñîê пàпîê мåðåжåâîгî êîмп’юòåðà,
äî яêèх уñòàíîâлåíî ñпілüíèй äîñòуп
ßêі îпåðàції íàä фàйлàмè òà пàпêàмè мîжíà âèêîíàòè íà
âіääàлåíîму êîмп’юòåðі
×èм âіäðізíяєòüñя âèäàлåííя îб’єêòіâ íà мåðåжåâîму êîмп’юòåðі âіä âèäàлåííя íà êîмп’юòåðі, з яêèм âè пðàцюєòå
бåзпîñåðåäíüî

Виконайте завдання
1 . Сêлàäіòü àлгîðèòм âіäêðèòòя ñпèñêу пàпîê мåðåжåâîгî
êîмп’юòåðà з імåíåм У÷ень .
. Сêлàäіòü àлгîðèòм пåðåміщåííя фàйлà завданнÿ . . .do
з пàпêè Ìої документи âàшîгî êîмп’юòåðà â пàпêу
авданнÿ . мåðåжåâîгî êîмп’юòåðà з імåíåм У÷итеëь.
Âèêîíàйòå ñêлàäåíèй àлгîðèòм.
3 . Сêлàäіòü àлгîðèòм êîпіюâàííя фàйлà завданнÿ . .3.do
з пàпêè авданнÿ . мåðåжåâîгî êîмп’юòåðà з імåíåм
У÷итеëь у пàпêу Ìої документи âàшîгî êîмп’юòåðà.
4 . Âіäêðèйòå íà мåðåжåâîму êîмп’юòåðі, уêàзàíîму âчèòåлåм, пàпêу, íàпðèêлàä авданнÿ . . Âіäêðèйòå фàйл
завданнÿ . .4.do , щî міñòèòüñя â цій пàпці. Упèшіòü у
äîêумåíò âàшå пðізâèщå òà ім’я. Зàêðèйòå âіêíî òåêñòîâîгî пðîцåñîðà, збåðåжіòü зміíè у фàйлі.
5 . Сòâîðіòü у âàшій пàпці пàпêу, імåíåм яêîї буäå âàшå пðізâèщå. Âіäêðèйòå íà мåðåжåâîму êîмп’юòåðі, уêàзàíîму
âчèòåлåм, пàпêу, íàпðèêлàä авданнÿ . . Сêîпіюйòå äî
цієї пàпêè щîйíî ñòâîðåíу пàпêу з âàшîгî êîмп’юòåðà.
. Сòâîðіòü пðåзåíòàцію ережи рироду. Уñòàâòå íà îäèí
ñлàйä пðåзåíòàції зîбðàжåííя, щî äåмîíñòðуюòü шêіäлè68
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âі äля пðèðîäè äії люäåй, íà іíшèй ñлàйä
êîðèñíі äії.
Зîбðàжåííя äля пðåзåíòàції ñêîпіюйòå з пàпêè авданнÿ
. . , щî міñòèòüñя íà êîмп’юòåðі âчèòåля â лîêàлüíій мåðåжі. Гîòîâу пðåзåíòàцію збåðåжіòü у òій ñàмій пàпці. Ім’я
фàйлà з пðåзåíòàцією âàшå пðізâèщå.
7 . Об’єäíàйòåñü у гðупу із чîòèðüîх учíіâ äля ñòâîðåííя пðåзåíòàції, äî яêîї буäуòü уñòàâлåíі зîбðàжåííя ñêлàäîâèх
êîмп’юòåðà з піäпèñàмè. Ðîзпîäіліòü між ñîбîю зàâäàííя
зі ñòâîðåííя â ñåðåäîâèщі гðàфічíîгî ðåäàêòîðà умîâíèх
зîбðàжåíü îêðåмèх ñêлàäîâèх êîмп’юòåðà: ñèñòåмíîгî
блîêà, мîíіòîðà, êлàâіàòуðè, мèші. Сòâîðіòü îêðåмі зîбðàжåííя íà ñâîїх êîмп’юòåðàх, збåðåжіòü їх у фàйлàх, пåðåміñòіòü фàйлè â пàпêу зі ñпілüíèм äîñòупîм íà îäíîму з
êîмп’юòåðіâ учàñíèêіâ гðупè. Сòâîðіòü у цій пàпці пðåзåíòàцію. Нà пåðшîму ñлàйäі ââåäіòü зàгîлîâîê «Кîмп’юòåð»,
íà äðугîму «Сêлàäîâі êîмп’юòåðà» і âñòàâòå зîбðàжåííя
зі ñòâîðåíèх фàйліâ. Піäпèшіòü уñòàâлåíі зîбðàжåííя. Нà
òðåòüîму ñлàйäі ââåäіòü зàгîлîâîê «Нàшà гðупà» òà зàзíàчòå àâòîðіâ зîбðàжåíü
хòî з учàñíèêіâ гðупè й íà яêèх
êîмп’юòåðàх їх ñòâîðюâàâ. Збåðåжіòü пðåзåíòàцію у фàйлі
з імåíåм завданнÿ . .7.

2.2. ПОШУК ВIДОМОСТЕЙ В IНТЕРНЕТI
ТА ЇЇХ
Х КРИТИЧНЕ ОЦIНЮВАННЯ
. î òàêå Іíòåðíåò
. î òàêå âåб-ñòîðіíêà âåб-ñàйò гіпåðпîñèлàííя
3. ßê âіäêðèòè у âіêíі бðàузåðà âåб-ñòîðіíêу із зàäàíîю àäðåñîю
ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ

Âè âжå зíàєòå, Інтернет (àíгл. inter між, net мåðåжà) цå
íàйбілüшà òà íàйâіäîмішà із ñучàñíèх глîбàлüíèх мåðåж, щî
îб’єäíує êîмп’юòåðè òà êîмп’юòåðíі мåðåжі âñüîгî ñâіòу.
З Іíòåðíåòу êîжíà люäèíà мîжå îòðèмàòè ціêàâі òà êîðèñíі âіäîмîñòі. Гîòуючèñя äî уðîêу уêðàїíñüêîї ліòåðàòуðè, учíі шуêàюòü
òåêñòè ліòåðàòуðíèх òâîðіâ. Кîгîñü ціêàâляòü ðåзулüòàòè фуòбîлüíèх мàòчіâ, іíшèх пîðàäè з уòðèмàííя äîмàшíіх òâàðèí. Âіäîмîñòі â Іíòåðíåòі ðîзміщуюòüñя íà веб сторінках. Âåб-ñòîðіíêè мîжуòü міñòèòè òåêñò, зîбðàжåííя, зâуê, âіäåî, àíімàцію òîщî.
Âàм âіäîмî, щî êîжíà âåб-ñòîðіíêà мàє ñâîю адресу â Іíòåðíåòі,
зíàючè яêу мîжíà îòðèмàòè äîñòуп äî цієї ñòîðіíêè. Нàпðèêлàä,
robotica.in.ua àäðåñà âåб-ñòîðіíêè, пðèñâячåíîї учàñòі уêðàїíñüêèх
êîмàíä â îлімпіàäàх з ðîбîòîòåхíіêè, scratch.mit.edu àäðåñà âåб69
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ñòîðіíêè, íà яêій äåмîíñòðуюòüñя пðîåêòè, âèêîíàíі â ñåðåäîâèщі
ðîзðîбêè àлгîðèòміâ Scratch.
Для òîгî щîб пðîñòішå пåðåхîäèòè âіä пåðåгляäу îäíієї âåб-ñòîðіíêè äî іíшîї, âèêîðèñòîâуюòü ãі ер осиëаннÿ. Гіпåðпîñèлàííя
âêàзує íà âåб-ñòîðіíêу з пåâíîю àäðåñîю, яê яðлèê âêàзує íà äåяêèй фàйл àбî пàпêу. Нà âåб-ñòîðіíці гіпåðпîñèлàííя мîжå буòè
пîâ’язàíå з äåяêèм òåêñòîм, зîбðàжåííям àбî іíшèм îб’єêòîм.
Гðупу âåб-ñòîðіíîê, щî пîâ’язàíі гіпåðпîñèлàííямè òà íàлåжàòü
пåâíîму âлàñíèêу, íàзèâàюòü веб са том (àíгл. web пàâуòèíà, site
міñцå). Зàзâèчàй âåб-ñòîðіíêè îäíîгî ñàйòу мàюòü îäíàêîâå îфîðмлåííя òà ñпілüíу òåмàòèêу. У íèх зäåбілüшîгî îäíàêîâà пåðшà чàñòèíà
àäðåñè, щî ñêлàäàєòüñя зі ñêîðîчåíü ñліâ, ðîзäілåíèх êðàпêàмè.
Âлàñíі âåб-ñàйòè є у íàâчàлüíèх зàêлàäіâ, ñпîðòèâíèх êîмàíä,
бібліîòåê, мàгàзèíіâ, бàíêіâ, àåðîпîðòіâ òîщî, à òàêîж â îêðåмèх
люäåй. Нàпðèêлàä, є ñàйò уðяäу Уêðàїíè Урÿдови
ортаë, ñàйò
Íа іонаëьна бібëіотека України дëÿ діте , ñàйò Íа іонаëьни
музе історії України òà іíші.
У êîжíîгî âåб-ñàйòу є âåб-ñòîðіíêà, щî пðèзíàчåíà äля пîчàòêу
пåðåгляäу ñàйòу. Òàêу ñòîðіíêу íàзèâàюòü ãоëовно , àбî домаш
ньо . Àäðåñîю âåб-ñàйòу ââàжàєòüñя àäðåñà йîгî äîмàшíüîї ñòîðіíêè. Нàпðèêлàä, àäðåñîю âåб-ñàйòу Îстрів знань є ostriv.in.ua
(мàл. 2.7), ñàйòу
scratch.mit.edu, ñàйòу Пернаті друзі
pernatidruzi.org.ua òîщî.

Мал. 2.7. оловна сторінка са т Острів знань

РОБОТА З ВЕБ-БРАУЗЕРОМ

ßê âè зíàєòå, äля пåðåгляäу âåб-ñòîðіíîê пðèзíàчåíî веб
браузери (àíгл. browse
пåðåгляäàòè). Пðèêлàäàмè бðàузåðіâ є
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x o
, i oso
d
. Нàйпîпуляðíішèм â Уêðàїíі íà
пîчàòîê 2018 ðîêу, зà äàíèмè êîмпàíії i i )n , буâ бðàузåð
oo
o , з яêèм мè й буäåмî пðàцюâàòè.
Âіêíà бðàузåðіâ піñля зàпуñêу мîжуòü мàòè ðізíèй âèгляä, àлå
âñі âîíè мàюòü òàêі îäíàêîâі îб’єêòè:
пîлå àäðåñè
êíîпêè íàâігàції В еред, Íазад àбî пîäібíі
êíîпêè êåðуâàííя âіêíîм
ðîбîчà îблàñòü äля âіäîбðàжåííя âåб-ñòîðіíêè
òîщî.
У ñучàñíèх бðàузåðàх âåб-ñòîðіíêè мîжíà âіäêðèâàòè íà îêðåмèх âêлàäêàх. Нà мàлюíêу 2.8 пîäàíî âèгляä âіêíà бðàузåðà
oo
o
з òðüîмà âåб-ñòîðіíêàмè, зàâàíòàжåíèмè äля пåðåгляäу íà ðізíèх âêлàäêàх. Нà яðлèêàх âêлàäîê âіäîбðàжàюòüñя
íàзâè âåб-ñòîðіíîê: оëовна сторінка Íа іонаëьної бібëіотеки
України дëÿ діте , Îстрів знань, 7 ÷удес України.
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4
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7

2

8

1

1. Робоча область
2. нопки навіга і
3. рлики вкладок
4. нопка закритт вкладки
5. Поле адреси

6.
7.
8.

нопка Нова вкладка
нопки кер ванн вікном
нопка налашт ванн та
кер ванн Google Chrome

Мал. 2.8. игл д вікна програми Google Chrome

Для òîгî щîб âіäêðèòè у âіêíі бðàузåðà âåб-ñòîðіíêу, мîжíà
ââåñòè її àäðåñу â оëе адреси òà íàòèñíуòè êлàâішу n .
Зàзâèчàй з êîжíîї âåб-ñòîðіíêè мîжíà пåðåйòè äî пåðåгляäу іíшèх, âèêîðèñòîâуючè гіпåðпîñèлàííя. Âêàзіâíèê піñля íàâåäåííя
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íà гіпåðпîñèлàííя мàє òàêèй âèгляä: . У пîäàлüшîму âèбіð îб’єêòà,
щî зâ’язàíèй гіпåðпîñèлàííям з іíшîю âåб-ñòîðіíêîю àбî з іíшèм
îб’єêòîм пîòîчíîї âåб-ñòîðіíêè, íàзèâàòèмåмî вибором ãі ер оси
ëаннÿ. Піñля âèбîðу гіпåðпîñèлàííя âіäêðèâàєòüñя іíшà âåб-ñòîðіíêà
àбî âіäбуâàєòüñя пåðåхіä äî іíшîгî міñця пîòîчíîї ñòîðіíêè.
ПОШУК ВІДОМОСТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Кілüêіñòü âіäîмîñòåй â Іíòåðíåòі äужå âåлèêà, і âîíà пîñòійíî
збілüшуєòüñя. Âè âжå зíàєòå, щî äля пîшуêу пîòðібíèх âіäîмîñòåй
мîжíà ñêîðèñòàòèñя ошуковими системами.
Пошукові системи цå âåб-ñàйòè, яêі íàäàюòü зàñîбè зðучíîгî
пîшуêу âåб-ñòîðіíîê з пîòðібíèмè мàòåðіàлàмè. Іñíує бàгàòî пîшуêîâèх ñèñòåм, íàпðèêлàä, oo
(google.com.ua), Ìета (meta.ua),
.n (ukr.net) òà іíші.
Пðèгàäàємî, яê âèêîíуâàòè пîшуê âåб-ñòîðіíîê з âèêîðèñòàííям пîшуêîâîї ñèñòåмè oo .
Для пîшуêу з âèêîðèñòàííям пîшуêîâèх ñèñòåм ñпîчàòêу пîòðібíî піäібðàòè кë ÷ові сëова àбî фрази. Ключîâі ñлîâà âèзíàчàюòü îñíîâíèй зміñò мàòåðіàліâ, яêі âè шуêàєòå. Зі ñпîлучåííя êлючîâèх ñліâ уòâîðююòüñя êлючîâі фðàзè.
Нàпðèêлàä, âàм пîòðібíî зíàйòè âіäîмîñòі äля âèêîíàííя пðîåêòу з пðèðîäîзíàâñòâà íà òåму Визначні вчені натуралісти ïðî
уêðàїíñüêèх учåíèх-пðèðîäîзíàâціâ. У òàêîму âèпàäêу êлючîâèмè
ñлîâàмè буäуòü ñлîâà: вчені, натуралісти, риродознавці, з яêèх
мîжíà уòâîðèòè пîшуêîâі фðàзè українські вчені натуралісти àбî
вчені риродознавці України.
Дàлі äля âèêîíàííя пîшуêу пîòðібíî âіäêðèòè у âіêíі бðàузåðà
гîлîâíу ñòîðіíêу пîшуêîâîї ñèñòåмè oo
з àäðåñîю google.com.ua.
Нà цій ñòîðіíці є пîлå, щî пðèзíàчåíî äля ââåäåííя êлючîâèх ñліâ
àбî фðàз (мàл. 2.9).

Мал. 2.9. Поле дл введенн ключових слів або фраз пош кові
системі Google

Пîшуê мîжå ðîзпîчàòèñя âжå піä чàñ уâåäåííя â цå пîлå êлючîâèх ñліâ. ßêщî цüîгî íå âіäбулîñя, òî пîòðібíî âèбðàòè êíîпêу
àбî íàòèñíуòè êлàâішу n . У ðåзулüòàòі у âіêíі бðàузåðà âіäîбðàзèòüñя ñпèñîê гіпåðпîñèлàíü äля пåðåхîäу íà âåб-ñòîðіíêè,
у òåêñòі яêèх пðèñуòíі êлючîâі ñлîâà (мàл. 2.10). Гіпåðпîñèлàííя âèäілåíî íàпіâжèðíèм íàêðåñлåííям, ñèмâîлè збілüшåíîгî ðîзміðу.
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Мал. 2.10. ікно бра зера з рез льтатами пош к

Піä êîжíèм гіпåðпîñèлàííям ðîзміщåíî àäðåñу âåб-ñòîðіíêè,
íà яêу âіäбуâàòèмåòüñя пåðåхіä, і êілüêà ñліâ, âèбðàíèх зі зíàйäåíîї
ñòîðіíêè. Пðîчèòàâшè їх, мîжíà зäîгàäàòèñя, чè зíàйäåòå âè íà
цій ñòîðіíці пîòðібíèй мàòåðіàл. Нàпðèêлàä, яêщî òåêñòîм
гіпåðпîñèлàííя є Видатні вчені натуралісти » Народна освіта, à
íà ñòîðіíці міñòèòüñя òåêñò Неабияку увагу вчені натуралісти
минулих століть риділяли..., òî, íàпåâíå, зíàйäåòå íà цій âåбñòîðіíці пîòðібíèй âàм мàòåðіàл.
Піä чàñ пîшуêу мîжå буòè îòðèмàíî äужå бàгàòî гіпåðпîñèлàíü.
У âіêíі бðàузåðà âіäîбðàжàюòüñя зàзâèчàй гіпåðпîñèлàííя íà
äåñяòü âåб-ñòîðіíîê. Для пåðåгляäу íàñòупíèх ðåзулüòàòіâ пîòðібíî
âèбðàòè íîмåð іíшîї ñòîðіíêè з ðåзулüòàòàмè пîшуêу â íèжíій
чàñòèíі âåб-ñòîðіíêè (мàл. 2.11).

Мал. 2.11. писок номерів веб-сторінок з рез льтатами пош к

Піñля âèбîðу гіпåðпîñèлàííя âіäпîâіäíà âåб-ñòîðіíêà âіäêðèâàєòüñя íà òій ñàмій âêлàäці у âіêíі бðàузåðà. ßêщî âè хîчåòå
пåðåгляíуòè âåб-ñòîðіíêу â іíшій âêлàäці, òî мîжíà â êîíòåêñòíîму мåíю гіпåðпîñèлàííя âèбðàòè êîмàíäу Відкрити осиëаннÿ в
нові вкëад і.
ßêщî âè зíàйшлè íà îäíій з âåб-ñòîðіíîê пîòðібíі âàм âіäîмîñòі,
òî äîцілüíî їх äîпîâíèòè, пåðåâіðèòè àбî уòîчíèòè, пåðåгляíуâшè
щå êілüêà âåб-ñòîðіíîê. ßêщî пîòðібíèй мàòåðіàл íå зíàйäåíî, òî
мîжíà зміíèòè êлючîâі ñлîâà òà âèêîíàòè пîâòîðíèй пîшуê.
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КРИТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ МАТЕРІАЛІВ,
ЗНАЙДЕНИХ В ІНТЕРНЕТІ

Дî âіäîмîñòåй, яêі âè îòðèмàлè
â ðåзулüòàòі пîшуêу â Іíòåðíåòі, ñліä
ñòàâèòèñя êðèòèчíî.
Ðîзміñòèòè мàòåðіàлè â Іíòåðíåòі
мîжå буäü-яêà люäèíà. бàгàòî ñàйòіâ,
íà яêèх люäè âèñлîâлююòü âлàñíі äумêè, жàðòè àбî чуòêè, à äåхòî і ñâіäîмèй
îбмàí. З’яâèâñя íàâіòü ñпåціàлüíèй
òåðміí фе к (àíгл. fake піäðîбêà), щî îзíàчàє íåпðàâäèâі âіäîмîñòі,
яêі люäè íàâмèñíî ðîзміщуюòü â Іíòåðíåòі. Мàòåðіàлè â Іíòåðíåòі
зàзâèчàй íіêèм íå пåðåâіðяюòüñя, à òîму âîíè мîжуòü буòè не
достовірними. х îбîâ’язêîâî пîòðібíî уòîчíюâàòè, пåðш íіж
âèêîðèñòîâуâàòè, пîðіâíюâàòè мàòåðіàлè з ðізíèх âåб-ñàйòіâ, зіñòàâляòè з òèм, щî âè âèâчàлè у шêîлі àбî чèòàлè у êíèжêàх.
Àâòîðè äåяêèх мàòåðіàліâ мîжуòü íå мàòè äîñòàòíіх зíàíü
äля пîäàííя âіäîмîñòåй, пðî яêі âèñлîâлююòü âлàñíу äумêу.
Òîму âàðòî íàмàгàòèñя з’яñуâàòè, хòî є àâòîðàмè мàòåðіàліâ, щî
âіäîмî пðî íèх, яêі щå публіêàції âîíè мàюòü. Зà цèмè äàíèмè
пðèймàюòü ðішåííя, êîму з àâòîðіâ мîжíà äîâіðяòè. ßêщî â мàòåðіàлàх ñàйòà міñòяòüñя гðàмàòèчíі пîмèлêè, òî òàêèм
мàòåðіàлàм äîâіðяòè íå âàðòî.
àгàòî люäåй бåз ñумíіâіâ âèêîðèñòîâуюòü âіäîмîñòі, щî ðîзміщåíі â іíòåðíåò-åíцèêлîпåäії Вікі едіÿ (uk.wikipedia.org). Àлå
ñліä мàòè íà уâàзі, щî ñòâîðюâàòè òà зміíюâàòè òåêñò білüшîñòі
ñòàòåй у Вікі едії мîжå буäü-хòî. Òîму ці мàòåðіàлè òàêîж пîòðібíî пåðåâіðяòè. ßêщî ñòàòòя Вікі едії àбî іíшîгî ñàйòу міñòèòü
пîñèлàííя íà іíші äжåðåлà, äîцілüíî їх пåðåгляäàòè äля уòîчíåííя âіäîмîñòåй.
×àñòèíà ñàйòіâ â Іíòåðíåòі булà ñòâîðåíà äàâíî òà із чàñîм íå
îíîâлюâàлàñя. Дåяêі âіäîмîñòі мîжуòü âèяâèòèñя застаріëими
àбî òàêèмè, щî íå âіäпîâіäàюòü ñучàñíèм íàуêîâèм пîгляäàм.
Âàðòî зâåðòàòè уâàгу íà äàòу ðîзміщåííя мàòåðіàліâ íà âåбñòîðіíці òà íà чàñ ñòâîðåííя й îíîâлåííя ñàйòу. Âіäîмîñòі пðî
чàñ ñòâîðåííя òà îñòàííüîгî îíîâлåííя ñàйòу зàзâèчàй ðîзміщуюòüñя â íèжíій чàñòèíі âåб-ñòîðіíîê, äàòà публіêàції
âåб-ñòîðіíîê у âåðхíій. ßêщî òàêі âіäîмîñòі âіäñуòíі, òî âàðòî
пîшуêàòè â òåêñòі âåб-ñòîðіíêè ñâіäчåííя пðî пåðіîä, яêîгî ñòîñуюòüñя мàòåðіàлè.
å îñîблèâî âàжлèâî, яêщî âè шуêàєòå
мàòåðіàлè пðî ñучàñíі пîäії.
Оêðåмі ñàйòè пðèзíàчåíі äля ðåêлàмè òîâàðіâ àбî пîñлуг
і зàðàäè êîмåðційíèх іíòåðåñіâ мîжуòü пîäàâàòè необ ктивні,
рекëамні âіäîмîñòі. Для îціíюâàííя äîñòîâіðíîñòі âіäîмîñòåй íà
ñàйòі âàðòî зâåðòàòè уâàгу íà ñêлàäîâі àäðåñè âåб-ñàйòу (òàбл. 2.1).
Критика (гðåц. kritike
мèñòåцòâî ðîзбèðàòè,
ñуäèòè) ðîзгляä і îціíêà
êîгîñü, чîгîñü із мåòîю
âèяâлåííя òà уñуíåííя âàä,
íåäîліêіâ, пîмèлîê.
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Таблиця

Î ін ваннÿ веб са ту за скëадовими оãо адреси
Складова Тип організації –
адреси
власника сайту

Характеристика
матеріалів

.gov

Сàйò äåðжàâíîї уñòàíîâè

Сàйò мîжå міñòèòè фàêòè òà îфіційíі
äîêумåíòè, яêі зàзâèчàй äîñòîâіðíі

.edu

Сàйò îñâіòíüîї
îðгàíізàції

Сàйò мîжå міñòèòè íàâчàлüíі мàòåðіàлè, яêі зàзâèчàй äîñòîâіðíі

.com,
.biz

Кîмåðційíі
Сàйò мîжå міñòèòè мàòåðіàлè ðåîðгàíізàції,
êлàмíîгî хàðàêòåðу, яêі мîжуòü âèбізíåñ-уñòàíîâè ñлîâлюâàòè упåðåäжåíу äумêу

ref,
referat

Сòуäåíòñüêі
ñàйòè

Сàйò міñòèòü збіðêè ðåфåðàòіâ з ðізíîмàíіòíèх òåм. Мàòåðіàлè мîжуòü
буòè зàñòàðілèмè òà íåäîñòîâіðíèмè.
Òàêі ñàйòè чàñòî ðîзпîâñюäжуюòü
шêіäлèâі пðîгðàмè

îб пåðåêîíàòèñя â òîму, чè мîжíà äîâіðяòè äàíèм з äåяêîгî
âåб-ñàйòу, ñпðîбуйòå äàòè âіäпîâіäі íà òàêі зàпèòàííя:
×è âêàзàíî, äля êîгî пðèзíàчåíî âåб-ñàйò і яêà мåòà йîгî ñòâîðåííя
×è зàзíàчåíî íà âåб-ñàйòі âіäîмîñòі пðî àâòîðà ×è є йîгî êîíòàêòíі äàíі òà мîжлèâіñòü пîñòàâèòè зàпèòàííя
×è мîжíà пîðіâíяòè âіäîмîñòі, щî міñòяòüñя íà ñòîðіíці, з äàíèмè з іíшèх äжåðåл ×è є пîñèлàííя íà іíші äжåðåлà íà âåбñòîðіíці
×è ðåгуляðíî îíîâлююòüñя мàòåðіàлè íà âåб-ñàйòі ×è íå зàñòàðілà äàòà ðîзміщåííя мàòåðіàліâ
×è узгîäжуюòüñя îòðèмàíі âіäîмîñòі з òèм, щî âè âчèлè у шêîлі àбî äізíàлèñя з іíшèх äжåðåл
×è íåмàє íà âåб-ñòîðіíêàх гðàмàòèчíèх àбî îðфîгðàфічíèх пîмèлîê
ßêщî, пåðåгляäàючè âåб-ñòîðіíêè ñàйòу, âè змîжåòå äàòè пîзèòèâíу âіäпîâіäü íà білüшіñòü із цèх зàпèòàíü, òî цå îзíàчàє, щî
мàòåðіàлàм цüîгî ñàйòу мîжíà äîâіðяòè òà âèêîðèñòîâуâàòè їх.
Нà мàлюíêу 2.12 пîзíàчåíî äåяêі îб’єêòè, íà яêі âàðòî зâåðòàòè
уâàгу піä чàñ îціíюâàííя ðåñуðñіâ Іíòåðíåòу.
Дîäàòêîâі ðåêîмåíäàції з êðèòèчíîгî îціíюâàííя ðåñуðñіâ Іíòåðíåòу мîжíà îòðèмàòè íà ñàйòі
.Wi i (wiki.iteach.com.ua/
Тренінг Критичне оцінювання ресурсів нтернету для
вчителів і учнів).
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1. Дата розмі енн матеріалів на веб-сторін і
2. Посиланн на д ерела відомосте
3. ідомості про організа ію, о підтрим робот са т
4. ермін створенн та оновленн матеріалів на са ті
5. іперпосиланн дл надсиланн повідомленн авторам матеріалів
Мал. 2.12.

б кти веб-сторінки дл

о інюванн

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
Зíàйäіòü з âèêîðèñòàííям пîшуêîâîї ñèñòåмè oo
пîяñíåííя
ñлîâà акровірш і пðèêлàäè àêðîâіðшіâ Ëåîíіäà Глібîâà. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå у âіêíі бðàузåðà гîлîâíу ñòîðіíêу пîшуêîâîї
ñèñòåмè oo
з àäðåñîю google.com.ua.
2. Уâåäіòü у пîлå пîшуêу êлючîâå ñлîâî акровірш, íàòèñíіòü
êлàâішу n .
3. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю гіпåðпîñèлàííя кростих
Вікі едія, âèбåðіòü êîмàíäу Відкрити осиëаннÿ в нові
вкëад і.
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4. Пðîчèòàйòå пîяñíåííя ñлîâà акровірш і пðèêлàä. ×îму
пðèñâячåíî àêðîâіðш у ñòàòòі Âіêіпåäії
5. Пîâåðíіòüñя íà âêлàäêу бðàузåðà з ðåзулüòàòàмè пîшуêу
â пîшуêîâій ñèñòåмі oo .
6. Âіäêðèйòå â íîâій âêлàäці бðàузåðà âåб-ñòîðіíêу зà пîñèлàííям кровірші Леоніда лібова.
7. Пîðіâíяйòå пîяñíåííя ñлîâà акровірш íà äâîх âіäêðèòèх
âåб-ñòîðіíêàх. ×è збігàюòüñя пîяñíåííя
8. Пðîчèòàйòå òà ðîзгàäàйòå àêðîâіðші-зàгàäêè Ëåîíіäà Глібîâà.
9. Зàêðèйòå âіêíî бðàузåðà.
Найважливіше в цьому пункті
Мåðåжà Інтернет
цå íàйбілüшà із ñучàñíèх глîбàлüíèх мåðåж, щî îб’єäíує êîмп’юòåðè й êîмп’юòåðíі мåðåжі âñüîгî ñâіòу.
Âіäîмîñòі â Іíòåðíåòі ðîзміщуюòüñя íà веб сторінках. Âåбñòîðіíêè мîжуòü міñòèòè òåêñò, зîбðàжåííя, зâуê, âіäåî, àíімàцію
òîщî. Для пåðåхîäу âіä пåðåгляäу îäíієї âåб-ñòîðіíêè äî іíшîї âèêîðèñòîâуюòü ãі ер осиëаннÿ. Гðупу âåб-ñòîðіíîê, щî пîâ’язàíі гіпåðпîñèлàííямè òà íàлåжàòü пåâíîму âлàñíèêу, íàзèâàюòü веб
са том. Зàзâèчàй âåб-ñòîðіíêè îäíîгî ñàйòу мàюòü îäíàêîâå
îфîðмлåííя òà ñпілüíу òåмàòèêу.
Для пåðåгляäу âåб-ñòîðіíîê пðèзíàчåíî пðîгðàмè браузери.
Для пîшуêу âіäîмîñòåй â Іíòåðíåòі мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè о
шукові системи. Оäíією з пîпуляðíèх є пîшуêîâà ñèñòåмà oo
з àäðåñîю google.com.ua. Для пîшуêу âіäîмîñòåй з âèêîðèñòàííям
пîшуêîâèх ñèñòåм пîòðібíî піäібðàòè кë ÷ові сëова òà фрази.
Ключîâі ñлîâà âèзíàчàюòü îñíîâíèй зміñò мàòåðіàліâ, яêі âè шуêàєòå. Зі ñпîлучåííя êлючîâèх ñліâ уòâîðююòüñя êлючîâі фðàзè.
Дî âіäîмîñòåй, яêі âè îòðèмàлè â ðåзулüòàòі пîшуêу â Іíòåðíåòі,
ñліä ñòàâèòèñя êðèòèчíî, àíàлізуâàòè їх äîñòîâіðíіñòü òà àêòуàлüíіñòü, íàмàгàòèñя пîðіâíяòè з äàíèмè, яêі îòðèмàлè з іíшèх äжåðåл.
Дайте відповіді на запитання
î òàêå âåб-ñòîðіíêà
1.
. Для чîгî пðèзíàчåíі гіпåðпîñèлàííя ßê зíàйòè гіпåðпîñèлàííя íà âåб-ñòîðіíці
3.
î òàêå âåб-ñàйò
4 . ßêу âåб-ñòîðіíêу âåб-ñàйòу íàзèâàюòü гîлîâíîю, àбî äîмàшíüîю
5 . Для чîгî пðèзíàчåíі âåб-бðàузåðè ßêі âåб-бðàузåðè âè зíàєòå
6 . Для чîгî пðèзíàчåíі пîшуêîâі ñèñòåмè ßêі пîшуêîâі ñèñòåмè âè зíàєòå
7.
î пîâèííі âіäîбðàжàòè êлючîâі ñлîâà òà фðàзè äля
пîшуêу â Іíòåðíåòі
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8 . Зà яêèм àлгîðèòмîм зäійñíюєòüñя пîшуê âіäîмîñòåй â Іíòåðíåòі
9.
î є ðåзулüòàòîм пîшуêу â Іíòåðíåòі
10 . ßêі âіäîмîñòі ââàжàюòüñя íåäîñòîâіðíèмè íåàêòуàлüíèмè
. Âіäпîâіäі íà яêі зàпèòàííя мîжуòü äîпîмîгòè îціíèòè âіäîмîñòі, зíàйäåíі íà âåб-ñàйòі
Виконайте завдання
1 . Âèêîíàйòå пîшуê âіäîмîñòåй â Іíòåðíåòі äля уðîêу іñòîðії
Уêðàїíè пðî уêðàїíñüêі зåмлі íàпåðåäîäíі уòâîðåííя Кèїâñüêîї Дåðжàâè, âèêîðèñòàâшè êлючîâі ñлîâà на ередодні
утворення Київської Держави. З’яñуйòå òà зàпèшіòü у зîшèò, яêі плåмåíà мåшêàлè íà òåðèòîðії ñучàñíîї Уêðàїíè
äî уòâîðåííя Кèїâñüêîї Дåðжàâè.
. Âèêîíàйòå пîшуê â Іíòåðíåòі âіäîмîñòåй пðî зîбðàжåííя
пòàхіâ íà гåðбàх уêðàїíñüêèх міñò. З’яñуйòå òà зàпèшіòü
у зîшèò íàзâè п’яòè міñò Уêðàїíè òà íàзâè пòàхіâ, яêèх зîбðàжåíî íà гåðбàх цèх міñò.
3 . Зíàйäіòü â Іíòåðíåòі äля уðîêу пðèðîäîзíàâñòâà âіäîмîñòі
пðî òå, яê íàâчèòèñя бàчèòè ñузіð’я íà íічíîму íåбі. Зàмàлюйòå â зîшèòі âзàємíå ðîзміщåííя íàйяñêðàâішèх зіðîê
3 4 ñузіð’їâ.
4 . Âіäêðèйòå âåб-ñòîðіíêу з àäðåñîю ostriv.in.ua. Ðîзгляíüòå
âміñò âåб-ñòîðіíêè. Зíàйäіòü íà ñòîðіíці гіпåðпîñèлàííя.
Зâåðíіòü уâàгу, яê âîíè îфîðмлåíі. Âèбåðіòü гіпåðпîñèлàííя Öіêàâå Òâàðèíè. Âèзíàчòå, яêі îñòàííі мàòåðіàлè булî
ðîзміщåíî íà ñàйòі.
5 . Âіäêðèйòå âåб-ñòîðіíêу з àäðåñîю improvisus.com/ua. Âèбåðіòü êíîпêу Вхід. Пåðåгляíüòå íàзâè ðубðèê äèòячîгî іíòåðíåò-жуðíàлу. Озíàйîмòåñя з уміñòîм ðубðèêè Всесвітня
історія, з іñòîðією Кèїâñüêîї Ðуñі. Зíàйäіòü ðîзäіл Òìóòàракань. Дізíàйòåñя òà зàпèшіòü у зîшèò, äå зíàхîäèлàñя ця
міñцåâіñòü.
. Âіäêðèйòå âåб-ñòîðіíêу з àäðåñîю children.kmu.gov.ua. Âèзíàчòå íàзâу âåб-ñàйòу. З’яñуйòå імåíà гîлîâíèх гåðîїâ ñàйòу. Âèбåðіòü îäíîгî з гåðîїâ. Âèбåðіòü гіпåðпîñèлàííя Моя
Україна â ліâій чàñòèíі âіêíà. Зíàйäіòü і âèбåðіòü âàшу
îблàñòü íà êàðòі Уêðàїíè. Озíàйîмòåñя з мàòåðіàлàмè пðî
цю îблàñòü. Сòâîðіòü òåêñòîâèй äîêумåíò, упèшіòü äî íüîгî íîâі âіäîмîñòі, яêі âè îòðèмàлè íà цüîму ñàйòі. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ
. . .do x.
7 . Âіäêðèйòå âåб-ñàйò Îстрів знань з àäðåñîю ostriv.in.ua.
Дàйòå âіäпîâіäі íà зàпèòàííя, пîäàíі â піäпуíêòі Крити÷не
о ін ваннÿ матеріаëів, зна дених в Інтернеті. Âіäêðèйòå
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фàйл, яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë Пункт . о ін
ваннÿ ресурсів.do x. Упèшіòü âàші âіäпîâіäі íà зàпèòàííя.
Зðîбіòü âèñíîâîê, чè мîжíà äîâіðяòè мàòåðіàлàм, ðîзміщåíèм íà âêàзàíîму ñàйòі. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм завданнÿ . .7.do x.
8 . Âіäêðèйòå âåб-ñàйò онÿшник з àäðåñîю sonyashnik.com.
Дàйòå âіäпîâіäі íà зàпèòàííя, пîäàíі â піäпуíêòі Крити÷
не о ін ваннÿ матеріаëів, зна дених в Інтернеті. Âіäêðèйòå фàйл, яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë Пункт .
о ін ваннÿ ресурсів.do x. Упèшіòü âàші âіäпîâіäі íà
зàпèòàííя. Зðîбіòü âèñíîâîê, чè мîжíà äîâіðяòè мàòåðіàлàм, ðîзміщåíèм íà âêàзàíîму ñàйòі. Збåðåжіòü äîêумåíò
у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ . . .do x.

2.3. БЕЗПЕКА В IНТЕРНЕТI.
ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ З IНТЕРНЕТУ.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО
. ßê âèêîíàòè пîшуê пîòðібíèх âіäîмîñòåй â Іíòåðíåòі
. ßê îціíèòè зíàйäåíі â Іíòåðíåòі âіäîмîñòі
3. î âè зíàєòå пðî àâòîðñüêі пðàâà
ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ

Â Іíòåðíåòі є бàгàòî ціêàâîгî й êîðèñíîгî, àлå є і пåâíі íåбåзпåêè. Оêðім òîгî, щî âè мîжåòå îòðèмàòè íåäîñòîâіðíі âіäîмîñòі,
є ðèзèê пîòðàпляííя íà âàш êîмп’юòåð шêіäлèâèх пðîгðàм.
З’яâляюòüñя мàòåðіàлè, щî міñòяòü ñцåíè жîðñòîêîñòі, íàñèлля,
яêі мîжуòü íàляêàòè òà îбðàзèòè âàñ. Кðім òîгî, пîчàñòішàлè âèпàäêè âèêîðèñòàííя ðåñуðñіâ Іíòåðíåòу з мåòîю шàхðàйñòâà.
Âîäíîчàñ бàгàòî îðгàíізàцій піêлуюòüñя пðî бåзпåêу â Іíòåðíåòі.
íàâіòü пîшуêîâі ñèñòåмè, ñпåціàлüíî ðîзðîблåíі äля äіòåй, òàêі
яê
idd
(kiddle.co),
утник.дети (
) òà
іíші. Зíàйäåíі òуò мàòåðіàлè, íàпåâíî, буäуòü бåзпåчíèмè äля âàñ.
Для òîгî щîб зàхèñòèòè ñåбå âіä íåбåзпåê â Іíòåðíåòі, пîòðібíî
äîòðèмуâàòèñя êілüêîх пðàâèл. і пðàâèлà äужå ñхîжі íà пðàâèлà
бåзпåêè â ðåàлüíîму ñâіòі:
ахист особистих даних. Âè зíàєòå, щî íå мîжíà пîâіäîмляòè
ñâîю àäðåñу òà іíші âіäîмîñòі пðî ñåбå і ñâîїх ðіäíèх íåзíàйîмèм люäям. å ñòîñуєòüñя й Іíòåðíåòу. ßêщî íà яêійñü âåбñòîðіíці âàм пðîпîíуюòü уâåñòè âàші îñîбèñòі äàíі, òî íå пîгîäжуйòåñя íà цå, пîâіäîмляйòå пðî òàêі âèпàäêè блèзüêèх àбî
âчèòåліâ.
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ахист від шкідëивих роãрам. Нà âåб-ñòîðіíêàх мîжуòü буòè
ðîзміщåíі шêіäлèâі пðîгðàмè. Піä чàñ пåðåгляäу цèх ñòîðіíîê íåбåзпåчíі пðîгðàмè мîжуòü пîòðàпляòè íà êîмп’юòåð
êîðèñòуâàчà äля âèêîíàííя шêіäлèâèх äій. Для зàхèñòу âіä
шêіäлèâèх пðîгðàм ñòâîðåíî ñпåціàлüíі пðîгðàмè, яêі пîâèííі буòè âñòàíîâлåíі íà êîмп’юòåðі òà зàхèщàòè йîгî.
ахист від заãрозëивоãо вмісту. ßêщî íà äåяêій âåб-ñòîðіíці
âè пîбàчèòå òåêñò îбðàзлèâîгî зміñòу àбî òàêèй, щî зàêлèêàє
âàñ äî íåпðàâèлüíèх учèíêіâ, àгðåñії, âèêлèêàє у âàñ íåпðèємíі âіäчуòòя, òî пîòðібíî пîâіäîмèòè пðî цå äîðîñлèх.
ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ З ІНТЕРНЕТУ

Âåб-ñòîðіíêè, à òàêîж зîбðàжåííя òà фðàгмåíòè òåêñòіâ
з íèх, пðèєäíàíі фàйлè мîжíà збåðігàòè íà íîñіях äàíèх äля пîäàлüшîгî âèêîðèñòàííя.
Нàпðèêлàä, äля піäгîòîâêè êîмп’юòåðíîї пðåзåíòàції äî уðîêу іñòîðії Уêðàїíè пðî îäíу з пàм’яòîê êíяжîї äîбè âàм мîжå
зíàäîбèòèñя îпèñ і зîбðàжåííя Кèєâî-Пåчåðñüêîї лàâðè із ñàйòу
Україна Інкоãніта (ukrainaincognita.com/mista-ta-regiony/kyivskaoblast/kyiv/pechersk). Оòжå, âàм пîòðібíî піäібðàòè êілüêà фîòîгðàфій òà ðåчåíü òåêñòу, щî îпèñуюòü зîбðàжåíå íà íèх, і збåðåгòè їх íà âàшîму êîмп’юòåðі.
Ðîзгляíåмî, яê цå мîжíà зðîбèòè.
ßêщî âàñ ціêàâèòü фðàгмåíò òåêñòу з âåб-ñòîðіíêè, òî йîгî
мîжíà âèäілèòè òàê ñàмî, яê фðàгмåíò òåêñòîâîгî äîêумåíòà
(мàл. 2.13, à), ñêîпіюâàòè òà âñòàâèòè â òåêñòîâèй äîêумåíò
у ñåðåäîâèщі òåêñòîâîгî ðåäàêòîðà àбî â íàпèñ у ðåäàêòîðі пðåзåíòàцій (мàл. 2.13, á).

а)

б)

Мал. 2.13. опіюванн фрагмента текст на веб-сторін і
та вставленн в напис презента і (б)

бра зері (а)
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Для збåðåжåííя зîбðàжåííя з âåб-ñòîðіíêè ñліä:
1. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю зîбðàжåííя.
2. Âèбðàòè êîмàíäу береãти зображеннÿ ÿк.
3. Âіäêðèòè у âіêíі береãти ÿк пàпêу, пðèзíàчåíу äля
збåðåжåííя зîбðàжåííя з âåб-ñòîðіíêè.
4. Âèбðàòè êíîпêу береãти.
Кðім òîгî, íà âåб-ñòîðіíêàх мîжуòü буòè ðîзміщåíі âіäåî,
зâуêîâі мàòåðіàлè, пðèєäíàíі фàйлè ðізíèх òèпіâ. Дåяêі з íèх
òàêîж мîжíà збåðåгòè íà âàшîму êîмп’юòåðі. ßêщî мàòåðіàлè
пðèзíàчåíî äля збåðåжåííя, òî пîðуч із íèмè буäå ðîзміщåíî
гіпåðпîñèлàííя чè êíîпêà з òåêñòîм Завантажити, качати
Download (àíгл. download ñêàчàòè, зàâàíòàжèòè) àбî із зîбðà. Піñля йîгî âèбîðу àâòîмàòèчíî ðîзпîчíåòüñя зàжåííям
âàíòàжåííя àбî буäå зàпðîпîíîâàíî âèбðàòè пàпêу äля збåðåжåííя мàòåðіàліâ. Дåяêі мàòåðіàлè з âåб-ñòîðіíîê òàêîж мîжíà
збåðåгòè, âèбðàâшè â їх êîíòåêñòíîму мåíю êîмàíäу береãти
об кт ÿк.
Зàлåжíî âіä íàлàшòуâàíü бðàузåðà, фàйлè з мàòåðіàлàмè з Іíòåðíåòу мîжуòü буòè збåðåжåíі àбî â пàпці, яêу îбèðàєòå âè, àбî
â äåяêій пàпці зà зàмîâчуâàííям. Піä чàñ збåðåжåííя мàòåðіàліâ
у íèжíій чàñòèíі âіêíà бðàузåðà âіäîбðàжàєòüñя анеëь заванта
жень. Для êîжíîгî збåðåжåíîгî фàйлà íà пàíåлі зàâàíòàжåíü з’яâляєòüñя êíîпêà, âèбðàâшè яêу мîжíà âèêîíàòè îпåðàції íàä
фàйлîм: âіäêðèòè йîгî у âіêíі âіäпîâіäíîї пðîгðàмè àбî âіäêðèòè
пàпêу, яêà міñòèòü збåðåжåíèй фàйл (мàл. 2.14).
Àлå зàâàíòàжуючè мàòåðіàлè з Іíòåðíåòу, пàм’яòàйòå, щî ðàзîм
з íèмè íà âàш êîмп’юòåð мîжуòü пîòðàпèòè шêіäлèâі пðîгðàмè.

Мал. 2.14. ікно бра зера з панеллю заванта ень
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Ðîçäië 2
АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ

Âè зíàєòå, щî бðàòè чужі ðåчі бåз äîзâîлу íå мîжíà. Òàê ñàмî
íå мîжíà ðîзпîâñюäжуâàòè бåз äîзâîлу òà âèäàâàòè зà âлàñíі чужі
òåêñòè, зîбðàжåííя òà іíші äàíі, яêі ðîзміщåíî â Іíòåðíåòі. å пîðушує чèїñü àâòîðñüêі пðàâà.
Уñі мàòåðіàлè â Іíòåðíåòі: òåêñòè, зîбðàжåííя, музèчíі òâîðè,
âіäåî òîщî мàюòü ñâîїх âлàñíèêіâ. І пðàâà íà ці мàòåðіàлè íàлåжàòü ñàмå âлàñíèêàм. Ëèшå âîíè мàюòü пðàâî ðîзпîâñюäжуâàòè
ці мàòåðіàлè, піäпèñуâàòè ñâîїм імåíåм, îòðèмуâàòè зà їх âèêîðèñòàííя âèíàгîðîäу òîщî. і пðàâà íàзèâàюòü авторськими. Âîíè
îхîðîíяюòüñя Зàêîíîм Уêðàїíè пðî зàхèñò àâòîðñüêèх пðàâ. Зà пîðушåííя цüîгî зàêîíу пåðåäбàчåíî
êðèміíàлüíу âіäпîâіäàлüíіñòü.
Пëаãіат (лàò. plagium
ßêщî люäèíà âèäàє чужі мàòåâèêðàäåííя) пðèâлàñíåííя
ðіàлè зà ñâîї, ñòàâèòü ñâîє пðізâèщå
àâòîðñòâà íà чужèй òâіð
піä чужèм òåêñòîм àбî фîòîгðàфіíàуêè, ліòåðàòуðè, мèñòåцòâà
єю, òî òàêå пîðушåííя íàзèâàюòü
àбî íà чужå âіäêðèòòя,
ëаãіатом. ßêщî âè зàâàíòàжèлè
âèíàхіä, à òàêîж âèêîðèñòàííя
з
Іíòåðíåòу òà піäпèñàлè ñâîїм пðізу ñâîїх пðàцях чужîгî òâîðу
âèщåм
зîбðàжåííя, пðåзåíòàцію
бåз пîñèлàííя íà àâòîðà.
àбî ðåфåðàò цå òàêîж ââàжàєòüñя
плàгіàòîм.
Âèêîðèñòîâуючè чужі мàòåðіàлè з Іíòåðíåòу êîпіюючè їх íà
íîñії äàíèх, уñòàâляючè у пðåзåíòàції чè òåêñòîâі äîêумåíòè, ñліä
äîòðèмуâàòèñя пåâíèх пðàâèл, щîб íå пîðушèòè Зàêîíу Уêðàїíè
пðî зàхèñò àâòîðñüêèх пðàâ:
1. Зàпèòуâàòè äîзâіл íà âèêîðèñòàííя мàòåðіàліâ у їх àâòîðà.
å мîжíà зðîбèòè, íàäіñлàâшè лèñòà àâòîðу, яêщî йîгî ім’я
àбî êîíòàêòíі äàíі âêàзàíî íà ñàйòі.
2. Âèêîðèñòîâуючè фðàгмåíò òåêñòу àбî зîбðàжåííя, îòðèмàíі
з Іíòåðíåòу, îбîâ’язêîâî âêàзуâàòè àäðåñу âåб-ñòîðіíêè, зâіäêè âîíè булè ñêîпійîâàíі. Àäðåñу мîжíà êîпіюâàòè з ðяäêà
àäðåñè бðàузåðà òà âñòàâляòè â äîêумåíò àбî пðåзåíòàцію.
3. Нå пîшèðюâàòè чужèх òâîðіâ бåз äîзâîлу àâòîðà.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
Зíàйäіòü із âèêîðèñòàííям пîшуêîâîї ñèñòåмè oo
äàâíüîуêðàїíñüêі міфè пðî Дажбога äî уðîêу уêðàїíñüêîї ліòåðàòуðè. Збåðåжіòü фðàгмåíò òåêñòу òà зîбðàжåííя у âàшій пàпці. Для цüîгî:
1. Âèêîíàйòå пîшуê âіäîмîñòåй з âèêîðèñòàííям пîшуêîâîї
ñèñòåмè oo
(google.com.ua) зà êлючîâèм ñлîâîм Дажбог.
82
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

МЕРЕ

Е І

Е Н

І

А ІН ЕРНЕ

2. Пåðåгляíüòå цèòàòè з âåб-ñòîðіíîê. Âèбåðіòü îäíå з гіпåðпîñèлàíü, íàпðèêлàä, з òåêñòîм Дажбог Даждьбог онце бог
Українська мі ологія
3. Пåðåгляíüòå âміñò âåб-ñòîðіíêè, щî âіäêðèлàñя. Пåðåêîíàйòåñя, щî íà âåб-ñòîðіíці міñòяòüñя òåêñò і зîбðàжåííя
з âèзíàчåíîї òåмè.
4. Збåðåжіòü зîбðàжåííя, ðîзміщåíå â пîâіäîмлåííі, у âàшій
пàпці. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю зîбðàжåííя òà âèбåðіòü êîмàíäу береãти зображеннÿ ÿк.
2. Âіäêðèйòå âàшу пàпêу.
3. Âèбåðіòü êíîпêу береãти.
5. Сêîпіюйòå пåðші òðè ðåчåííя пîâіäîмлåííя â òåêñòîâèй äîêумåíò. Для цüîгî:
1. Зàпуñòіòü òåêñòîâèй пðîцåñîð, íàпðèêлàä Wo d, íå зàêðèâàючè âіêíà бðàузåðà.
2. Зðîбіòü пîòîчíèм âіêíî бðàузåðà òà âèäіліòü у пîâіäîмлåííі íà âåб-ñòîðіíці фðàгмåíò з òðüîмà пåðшèмè ðåчåííямè òåêñòу.
3. Сêîпіюйòå âèäілåíèй фðàгмåíò äî уфера обміну. Для
цüîгî íàòèñíіòü ñпîлучåííя êлàâіш
àбî âèбåðіòü
êîмàíäу Ко і вати â êîíòåêñòíîму мåíю âèäілåíîгî
фðàгмåíòà.
4. Зðîбіòü пîòîчíèм âіêíî òåêñòîâîгî пðîцåñîðà òà âñòàâòå фðàгмåíò з уфера обміну äî òåêñòîâîгî äîêумåíòà,
íàòèñíуâшè
àбî âèбðàâшè êîмàíäу Вставити
â êîíòåêñòíîму мåíю Робо÷ої обëасті âіêíà òåêñòîâîгî
пðîцåñîðà.
6. Збåðåжіòü òåêñòîâèй äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава . .do x.
7. Зàêðèйòå âіêíî òåêñòîâîгî пðîцåñîðà òà бðàузåðà.
Найважливіше в цьому пункті
Піä чàñ êîðèñòуâàííя Іíòåðíåòîм пîòðібíî пàм’яòàòè пðî íåбåзпåêè òà äбàòè пðî зàхèñò îñîбèñòèх äàíèх, зàхèñò âіä шêіäлèâèх
пðîгðàм і âіä зàгðîзлèâîгî âміñòу.
Зîбðàжåííя òà фðàгмåíòè òåêñòіâ з âåб-ñòîðіíîê мîжíà збåðігàòè íà íîñіях äàíèх äля пîäàлüшîгî âèêîðèñòàííя.
Уñі ðåñуðñè Іíòåðíåòу: òåêñòè, зîбðàжåííя, музèчíі òâîðè, âіäåî
òîщî мàюòü ñâîїх âлàñíèêіâ, і їх пðàâà îхîðîíяюòüñя Зàêîíîм
Уêðàїíè пðî зàхèñò àâòîðñüêèх пðàâ.
ßêщî люäèíà âèäàє чужі мàòåðіàлè зà ñâîї, ñòàâèòü ñâîє пðізâèщå піä чужèм òåêñòîм àбî фîòîгðàфією, òî òàêå пîðушåííя
íàзèâàюòü ëаãіатом.
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Ðîçäië 2
Дайте відповіді на запитання
1 . Нà яêі ðèзèêè íàðàжàєòüñя люäèíà піä чàñ пîшуêу мàòåðіàліâ â Іíòåðíåòі
. ×îму пîòðібíî зàхèщàòè îñîбèñòі äàíі â Іíòåðíåòі
3 . ßê збåðåгòè зîбðàжåííя, щî міñòèòüñя íà âåб-ñòîðіíці
4 . ßê збåðåгòè фðàгмåíò òåêñòу з âåб-ñòîðіíêè
5 . ßêі пðàâà íàзèâàюòü àâòîðñüêèмè
6 . ×îму пîòðібíî зàхèщàòè àâòîðñüêі пðàâà
7 . ßê зàбåзпåчèòè äîòðèмàííя àâòîðñüêèх пðàâ, âèêîðèñòîâуючè âіäîмîñòі, îòðèмàíі з Іíòåðíåòу
8.
î íàзèâàюòü плàгіàòîм
Виконайте завдання
1 . Âіäêðèйòå âåб-ñòîðіíêу ез ека діте в Інтер
неті зà àäðåñîю thinglink.com/scene/75074
àбî âіäñêàíуâàâшè
-êîä (мàл.
2.15). Озíàйîмòåñя з пîðàäàмè щîäî пðàâèл
бåзпåчíîї ðîбîòè â Іíòåðíåòі. Піäгîòуйòå уñíå
пîâіäîмлåííя íà òåму о ро тебе тві буди
нок та рідних не овинні знати сторонні
Мал. 2.15
. Âіäêðèйòå ñàйò
n ëÿндіÿ.
ез е÷на веб
країна зà àäðåñîю disted.edu.vn.ua/media/bp/
html/oppilaille.htm àбî âіäñêàíуâàâшè
-êîä
(мàл. 2.16). Озíàйîмòåñя з іñòîðією езмеж
ни ëіс. Дàйòå âіäпîâіäі íà êîíòðîлüíі зàпèòàííя, ðîзðîблåíі äля учíіâ 11 14 ðîêіâ, яêі
ðîзміщåíî íà ñàйòі.
Мал. 2.16
3 . Нàâåäіòü òðè òâåðäжåííя, щî äîâîäяòü êîðèñòü âіä âèêîðèñòàííя Іíòåðíåòу, і òðè òâåðäжåííя, щî
ñâіäчàòü пðî íåбåзпåêу йîгî âèêîðèñòàííя.
4 . Âèêîíàйòå пîшуê â Іíòåðíåòі âіäîмîñòåй пðî пòàшèíèй
ñâіò Уêðàїíè. Збåðåжіòü у âàшій пàпці îäíå із зîбðàжåíü,
яêå міñòèòüñя íà зíàйäåíій âåб-ñòîðіíці.
5 . Âèêîíàйòå пîшуê â Іíòåðíåòі з âèêîðèñòàííям пîшуêîâîї
ñèñòåмè oo
âіäîмîñòåй з êлючîâèмè ñлîâàмè без ечна
оведінка з незна омими людьми. Âèбåðіòü îäíå зі зíàйäåíèх гіпåðпîñèлàíü, íàпðèêлàä равила без ечної о
ведінки з незна омими людьми. Пåðåгляíüòå òà ñêîпіюйòå
â òåêñòîâèй фàйл зàпðîпîíîâàíі пðàâèлà. Збåðåжіòü фàйл
у âàшій пàпці з імåíåм завданнÿ .3.5.
6 . Âèêîíàйòå пîшуê â Іíòåðíåòі âіäîмîñòåй пðî íàуêîâі пðàці äàâíüîгðåцüêîгî âчåíîгî Åâêліäà. Сêîпіюйòå â òåêñòîâèй фàйл âіäîмîñòі пðî îäíу з йîгî пðàцü. Збåðåжіòü фàйл
у âàшій пàпці з імåíåм завданнÿ .3. .
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7 . Âіäêðèйòå âåб-ñòîðіíêу Пустун÷ик (pustunchik.ua/ua). Âèбåðіòü пîñліäîâíî гіпåðпîñèлàííя Öіêàâèíêè
Íåçâіäàíå ïðî òâàðèí. Âèбåðіòü îäíå з пîâіäîмлåíü у ðîзäілі
Íезвідане ро тварин і збåðåжіòü îêðåмі зîбðàжåííя òà
фðàгмåíòè òåêñòу äля ñòâîðåííя íà їх îñíîâі êîмп’юòåðíîї
пðåзåíòàції. Сòâîðіòü пðåзåíòàцію із 4 5 ñлàйäіâ з òåмè
пîâіäîмлåííя. Нà îñòàííüîму ñлàйäі пðåзåíòàції âêàжіòü
пîñèлàííя íà âèêîðèñòàíі äжåðåлà: ім’я ñàйòу Пустун÷ик,
ім’я âåб-ñòîðіíêè òà її àäðåñу. Збåðåжіòü пðåзåíòàцію у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ .3.7.
8 . Зíàйäіòü íà ðізíèх ñàйòàх â Іíòåðíåòі зîбðàжåííя âèðîбіâ з пðèðîäíèх мàòåðіàліâ. Збåðåжіòü òðè зîбðàжåííя
у âàшій пàпці. Сòâîðіòü пðåзåíòàцію Вироби з риродних
матеріалів, уêлючèâшè äî íåї збåðåжåíі зîбðàжåííя.
Піä êîжíèм зîбðàжåííям ðîзміñòіòü àäðåñу âåб-ñòîðіíêè,
з яêîї булî îòðèмàíî зîбðàжåííя. Збåðåжіòü пðåзåíòàцію
у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ .3. .
9 . Зíàйäіòü â Іíòåðíåòі âіäîмîñòі äля ðîзðîбêè пàм’яòêè пàñàжèðà гðîмàäñüêîгî òðàíñпîðòу äî уðîêу з îñíîâ зäîðîâ’я. Сòâîðіòü
пàм’яòêу â òåêñòîâîму ðåäàêòîðі. Нàпðèêіíці пàм’яòêè зàзíàчòå àäðåñè âåб-ñòîðіíîê, з яêèх булî îòðèмàíî мàòåðіàлè. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ .3. .
0 . Âèêîíàйòå пîшуê â Іíòåðíåòі âіäîмîñòåй äля ñêлàäàííя
пàм’яòêè
ринци и здорового с особу життя äî уðîêу
з îñíîâ зäîðîâ’я. Âèбåðіòü ðåêîмåíäàції щîíàймåíшå з òðüîх
ðізíèх âåб-ñòîðіíîê. Сêîпіюйòå фðàгмåíòè òåêñòу òà àäðåñè
âåб-ñòîðіíîê, збåðåжіòü âіäпîâіäíі зîбðàжåííя у âàшій пàпці. Сòâîðіòü пàм’яòêу у âèгляäі пðåзåíòàції, íà îñòàííüîму
ñлàйäі зàзíàчòå àäðåñè âåб-ñòîðіíîê, з яêèх îòðèмàлè âіäîмîñòі. Збåðåжіòü пðåзåíòàцію у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ .3. 0.

2.4. ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ДЛЯ НАВЧАННЯ
. ßêèх пðàâèл бåзпåêè ñліä äîòðèмуâàòèñя, пðàцюючè â Іíòåðíåòі
. ßê збåðåгòè òåêñòîâі мàòåðіàлè, зíàйäåíі â Іíòåðíåòі
3. ßê збåðåгòè зîбðàжåííя, зíàйäåíі â Іíòåðíåòі
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ

àгàòî ðåñуðñіâ Іíòåðíåòу мîжуòü буòè êîðèñíèмè âàм у íàâчàííі: äля îòðèмàííя íîâèх âіäîмîñòåй, пîшуêу âіäпîâіäåй íà âàші зà85
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пèòàííя, âèêîíàííя пðàêòèчíèх âпðàâ, пåðåâіðêè âлàñíèх зíàíü,
піäгîòîâêè òà учàñòі â îлімпіàäàх і êîíêуðñàх òà з іíшîю мåòîю.
Нà бàгàòüîх ñàйòàх âè мîжåòå
Ресурс (фðàíц. ressource
зíàйòè ціêàâèй мàòåðіàл, яêèй äîпîäîпîміжíèй зàñіб) зàпàñè
âíює òà ðîзшèðює іíфîðмàцію, îòðèчîгî-íåбуäü, яêі мîжíà
мàíу âàмè íà уðîêàх і пîäàíу у âàâèêîðèñòàòè â ðàзі пîòðåбè.
шèх піäðучíèêàх. Пðèêлàäè òàêèх
ðåñуðñіâ íàâåäåíî â òàблèці 2.2.
Таблиця

Ресурси Інтернету,
Вид ресурсу

о можуть використовуватись у нав÷анні
Приклади

Åлåêòðîííі
åíцèêлîпåäії

Âілüíà бàгàòîмîâíà åíцèêлîпåäія Вікі едіÿ
(uk.wikipedia.org)
Всеукраїнська еëектронна ен икëо едіÿ
(електронна енцикло едія укр)

Åлåêòðîííі
бібліîòåêè

Íа іонаëьна бібëіотека України дëÿ діте
(chl.kiev.ua) (мàл. 2.17)
ібліîòåêà уêðàїíñüêîї ліòåðàòуðè УкрЛіб
(ukrlib.com.ua)
Державна бібëіотека України дëÿ на тва
(4uth.gov.ua)

Åлåêòðîííі
ñлîâíèêè òà
пåðåêлàäàчі

ëово едіÿ (slovopedia.org.ua)
ëовник української мови (hrinchenko.com)
oo
Перекëада÷ (translate.google.com)

Âіðòуàлüíі музåї
òà åêñêуðñії

Íа іонаëьни музе Тараса Шев÷енка
(museumshevchenko.org.ua)
Ìузеї онëа н (incognita.day.kiev.ua/exposition)
oo
s
u u (google.com/
culturalinstitute)

Схîâèщà âіäåî- òà
ou u (youtube.com)
àуäіîмàòåðіàліâ
Ìовакаст (movacast.wordpress.com)
Сàйòè з пåâíèх
Природа України (nature.land.kiev.ua)
òåм, яêі âèЛікбез істори÷ни фронт (likbez.org.ua)
âчàюòü у шêîлі
oo
Пëанета емëÿ (google.com/intl/uk/
earth)
коëоãіÿ життÿ (eco-live.com.ua)
Для äîпîмîгè у âèâчåííі îêðåмèх пðåäмåòіâ ðîзðîблåíî ñàйòè,
яêі міñòяòü äîбіðêè мàòåðіàліâ з пðåäмåòà: íàâчàлüíі òåêñòè, пðåзåíòàції, âіäåî, зàâäàííя äля пðàêòèчíîгî âèêîíàííя òà іíші. Нàпðèêлàä, âèâчåííю шêілüíèх пðåäмåòіâ пðèñâячåíî òàêі ñàйòè:
уêðàїíñüêій мîâі
Îфі і ни
са т української мови
(ukrainskamova.com)
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Мал. 2.17. торінка електронно бібліотеки НБУ для дітей

уêðàїíñüêій ліòåðàòуðі Ìаëа сторінка (mala.storinka.org)
зàðубіжíій ліòåðàòуðі
вітова ëітература в шкоëі (svitlit.at.ua)
мàòåмàòèці
o u . o.u . Ìатематика (formula.co.ua)
(мàл. 2.18)
пðèðîäîзíàâñòâу
Українськи біоëоãі÷ни са т (biology.org.
ua)
іíîзåмíій мîâі Анãëі ська у шкоëі (ksenstar.com.ua)
музèчíîму мèñòåцòâу
ас іва (
)
òà іíші.

Мал. 2.18. торінка са т Formula.co.ua. Математика
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Мал. 2.19. торінка фор м Острів знань

ßêщî у âàñ âèíèêàюòü зàпèòàííя, íà яêі âè íå зíàхîäèòå âіäпîâіäі, є мîжлèâіñòü пîñòàâèòè ці зàпèòàííя íà форумах (лàò.
плîщà äля збîðіâ) ñпåціàлüíèх ñàйòàх àбî ðîзäілàх ñàйòіâ, пðèзíàчåíèх äля îбгîâîðåííя ðізíèх òåм зàціêàâлåíèмè îñîбàмè.
Âіäпîâіäü íà зàпèòàííя мîжуòü äàòè іíші âіäâіäуâàчі фîðуму. Нàпðèêлàä, äля îбгîâîðåííя ðізíèх пèòàíü шêілüíîгî жèòòя пðèзíàчåíî фîðумè íà ñàйòàх Îстрів знань (ostriv.in.ua), Ìої знаннÿ
(forum.mz.com.ua) òà іíшèх. Нà мàлюíêу 2.19 íàâåäåíî ñòîðіíêу
фîðуму Îстрів знань.
ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ В ІНТЕРНЕТІ

Нà бàгàòüîх ñàйòàх мîжíà íå лèшå îòðèмàòè іíфîðмàцію з òîгî
чè іíшîгî пèòàííя, à й âèêîíàòè пðàêòèчíі âпðàâè äля зàêðіплåííя îòðèмàíèх зíàíü, фîðмуâàííя íàâèчîê àбî пðîйòè òåñòуâàííя
з îêðåмèх òåм пðåäмåòà.
Для фîðмуâàííя íàâèчîê ñêлàäàííя àлгîðèòміâ у êуðñі іíфîðмàòèêè âè мîжåòå пåðåгляíуòè пðèêлàäè пðîåêòіâ, ñòâîðåíèх у ñåðåäîâèщі Scratch, íà ñàйòі Scratch (scratch.mit.edu), пðîйòè íàâчàííя òà âèêîíàòè âпðàâè íà ñàйòі тудіÿ коду (studio.code.org).
Сòâîðåíі âàмè àлгîðèòмè âіäðàзу буäуòü âèêîíàíі, і âè пîбàчèòå,
пðàâèлüíî чè íі ñêлàäåíî àлгîðèòм (мàл. 2.20). Òàê ñàмî мîжíà
пîòðåíуâàòèñя ñêлàäàòè àлгîðèòмè íà ñàйòі o
s (blocklygames.appspot.com).
Âèâчàòè àíглійñüêу мîâу мîжíà íà ñàйòі Lin u o (lingualeo.
com). Òуò âàм зàпðîпîíуюòü íå лèшå îзíàйîмèòèñя з íàâчàлüíèм
мàòåðіàлîм, à й âèêîíàòè âпðàâè òà пðîйòè òåñòè íà пåðåâіðêу зíàíü.
Пîäібíі мîжлèâîñòі íàäàє òàêîж ñàйò uo in o (duolingo.com). Для
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Мал. 2.20. ікно з рез льтатами виконанн вправи на са ті Студія коду

уòîчíåííя пåðåêлàäіâ ñліâ і òåêñòіâ мîжíà ñêîðèñòàòèñя, íàпðèêлàä, åлåêòðîííèм oo
Перекëада÷ем (translate.google.com).
Âпðàâè з уêðàїíñüêîї мîâè òà мàòåмàòèêè äля пîâòîðåííя âèâчåíîгî â пîчàòêîâèх êлàñàх мîжíà âèêîíàòè íà ñàйòі L
nin .
u (learning.ua), à íàâèчêè уñíîгî ðàхуíêу зàêðіпèòè íà ñàйòі
Ìіксіке Україна (miksike.net.ua) у ðîзäілі Пранãëіміне. Нà ñàйòі
Вив÷еннÿ математики онëа н (ua.onlinemschool.com) мîжíà пîòðåíуâàòèñя â ðîзâ’язуâàííі âåлèêîї êілüêîñòі зàäàч із ðізíèх
òåм шêілüíîї мàòåмàòèêè, à íà ñàйòàх
s os (desmos.com) òà
o
(geogebra.org) пîбуäуâàòè ðізíі фігуðè у гðàфічíîму
êàлüêуляòîðі.
ОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

Â Іíòåðíåòі іñíує бàгàòî ñàйòіâ, пðèñâячåíèх учíіâñüêèм îлімпіàäàм з ðізíèх пðåäмåòіâ òà іíшèм іíòåлåêòуàлüíèм êîíêуðñàм.
Нà цèх ñàйòàх мîжíà зíàйòè пîлîжåííя пðî îлімпіàäу àбî êîíêуðñ, умîâè учàñòі, зàâäàííя мèíулèх ðîêіâ, îгîлîшåííя пðî пîчàòîê і òåðміíè пðîâåäåííя, äîпîміжíі мàòåðіàлè äля піäгîòîâêè
äî учàñòі у змàгàííі. Оñü äåяêі з òàêèх ñàйòіâ:
âñåуêðàїíñüêà уêðàїíîзíàâчà гðà онÿшник (gra-sonyashnyk.
com.ua)
міжíàðîäíà пðèðîäîзíàâчà гðà еëіантус (helianthus.com.ua)
міжíàðîäíèй пðèðîäíèчèй êîíêуðñ Коëосок (kolosok.org.ua/
schooltest)
міжíàðîäíèй мàòåмàòèчíèй êîíêуðñ Кенãуру (kangaroo.com.ua)
міжíàðîäíèй учíіâñüêèй êîíêуðñ юíèх іñòîðèêіâ Леëека
(osvitniy-prostir.com.ua)
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міжíàðîäíà гðà зі ñâіòîâîї ліòåðàòуðè un ow (gra-sunflower.
com.ua)
âñåуêðàїíñüêèй êîíêуðñ з àíглійñüêîї мîâè ринві÷ (uclever.com)
міжíàðîäíèй êîíêуðñ з іíфîðмàòèêè òà êîмп’юòåðíîї âпðàâíîñòі обер (bober.net.ua) (мàл. 2.21)
òà іíші.

Мал. 2.21. оловна сторінка са т конк рс Бобер

Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
Зíàйäіòü äля уðîêу іñòîðії Уêðàїíè âіäîмîñòі пðî êèїâñüêèх
êíязіâ ІХ Х ñòîліòü і ðîêè пîчàòêу їх пðàâліííя. Пîбуäуйòå íà
îñíîâі зíàйäåíèх âіäîмîñòåй хðîíîлîгічíу òàблèцю.
1. Зíàйäіòü â іíòåðíåò-åíцèêлîпåäії Вікі едіÿ (uk.wikipedia.org)
ñòàòòю Велики князь київськи . Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå ñòîðіíêу ñàйòу Вікі едіÿ (uk.wikipedia.org).
2. Уâåäіòü у пîлå Пошук у Вікі едії íàзâу ñòàòòі Велики
князь київськи
3. Нàòèñíіòü êлàâішу n .
2. Âіäêðèйòå âіêíî òåêñòîâîгî пðîцåñîðà. Ââåäіòü зàгîлîâîê
Київські князі
століть.
3. Âèäіліòü íà ñòîðіíці Вікі едії ðяäêè òàблèці Князі київські
з імåíàмè êèїâñüêèх êíязіâ ІХ Х ñòîліòü.
4. Сêîпіюйòå âèäілåíèй íà âåб-ñòîðіíці фðàгмåíò òåêñòу, íàòèñíуâшè
, òà âñòàâòå â òåêñòîâèй äîêумåíò, íàòèñíуâшè
.
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5. Âèäіліòü і ñêîпіюйòå ðяäêè òàблèці Великі князі київські
з імåíàмè âåлèêèх êèїâñüêèх êíязіâ ІХ Х ñòîліòü, уñòàâòå
ñêîпійîâàíå â òåêñòîâèй äîêумåíò.
6. Збåðåжіòü ñòâîðåíèй äîêумåíò з імåíåм в рава .4.do x.
7. Пåðåâіðòå ñâîї зíàííя з іñòîðії, ðîзòàшуâàâшè пîðòðåòè êíязіâ піä ñòðічêîю чàñу âіäпîâіäíî äî ðîêу пîчàòêу їх пðàâліííя â Кèєâі. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå у âіêíі бðàузåðà âåб-ñòîðіíêу âпðàâè з іñòîðії
зà àäðåñîю
.
2. Âèêîíàйòå âпðàâу Київські кнÿзі, пåðåòягíуâшè пîðòðåòè êíязіâ äî âіäпîâіäíîгî ðîêу пîчàòêу їх пðàâліííя.
3. Пåðåâіðòå пðàâèлüíіñòü âèêîíàííя, âèбðàâшè êíîпêу
.
4. Зà пîòðåбè зміíіòü пîлîжåííя пîðòðåòіâ пåðåòягуâàííям
àбî âèбîðîм êíîпîê
òà
і пîâòîðíî âèêîíàйòå пåðåâіðêу.
5. Пðîäåмîíñòðуйòå ðåзулüòàò учèòåлю.
8. Зàêðèйòå âіêíî òåêñòîâîгî пðîцåñîðà òà бðàузåðà.
Найважливіше в цьому пункті
Нà бàгàòüîх ñàйòàх âè мîжåòå зíàйòè ціêàâèй мàòåðіàл, яêèй
äîпîâíює òà ðîзшèðює âіäîмîñòі, îòðèмàíі âàмè íà уðîêàх і пîäàíі у âàшèх піäðучíèêàх: â åлåêòðîííèх åíцèêлîпåäіях, бібліîòåêàх, ñлîâíèêàх, у âіðòуàлüíèх музåях, ñхîâèщàх âіäåî- òà àуäіîмàòåðіàліâ, íà ñàйòàх з пåâíèх òåм, яêі âèâчàюòü у шêîлі.
ßêщî у âàñ âèíèêàюòü зàпèòàííя, íà яêі âè íå зíàхîäèòå âіäпîâіäі, є мîжлèâіñòü пîñòàâèòè ці зàпèòàííя íà форумах ñпåціàлüíèх ñàйòàх àбî ðîзäілàх ñàйòіâ, пðèзíàчåíèх äля îбгîâîðåííя ðізíèх òåм зàціêàâлåíèмè îñîбàмè.
Для äîпîмîгè у âèâчåííі îêðåмèх пðåäмåòіâ ðîзðîблåíî ñàйòè,
яêі міñòяòü äîбіðêè мàòåðіàліâ з пðåäмåòà: íàâчàлüíі òåêñòè, пðåзåíòàції, âіäåî òà іíшå. Нà бàгàòüîх ñàйòàх мîжíà âèêîíàòè пðàêòèчíі âпðàâè äля зàêðіплåííя îòðèмàíèх зíàíü, фîðмуâàííя íàâèчîê àбî пðîйòè òåñòуâàííя з îêðåмèх òåм пðåäмåòà.
Нà ñàйòàх, пðèñâячåíèх учíіâñüêèм îлімпіàäàм з ðізíèх пðåäмåòіâ òà іíшèм іíòåлåêòуàлüíèм êîíêуðñàм, мîжíà зíàйòè пîлîжåííя пðî îлімпіàäу àбî êîíêуðñ, умîâè учàñòі, зàâäàííя
мèíулèх ðîêіâ, îгîлîшåííя пðî пîчàòîê і òåðміíè пðîâåäåííя, äîпîміжíі мàòåðіàлè äля піäгîòîâêè äî учàñòі у змàгàííі.
Дайте відповіді на запитання
1 . З яêîю мåòîю мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè â íàâчàííі ðåñуðñè
Іíòåðíåòу
. ßêі åлåêòðîííі åíцèêлîпåäії âè зíàєòå
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3 . ×èм мîжуòü буòè êîðèñíі â íàâчàííі ñàйòè åлåêòðîííèх
бібліîòåê
4 . ×èм мîжуòü буòè êîðèñíі â íàâчàííі ñàйòè âіðòуàлüíèх
музåїâ
5 . ßêі ñàйòè äля âèâчåííя шêілüíèх пðåäмåòіâ âè зíàєòå
6 . ×èм мîжуòü буòè êîðèñíі â íàâчàííі фîðумè
7 . ßêі ñàйòè äля фîðмуâàííя íàâèчîê ñêлàäàííя àлгîðèòміâ âè зíàєòå
8 . ßêі âіäîмîñòі мîжíà îòðèмàòè íà ñàйòàх учíіâñüêèх îлімпіàä і êîíêуðñіâ
9 . ßêу íàзâу мàє міжíàðîäíèй êîíêуðñ з іíфîðмàòèêè òà
êîмп’юòåðíîї âпðàâíîñòі ×è бðàлè âè учàñòü у цüîму êîíêуðñі
Виконайте завдання
1 . Зíàйäіòü з âèêîðèñòàííям Всеукраїнської еëектронної
ен икëо едії (електронна енцикло едія укр) âіäîмîñòі
пðî íàйâèщå äåðåâî ñâіòу äля íàâчàлüíîгî пðîåêòу з пðèðîäîзíàâñòâà ива та нежива рирода навколо нас. Збåðåжіòü у âàшій пàпці зîбðàжåííя, ðîзміщåíå íà âіäпîâіäíій ñòîðіíці åíцèêлîпåäії.
. Зäійñíіòü âіðòуàлüíу åêñêуðñію äî Ìузе
риродознав
ства â åðліíі, âèбðàâшè íà ñòîðіíці ñàйòу oo
s
u u (google.com/culturalinstitute) пîñèлàííя
u
is o
(àíгл. natural history
іñòîðія пðèðîäè) і äàлі
i
i n. Зàпèшіòü у зîшèò âіäпîâіäі íà зàпèòàííя:
à) ßêі åêñпîíàòè âè пîбàчèлè â музåї
б) ßêîгî іñòîðèчíîгî пåðіîäу âîíè ñòîñуюòüñя
3 . Зíàйäіòü íà Îфі і ному са ті української мови (ukrainskamova.com) у ðîзäілі Лексика ñòàòòю иноніми. Зíàйäіòü
і зàпèшіòü у зîшèò, яêі ñèíîíімè зàпðîпîíîâàíî äля ñлîâà горизонт.
4 . Âіäêðèйòå ñòîðіíêу ñàйòу тудіÿ коду (studio.code.org).
Âèбåðіòü Курс 3. Âèêîíàйòå пåðшу âпðàâу уðîêу удож
ник. Пðîäåмîíñòðуйòå ðåзулüòàò âèêîíàííя âчèòåлю.
5 . Âіäêðèйòå ñòîðіíêу ñàйòу
o
s (blockly-games.
appspot.com). Âèбåðіòü êàòåгîðію Чере аха. Âèêîíàйòå
пåðшу âпðàâу.
6 . Âіäêðèйòå ñòîðіíêу ñàйòу міжíàðîäíîгî êîíêуðñу з іíфîðмàòèêè òà êîмп’юòåðíîї âпðàâíîñòі обер (bober.net.
ua). З’яñуйòå, êîлè âіäбуäåòüñя íàñòупíèй êîíêуðñ. Озíàйîмòåñя з іñòîðією êîíêуðñу â Уêðàїíі.
7 . Âіäêðèйòå ñòîðіíêу ñàйòу
iк iк Україна (miksike.net.
ua). Âèбåðіòü пîñèлàííя Пранãëіміне й äàлі Тренуван
нÿ. Пðîйäіòü òðåíуâàííя з уñíîгî ðàхуíêу íà äîäàâàííя
чèñåл, âèбðàâшè Òðåíóâàííÿ ç íàòóðàëüíèìè ÷èñëà92
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ìè
Äîäàâàííÿ
Ñòàíäàðò. ßêу êілüêіñòü бàліâ âè
íàбðàлè ßêîгî ðіâíя âè äîñяглè Сêілüêîх пîмèлîê пðèпуñòèлèñя

ПÐÀКÒÈ×НÀ ÐО ОÒÀ № 2
«Пошук матеріалів в Інтернеті та їх оцінювання»

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âèêîíàйòå пîшуê âіäîмîñòåй â Іíòåðíåòі äля уðîêу мàòåмàòèêè з òåмè ги етськи трикутник.
2. Пåðåгляíüòå âåб-ñòîðіíêè, пîñèлàííя íà яêі îòðèмàлè
â ðåзулüòàòі пîшуêу, òà âèбåðіòü òðè з íèх, щî âіäпîâіäàюòü òåмі.
3. Оціíіòü îäíу зі зíàйäåíèх âåб-ñòîðіíîê, âіäпîâіâшè íà òàêі
зàпèòàííя:
à) ×è âêàзàíî, äля êîгî пðèзíàчåíî âåб-ñàйò і яêà мåòà йîгî
ñòâîðåííя
б) ×è зàзíàчåíî íà âåб-ñàйòі âіäîмîñòі пðî àâòîðà ×è є йîгî
êîíòàêòíі äàíі òà мîжлèâіñòü пîñòàâèòè зàпèòàííя
â) ×è мîжíà пîðіâíяòè âіäîмîñòі, щî міñòяòüñя íà ñòîðіíці,
з äàíèмè з іíшèх äжåðåл ×è є пîñèлàííя íà іíші äжåðåлà íà âåб-ñòîðіíці
г) ×è ðåгуляðíî îíîâлююòüñя мàòåðіàлè íà âåб-ñàйòі ×è íå
зàñòàðілà äàòà ðîзміщåííя мàòåðіàліâ
ä) ×è узгîäжуюòüñя îòðèмàíі âіäîмîñòі з òèм, щî âè âчèлè
у шêîлі àбî äізíàлèñя з іíшèх äжåðåл
4. Âіäêðèйòå фàйл, яêèй міñòèòüñя у пàпці Роздіë
Пункт . о ін ваннÿ ресурсів.do x. Упèшіòü âàші âіäпîâіäі íà зàпèòàííя. Зðîбіòü âèñíîâîê, чè мîжíà äîâіðяòè
мàòåðіàлàм, ðîзміщåíèм íà âêàзàíîму ñàйòі.
5. Збåðåжіòü фàйл у âàшій пàпці з імåíåм ракти÷на
.do x.
6. Збåðåжіòü äâà зîбðàжåííя, щî міñòяòüñя íà ðізíèх âåбñòîðіíêàх, у âàшій пàпці.
7. Сòâîðіòü пðåзåíòàцію ги етськи трикутник. Нà пåðшîму ñлàйäі ââåäіòü íàзâу пðåзåíòàції òà âàшå пðізâèщå.
8. Сêîпіюйòå íà äðугèй ñлàйä пðåзåíòàції фðàгмåíò òåêñòу
з îäíієї зі зíàйäåíèх âåб-ñòîðіíîê.
9. Уñòàâòå íà òðåòій ñлàйä збåðåжåíі зîбðàжåííя òà зàзíàчòå
àäðåñè âåб-ñòîðіíîê, з яêèх îòðèмàíî âіäîмîñòі äля пðåзåíòàції.
10. Збåðåжіòü пðåзåíòàцію у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм рак
ти÷на
. x.
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текстових
Розділ 3. Опрацювання
даних
Ó öüîìó ðîçäіëі
âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

об’єкти та їх властивості; дії над об’єктами
програмне забезпечення для опрацювання
текстів
основні об’єкти текстового документа
введення, редагування та форматування
символів і абзаців текстового документа
однорівневі списки в текстових документах
додавання в текстовий документ графічних
зображень із файла та їх форматування
додавання, редагування та форматування
таблиць у текстовому документі
сторінки текстового документа
та їх форматування
підготовка текстового документа до друку;
друк документа
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3.1. ОБ’ЄКТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ.
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТІВ
. Дå âè чулè àбî âèêîðèñòîâуâàлè òåðміí «îб’єêò» ßê âè
йîгî ðîзумієòå Нàâåäіòü пðèêлàäè îб’єêòіâ.
. Опèшіòü буäèíîê, у яêîму âè жèâåòå.
3. З яêîю пðîгðàмîю îпðàцюâàííя òåêñòіâ âè îзíàйîмèлèñя
â пîчàòêîâій шêîлі ßêі мîжлèâîñòі цієї пðîгðàмè
ОБ’ЄК ТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

З êуðñу пðèðîäîзíàâñòâà âè âжå зíàєòå, щî îòîчуючèй íàñ ñâіò
ñêлàäàєòüñя з тіë і ÿви . Сòілåцü, êíèжêà, м’яч, êîмп’юòåðíà
мèшà, Міñяцü, ñîбàêà, пòàх уñå цå òілà (мàл. 3.1).

Мал. 3.1. іла оточ ючого світ

Пîїзäêà íà âåлîñèпåäі, âèêîíàííя äîмàшíüîгî зàâäàííя, ðîбîòà
з êîмп’юòåðîм, пîліò ліòàêà, ñíігîпàä, äîщ, зåмлåòðуñ цå яâèщà
(мàл. 3.2).

Мал. 3.2. ви а оточ ючого світ

Òілà òà яâèщà цå об кти (лàò.
пðåäмåò). У êлàñíій
êімíàòі, у яêій âè íàâчàєòåñя, îб’єêòàмè є пàðòè, ñòілüці, äîшêà,
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êðåйäà, âіêíà, шàфà. Òà й ñàмà êімíàòà òåж є îб’єêòîм. У êâàðòèðі,
у яêій âè жèâåòå, îб’єêòàмè є êîжíà з êімíàò, êухíя, ліжêà, ñòîлè,
êðіñлà, êîмп’юòåð, òåлåâізîð, êâіòè
íà піäâіêîííі, улюблåíà êішêà.
Â àâòîбуñі, яêèм âè їäåòå íà òðåíуâàííя, îб’єêòàмè є ñàм àâòîбуñ, êîжåí пàñàжèð у íüîму, âîäій, êðіñлà,
äâèгуí, пðîцåñ йîгî ðуху (мàл. 3.3).
Об’єêòàмè є òàêîж Сîíцå, ðічêà Дíі- Мал. 3.3. б кти оточ ючого світ
пðî, лåлåêà, ñîíяшíèê íà гîðîäі, âåлîñèпåä, піäðучíèê з мàòåмàòèêè, êлàâіàòуðà, êîмп’юòåðíà гðà, блèñêàâêà, уðîê, мîðñüêà хâèля, äîщ, åêñêуðñія òîщî.
Кîжíèй îб’єêò мàє вëастивості. Іíêîлè âлàñòèâîñòі îб’єêòà íàзèâàюòü йîгî араметрами атрибутами àбî характеристиками.
Вëастивості
цå âіäîмîñòі пðî îб’єêò, зà яêèмè йîгî мîжíà
îпèñàòè òà âіäðізíèòè âіä іíшèх îб’єêòіâ. Нàпðèêлàä, âлàñòèâîñòямè îб’єêòà учень є йîгî пðізâèщå, ім’я, пî бàòüêîâі, äàòà íàðîäжåííя, мàñà, зðіñò, êîліð âîлîññя, êîліð îчåй, àäðåñà, зà яêîю âіí пðîжèâàє, íîмåð йîгî мîбілüíîгî òåлåфîíà, шêîлà і êлàñ, у яêîму âіí
íàâчàєòüñя, îціíêà з іíфîðмàòèêè òà іíші (òàбл. 3.1).
Кîжíà âлàñòèâіñòü îб’єêòà мàє ñâîє зна÷еннÿ.
Таблиця

Прикëади об ктів, їх вëастивосте і зна÷ень их вëастивосте
Назва
об’єкта

Учåíü

Властивість

Пðізâèщå
Ім’я
Пî бàòüêîâі
Дàòà íàðîäжåííя
Мàñà
Зðіñò
Кîліð âîлîññя
Кîліð îчåй
Àäðåñà пðîжèâàííя
Нîмåð мîбілüíîгî òåлåфîíà
Øêîлà, у яêій íàâчàєòüñя
Клàñ
Âіäâіäує гуðòîê з іñòîðії
Оціíêà з іíфîðмàòèêè

Значення властивості

Пåòðåíêî
Мàðèíà
Іâàíіâíà
12 ñічíя 2008 ðîêу
51 êг
145 ñм
×îðíèй
Зåлåíèй
м. Зàпîðіжжя, âул. Кàшòàíîâà, 34, êâ. 12
072-3102156
«Гàðмîíія»
5-À
Òàê
10
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родовження таблиці
Назва
об’єкта

Властивість

Ім’я
Дàòà пðîгîлîшåííя íåзàлåжíîñòі
Плîщà
Дîâжèíà êîðäîíу
×èñåлüíіñòü íàñåлåííя
Кîлüîðè íà пðàпîðі
Нàяâíіñòü âèхîäу äî мîðя
Øêîлà Ім’я
Кілüêіñòü пîâåðхіâ буäèíêу
Дîâжèíà буäèíêу
Øèðèíà буäèíêу
Âèñîòà пîâåðху
Кîліð буäèíêу

Кðàїíà

Кілüêіñòü êлàñíèх êімíàò
Кілüêіñòü ñпîðòèâíèх зàліâ
Нàяâíіñòü ñлюñàðíîї
мàйñòåðíі
Àäðåñà
Åêñêуðñія

Міñцå пðîâåäåííя
Дàòà пðîâåäåííя
×àñ пîчàòêу
Òðèâàліñòü
Ім’я åêñêуðñîâîäà
Кілüêіñòü åêñêуðñàíòіâ
іíà åêñêуðñії
Òåмà

Дîщ

Міñцå пðîхîäжåííя
Дàòà
×àñ пîчàòêу
Òðèâàліñòü
Кілüêіñòü îпàäіâ

Значення властивості

Уêðàїíà
24 ñåðпíя 1991 ðîêу
604 òèñ. êм2
7590 êм
42,5 млí
Сèíій, жîâòèй
Òàê
ЗЗСО № 1
3
100 м
30 м
4м
Сâіòлî-жîâòèй, яñêðàâîзåлåíèй
35
2
Òàê
м. Кðåмåíчуê, âул. Нàääíіпðяíñüêà, 1À
Музåй Òàðàñà Øåâчåíêà
9 бåðåзíя 2018 ðîêу
13 гîä 15 хâ
1 гîä
Òåòяíà Іâàíіâíà
28
30 гðí
Òàðàñ Øåâчåíêî хуäîжíèê
м. Кèїâ
5 ñåðпíя 2018 ðîêу
10 гîä 28 хâ
35 хâ
6 мм
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Ðізíі îб’єêòè мîжуòü мàòè яê ðізíèй íàбіð âлàñòèâîñòåй (íàпðèêлàä, огірок і дощ), òàê і îäíàêîâèй (íàпðèêлàä, äâà ідручники
для го класу). Â îñòàííüîму âèпàäêу îб’єêòè âіäðізíяюòüñя îäèí
âіä îäíîгî зíàчåííямè äåяêèх âлàñòèâîñòåй (íàпðèêлàä, пðåäмåòîм, ñêлàäîм àâòîðіâ, бібліîòåчíèм íîмåðîм, êілüêіñòю ñòîðіíîê,
êîлüîðîм îбêлàäèíêè).
на÷еннÿ вëастивосте об кта можуть змін ватисÿ. å âіäбуâàєòüñя â ðåзулüòàòі пåâíèх яâèщ, пîäій. Òàê, íàпðèêлàä, люäèíà
мîжå пîфàðбуâàòè àðêуш пàпåðу â іíшèй êîліð, мîжå зміíèòè
йîгî ðîзміðè. Об’єêò Учень піñля зàêіíчåííя íàâчàлüíîгî ðîêу пåðåхîäèòü у íàñòупíèй êлàñ, îòðèмує îціíêè з іíфîðмàòèêè âіä учèòåля, у íüîгî зміíюєòüñя зðіñò, мàñà òîщî.
ПРОГРАМНІ ОБ’ЄК ТИ ТА ПРОГРАМНІ ДІЇ

Об’єêòè, яêі âèêîðèñòîâуюòü â êîмп’юòåðíèх пðîгðàмàх, íàзèâàюòüñя роãрамними об ктами. Òàêі îб’єêòè, яê і âñі іíші, мàюòü âлàñòèâîñòі.
З êîжíèм пðîгðàмíèм îб’єêòîм, êðім íàбîðу âлàñòèâîñòåй,
пîâ’язàíî щå й íàбіð ді , яêі мîжуòü âіäбуòèñя íàä íèм піä чàñ
îпðàцюâàííя.
Пðèêлàäè пðîгðàмíèх îб’єêòіâ, яêі âè âжå зíàєòå, їх âлàñòèâîñòåй і äій íàä íèмè íàâåäåíî â òàблèці 3.2.
Таблиця
Програмне
середовище

Програмний об’єкт

Опåðàційíà
ñèñòåмà
Windows

Фа л

Òåêñòîâèй
пðîцåñîð
Wo d
Гðàфічíèй
ðåäàêòîð
P in
Ðåäàêòîð
пðåзåíòàцій
Pow Poin

имвол
ра ічни
римітив
ла д

Приклади властивостей програмного
об’єкта

Приклади дій
над програмним
об’єктом

Ім’я, ðîзшèðåííя
імåíі, òèп, ðîзміð,
äàòà ñòâîðåííя
òîщî
Ðîзміð, шðèфò,
íàêðåñлåííя, êîліð
òîщî
Ðîзміðè, êîліð зàлèâêè, êîліð ліíії
êîíòуðу, òîâщèíà
ліíії êîíòуðу òîщî
Пîðяäêîâèй íîмåð,
êілüêіñòü îб’єêòіâ
íà ñлàйäі, їх âèäè,
міñцå ðîзміщåííя,
íàяâíіñòü фîíîâîгî
зîбðàжåííя òîщî

Сòâîðåííя, пåðåймåíуâàííя,
âèäàлåííя,
êîпіюâàííя
Уâåäåííя, âèäàлåííя, зміíåííя
êîлüîðу
Сòâîðåííя,
âіääзåðêàлåííя,
зàлèâêà, âèäàлåííя, пåðåміщåííя
Сòâîðåííя,
пåðåміщåííя,
äублюâàííя,
зміíåííя мàêåòà
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Спèñîê äій íàä пðîгðàмíèм îб’єêòîм
зàâжäè мîжíà пåðåгляíуòè â êîíòåêñòíîму мåíю îб’єêòà (мàл. 3.4).
×àñòî у пðîгðàмíèх ñåðåäîâèщàх äля
âèêîíàííя пåâíèх äій íàä пðîгðàмíèм
îб’єêòîм пîòðібíî, щîб âіäбулîñя êілüêà
пîäій у пåâíій пîñліäîâíîñòі. Òîбòî íåîбхіäíî âèêîíàòè пåâíèй аëãоритм. Нàпðèêлàä, щîб у гðàфічíîму ðåäàêòîðі
зàфàðбуâàòè äåяêèй фðàгмåíò зîбðàжåííя, ñліä âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Âèбðàòè іíñòðумåíò аëивка íà
Панеëі інструментів.
2. Âèбðàòè пîòðібíèй êîліð íà Па
ëітрі коëьорів.
3. Уñòàíîâèòè âêàзіâíèê уñåðåäèíі
Мал. 3.4. онтекстне меню
зàмêíåíîї îблàñòі фðàгмåíòà зîбðàоб кта
жåííя.
4. Клàцíуòè ліâу àбî пðàâу êíîпêу
мèші.
У äåяêèх âèпàäêàх ðізíі äії пðèâîäяòü äî îäíèх і òèх ñàмèх ðåзулüòàòіâ. Нàпðèêлàä, äля òîгî щîб ðîзпîчàòè äåмîíñòðàцію
êîмп’юòåðíîї пðåзåíòàції, мîжíà íàòèñíуòè 5, à мîжíà âèêîíàòè
Ïîêàç ñëàéäіâ
Ç ïî÷àòêó. Ðåзулüòàò буäå îäíàêîâèй.
ТЕКСТОВИЙ ДОК УМЕНТ І ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР

Âèâчàючè іíфîðмàòèêу â пîчàòêîâій шêîлі, âè îзíàйîмèлèñя зі
ñòâîðåííям і îпðàцюâàííям òåêñòîâèх äîêумåíòіâ. ßê âè пàм’яòàєòå,
текстові документи ñêлàäàюòüñя з òàêèх îб’єêòіâ: ñèмâîліâ, ñліâ,
ðåчåíü, àбзàціâ, ñòîðіíîê. Òàêîж у òåêñòîâèй äîêумåíò мîжíà âñòàâèòè мàлюíêè, òàблèці òîщî.
Для ñòâîðåííя òà îпðàцюâàííя òåêñòîâèх äîêумåíòіâ âèêîðèñòîâуюòü ðізíі пðîгðàмè: текстові редактори, текстові ро есори òîщî. Òåêñòîâі ðåäàêòîðè äàюòü змîгу âèêîíуâàòè òілüêè íàйпðîñòіші äії ñòâîðèòè äîêумåíò, уâåñòè òåêñò, âіäðåäàгуâàòè йîгî òà збåðåгòè íà íîñії
äàíèх. Дî òàêèх пðîгðàм íàлåжèòü òåêñòîâèй ðåäàêòîð ëокнот.
ілüш пîòужíі пðîгðàмè
òåêñòîâі пðîцåñîðè, íàпðèêлàä
o4 ids. Âîíè мàюòü äîäàòêîâі мîжлèâîñòі
i oso Wo d àбî
òà äàюòü змîгу êîðèñòуâàчåâі âèêîíуâàòè òàêі îпåðàції íàä
îб’єêòàмè òåêñòîâîгî äîêумåíòà:
уведення тексту уâåäåííя òåêñòу з âèêîðèñòàííям êлàâіàòуðè
редагування тексту
âíåñåííя зміí у âміñò òåêñòу: âèпðàâлåííя пîмèлîê, âèäàлåííя, пåðåміщåííя, êîпіюâàííя, âñòàâлåííя фðàгмåíòіâ òåêñòу òà іíшèх îб’єêòіâ
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Ðîçäië 3
орматування тексту
âíåñåííя зміí у зîâíішíій âèгляä
òåêñòу: уñòàíîâлåííя шðèфòу, êîлüîðу, íàêðåñлåííя ñèмâîліâ,
âèðіâíюâàííя àбзàціâ, âіäñòупіâ àбзàціâ òîщî
вставлення об ктів ðîзміщåííя â äîêумåíòі гðàфічíèх зîбðàжåíü, òàблèцü, äіàгðàм òîщî
друкування документа îòðèмàííя êîпії äîêумåíòà, зàзâèчàй
íà пàпåðі
робота з а лами збåðåжåííя òåêñòîâîгî äîêумåíòà у фàйлі,
âіäêðèòòя òåêñòîâîгî фàйлà â òåêñòîâîму пðîцåñîðі
òà іíші.
Піä чàñ ðîбîòè з òåêñòîâèм äîêумåíòîм äîцілüíî äîòðèмуâàòèñя
òàêîї пîñліäîâíîñòі îпåðàцій (мàл. 3.5):

Мал. 3.5. Послідовність опера і під час роботи
з текстовим док ментом

СЕРЕДОВИЩЕ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕСОРА
MICROSOFT OFFICE WORD 2010

У 5-му êлàñі âè буäåòå âèâчàòè òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d 0 0,
яêèй ðîзðîблåíèй êîðпîðàцією i oso і âхîäèòü äî пàêåòà пðîгðàм i oso
i .
Òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d 0 0 мîжíà зàпуñòèòè íà âèêîíàííя
êілüêîмà ñпîñîбàмè. Нàйпîшèðåíіші з íèх:
Âèêîíàòè Ïóñê Óñі ïðîãðàìè Microsoft Office Microsoft
Office Word 2010.
Дâічі êлàцíуòè íà зíàчêу
буäü-яêîгî фàйлà òåêñòîâîгî äîêумåíòà Wo d.
Дâічі êлàцíуòè íà яðлèêу пðîгðàмè Wo d
íà Робо÷ому стоëі.
Піñля зàпуñêу âіäêðèâàєòüñя âіêíî пðîгðàмè Wo d
êлàä яêîгî пîäàíî íà мàлюíêу 3.6.

0 0, пðè-

Для тих, хто хоче знати більше
Дл зр чності роботи з док ментом мо на встановити потрібни масштаб
відобра енн док мента вікні. Дл ього слід Рядку стану перемістити повз нок становленн масштаб в потрібне міс е або збільшити
чи зменшити
масштаб вибором відповідних кнопок (мал. . , 7).
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ако
праві частині Рядку стану мо на встановити потрібни ре им перегл д док мента вибором відповідних кнопок:
зр чни під час створенн , редаг ванн і формат ванРозмітка сторінок
н док мента Режим читання
зр чни дл читанн док мента з екрана
Веб-документ
зр чни дл перегл д док мента Структура
зр чни дл роботи над планом док мента Чернетка
зр чни під час веденн і редаг ванн док мента (без ого формат ванн ).
1

2

3

4

5

6

9

8

1. Панель швидкого дост п
2. Рядок заголовка
3. Стрічка
4. нопки правлінн вікном
5. м га прокр ч ванн

7
6.
7.

рсор
нопки та повз нок становленн масштаб
8. Рядок стану
9. Робоча область док мента

Мал. 3.6. игл д вікна текстового про есора Word 2010

ОПЕРАЦІЇ НА Д ФАЙЛАМИ ТЕКСТОВИХ ДОК УМЕНТІВ

Сòâîðèòè íîâèй äîêумåíò у òåêñòîâîму пðîцåñîðі Wo d мîжíà
êілüêîмà ñпîñîбàмè. З îäíèм із íèх âè âжå îзíàйîмèлèñя: піä чàñ
зàпуñêу пðîгðàмè Wo d âіäêðèâàєòüñя âіêíî пðîгðàмè з íîâèм пîðîжíім äîêумåíòîм, і êîðèñòуâàч мîжå îäðàзу пîчèíàòè ââîäèòè
пîòðібíèй òåêñò.
ßêщî âіêíî пðîгðàмè Wo d ужå âіäêðèòî, òî íîâèй äîêумåíò
мîжíà ñòâîðèòè, âèêîíàâшè òàêèй àлгîðèòм: Ôàéë
Ñòâîðèòè
Íîâèé äîêóìåíò
Ñòâîðèòè (мàл. 3.7).
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Ðîçäië 3

Мал. 3.7. ікно створенн нового док мента

Для âіäêðèòòя âжå іñíуючîгî òåêñòîâîгî äîêумåíòà â ñåðåäîâèщі òåêñòîâîгî пðîцåñîðà Wo d 0 0 ñліä âèêîíàòè Ôàéë
Âіäêðèòè й у âіêíі Відкриттÿ документа âèбðàòè пîòðібíèй фàйл.
Піä чàñ ðîбîòè з äîêумåíòîм ñліä пåðіîäèчíî збåðігàòè òåêñòîâèй äîêумåíò у фàйлі, щîб íå âòðàòèòè ðåзулüòàòè ñâîєї ðîбîòè.
Для цüîгî пîòðібíî âèêîíàòè Ôàéë
Çáåðåãòè. ßêщî äîêумåíò
збåðігàєòüñя âпåðшå àбî â іíшîму міñці чè з іíшèм імåíåм, òî òðåбà âèêîíàòè Ôàéë
Çáåðåãòè ÿê, à пîòім у âіêíі береженнÿ до
кумента âèбðàòè пîòðібíу пàпêу òà ââåñòè ім’я фàйлà.
Зà зàмîâчуâàííям òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d 0 0 збåðігàє äîêумåíò у фàйлі з ðîзшèðåííям імåíі

, àлå зàбåзпåчує ðî-

бîòу й з іíшèмè òèпàмè òåêñòîâèх äîêумåíòіâ.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå âàшу пàпêу. З’яñуйòå, ñêілüêè â íій îб’єêòіâ:
фàйліâ, пàпîê, яðлèêіâ. Âіäпîâіäі íà зàпèòàííя зàпèшіòü
у âàш зîшèò.
2. Уñòàíîâіòü âіäîбðàжåííя âіäîмîñòåй пðî îб’єêòè у âèгляäі
Таблиці. З’яñуйòå, яêі âлàñòèâîñòі îб’єêòіâ âіäîбðàжàюòüñя
â òàблèці.
3. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю îêðåмèх îб’єêòіâ у âàшій пàпці òà пåðåгляíüòå пåðåліê äій, яêі мîжíà âèêîíуâàòè íàä
цèмè îб’єêòàмè.
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4. Âèбåðіòü у пàпці Роздіë 3 Пункт 3. фàйл в рава 3. .do x.
Âèзíàчòå зíàчåííя òàêèх йîгî âлàñòèâîñòåй: ðîзміð фàйлà,
äàòà зміíåííя, àâòîðè.
5. Âіäêðèйòå âèбðàíèй òåêñòîâèй фàйл. Ðîзäèâіòüñя âіêíî
пðîгðàмè Wo d. Зíàйäіòü åлåмåíòè âіêíà, îпèñàíі íà мàлюíêу 3.6.
6. Âèбåðіòü пî чåðзі ðізíі âêлàäêè трі÷ки. Озíàйîмòåñя з пåðåліêîм åлåмåíòіâ êåðуâàííя íà цèх âêлàäêàх òà їх пðèзíàчåííям, âèêîðèñòîâуючè піäêàзêè, яêі з’яâляюòüñя піä чàñ
íàâåäåííя âêàзіâíèêà íà åлåмåíò êåðуâàííя.
7. Пåðåгляíüòå äîêумåíò, âèêîðèñòîâуючè ñмугè пðîêðучуâàííя. З’яñуйòå, яêі îб’єêòè є â цüîму òåêñòîâîму äîêумåíòі òà ñêілüêè â íüîму ñòîðіíîê.
8. Опðàцюйòå пåðåміщåííя êуðñîðу пî òåêñòу, âèêîðèñòîâуючè íèжчåíàâåäåíі êлàâіші.
Клавіша

Переміщення
курсору

Нà îäèí ðяäîê угîðу
Нà îäèí ðяäîê уíèз

Клавіша

Переміщення
курсору

Нà îäèí åêðàí угîðу

P
P

own

Нà îäèí åêðàí
уíèз

Нà îäíу пîзèцію âліâî

nd

Нà êіíåцü ðяäêà

Нà îäíу пîзèцію âпðàâî

o

Нà пîчàòîê ðяäêà

9. Озíàйîмòåñя з âіäîмîñòямè â Рÿдку стану. ßêèй íîмåð пîòîчíîї ñòîðіíêè Сêілüêè â òåêñòі ñліâ ßêу âñòàíîâлåíî
мîâу äля äîêумåíòà
10. Âèäіліòü у òåêñòі буäü-яêå ñлîâî й пåðåгляíüòå âлàñòèâîñòі
ñèмâîліâ цüîгî ñлîâà (âіäêðèйòå äіàлîгîâå âіêíî Шрифт).
11. Пåðåгляíüòå â êîíòåêñòíîму мåíю пåðåліê äій, яêі мîжíà
âèêîíàòè íàä цèм îб’єêòîм. Зàпðîпîíуйòå äії, яêі мîжуòü
âèäàлèòè âèäілåíå ñлîâî. Âèêîíàйòå ці äії.
12. Âèäіліòü у òåêñòі буäü-яêèй àбзàц і пåðåгляíüòå йîгî âлàñòèâîñòі (âіäêðèйòå äіàлîгîâå âіêíî Абза ).
13. Пåðåгляíüòå â êîíòåêñòíîму мåíю пåðåліê äій, яêі мîжíà
âèêîíàòè íàä цèм îб’єêòîм. Зàпðîпîíуйòå äії, яêі мîжуòü
збілüшèòè âіäñòуп àбзàцу âіä ліâîгî пîля. Âèêîíàйòå ці äії.
14. Âèбåðіòü у òåêñòîâîму äîêумåíòі гðàфічíå зîбðàжåííя òà
пåðåгляíüòå йîгî âлàñòèâîñòі (âіäêðèйòå äіàлîгîâå âіêíî
Ôормат рисунка).
15. Пåðåгляíüòå â êîíòåêñòíîму мåíю пåðåліê äій, яêі мîжíà
âèêîíàòè íàä цèм îб’єêòîм. Зàпðîпîíуйòå äії, яêі мîжуòü
зміíèòè ðîзміðè зîбðàжåííя. Âèêîíàйòå ці äії.
16. Збåðåжіòü òåêñòîâèй äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з òèм
ñàмèм імåíåм.
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17. Зàêðèйòå âіêíî пðîгðàмè.
18. Âèбåðіòü збåðåжåíèй фàйл у âàшій пàпці. Âèзíàчòå зíàчåííя òàêèх йîгî âлàñòèâîñòåй: ðîзміð фàйлà, äàòà зміíåííя,
àâòîðè.
Найважливіше в цьому пункті
Îб кти цå òілà òà яâèщà.
Кîжíèй îб’єêò мàє вëастивості âіäîмîñòі пðî îб’єêò, зà яêèмè
йîгî мîжíà ñхàðàêòåðèзуâàòè. Кîжíà âлàñòèâіñòü мàє ñâîє зна÷ен
нÿ. Зíàчåííя âлàñòèâîñòåй îб’єêòіâ мîжуòü зміíюâàòèñя â ðåзулüòàòі пåâíèх яâèщ.
Об’єêòè, яêі âèêîðèñòîâуюòü â êîмп’юòåðíèх пðîгðàмàх, íàзèâàюòüñя роãрамними об ктами. З êîжíèм пðîгðàмíèм îб’єêòîм,
êðім íàбîðу âлàñòèâîñòåй, пîâ’язàíî щå й íàбіð äій, яêі мîжуòü
âіäбуòèñя з íèм піä чàñ îпðàцюâàííя.
Для îпðàцюâàííя òåêñòîâèх äàíèх âèêîðèñòîâуюòü текстові
ро есори, яêі пðèзíàчåíî äля ââåäåííя òà ðåäàгуâàííя òåêñòу,
фîðмàòуâàííя òà äðуêуâàííя òåêñòîâèх äîêумåíòіâ, âñòàâлåííя
â äîêумåíò ðізíèх îб’єêòіâ òîщî.
Оñíîâíèм îб’єêòîм òåêñòîâèх пðîцåñîðіâ є текстови документ,
яêèй ñêлàäàєòüñя із ñèмâîліâ, ñліâ, ðåчåíü, àбзàціâ, ñòîðіíîê. Дî
òåêñòîâîгî äîêумåíòà мîжå буòè âñòàâлåíî мàлюíêè, ñхåмè, òàблèці òîщî.
Піä чàñ ðîбîòè з òåêñòîâèм äîêумåíòîм äîцілüíî äîòðèмуâàòèñя
òàêîї пîñліäîâíîñòі îпåðàцій: створення документа
уведення
òåêñòó
редагування тексту
орматування тексту
çáåðåження документа.
Òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d 0 0 мîжíà зàпуñòèòè, âèêîíàâшè
Ïóñê
Óñі ïðîãðàìè
Microsoft Office
Microsoft Office
Word 2010.
Дайте відповіді на запитання
î òàêå îб’єêò
î òàêå âлàñòèâîñòі îб’єêòà
1.
. У ðåзулüòàòі чîгî мîжуòü зміíюâàòèñя зíàчåííя âлàñòèâîñòåй îб’єêòіâ
3 . ßêі âлàñòèâîñòі îб’єêòіâ мîжíà äîäàòè äî òàблèці 3.1 äля
білüш пîâíîї їх хàðàêòåðèñòèêè ßêі їх мîжлèâі зíàчåííя
4 . ×è мîжуòü ðізíі îб’єêòè мàòè îäíàêîâі âлàñòèâîñòі ×è мîжуòü îäíàêîâі îб’єêòè мàòè ðізíі âлàñòèâîñòі
5 . Уліòêу êлàñíу êімíàòу âіäðåмîíòуâàлè. Зíàчåííя яêèх її
âлàñòèâîñòåй íå зміíèлèñя, à яêèх мîглè зміíèòèñя
. ßê мîжíà äізíàòèñя пðî âлàñòèâîñòі îб’єêòà, зíàчåííя
âлàñòèâîñòåй, мîжлèâі äії íàä îб’єêòîм у пðîгðàмíîму ñåðåäîâèщі
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7 . Для чîгî пðèзíàчåíî òåêñòîâі пðîцåñîðè ×èм âîíè âіäðізíяюòüñя âіä òåêñòîâèх ðåäàêòîðіâ
8 . ßêі пðîгðàмíі îб’єêòè â òåêñòîâîму ðåäàêòîðі âè зíàєòå
ßêі їх âлàñòèâîñòі ßêі äії íàä íèмè мîжíà âèêîíуâàòè
9 . ßêі îпåðàції íàä òåêñòîм мîжíà âèêîíуâàòè â òåêñòîâîму
пðîцåñîðі ßêà їх ñуòü ßêîї пîñліäîâíîñòі äій ñліä äîòðèмуâàòèñя піä чàñ ðîбîòè з òåêñòîâèм äîêумåíòîм
10 . ßêі іñíуюòü ñпîñîбè зàпуñêу òåêñòîâîгî пðîцåñîðà Wo d
0 0
11 . Для чîгî âè мîжåòå âèêîðèñòîâуâàòè òåêñòîâèй пðîцåñîð
у íàâчàííі
. î, íà âàшу äумêу, ðîзуміюòü піä òåðміíîм «бåзпàпåðîâі
òåхíîлîгії»
Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè îб’єêòіâ з îòîчуючîгî ñâіòу: òіл, яâèщ.
. Нàзâіòü 3 4 âлàñòèâîñòі îб’єêòіâ: місто, автомобіль, êîìï’þòåð, клавіша клавіатури класна дошка і пî äâà зíàчåííя êîжíîї з íàзâàíèх âлàñòèâîñòåй.
3 . Нàâåäіòü пî êілüêà âлàñòèâîñòåй îб’єêòіâ, яêі âè âèâчàлè
íà уðîêàх мàòåмàòèêè, уêðàїíñüêîї мîâè, пðèðîäîзíàâñòâà,
òà їх зíàчåíü.
4 . Нàâåäіòü пðèêлàäè òðüîх îб’єêòіâ. Для êîжíîгî з íèх ñêлàäіòü òàблèцю: íàзâà îб’єêòà, âлàñòèâіñòü, зíàчåííя âлàñòèâîñòі. Дîäàйòå äî цієї òàблèці 4 5 âлàñòèâîñòåй êîжíîгî
з îб’єêòіâ і пî îäíîму зíàчåííю êîжíîї âлàñòèâîñòі.
5 . Нàâåäіòü пðèêлàäè îб’єêòіâ òåêñòîâîгî äîêумåíòà, гðàфічíîгî зîбðàжåííя, êîмп’юòåðíîї пðåзåíòàції. Нàâåäіòü пî
êілüêà зíàчåíü цèх âлàñòèâîñòåй.
. Нàâåäіòü пðèêлàäè зміíåííя зíàчåíü âлàñòèâîñòåй îб’єêòіâ
у жèòòі.
7 . Опèшіòü ñòðуêòуðу âіêíà òåêñòîâîгî пðîцåñîðà Wo d 0 0.
8 . Сêлàäіòü àлгîðèòм âіäêðèòòя äîêумåíòà â òåêñòîâîму пðîцåñîðі.
9 . Сêлàäіòü àлгîðèòм збåðåжåííя äîêумåíòà â òåêñòîâîму
пðîцåñîðі.
10 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. . 0.
do x, яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . З’яñуйòå
òà зàпèшіòü у зîшèò пðèзíàчåííя òàêèх ñпîлучåíü êлàâіш:
à)
б)
â)
г)
ä)
o
å)
nd.
Зàêðèйòå âіêíî пðîгðàмè бåз збåðåжåííя зміí.
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11 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. . .
do x, яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Ðîзміñòіòü òåêñòîâèй êуðñîð уñåðåäèíі äåяêîгî ñлîâà. Âèбåðіòü пî
чåðзі âêàзàíі åлåмåíòè êåðуâàííя âêлàäêè Îсновне: êíîпгðупè Шрифт, êíîпêу
êу зі ñпèñêîм Коëір шрифту
гðупè Шрифт, êíîпêу По ентру
гðуÍа івжирни
ïè Абза . Пðîñліäêуйòå зà зміíàмè â зîâíішíüîму âèгляäі
òåêñòу. Зàêðèйòå âіêíî пðîгðàмè бåз збåðåжåííя зміí.
. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. . .
do x, яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Ðîзміñòіòü êуðñîð уñåðåäèíі äåяêîгî àбзàцу. Пåðåміñòіòü êîжåí
з мàðêåðіâ гîðèзîíòàлüíîї ліíійêè â іíшå пîлîжåííя. Пðîñліäêуйòå зà зміíàмè â зîâíішíüîму âèгляäі òåêñòу. Пîâåðíіòü мàðêåðè â пîпåðåäíє пîлîжåííя. Зàêðèйòå âіêíî
пðîгðàмè бåз збåðåжåííя зміí.

3.2. УВЕДЕННЯ ТЕКСТУ
ТА ЙОГО РЕДАГУВАННЯ В ТЕКСТОВОМУ
ПРОЦЕСОРІ WORD 2010
. ßê уâåñòè âåлèêу ліòåðу ñèмâîлè âåðхíüîгî ðåгіñòðу ßê
зміíèòè мîâу ââåäåííя òåêñòу
. Нàзâіòü êлàâіші ðåäàгуâàííя. Пîяñíіòü їх пðèзíàчåííя.
3. ßêі пîмèлêè âàм òðàплялèñя íà уðîêàх уêðàїíñüêîї мîâè
ßê âè їх âèпðàâлялè
УВЕДЕННЯ ТЕКСТУ З КЛАВІАТУРИ

Уâåäåííя òåêñòу â òåêñòîâèй äîêумåíò зàзâèчàй зäійñíюєòüñя
з êлàâіàòуðè. Нàгàäàємî îñíîâíі пðàâèлà ââåäåííя òåêñòу:
між ñлîâàмè пîòðібíî ââîäèòè òілüêè один пðîпуñê
пåðåä розділовими знаками (òàêèмè яê : . ,
) пðîпуñê íå
ñòàâèòüñя, à піñля íèх ââîäèòüñя îäèí пðîпуñê àбî зäійñíюєòüñя пåðåхіä íà íîâèй àбзàц
пðîпуñê íå ñòàâèòüñя піñля âіäêðèòèх і пåðåä зàêðèòèмè дуж
êàìè
[ ] ( ) і ла ками “ ” « »
де іс у ñлîâàх уâîäèòüñя бåз пðîпуñêіâ
пåðåä òèðå й піñля íüîгî ââîäяòüñя пðîпуñêè
äля зàпîбігàííя ðîзðèâу äåяêîї фðàзè â êіíці ðяäêà між ñлîâàмè ñліä ââîäèòè нерозривни
ро уск
i
ро уск
(íàпðèêлàä, між пðізâèщåм òà іíіціàлàмè, між íàзâîю шêîлè
òà її íîмåðîм òîщî)
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пåðåхіä òåêñòу íà íîâèй ðяäîê âіäбуâàєòüñя автоматично, òîбòî
êîлè òåêñò äîñягàє îñòàííüîї пîзèції ðяäêà, êуðñîð àâòîмàòèчíî
пåðåхîäèòü íà íîâèй ðяäîê. Пðè цüîму ñлîâî, яêå íå âміñòèлîñя
â пîпåðåäíüîму ðяäêу, àâòîмàòèчíî пåðåíîñèòüñя íà íàñòупíèй
äля ââåäåííя òåêñòу з íîâîгî àбзàцу ñліä íàòèñíуòè êлàâішу
n
äля пåðåхîäу íà íîâèй ðяäîê у мåжàх îäíîгî àбзàцу (íàпðèêлàä, піä чàñ уâåäåííя âіðшà) òðåбà ââîäèòè розрив рядка
( i
n )
пåðåхіä òåêñòу íà íîâу ñòîðіíêу òåêñòîâîгî äîêумåíòà зäійñíюєòüñя àâòîмàòèчíî.
ОПЕРАЦІЇ РЕ Д АГ УВАННЯ ТЕКСТ У

Піä чàñ уâåäåííя òåêñòу êîðèñòуâàчі іíêîлè äîпуñêàюòü
пîмèлêè, яêі пîòðібíî âèпðàâèòè. Нàпðèêлàä, уñòàâèòè пðîпущåíі
ñèмâîлè, àбî âèäàлèòè зàйâі, àбî зàміíèòè îäíі ñèмâîлè іíшèмè.
Òàêі îпåðàції íàä òåêñòîм íàзèâàюòü редаãуваннÿм. Нàгàäàємî
пðàâèлà їх âèêîíàííя:
äля видалення ñèмâîліâ ліâîðуч âіä êуðñîðу âèêîðèñòîâуєòüñя
êлàâішà
s
, à пðàâîðуч âіä êуðñîðу êлàâішà
äля вставлення ñèмâîліâ у òåêñò ñліä ðîзпîчàòè їх уâåäåííя
â пîòðібíå міñцå òåêñòу (режим вставлення).
Кðім ðåжèму вставлення, іñíує ðåжèм замінювання, у яêîму
піä чàñ уâåäåííя òåêñòу ñèмâîлè, щî ðîзміщåíі пðàâîðуч âіä êуðñîðу, зàміíююòüñя íà íîâі. Пåðåêлючåííя між цèмè ðåжèмàмè
зäійñíюєòüñя âèбîðîм іíäèêàòîðà Вставити амін ваннÿ â Рÿдку
стану, яêі íàлàшòîâуюòüñя äîäàòêîâî (мàл. 3.8).

Мал. 3.8. Індикатори ре имів ставленн та замінюванн в Рядку стану

ßêщî â òåêñòі íåîбхіäíî пðèєäíàòè äî пîòîчíîгî àбзàцу íàñòупíèй
àбзàц, òî êуðñîð ñліä уñòàíîâèòè â êіíці пîòîчíîгî àбзàцу òà íàòèñíуòè êлàâішу
. Для ðîзäілåííя òåêñòу íà àбзàцè ñліä у пîòðібíèх
міñцях òåêñòу âñòàíîâèòè êуðñîð і íàòèñíуòè êлàâішу n .
Для âñòàâлåííя â òåêñò äîäàòêîâîгî àбзàцу ñліä учèíèòè òàê:
уñòàíîâèòè êуðñîð у òå міñцå òåêñòу, äå пîòðібíî ðîзпîчàòè íîâèй
àбзàц, і íàòèñíуòè êлàâішу n . Піñля цüîгî мîжíà ââîäèòè
òåêñò íîâîгî àбзàцу.
ßêщî піä чàñ ðåäàгуâàííя òåêñòу àбî âèêîíàííя іíшèх îпåðàцій äåяêі з íèх булî âèêîíàíî пîмèлêîâî àбî âîíè пðèзâåлè äî íåбàжàíèх ðåзулüòàòіâ, òî îñòàííю âèêîíàíу äію мîжíà ñêàñуâàòè.
Для цüîгî íà Панеëі швидкоãо досту у ñліä âèбðàòè êíîпêу ка
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сувати
. îб пîâåðíуòè ñêàñîâàíу äію, пîòðібíî ñêîðèñòàòèñя
. Òàêèм ñàмèм ñпîñîбîм мîжíà ñêàñуâàòè
êíîпêîю Повернути
àбî пîâåðíуòè íå îäíу, à êілüêà îñòàííіх äій, âèбðàâшè âіäпîâіäíу
êíîпêу пîòðібíу êілüêіñòü ðàзіâ.
Для тих, хто хоче знати більше
Під час веденн та редаг ванн текст б ва зр чно включати режим відображення прихованих символів, вибравши на Стрічці вкладк Основне, а потім гр пі Абзац кнопк Відобразити всі знаки .
До прихованих нале ать символи, кі ввод тьс корист вачем під час набор
текст , але не вивод тьс на папері під час др к ванн і зазвича не відобра аютьс на екрані. Але к о ввімкн ти ре им відобра енн их символів, то відповідних міс х текст з вл тьс спе іальні позначки (табл. . ).
Приклади прихованих символів

Символ
Проп ск

Позначення

Символ
Нерозривни проп ск

іне ь абза

¶

Розрив р дка

Таблиця 3.3

Позначення

ПЕРЕВІРК А ПРАВОПИСУ

Òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d піä чàñ уâåäåííя òåêñòу зäійñíює àâòîмàòèчíу пåðåâіðêу пðàâîпèñу, і ñлîâà з пîмèлêàмè піäêðåñлююòüñя червоною хвилястою ліíією (піä чàñ äðуêуâàííя äîêумåíòà
ця ліíія íå âèâîäèòüñя).
êілüêà пðèчèí, чåðåз яêі Wo d пîзíàчàє ñлîâî яê пîмèлêîâå:
Це слово було на исано з омилкою. Нàпðèêлàä, у ñлîâі пðîпущåíî ліòåðу àбî ââåäåíî зàйâу (пðîгðàììà).
лово було на исано без омилки але воно відсутн у словнику
текстового роцесора. Нàпðèêлàä,
програ|мма
у äîêумåíòі піäêðåñлююòüñя âàшå
пðізâèщå, íàзâà âàшîгî міñòà àбî íàуêîâèй òåðміí.
лово було на исано без омилок
але введено іншою мовою. Нàпðèêлàä, уêðàїíñüêå ñлîâî булî ââåäåíî
â ðîñійñüêій ðîзêлàäці êлàâіàòуðè.
Для âèпðàâлåííя пîмèлêè ñліä âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю цüîгî ñлîâà й âèбðàòè пîòðібíу äію: зàміíèòè пîмèлêîâå
ñлîâî íà пðàâèлüíå, àбî äîäàòè ñлîâî
у ñлîâíèê пðîгðàмè, àбî пðîпуñòèòè, àбî
Мал. 3.9. онтекстне меню
зміíèòè мîâу ââåäåííя (мàл. 3.9).
слова з помилкою
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ßêщî â òåêñòі äîпущåíî ñèíòàêñèчíу пîмèлêу, òî цåй фðàгмåíò
òåêñòу піäêðåñлюєòüñя зеленою хвилястою ліíією. Для âèпðàâлåííя цієї ñèòуàції ñліä âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю цüîгî фðàгмåíòà,
уñòàíîâèòè пðèчèíу пîмèлêè òà уñуíуòè її.
ВИДІЛЕННЯ ФРАГМЕНТІВ ТЕКСТ У

Дåяêу ñуêупíіñòü ñèмâîліâ íàзèâàюòü фраãментом òåêñòу. Âè
âжå âèêîíуâàлè â 4-му êлàñі äåяêі îпåðàції íàä фðàгмåíòàмè
òåêñòу: пåðåміщåííя, êîпіюâàííя, âèäàлåííя. І âè пàм’яòàєòå, щî
äля їх âèêîíàííя фðàгмåíò òåêñòу пîпåðåäíüî пîòðібíî âèäілèòè.
Зàзâèчàй âèäілåíèй фðàгмåíò зàфàðбîâуєòüñя â òåêñòі бëідо синім
коëьором (мàл. 3.10).

Мал. 3.10. иділени фрагмент текст в док менті

Âèäілåííя фðàгмåíòà òåêñòу мîжíà зäійñíèòè, âèêîðèñòîâуючè
êлàâіші êлàâіàòуðè, мèшу àбî åлåмåíòè êåðуâàííя
трі÷ки
(òàбл. 3.4).
Таблиця

особи видіëеннÿ фраãментів тексту
Фрагмент
тексту

Вигляд
вказівника

Спосіб виділення

Слîâî

Дâічі êлàцíуòè íà пîòðібíîму ñлîâі

I

Ðåчåííя

Уòðèмуючè íàòèñíуòîю êлàâішу
бðàòè äîâілüíå міñцå â ðåчåííі

Ðяäîê

Âèбðàòè міñцå ліâîðуч âіä пîòðібíîгî ðяäêà

Кілüêà
ðяäêіâ
пîñпілü

Âèбðàòè міñцå ліâîðуч âіä пîчàòêîâîгî
ðяäêà фðàгмåíòà і, уòðèмуючè íàòèñíуòîю ліâу êíîпêу мèші, пåðåміñòèòè
âêàзіâíèê уíèз àбî âгîðу íà пîòðібíу
êілüêіñòü ðяäêіâ

, âè-

I
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Ðîçäië 3
родовження таблиці
Фрагмент
тексту

Àбзàц

Вигляд
вказівника

Спосіб виділення

Дâічі êлàцíуòè ліâîðуч âіä àбзàцу
Òðèчі êлàцíуòè â äîâілüíîму міñці àбзàцу

I

Âèбðàòè пîчàòîê фðàгмåíòà, íàòèñíуòè
ліâу êíîпêу мèші òà, уòðèмуючè її, пåðåміñòèòè âêàзіâíèê äî êіíця пîòðібíîгî
фðàгмåíòà

I

Âèбðàòè пîчàòîê фðàгмåíòà і, уòðèмуючè
Дîâілüíàòèñíуòîю êлàâішу
i , âèбðàòè êіíèй
íåцü фðàгмåíòà
фðàгмåíò
Уñòàíîâèòè êуðñîð íà пîчàòîê фðàгмåíòà і, уòðèмуючè íàòèñíуòîю êлàâішу
i , пåðåміñòèòè êуðñîð у пîòðібíîму
íàпðямі, âèêîðèñòîâуючè êлàâіші êåðуâàííя êуðñîðîм ( , , , , o , nd,
P
,P
own)

I

I

Òðèчі êлàцíуòè ліâîðуч âіä äîâілüíîгî
ðяäêà òåêñòу
Âåñü
Âèêîíàòè Îñíîâíå
Ðåäàãóâàííÿ
äîêумåíò äіëèòè
Âèäіëèòè âñå

Âè-

Нàòèñíуòè ñпîлучåííя êлàâіш
(àíгл.)

уäüяêèй

îб зíяòè âèäілåííя фðàгмåíòà, пîòðібíî âèбðàòè буäü-яêå
міñцå â äîêумåíòі àбî íàòèñíуòè буäü-яêу êлàâішу êåðуâàííя
êуðñîðîм.
ОПЕРАЦІЇ НА Д ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ

Піñля òîгî яê пîòðібíèй фðàгмåíò òåêñòу âèäілåíî, йîгî мîжíà
ïåðåìіñòèòè, ñêîïіþâàòè â ðізíі міñця òåêñòîâîгî äîêумåíòà àбî
âèäàëèòè.
Âèêîíàòè ці îпåðàції мîжíà ðізíèмè ñпîñîбàмè: ñпîлучåííямè
êлàâіш, âèбîðîм åлåмåíòіâ êåðуâàííя íà трі÷ і, з âèêîðèñòàííям
êîíòåêñòíîгî мåíю òîщî (òàбл. 3.5).
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Таблиця

Виконаннÿ о ера і над видіëеним фраãментом тексту
Спосіб виконання

Порядок виконання

З âèêîðèñòàííям
трі÷ки

Видаëеннÿ
Âèêîíàòè Îñíîâíå
Âèðіçàòè

З âèêîðèñòàííям
êлàâіш êлàâіàòуðè

Нàòèñíуòè êлàâішу àбî
,
àбî
s
, àбî ñпîлучåííя êлàâіш

Áóôåð îáìіíó

З âèêîðèñòàííям
Âèêîíàòè êîмàíäу Вирізати
êîíòåêñòíîгî мåíю
Ко і ваннÿ
З âèêîðèñòàííям
1. Âèêîíàòè Îñíîâíå
Áóôåð îáìіíó
трі÷ки
.
Êîïіþâàòè
2. Пåðåміñòèòè êуðñîð у пîòðібíå міñцå
òåêñòу.
3. Âèêîíàòè Îñíîâíå
Áóôåð îáìіíó
Âñòàâèòè
З âèêîðèñòàííям
мèші

Пåðåòягíуòè фðàгмåíò у пîòðібíå міñцå зà
íàòèñíуòîї êлàâіші
. У пðîцåñі пåðåòягуâàííя міñцå âñòàâлåííя фðàгмåíòà буäå
пîзíàчàòèñя зíàêîм , à âêàзіâíèê мàòèмå
âèгляä
З âèêîðèñòàííям
1. Нàòèñíуòè ñпîлучåííя êлàâіш
.
êлàâіш êлàâіàòуðè 2. Пåðåміñòèòè êуðñîð у пîòðібíå міñцå
òåêñòу.
3. Нàòèñíуòè ñпîлучåííя êлàâіш
З âèêîðèñòàííям
1. Âèêîíàòè êîмàíäу Ко і вати.
êîíòåêñòíîгî мåíю 2. Пåðåміñòèòè êуðñîð у пîòðібíå міñцå
òåêñòу.
3. Âèêîíàòè êîмàíäу Вставити
Опåðàція пåðåміщåííя фðàгмåíòà òåêñòу зäійñíюєòüñя àíàлîгічíî îпåðàції êîпіюâàííя з îäíією âіäміííіñòю: зàміñòü êîмàíäè Ко
і вати пîòðібíî âèêîíàòè êîмàíäу Вирізати (êíîпêà
чåííя êлàâіш
íàòèñêàííя êлàâіші

, ñпîлу-

), à òàêîж пåðåòягуâàííям фðàгмåíòà бåз
(âêàзіâíèê мàòèмå âèгляä

).
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Для тих, хто хоче знати більше
Нагада мо, о Буфер обміну, ки ви використов вали
графічном редакторі Paint, мі вав тільки
один об кт. На відмін від нього, Буфер обміну
Microsoft Oﬃce мо е одночасно зберігати 4 об кти
(мал. .11). Дл ого відкритт слід вибрати кнопк відкритт діалогового вікна
гр пи Буфер обміну на
вклад і Основне.
аповненн Буфера відб ва тьс послідовно під
час виконанн команд Вирізати або Копіювати. Нови
об кт зав ди дода тьс на початок списк та відобраа тьс першим списк . б кт, ки міститьс в Буфері обміну, мо е використов ватис дл вставленн
в док мент багаторазово.
Дл роботи з Буфером обміну використов ютьс
кнопки Вирізати, Копіювати, Вставити на Стрічці.
Мал. 3.11. ікно Буфера обміну Microsoft Oﬃce

Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Зàпуñòіòü òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d.
2. Уñòàíîâіòü зðучíèй мàñшòàб пåðåгляäу òåêñòîâîгî äîêумåíòà.
3. Уâåäіòü íàâåäåíèй òåêñò зà зðàзêîм (пåðåхіä íà íîâèй àбзàц
зäійñíюєòüñя íàòèñêàííям êлàâіші n ). Сліäêуйòå зà äîòðèмàííям пðàâèл уâåäåííя òåêñòу òà пðàâîпèñîм.
Назва нашо дер ави впродов
існ ванн б ла різною. дна з перших
и вська Р сь.
часи Р сі зародилась і теперішн назва
кра на. е слово вперше трапл тьс в літописі 118 ро і.

4. Об’єäíàйòå пåðшèй і äðугèй àбзàцè â îäèí. Для цüîгî âñòàíîâіòü êуðñîð у êіíці пåðшîгî àбзàцу й íàòèñíіòü êлàâішу
.
5. Сêàñуйòå îñòàííю äію, пîòім пîâåðíіòü її. Для цüîгî ñêîðèñòàйòåñя êíîпêàмè касувати
òà Повернути
íà
Панеëі швидкоãо досту у.
6. Ðîзäіліòü òåêñò íà чîòèðè àбзàцè пî îäíîму ðåчåííю. Для
цüîгî âñòàíîâіòü êуðñîð у êіíці пåðшîгî ðåчåííя й íàòèñíіòü êлàâішу n . Пîâòîðіòü äії äля іíшèх ðåчåíü.
7. Âèêîíàйòå пåðåâіðêу пðàâîпèñу â уñüîму òåêñòі òà âèпðàâòå пîмèлêè, яêщî âè їх пðèпуñòèлèñя. Для цüîгî âіäêðèâàйòå êîí112
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òåêñòíå мåíю ñліâ з пîмèлêàмè (âîíè буäуòü піäêðåñлåíі чåðâîíîю ліíією) òà îбèðàйòå пîòðібíèй âàðіàíò âèпðàâлåííя.
8. Âèäіліòü ðізíі фðàгмåíòè òåêñòу (îêðåмі ñлîâà, îäèí ðяäîê,
êілüêà ðяäêіâ, àбзàц, êілüêà àбзàціâ, цілу ñòîðіíêу òåêñòу)
ðізíèмè ñпîñîбàмè. Для цüîгî ñêîðèñòàйòåñя òàблèцåю 3.4
цüîгî пуíêòу.
9. Сêîпіюйòå òà пåðåміñòіòü äåяêі фðàгмåíòè òåêñòу зà íàäàíèм у äîêумåíòі зðàзêîм. Сêîðèñòàйòåñя åлåмåíòàмè êåðуâàííя трі÷ки, íàâåäåíèмè â òàблèці 3.5 цüîгî пуíêòу.
10. Збåðåжіòü òåêñòîâèй äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава 3. .
11. Зàêðèйòå âіêíî òåêñòîâîгî пðîцåñîðà òà пåðåâіðòå íàяâíіñòü
ñòâîðåíîгî фàйлà у âàшій пàпці.
Найважливіше в цьому пункті
Уâåäåííя òåêñòу зäійñíюєòüñя з êлàâіàòуðè â пîзèції ðîзміщåííя
òåêñòîâîгî êуðñîðу з äîòðèмàííям равиë уведеннÿ. Дî îпåðàцій ðåäàгуâàííя òåêñòу â òåêñòîâîму пðîцåñîðі Wo d íàлåжàòü âèäàлåííя,
âñòàâлåííя òà зàміíà ñèмâîліâ, îб’єäíàííя òà ðîзäілåííя àбзàціâ òîщî.
Òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d піä чàñ уâåäåííя òåêñòу зäійñíює àâòîмàòèчíу пåðåâіðêу îðфîгðàфії òà гðàмàòèêè й піäêðåñлює пîмèлêè хâèляñòèмè ліíіямè чåðâîíîгî òà зåлåíîгî êîлüîðіâ.
Ôраãмент тексту
цå äåяêà ñуêупíіñòü ñèмâîліâ òåêñòу. Для
ðîбîòè з фðàгмåíòîм òåêñòу йîгî пîòðібíî âèäілèòè. Âèêîíàòè цå
мîжíà, âèêîðèñòîâуючè êлàâіші êлàâіàòуðè, мèшу àбî åлåмåíòè
êåðуâàííя трі÷ки. Піñля òîгî яê пîòðібíèй фðàгмåíò òåêñòу
âèäілåíî, йîгî мîжíà еремістити, ско іювати â ðізíі міñця
òåêñòîâîгî äîêумåíòà àбî видалити.
Опåðàції íàä фðàгмåíòàмè òåêñòу мîжíà âèêîíуâàòè, âèêîðèñòîâуючè ðізíі ñпîñîбè: ñпîлучåííя êлàâіш, åлåмåíòè êåðуâàííя íà
трі÷ і, зà äîпîмîгîю êîíòåêñòíîгî мåíю òîщî.
Дайте відповіді на запитання
1 . ßêèх пðàâèл пîòðібíî äîòðèмуâàòèñя піä чàñ уâåäåííя òåêñòу з êлàâіàòуðè
. ßêі îпåðàції íàлåжàòü äî ðåäàгуâàííя òåêñòу ßê âîíè âèêîíуюòüñя
3 . ßêі ðåжèмè ââåäåííя òåêñòу є â òåêñòîâîму пðîцåñîðі Wo d
0 0 ×èм âîíè âіäðізíяюòüñя
Дå âîíè ðîзміщу4 . Для чîгî пðèзíàчåíî êíîпêè
юòüñя
5 . ×îму äåяêі ñлîâà â òåêñòі піäêðåñлююòüñя хâèляñòèмè
ліíіямè ßê âèпðàâèòè цю ñèòуàцію
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6 . ßêі ñпîñîбè âèäілåííя фðàгмåíòіâ òåêñòу іñíуюòü у òåêñòîâîму пðîцåñîðі Wo d
7 . ßêі îпåðàції íàä фðàгмåíòàмè òåêñòу мîжíà âèêîíуâàòè
8 . Для чîгî âèêîðèñòîâуюòü êíîпêè
,
,
9 . ßê âèêîíàòè âèäàлåííя, êîпіюâàííя àбî пåðåміщåííя фðàгмåíòà òåêñòу
Виконайте завдання
1 . Зàпуñòіòü пðîгðàму Wo d і ââåäіòü íàâåäåíèй òåêñò зà зðàзêîм. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 3. . .do x.
кра на одні ю з на більших дер ав вропи
пло а становить 0 , тис.
квадратних кілометрів. а розмірами територі вона переви
такі великі кра ни в вропі, к ран і ( 44 тис. квадратних кілометрів) та Іспані ( 0 тис.
квадратних кілометрів).

. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. . .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Пåðåгляíüòå
òåêñò âіäêðèòîгî äîêумåíòà і зíàйäіòü äîпущåíі пîмèлêè.
Âіäðåäàгуйòå òåêñò, âèпðàâèâшè â íüîму пîмèлêè. Збåðåжіòü фàйл у âàшій пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.
3 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. .3.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Âèäàліòü у íüîму ðîзòàшîâàíі пîðуч ñлîâà, щî пîâòîðююòüñя. Сêàñуйòå
âèêîíàíі äії. Пîòім пîâåðíіòü їх. Збåðåжіòü фàйл у âàшій
пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.
4 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. .4.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Âіäðåäàгуйòå
òåêñò зà зðàзêîм, яêèй ðîзміщåíî â äîêумåíòі. Збåðåжіòü
фàйл у âàшій пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.
5 . Зàпуñòіòü пðîгðàму Wo d і ââåäіòü ñâîю ñòèñлу біîгðàфію (3 4 ðåчåííя). Пåðåâіðòå пðàâîпèñ у òåêñòі, âèпðàâòå
пîмèлêè. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3. .5.do x.
6 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. . .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Опðàцюйòå âèäілåííя фðàгмåíòіâ òåêñòу зà íàâåäåíîю òàблèцåю:
Фрагмент тексту

Âіä пîòîчíîгî міñця äî êіíця
ñлîâà
Âіä пîòîчíîгî міñця äî пîчàòêу
ñлîâà

Сполучення клавіш

i
i
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родовження таблиці
Фрагмент тексту

Âіä пîòîчíîгî міñця
äîêумåíòà
Âіä пîòîчíîгî міñця
äîêумåíòà
Âіä пîòîчíîгî міñця
àбзàцу
Âіä пîòîчíîгî міñця
àбзàцу
Âіä пîòîчíîгî міñця
(пîчàòêу) åêðàíà
Âåñü äîêумåíò

Сполучення клавіш

äî пîчàòêу

i

o

äî êіíця

i

nd

äî êіíця

i

äî пîчàòêу

i

äî êіíця

i

(

i

P
P

own
)

(àíгл.)

7 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3. .7.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3. . Упîðяäêуйòå
ðяäêè òåêñòу зà зðàзêîм, íàâåäåíèм ó äîêумåíòі. Збåðåжіòü
äîêумåíò ó âàшій пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.

3.3. ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ І АБЗАЦІВ
У ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ WORD 2010
. î òàêå фîðмàò Дå âàм òðàпляâñя цåй òåðміí
. ßêі âлàñòèâîñòі ñèмâîліâ і àбзàціâ âè зíàєòå ßêèх зíàчåíü
âîíè мîжуòü íàбуâàòè
3. З яêîю мåòîю зäійñíююòü фîðмàòуâàííя òåêñòîâîгî äîêумåíòà
ВЛАСТИВОСТІ СИМВОЛІВ

Нàгàäàємî, щî ñèмâîл яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі
âлàñòèâîñòі: шри т, розмір, колір, накреслення òà іíші.
Шрифт (íім. schrift пèñüмî) âèзíàчàє гðàфічíу фîðму ñèмâîліâ, яê пîчåðê у люäåй. Сüîгîäíі ðîзðîблåíî êілüêà òèñяч ðізíèх
êîмп’юòåðíèх шðèфòіâ. Кîжåí із íèх мàє ñâîю íàзâу, íàпðèêлàä
algerian, SimSun, Impact, Times New Roman, Monotype Corsiva. Âèêîðèñòàííя ðізíèх шðèфòіâ у òåêñòі äàє змîгу пðèâåðíуòè уâàгу чèòàчà äî ðізíèх фðàгмåíòіâ òåêñòу.
Розмір ñèмâîліâ уêàзуєòüñя у ñпåціàлüíèх îäèíèцях
унктах
(1 пò 1/3 мм). Зíàчåííя цієї âлàñòèâîñòі мîжå буòè яê цілèм, òàê
і äðîбîâèм чèñлîм. Нàпðèêлàä, ðîзміð ñèмâîліâ мîжå буòè 8 пò,
14 пò, 18,5 пò, 72 пò.
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Ðîçäië 3
Коëір ñèмâîліâ мîжå íàбуâàòè ðізíèх зíàчåíü: жîâòèй, ñèíій,
зåлåíèй òîщî.
Íакресëеннÿ âèзíàчàє îñîблèâîñòі зîâíішíüîгî âèгляäу ñèмâîліâ і мîжå íàбуâàòè òàêèх зíàчåíü: зâèчàйíèй, на івжирни , êóðñèâ, íàïіâæèðíèé êóðñèâ.
Пðèêлàäè фðàгмåíòіâ òåêñòу з ðізíèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй ñèмâîліâ íàâåäåíî â òàблèці 3.6.
Таблиця

Прикëади фраãментів тексту з різними
зна÷еннÿми вëастивосте
Приклад
фрагмента
тексту
Властивість символів

Øðèфò
Ðîзміð
Кîліð
Нàêðåñлåííя

Òåêñòîâèé
ðåäàêòîð
m s N w om
14 пò
×åðâîíèй
Нàпіâжèðíèй
êуðñèâ

Основні
операції
редагування

Види
форматування

Courier New
12 пò
Зåлåíèй

Arial
11 пò
Сèíій

Нàпіâжèðíèй

Зâèчàйíèй

ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ

Для òîгî щîб âіäфîðмàòуâàòè ñèмâîлè âжå ââåäåíîгî òåêñòу, їх
пîòðібíî пîпåðåäíüî виділити. Оäíàê яêщî фîðмàòуâàííя зäійñíюєòüñя äля âñіх ñèмâîліâ îäíîгî ñлîâà, òî òåêñò мîжíà íå âèäіляòè äîñòàòíüî зðîбèòè цå ñлîâî пîòîчíèм.
ßêщî òåêñò щå íå ââîäèлè, òî пåðåä пîчàòêîм уâåäåííя мîжíà
âñòàíîâèòè íåîбхіäíі зíàчåííя âлàñòèâîñòåй ñèмâîліâ, і òîäі òåêñò
буäå ââîäèòèñя â пîòðібíîму фîðмàòі.
Åлåмåíòè êåðуâàííя äля фîðмàòуâàííя ñèмâîліâ ðîзміщåíî íà
âêлàäці Îсновне у гðупі Шрифт (мàл. 3.12).
Òàêîж зðучíèм ñпîñîбîм фîðмàòуâàííя є âèêîðèñòàííя міні
анеëі фîðмàòуâàííя, яêà îäðàзу з’яâляєòüñя пîðуч із âèäілåíèм
òåêñòîм (мàл. 3.13). Нà íій ðîзміщåíî åлåмåíòè êåðуâàííя, яêі
íàйчàñòішå âèêîðèñòîâуюòüñя äля фîðмàòуâàííя òåêñòу. Піñля
íàâåäåííя âêàзіâíèêà íà міíі-пàíåлü âîíà пåðåñòàє буòè íàпіâпðîзîðîю, і íà íій мîжíà âèбèðàòè пîòðібíі іíñòðумåíòè.
Âèêîðèñòîâуючè äåяêі åлåмåíòè êåðуâàííя гðупè Шрифт,
зàñòîñîâуєòüñя àâòîмàòèчíèй пåðåгляä âèбðàíîгî фîðмàòу
зîâíішíій âèгляä âèäілåíîгî фðàгмåíòà àâòîмàòèчíî зміíюєòüñя
піñля íàâåäåííя âêàзіâíèêà íà зàпðîпîíîâàíі зíàчåííя âлàñòèâîñòåй. Пåðåгляíуâшè âàðіàíòè фîðмàòуâàííя, êîðèñòуâàчу зàлè116
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1

2

7

АНН

3

Е

4

6

ДАН

1

5

2

7

3

6

1. Поле з розкривним списком дл вибор шрифт або введенн ого імені
2. Поле з розкривним списком дл вибор або введенн розмір символів
3. нопки дл збільшенн та зменшенн розмір символів
4. нопка дл встановленн формат символів, визначеного за замовч ванн м
5. нопка дл відкритт діалогового вікна Шрифт
6. нопки з розкривними списками дл вибор кольор символів і кольор виділенн текст
7. нопки дл встановленн накресленн символів (напів ирни , к рсив, підкреслени )
Мал. 3.12. р па елементів
кер ванн Шрифт

Мал. 3.13. Елементи кер ванн
міні-панелі дл формат ванн символів

шàєòüñя піäòâåðäèòè íàйêðàщèй âàðіàíò âèбîðîм âіäпîâіäíîгî
зíàчåííя у ñпèñêу.
Пîâíèй íàбіð уñіх мîжлèâîñòåй фîðмàòуâàííя ñèмâîліâ íàäàєòüñя â äіàлîгîâîму âіêíі Шрифт, яêå âіäêðèâàєòüñя êíîпêîю
у íèжíüîму пðàâîму êуòі гðупè Шрифт àбî êîмàíäîю Шрифт êîíòåêñòíîгî мåíю âèäілåíîгî фðàгмåíòà.
ВЛАСТИВОСТІ АБЗАЦІВ

ßê âè пàм’яòàєòå, àбзàц яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі
âлàñòèâîñòі: вирівнювання, відсту и, міжрядкови інтервал òà
іíші. З äåяêèмè з íèх âè âжå îзíàйîмèлèñя â пîчàòêîâій шêîлі піä
чàñ ðîбîòè з òåêñòîâèм ðåäàêòîðîм. Нàгàäàємî îñíîâíі з íèх.
Вирівн ваннÿ àбзàцу âèзíàчàє ñпîñіб ðîзміщåííя ðяäêіâ àбзàцу âіäíîñíî йîгî мåж. Мîжíà âñòàíîâèòè òàêі зíàчåííя цієї âлàñòèâîñòі: за лівим кра м, за равим кра м, о центру, за шириною.
Âèðіâíюâàííя за шириною зäійñíюєòüñя зà ðàхуíîê àâòîмàòèчíîгî
збілüшåííя іíòåðâàліâ між ñлîâàмè. Нàйчàñòішå äля àбзàціâ îñíîâíîгî òåêñòу äîêумåíòà âñòàíîâлююòü âèðіâíюâàííя зà шèðèíîю,
à äля зàгîлîâêіâ òåêñòу пî цåíòðу.
Відсту и âèзíàчàюòü âіäñòàíü уñіх ðяäêіâ àбзàцу âіä мåжі ліâîгî òà пðàâîгî пîліâ ñòîðіíêè, à òàêîж âіäñòуп пåðшîгî ðяäêà àбзàцу âіäíîñíî йîгî ліâîї мåжі. Для ðізíèх àбзàціâ òåêñòîâîгî äîêумåíòà мîжíà âñòàíîâлюâàòè âіäñòупè ðізíîї âåлèчèíè, пðèêлàäè
яêèх íàâåäåíî íà мàлюíêу 3.14.
117
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ðîçäië 3
1

3

2
1

3

2
1.

2.
3.

ідст п першого р дка
абза

ідст п абза
ідст п абза

зліва
справа

Мал. 3.14. ідст пи абза

Зàзâèчàй äля àбзàціâ îñíîâíîгî òåêñòу äîêумåíòà âñòàíîâлююòü
íулüîâі âіäñòупè, à âіäñòуп пåðшîгî ðяäêà âñòàíîâлююòü у мåжàх
1 ñм 1 ñм 5 мм.
Ìіжрÿдкови інтерваë âèзíàчàє âіäñòàíü між ðяäêàмè òåêñòу
â àбзàці, âèміðюєòüñя â пуíêòàх. Мîжíà âñòàíîâèòè òàêі зíàчåííя
міжðяäêîâîгî іíòåðâàлу (мàл. 3.15):
Одинарни
âіäñòàíü між äàíèм ðяäêîм і ñуñіäíімè âñòàíîâлюєòüñя зàлåжíî âіä ðîзміðу íàйбілüшîгî ñèмâîлà цüîгî ðяäêà
(цю ñèòуàцію íà мàлюíêу 3.15 пðîäåмîíñòðîâàíî íà пðèêлàäі
íàйбілüшîгî ñèмâîлà ðяäêà ліòåðè б)
одві ни
у 2 ðàзè білüшèй зà îäèíàðíèй іíòåðâàл
Мінімум міíімàлüíèй міжðяäêîâèй іíòåðâàл, пîòðібíèй äля
ðîзміщåííя â ðяäêу ñèмâîліâ íàйбілüшîгî ðîзміðу
Точно äîðіâíює âêàзàíîму зíàчåííю
Множник
äîðіâíює îäèíàðíîму іíòåðâàлу, пîмíîжåíîму íà
âêàзàíå зíàчåííя
òà іíші.
Абзац як об’єкт текстового документа
має такі властивості: вирівнювання,
відступи, міжрядковий інтервал та інше.
З деякими з них ви вже ознайомилися під
час створення презентацій.
Відступи

характеризують

відстань

Абзац як об
має
такі
вла
відступи, міжря

Одинарни
одві ни

усіх рядків абзацу від межі лівого та
правого полів сторінки, а також відступ
першого рядка абзацу відносно його лівої
межі.

Точно

т

Міжрядковий
інтервал
визначає
відстань між рядками тексту в абзаці,
вимірюється в пунктах.

Мал. 3.15. Приклади мі р дкових інтервалів
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ФОРМАТ УВАННЯ АБЗАЦІВ

Фîðмàòуâàííя àбзàціâ, яê і фîðмàòуâàííя ñèмâîліâ, зäійñíюєòüñя äля виділених àбзàціâ òåêñòу. ßêщî àбзàцè òåêñòу íå âèäілåíî, òî фîðмàòуâàííя зàñòîñîâуєòüñя äî пîòîчíîгî àбзàцу.
Для âñòàíîâлåííя зíàчåíü äåяêèх âлàñòèâîñòåй àбзàцу мîжíà
âèêîðèñòîâуâàòè åлåмåíòè êåðуâàííя гðупè Абза âêлàäêè Îс
новне (мàл. 3.16) àбî міíі-пàíåлі (мàл. 3.17).
1

4
1.
2.
3.
4.

3

1

2

4

нопки дл збільшенн та зменшенн відст п абза ів зліва
нопка дл відкритт діалогового вікна Абзац
нопка зі списком дл встановленн значенн мі р дкового інтервал
нопки дл встановленн значенн вирівнюванн абза
Мал. 3.16. р па елементів
кер ванн Абзац

Мал. 3.17. Елементи кер ванн
міні-панелі дл формат ванн абза ів

ßê уñòàíîâлюâàòè âèðіâíюâàííя òà âіäñòупè àбзàціâ, âè âжå
зíàєòå із 4-гî êлàñу. Для âñòàíîâлåííя âіäñòупіâ àбзàцу òàêîж зðучíî
êîðèñòуâàòèñя мàðêåðàмè гîðèзîíòàлüíîї ліíійêè (мàл. 3.18), пåðåòягуючè їх пî ліíійці.
1

2

3

1. Маркер нависаючого відст п
2. Маркер відст п зліва

4

3. Маркер відст п першого р дка
4. Маркер відст п справа

Мал. 3.18. Маркери відст пів абза ів на горизонтальні ліні

і

Зâåðòàємî уâàгу, щî пåðåміщåííя маркера відсту у зліва
пðèâîäèòü äî îäíîчàñíîгî пåðåміщåííя äâîх іíшèх мàðêåðіâ ìàðкера відсту у ершого рядка àбзàцу і маркера нависаючого
відсту у.
îб уñòàíîâèòè міжðяäêîâèй іíòåðâàл, ñліä âіäêðèòè у гðупі
Абза íà âêлàäці Îсновне ñпèñîê êíîпêè Ìіжрÿдкови інтерваë
(мàл. 3.19) і âèбðàòè пîòðібíå зíàчåííя.
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Мал. 3.19. писок кнопки Міжрядковий інтервал

Пîâíèй íàбіð уñіх іíñòðумåíòіâ фîðмàòуâàííя àбзàціâ íàäàєòüñя â äіàлîгîâîму âіêíі Абза , яêå мîжíà âіäêðèòè êíîпêîю
цієї
гðупè трі÷ки àбî êîмàíäîю Абза êîíòåêñòíîгî мåíю àбзàцу, щî
фîðмàòуєòüñя.
ФОРМАТУВАННЯ ЗА ЗРАЗКОМ

å îäíèм зðучíèм зàñîбîм фîðмàòуâàííя у Wo d є âèêîðèñ, êíîпêà яêîгî
òàííя åлåмåíòà êåðуâàííя Ôормат за зразком
ðîзміщåíà у гðупі уфер обміну âêлàäêè Îсновне òà íà міні а
неëі. åй іíñòðумåíò äîцілüíî âèêîðèñòîâуâàòè, яêщî пîòðібíî
âіäфîðмàòуâàòè äåяêèй фðàгмåíò òåêñòу òàê ñàмî, яê і яêèйñü іíшèй. Для цüîгî ñліä âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Âèäілèòè фðàгмåíò òåêñòу, фîðмàò яêîгî пîòðібíî ñêîпіюâàòè.
.
2. Âèбðàòè êíîпêу Ôормат за зразком
3. Âèäілèòè фðàгмåíò òåêñòу, яêèй пîòðібíî âіäфîðмàòуâàòè
âіäпîâіäíî äî зðàзêà.
îб зàñòîñуâàòè пîòðібíèй фîðмàò äля êілüêîх фðàгмåíòіâ òåêñòу, ñліä äâічі êлàцíуòè êíîпêу Ôормат за зразком і âèäілèòè пîñліäîâíî пîòðібíі фðàгмåíòè òåêñòу. Піñля зàêіíчåííя цієї ðîбîòè
пîòðібíî âіäміíèòè ðåжèм êîпіюâàííя фîðмàòу âèбîðîм òієї ñàмîї
êíîпêè àбî íàòèñíåííям êлàâіші s .
Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà в рава 3.3.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3.
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2. Âіäфîðмàòуйòå ñèмâîлè àбзàціâ òåêñòу зà âêàзàíèмè
фîðмàòàмè. Для цüîгî âèäіліòü пîòðібíèй àбзàц і âèбåðіòü
íà âêлàäці Îсновне у гðупі Шрифт пîòðібíі åлåмåíòè
êåðуâàííя òà âñòàíîâіòü íåîбхіäíі зíàчåííя.
№
абзацу

1
2
3
4

Шрифт

Courier
Arial
om c S
mo

s

S

Розмір

Колір

Накреслення

11
12
13
16

×åðâîíèй
Зåлåíèй
Фіîлåòîâèй
Сèíій

Зâèчàйíèй
Куðñèâ
Нàпіâжèðíèй
Піäêðåñлåíèй

3. Âіäфîðмàòуйòå àбзàцè äàíîгî òåêñòу зà âêàзàíèмè â òàблèці
зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй. Для цüîгî âñòàíîâіòü êуðñîð
у пîòðібíîму àбзàці, âèбåðіòü íà âêлàäці Îсновне у гðупі
Абза íåîбхіäíі åлåмåíòè êåðуâàííя òà âñòàíîâіòü зíàчåííя
âлàñòèâîñòåй.
№
абзацу

Вирівнювання

1
2
3

Пî цåíòðу
Зà ліâèм êðàєм
Зà шèðèíîю

4

Зà пðàâèм
êðàєм

Відступ
першого
рядка

Відступ
зліва та
справа

Міжрядковий
інтервал

Нåмàє
Âіäñòуп 5 ñм
Нàâèñàючèй
3 ñм
Нåмàє

0
Пî 1 ñм
0

Оäèíàðíèй
1,5 ðяäêà
Пîäâійíèй

Зліâà
10 ñм

Мíîжíèê
1,3

4. Зміíіòü фîðмàò пåðшîгî ñлîâà òåêñòу äîâілüíèм чèíîм. Зàпèшіòü зíàчåííя âлàñòèâîñòåй ñèмâîліâ цüîгî ñлîâà â зîшèò.
5. Сêîпіюйòå цåй фîðмàò äля пåðшèх ñліâ êîжíîгî àбзàцу.
6. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з òèм ñàмèм імåíåм.
Найважливіше в цьому пункті
имвоë яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі âлàñòèâîñòі:
шри т, розмір, колір, накреслення òà іíші. Абза яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі âлàñòèâîñòі: відсту и, вирівнювання, між
рядкови інтервал òà іíші.
Фîðмàòуâàííя ñèмâîліâ і àбзàціâ зäійñíюєòüñя äля âèäілåíîгî
фðàгмåíòà òåêñòу àбî пîòîчíîгî ñлîâà чè àбзàцу. Іíñòðумåíòè äля
âñòàíîâлåííя зíàчåíü âлàñòèâîñòåй ñèмâîліâ і àбзàціâ міñòяòüñя
у гðупі Шрифт àбî Абза âêлàäêè Îсновне, íà міíі-пàíåлі фîðмàòуâàííя òà â äіàлîгîâèх âіêíàх Шрифт і Абза .
Òàêîж äля âñòàíîâлåííя зíàчåíü âіäñòупіâ àбзàцу зðучíî êîðèñòуâàòèñя мàðêåðàмè гîðèзîíòàлüíîї ліíійêè.
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Ðîçäië 3
Дайте відповіді на запитання
1 . ßêі âлàñòèâîñòі мàє îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà символ
ßêèх зíàчåíü âîíè мîжуòü íàбуâàòè
. ßêèмè зàñîбàмè òåêñòîâîгî пðîцåñîðà Wo d мîжíà âèêîíàòè фîðмàòуâàííя ñèмâîліâ òåêñòу Дå âîíè ðîзміщåíі
3 . ßêі âлàñòèâîñòі мàє îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà àáçàö
ßêèх зíàчåíü âîíè мîжуòü íàбуâàòè
4 . ßêèмè зàñîбàмè òåêñòîâîгî пðîцåñîðà Wo d мîжíà âèêîíàòè фîðмàòуâàííя àбзàціâ òåêñòу Дå âîíè ðîзміщåíі
5.
î òàêå àâòîмàòèчíèй пåðåгляä фîðмàòу îб’єêòà
6 . Для чîгî âèêîðèñòîâуєòüñя гîðèзîíòàлüíà ліíійêà піä чàñ
фîðмàòуâàííя òåêñòу
7*. ßêі зíàчåííя âлàñòèâîñòåй ñèмâîліâ і àбзàціâ, êðім îñíîâíèх, мîжíà âñòàíîâèòè â äіàлîгîâîму âіêíі Шрифт òà Абза
8 . ßê мîжíà пðèñêîðèòè пðîцåñ фîðмàòуâàííя òåêñòу, у яêîму
чàñòî òðàпляюòüñя фðàгмåíòè з îäíàêîâèм фîðмàòîм
9 . З яêîю мåòîю фîðмàòуюòü äîêумåíò
Виконайте завдання
1 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.3. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3. Для âñіх äàò у òåêñòі âñòàíîâіòü òàêèй фîðмàò: шðèфò Book Antiqua, íàêðåñлåííя êóðñèâ, на івжирни , ðîзміð
, êîліð зелени . Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з òèм ñàмèм імåíåм.
. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.3. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3. Âіäфîðмàòуйòå
àбзàцè цüîгî òåêñòу зà âêàзàíèмè â òàблèці зíàчåííямè
âлàñòèâîñòåй. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі
з òèм ñàмèм імåíåм.
№
абзацу

1
2
3

Вирівнювання

Відступ
першого рядка

Зà пðàâèм
Âіäñòуп 1 ñм
êðàєм
Зà шèðèíîю Нàâèñàючèй 2 ñм
Пî цåíòðу
Нåмàє

Відступ злі- Міжрядковий
ва та справа
інтервал

1
Пî 1 ñм
0

Міíімум
Òîчíî 12 пò
Пîäâійíèй

3 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.3.3.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3. Âіäфîðмàòуйòå
òåêñò зà зðàзêîм, íàâåäåíèм у äîêумåíòі. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з òèм ñàмèм імåíåм.
4 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.3.4.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3. Ðîзміñòіòü
êуðñîð уñåðåäèíі äåяêîгî àбзàцу. Пåðåміñòіòü êîжåí із мàðêå122
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ðіâ гîðèзîíòàлüíîї ліíійêè â іíшå пîлîжåííя. Пðîñòåжòå зà
зміíàмè â зîâíішíüîму âèгляäі òåêñòу. Пîâåðíіòü мàðêåðè
â пîпåðåäíє пîлîжåííя. Зàêðèйòå âіêíî пðîгðàмè бåз збåðåжåííя зміí.
5 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.3.5.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3. Âіäфîðмàòуйòå
êîжåí íåпàðíèй àбзàц òåêñòу зà фîðмàòîм пåðшîгî àбзàцу,
à êîжåí пàðíèй зà фîðмàòîм äðугîгî àбзàцу. Збåðåжіòü
äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з òèм ñàмèм імåíåм.
6 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.3. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.3. Âіäфîðмàòуйòå
пåðші òðè àбзàцè òåêñòу äîâілüíèм чèíîм, зміíèâшè äля
ñèмâîліâ і àбзàціâ зíàчåííя òðüîх âлàñòèâîñòåй. Зàпèшіòü
зíàчåííя âлàñòèâîñòåй äля цèх îб’єêòіâ у зîшèò. Збåðåжіòü
äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з òèм ñàмèм імåíåм.

3.4. СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ
ОДНОРІВНЕВИХ СПИСКІВ У ТЕКСТОВОМУ
ПРОЦЕСОРІ WORD 2010
. ßêі ñпîñîбè âèäілåííя òåêñòу âè зíàєòå
. ßêі îпåðàції ðåäàгуâàííя òà фîðмàòуâàííя àбзàціâ òåêñòу
âàм âіäîмі ßê âîíè зäійñíююòüñя
3. ßêå пðèзíàчåííя мàðêåðіâ íà гîðèзîíòàлüíій ліíійці
СПИСКИ В ТЕКСТОВОМУ ДОК УМЕНТІ

Оñîблèâèм âèäîм фîðмàòуâàííя àбзàціâ òåêñòîâîгî äîêумåíòà
є îфîðмлåííя їх у âèгляäі с исків. Спèñêàмè мîжíà пîäàâàòè пåðåліêè îб’єêòіâ, îпèñè пîðяäêу äій òîщî. Нàпðèêлàä, ñпèñîê пðізâèщ учíіâ êлàñу, іíñòðуêція щîäî êîðèñòуâàííя пðèлàäîм, пåðåліê пðàâèл îфîðмлåííя äîêумåíòà, ñпèñîê ліêіâ â àпòåчці,
пîñліäîâíіñòü äій âèгîòîâлåííя äåяêîї ñòðàâè òîщî.
У òåêñòîâîму пðîцåñîðі Wo d 0 0 мîжíà ñòâîðюâàòè ñпèñêè
òðüîх òèпіâ:
Ìарковани , у яêîму êîжíèй åлåмåíò ñпèñêу íà пîчàòêу пåðшîгî ðяäêà àбзàцу пîзíàчàєòüñя äåяêèм ñèмâîлîм (ìàðêåðîì). Нàпðèêлàä:
Ïîðè ðîêó:
 Зèмà
 Âåñíà
 Ëіòî
 Оñіíü

Ïîðè ðîêó:
 Зèмà
 Âåñíà
 Ëіòî
 Оñіíü

Ïîðè ðîêó:
 Зèмà
 Âåñíà
 Ëіòî
 Оñіíü
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Ðîçäië 3
Íумеровани , у яêîму íà пîчàòêу пåðшîгî ðяäêà àбзàцу âêàзуєòüñя йîгî íîмåð. Пîðяäêîâèй íîмåð у ñпèñêу мîжå зàäàâàòèñя
чèñлîм, ліòåðîю àбî чèñліâíèêîм òîщî. Нàпðèêлàä:
Міста
1. Зàпîðіжжя
2. Кèїâ
3. Кðåмåíчуê
4. ×åðíіâці

Об кти
Зміст ідручника
документа
Пуíêò 1. Òåêñòîâèй пðîцåñîð
1) ñèмâîл
Пуíêò 2. Òàблèчíèй пðîцåñîð
2) àбзàц
Пуíêò 3. Гðàфічíèй ðåäàêòîð
3) ñòîðіíêà
Пуíêò 4. Мулüòèмåäійíі
4) äîêумåíò
пðåзåíòàції
аãаторівневи , у яêîму â åлåмåíòè ñпèñêу мîжуòü буòè
âêлàäåíі іíші ñпèñêè. Мàêñèмàлüíà êілüêіñòü âêлàäåíü åлåмåíòіâ
бàгàòîðіâíåâîгî ñпèñêу 9 ðіâíіâ. Пðèêлàäè îфîðмлåííя:
Ïîðè ðîêó:
Ïîðè ðîêó:
Ïîðè ðîêó:
1. Зèмà
1. Зèмà
1. Зèмà
o Гðуäåíü
1) Гðуäåíü
1.1. Гðуäåíü
o Січåíü
2) Січåíü
1.2. Січåíü
o Ëюòèй
3) Ëюòèй
1.3. Ëюòèй
2. Âåñíà
2. Âåñíà
2. Âåñíà
o åðåзåíü
1) åðåзåíü
2.1. åðåзåíü
o Кâіòåíü
2) Кâіòåíü
2.2. Кâіòåíü
o Òðàâåíü
3) Òðàâåíü
2.3. Òðàâåíü
3. Ëіòî
3. Ëіòî
3. Ëіòî
4. Оñіíü
4. Оñіíü
4. Оñіíü
Мàðêîâàíі òà íумåðîâàíі ñпèñêè íàлåжàòü äî òàê зâàíèх одно
рівневих ñпèñêіâ.
СТВОРЕННЯ ОДНОРІВНЕВИХ СПИСКІВ У WORD 2010

Іñíує êілüêà ñпîñîбіâ îфîðмлåííя äåяêîгî фðàгмåíòà òåêñòу
у âèгляäі ñпèñêу.
І с о сіб. Îсновни . Дî пîчàòêу ââåäåííя ñпèñêу ñліä ðîзміñòèòè êуðñîð у пîòðібíîму міñці äîêумåíòà òà âèêîíàòè Îñíîâíå
àбî Íóìåðàöіÿ
. У пîòîчíîму міñці äîÀáçàö
Ìàðêåðè
êумåíòà з’яâèòüñя мàðêåð àбî íîмåð òîгî âèäу ñпèñêу, яêèй âèêîðèñòîâуâàâñя îñòàííім. Для âèбîðу іíшîгî âèäу мàðêåðà чè íîмåðà
біля пîòðібíîгî òèпу ñпèñêу òà у âіäêðèòîñліä âèбðàòè êíîпêу
му пåðåліêу ібëіотека маркерів àбî ібëіотека нумерованих с и
сків (мàл. 3.20) âèбðàòè íåîбхіäíèй âàðіàíò îфîðмлåííя. Піñля
цüîгî мîжíà ââîäèòè пåðшèй åлåмåíò ñпèñêу.
Піñля ââåäåííя пåðшîгî åлåмåíòà ñпèñêу ñліä íàòèñíуòè êлàâішу n
у íàñòупíîму ðяäêу àâòîмàòèчíî з’яâляòüñя íîмåð àбî
мàðêåð. Кîлè îñòàííій åлåмåíò ñпèñêу буäå ââåäåíî, ñліä пîâòîðíî
âèбðàòè êíîпêу âіäпîâіäíîгî ñпèñêу íà трі÷ і, àбî äâічі íàòèñíуòè n , àбî âèäàлèòè íîмåð чè мàðêåð êлàâішåю
s
.
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Мал. 3.20. иди маркованих і н мерованих списків

ІІ с о сіб. Перетвореннÿ абза ів на с исок. ßêщî äåяêі àбзàцè
òåêñòу, уâåäåíі ðàíішå, пîòðібíî îфîðмèòè яê ñпèñîê, òî ñліä:
1. Âèäілèòè пîòðібíі àбзàцè.
2. Âèбðàòè íà трі÷ і êíîпêу мåíю
âіäпîâіäíîгî òèпу ñпèñêу: Ìаркери
àбî Íумера іÿ
.
3. Âèбðàòè у ñпèñêу пîòðібíèй âèä мàðêåðà чè íîмåðà.
Піñля цüîгî біля пåðшîгî ðяäêà êîжíîгî з âèäілåíèх àбзàціâ
з’яâèòüñя âèбðàíèй мàðêåð àбî íîмåð.
Для тих, хто хоче знати більше
ІІІ спосіб. Автоматичне створення списку. Розмістивши к рсор потрібном міс і док мента, слід вести де кі символи, кі визначають вид ба аного
списк , і натисн ти клавіш Пропуск (табл. . ). драз
мовні символи перетвор тьс на відповідни маркер або номер. Далі мо на розпочинати введенн
першого елемента списк .
Таблиця 3.7
Символи для створення списку
Оформлення
Символи
списку
Для маркованих списків
ірочка *
•
ітера о
Мін с –
–
ільше >
Для нумерованих списків
имвол 1 і крапка
имвол 1
1.
1.
і д ка
имвол 1 і символ більше
ітера а
1
1
і д ка
Символи

Оформлення
списку

o


1)
а)
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Ðîçäië 3
РЕ Д АГ УВАННЯ СПИСКІВ У WORD 2010

У òåêñòîâîму пðîцåñîðі Wo d 0 0 ñòâîðåíі ñпèñêè зðучíî ðåäàгуâàòè.
ßêщî â буäü-яêîму міñці ñпèñêу пîòðібíî äîäàòè щå îäèí ðяäîê,
òî піñля пîпåðåäíüîгî åлåмåíòà ñпèñêу ñліä íàòèñíуòè êлàâішу
n
буäå âñòàâлåíî äîäàòêîâèй àбзàц з íîмåðîм чè мàðêåðîм, à íумåðàція â уñіх íàñòупíèх åлåмåíòàх ñпèñêу àâòîмàòèчíî зміíèòüñя.
Для òîгî щîб âèäàлèòè åлåмåíò ñпèñêу, пîòðібíî âèäілèòè àбзàц і íàòèñíуòè êлàâішу
àбî
s
åлåмåíò ñпèñêу
буäå âèäàлåíî, íумåðàція àâòîмàòèчíî зміíèòüñя.
Іíêîлè пîòðібíî â äåяêîму міñці òåêñòу âіäміíèòè íумåðàцію,
íàпðèêлàä äля ââåäåííя òåêñòу, яêèй íå є åлåмåíòîм ñпèñêу. У òàêîму ðàзі íумåðàцію ñліä âèäàлèòè пîâòîðíèм âèбîðîм êíîпêè
ñпèñêу íà трі÷ і àбî íàòèñíåííям
s
.
Піä чàñ êîпіюâàííя òà пåðåміщåííя фðàгмåíòіâ íумåðîâàíèх
ñпèñêіâ àâòîмàòèчíà íумåðàція мîжå íå âіäпîâіäàòè пîòðåбі êîðèñòуâàчà. Для зміíåííя íумåðàції åлåмåíòіâ ñпèñêу ñліä:
1. Âèбðàòè âêàзіâíèêîм мèші міñцå íà пîчàòêу ðяäêà пåðåä íîмåðîм, яêèй пîòðібíî зміíèòè.
Пðè цüîму íумåðàція ñпèñêу
âèäілèòüñя.
2. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю âèäілåíîгî фðàгмåíòà (мàл. 3.21).
3. Âèбðàòè пîòðібíèй âàðіàíò зміíåííя íîмåðà:
Мал. 3.21. онтекстне меню
Переза устити з
íумåðàномера списк
ція åлåмåíòіâ ñпèñêу ðîзпîчíåòüñя з пåðшîгî íîмåðà
Продовжити нумера і
íумåðàція íàñòупíèх åлåмåíòіâ
ñпèñêу буäå пðîäîâжåíà äàлі âіä пîпåðåäíüîгî íîмåðà
Установити зна÷еннÿ нумера ії
íумåðàція åлåмåíòіâ
ñпèñêу ðîзпîчíåòüñя з íîмåðà, яêèй уêàжå êîðèñòуâàч.
Åлåмåíòè ñпèñêу мîжíà âіäñîðòуâàòè â àлфàâіòíîму, чèñлîâîму
àбî хðîíîлîгічíîму пîðяäêу (зà ñпàäàííям àбî зà зðîñòàííям). Пðè
цüîму íумåðàція åлåмåíòіâ зàлèшèòüñя пîñліäîâíîю, à àбзàцè òåêñòу буäå пåðåñòàâлåíî згіäíî з âèбðàíèм пîðяäêîм.
Для цüîгî ñліä âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Âèäілèòè àбзàцè, яêі âпîðяäêîâуюòüñя.
2. Âèêîíàòè Îñíîâíå
Àáçàöè
Ñîðòóâàííÿ
.
3. Уñòàíîâèòè â äіàлîгîâîму âіêíі ортуваннÿ тексту (мàл. 3.22)
òàêі зíàчåííя:
ортувати за àáçàöàìè
Ти äàíèх текст число àбî дата
Порÿдок сортуваннÿ за зростанням чè за с аданням.
4. Âèбðàòè êíîпêу ÎÊ.
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Мал. 3.22. ікно Сортування тексту

ФОРМАТ УВАННЯ СПИСКІВ У WORD 2010

Зà пîòðåбè êîðèñòуâàч мîжå âіäфîðмàòуâàòè ñòâîðåíèй ñпèñîê:
зміíèòè âèä мàðêåðà, йîгî фîðмàò, ñпîñіб íумåðàції, ñпîñіб âèðіâíюâàííя ñпèñêу, âіäñòупè òåêñòу âіä мàðêåðіâ і íîмåðіâ òîщî.
Для цüîгî ñліä âèäілèòè пîòðібíі åлåмåíòè ñпèñêу òà зäійñíèòè
фîðмàòуâàííя âіäîмèмè зàñîбàмè
âèêîðèñòàòè åлåмåíòè êåðуâàííя міні анеëі âêлàäêè Îсновне, äіàлîгîâèх âіêîí òîщî. ßê
і äля фîðмàòуâàííя àбзàціâ, мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè мàðêåðè íà
гîðèзîíòàлüíій ліíійці äля зміíåííя âіäñòупіâ òåêñòу ñпèñêу âіä
пîліâ (мàл. 3.23).

Мал. 3.23. Маркери та позначка таб л

і на ліні

і

Для âñòàíîâлåííя âіäñòупу òåêñòу ñпèñêу âіä íîмåðà чè мàðêåðà âèêîðèñòîâуєòüñя табуëÿ іÿ зàñіб, яêèй äàє змîгу ðîзміщуâàòè îб’єêòè â ðяäêу у ñòðîгî âèзíàчåíèх міñцях ( ози іÿх табу
ëÿ ії). Нà ліíійці пîзèція òàбуляції зà зàмîâчуâàííям
âіäмічàєòüñя пîзíàчêîю . ßê бàчèмî íà мàлюíêу 3.23, íà пåðшій ілюñòðàції пîзíàчêà òàбуляції ñòîїòü íà âіäміòці 0,75 ñм, à íà
äðугій íà âіäміòці 2 ñм. Òîму òåêñò åлåмåíòіâ ñпèñêу пîчèíàєòüñя ñàмå з òàêèм âіäñòупîм.
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Для âñòàíîâлåííя пîзíàчêè òàбуляції ñліä íà ліíійці âèбðàòè
пîòðібíå міñцå. îб зміíèòè пîзèцію òàбуляції, íåîбхіäíî пåðåòягíуòè âіäпîâіäíу пîзíàчêу âзäîâж ліíійêè â íîâå міñцå. Для
âèäàлåííя пîзèції òàбуляції äîñòàòíüî пåðåміñòèòè пîзíàчêу
òàбуляції зà мåжі ліíійêè.
Òàêîж уñòàíîâèòè òà зміíèòè пîзèції òàбуляції мîжíà у âіêíі Та
буëÿ іÿ. Для цüîгî ñліä âèêîíàòè Îñíîâíå
Àáçàö
Òàáóëÿöіÿ.
Оäíією з îñîблèâîñòåй фîðмàòуâàííя ñпèñêіâ є òå, щî фîðмàò
мàðêåðіâ (íîмåðіâ) і фîðмàò ñèмâîліâ òåêñòу ñпèñêу мîжуòü буòè
ðізíèмè. ßêщî âèбðàòè îäèí з мàðêåðіâ чè íîмåðіâ ñпèñêу, òî буäå
âèäілåíî âñі àíàлîгічíі îб’єêòè â уñüîму ñпèñêу. Дàлі мîжíà зміíюâàòè їх фîðмàò íåзàлåжíî âіä фîðмàòу ñèмâîліâ òåêñòу ñпèñêу
(мàл. 3.24).
Зà пîòðåбè êîðèñòуâàч мîжå
ñòâîðèòè âлàñíèй фîðмàò îфîðмлåííя ñпèñêу, âèбðàâшè êîмàíäу
Визна÷ити нови маркер àбî Виз
на÷ити нови
÷исëови
формат
уíèзу äіàлîгîâèх âіêîí âіäпîâіäíèх
ñпèñêіâ (äèâ. мàл. 3.20). У âіêíі, щî
âіäêðèєòüñя, пîòðібíî âñòàíîâèòè
зíàчåííя âлàñòèâîñòåй íîâîгî âèäу
Мал. 3.24. Приклад
формат ванн списк
ñпèñêу.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà в рава 3.4.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.4.
2. Офîðміòü òåêñò яê мàðêîâàíèй ñпèñîê зà зðàзêîм, íàâåäåíèм у фàйлі. Для цüîгî:
1. Âèäіліòü àбзàцè пåðшîгî пåðåліêу.
2. Âіäêðèйòå ñпèñîê êíîпêè Ìаркери, яêà ðîзміщåíà у гðупі Абза âêлàäêè Îсновне.
3. Âèбåðіòü у ібëіоте і маркерів пîòðібíèй âèä мàðêåðà.
3. Уñòàíîâіòü íà гîðèзîíòàлüíій ліíійці òàêі âіäñòупè åлåмåíòіâ ñпèñêу:
відсту маркера від лівого оля 1 ñм
відсту тексту елементів с иску від маркера 0,5 ñм.
4. Упîðяäêуйòå åлåмåíòè ñпèñêу â àлфàâіòíîму пîðяäêу. Для
цüîгî:
1. Âèäіліòü åлåмåíòè ñпèñêу òà âèбåðіòü êíîпêу ортуваннÿ
у гðупі Абза
2. Уñòàíîâіòü у âіêíі ортуваннÿ òàêå зíàчåííя ñîðòóâàти абзаци як текст за с аданням.
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5. Сòâîðіòü у êіíці òåêñòу íумåðîâàíèй ñпèñîê ñüîгîäíішíіх
уðîêіâ у âàшîму êлàñі. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå ñпèñîê êíîпêè Íумера іÿ, яêà ðîзміщåíà
у гðупі Абза âêлàäêè Îсновне.
2. Âèбåðіòü îäèí з âèäіâ íумåðàції íà âлàñíèй ðîзñуä.
3. Уâåäіòü ñпèñîê уðîêіâ (пåðåхіä íà íîâèй ðяäîê êлàâішà
n ).
4. Дâічі êлàцíіòü êлàâішу n
â êіíці ñпèñêу.
6. Âіäфîðмàòуйòå íумåðàцію у ñòâîðåíîму ñпèñêу зà òàêèмè
пàðàмåòðàмè: шðèфò Verdana, ðîзміð
, êîліð сині .
Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü íîмåð у пåðшîму åлåмåíòі ñпèñêу.
2. Уñòàíîâіòü уêàзàíі пàðàмåòðè фîðмàòу, âèêîðèñòàâшè
âіäпîâіäíі êíîпêè гðупè Шрифт íà трі÷ і.
7. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
3.4.do x.
Найважливіше в цьому пункті
Àбзàцè òåêñòу мîжíà îфîðмèòè у âèгляäі маркованих, нумеро
ваних àбî баãаторівневих с исків, яêі âèêîðèñòîâуюòüñя äля íàîчíîгî пîäàííя пåðåліêу îб’єêòіâ.
Для ñòâîðåííя однорівневих (мàðêîâàíèх і íумåðîâàíèх) ñпèñêіâ пîòðібíî âèäілèòè фðàгмåíò òåêñòу з êілüêîх àбзàціâ і â мåíю
чè Íумера іÿ
íà трі÷ і у гðупі Абза
êíîпîê Ìаркери
âêлàäêè Îсновне âèбðàòè пîòðібíèй âèä ñпèñêу.
Піä чàñ ðåäàгуâàííя ñпèñêіâ мîжíà äîäàòè íîâі åлåмåíòè ñпèñêу, âèäàлèòè зàйâі, упîðяäêуâàòè зà зðîñòàííям чè ñпàäàííям.
Піä фîðмàòуâàííям ñпèñêу ðîзуміюòü уñòàíîâлåííя âіäñòупіâ мàðêåðіâ âіä пîля, âіäñòупіâ òåêñòу âіä мàðêåðіâ, зміíу фîðмàòу íîмåðіâ і âèгляäіâ мàðêåðіâ, пîчàòêîâîгî íîмåðà ñпèñêу òîщî.
Іíñòðумåíòè äля ðåäàгуâàííя òà фîðмàòуâàííя ñпèñêіâ ðîзміщåíî у гðупі Абза âêлàäêè Îсновне, íà міíі-пàíåлі фîðмàòуâàííя òà â êîíòåêñòíîму мåíю ñпèñêіâ.
Дайте відповіді на запитання
1 . Спèñêè яêèх òèпіâ мîжíà ñòâîðèòè â òåêñòîâîму äîêумåíòі
Wo d 0 0
. ßê íàзèâàюòüñя і яêå пðèзíàчåííя êíîпîê
,
гðупè
Абза âêлàäêè Îсновне íà трі÷ і
3 . У чîму пîлягàє àâòîмàòèчíà íумåðàція åлåмåíòіâ ñпèñêу
ßê мîжíà зміíèòè íîмåð åлåмåíòà ñпèñêу
4 . ßê âіäміíèòè íумåðàцію (мàðêуâàííя) піñля зàêіíчåííя
ââåäåííя åлåмåíòіâ ñпèñêу
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5 . ßê зміíèòè íумåðàцію у ñпèñêу, яêщî âîíà íå âіäпîâіäàє пîòðåбі êîðèñòуâàчà ßêі âàðіàíòè зміí мîжлèâі
6 . У ñпèñêу учíіâ âàшîгî êлàñу булî пðîпущåíî êілüêà пðізâèщ. ßê уñòàâèòè їх у ñпèñîê
7 . Спèñîê учíіâ âàшîгî êлàñу булî ââåäåíî â äîâілüíîму пîðяäêу. ßê ðîзміñòèòè пðізâèщà у ñпèñêу â àлфàâіòíîму пîðяäêу
8 . Нумåðàція чè мàðêåð ñпèñêу мîжå мàòè іíшèй фîðмàò
ñèмâîліâ, íіж ñàм òåêñò åлåмåíòіâ ñпèñêу. ßê цå зðîбèòè
9 . Для чîгî âèêîðèñòîâуюòü òàбуляцію піä чàñ ñòâîðåííя
ñпèñêіâ
10 . ßê âèêîðèñòîâуюòü мàðêåðè íà гîðèзîíòàлüíій ліíійці піä
чàñ ñòâîðåííя ñпèñêіâ
Виконайте завдання
1 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.4. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.4. Пåðшèй òðåòій
àбзàцè äîêумåíòà îфîðміòü яê мàðêîâàíèй ñпèñîê (мàðêåð
îбåðіòü ñàмîñòійíî), àбзàцè чåòâåðòèй шîñòèй яê íумåðîâàíèй ñпèñîê (âèä íумåðàції îбåðіòü ñàмîñòійíî). Âіäміíіòü
íумåðàцію äля зàгîлîâêà òåêñòу. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.4. .do x.
. Сòâîðіòü íîâèй äîêумåíò і ââåäіòü ñпèñîê пðізâèщ âàшèх
îäíîêлàñíèêіâ у âèгляäі íумåðîâàíîгî ñпèñêу. Упîðяäêуйòå їх зà àлфàâіòîм. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.4. .do x. Пåðåòâîðіòü ñпèñîê
у мàðêîâàíèй. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі
з імåíåм завданнÿ 3.4. .do x.
3 . Сòâîðіòü íîâèй äîêумåíò і ââåäіòü пåðåліê ñåмè чуäåñ Уêðàїíè (âіäîмîñòі зíàйäіòü â Іíòåðíåòі) у âèгляäі мàðêîâàíîгî ñпèñêу. Уñòàíîâіòü òàêі зíàчåííя âлàñòèâîñòåй: âіäñòуп
мàðêåðà âіä ліâîгî пîля
2 ñì, âіäñòуп òåêñòу åлåмåíòіâ
ñпèñêу âіä мàðêåðà
см. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій
пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.4.3.do x.
4 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.4.4.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.4. Офîðміòü
äîêумåíò зà зðàзêîм, íàâåäåíèм у фàйлі. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.4.4.do x.
5 . З’яñуйòå, âèêîðèñòîâуючè Довідку, у яêîму âèпàäêу мàðêåðè òà íîмåðè мîжуòü íå з’яâляòèñя піä чàñ ñòâîðåííя
ñпèñêу. ßê цå âèпðàâèòè
. Зíàйäіòü íà ñàйòі i oso
i
n in ðèñуíêîâі мàðêåðè,
зà äîпîмîгîю Довідки з’яñуйòå, яê їх уñòàíîâèòè íà âàшîму
êîмп’юòåðі, òà âèêîíàйòå цå. Офîðміòü з їх âèêîðèñòàííям
ñпèñîê îблàñòåй Уêðàїíè. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.4. .do x.
130
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ПРА

АНН

Е

ДАН

3.5. ДОДАВАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
У ТЕКСТОВИЙ ДОКУМЕНТ
У ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ WORD 2010
. ßêèм чèíîм зäійñíюєòüñя пåðåміщåííя, êîпіюâàííя òà âèäàлåííя фðàгмåíòіâ òåêñòу äîêумåíòà Опèшіòü пîñліäîâíіñòü äій.
. ßê уñòàâèòè гðàфічíå зîбðàжåííя â òåêñòîâèй äîêумåíò
àбî пðåзåíòàцію Опèшіòü пîñліäîâíіñòü äій.
3. ßêі îпåðàції з гðàфічíèм зîбðàжåííям мîжíà âèêîíуâàòè
â òåêñòîâîму äîêумåíòі àбî пðåзåíòàції
ГРАФІЧНІ ЗОБРА ЖЕННЯ В ТЕКСТОВОМУ ДОК УМЕНТІ

Іíîäі â êîðèñòуâàчà âèíèêàє пîòðåбà âñòàâèòè â òåêñòîâèй äîêумåíò гðàфічíå зîбðàжåííя (ðèñуíîê, фîòîгðàфію, ñхåму, äіàгðàмè òîщî), яêå ілюñòðує зміñò òåêñòу àбî гðàфічíî îзäîблює
äîêумåíò. Пðèêлàäè гðàфічíèх зîбðàжåíü у òåêñòîâîму äîêумåíòі
пîäàíî íà мàлюíêу 3.25.

колек і кліпів
Microsoft

Із ифрового фотоапарата або створене
засобами графічного редактора

Мал. 3.25. Приклади графічних зобра ень

Гðàфічíі зîбðàжåííя, уñòàâлåíі â òåêñòîâèй äîêумåíò, мàюòü
пåâíі âлàñòèâîñòі:
розміри зображеннÿ
âèзíàчàюòü
âèñîòу й шèðèíу зîбðàжåííя, âèміðююòüñя â ñàíòèмåòðàх
розташуваннÿ на сторін і
âèзíàчàє ñпîñіб ðîзміщåííя ðèñуíêà íà
ñòîðіíці.
я âлàñòèâіñòü мîжå
íàбуâàòè òàêèх зíàчåíü: зверху ліво
ðó÷, осередині о центру, знизу
ïðàâîðó÷, осередині ліворуч òîщî
(мàл. 3.26)
обтіканнÿ текстом âèзíàчàє ñпîñіб
âзàємíîгî ðîзміщåííя òåêñòу òà ðèñуíêà. Мîжå íàбуâàòè òàêèх зíàчåíü:
3.26. пособи
у тексті, навколо рамки, навколо розмі Мал.
енн рис нка на сторін і
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Ðîçäië 3
контуру, згори та знизу, çà òåêñòîì, еред текстом òîщî
(мàл. 3.27)
межа рисунка âèзíàчàє êîліð, òîâщèíу зà òèпîм íàêðåñлåííя
ліíій êîíòуðу зîбðàжåííя. Мîжлèâі зíàчåííя цієї âлàñòèâîñòі
пîäàíî íà мàлюíêу 3.28.
У тексті

Навколо рамки

Пðèíòåð

пðèñòðій Пðèíòåð пðèñòðій
äля âèâåäåííя
äля
âèâåäåí- з êîмп’юòåðà òåêñòîâèх
àбî гðàфічíя з êîмп’юòåðà
íèх
äàíèх íà
òåêñòîâèх àбî гðàòâåðäèй íîфічíèх äàíèх íà
пàпіð,
òâåðäèй íîñій пà- ñій
пліâêу
піð, пліâêу

Згори та знизу

Пðèíòåð пðèñòðій äля âèâåäåííя з êîмп’юòåðà

òåêñòîâèх àбî гðàфічíèх äàíèх íà
òâåðäèй íîñій
пàпіð, пліâêу

Мал. 3.27. Де кі способи обтіканн рис нка текстом

Палітра кольорів

Товщина лінії

Тип лінії контуру

Мал. 3.28. наченн властивості межа рисунка

ВСТАВЛЕННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРА ЖЕНЬ
З ФАЙЛІВ

Для âñòàâлåííя â òåêñòîâèй äîêумåíò гðàфічíîгî зîбðàжåííя
з фàйлà, яêèй збåðігàєòüñя íà íîñії äàíèх, ñліä âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ
Çîáðàæåííÿ
Ðèñóíîê. Піñля цüîгî â äіàлîгîâîму âіêíі
Вставëеннÿ рисунка (мàл. 3.29) âèбðàòè пîòðібíèй фàйл.
Для зðучíîñòі пîшуêу фàйлà òà йîгî пîпåðåäíüîгî пåðåгляäу
ðåêîмåíäуєòüñя у âіêíі Вставëеннÿ рисунка âñòàíîâèòè ðåжèм пîäàííя îб’єêòіâ у âèгляäі çíà÷êіâ (звича них, кру них òîщî).
Зîбðàжåííя зі зíàйäåíîгî фàйлà âñòàâляєòüñя â пîòîчíå міñцå
äîêумåíòà пîäâійíèм êлàцàííям íà зíàчêу фàйлà. Àбî мîжíà у âіêíі Вставëеннÿ рисунка âèбðàòè фàйл, à пîòім êíîпêу Вставити
â íèжíій чàñòèíі âіêíà.
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Мал. 3.29. ікно Вставлення рисунка

ВСТАВЛЕННЯ РИСУНКІВ З КОЛЕКЦІЇ К ЛІПІВ
MICROSOFT

Кîлåêція êліпіâ i oso міñòèòü
зíàчíу êілüêіñòü îб’єêòіâ (êліпіâ):
êàðòèíêè, фîòîгðàфії, зâуêè òà âіäåîфðàгмåíòè, яêі піäгîòîâлåíі пðîфåñійíèмè фàхіâцямè. Уñі зîбðàжåííя
â êîлåêції îб’єäíàíî â пåâíі гðупè:
удівлі, Люди, Освіта òîщî. Дåяêі
зîбðàжåííя ðîзміщåíî â êілüêîх
гðупàх. Кîжíå зîбðàжåííя îпèñуєòüñя äåяêèмè êлючîâèмè ñлîâàмè (ðîñійñüêîю мîâîю), íàпðèêлàä ученик,
осуда, деревья, техника òîщî.
Для âñòàâлåííя â òåêñòîâèй äîêумåíò гðàфічíîгî зîбðàжåííя із цієї

Мал. 3.30.

бласть Картинки
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êîлåêції пîòðібíî âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ
Çîáðàæåííÿ
Ãðàôіêà. Зà äîпîмîгîю цèх äій у пðàâій чàñòèíі âіêíà âіäêðèâàєòüñя îблàñòü Картинки (мàл. 3.30), яêу мîжíà âèêîðèñòàòè äля пîшуêу
пîòðібíèх зîбðàжåíü òà їх пîпåðåäíüîгî пåðåгляäу. Для цüîгî
â òåêñòîâîму пîлі Шукати ñліä уêàзàòè êлючîâі ñлîâà (ðîñійñüêîю
мîâîю) äля пîшуêу íåîбхіäíîгî зîбðàжåííя, à пîòім âèбðàòè êíîпêу По÷ати. Åñêізè зîбðàжåíü, яêі âіäпîâіäàюòü умîâі пîшуêу, буäå
âіäîбðàжåíî â пîлі ðåзулüòàòіâ пîшуêу.
îб уñòàâèòè зíàйäåíå зîбðàжåííя â äîêумåíò, ñліä уñòàíîâèòè
êуðñîð у òå міñцå äîêумåíòà, êуäè мàє буòè âñòàâлåíî зîбðàжåííя,
і âèбðàòè åñêіз пîòðібíîї êàðòèíêè â îблàñòі Картинки.
ОПРАЦЮВАННЯ ЗОБРА ЖЕНЬ У ТЕКСТОВОМУ ДОК УМЕНТІ

Уñòàâлåíі â òåêñòîâèй äîêумåíò гðàфічíі зîбðàжåííя мîжíà ðåäàгуâàòè òà фîðмàòуâàòè. Пåðåä òèм яê âèêîíуâàòè буäü-яêі îпåðàції íàä гðàфічíèм зîбðàжåííям, йîгî пîòðібíî âèäілèòè, âèбðàâшè
âêàзіâíèêîм мèші.
Нàâêîлî âèäілåíîгî зîбðàжåííя з’яâляєòüñя êîíòуð у âèгляäі
òîíêîї ðàмêè з маркерами змінення розміру і маркером обертання
(мàл. 3.31).
Маркер
обертання

Маркери
змінення
розміру

Мал. 3.31. рафічне зобра енн з маркерами

Нàâåäåííя âêàзіâíèêà íà îäèí із цèх мàðêåðіâ зміíює âèгляä
âêàзіâíèêà íà äâîñòîðîííю ñòðілêу, яêà âêàзує íàпðямêè мîжлèâîгî пåðåміщåííя. Пåðåміщåííя мàðêåðіâ зміíåííя ðîзміðу â цèх
íàпðямêàх пðèâîäèòü äî âіäпîâіäíîгî зміíåííя зîбðàжåííя. Âèêîðèñòîâуючè мàðêåð îбåðòàííя, îб’єêò мîжíà пîâåðíуòè.
Опåðàції êîпіюâàííя, пåðåміщåííя, âèäàлåííя гðàфічíèх зîбðàжåíü у òåêñòîâîму äîêумåíòі âèêîíуюòüñя òàê ñàмî, яê і äля
фðàгмåíòіâ òåêñòу (äèâ. òàбл. 3.5).
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Піä чàñ ñòâîðåííя пðåзåíòàцій у 4-му êлàñі äля пåðåміщåííя зîбðàжåíü â іíшå міñцå âè âèêîðèñòîâуâàлè пåðåòягуâàííя, зà òàêîгî
. ßêщî пðè цüîму уòðèмуâàñпîñîбу âêàзіâíèê íàбуâàâ âèгляäу
òè íàòèñíуòîю êлàâішу
, òî зîбðàжåííя буäå ñêîпійîâàíî.
лід амятати, щî âñòàâлåíå зîбðàжåííя пðèєäíуєòüñя äî îòîчуючîгî òåêñòу і, яêщî àбзàц, яêèй міñòèòü цå зîбðàжåííя, пåðåміщуєòüñя â іíшå міñцå äîêумåíòà, ðèñуíîê пåðåміщуєòüñя ðàзîм з íèм.
Фîðмàòуâàííя гðàфічíèх зîбðàжåíü, уñòàâлåíèх у òåêñòîâèй äîêумåíò, âèêîíуєòüñя з âèêîðèñòàííям åлåмåíòіâ êåðуâàííя òèмчàñîâîї âêлàäêè Ôормат, яêà з’яâляєòüñя íà трі÷ і â ðîзäілі нарÿд
дÿ дëÿ зображеннÿ піñля âèäілåííя ðèñуíêà. Пðèзíàчåííя åлåмåíòіâ
êåðуâàííя цієї âêлàäêè пîäàíî â òàблèці 3.8.
Таблиця

Призна÷еннÿ деÿких еëементів керуваннÿ вкëадки Ôормат
роздіëу нарÿддÿ дëÿ зображеннÿ
Гðупà тиëі рисунків
тиëі
Для âñòàíîâлåííя êîлüîðу, òîâщèíè,
рисунків òèпу ліíій êîíòуðу зîбðàжåííя
Ìежа
Для âèбîðу âàðіàíòà îфîðмлåííя зîбðàрисунка
жåííя з гîòîâîї êîлåêції ñòèліâ
Гðупà У орÿдкуваннÿ
Розташу
ваннÿ

Для âіäêðèòòя ñпèñêу ñпîñîбіâ ðîзміщåííя зîбðàжåííя íà ñòîðіíці äîêумåíòà

Îбтіканнÿ Для âіäêðèòòя ñпèñêу ñпîñîбіâ îбòіêàííя
текстом
зîбðàжåííя òåêñòîм
Висота
Ширина

Гðупà Розмір
Для âñòàíîâлåííя òîчíèх зíàчåíü âèñîòè
зîбðàжåííя
Для âñòàíîâлåííя òîчíèх зíàчåíü шèðèíè зîбðàжåííя

Зверта мо увагу, щî зà âèêîðèñòàííя білüшîñòі із цèх åлåмåíòіâ
êåðуâàííя âіäбуâàєòüñя пîпåðåäíій äèíàмічíèй пåðåгляä âèбðàíîгî
фîðмàòу.
Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.5.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.5.
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2. Уñòàâòå â òåêñòîâèй äîêумåíò îäíå із зîбðàжåíü з пàпêè
Роздіë 3 Пункт 3.5.
3. Ðîзміñòіòü зîбðàжåííя у пðàâîму âåðхíüîму êуòі ñòîðіíêè.
Для цüîгî ñліä âèäілèòè îб’єêò, âіäêðèòè ñпèñîê êíîпêè
Розташуваннÿ гðупè У орÿдкуваннÿ âêлàäêè Ôормат і âèбðàòè пîòðібíèй ñпîñіб ðîзòàшуâàííя îб’єêòà.
4. Уñòàíîâіòü äля зîбðàжåííя пîäàíі íèжчå зíàчåííя âлàñòèâîñòåй, ñêîðèñòàâшèñü åлåмåíòàмè êåðуâàííя òèмчàñîâîї
âêлàäêè Ôормат:
Ìежа рисунка: êîліð темно сині , шòðèх квадратні
òî÷êè, òîâщèíà
т
фекти рисунка рель кут
Розмір: âèñîòà
см
Îбтіканнÿ текстом навколо рамки.
5. Уñòàâòå â äîêумåíò зîбðàжåííя шêîлè, яêå зíàйäіòü у
òåмàòèчíèх êîлåêціях êàðòèíîê i oso
i зà êлючîâèмè ñлîâàмè. Для цüîгî âèêîíàйòå Âñòàâëåííÿ
Çîáðàæåííÿ
Ãðàôіêà òà ââåäіòü у пîлå äля пîшуêу зîбðàжåííя
êлючîâå ñлîâî школа.
6. Ðîзміñòіòü гðàфічíå зîбðàжåííя пî цåíòðу âíèзу ñòîðіíêè,
ñêîðèñòàâшèñя êíîпêîю Розташуваннÿ.
7. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
3.5.do x.
Найважливіше в цьому пункті
У òåêñòîâèй äîêумåíò мîжíà âñòàâляòè гðàфічíі зîбðàжåííя з гðàфічíèх фàйліâ, з êîлåêції êліпіâ i oso òà іíші. Для цüîгî âèêîðèñòîâуюòü åлåмåíòè êåðуâàííя гðупè ображеннÿ âêлàäêè Вставëеннÿ.
Гðàфічíі зîбðàжåííя, уñòàâлåíі â òåêñòîâèй äîêумåíò, мàюòü
òàêі âлàñòèâîñòі: розміри зîбðàжåííя, с осіб обтікання зîбðàжåííя òåêñòîм, колір, товщина òà òèï ліíій êîíòуðу, с осіб розташу
вання íà ñòîðіíці òîщî.
Фîðмàòуâàííя гðàфічíèх зîбðàжåíü, уñòàâлåíèх у òåêñòîâèй
äîêумåíò, âèêîíуєòüñя з âèêîðèñòàííям åлåмåíòіâ êåðуâàííя òèмчàñîâîї âêлàäêè Ôормат, яêà з’яâляєòüñя íà трі÷ і â ðîзäілі на
рÿддÿ дëÿ зображеннÿ піñля âèäілåííя зîбðàжåííя.
Дайте відповіді на запитання
1 . З яêîю мåòîю âñòàâляюòü гðàфічíі зîбðàжåííя â òåêñòîâèй
äîêумåíò Зâіäêè їх мîжíà îòðèмàòè
. ßêі âлàñòèâîñòі мàюòü гðàфічíі зîбðàжåííя, уñòàâлåíі â òåêñòîâèй äîêумåíò ßêèх зíàчåíü âîíè мîжуòü íàбуâàòè
3 . ßê уñòàâèòè гðàфічíå зîбðàжåííя â òåêñòîâèй äîêумåíò,
яêèй збåðігàєòüñя у фàйлі íà íîñії äàíèх
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4 . ßê уñòàâèòè â äîêумåíò зîбðàжåííя з êîлåêції êліпіâ
i oso
5 . ßê âèäàлèòè зîбðàжåííя з òåêñòîâîгî äîêумåíòà
6 . ßê âèêîíуюòüñя îпåðàції êîпіюâàííя òà пåðåміщåííя гðàфічíîгî зîбðàжåííя â òåêñòîâîму äîêумåíòі
7.
î òàêå мàðêåðè зміíåííя ðîзміðу ßê зà їх äîпîмîгîю
зміíèòè ðîзміð мàлюíêà
8.
î òàêå мàðêåð îбåðòàííя ßêі îпåðàції із зîбðàжåííям
мîжíà âèêîíàòè зà йîгî âèêîðèñòàííя
9 . ßêі îпåðàції фîðмàòуâàííя мîжíà зäійñíюâàòè із зîбðàжåííямè â òåêñòîâîму äîêумåíòі Дå ðîзміщуюòüñя åлåмåíòè êåðуâàííя äля фîðмàòуâàííя зîбðàжåíü
0 . î ñпілüíîгî й âіäміííîгî â îпðàцюâàííі гðàфічíèх зîбðàжåíü у òåêñòîâîму пðîцåñîðі òà гðàфічíîму ðåäàêòîðі
Виконайте завдання
1 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.5. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.5. Зíàйäіòü у êîлåêції êліпіâ
i oso зîбðàжåííя зà êлючîâèм ñлîâîм
ком ьютер (ðîñ.) і âñòàâòå îäíå з íèх у äîêумåíò. Ðîзміñòіòü ðèñуíîê зíèзу пî цåíòðу ñòîðіíêè. Збåðåжіòü äîêумåíò
у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.5. .do x.
. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.5. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.5. Зíàйäіòü у êîлåêції êàðòèíîê
i oso гðàфічíі зîбðàжåííя люäèíè
(êлючîâå ñлîâî ðîñ. человек) і âñòàâòå äâà з íèх у äîêумåíò. Ðîзміñòіòü ðèñуíêè íà ñòîðіíці зверху ліворуч і зверху
ïðàâîðó÷. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.5. .do x.
3 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.5.3.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.5. Уñòàíîâіòü äля
зîбðàжåííя òàêі зíàчåííя âлàñòèâîñòåй:
Ìежі рисунка: êîліð
темно сині , òèп ліíій
квад
ратні точки, òîâщèíà 2 ïò
Розмір: âèñîòà
см
Îбтіканнÿ текстом çà òåêñòîì.
Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завдан
нÿ 3.5.3.do x.
4 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.5.4.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.5. Уñòàíîâіòü äля
âñіх мàлюíêіâ âèñîòу 5 ñì, îбòіêàííя навколо рамки òà
ðізíі мåжі. Пåðåміñòіòü мàлюíêè âіäпîâіäíî äî зміñòу òåêñòу. Зàйâі зîбðàжåííя âèäàліòü. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3.5.4.do x.
5 . Сòâîðіòü íîâèй òåêñòîâèй äîêумåíò і âñòàâòå â íüîгî âàшу
фîòîгðàфію з фàйлà íà íîñії äàíèх. Сêîпіюйòå зîбðàжåí137
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íя 8 ðàзіâ. Зміíіòü ðîзміðè зîбðàжåííя òàê, щîб фîòîгðàфії ðîзòàшîâуâàлèñü у òðè ðяäêè. Уñòàíîâіòü äля íèх ðізíі
ñòèлі îфîðмлåííя òà ðізíі ñпîñîбè ðîзòàшуâàííя íà ñòîðіíці. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм зав
даннÿ 3.5.5.do x.
. Зíàйäіòü â Іíòåðíåòі òåêñò уêðàїíñüêîї íàðîäíîї піñíі òà
збåðåжіòü йîгî â íîâîму òåêñòîâîму äîêумåíòі. Пðîілюñòðуйòå зміñò піñíі зîбðàжåííямè, яêі зíàйäіòü â Іíòåðíåòі.
Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм зав
даннÿ 3.5. .do x.

3.6. ДОДАВАННЯ, РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ ТАБЛИЦЬ У ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТІ
. Нàâåäіòü пðèêлàäè âèêîðèñòàííя òàблèцü піä чàñ âèâчåííя
ðізíèх шêілüíèх пðåäмåòіâ і â пîâñяêäåííîму жèòòі.
. ßê пåðåміñòèòè êуðñîð у òåêñòîâîму äîêумåíòі
3. ßêі âлàñòèâîñòі мàє гðàфічíå зîбðàжåííя â òåêñòîâîму
äîêумåíòі ßêèх зíàчåíü âîíè мîжуòü íàбуâàòè
ТАБЛИЦІ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Для âпîðяäêуâàííя òà íàîчíîгî пîäàííя â äîêумåíòàх ðізíîмàíіòíèх äàíèх âèêîðèñòîâуюòü òàблèці. Дàíі, пîäàíі â òàблèці, âèгляäàюòü êîмпàêòíî òà зðучíî äля ñпðèймàííя (òàбл. 3.9).
Òàблèця ñêлàäàєòüñя зі стов ців і рядків, íà пåðåòèíі яêèх
є клітинки. Сòîâпці, ðяäêè, êліòèíêè є îб’єêòàмè òàблèці.
Таблиця

Розкëад уроків у 5 А кëасі

10:4011:10

Понедіëок
Вівторок
ереда Четвер
1
Іíфîð- ІíфîðФізèчíà Мàòåмà08:00 мàòèêà мàòèêà
êулüòуðà
òèêà
08:45
І гð.
ІІ гð.
Мàòåмàòèêà
Уêðàїí08:55
Мàòåмàòèêà
ñüêà мîâà Òðуäîâå
09:40
íàâчàí3
Уêðàїííя
Сâіòîâà
Іíîзåмíà
09:55
ñüêà ліòåліòåðàòуðà
мîâà
10:40
ðàòуðà

П ÿтни ÿ
Іíîзåмíà
мîâà
Пðèðîäîзíàâñòâî
Музèчíå
мèñòåцòâî

Дèíàмічíà пåðåðâà
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родовження таблиці

Вівторок

ереда

Четвер

П ÿтни ÿ

4
11:10
11:55

Уêðàїíñüêà
мîâà

УêðàїíІíîзåмíà Іñòîðія Оñíîâè
ñüêà ліòåмîâà
Уêðàїíè зäîðîâ’я
ðàòуðà

5
12:05
12:50

Фізèчíà
êулüòуðà

Фізèчíà Сâіòîâà УêðàїíПðèðîäîêулüòу- ліòåðà- ñüêà мîâà
зíàâñòâî
ðà
òуðà

14:00
гуðòêè

Понедіëок

ßê âèäíî з íàâåäåíîгî пðèêлàäу (òàбл. 3.9), âèñîòà ðяäêіâ і шèðèíà ñòîâпціâ òàблèці мîжуòü буòè ðізíèмè. Кілüêà êліòèíîê мîжуòü буòè îб’єäíàíі â îäíу, à äåяêі з êліòèíîê мîжуòü буòè ðîзäілåíі íà êілüêà. Оðієíòàція òåêñòу â êліòèíці мîжå буòè
гîðèзîíòàлüíîю àбî âåðòèêàлüíîю. У êліòèíêè òàблèці мîжíà
âñòàâляòè гðàфічíі зîбðàжåííя. Для ðізíèх îб’єêòіâ òàблèці мîжíà âñòàíîâèòè ðізíі мåжі òà зàфàðбуâàííя.
СТВОРЕННЯ ТАБ ЛИЦІ

Ó Wo d 0 0 іñíує êілüêà ñпîñîбіâ ñòâîðåííя òàблèці â òåêñòîâîму äîêумåíòі:
âñòàâèòè òàблèцю пðîñòîї ñòðуêòуðè
íàêðåñлèòè òàблèцю äîâілüíîї ñòðуêòуðè
пåðåòâîðèòè фðàгмåíò òåêñòу íà òàблèцю
òîщî.
Уñі êîмàíäè ñòâîðåííя òàблèцü ðîзміщåíî у ñпèñêу êíîпêè Таб
ëи ÿ гðупè Табëи і âêлàäêè Вставëеннÿ.
Уñòàâèòè â äîêумåíò òàблèцю пðîñòîї ñòðуêòуðè мîжíà òàê:
1. Âèбðàòè â äîêумåíòі міñцå, äå пîòðібíî âñòàâèòè òàблèцю.
2. Âèбðàòè íà âêлàäці Вставëеннÿ у гðупі Табëи і êíîпêу Таб
.
ëи ÿ
3. Âèäілèòè íà ñхåмі пîòðібíу êілüêіñòü ðяäêіâ òà ñòîâпціâ
і êлàцíуòè ліâу êíîпêу мèші. Нàпðèêлàä, íà мàлюíêу 3.32,
à âèäілåíî òàблèцю, щî ñêлàäàєòüñя із òðüîх ñòîâпціâ і чîòèðüîх ðяäêіâ.
Òàêèм ñпîñîбîм мîжíà âñòàâèòè â äîêумåíò òàблèцю, у яêій íå
білüшå íіж 10 ñòîâпціâ і 8 ðяäêіâ. ßêщî ж пîòðібíî âñòàâèòè білü139
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а)

б)
Мал. 3.32. ставленн табли і

шу òàблèцю, òî її мîжíà âñòàâèòè, âèêîíàâшè Âñòàâëåííÿ
Òàáëèöі
Òàáëèöÿ
Âñòàâèòè òàáëèöþ. Пîòім у âіäпîâіäíèх
пîлях äіàлîгîâîгî âіêíà Вставëеннÿ табëи і (мàл. 3.32, á) пîòðібíî
âêàзàòè êілüêіñòü ñòîâпціâ і ðяäêіâ, ñпîñіб âèзíàчåííя шèðèíè
ñòîâпціâ íîâîї òàблèці òà âèбðàòè êíîпêу ÎÊ.
Для тих, хто хоче знати більше
иділени фрагмент текст мо на перетворити на табли ю, виконавши послідовність ді Вставлення
Таблиці
Таблиця
Перетворити на таблицю. діалоговом вікні вказати потрібн кількість стовп ів і символи, кі виділеном фрагменті слід вва ати роздільниками клітинок (таб л і , розрив
абза , крапки з комою то о).

УВЕ ДЕННЯ Д АНИХ У ТАБ ЛИЦЮ
І ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ТАБ ЛИЦІ

Піñля òîгî яê òàблèцю ñòâîðåíî, її пîòðібíî зàпîâíèòè äàíèмè.
Òåêñò уâîäèòüñя â пîòîчíу êліòèíêу òàблèці зà âіäîмèмè âàм пðàâèлàмè ââåäåííя òåêñòу.
Піä чàñ уâåäåííя äàíèх у êліòèíêè шèðèíà ñòîâпця і âèñîòà
ðяäêà àâòîмàòèчíî зміíююòüñя, îñêілüêè òàêèй ðåжèм уñòàíîâлåíî у пðîгðàмі зà зàмîâчуâàííям.
îб пåðåміñòèòè êуðñîð у пåâíу êліòèíêу, її пîòðібíî âèбðàòè
âêàзіâíèêîм àбî ñêîðèñòàòèñя êлàâішàмè êåðуâàííя êуðñîðîм
(òàбл. 3.10).
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Таблиця

Перемі еннÿ курсору в табëи і
Клавіша

Призначення

Нàñòупíà êліòèíêà
òàблèці
Нàñòупíèй ñèмâîл
òåêñòу
Нàñòупíèй ðяäîê
òåêñòу

Клавіша

i

Призначення

Пîпåðåäíя êліòèíêà òàблèці
Пîпåðåäíій ñèмâîл
òåêñòу
Пîпåðåäíій ðяäîê

ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄК ТІВ ТАБ ЛИЦІ

Òåêñò у êліòèíêàх òàблèці, ñàму òàблèцю òà її îб’єêòè мîжíà
ðåäàгуâàòè òà фîðмàòуâàòè. Для âèêîíàííя цèх îпåðàцій îб’єêòè
òàблèці, íàä яêèмè âèêîíуюòüñя äії, пîòðібíî зðîбèòè пîòîчíèмè
àбî âèäілèòè:
для виділення одні ї клітинки таблиці
âèбðàòè âíуòðішíю
îблàñòü êліòèíêè біля її ліâîї мåжі, êîлè âêàзіâíèê íàбуâàє âèгляäу
для виділення одного рядка таблиці
âèбðàòè зîâíішíю îблàñòü ðяäêà òàблèці біля йîгî ліâîї мåжі, êîлè âêàзіâíèê íàбуâàє âèгляäу
для виділення одного стов ця таблиці âèбðàòè зîâíішíю îблàñòü ñòîâпця òàблèці біля йîгî âåðхíüîї мåжі, êîлè âêàзіâíèê
íàбуâàє âèгляäу
íàä ліâèм
для виділення всі ї таблиці
âèбðàòè мàðêåð
âåðхíім êуòîм òàблèці, êîлè âêàзіâíèê íàбуâàє âèгляäу
для виділення кількох суміжних об ктів таблиці
âèäілèòè
îблàñòü, у яêу пîòðàпляюòü пîòðібíі îб’єêòè òàблèці. Куðñîð íà
пîчàòêу âèäілåííя пîâèíåí буòè у êліòèíці òàблèці
для виділення кількох не суміжних об ктів таблиці âèäілèòè
îäèí îб’єêò, пîòім, уòðèмуючè íàòèñíуòîю êлàâішу
, âèäілèòè ðåшòу пîòðібíèх îб’єêòіâ.
Для зíяòòя âèäілåííя îб’єêòà òàблèці пîòðібíî âèбðàòè буäü-яêå
міñцå äîêумåíòà.
Зà âèбîðу буäü-яêîгî îб’єêòà òàблèці íà трі÷ і з’яâляюòüñя äâі
òèмчàñîâі âêлàäêè Конструктор і Ìакет у òèмчàñîâîму ðîзäілі
Табëи÷ні знарÿддÿ.
РЕ Д АГ УВАННЯ ТАБ ЛИЦІ

Ðåäàгуâàííя òåêñòу â òàблèці зäійñíюєòüñя зâèчàйíèмè äля
Wo d ñпîñîбàмè.
Ðåäàгуâàííя ñàмîї òàблèці пåðåäбàчàє äîäàâàííя àбî âèäàлåííя
îêðåмèх її îб’єêòіâ, îб’єäíàííя àбî ðîзäілåííя êліòèíîê òàблèці
òîщî.
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Ðîçäië 3
Уñі åлåмåíòè êåðуâàííя äля âèêîíàííя îпåðàцій ðåäàгуâàííя
òàблèці зíàхîäяòüñя íà âêлàäці Ìакет (мàл. 3.33). У гðупі Рÿдки
та стов і ðîзміщåíî êíîпêè äля âèäàлåííя òà âñòàâлåííя âіäпîâіäíèх îб’єêòіâ. і äії зàñòîñîâуюòüñя äî âèäілåíèх àбî пîòîчíèх
îб’єêòіâ òàблèці.

Мал. 3.33. имчасова вкладка Макет

Зàгàлüíèй àлгîðèòм ðåäàгуâàííя òàблèці чè її îб’єêòіâ òàêèй:
1. Âèäілèòè îб’єêò òàблèці àбî âñю òàблèцю.
2. Âіäêðèòè íà трі÷ і âêлàäêу Òàáëè÷íі çíàðÿääÿ
Ìàêåò.
3. Âèбðàòè íà трі÷ і пîòðібíу êîмàíäу (Видаëити, Вставити
зверху, Роздіëити кëітинку òîщî).
Для âèêîíàííя îпåðàцій ðåäàгуâàííя мîжíà ñêîðèñòàòèñя êîмàíäàмè êîíòåêñòíîгî мåíю âèäілåíèх àбî пîòîчíèх îб’єêòіâ òàблèці.
Òàêîж ðåêîмåíäуємî âèêîðèñòîâуâàòè пðèйîмè «шâèäêîгî» ðåäàгуâàííя:
äля îчèщåííя âміñòу âñієї òàблèці àбî її îб’єêòіâ äîñòàòíüî їх
âèäілèòè òà íàòèñíуòè êлàâішу
: äàíі буäå âèäàлåíî,
à ñàмà òàблèця зàлèшèòüñя
äîäàâàòè пîðîжíі ðяäêè â êіíці òàблèці мîжíà й òàê: пîñòàâèòè
êуðñîð â îñòàííю êліòèíêу òàблèці (пðàâу íèжíю) і íàòèñíуòè
êлàâішу
яêщî äîäàòêîâèй ðяäîê пîòðібåí уñåðåäèíі òàблèці, òî êуðñîð
ñліä пîñòàâèòè â êіíці ðяäêà, зà мåжàмè òàблèці òà íàòèñíуòè
êлàâішу n
âèäàлèòè буäü-яêèй âèäілåíèй ðяäîê чè ñòîâпåцü òàблèці мîжíà, íàòèñíуâшè êлàâішу
s
.
Уñю òàблèцю яê єäèíèй îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мîжíà пåðåміщуâàòè òà êîпіюâàòè àíàлîгічíî âèêîíàííю òàêèх îпåðàцій
з фðàгмåíòàмè òåêñòу. Для цüîгî òàблèцю пîòðібíî âèäілèòè òà зàñòîñуâàòè ñпîñîбè, яêі âè âжå зíàєòå: пåðåòягуâàííя, ñпîлучåííя
êлàâіш àбî åлåмåíòè êåðуâàííя íà трі÷ і (äèâ. òàбл. 3.5).
ФОРМАТ УВАННЯ ТАБ ЛИЦІ

Òàблèця яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі âлàñòèâîñòі:
розмір табëи і âèзíàчàє шèðèíу òàблèці, мîжå âèміðюâàòèñя, íàпðèêлàä, у сантиметрах
с осіб обтіканнÿ òàблèці òåêñòîм
âèзíàчàє ñпîñіб âзàємíîгî
ðîзміщåííя òåêñòу й òàблèці íà ñòîðіíці äîêумåíòà, мîжå íàбуâàòè òàêèх зíàчåíü: без обтікання, з обтіканням навколо
таблиці
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межі табëи і âèзíàчàюòü колір, òèï і товщину ліíій мåж уñієї òàблèці àбî îêðåмèх її îб’єêòіâ
заëивка âèзíàчàє колір і візерунок зàфàðбуâàííя îб’єêòіâ òàблèці
òà іíші.
Піä фîðмàòуâàííям òàблèці ðîзуміюòü îпåðàції, яêі зміíююòü
зíàчåííя âлàñòèâîñòåй òàблèці: уñòàíîâлåííя шèðèíè ñòîâпціâ
і âèñîòè ðяäêіâ, ñпîñîбу âèðіâíюâàííя òàблèці íà ñòîðіíці äîêумåíòà й òåêñòу â êліòèíêàх, êîлüîðу òà òîâщèíè ліíій мåж êліòèíîê, зàлèâêè у êліòèíêàх òîщî.
Для âèêîíàííя цèх îпåðàцій пðèзíàчåíî åлåмåíòè êåðуâàííя
òèмчàñîâèх âêлàäîê Ìакет (òàбл. 3.11) і Конструктор ðîзäілу Таб
ëи÷ні знарÿддÿ íà трі÷ і. Для фîðмàòуâàííя òåêñòу â êліòèíêàх
òàêîж мîжíà зàñòîñîâуâàòè ñòàíäàðòíі зàñîбè Wo d.
Таблиця

Призна÷еннÿ деÿких еëементів керуваннÿ вкëадки Ìакет
Елемент керування

Призначення

Вирівн ваннÿ

Для âñòàíîâлåííя âèðіâíюâàííя òåêñòу
â êліòèíці знизу зліва, о центру, ïî
центру с рава òîщî

Íа рÿмок тексту

Для âñòàíîâлåííя ðîзòàшуâàííя òåêñòу
â êліòèíці горизонтальне àбî âåðòèкальне

Поëÿ кëітинок

Для âіäêðèòòя äіàлîгîâîгî âіêíà,
у яêîму мîжíà âñòàíîâèòè розміри олів
у êліòèíêàх òà інтервал між клітинка
ìè â òàблèці

Ширина стов ів
Висота рÿдків

Для âñòàíîâлåííя òîчíèх ðîзміðіâ îêðåмèх îб’єêòіâ òàблèці

Ðîзміðè îêðåмèх îб’єêòіâ òàблèці мîжíà зміíèòè й іíшèмè ñпîñîбàмè:
Ïåðåòÿãóâàííÿ ìåæі îá’єêòà. Нàâåäåííя âêàзіâíèêà íà мåжу
ðяäêà чè ñòîâпця зміíює йîгî âèгляä: íà мåжі ðяäêà âêàзіâíèê
. Піä чàñ пåðåòягуâàííя
мàòèмå âèгляä , íà мåжі ñòîâпця
шòðèхîâà ліíія äåмîíñòðуâàòèмå íîâå пîлîжåííя мåжі.
Ïåðåòÿãóâàííÿ ìàðêåðà ìåæі. Кîлè êуðñîð ðîзміщåíî â îблàñòі òàблèці, íà гîðèзîíòàлüíій ліíійці з’яâляюòüñя ìàðêåðè ìåæ
ñòîâпціâ, à íà âåðòèêàлüíій ìàðêåðè ìåæ ðяäêіâ (мàл. 3.34).
Пåðåòягуючè їх, мîжíà зміíèòè ðîзміðè âіäпîâіäíèх ñòîâпціâ
і ðяäêіâ.
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Ðîçäië 3
Для мåж òàблèці àбî її îêðåмèх
îб’єêòіâ мîжíà âñòàíîâèòè êîліð,
2
1
òîâщèíу, òèп ліíій êîíòуðу. Âíуòðішíі чàñòèíè îб’єêòіâ òàблèці
мîжíà зàфàðбуâàòè ðізíèмè êîлüîðàмè.
Зà зàмîâчуâàííям у òàблèці
1. Маркери ме і стовп ів
мåжі пîзíàчàюòüñя у âèгляäі òîí2. Маркери ме і р дків
êèх ñуцілüíèх ліíій зàâшèðшêè
Мал. 3.34. Ме і р дків і стовп ів
1/2 пò, зàлèâêà êліòèíîê âіäñуòíя.
табли і на ліні ках
Зміíèòè зíàчåííя цèх âлàñòèâîñòåй
мîжíà, âèêîðèñòîâуючè åлåмåíòè êåðуâàííя гðуп тиëі табëи ь
і Íакресëити межі òèмчàñîâîї âêлàäêè Конструктор (мàл. 3.35).

Мал. 3.35. имчасова вкладка Конструктор

Уñòàíîâлåííя зíàчåíü âлàñòèâîñòåй òàблèцü, òàêèх яê ñпîñіб
ðîзòàшуâàííя òàблèці íà àðêуші, ñпîñіб îбòіêàííя òàблèці òåêñòîм
òîщî, мîжíà âèêîíàòè íà âêлàäêàх äіàлîгîâîгî âіêíà Вëастивості
табëи і. Âіäêðèòè цå âіêíî мîжíà, íàпðèêлàä, êíîпêîю Вëасти
вості гðупè Табëи ÿ âêлàäêè Ìакет.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Зàпуñòіòü òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d.
2. Ðîзгляíüòå íàâåäåíèй зðàзîê òàблèці.
Çðàçîê

Відомості ро деÿкі країни вро и
Країна

Німåччèíà
Фðàíція
Âåлèêà ðèòàíія
Пîлüщà
Іòàлія
Іñпàíія
Уêðàїíà

Площа (тис. км2) Населення (млн)

356
544
244
313
301
505
604

82,4
63,7
60,7
38,5
58,1
40,4
42,5

Столиця

åðліí
Пàðèж
Ëîíäîí
Âàðшàâà
Ðèм
Мàäðèä
Кèїâ
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3. У пåðшîму ðяäêу òåêñòîâîгî äîêумåíòà ââåäіòü íàзâу òàблèці зà зðàзêîм.
4. З íàñòупíîгî ðяäêà äîêумåíòà âñòàâòå пîðîжíю òàблèцю
пîòðібíîгî ðîзміðу. Для цüîгî:
1. Уñòàíîâіòü êуðñîð íà пîчàòîê äðугîгî ðяäêà äîêумåíòà.
2. Âèбåðіòü íà âêлàäці Вставëеннÿ у гðупі Табëи і êíîпêу Табëи ÿ
.
3. Âèäіліòü íà ñхåмі пîòðібíу êілüêіñòü ðяäêіâ òà ñòîâпціâ
(4 íà 8) і êлàцíіòü ліâу êíîпêу мèші.
5. Зàпîâíіòü ñòâîðåíу òàблèцю äàíèмè зà зðàзêîм. Для цüîгî
ñліä уñòàíîâлюâàòè êуðñîð у пîòðібíу êліòèíêу і ââîäèòè
äàíі з êлàâіàòуðè.
6. Пåðåміñòіòü ðяäîê Україна íà пåðшå міñцå. Для цüîгî:
1. Âèäіліòü ðяäîê Україна. Для цüîгî âèбåðіòü зîâíішíю îблàñòü ðяäêà òàблèці біля йîгî ліâîї мåжі, êîлè âêàзіâíèê
íàбуâàє âèгляäу .
2. Âèðіжòå ці äàíі â уфер обміну, уñòàíîâіòü êуðñîð íà пîчàòêу пåðшîгî ðяäêà òàблèці пåðåä ñлîâîм Німеччина,
уñòàâòå äàíі з уфера обміну.
7. Âіäфîðмàòуйòå òàблèцю зà òàêèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй:
ерши рядок: шðèфò
, ðîзміð шðèфòу
, êîліð ñèмâîліâ
темно зелени , âèðіâíюâàííя
ïî
центру.
Сòîâпåцü Країна: шðèфò Arial, ðîзміð шðèфòу
, âèä
íàêðåñлåííя
на івжирни , êîліð ñèмâîліâ
темно си
ні , âèðіâíюâàííя за лівим кра м.
8. Уñòàíîâіòü äля ñòîâпціâ òàблèці òàêу шèðèíу: пåðшèй
і äðугèй ñòîâпці
втодобір зà âміñòîм, òðåòій і чåòâåðòèй ñòîâпці ïî 4 ñì. Для цüîгî ñліä âèäілèòè пîòðібíèй
ñòîâпåцü і âèêîðèñòàòè åлåмåíòè êåðуâàííя гðупè Розмір
кëітинок íà âêлàäці Ìакет ðîзäілу Табëи÷ні знарÿддÿ íà
трі÷ і.
9. Уñòàíîâіòü äля ðяäêіâ òàблèці òàêу âèñîòу: пåðшèй ðяäîê
2 ñì, іíші
см. Для цüîгî ñліä âèäілèòè пîòðібíèй ðяäîê
і âèêîðèñòàòè åлåмåíòè êåðуâàííя гðупè Розмір кëітинок
íà âêлàäці Ìакет ðîзäілу Табëи÷ні знарÿддÿ íà трі÷ і.
10. Для зàгîлîâêà òàблèці âñòàíîâіòü âèðіâíюâàííя пî цåíòðу
пî гîðèзîíòàлі òà âåðòèêàлі. Для цüîгî ñліä âèäілèòè пîòðібíèй ðяäîê і âèêîðèñòàòè åлåмåíòè êåðуâàííя гðупè
Вирівн ваннÿ íà âêлàäці Ìакет ðîзäілу Табëи÷ні знарÿд
дÿ íà трі÷ і.
11. Збåðåжіòü ñòâîðåíèй òåêñòîâèй äîêумåíò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм в рава 3. .do x.
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Ðîçäië 3
Найважливіше в цьому пункті
Для âпîðяäêуâàííя òà íàîчíîгî пîäàííя â äîêумåíòàх ðізíîмàíіòíèх äàíèх âèêîðèñòîâуюòü òàблèці. Òàблèця ñêлàäàєòüñя зі
ñòîâпціâ і ðяäêіâ, íà пåðåòèíі яêèх уòâîðююòüñя êліòèíêè. Сòîâпці, ðяäêè, êліòèíêè є îб’єêòàмè òàблèці. У êліòèíêàх òàблèці мîжå
ðîзміщуâàòèñя òåêñò, чèñлà, мàлюíêè, фîðмулè òà íàâіòü іíші òàблèці.
Òàблèця яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі âлàñòèâîñòі:
ðîзміð òàблèці, ñпîñіб âèðіâíюâàííя, мåжі òàблèці, зàлèâêà òîщî.
êілüêà ñпîñîбіâ уñòàâèòè â òåêñòîâèй äîêумåíò òàблèцю. Нàйчàñòішå âèêîðèñòîâуюòü òàêèй: âèêîíàòè Âñòàâëåííÿ
Òàáëèöі
Òàáëèöÿ
Âñòàâèòè òàáëèöþ, пîòім у âіäпîâіäíèх пîлях
äіàлîгîâîгî âіêíà Вставëеннÿ табëи і âêàзàòè êілüêіñòü ñòîâпціâ
і ðяäêіâ, âèбðàòè êíîпêу ÎÊ.
Ðåäàгуâàííя ñàмîї òàблèці пåðåäбàчàє äîäàâàííя àбî âèäàлåííя îêðåмèх її îб’єêòіâ, îб’єäíàííя àбî ðîзäілåííя êліòèíîê òàблèці òîщî. Піä фîðмàòуâàííям òàблèці ðîзуміюòü òàêі îпåðàції:
уñòàíîâлåííя ðîзміðу òàблèці, шèðèíè ñòîâпціâ і âèñîòè ðяäêіâ,
ñпîñîбу âèðіâíюâàííя òàблèці íà àðêуші òà òåêñòу â êліòèíêàх
òîщî.
Åлåмåíòè êåðуâàííя äля âèêîíàííя îпåðàцій ðåäàгуâàííя òà
фîðмàòуâàííя òàблèці ðîзміщåíî íà âêлàäêàх Ìакет і Конструк
тор ðîзäілу Табëи÷ні знарÿддÿ íà трі÷ і.
Дайте відповіді на запитання
1 . Для чîгî â äîêумåíòі âèêîðèñòîâуюòü òàблèці Із чîгî âîíè
ñêлàäàюòüñя
. ßêі äàíі мîжíà ðîзміщуâàòè у êліòèíêàх òàблèці
3 . ßê мîжíà âñòàâèòè òàблèцю â òåêñòîâèй äîêумåíò
4 . ßê âèäілèòè ðізíі îб’єêòè òàблèці
5 . ßêі îпåðàції ðåäàгуâàííя òàблèцü âè зíàєòå Дå ðîзміщåíî
åлåмåíòè êåðуâàííя äля âèêîíàííя цèх äій
. У чîму пîлягàòèмå âіäміííіñòü ðåзулüòàòіâ íàòèñêàííя
êлàâіш
òà
s
, яêщî âèäілåíî ðяäîê òàблèці
7 . ßêі пðèйîмè «шâèäêîгî» ðåäàгуâàííя òàблèці âè зíàєòå
8 . ßêі âлàñòèâîñòі òàблèці òà їх зíàчåííя âè зíàєòå
9 . ßê зміíèòè ðîзміðè ñòîâпціâ чè ðяäêіâ
10 . ßêі îпåðàції íàлåжàòü äî îпåðàцій фîðмàòуâàííя òàблèці òà
її îб’єêòіâ Дå ðîзміщåíî âіäпîâіäíі åлåмåíòè êåðуâàííя
Виконайте завдання
1 . Сòâîðіòü òàблèцю зà зðàзêîм. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій
пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3. . .do x.
146
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

ПРА

АНН

Е

ДАН

Çðàçîê

ÍАРА УВАÍÍЯ АРÎ ІТÍÎ ПЛАТÈ
Прізвище

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Іваненко

1

00

1

00

1

00

1

00

Петренко

1

8

1

8

1

8

1

8

идоренко

1 4

1 4

1 4

1 4

омич

11 4

11 4

11 4

11 4

озлова

14 8

14 8

14 8

14 8

. Сòâîðіòü у òåêñòîâîму äîêумåíòі ðîзêлàä уðîêіâ у âàшîму
êлàñі. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 3. . .do x.
3 . Âіäêðèйòå âêàзàíèй учèòåлåм фàйл (íàпðèêлàä, Роздіë 3
Пункт 3. зразок 3. .3.do x). Âèäàліòü îñòàííій ñòîâпåцü
і îñòàííій ðяäîê òàблèці. Уñòàâòå пåðåä пåðшèм ñòîâпцåм
äîäàòêîâèй ñòîâпåцü і ââåäіòü у йîгî êліòèíêè íîмåðè ðяäêіâ. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 3. .3.do x.
4 . Âіäêðèйòå âêàзàíèй учèòåлåм фàйл (íàпðèêлàä, Роздіë 3
Пункт 3. зразок 3. .4.do x). Âіäфîðмàòуйòå òàблèцю зà
âêàзàíèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй. Збåðåжіòü äîêумåíò
у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3. .4.do x.
Об’єкт
таблиці

Шрифт

Пåðшèй
Comic
ðяäîê
S s S
×åòâåðòèй
Arial
ðяäîê
Пåðшèй
Times New
ñòîâпåцü
om

Розмір
Колір
Вид нашрифту символів креслення

14
12
14

Òåмíîзåлåíèй
Òåмíîñèíій
×îðíèй

Нàпіâжèðíèй
Куðñèâ
Зâèчàйíèй

Вирівнювання

Пî цåíòðу
Зà ліâèм
êðàєм
Пî шèðèíі

5 . Сòâîðіòü у òåêñòîâîму äîêумåíòі òàблèцю, зàфàðбуâàâшè її êліòèíêè зà
пðåäñòàâлåíèм зðàзêîм (мàл. 3.36).
Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм завданнÿ 3. .5.do x.
Мал. 3.36
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Ðîçäië 3
3.7. СТОРІНКИ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА
ТА ЇХ ФОРМАТУВАННЯ.
ДРУК ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА
В ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ WORD 2010
. ßêà пîñліäîâíіñòü îпåðàцій піä чàñ îпðàцюâàííя òåêñòîâèх
äîêумåíòіâ У чîму пîлягàє їх ñуòü
. ßêі îб’єêòè мîжå міñòèòè òåêñòîâèй äîêумåíò Опèшіòü
âлàñòèâîñòі цèх îб’єêòіâ.
3. Фîðмàòуâàííя яêèх îб’єêòіâ òåêñòîâîгî äîêумåíòà âè âжå
âèêîíуâàлè ßêèмè ñпîñîбàмè цå мîжíà зðîбèòè
СТОРІНК А ТЕКСТОВОГО ДОК УМЕНТА
ТА Ї Ї ВЛАСТИВОСТІ

Сòâîðюючè òåêñòîâèй äîêумåíò, êîðèñòуâàч мàйжå зàâжäè пåðåäбàчàє, щî йîгî буäå íàäðуêîâàíî. Òîму âàжлèâî îфîðмèòè äîêумåíò òàê, щîб âіí гàðíî âèгляäàâ íå òілüêè íà åêðàíі, àлå й íà
àðêуші пàпåðу.
Піä чàñ ñòâîðåííя äîêумåíòà òåêñòîâèй пðîцåñîð àâòîмàòèчíî
ðîзбèâàє òåêñò íà ñòîðіíêè. торінка яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі âлàñòèâîñòі: розміри сторінки, розміри олів, орі н
тація сторінки, номер сторінки òà іíші.
Розміри сторінки цå âèñîòà òà шèðèíà àðêушà, íà яêîму плàíуєòüñя äðуêуâàòè äîêумåíò. Нàпðèêлàä, зâèчàйíèй àðêуш пàпåðу, íà яêîму äðуêуюòü білüшіñòü äîêумåíòіâ, мàє òàêі ðîзміðè:
шèðèíà 21 ñм і âèñîòà 29 ñм 7 мм (пðî òàêèй àðêуш êàжуòü,
щî âіí мàє фîðмàò À4). À àðêуш пàпåðу фîðмàòу À5 мàє òàêі ðîзміðè: шèðèíà 14 ñм 8 мм, âèñîòà 21 ñм.
Îрі нта іÿ сторінки цå ñпîñіб ðîзміщåííя ñòîðіíêè íà плîщèíі. я âлàñòèâіñòü мîжå íàбуâàòè òàêèх зíàчåíü: книжкова
(âåðòèêàлüíà) і альбомна (гîðèзîíòàлüíà) (мàл. 3.37).
Поëÿ
цå îблàñòі ñòîðіíêè
âзäîâж êðàїâ àðêушà, яêі зàлèшàюòü äля ðізíèх пîзíàчîê і êðàщîгî
ñпðèйíяòòя òåêñòу. Нàпðèêлàä,
у âàшîму зîшèòі чè піäðучíèêу
òåж є пîля. Нà ñòîðіíці є âåðхíє,
íèжíє, ліâå òà пðàâå пîля (мàл.
Мал. 3.37. иди орі нта і
3.38). Ðîзміðè пîліâ зà зàмîâчуâàíсторінки
íям зàäàюòüñя â ñàíòèмåòðàх.
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1
2

5
4

3

1. ерхн поле
2. Праве поле
3. Номер сторінки
4. Ни н поле
5. іве поле

Мал. 3.38. хема розмі енн об ктів сторінки

ФОРМАТ УВАННЯ СТОРІНКИ

Для âñòàíîâлåííя пîòðібíèх зíàчåíü âлàñòèâîñòåй ñòîðіíêè
ñліä âіäêðèòè íà трі÷ і âêлàäêу Розмітка сторінки. Нà цій
âêлàäці ðîзміщåíî êілüêà гðуп åлåмåíòіâ êåðуâàííя, яêі пðèзíàчåíî äля фîðмàòуâàííя ñòîðіíêè. Зíàчåííя білüшîñòі зàзíàчåíèх
âèщå âлàñòèâîñòåй уñòàíîâлююòüñя у гðупі Параметри сторінки
(мàл. 3.39):
êíîпêà з ðîзêðèâíèм ñпèñêîм Поëÿ äля âèбîðу ðîзміðіâ пîліâ. ßêщî зàпðîпîíîâàíі âàðіàíòè íå âлàшòîâуюòü, òî іíші зíàчåííя мîжíà âñòàíîâèòè, âèбðàâшè у ñпèñêу цієї êíîпêè êîмàíäу Íастро вані оëÿ
êíîпêà зі ñпèñêîм Îрі нта іÿ äля âèбîðу âèäу îðієíòàції ñòîðіíêè

Мал. 3.39. р па Параметри сторінки
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Ðîçäië 3
êíîпêà з ðîзêðèâíèм ñпèñêîм Розмір
äля âèбîðу ðîзміðіâ àðêушà пàпåðу.
Для âñòàíîâлåííя іíшèх зíàчåíü пîòðібíî â мåíю âèбðàòè êíîпêу Інші
розміри аркушів.
Ðîзміðè пîліâ ñòîðіíêè мîжíà òàêîж
уñòàíîâèòè íà âåðòèêàлüíій і гîðèзîíòàлüíій ліні ках. Нà ліíійêàх пîлям âіäпîâіäàюòü äіляíêè ñіðî-блàêèòíîгî êîлüîðу.
îб зміíèòè їх ðîзміðè, ñліä пåðåòягíуòè
мåжу пîля âзäîâж ліíійêè â пîòðібíå
міñцå (мàл. 3.40).
ßêщî äîêумåíò âåлèêèй, íà йîгî ñòîðіíêàх бàжàíî пîñòàâèòè їх íîмåðè äля
êðàщîї îðієíòàції â äîêумåíòі. Для àâòîмàòèчíîї íумåðàції ñòîðіíîê äîêумåíòà
ñліä âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:

2

1

1. Ме а лівого пол на
горизонтальні ліні і
2. Ме а верхнього пол на
вертикальні ліні і
Мал. 3.40. Пол
на ліні ках

1. Âèбðàòè êíîпêу Íомер сторінки
гðупè Коëонтитуëи
âêлàäêè Вставëеннÿ.
2. Âèбðàòè у ñпèñêу міñцå ðîзміщåííя íîмåðіâ íà ñòîðіíці òà
âèä їх îфîðмлåííя із зàпðîпîíîâàíîгî пåðåліêу (мàл. 3.41).
3. Âèбðàòè íà трі÷ і êíîпêу акрити вікно коëонтиту
ëів
.
Зíàчåííя іíшèх âлàñòèâîñòåй ñòîðіíêè мîжíà âñòàíîâèòè â äіàлîгîâîму âіêíі Параметри сторінки, яêå âіäêðèâàєòüñя âèбîðîм
êíîпêè âіäêðèòòя äіàлîгîâîгî âіêíà у âіäпîâіäíій гðупі трі÷ки.

Мал. 3.41. писок становленн номера сторінки
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Для тих, хто хоче знати більше
азвича
н мера і
сторінок почина тьс
з номера 1. а потреби мо на налашт вати інши
формат номера, казавши вид н мера і , початкови номер та інше в діалоговом вікні Формат номера сторінки (мал. .4 ), ке відкрива тьс вибором одно менно команди
списк кнопки
Номер сторінки.
ьом діалоговом вікні початкови номер
сторінки потрібно або ввести в поле, або встано.
вити лічильником, використов ючи кнопки

Мал. 3.42. ікно Формат
номера сторінки

ПОПЕРЕ ДНІЙ ПЕРЕГЛЯД І ДРУК ДОК УМЕНТА

îб з’яñуâàòè, яêèй âèгляä мàòèмå ñòâîðåíèй äîêумåíò íà пàпåðі, ñліä пåðåгляíуòè йîгî â ðåжèмі По ередні
ереãëÿд. Для
цüîгî ñліä âèêîíàòè Ôàéë
Äðóê і â пðàâій чàñòèíі âіêíà Друк
пåðåгляíуòè зîâíішíій âèгляä äîêумåíòà (мàл. 3.43). Піä åñêізîм
äîêумåíòà ðîзміщåíî êíîпêè пåðåхîäу äî пåðåгляäу іíшèх ñòîðіíîê і зміíè мàñшòàбу пåðåгляäу.
1

2

4

3

1. нопка Друк
2. Ескіз док мента
3. нопки зміни масштаб перегл д
4. нопки переход до перегл д інших сторінок
Мал. 3.43. ікно Друк
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Ðîçäië 3
Пåðåгляäàючè äîêумåíò у ðåжèмі По ередні
ереãëÿд, êîðèñòуâàч мîжå з’яñуâàòè, чè âäàлî ðîзміщåíî òåêñò, чè äîцілüíèм
є ðîзбèòòя òåêñòу íà ñòîðіíêè òîщî.
Піñля òîгî яê зîâíішíій âèгляä äîêумåíòà буäå âèзíàчåíî і âñі
пîòðібíі зміíè âíåñåíî, äîêумåíò мîжíà äðуêуâàòè.
Для äðуêу îäíієї êîпії âñüîгî äîêумåíòà із âñòàíîâлåíèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй äîñòàòíüî íàòèñíуòè êíîпêу Друк, яêу ðîзміщåíî âгîðі â цåíòðàлüíій чàñòèíі âіêíà. У цüîму ñàмîму âіêíі
Друк мîжíà âñòàíîâèòè êілüêіñòü êîпій äîêумåíòà äля äðуêу,
âèбðàòè пðèíòåð, уêàзàòè ñòîðіíêè, яêі äðуêуâàòè, òà іíші íàлàшòуâàííя äðуêуâàííя äîêумåíòà.
Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà зразок 3.7.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.7.
2. Пåðåгляíüòå äîêумåíò, âèзíàчòå êілüêіñòü ñòîðіíîê у äîêумåíòі, ðîзміщåííя íîмåðіâ ñòîðіíîê, ðîзміðè пîліâ ñòîðіíîê.
Оñòàííє з’яñуйòå зà пîзíàчåííямè íà гîðèзîíòàлüíій і âåðòèêàлüíій ліíійêàх.
3. З’яñуйòå зíàчåííя âлàñòèâîñòåй ñòîðіíîê âіäêðèòîгî äîêумåíòà.
Для цüîгî âіäêðèйòå äіàлîгîâå âіêíî Параметри сторінки âèбîðîм êíîпêè âіäêðèòòя äіàлîгîâîгî âіêíà â îäíîймåííій гðупі
âêлàäêè Розмітка сторінки.
4. Зàпèшіòü у зîшèò зíàчåííя òàêèх âлàñòèâîñòåй: ðîзміðè
ñòîðіíêè, îðієíòàція, пîля.
5. Уñòàíîâіòü пåðåòягуâàííям мåж пîліâ íà ліíійêàх òàêі ðîзміðè
пîліâ: âåðхíє òà íèжíє
о см, пðàâå òà ліâå ïî 2 ñì.
6. Уñòàíîâіòü, âèêîðèñòàâшè åлåмåíòè êåðуâàííя âêлàäêè Роз
мітка сторінки у гðупі Параметри сторінки, òàêèй фîðмàò
ñòîðіíêè: ðîзміðè ñòîðіíêè À4, îðієíòàція альбомна
7. Пðîíумåðуйòå ñòîðіíêè âіäêðèòîгî äîêумåíòà з òàêèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй: ðîзòàшуâàííя
внизу сторінки,
âèðіâíюâàííя
о центру Для цüîгî âèêîíàйòå Âñòàâëåííÿ
Êîëîíòèòóëè
Íîìåð ñòîðіíêè òà âèбåðіòü âіäпîâіäíі åлåмåíòè ñпèñêу.
8. Зàêðèйòå âêлàäêу Коëонтитуëи піñля âñòàíîâлåííя íîмå.
ðіâ, âèбðàâшè êíîпêу акрити вікно коëонтитуëів
9. Пåðåгляíüòå äîêумåíò, âèêîíàâшè Ôàéë
Äðóê.
10. З äîзâîлу âчèòåля íàäðуêуйòå äîêумåíò зі âñòàíîâлåíèмè
зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй. Для цüîгî у âіêíі Друк âèбåðіòü
êíîпêу Друк.
11. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
3.7.do x.
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Найважливіше в цьому пункті
торінка яê îб’єêò òåêñòîâîгî äîêумåíòà мàє òàêі âлàñòèâîñòі:
розміри сторінки, розміри олів, орі нтація сторінки, номер сто
рінки òà іíші. Зíàчåííя íàâåäåíèх âлàñòèâîñòåй ñòîðіíêè âñòàíîâлююòüñя âіäпîâіäíèмè åлåмåíòàмè êåðуâàííя гðупè Параметри
сторінки âêлàäêè Розмітка сторінки.
Уñòàíîâèòè íîмåð ñòîðіíêè мîжíà òàê: Âñòàâëåííÿ
Êîëîíòèòóëè
Íîìåð ñòîðіíêè. Ðîзміðè пîліâ ñòîðіíêè мîжíà òàêîж
уñòàíîâèòè íà âåðòèêàлüíій і гîðèзîíòàлüíій ліíійêàх.
Дðуê îäíієї êîпії äîêумåíòà із âñòàíîâлåíèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй зäійñíюєòüñя піñля âèбîðу êíîпêè Друк. Â іíшèх âèпàäêàх пîòðібíî ñпîчàòêу âñòàíîâèòè зíàчåííя пàðàмåòðіâ äðуêу â äіàлîгîâîму âіêíі Друк.
Дайте відповіді на запитання
1 . Зíàчåííя яêèх âлàñòèâîñòåй ñòîðіíêè мîжíà зàäàòè ßêі
зàñîбè äля цüîгî мîжíà âèêîðèñòàòè
. Зíàчåííя яêèх âлàñòèâîñòåй ñòîðіíêè мîжíà зміíèòè, âèêîðèñòîâуючè мàðêåðè íà ліíійêàх ßê цå зðîбèòè
3 . ßê зàäàюòüñя ðîзміðè ñòîðіíêè äîêумåíòà
4 . ßêі âèäè îðієíòàції ñòîðіíêè âè зíàєòå
5.
î òàêå пîля ñòîðіíêè ßêі пîля є â òåêñòîâîму äîêумåíòі
6 . ßê пðîíумåðуâàòè ñòîðіíêè äîêумåíòà
7 . Для чîгî пðèзíàчåíî ðåжèм пîпåðåäíüîгî пåðåгляäу äîêумåíòà
ßêі äії íàä äîêумåíòîм мîжíà âèêîíуâàòè â цüîму ðåжèмі
8 . ßê íàäðуêуâàòè äîêумåíò
. Зíàчåííя яêèх âлàñòèâîñòåй ñòîðіíêè пîòðібíî зміíèòè,
щîб íàäðуêуâàòè äîêумåíò íà àðêуші іíшîгî ðîзміðу
Виконайте завдання
1 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.7. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.7. Уñòàíîâіòü òàêèй фîðмàò ñòîðіíêè: ðîзміð ñòîðіíêè
À5, îðієíòàція
книжкова. Уñòàíîâіòü íà ліíійêàх ðîзміð уñіх пîліâ ñòîðіíêè пî 2 ñì. Пðîíумåðуйòå ñòîðіíêè âіäêðèòîгî äîêумåíòà
з òàêèмè зíàчåííямè âлàñòèâîñòåй: ðîзòàшуâàííя згори
сторінки, âèðіâíюâàííя
зліва. Нàäðуêуйòå äîêумåíò.
Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.
. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.7. .do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.7. Пåðåгляíüòå äîêумåíò у ðåжèмі По ередні
ереãëÿд. Нàäðуêуйòå äîêумåíò.
Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.
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Ðîçäië 3
3 . Âіäêðèйòå òåêñòîâèй äîêумåíò із фàйлà завданнÿ 3.7.3.do x,
яêèй міñòèòüñя â пàпці Роздіë 3 Пункт 3.7. Âіäфîðмàòуйòå
äîêумåíò: ðîзміð ñòîðіíêè Letter îðієíòàція книжкова
пîля: âåðхíє
см мм, íèжíє
см, ліâå 2 ñì, пðàâå
см íумåðàція ñòîðіíîê згори сторінки, о центру.
Пåðåгляíüòå äîêумåíò у ðåжèмі По ередні
ереãëÿд. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці з òèм ñàмèм імåíåм.

ПÐÀКÒÈ×НÀ ÐО ОÒÀ № 3
«Створення текстового документа з графічним
зображенням і таб лицею»

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
бåзпåêè житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå òåêñòîâèй пðîцåñîð Wo d.
2. Сòâîðіòü і âіäфîðмàòуйòå òåêñòîâèй äîêумåíò зà зðàзêîм.
Çðàçîê

Дорогі діти!
íàцüêà òуðèñòèчíà фіðмà «Топ-топ» пðîпîíує пðîâåñòè íåзàбуòíі âåñåлі
êàíіêулè íà лåгåíäàðíîму îñòðîâі Хîðòèця

На вас чекають

одорожі екскурсії дискотеки туристичні
еста ети рогулянки річкою

Вартість путівок (за 1 міс е в день):
квітень _ вересень

палатки

корпус

котеджі

0 грн

0 грн

100 грн

Зàмîâèòè пуòіâêè мîжíà íà ñàйòі www. o

o .

.u

3. Дîäàйòå äî òåêñòу гðàфічíå зîбðàжåííя з êîлåêції Картин
ки, яêå âіäпîâіäàє зміñòу.
4. Нàäðуêуйòå ñòâîðåíèй òåêñòîâèй äîêумåíò.
5. Збåðåжіòü äîêумåíò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм рак
ти÷на робота 3.do x.
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Розділ 4. Алгоритми і програми
Ó öüîìó ðîçäіëі
âè äіçíàєòåñÿ ïðî:

алгоритми і способи їх подання
створення, редагування і виконання
проектів у середовищі Scratch 2
розгалуження
цикли з лічильником
цикли з передумовою
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Ðîçäië 4
4.1. АЛГОРИТМИ. СЕРЕДОВИЩЕ СКЛАДАННЯ
ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ SCRATCH 2
. î òàêå êîмàíäà
î òàêå ñèñòåмà êîмàíä âèêîíàâця
. ßêèмè ñпîñîбàмè мîжíà пîäàâàòè êîмàíäè Нàâåäіòü пðèêлàäè.
3. î òàêå àлгîðèòм
КОМАНДИ І ВИКОНАВЦІ

Âè âжå зíàєòå, щî команда цå âêàзіâêà âèêîíàâцåâі âèêîíàòè
пåâíі äії.
ßêщî âчèòåлü мàòåмàòèêè ñêàжå учíåâі: «Зíàйäè ñуму чèñåл 22
і 12 òà пîâіäîм її мåíі», òî учåíü âèêîíàє îпåðàцію äîäàâàííя і пîâіäîмèòü учèòåлю чèñлî 34.
ßêщî мàòè пîпðîñèòü ñèíà: «Піäмåòè піäлîгу â êухíі», òî ñèí
âізüмå âіíèê і піäмåòå піäлîгу â êухíі.
ßêщî ñуääя фуòбîлüíîгî мàòчу піä чàñ гðè äàñòü ñâèñòîê, òî гðà
зупèíèòüñя (мàл. 4.1).

Мал. 4.1.

тбольни матч

ßêщî êîðèñòуâàч âèбåðå êíîпêу акрити
âіêíà пðîгðàмè, òî
âіêíî пðîгðàмè зàêðèєòüñя.
У íàâåäåíèх пðèêлàäàх âіäпîâіäíî учень, син, утболісти,
êîìï’þòåð булè виконав ÿми команд.
Кîмàíäè âèêîíàâцям мîжуòü пîäàâàòèñя ðізíèмè ñпîñîбàмè:
à) с онукаëьними ре÷еннÿми, íàпðèêлàä:
Зàêðèй âіêíî
Ðîзфàðбуйòå пðямîêуòíèê
Піäійäіòü äî мåíå
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б) звуковими сиãнаëами, íàпðèêлàä, òðåòій äзâіíîê у òåàòðі,
пîñòðіл ñòàðòîâîгî піñòîлåòà íà ñпîðòèâíèх змàгàííях (мàл. 4.2)

Мал. 4.2. портивні змаганн

â) світëовими сиãнаëами, íàпðèêлàä ñèгíàлè ñâіòлîфîðà
(мàл. 4.3)
г) жестами, íàпðèêлàä êîмàíäè ðåгулюâàлüíèêà íà âулèці âîäіям і пішîхîäàм (мàл. 4.4)

Мал. 4.3. вітлофор

Мал. 4.4. Рег лювальник на перехресті

ä) вибором команди мен , àбî вибором кно ки у вікні, àбî о
дві ним кëа аннÿм на зна÷ку òà іí.
У ðåзулüòàòі âèêîíàííя êîмàíä âіäбуâàюòüñя пåâíі пîäії, зîêðåмà, мîжуòü зміíюâàòèñя зíàчåííя âлàñòèâîñòåй îб’єêòіâ, ñòâîðюâàòèñя íîâі îб’єêòè, âèлучàòèñя іñíуючі îб’єêòè, âіäбуâàòèñя âзàємîäія îб’єêòіâ.
Пðàцюючè з êîмп’юòåðîм, âè âèêîðèñòîâуâàлè êîмàíäè, щî
міñòяòüñя â мåíю âіêîí пðîгðàм, у êîíòåêñòíèх мåíю îб’єêòіâ,
ó оëовному мен . Піñля âèêîíàííя êîжíîї з êîмàíä âіäбуâàюòüñя пîäії з пåâíèмè êîмп’юòåðíèмè îб’єêòàмè: âіêíàмè, зíàчêàмè,
пðîгðàмàмè, мàлюíêàмè, ñлàйäàмè, фàйлàмè òîщî.
Для êîжíîгî âèêîíàâця є êîмàíäè, яêі âіí мîжå âèêîíàòè, і êîмàíäè, яêі âіí âèêîíàòè íå мîжå.
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Ðîçäië 4
Нàпðèêлàä, âèêîíàâåцü учень мîжå âèêîíàòè êîмàíäè:
Подивись на дошку
Відкри
ідру÷ник
а иши в зошит розв ÿзаннÿ зада÷і
Посëуха від овідь Тетÿнки,
àлå íå мîжå âèêîíàòè êîмàíäу трибни у висоту на 0 м.
Âèêîíàâåцü дресировани собака мîжå âèêîíàòè êîмàíäè, яêèх
íàâчèâ йîгî хàзяїí (мàл. 4.5):
идіти
Пору÷
ëужити,
àлå íå мîжå âèêîíàòè êîмàíäу на ти добуток ÷исеë 5 і 3.

Мал. 4.5. Дресировани собака

Âèêîíàâåцü êîìï’þòåð мîжå âèêîíàòè êîмàíäè, íàпðèêлàä:
а устити роãраму
береãти фа ë з маë нком на диску,
àлå íå мîжå âèêîíàòè êîмàíäу Прибери в кімнаті.
У òîй ñàмèй чàñ êîмàíäу Прибери в кімнаті мîжå âèêîíàòè іíшèй âèêîíàâåцü, íàпðèêлàä людина àбî ñпåціàлüíî íàâчåíèй ðîáîò.
Кîмàíäè, яêі мîжå âèêîíàòè âèêîíàâåцü, ñêлàäàюòü систему
команд ьоãо виконав ÿ.
Зверта мо вашу увагу Кîжíèй âèêîíàâåцü мîжå âèêîíàòè
тіëьки ті команди, яêі âхîäяòü äî йîгî ñèñòåмè êîмàíä.
Кîжíèй âèêîíàâåцü âèêîíує êîмàíäè, яêі âхîäяòü äî йîгî ñèñòåмè êîмàíä, у пåâíîму середови і. Òàê, у ðîзгляíуòèх âèщå
пðèêлàäàх äля âèêîíàâця учень ñåðåäîâèщåм âèêîíàííя êîмàíä
є шêîлà, äля âèêîíàâціâ утболісти фуòбîлüíå пîлå, äля âèêîíàâця син êухíя òîщî. Учåíü і ñèí мîжуòü âèêîíуâàòè êîмàíäè
і â іíшîму ñåðåäîâèщі. À фуòбîліñòè і ðåгулюâàлüíèê лèшå у âèзíàчåíèх ñåðåäîâèщàх.
158
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

А

Р

М

І ПР

РАМ

А ЛГОРИТМИ

Âè âжå зíàєòå, пîñліäîâíіñòü êîмàíä âèêîíàâцю, щî âèзíàчàє,
яêі äії і â яêîму пîðяäêу пîòðібíî âèêîíàòè, щîб äîñягòè пîñòàâлåíîї мåòè, íàзèâàєòüñя аëãоритмом.
Òàê, íàпðèêлàä, àлгîðèòмîм пðèгîòуâàííя яєчíі є òàêà пîñліäîâíіñòü êîмàíä:
1. Пîñòàâèòè пàòåлüíю íà плèòу.
2. Пîêлàñòè íà пàòåлüíю шмàòîчîê âåðшêîâîгî мàñлà.
3. Уâімêíуòè êîíфîðêу.
4. ×åêàòè, пîêè мàñлî íà пàòåлüíі ðîзòàíå.
5. Ðîзбèòè äâà яйця і âèлèòè їх âміñò íà пàòåлüíю.
6. Пîñîлèòè.
7. ×åêàòè, пîêè зàгуñíå білîê.
8. Âèмêíуòè êîíфîðêу.
Сêлàäåмî àлгîðèòм äля ðîзâ’язуâàííя òàêîї зàäàчі.
ада÷а. пîâíà пîñуäèíà ðіäèíè міñòêіñòю 8 ліòðіâ і äâі пîðîж8л
л
л
íі пîñуäèíè міñòêіñòю 5 ліòðіâ
і 3 ліòðè (мàл. 4.6). Пîòðібíî îäåðжàòè â îäíій із цèх пîñуäèí 1 ліòð
ðіäèíè.
Піä чàñ ðîзðîбêè àлгîðèòму пîòðібíî пåðш зà âñå âèзíàчèòè, äля
яêîгî âèêîíàâця âіí буäå пðèзíàМал. 4.6
чåíèй, і âèêîðèñòîâуâàòè â àлгîðèòмі òілüêè òі êîмàíäè, яêі âхîäяòü äî ñèñòåмè êîмàíä цüîгî
âèêîíàâця.
Ðîзгляíåмî âèêîíàâця, яêèй мàє òàêу ñèñòåму êîмàíä:
1) Пåðåлèòè âміñò уêàзàíîї пîñуäèíè â іíшу âêàзàíу пîñуäèíу.
2) Нàпîâíèòè âêàзàíу пîñуäèíу ðіäèíîю з іíшîї âêàзàíîї пîñуäèíè.
3) Âèâåñòè пîâіäîмлåííя.
Для âèêîíàâця з íàâåäåíîю ñèñòåмîю êîмàíä àлгîðèòм ðîзâ’язуâàííя цієї зàäàчі буäå òàêèй:
1. Нàпîâíèòè 3-ліòðîâу пîñуäèíу ðіäèíîю з 8-ліòðîâîї.
2. Пåðåлèòè âміñò 3-ліòðîâîї пîñуäèíè â 5-ліòðîâу.
3. Нàпîâíèòè 3-ліòðîâу пîñуäèíу ðіäèíîю з 8-ліòðîâîї.
4. Нàпîâíèòè 5-ліòðîâу пîñуäèíу ðіäèíîю з 3-ліòðîâîї.
5. Âèâåñòè пîâіäîмлåííя: «1 ліòð ðіäèíè îòðèмàíî â 3-ліòðîâій
пîñуäèíі».
Кîмп’юòåð яê âèêîíàâåцü òàêîж âèêîíує ðізíîмàíіòíі àлгîðèòмè. Àлгîðèòм, пðèзíàчåíèй äля âèêîíàííя êîмп’юòåðîм, íàзèâàюòü роãрамо .
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Ðîçäië 4
Âè âжå îзíàйîмèлèñя з âèêîíàííям êîмп’юòåðîм òàêèх пðîгðàм, яê гðàфічíèй ðåäàêòîð P in , ðåäàêòîð пðåзåíòàцій
Pow Poin , ñåðåäîâèщå ñêлàäàííя і âèêîíàííя пðîгðàм
і бàгàòüîх іíшèх.
Сучàñíі êîмп’юòåðíі пðîгðàмè äîñèòü ñêлàäíі. ×àñòî íà íîñіях
âîíè збåðігàюòüñя â бàгàòüîх фàйлàх. Іíêîлè òàêі пðîгðàмè íàзèâàюòü роектами.
Чи знаєте ви, що...

а)
лово алгоритм походить від імені
видатного вченого середньовічного ход Мухаммеда бен-Муса аль-Хорезмі ( 8 8 0)
(мал. 4. , а), ки
сво х на кових пра х сформ лював правила виконанн чотирьох основних
арифметичних ді : додаванн , відніманн , мноенн і діленн . вропе ські вчені озна омилис
з ого пра ми завд ки перекладам х латиною.
Післ переклад ім автора б ло подано к
б)
Algorithmus. відси пішло слово алгоритм.
А правила, кі він розробив дл виконанн арифМал. 4.7. а) Аль- орезмі
метичних ді , вва ають першими алгоритмами.
б) Ада авле с
184 ро і Ада Лавлейс (181 18 ), дочка відомого англі ського поета Д орд а а рона, склала перши в історі
алгоритм дл механічного комп ютера, по с ті, перш програм (мал. 4. , б).

СЕРЕ ДОВИЩЕ СК ЛА Д АННЯ
ТА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ SCR ATCH 2

У 5-му êлàñі âè пðîäîâжèòå âèâчàòè ñåðåäîâèщå ñêлàäàííя і âèêîíàííя пðîгðàм
(àíгл. scratching
ñпåціàлüíі ðухè
ðуêàмè äіäжåїâ âіíілîâèх плàòіâîê äля змішуâàííя музèчíèх òåм).
Âè âжå âмієòå ñêлàäàòè і âèêîíуâàòè â цüîму ñåðåäîâèщі пðîгðàмè äля ðізíèх âèêîíàâціâ. Âèêîíуючè ñêлàäåíі пðîгðàмè, ці
âèêîíàâці мîжуòü ðухàòèñя, мàлюâàòè, гîâîðèòè, зміíюâàòè зîâíішíій âèгляä, âèêîíуâàòè îбчèñлåííя òà іíшå.
Нàгàäàємî, щî äля зàпуñêу
ñліä âèêîíàòè Çàïóñòèòè
íà Робо÷ому
Óñі ïðîãðàìè Scratch 2 àбî âèêîðèñòàòè зíàчîê
стоëі. Піñля цüîгî âіäêðèâàєòüñя гîлîâíå âіêíî ñåðåäîâèщà
(мàл. 4.8).
У ліâій чàñòèíі оëовноãо вікна ðîзòàшîâàíî
ену з âèêîíàâцåм (с ра том). Нà
ені äåмîíñòðуєòüñя âèêîíàííя êîмàíä
âèêîíàâцямè. Зà зàмîâчуâàííям íà
ені ðîзòàшîâàíî âèêîíàâця
Руди кіт. Пîчàòêîâå пîлîжåííя âèêîíàâця мîжíà зміíèòè, пåðåòягíуâшè йîгî â іíшå міñцå
ени. Іñíує мîжлèâіñòü ðîзміщуâàòè
íà
ені й іíшèх âèêîíàâціâ. Ðîзміðè
ени 480 íà 360 êðîêіâ
âèêîíàâця.
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Мал. 4.8. Головне вікно середови а Scratch 2

Нèжчå
ени ðîзòàшîâàíî Îбëасть с ра тів, íà яêій зîбðàжåíî âñі ñпðàйòè, щî âèêîðèñòîâуюòüñя â äàíîму пðîåêòі. Оäèí зі
ñпðàйòіâ є пîòîчíèм, йîгî зîбðàжåííя â Îбëасті с ра тів îбâåäåíî
ñèíüîю ðàмêîю.
Âèщå
ени ðîзòàшîâàíî ðяäîê з òðüîмà êíîпêàмè òà імåíåм
пðîåêòу, піä яêèм âіí збåðігàєòüñя íà íîñії (мàл. 4.9).

Мал. 4.9. нопки розгортанн Сцени на весь екран, початк
і закінченн виконанн проект

Âèбіð êíîпêè
ðîзгîðòàє
ену íà âåñü åêðàí, âèбіð êíîпêè
ðîзпîчèíàє âèêîíàííя пðîåêòу, à âèбіð êíîпêè
зупèíяє âèêîíàííя пðîåêòу.
å âèщå ðîзòàшîâàíî êíîпêу
. ї âèбіð âіäêðèâàє ñàйò
â Іíòåðíåòі зà àäðåñîю scratch.mit.edu, íà яêîму мîжíà зíàйòè пðèêлàäè пðîåêòіâ у
, îíлàйí-ðåäàêòîð пðîåêòіâ, піäêàзêè òà
іíшå. Òàêîж у цüîму ðяäêу ðîзòàшîâàíî оëовне мен , щî ñêлàäàєòüñя із чîòèðüîх мåíю Ôа ë, Правка, Поради, Про роãраму,
à òàêîж êíîпêè Дубë вати, Виëу÷ити òà іíші.
У цåíòðàлüíій чàñòèíі âіêíà ðîзòàшîâàíî òðè âêлàäêè кри
ти, Îбрази, вуки.
Нà âêлàäці кри ти (àíгл. script ñцåíàðій) ðîзòàшîâàíî блîêè з êîмàíäàмè äля âèêîíàâціâ. Для зðучíîñòі âñі ці êîмàíäè
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Ðîçäië 4
ðîзпîäілåíî íà äåâ’яòü гðуп, імåíà
яêèх âіäîбðàжàюòüñя íà êíîпêàх:
Рух, Виãëÿд, вук, Îëіве ь òà іíші.
У äåñяòій гðупі (Ваші бëоки) мîжíà ðîзміщуâàòè ñâîї блîêè з êîмàíäàмè. ßêщî âèбðàòè îäíу із цèх
êíîпîê, âîíà зàфàðбîâуєòüñя â êîліð, яêèй âèзíàчåíî äля êîмàíä
цієї гðупè, à íà âêлàäці кри ти âіäêðèâàєòüñя ñпèñîê êîмàíä
цієї гðупè.
Пðàâà чàñòèíà âіêíà пðèзíàчåíà äля ñêлàäàííя пðîгðàм äля âèêîíàâціâ. Âîíà íàзèâàєòüñя Панеëь скри тів. У цю Панеëь блîêè
з êîмàíäàмè пðîгðàмè пåðåòягуюòüñя з âêлàäêè кри ти.
Нàгàäàємî äåяêі âіäîмі âàм êîмàíäè òà ðåзулüòàòè їх âèêîíàííя (òàбл. 4.1.)
енарі
äåòàлüíî
ðîзðîблåíèй плàí пðîâåäåííя
пåâíèх зàхîäіâ, зäійñíåííя
яêèх-íåбуäü äій.

Таблиця

Команди та резуëьтати їх виконаннÿ
Êîìàíäà

Ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ êîìàíäè
Команди ãру и Рух
Âèêîíàâåцü пåðåміщуєòüñя âпåðåä
íà 10 êðîêіâ
Âèêîíàâåцü пîâåðòàєòüñя íà 15 гðàäуñіâ зà гîäèííèêîâîю ñòðілêîю
Âèêîíàâåцü пîâåðòàєòüñя íà 15 гðàäуñіâ пðîòè гîäèííèêîâîї ñòðілêè
Âèêîíàâåцü пîâåðòàєòüñя у âèбðàíîму íàпðямêу

Команди ãру и Виãëÿд
іля âèêîíàâця з’яâляєòüñя íàпèñ
«Пðèâіò », яêèй зíèêàє чåðåз
2 ñåêуíäè
Âèêîíàâåцü зíèêàє зі

ени

Âèêîíàâåцü з’яâляєòüñя íà

ені
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родовження таблиці

Êîìàíäà

Ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ êîìàíäè
Команди ãру и Îëіве ь
Зі
ени зíèêàюòü уñі ліíії,
íàмàлüîâàíі ðàíішå
Виконаве ь піäíімàє îліâåцü
(піñля âèêîíàííя цієї êîмàíäè ви
конаве ь íå зàлèшàє ñліäу піä чàñ
ñâîгî пåðåміщåííя)
Виконаве ь îпуñêàє îліâåцü (піñля
âèêîíàííя цієї êîмàíäè викона
ве ь зàлèшàє ñліä піä чàñ ñâîгî
пåðåміщåííя)
Уñòàíîâлюєòüñя êîліð îліâця,
яêèм Виконаве ь зàлèшàє ñліä
піä чàñ ñâîгî пåðåміщåííя.
Для âèбîðу êîлüîðу îліâця
пîòðібíî:
1. Âèбðàòè пîлå у блîці цієї
êîмàíäè.
2. Âèбðàòè пîòðібíèй êîліð у âіêíі

Дåяêі блîêè з êîмàíäàмè мàюòü оëÿ, у яêèх зíàхîäяòüñя àбî
мîжíà ââåñòè пåâíі зíàчåííя. îб зміíèòè íàяâíå зíàчåííя â пîлі
àбî ââåñòè пîòðібíå зíàчåííя â пîðîжíє пîлå, ñліä:
1. Âèбðàòè âіäпîâіäíå пîлå блîêà.
2. Уâåñòè з êлàâіàòуðè пîòðібíå зíàчåííя àбî âèбðàòè йîгî зі
ñпèñêу.
3. Нàòèñíуòè êлàâішу n
àбî âèбðàòè буäü-яêу òîчêу пîзà
цèм блîêîм.
Нагада мо:
щîб âèêîíàòè â
ñêлàäåíу пðîгðàму, пîòðібíî âèбðàòè
буäü-яêу êîмàíäу цієї пðîгðàмè
щîб уñòàíîâèòè ñпðàйò у пåâíå âèхіäíå пîлîжåííя, пîòðібíî пåðåòягíуòè йîгî íà
ені
щîб уñòàíîâèòè íàпðямîê пîчàòêîâîгî ðуху ñпðàйòà, ñліä â
Îбëасті с ра тів âèбðàòè пîòðібíèй ñпðàйò, піñля чîгî âèбðàòè
êíîпêу інфо
і пîâåðíуòè â пîòðібíîму íàпðямêу вказівник
.
на рÿмку руху виконав ÿ
Нàâåäåмî яê пðèêлàä пðîгðàму, âèêîíàâшè яêу, Руди кіт íàмàлює ðізíèмè êîлüîðàмè êâàäðàò зі ñòîðîíîю зàâäîâжêè 100 êðîêіâ (мàл. 4.10).
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Ðîçäië 4

Мал. 4.10. Програма малюванн різнокольорового квадрата зі стороною
завдов ки 100 кроків і рез льтат виконанн

ЗБЕРЕ ЖЕННЯ ПРОЕК ТІВ

Âè âжå зíàєòå, щî пðîåêò мîжíà збåðåгòè íà íîñії äля пîäàлüÇáåшîгî âèêîðèñòàííя. å мîжíà зðîбèòè, âèêîíàâшè Ôàéë
ðåãòè.
ßêщî пðîåêò збåðігàєòüñя âпåðшå, òî âіäêðèâàєòüñя âіêíî береã
ти роект (мàл. 4.11), у яêîму пîòðібíî âèбðàòè пàпêу äля збåðåжåííя пðîåêòу і ââåñòè ім’я фàйлà з пðîåêòîм у пîлå Ім ÿ фа ëа.

Мал. 4.11. бере енн проект
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У цüîму ñàмîму âіêíі мîжíà зà пîòðåбè ñòâîðèòè íîâу пàпêу,
âèбðàâшè êíîпêу творити а ку.
Піñля âèбîðу пàпêè і ââåäåííя імåíі фàйлà пîòðібíî âèбðàòè
êíîпêу береãти.
ßêщî пðîåêò ужå збåðігàєòüñя íà íîñії, òî âèêîíàííя Ôàéë Çáåðåãòè àâòîмàòèчíî збåðігàє íîâу âåðñію пðîåêòу â òій ñàмій пàпці
піä òèм ñàмèм імåíåм.
ßêщî пîòðібíî збåðåгòè пðîåêò â іíшій пàпці і/àбî піä іíшèм
імåíåм, òî ñліä âèêîíàòè Ôàéë
Çáåðåãòè ÿê, âèбðàòè íåîбхіäíу
пàпêу і/àбî âêàзàòè іíшå ім’я фàйлà пðîåêòу.
Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
ада÷а . Нàäàòè Рудому коту êîмàíäè, щîб âіí îбійшîâ
ену
пî пðямîêуòíèêу зі ñòîðîíàмè 400 êðîêіâ і 300 êðîêіâ, пðèâіòàâñя
у пðàâîму âåðхíüîму і ліâîму íèжíüîму êуòàх пðямîêуòíèêà пðîòягîм 4 ñ.
Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
2. Пåðåòягíіòü Рудоãо кота â ліâèй âåðхíій êуò
ени.
3. Нàäàйòå êîмàíäу еремістити на 400 кроків. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå гðупу êîмàíä Рух.
2. Уâåäіòü у пîлå блîêà
зàміñòü чèñлà 10
чèñлî 400, à ñàмå:
1. Âèбåðіòü пîлå блîêà.
2. Уâåäіòü у пîлå чèñлî 400.
3. Нàòèñíіòü êлàâішу n
àбî âèбåðіòü буäü-яêу òîчêу
пîзà цèм блîêîм.
3. Âèбåðіòü блîê з êîмàíäîю
.
4. Нàäàйòå êîмàíäу ãоворити Привіт 4 сек. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå гðупу êîмàíä Виãëÿд.
2. Уâåäіòü у пåðшå пîлå блîêà
зàміñòü ñлîâà « llo » ñлîâî «Пðèâіò », à у äðугå
зàміñòü чèñлà 2
чèñлî 4, à ñàмå:
1. Âèбåðіòü пåðшå пîлå блîêà.
2. Уâåäіòü у цå пîлå ñлîâî «Пðèâіò ».
3. Âèбåðіòü äðугå пîлå блîêà.
4. Уâåäіòü у цå пîлå чèñлî 4.
5. Нàòèñíіòü êлàâішу n
àбî âèбåðіòü буäü-яêу òîчêу
пîзà цèм блîêîм.
.
3. Âèбåðіòü блîê з êîмàíäîю
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5. Нàäàйòå êîмàíäу оворот за ãодинниково стріëко на 0
ãрадусів. Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå гðупу êîмàíä Рух.
2. Уâåäіòü у пîлå блîêà
зàміñòü чèñлà 15
чèñлî 90, à ñàмå:
1. Âèбåðіòü пîлå блîêà.
2. Уâåäіòü у пîлå чèñлî 90.
3. Нàòèñíіòü êлàâішу n
àбî âèбåðіòü буäü-яêу òîчêу
пîзà цèм блîêîм.
.
3. Âèбåðіòü блîê з êîмàíäîю
6. Нàäàйòå êîмàíäу еремістити на 300 кроків.
7. Нàäàйòå êîмàíäу оворот за ãодинниково стріëко на 0
ãрадусів.
8. Нàäàйòå êîмàíäу еремістити на 400 кроків.
9. Нàäàйòå êîмàíäу ãоворити Привіт 4 сек.
10. Нàäàйòå êîмàíäу оворот за ãодинниково стріëко на 0
ãрадусів.
11. Нàäàйòå êîмàíäу еремістити на 300 кроків.
12. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
бåз збåðåжåííя зміí.
ада÷а . Сêлàñòè пðîгðàму äля Рудоãо кота, щîб âіí íàмàлюâàâ
ðізíèмè êîлüîðàмè пðямîêуòíèê зі ñòîðîíàмè 80 êðîêіâ і 45 êðîêіâ.
1. Âіäêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
2. Пåðåòягíіòü Рудоãо кота âñåðåäèíу
ени.
3. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів пðîгðàму, зîбðàжåíу íà мàлюíêу 4.12.
4. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм в рава
4 .
Для цüîгî:
Çáåðåãòè.
1. Âèêîíàйòå Ôàéë
2. Âіäêðèйòå ñпèñîê фàйліâ і пàпîê íîñія, íà яêîму ðîзòàшîâàíî
âàшу пàпêу.
3. Âіäêðèйòå âàшу пàпêу.
4. Уâåäіòü пîòðібíå ім’я фàйлà
з пðîåêòîм у пîлå Ім ÿ фа ëа.
5. Âèбåðіòü êíîпêу береãти.
5. Âèêîíàйòå пðîгðàму. Для цüîгî âèбåðіòü буäü-яêу з êîмàíä пðîгðàмè. Мал. 4.12. Програма дл виконав Рудий кіт
6. Піä чàñ âèêîíàííя пðîгðàмè ñòåжòå зà äіямè Рудоãо кота.
7. Пåðåміñòіòü Рудоãо кота â іíшå пîлîжåííя íà
ені òà âèêîíàйòå пðîгðàму пîâòîðíî. Зàпèшіòü у зîшèò, щî зміíèлîñя
â ðåзулüòàòі äðугîгî âèêîíàííя пðîгðàмè.
8. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
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Найважливіше в цьому пункті
Команда цå âêàзіâêà âèêîíàâцåâі âèêîíàòè пåâíі äії.
Кîмàíäà мîжå пîäàâàòèñя ñпîíуêàлüíèмè ðåчåííямè, зâуêîâèмè й ñâіòлîâèмè ñèгíàлàмè, жåñòàмè, âèбîðîм êîмàíä мåíю, êíîпîê òà іíшèмè ñпîñîбàмè.
Кîмàíäè, яêі мîжå âèêîíàòè âèêîíàâåцü, ñêлàäàюòü систему
команд ьоãо виконав ÿ.
Аëãоритм цå пîñліäîâíіñòü êîмàíä âèêîíàâцю, щî âèзíàчàє,
яêі äії і â яêîму пîðяäêу пîòðібíî âèêîíàòè, щîб äîñягòè пîñòàâлåíîї мåòè.
Ðîзðîбляючè àлгîðèòм, пîòðібíî пåðш зà âñå âèзíàчèòè, äля яêîгî âèêîíàâця âіí пðèзíàчåíèй, і âèêîðèñòîâуâàòè â àлгîðèòмі òілüêè
òі êîмàíäè, яêі âхîäяòü äî ñèñòåмè êîмàíä цüîгî âèêîíàâця.
Àлгîðèòм, пðèзíàчåíèй äля âèêîíàííя êîмп’юòåðîм, íàзèâàюòü роãрамо .
îб âèêîíàòè â
ñêлàäåíу пðîгðàму, пîòðібíî âèбðàòè
буäü-яêу êîмàíäу цієї пðîгðàмè.
Пðîåêò мîжíà збåðåгòè íà íîñії äàíèх äля пîäàлüшîгî âèêîðèñòàííя, âèêîíàâшè Ôàéë
Çáåðåãòè àбî Ôàéë
Çáåðåãòè ÿê.
Дайте відповіді на запитання
1.
.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

î íàзèâàюòü êîмàíäîю
ßê мîжå пîäàâàòèñя êîмàíäà
î íàзèâàюòü ñèñòåмîю êîмàíä âèêîíàâця
î íàзèâàюòü àлгîðèòмîм
î íàзèâàюòü пðîгðàмîю
ßê ñêлàñòè пðîгðàму äля âèêîíàâця â ñåðåäîâèщі
ßê âèêîíàòè пðîгðàму äля âèêîíàâця â ñåðåäîâèщі
ßê збåðåгòè íà íîñії ñòâîðåíèй пðîåêò

Виконайте завдання
1 . Сêлàäіòü àлгîðèòм пðèгîòуâàííя чàю.
. Сêлàäіòü àлгîðèòм пðèгîòуâàííя âàшîї улюблåíîї ñòðàâè.
3 . Âèêîíàйòå àлгîðèòм:
1. Зíàйòè ñуму чèñåл 1 і 3.
2. Дîäàòè äî îäåðжàíîї ñумè чèñлî 5.
3. Дîäàòè äî îäåðжàíîї ñумè чèñлî 7.
4. Дîäàòè äî îäåðжàíîї ñумè чèñлî 9.
5. Дîäàòè äî îäåðжàíîї ñумè чèñлî 11.
6. Пîâіäîмèòè ðåзулüòàò.
4*. Зíàйäіòü і зàпèшіòü у зîшèò пî îäíîму àлгîðèòму з піäðучíèêіâ з мàòåмàòèêè òà уêðàїíñüêîї мîâè.
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5.

êîîðäèíàòíèй пðîміíü з пîзíàчåíèмè íà íüîму чèñлîм 0
і íàòуðàлüíèмè чèñлàмè. Нà цüîму пðîмåíі мåшêàє âèêîíàâåцü Коник, яêèй уміє пåðåміщуâàòèñя пî íüîму, âèêîíуючè êîмàíäè: 1) ñòðèбíè íà 3 îäèíèці пðàâîðуч 2) ñòðèбíè
íà 2 îäèíèці ліâîðуч. Пîчàòêîâå пîлîжåííя Коника òîчêà 0. Сêлàäіòü àлгîðèòм, зà яêèм Коник зà íàймåíшу êілüêіñòü ñòðèбêіâ îпèíèòüñя â òîчці: à) 12 б) 7.

Мал. 4.13. оординатни промінь

пîâíà пîñуäèíà міñòêіñòю 8 ліòðіâ і äâі пîðîжíі пîñуäèíè
міñòêіñòю 3 ліòðè і 5 ліòðіâ. Сêлàäіòü àлгîðèòм îäåðжàííя
â îäíій з пîñуäèí 2 ліòðіâ ðіäèíè äля âèêîíàâця, ñèñòåму
êîмàíä яêîгî îпèñàíî â цüîму пуíêòі.
7*. Пîòðібíî пðèгîòуâàòè ñуп з êîíцåíòðàòу. У íàñ є піñêîâі
гîäèííèêè íà 3 хâèлèíè і 8 хâèлèí. Сêлàäіòü àлгîðèòм
âіäліêу чàñу äля пðèгîòуâàííя ñупу, яêщî йîгî òðåбà гîòуâàòè ðіâíî: à) 5 хâèлèí б) 7 хâèлèí â) 10 хâèлèí.
8 . Âізíèêу пîòðібíî пåðåâåзòè â чîâíі чåðåз ðічêу âîâêà, êîзу
і êàпуñòу. У чîâíі, êðім âізíèêà, уміщуєòüñя àбî òілüêè
âîâê, àбî òілüêè êîзà, àбî òілüêè êàпуñòà. Нà бåðåзі íå
мîжíà зàлèшàòè êîзу з âîâêîм àбî êîзу з êàпуñòîю. Сêлàäіòü àлгîðèòм пåðåâåзåííя. ( я ñòàðîâèííà зàäàчà âпåðшå
òðàпляєòüñя â мàòåмàòèчíèх ðуêîпèñàх III ñò.)
9 . Дâîм ñîлäàòàм пîòðібíî пåðåпðàâèòèñя з îäíîгî бåðåгà ðічêè íà іíшèй. Âîíè пîбàчèлè äâîх хлîпчèêіâ íà мàлåíüêîму чîâíі. У íüîму мîжуòü пåðåпðàâляòèñя àбî îäèí ñîлäàò,
àбî îäèí чè äâîє хлîпчèêіâ. Сêлàäіòü àлгîðèòм пåðåпðàâлåííя ñîлäàòіâ. (Піñля пåðåпðàâлåííя ñîлäàòіâ чîâåí пîâèíåí зàлèшèòèñя у хлîпчèêіâ.)
10*. Пîòðібíî піäñмàжèòè 3 ñêèбêè хлібà íà пàòåлüíі, щî âміщує
îäíîчàñíî òілüêè 2 òàêі ñêèбêè. Нà ñмàжåííя îäíієї ñòîðîíè
âèòðàчàєòüñя 2 хâèлèíè. Сêлàäіòü ñèñòåму êîмàíä äля âèêîíàâця, яêèй бè зміг äîñягòè пîñòàâлåíîї мåòè. Сêлàäіòü àлгîðèòм äля цüîгî âèêîíàâця. ßêèй чàñ âèòðàчàєòüñя íà âèêîíàííя âàшîгî àлгîðèòму
Сêлàäіòü àлгîðèòм, íà
âèêîíàííя яêîгî âèòðàчàєòüñя 6 хâèлèí.
11 . Сêлàäіòü пðîåêò äля Рудоãо кота, щîб âіí пåðåйшîâ у пðàâèй âåðхíій êуò
ени і пðèâіòàâñя. Збåðåжіòü ñòâîðåíèй
пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4. . .
. Сêлàäіòü пðîåêò äля Рудоãо кота, щîб âіí îбійшîâ пî êðàях
ену і â êîжíîму її êуòі пîâіäîмèâ, äå âіí пåðåбуâàє. Збåðåжіòü ñòâîðåíèй пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 4. . .
6.
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13 . Сêлàäіòü пðîåêò äля Рудоãо кота, щîб âіí íàмàлюâàâ íà
ені äâà пðямîêуòíèêè ðізíèх ðîзміðіâ і ðізíèх êîлüîðіâ.
Збåðåжіòü ñòâîðåíèй пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 4. . 3.
14*. Âіäêðèйòå ñàйò зà àäðåñîю scratch.mit.edu. Âèбåðіòü êíîпêу
Дивітьсÿ рикëади. Пåðåгляíüòå âèêîíàííя äâîх пðîåêòіâ.
Опèшіòü їх у зîшèòі. Зàпèшіòü у зîшèò âіäпîâіäíі пðîгðàмè.

4.2. СПОСОБИ ПОДАННЯ АЛГОРИТМIВ.
ВIДКРИВАННЯ I РЕДАГУВАННЯ ПРОЕКТIВ
У СЕРЕДОВИЩI SCRATCH 2
. î òàêå àлгîðèòм
. ßêèмè ñпîñîбàмè мîжуòü пîäàâàòèñя êîмàíäè âèêîíàâцям Нàâåäіòü пðèêлàäè.
3. Для чîгî âèêîðèñòîâуюòü êîмàíäè береãти і береãти ÿк
ßêà âіäміííіñòü у їх âèêîíàííі
СПОСОБИ ПОД АННЯ А ЛГОРИТМІВ

Âè âжå зíàєòå, щî êîмàíäè âèêîíàâцям мîжуòü пîäàâàòèñя ðізíèмè ñпîñîбàмè: ñпîíуêàлüíèмè ðåчåííямè, зâуêîâèмè àбî ñâіòлîâèмè ñèгíàлàмè, жåñòàмè, âèбîðîм êîмàíäè мåíю àбî êíîпêè âіêíà òà іíшèмè.
Âіäпîâіäíî äî цüîгî àлгîðèòмè òàêîж мîжуòü буòè пîäàíі ðізíèмè ñпîñîбàмè:
сëовесним
ãрафі÷ним
осëідовніст сиãнаëів (зâуêîâèх, ñâіòлîâèх òîщî)
òà іíшèмè.
Ðîзгляíуòі â пîпåðåäíüîму пуíêòі àлгîðèòмè пðèгîòуâàííя яєчíі,
îòðèмàííя 1 л ðіäèíè â пîñуäèíі òà іíші булè пîäàíі сëовесним с о
собом. Òàêèй ñпîñіб пîäàííя àлгîðèòму пåðåäбàчàє, щî йîгî êîмàíäè
зàпèñуюòüñя у âèгляäі ñпîíуêàлüíèх ðåчåíü у пåâíîму пîðяäêу.
Нàâåäåмî пðèêлàä àлгîðèòму, пîäàíîгî осëідовніст світëо
вих сиãнаëів ñâіòлîфîðà:
1. ×åðâîíå ñâіòлî (Сòій).
2. îâòå ñâіòлî (Гîòуйñя äî пåðåхîäу äîðîгè).
3. Зåлåíå ñâіòлî (Пåðåхîäü äîðîгу).
Пðèêлàäîм àлгîðèòму, пîäàíîгî осëідовніст звукових сиãна
ëів (äзâіíêіâ), є àлгîðèòм піäгîòîâêè äî пîчàòêу âèñòàâè â òåàòðі:
1. Пåðшèй äзâіíîê (Гîòуйòåñя зàйòè äî гляäàцüêîгî зàлу).
2. Дðугèй äзâіíîê (Зàхîäüòå äî гляäàцüêîгî зàлу і зàймàйòå
ñâîї міñця).
3. Òðåòій äзâіíîê (Ðîзпîчàòè âèñòàâу).
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å îäíією фîðмîю пîäàííя àлгîðèòму є ãрафі÷ни с осіб одан
нÿ, îäíèм з âèäіâ яêîгî є пîäàííя àлгîðèòму у âèгляäі бëок-схеми.
У блîê-ñхåмі àлгîðèòму êîжíà êîмàíäà зàпèñуєòüñя â гåîмåòðèчíій фігуðі (бëо і) пåâíîгî âèгляäу. лîêè з’єäíуюòüñя між ñîбîю ñòðілêàмè, щî âêàзуюòü, яêу êîмàíäу àлгîðèòму пîòðібíî âèêîíàòè íàñòупíîю.
Нàâåäåмî äåяêі åлåмåíòè (блîêè) блîê-ñхåмè àлгîðèòму
(òàбл. 4.2).
Таблиця

Деÿкі еëементи (бëоки) бëок схеми аëãоритму
Назва блока

Позначення

Призначення

Термінатор

Пîчàòîê àбî êіíåцü àлгîðèòму

Процес

Âèêîíàííя îäíієї àбî êілüêîх
êîмàíä

Дані

Уâåäåííя äàíèх àбî âèâåäåííя
ðåзулüòàòіâ

Оñü яê âèгляäàє блîê-ñхåмà âіäîмîгî âàм з пîпåðåäíüîгî пуíêòу
àлгîðèòму îòðèмàííя 1 ліòðà ðіäèíè (мàл. 4.14).
Пîчàòîê
Нàпîâíèòè 3-ліòðîâу
пîñуäèíу з 8-ліòðîâîї
Пåðåлèòè з 3-ліòðîâîї
пîñуäèíè â 5-ліòðîâу
Нàпîâíèòè 3-ліòðîâу
пîñуäèíу з 8-ліòðîâîї
Нàпîâíèòè 5-ліòðîâу
пîñуäèíу з 3-ліòðîâîї
Âèâåñòè пîâіäîмлåííя
«1 ліòð ðіäèíè îòðèмàíî
у 3-ліòðîâій пîñуäèíі»
Кіíåцü
Мал. 4.14. лок-схема алгоритм отриманн 1 літра рідини
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Сêлàäåмî àлгîðèòм äля îбчèñлåííя âèðàзу 73
(37 12) 15
äля âèêîíàâця з òàêîю ñèñòåмîю êîмàíä:
1) Âèêîíàòè àðèфмåòèчíу îпåðàцію.
2) Зàпàм’яòàòè ðåзулüòàò âèêîíàííя àðèфмåòèчíîї îпåðàції.
3) Пîâіäîмèòè зàпàм’яòîâàíèй ðåзулüòàò.
Пîäàмî цåй àлгîðèòм ñлîâåñíèм і гðàфічíèм ñпîñîбàмè.
Слîâåñíèй àлгîðèòм мàòèмå òàêèй âèгляä:
1. Обчèñлèòè 37 12 і зàпàм’яòàòè ðåзулüòàò.
2. Пîмíîжèòè зàпàм’яòîâàíèй ðåзулüòàò íà 15 і зàпàм’яòàòè
ðåзулüòàò.
3. Дîäàòè îñòàííій зàпàм’яòîâàíèй ðåзулüòàò äî 73 і зàпàм’яòàòè ðåзулüòàò.
4. Пîâіäîмèòè îñòàííій зàпàм’яòîâàíèй ðåзулüòàò.
Âèгляä блîê-ñхåмè цüîгî àлгîðèòму пîäàíî íà мàлюíêу 4.15.
Хàðàêòåðíîю îñîблèâіñòю ðîзгляíуòèх у пîпåðåäíüîму і â цüîму пуíêòàх àлгîðèòміâ є òå, щî âñі êîмàíäè êîжíîгî з íèх
îбîâ’язêîâî âèêîíуюòüñя, пðèчîму êîжíà лèшå пî îäíîму ðàзу.
Òàêі àлгîðèòмè íàзèâàюòü ëіні ними.
Пîчàòîê
Обчèñлèòè 37 12
і зàпàм’яòàòè ðåзулüòàò
Пîмíîжèòè
зàпàм’яòîâàíèй ðåзулüòàò íà
15 і зàпàм’яòàòè ðåзулüòàò

Дîäàòè îñòàííій
зàпàм’яòîâàíèй ðåзулüòàò äî
73 і зàпàм’яòàòè ðåзулüòàò

Пîâіäîмèòè îñòàííій
зàпàм’яòîâàíèй
ðåзулüòàò
Кіíåцü
Мал. 4.15. лок-схема алгоритм обчисленн значенн
вираз
(
1 ) 1
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Ðîçäië 4
ВІДКРИВАННЯ ПРОЕК ТІВ

Збåðåжåíèй íà íîñії пðîåêò мîжíà âіäêðèòè â ñåðåäîâèщі
. Для цüîгî пîòðібíî âèêîíàòè Ôàéë
Âіäêðèòè. У ðåзулüòàòі âèêîíàííя цієї êîмàíäè âіäêðèâàєòüñя âіêíî Відкрити
роект (мàл. 4.16), у яêîму ñліä:
1. Âіäêðèòè âміñò пîòðібíîї пàпêè.
2. Âèбðàòè ім’я фàйлà з пðîåêòîм.
3. Âèбðàòè êíîпêу Відкрити.

Мал. 4.16. ідкритт проект

ßêщî пðè цüîму у âіêíі ñåðåäîâèщà

зíàхîäèòüñя іí-

шèй àлгîðèòм, òî âіäêðèâàєòüñя пàíåлü

,

âèбîðîм êíîпêè яêîї мîжíà збåðåгòè àбî íå збåðігàòè цåй пðîåêò.
РЕ Д АГ УВАННЯ ПРОГРАМ У СЕРЕ ДОВИЩІ SCR ATCH 2

Сêлàäåíу â ñåðåäîâèщі
пðîгðàму мîжíà ðåäàгуâàòè:
âèäàляòè блîêè з êîмàíäàмè, äîäàâàòè íîâі блîêè з êîмàíäàмè,
êîпіюâàòè й пåðåміщуâàòè блîêè з êîмàíäàмè, зміíюâàòè зíàчåííя â êîмàíäàх òîщî.
Âèäàлèòè îêðåмèй блîê з êîмàíäîю мîжíà:
пåðåòягíуâшè йîгî íà âêлàäêу кри ти
âèêîíàâшè êîмàíäу виëу÷ити йîгî êîíòåêñòíîгî мåíю
âèêîíàâшè àлгîðèòм:
1. Âèбðàòè êíîпêу Виëу÷ити
.
2. Âèбðàòè пîòðібíèй блîê.
Âèäàлèòè гðупу блîêіâ з êîмàíäàмè мîжíà:
пåðåòягíуâшè її íà âêлàäêу кри ти
âèêîíàâшè êîмàíäу виëу÷ити êîíòåêñòíîгî мåíю її пåðшîгî
блîêà
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âèêîíàâшè àлгîðèòм:
.
1. Âèбðàòè êíîпêу Виëу÷ити
2. Âèбðàòè пåðшèй блîê гðупè.
ßêщî пîòðібíî âèлучèòè îäèí àбî êілüêà блîêіâ із ñåðåäèíè
гðупè блîêіâ, пîòðібíî ñпîчàòêу âіäîêðåмèòè ці блîêè âіä гðупè,
піñля чîгî âèлучèòè їх.
Для âñòàâлåííя блîêà з êîмàíäîю äî пðîгðàмè òðåбà пåðåòягíуòè йîгî з âêлàäêè кри ти і ðîзміñòèòè â пîòðібíîму міñці пðîгðàмè.
лîê àбî гðупу блîêіâ мîжíà êîпіюâàòè (äублюâàòè). Для цüîгî
ñліä:
1. Âіäêðèòè êîíòåêñòíå мåíю блîêà àбî пåðшîгî блîêà гðупè (мàл.
4.17).
2. Âèêîíàòè êîмàíäу дубë вати.
3. Пåðåòягíуòè êîпію блîêà àбî гðупè блîêіâ, щî уòâîðèлàñя, у пîòðібíå міñцå àлгîðèòму.
Мал. 4.17. Д блюванн гр пи
4. Клàцíуòè ліâу êíîпêу мèші.
блоків
Зàміñòü êîíòåêñòíîгî мåíю мîжíà
âèêîðèñòàòè êíîпêу Дубë вати
.
ОНЛАЙН- СЕРЕ ДОВИЩЕ SCR ATCH 2

Сêлàäàòè, ðåäàгуâàòè і âèêîíуâàòè пðîåêòè â
мîжíà íà ñпåціàлüíîму ñàйòі â Іíòåðíåòі зà àäðåñîю scratch.mit.edu
(мàл. 4.18).
Нà цüîму ñàмîму ñàйòі мîжíà пåðåгляíуòè âåлèêу êілüêіñòü гîòîâèх пðîåêòіâ, узяòè учàñòü â îбгîâîðåííі пðîблåм і бàгàòî іíшîгî.

Мал. 4.18.

нла н-середови е Scratch 2 в Інтернеті
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Ðîçäië 4
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå ñåðåäîâèщå
.
2. Âіäêðèйòå пðîåêò в рава
4 , щî міñòèòüñя â пàпці Роз
діë 4 (мàл. 4.19). Для цüîгî:
Âіäêðèòè.
1. Âèêîíàйòå Ôàéë
2. Âіäêðèйòå пîñліäîâíî âміñò пîòðібíîгî äèñêà і пàпêè Роз
діë 4, у яêій міñòèòüñя фàйл з імåíåм в рава
4 .
3. Âèбåðіòü фàйл з імåíåм в рава
4 .
4. Âèбåðіòü êíîпêу Відкрити.

Мал. 4.19. Проект вправа п_4_2

3. Зàпуñòіòü пðîгðàму íà âèêîíàííя. Зàпèшіòü у зîшèò, щî
âіäбулîñя â ðåзулüòàòі âèêîíàííя цієї пðîгðàмè.
4. Сêîпіюйòå íà Панеëі скри тів гðупу з äâîх îñòàííіх блîêіâ.
Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю пåðшîї êîмàíäè цієї гðупè
блîêіâ еремістити на 00 кроків.
2. Âèбåðіòü êîмàíäу дубë вати.
3. Пåðåміñòіòü íîâу гðупу блîêіâ і пðèєäíàйòå її äî îñòàííüîгî з íàяâíèх блîêіâ.
4. Клàцíіòü ліâу êíîпêу мèші.
5. Сêîпіюйòå гðупу із чîòèðüîх îñòàííіх блîêіâ.
6. Âèêîíàйòå íîâу пðîгðàму.
î є ðåзулüòàòîм її âèêîíàííя
Зàпèшіòü у зîшèò, у чîму âіäміííіñòü äðугîгî âèêîíàííя
пðîгðàмè âіä пåðшîгî.
7. Âіäêðèйòå гðупу êîмàíä Îëіве ь.
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8. Уñòàâòå блîê з êîмàíäîю коëір оëів ÿ у пðîгðàму піñля êîмàíäè о устити оëіве ь. Для цüîгî пåðåòягíіòü блîê із цією
êîмàíäîю íà Панеëь скри тів і ðîзміñòіòü йîгî піñля блîêà
з êîмàíäîю о устити оëіве ь.
9. Уñòàíîâіòü чåðâîíèй êîліð îліâця. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü íà блîці êâàäðàòèê з êîлüîðîм.
2. Âèбåðіòü у âіêíі чåðâîíèй êîліð.
10. Уñòàâòå блîê з êîмàíäîю коëір оëів ÿ у пðîгðàму піñля äðугîї
êîмàíäè
. Уñòàíîâіòü у пîлі зåлåíèй êîліð.
11. Âèêîíàйòå âіäðåäàгîâàíу пðîгðàму. Зàпèшіòü у зîшèò, яê
зміíèâñя ðåзулüòàò âèêîíàííя пðîгðàмè.
12. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4
.
13. Âèäàліòü уñі блîêè
. Для цüîгî äля êîжíîгî òàêîгî блîêà:
1. Âіäîêðåмòå êîжíèй з òàêèх блîêіâ âіä іíшèх.
2. Пåðåòягíіòü їх íà âêлàäêу кри ти.
14. Уñòàâòå у пðîгðàму піñля êîжíîї êîмàíäè еремістити на
00 кроків блîê з êîмàíäîю
.
15. Âèêîíàйòå âіäðåäàгîâàíу пðîгðàму. Зàпèшіòü у зîшèò, яê
зміíèâñя ðåзулüòàò âèêîíàííя пðîгðàмè.
16. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4
.
17. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
Найважливіше в цьому пункті
Àлгîðèòмè мîжуòü буòè пîäàíі сëовесним с особом, ãрафі÷
ним с особом (бëок схема), осëідовніст сиãнаëів òà іíшèм.
У блîê-ñхåмі àлгîðèòму êîжíà êîмàíäà зàпèñуєòüñя â гåîмåòðèчíій фігуðі (бëо і) пåâíîгî âèгляäу. лîêè з’єäíуюòüñя між ñîбîю ñòðілêàмè, щî âêàзуюòü, яêу êîмàíäу àлгîðèòму пîòðібíî âèêîíàòè íàñòупíîю.
Àлгîðèòм, êîжíà êîмàíäà яêîгî îбîâ’язêîâî âèêîíуєòüñя і лèшå
îäèí ðàз, íàзèâàюòü ëіні ним.
Пðîгðàму â ñåðåäîâèщі
мîжíà ðåäàгуâàòè: âèäàляòè
блîêè з êîмàíäàмè, äîäàâàòè íîâі блîêè з êîмàíäàмè, êîпіюâàòè
і пåðåміщуâàòè блîêè з êîмàíäàмè, зміíюâàòè зíàчåííя â êîмàíäàх òîщî.
Збåðåжåíèй íà íîñії пðîåêò мîжíà âіäêðèòè â ñåðåäîâèщі
Ôàéë
Âіäêðèòè.
Дайте відповіді на запитання
1 . ßêèмè ñпîñîбàмè мîжíà пîäàòè àлгîðèòм
. У чîму пîлягàє ñлîâåñíèй ñпîñіб пîäàííя àлгîðèòму
175
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ðîçäië 4
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У чîму пîлягàє гðàфічíèй ñпîñіб пîäàííя àлгîðèòму
У чîму пîлягàє пîäàííя àлгîðèòму зâуêîâèмè ñèгíàлàмè
ßêèй àлгîðèòм íàзèâàюòü ліíійíèм
ßê âèлучèòè блîê з пðîгðàмè â ñåðåäîâèщі
ßê âèлучèòè гðупу блîêіâ з пðîгðàмè â ñåðåäîâèщі
ßê ñêîпіюâàòè гðупу блîêіâ у пðîгðàмі â ñåðåäîâèщі
ßê âіäêðèòè збåðåжåíèй íà íîñії пðîåêò у ñåðåäîâèщі

Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè пîäàííя àлгîðèòму ñлîâåñíèм ñпîñîбîм.
. Нàâåäіòü пðèêлàäè пîäàííя àлгîðèòму пîñліäîâíіñòю ñèгíàліâ.
3 . пîâíà пîñуäèíà міñòêіñòю 8 ліòðіâ і äâі пîðîжíі пîñуäèíè
міñòêіñòю 3 ліòðè і 5 ліòðіâ. Сêлàäіòü блîê-ñхåму àлгîðèòму
îäåðжàííя â îäíій з пîñуäèí 2 ліòðіâ ðіäèíè.
4 . êîîðäèíàòíèй пðîміíü з пîзíàчåíèмè íà íüîму чèñлîм 0
і íàòуðàлüíèмè чèñлàмè. Нà цüîму пðîмåíі мåшêàє âèêîíàâåцü Коник, яêèй уміє пåðåміщуâàòèñя пî íüîму, âèêîíуючè êîмàíäè: 1) ñòðèбíè íà 4 îäèíèці пðàâîðуч 2) ñòðèбíè íà
3 îäèíèці ліâîðуч. Пîчàòêîâå пîлîжåííя Коника òîчêà 0.
Сêлàäіòü блîê-ñхåму àлгîðèòму, зà яêèм Коник зà íàймåíшу êілüêіñòü ñòðèбêіâ îпèíèòüñя â òîчці: à) 13 б) 22 â) 23.

Мал. 4.20. оординатни промінь

5 . Сêлàäіòü àлгîðèòм îбчèñлåííя âèðàзу (23 35) : (94 92).
Пîäàйòå йîгî ñлîâåñíèм і гðàфічíèм ñпîñîбàмè. Âèêîíàйòå
ñêлàäåíèй àлгîðèòм.
6 . Сêлàäіòü àлгîðèòм îбчèñлåííя âèðàзу 74 350 : (54 40).
Пîäàйòå йîгî ñлîâåñíèм і гðàфічíèм ñпîñîбàмè. Âèêîíàйòå
ñêлàäåíèй àлгîðèòм.
7 . Âіäêðèйòå ñàйò зà àäðåñîю scratch.mit.edu. Âіäêðèйòå
îíлàйí-ðåäàêòîð. Сòâîðіòü пðîåêò äля мàлюâàííя äâîх êâàäðàòіâ ðізíèх ðîзміðіâ і ðізíèх êîлüîðіâ ñòîðіí. Збåðåжіòü
ñòâîðåíèй пðîåêò íà êîмп’юòåðі у âàшій пàпці у фàйлі
з імåíåм завданнÿ 4. .7.
8 . Âіäêðèйòå пðîåêò, уêàзàíèй учèòåлåм, íàпðèêлàä Роздіë
4 Пункт 4. зразок 4. . . Âіäðåäàгуйòå пðîåêò, щîб âèêîíàâåцü íàмàлюâàâ äâà êâàäðàòè з ðізíîêîлüîðîâèмè ñòîðîíàмè. Сòîðîíà пåðшîгî êâàäðàòà 60 êðîêіâ, à äðугîгî 80
êðîêіâ. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 4. . .
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9 . Âіäêðèйòå пðîåêò, уêàзàíèй учèòåлåм, íàпðèêлàä Роздіë 4
Пункт 4. зразок 4. . . Âіäðåäàгуйòå пðîåêò, щîб âèêîíàâåцü
íàмàлюâàâ äâà пðямîêуòíèêè з ðізíîêîлüîðîâèмè ñòîðîíàмè і піñля зàêіíчåííя мàлюâàííя êîжíîгî пðямîêуòíèêà пîâіäîмляâ пðî цå. Сòîðîíè пåðшîгî пðямîêуòíèêà 60 êðîêіâ
і 80 êðîêіâ, à äðугîгî 40 êðîêіâ і 50 êðîêіâ. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4. . .

ПÐÀКÒÈ×НÀ ÐО ОÒÀ № 4
«Складання та виконання лінійних алгоритмів»

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Сêлàäіòü у зîшèòі àлгîðèòм îбчèñлåííя зíàчåííя âèðàзу
22 34 : (72 55). Пîäàйòå àлгîðèòм ñлîâåñíèм і гðàфічíèм
ñпîñîбàмè.
2. Âіäêðèйòå пðîåêò, уêàзàíèй учèòåлåм, íàпðèêлàä Роздіë
4 Пункт 4.
ракти÷на 4. . Âіäðåäàгуйòå пðîåêò, щîб âèêîíàâåцü íàмàлюâàâ êâàäðàò зі ñòîðîíàмè ðізíèх êîлüîðіâ
зàâäîâжêè 70 êðîêіâ і пîâіäîмèâ пðî цå піñля зàêіíчåííя
мàлюâàííя. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм ракти÷на 4. .
3. Сêлàäіòü пðîåêò äля âèêîíàâця Руди кіт, âèêîíàâшè яêèй
âіí íàмàлює пðямîêуòíèê зі ñòîðîíàмè 100 êðîêіâ і 50 êðîêіâ і êâàäðàò зі ñòîðîíîю 75 êðîêіâ. Суñіäíі ñòîðîíè пðямîêуòíèêà пîâèííі буòè ðізíîгî êîлüîðу, à пðîòèлåжíі
îäíàêîâîгî. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
ракти÷на 4. .

4.3. ВИКОРИСТАННЯ РIЗНИХ ОБРАЗIВ
ВИКОНАВЦЯ I РIЗНИХ ВИКОНАВЦIВ
У ПРОЕКТАХ SCRATCH 2
. ßêі іíñòðумåíòè гðàфічíîгî ðåäàêòîðà âè зíàєòå і äля чîгî
пðèзíàчåíèй êîжíèй з íèх
. ßê у гðàфічíîму ðåäàêòîðі íàмàлюâàòè âіäðізîê, пðямîêуòíèê, êâàäðàò, îâàл, êîлî
3. ßê зміíèòè êîліð у гðàфічíîму ðåäàêòîðі
ОБРАЗИ ВИКОНАВЦІВ

У ñåðåäîâèщі
âèêîíàâці мîжуòü мàòè ðізíèй âèгляä,
òîбòî мàòè êілüêà образів, àбî, щå гîâîðяòü, кост мів. Оòжå, âèêîíàâåцü мîжå зміíюâàòè îбðàзè (êîñòюмè), яê àêòîð íà ñцåíі òåàòðу. і îбðàзè ðîзміщуюòüñя íà âêлàäці Îбрази (мàл. 4.21).
177
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Ðîçäië 4

Мал. 4.21. кладка Образи і вб довани графічни редактор

Ðîзміñòèòè îбðàзè âèêîíàâця íà âêлàäці Îбрази мîжíà îäíèм
із чîòèðüîх ñпîñîбіâ:
îбðàòè з ібëіотеки образів ( )
íàмàлюâàòè у ñпåціàлüíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі, убуäîâàíîму
â ñåðåäîâèщå
( )
зàâàíòàжèòè îбðàз із фàйлà íà íîñії ( )
ñфîòîгðàфуâàòè íà êàмåðу, піäêлючåíу äî êîмп’юòåðà ( ).
Піñля цüîгî íîâèй îбðàз з’яâляєòüñя íà âêлàäці Îбрази і йîгî
мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè у пðîåêòі.
Кîжíèй з îбðàзіâ, ðîзміщåíèх íà âêлàäці Îбрази, мîжíà âèлучèòè із цієї âêлàäêè (âèбðàâшè êíîпêу
àбî êîмàíäу виëу÷ити
êîíòåêñòíîгî мåíю), ñêîпіюâàòè íà цю ñàму âêлàäêу (âèбðàâшè
êîмàíäу дубë вати êîíòåêñòíîгî мåíю), ðåäàгуâàòè у âбуäîâàíîму
гðàфічíîму ðåäàêòîðі. Пåðåòягуâàííям мîжíà зміíèòè пîðяäîê
ðîзòàшуâàííя îбðàзіâ íà âêлàäці Îбрази.
Спèñîê îбðàзіâ збåðігàєòüñя у пðîåêòі піä чàñ йîгî збåðåжåííя.
У âбуäîâàíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі äля ñòâîðåííя íîâîгî îбðàзу àбî äля ðåäàгуâàííя âжå іñíуючîгî мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè:
äля зàäàííя àбî зміíåííя імåíі îбðàзу
пîлå
êíîпêè
äля âіäміíåííя îñòàííüîї îпåðàції â ðåäàêòîðі
і äля âіäíîâлåííя âèгляäу зîбðàжåííя пåðåä âіäміíåííям îñòàííüîї îпåðàції
êíîпêу
äля îчèщåííя пîля ðåäàêòîðà
êíîпêу
äля äîäàâàííя â пîлå ðåäàêòîðà щå îäíîгî îбðàзу
з ібëіотеки образів
Ім ортувати (лàò. importare
êíîпêу
äля äîäàâàíââîзèòè з-зà зàêîðäîíу)
íя
â
пîлå
ðåäàêòîðà
щå
îäíîгî îббðàòè îб’єêòè з іíшèх äжåðåл.
ðàзу, збåðåжåíîгî íà íîñії
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êíîпêу
äля îбòèíàííя мàлюíêіâ
êíîпêè
äля äзåðêàлüíîгî âіäîбðàжåííя âèäілåíîгî мàлюíêà âіäíîñíî âåðòèêàлüíîгî àбî гîðèзîíòàлüíîгî äзåðêàлà
іíñòðумåíòè âèäілåííя, мàлюâàííя, фàðбуâàííя,
піäпèñіâ òà іíші (мàл. 4.22).
äля âñòàíîâлåííя òîâщèíè ліíій

бігуíîê

пàліòðу êîлüîðіâ
êíîпêè зміíåííя мàñшòàбу зîбðàжåííя

.

Мал. 4.22.
Інстр менти
графічного
редактора

Обðàзè âèêîíàâця мîжíà зміíюâàòè піä чàñ âèêîíàííя пðîгðàмè. Нà мàлюíêу 4.23 íàâåäåíî пðèêлàä
òàêîї пðîгðàмè.
У цій пðîгðàмі âèêîðèñòàíî òàêі íîâі
êîмàíäè:
÷екати 5 секунд з гðупè Керувати
її
âèêîíàííя пðèзупèíяє âèêîíàííя пðîгðàмè íà âêàзàíèй чàñ
насту ни образ із гðупè Виãëÿд
її
âèêîíàííя зміíює пîòîчíèй îбðàз âèêîíàâця íà íàñòупíèй у ñпèñêу íà âêлàäці
Îбрази (піñля îñòàííüîгî îбðàзу íàñòупМал. 4.23. Програма зі
íèм ñòàє пåðшèй).
зміною образів
Нåхàй íà пîчàòêу âèêîíàííя àлгîðèòму
âèêîíàâåцü ðîзòàшîâàíèй у ліâîму âåðхíüîму êуòі
ени (мàл.
4.24, à) і мàє пåðшèй îбðàз. Піñля âèêîíàííя пåðшèх òðüîх êîмàíä íàâåäåíîї пðîгðàмè âèêîíàâåцü пåðåміщуєòüñя íà 100 êðîêіâ
і йîгî îбðàз зміíюєòüñя íà íàñòупíèй (мàл. 4.24, á). Піñля âèêîíàííя íàñòупíèх òðüîх êîмàíä пðîгðàмè âèêîíàâåцü зíîâу пåðåміщуєòüñя íà 100 êðîêіâ і йîгî îбðàз зíîâу зміíюєòüñя íà íàñòупíèй (мàл. 4.24, â). Піñля чîгî âèêîíàâåцü âèêîíує îñòàííю êîмàíäу
àлгîðèòму і пåðåміщуєòüñя щå íà 100 êðîêіâ.

а)

б)

в)

Мал. 4.24. иконанн програми зі зміною образів
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Зміíюâàòè îбðàзè мîжíà íå òілüêè пîñліäîâíî íà íàñòупíèй
у ñпèñêу îбðàзіâ, à й у буäü-яêîму пîðяäêу. Для цüîгî пîòðібíî âèз гðупè Ви
êîðèñòàòè êîмàíäу змінити образ на
ãëÿд. Для âñòàíîâлåííя íàñòупíîгî îбðàзу âèêîíàâця ñліä âіäêðèòè ñпèñîê пîля блîêà цієї êîмàíäè і âèбðàòè îбðàз, яêèй ñòàíå
íàñòупíèм піñля âèêîíàííя цієї êîмàíäè.
ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЕК ТІ РІЗНИХ ВИКОНАВЦІВ

У пðîåêòàх мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè íå òілüêè ðізíі îбðàзè
îäíîгî âèêîíàâця, à й ðізíèх âèêîíàâціâ (с ра тів).
Âè âжå зíàєòå, щî зà зàмîâчуâàííям ñåðåäîâèщå
пðîпîíує ñêлàäàòè пðîåêò äля âèêîíàâця Руди кіт. Сàмå âіí ðîзòàшîâàíèй íà
ені піñля âіäêðèòòя ñåðåäîâèщà
.
Зîбðàжåííя âñіх âèêîíàâціâ, äля
яêèх мîжíà ñêлàäàòè пðîåêò, міñòяòüñя â Îбëасті с ра тів піä
е
но (мàл. 4.25).
Ðîзміñòèòè íîâîгî âèêîíàâця
â Îбëасті с ра тів мîжíà îäíèм із
чîòèðüîх ñпîñîбіâ:
îбðàòè з ібëіотеки образів ( )
íàмàлюâàòè у ñпåціàлüíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі, убуäîâàíîму
â ñåðåäîâèщå
( )
зàâàíòàжèòè îбðàз із фàйлà íà
íîñії ( )
ñфîòîгðàфуâàòè íà êàмåðу, піäêлючåíу äî êîмп’юòåðà ( ).
Піñля цüîгî íîâèй ñпðàйò з’яâляєòüñя íà
ені òà â Îбëасті с ра
Мал. 4.25. Сцена і Область спрайтів і йîгî мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè тів з двома виконав ми (спра тами)
у пðîåêòі.
Кîмàíäîю виëу÷ити êîíòåêñòíîгî мåíю зîбðàжåííя âèêîíàâця (мàл. 4.26) мîжíà âèäàлèòè ñпðàйò з Îбëасті с ра тів, à êîмàíäîю збереãти в ëокаëьни фа ë мîжíà збåðåгòè зîбðàжåííя
âèêîíàâця íà íîñії.
Для êîжíîгî âèêîíàâця чàñòèíà
пðîгðàмè ñòâîðюєòüñя íà îêðåмій
âêлàäці кри ти. Піä чàñ âèбîðу
âèêîíàâця â Îбëасті с ра тів âіäêðèâàєòüñя âêлàäêà кри ти ñàмå
äля цüîгî âèêîíàâця.
Оäíîчàñíî зàпуñòèòè íà âèêîíàííя êîмàíäè äля êілüêîх âèêîíàâціâ
Мал. 4.26. онтекстне меню
мîжíà âèбîðîм êíîпêè а уск
.
зобра енн виконав
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Àлå äля цüîгî пîòðібíî, щîб êîмàíäè äля êîжíîгî з âèêîíàâціâ
ðîзпîчèíàлèñя êîмàíäîю
з гðупè Події.
Нàâåäåмî яê пðèêлàä пðîåêò, у яêîму äâà âèêîíàâці ðухàюòüñя
íàзуñòðіч îäèí îäíîму (мàл. 4.27).

Мал. 4.27. оманди дл
виконав ів проекті з
двома виконав ми
Для тих, хто хоче знати більше
рім середови а Scratch 2, дл створенн проектів існ багато інших
ікавих середови . окрема, в Інтернеті за адресою https://studio.code.org
мо на озна омитис із середови ем Code Studio (англ. code studio ст ді кодів) і складати та викон вати в ьом середови і різноманітні проекти (мал. 4. 8).

Мал. 4.28. ередови е Code Studio
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Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
ада÷а . Сòâîðèòè пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü автомобіëь буäå
мàòè 4 îбðàзè (
(àíгл.
car àâòîмîбілü, bug жуê, convertible пåðåòâîðåíèй)). Âèêîíàâåцü пîâèíåí 4 ðàзè пðîїхàòè шлях 200 êðîêіâ, пîâåðíуòèñя íà 90
зà гîäèííèêîâîю ñòðілêîю, âіäòâîðèòè пîñліäîâíî зâуêè
,
trumpet2, car passing, bell toll (àíгл. trumpet òðубà, car passing
пðîїзä àâòîмîбіля, bell toll äзâіí äзâіíèці), зміíèòè îбðàз íà íàñòупíèй і зðîбèòè пàузу òðèâàліñòю 3 ñ.
Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
2. Âèäіліòü â Îбëасті с ра тів ñпðàйò, âіäêðèйòå йîгî êîíòåêñòíå мåíю і âèêîíàйòå êîмàíäу виëу÷ити.
3. Âіäêðèйòå âêлàäêу Îбрази.
4. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці Îбрази îбðàз car-bug. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü êíîпêу Îберіть образ із
бібëіотеки.
2. Âèбåðіòü у ібëіоте і образів ðîзäіл Транс орт.
3. Âèбåðіòü îбðàз car-bug.
4. Âèбåðіòü êíîпêу ÎÊ.
5. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці Îбрази îбðàз
.
6. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці Îбрази îбðàз
convertible2.
7. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці Îбрази îбðàз
.
8. Âіäêðèйòå âêлàäêу вуки.
9. Âèлучіòü з âêлàäêè вуки зâуê ðîð.
10. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці вуки зâуê
. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü êíîпêу Îберіть звук із
бібëіотеки .
2. Âèбåðіòü зâуê
.
3. Âèбåðіòü êíîпêу ÎÊ.
11. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці вуки зâуê
trumpet2.
12. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці вуки зâуê
car passing.
13. Ðîзміñòіòü íà âêлàäці вуки зâуê
bell toll.
14. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.29.
Мал. 4.29. міна образів
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15. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 3 .
16. Зàпуñòіòü пðîåêò íà âèêîíàííя.
17. Зàміíіòü уñі êîмàíäè насту ни образ íà êîмàíäè змінити
образ на.
18. Âèбåðіòü у ñпèñêàх êîмàíä змінити образ на імåíà îбðàзіâ
òàê, щîб âîíè зміíюâàлèñя â òàêîму пîðяäêу: convertible2,
, car-bug,
.
19. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 3 .
20. Зàпуñòіòü пðîåêò íà âèêîíàííя.
21. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
ада÷а . Сòâîðèòè пðîåêò, у яêîму äâà âèêîíàâці, Дів÷инка
і ëо ÷ик, îäíîчàñíî мàлююòü êâàäðàòè: Дів÷инка зі ñòîðîíàмè
ñèíüîгî êîлüîðу зàâäîâжêè 80 êðîêіâ, à ëо ÷ик зі ñòîðîíàмè
чåðâîíîгî êîлüîðу зàâäîâжêè 100 êðîêіâ.
Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
2. Âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю зîбðàжåííя âèêîíàâця Руди
кіт â Îбëасті с ра тів і âèêîíàйòå êîмàíäу виëу÷ити.
3. Дîäàйòå äî Îбëасті с ра тів âèêîíàâця Дів÷инка. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü â Îбëасті с ра тів êíîпêу Îберіть с ра т із біб
ëіотеки .
2. Âіäêðèйòå у âіêíі ібëіотека с ра тів êàòåгîðію Л ди.
3. Âèбåðіòü ñпðàйò
W in (àíгл. walking
òà, яêà
йäå).
4. Âèбåðіòü êíîпêу ÎÊ.
5. Зміíіòü ім’я âèêîíàâця íà Дів÷инка. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü â Îбëасті с ра тів ñпðàйò
W in .
.
2. Âèбåðіòü íà йîгî зîбðàжåííі êíîпêу
3. Уâåäіòü у пîлå ñлîâî Дів÷инка.
.
4. Âèбåðіòü êíîпêу
4. Дîäàйòå äî Îбëасті с ра тів âèêîíàâця ëо ÷ик. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü â Îбëасті с ра тів êíîпêу Îберіть с ра т із біб
ëіотеки .
2. Âіäêðèйòå у âіêíі ібëіотека с ра тів êàòåгîðію Л ди.
3. Âèбåðіòü ñпðàйò o i.
4. Âèбåðіòü êíîпêу ÎÊ.
5. Зміíіòü ім’я âèêîíàâця íà ëо ÷ик. Для цüîгî:
1. Âèбåðіòü â Îбëасті с ра тів ñпðàйò o i.
.
2. Âèбåðіòü íà йîгî зîбðàжåííі êíîпêу
3. Уâåäіòü у пîлå ñлîâî ëо ÷ик.
4. Âèбåðіòü êíîпêу
.
5. Ðîзміñòіòü âèêîíàâціâ у ліâîму âåðхíüîму і пðàâîму íèжíüîму êуòàх
ени.
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6. Âèбåðіòü â Îбëасті с ра тів âèêîíàâця Дів÷инка.
7. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè äля цüîгî âèêîíàâця, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.30.
Для рискорення розміщення цих команд
1. Піñля ðîзміщåííя блîêіâ з êîмàíäàмè
еремісти
ти на 0 кроків і овернути на 0 ãрадусів âіäêðèйòå
êîíòåêñòíå мåíю пåðшîгî з íèх, âèêîíàйòå êîмàíäу
дубë вати і пðèєäíàйòå êîпію äî пîпåðåäíіх блîêіâ.
2. Піñля цüîгî зíîâу âіäêðèйòå êîíòåêñòíå мåíю пåðшîгî
блîêà з êîмàíäîю еремістити на 0 кроків, âèêîíàйòå
êîмàíäу дубë вати і пðèєäíàйòå êîпію äî пîпåðåäíіх
блîêіâ.
8. Âèбåðіòü â Îбëасті с ра тів âèêîíàâця ëо ÷ик.
9. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè äля цüîгî âèêîíàâця, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.31.
10. Âèêîíàйòå пðîåêò, âèбðàâшè êíîпêу а уск
.
11. Спîñòåðігàйòå зà äіямè âèêîíàâціâ.
12. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 3 3.
13. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.

Мал. 4.30. оманди дл
виконав
Дівчинка

Мал. 4.31. оманди дл
виконав
Хлопчик

Найважливіше в цьому пункті
У ñåðåäîâèщі
âèêîíàâці мîжуòü мàòè ðізíèй âèгляä,
òîбòî мàòè êілüêà îбðàзіâ, àбî, щå гîâîðяòü, êîñòюміâ. і îбðàзè
ðîзміщуюòüñя íà âêлàäці Îбрази.
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Ðîзміñòèòè îбðàзè âèêîíàâця íà âêлàäці Îбрази мîжíà òàêèмè
ñпîñîбàмè:
îбðàòè з ібëіотеки образів ( )
íàмàлюâàòè у ñпåціàлüíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі, убуäîâàíîму
â ñåðåäîâèщå
( )
зàâàíòàжèòè îбðàз із фàйлà íà íîñії ( )
ñфîòîгðàфуâàòè íà êàмåðу, піäêлючåíу äî êîмп’юòåðà ( ).
У пðîåêòàх мîжíà âèêîðèñòîâуâàòè íå òілüêè ðізíі îбðàзè îäíîгî âèêîíàâця, à й ðізíèх âèêîíàâціâ (с ра тів).
Ðîзміñòèòè íîâîгî âèêîíàâця â Îбëасті с ра тів мîжíà òàêèмè
ñпîñîбàмè:
îбðàòè з ібëіотеки образів ( )
íàмàлюâàòè у ñпåціàлüíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі, убуäîâàíîму
â ñåðåäîâèщå
( )
зàâàíòàжèòè îбðàз із фàйлà íà íîñії ( )
ñфîòîгðàфуâàòè íà êàмåðу, піäêлючåíу äî êîмп’юòåðà ( ).
Для êîжíîгî âèêîíàâця чàñòèíà пðîгðàмè ñòâîðюєòüñя íà îêðåмій âêлàäці кри ти. Піñля âèбîðу âèêîíàâця â Îбëасті с ра тів
âіäêðèâàєòüñя âêлàäêà кри ти ñàмå äля цüîгî âèêîíàâця.
Дайте відповіді на запитання
ßêі ñпîñîбè ðîзміщåííя íîâîгî îбðàзу âèêîíàâця âè зíàєòå
ßê âіäêðèòè âбуäîâàíèй гðàфічíèй ðåäàêòîð
ßê уñòàâèòè íîâèй îбðàз із фàйлà
ßêèмè êîмàíäàмè мîжíà зміíèòè îбðàз âèêîíàâця
ßê ðîзміñòèòè íîâîгî âèêîíàâця â Îбëасті с ра тів
ßê îäíîчàñíî зàпуñòèòè íà âèêîíàííя фðàгмåíòè пðîåêòу
äля êілüêîх âèêîíàâціâ
7*. ×èм îбðàзè îäíîгî âèêîíàâця âіäðізíяюòüñя âіä іíшèх âèêîíàâціâ

1.
.
3.
4.
5.
6.

Виконайте завдання
ену пî êðà1 . Сêлàäіòü пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü îбійäå
ях і піä чàñ пåðåхîäу íà іíшèй êðàй зміíèòü ñâій îбðàз
íà іíшèй âèä òðàíñпîðòу. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.3. .
. Сêлàäіòü пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü íàбуâàє ðізíèх îбðàзіâ
люäåй і â êîжíîму îбðàзі пåðåміñòèòüñя â пåâíîму íàпðямêу íà пåâíу êілüêіñòü êðîêіâ і пîâіäîмèòü пðî цå. Збåðåжіòü
пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.3. .
3*. Сòâîðіòü у âбуäîâàíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі òðè äåðåâà
â ðізíі пîðè ðîêу. Сòâîðіòü пðîåêò з âèêîðèñòàííям цèх
îбðàзіâ. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
завданнÿ 4.3.3.
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4*. Сòâîðіòü у âбуäîâàíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі íîâèй îбðàз
âèêîíàâця. Збåðåжіòü йîгî íà íîñії. Сòâîðіòü пðîåêò з âèêîðèñòàííям цüîгî îбðàзу. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.3.4.
5 . Сêлàäіòü пðîåêò з äâîмà âèêîíàâцямè, яêі ñпîчàòêу зíàхîäяòüñя âñåðåäèíі
ени, à пîòім ðухàюòüñя îäèí âіä îäíîгî
у пðîòèлåжíèх íàпðямêàх äî êðàїâ
ени. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.3.5.
6 . Сêлàäіòü пðîåêò із чîòèðмà âèêîíàâцямè, êîжåí з яêèх ðухàєòüñя âзäîâж âіäпîâіäíîгî êðàю
ени. Збåðåжіòü пðîåêò
у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.3. .
7*. Сòâîðіòü у âбуäîâàíîму гðàфічíîму ðåäàêòîðі íîâîгî âèêîíàâця. Збåðåжіòü йîгî íà íîñії. Сòâîðіòü пðîåêò з âèêîðèñòàííям цüîгî âèêîíàâця і щå äâîх âèêîíàâціâ. Збåðåжіòü
пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.3.7.

4.4. ПОВТОРЕННЯ (ЦИКЛИ).
АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ
. ßêі яâèщà пðèðîäè, щî íåîäíîðàзîâî пîâòîðююòüñя, âè
ñпîñòåðігàлè
. ßêі пðîцåñè у âàшîму жèòòі íåîäíîðàзîâî пîâòîðююòüñя
3. ßêі пðîцåñè íàзèâàюòü цèêлічíèмè Нàâåäіòü пðèêлàäè.
ЦИК ЛІЧНІ ПРОЦЕСИ

Âè âжå зíàєòå, щî пðîцåñè, яêі
пîâòîðююòüñя, íàзèâàюòüñя
ик
ëі÷ними.
èêлічíèмè, íàпðèêлàä, є пðîцåñè щîäåííîгî ñхîäу і зàхîäу Сîíця (мàл. 4.32), зміíåííя фàз Міñяця
(мàл. 4.33), уðîêè у шêîлі щîòèжíя пðîòягîм îäíîгî ñåмåñòðу òà
іíшå.
икë (âіä гðåц. kiklos êîлî)
ñуêупíіñòü âзàємîпîâ’язàíèх
яâèщ, пðîцåñіâ, ðîбіò, щî
ñòâîðює зàêіíчåíå êîлî äій.

Мал. 4.32. хід і захід он

Мал. 4.33.

ази Міс
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Кîжíèй з âàñ бåðå учàñòü у цèêлічíèх пðîцåñàх. Кîжíîгî ðîбîчîгî äíя у шêîлі уðîêè й пåðåðâè òðèâàюòü пðîòягîм îäíèх і òèх
ñàмèх іíòåðâàліâ чàñу. Кîжíîгî ðàзу âè йäåòå àбî їäåòå з äîму äî
ñпîðòèâíîї ñåêції àбî музèчíîї шêîлè òèм ñàмèм мàðшðуòîм. Кîжíîгî ðàзу, êîлè âàм пîòðібíî зàêèп’яòèòè âîäу â чàйíèêу, âè âèêîíуєòå òу ñàму пîñліäîâíіñòü äій.
Нà уðîêàх уêðàїíñüêîї мîâè, ðîзбèðàючè êілüêà ðåчåíü, âè òàêîж êілüêà ðàзіâ âèêîíуєòå îäíу й òу ñàму пîñліäîâíіñòü äій. Дîäàючè чèñлà у ñòîâпчèê, âè òàêîж âèêîíуєòå îäíу й òу ñàму пîñліäîâíіñòü äій.
І òàêèх пðèêлàäіâ цèêлічíèх пðîцåñіâ мîжíà íàâåñòè бàгàòî.
ПОВТОРЕННЯ (ЦИК ЛИ) В А ЛГОРИТМА Х

Â àлгîðèòмàх ðîзâ’язуâàííя бàгàòüîх зàäàч пîòðібíî âèêîíàòè
îäíу àбî êілüêà êîмàíä білüшå íіж îäèí ðàз. Для цüîгî òàêі
àлгîðèòмè мàюòü міñòèòè êîмàíäè, щî âèзíàчàòèмуòü, яêі êîмàíäè пîâèííі âèêîíàòèñя íåîäíîðàзîâî і ñêілüêè ñàмå ðàзіâ.
Ðîзгляíåмî òàêу зàäàчу.
ада÷а. У äâîðі є пîðîжíя äіжêà і âіäðî міñòêіñòю 50 л і 10 л âіäпîâіäíî òà êîлîäязü (мàл. 4.34). Пîòðібíî íàпîâíèòè äіжêу âîäîю.

Мал. 4.34. Ді ка, відро та колод зь

Очåâèäíî, äля ðîзâ’язуâàííя цієї зàäàчі пîòðібíî âèêîíàòè òàêèй àлгîðèòм:
1. Узяòè âіäðî.
2. Пîâòîðèòè 5 ðàзіâ:
1. Піäійòè äî êîлîäязя.
2. Нàбðàòè з êîлîäязя пîâíå âіäðî âîäè.
3. Піäійòè з пîâíèм âіäðîм âîäè äî äіжêè.
4. Âèлèòè âîäу з âіäðà â äіжêу.
3. Пîñòàâèòè âіäðî.
åй àлгîðèòм міñòèòü êîмàíäу 2:
Пîâòîðèòè 5 ðàзіâ:
1. Піäійòè äî êîлîäязя.
2. Нàбðàòè з êîлîäязя пîâíå âіäðî âîäè.
3. Піäійòè з пîâíèм âіäðîм âîäè äî äіжêè.
4. Âèлèòè âîäу з âіäðà â äіжêу.
Òàêу êîмàíäу íàзèâàюòü командо
икëу з ëі÷иëьником. Âîíà
âèзíàчàє, щî піä чàñ âèêîíàííя àлгîðèòму êîмàíäè:
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1. Піäійòè äî êîлîäязя.
2. Нàбðàòè з êîлîäязя пîâíå âіäðî âîäè.
3. Піäійòè з пîâíèм âіäðîм äî äіжêè.
4. Âèлèòè âîäу з âіäðà â äіжêу
пîâèííі âèêîíàòèñя 5 ðàзіâ пîñпілü. Âîíè уòâîðююòü тіëо икëу.
Сàмà êîмàíäà Повторити 5 разів зàäàє êілüêіñòü пîâòîðåíü òілà
цèêлу. ї íàзèâàюòü заãоëовком икëу.
Зàгàлüíèй âèгляä команди икëу з ëі÷иëьником:
Повторити N разів Êîìàíäè,
äå Êîìàíäè уòâîðююòü òілî цèêлу,
чèñлî N зàäàє êілüêіñòü пîâòîðåíü
Пîчàòîê
òілà цèêлу. Òілî цèêлу мîжå ñêлàäàòèñя з îäíієї àбî з êілüêîх êîмàíä.
лîê-ñхåму àлгîðèòму ðîзâ’язуУзяòè âіäðî
âàííя цієї зàäàчі íàâåäåíî íà
мàлюíêу 4.35.
У блîê-ñхåмі âèêîðèñòàíî блîê
Повторити
Пîâòîðèòè
Повторити N разів
,
разів
5 ðàзіâ
яêèй зàäàє êілüêіñòü пîâòîðåíü êîмàíä òілà цèêлу.
Фðàгмåíò àлгîðèòму, у яêîму
Піäійòè
îäíà àбî êілüêà êîмàíä мîжуòü âèäî êîлîäязя
êîíуâàòèñя білüшå íіж îäèí ðàз,
íàзèâàюòü икëом. Àлгîðèòм, яêèй
міñòèòü цèêл, íàзèâàюòü аëãорит
Нàбðàòè з êîлîäязя
мом із
икëом, àбî аëãоритмом
пîâíå âіäðî âîäè
з овтореннÿм.
ЦИК ЛИ З ЛІЧИЛЬНИКОМ
У SCR ATCH 2

Піäійòè з пîâíèм
âіäðîм âîäè äî äіжêè

У ñåðåäîâèщі
òàêîж
мîжíà ñêлàäàòè пðîгðàмè із цèêлàмè. Для цüîгî â ñèñòåмі êîмàíä
âèêîíàâціâ є ñпåціàлüíі êîмàíäè. Зîêðåмà, äля îðгàíізàції у пðîгðàмі
икëу з ëі÷иëьником мîжíà âèêîðèñòàòè êîмàíäу

, яêà

ðîзòàшîâàíà у гðупі Керувати. ї âèêîíàííя пðèâîäèòü äî âèêîíàííя
âêàзàíîї êілüêîñòі ðàзіâ êîмàíä, яêі
ðîзміщåíі âñåðåäèíі цüîгî блîêà (тіëо
икëу). Зðîзумілî, щî êілüêіñòü пîâòîðåíü òілà цèêлу мîжíà зміíюâàòè.

Âèлèòè âîäу
з âіäðà â äіжêу

Пîñòàâèòè âіäðî

Кіíåцü
Мал. 4.35. лок-схема алгоритм
наповненн ді ки водою
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Âè âжå зíàєòå, щî äля мàлюâàííя êâàäðàòà зі ñòîðîíîю, íàпðèêлàä, 100 êðîêіâ пîòðібíî 4 ðàзè пîñпілü âèêîíàòè òàêі êîмàíäè:
.
Òîму ці êîмàíäè мîжíà âêлючèòè äî пðîгðàмè мàлюâàííя êâàäðàòà íå 4 ðàзè пîñпілü, à âêлючèòè їх äî òілà цèêлу з лічèлüíèêîм, яêå пîâèííî âèêîíàòèñя 4 ðàзè.
Кðім òîгî, äî цüîгî òілà цèêлу мîжíà âêлючèòè êîмàíäу зміíåííя êîлüîðу мàлюâàííя
коëір оëів ÿ. Ó
êîжíîму
êîлüîðу îліâця âіäпîâіäàє пåâíå чèñлî, êîä цüîгî êîлüîðу. У пðîгðàмі, íàâåäåíій íà мàлюíêу 4.36, пåðåä êîмàíäîю цèêлу зíàхîäèòüñя êîмàíäà, яêà зàäàє пîчàòêîâèй êîліð îліâця
червони .
Піä чàñ âèêîíàííя êîмàíä òілà íàâåäåíîгî цèêлу пðè êîжíîму âèêîä êîлüîðу îліâця збілüêîíàííі êîмàíäè
шуєòüñя íà 30. Òèм ñàмèм зміíюєòüñя êîліð мàлюâàííя, яê цå пîêàзàíî íà мàлюíêу 4.36.

Мал. 4.36. Малюванн різнокольорового квадрата

Ðîзгляíåмî пðîгðàму із цèêлîм, âèêîíàâшè яêèй Руди кіт íàмàлює îðíàмåíò із 6 êâàäðàòіâ (мàл. 4.37).

Мал. 4.37.

рнамент із

квадратів
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Òілî цèêлу цієї пðîгðàмè міñòèòü êîмàíäè мàлюâàííя êâàäðàòà
і пîâîðîòà âèêîíàâця íà êуò 60 . Пîâòîðюâàòèмåòüñя âèêîíàííя
цüîгî òілà цèêлу 6 ðàзіâ. Òîму â îòðèмàíîму îðíàмåíòі êîжíèй íàñòупíèй êâàäðàò пîâåðíуòî âіäíîñíî пîпåðåäíüîгî íà êуò 60 .
Â îñòàííій êîмàíäі òілà цèêлу зäійñíюєòüñя пîâîðîò âèêîíàâця
ñàмå íà 60 , òîму щî îðíàмåíò ñêлàäàєòüñя із 6 êâàäðàòіâ, і яêщî
êуò пîâíîгî пîâîðîòу пî êîлу 360 пîäілèòè íà êілüêіñòü êâàäðàòіâ
6, òî й îòðèмàємî êуò пîâîðîòу âèêîíàâця 60 äля мàлюâàííя íàñòупíîгî êâàäðàòà.
ßêщî мè хîчåмî íàмàлюâàòè àíàлîгічíèй îðíàмåíò із 20 êâàäðàòіâ, òî ñліä зміíèòè êілüêіñòü пîâòîðåíü òілà цèêлу íà 20, à êуò
â îñòàííій êîмàíäі òілà цèêлу пîòðібíî зміíèòè íà 18 (мàл. 4.38).

Мал. 4.38.

рнамент із 0 квадратів

Нàâåäåмî щå пðèêлàä пðîгðàмè, âèêîíàâшè яêу, Руди кіт íàмàлює êîлî (мàл. 4.39).

Мал. 4.39. Малюванн кола

Працюємо з комп’ютером
Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
ада÷а . Сêлàñòè пðîгðàму äля мàлюâàííя êâàäðàòà зі ñòîðîíàмè ðізíîгî êîлüîðу.
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1. Âіäêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
2. Ðîзміñòіòü Рудоãо кота âñåðåäèíі ñцåíè.
3. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.36. Для цüîгî:
1. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів блîêè з êîмàíäàмè
,
і
з гðупè Îëіве ь.
2. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів блîê з êîмàíäîю
з гðупè Керувати.
3. Ðîзміñòіòü уñåðåäèíі пîпåðåäíüîгî блîêà блîêè з êîмàíäàмè

з гðупè Рух і блîê з êîмàíäîю

з гðупè Îëіве ь.
4. Âèêîíàйòå пðîåêò.
5. Зàпèшіòü у зîшèò êîлüîðè ñòîðіí êâàäðàòà.
6. Зміíіòü у êîмàíäі
чèñлî 30 íà 50.
7. Âèêîíàйòå пðîåêò.
8. Зàпèшіòü у зîшèò êîлüîðè ñòîðіí íîâîгî êâàäðàòà.
9. Зміíіòü у êîмàíäі
чèñлî 50
íà іíшå, яêå âè піäібðàлè.
10. Âèêîíàйòå пðîåêò.
11. Зàпèшіòü у зîшèò êîлüîðè ñòîðіí
íîâîгî êâàäðàòà.
12. Збåðåжіòü îñòàííю âåðñію пðîåêòу у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 4 .
13. Зàêðèйòå
âіêíî
ñåðåäîâèщà
.
ада÷а . Сêлàñòè пðîгðàму äля мàлюâàííя îðíàмåíòу.
1. Âіäêðèйòå
âіêíî
ñåðåäîâèщà
.
2. Ðîзміñòіòü Рудоãо кота âñåðåäèíі
ñцåíè.
3. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.40.
Вказівка Піä чàñ ðîзміщåííя êîмàíä
âèêîðèñòîâуйòå êîмàíäу дубë вати.
4. Âèêîíàйòå пðîåêò.
Мал. 4.40. оманди дл малюванн орнамент
5. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці
у фàйлі з імåíåм в рава 4 4 .
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6. Зміíіòü у êîмàíäàх
чèñлî 120 íà чèñлî 60.
7. Дîäàйòå äî цèх êîмàíä òàêі êîмàíäè, щîб у ðåзулüòàòі âèêîíàííя пðîåêòу âèêîíàâåцü íàмàлюâàâ 6 êâàäðàòіâ.
Вказівка Âèêîðèñòîâуйòå êîмàíäу дубë вати.
8. Âèêîíàйòå пðîåêò.
9. Зâåðíіòü уâàгу, чèм äðугèй îðíàмåíò âіäðізíяєòüñя âіä пåðшîгî.
10. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 4 3.
11. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
Найважливіше в цьому пункті
Пðîцåñè, яêі пîâòîðююòüñя, íàзèâàюòüñя икëі÷ними.
Кîмàíäу âèäу Повторити N разів Êîìàíäè íàзèâàюòü коман
до
икëу з ëі÷иëьником. Êîìàíäè уòâîðююòü тіëо икëу, à чèñлî N зàäàє кіëькість виконань êîмàíä òілà цèêлу.
Фðàгмåíò àлгîðèòму, у яêîму îäíà àбî êілüêà êîмàíä мîжуòü
âèêîíуâàòèñя білüшå íіж îäèí ðàз, íàзèâàюòü икëом.
Àлгîðèòм, щî міñòèòü цèêл, íàзèâàюòü аëãоритмом із икëом.
Дайте відповіді на запитання
1.
.
3.
4.
5.
6.
7.

ßêèй пðîцåñ íàзèâàюòü цèêлічíèм Нàâåäіòü пðèêлàäè.
î òàêå цèêл â àлгîðèòмі
î òàêå òілî цèêлу
ßêèй зàгàлüíèй âèгляä êîмàíäè цèêлу з лічèлüíèêîм
ßê âèгляäàє блîê-ñхåмà цèêлу з лічèлüíèêîм
ßêèй àлгîðèòм íàзèâàюòü àлгîðèòмîм із цèêлàмè
ßê îðгàíізуâàòè цèêл з лічèлüíèêîм у ñåðåäîâèщі

Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè цèêліâ з пðèðîäíèх яâèщ, з íàâêîлèшíüîгî жèòòя, з íàâчàлüíîї äіялüíîñòі.
*. Нàâåäіòü пðèêлàäè цèêліâ піä чàñ зàñòîñуâàííя пðàâèл мàòåмàòèêè, уêðàїíñüêîї мîâè.
3 . Сêлàäіòü блîê-ñхåму àлгîðèòму íàпîâíåííя äіжêè ємíіñòю
56 л, âèêîðèñòîâуючè âіäðî ємíіñòю 8 л.
4*. Сêлàäіòü àлгîðèòм мíîжåííя чèñлà 12 íà 4, âèêîðèñòîâуючè äîäàâàííя. Пîäàйòå йîгî у ñлîâåñíій фîðмі òà у фîðмі
блîê-ñхåмè.
5 . Сêлàäіòü пðîåêò äля Рудоãо кота, щîб âіí íàмàлюâàâ мàлюíîê зà зðàзêîм (мàл. 4.41). Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій
пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.4.5.
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Мал. 4.42

6 . Сêлàäіòü пðîåêò äля Рудоãо кота, щîб âіí íàмàлюâàâ мàлюíîê зà зðàзêîм (мàл. 4.42). Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій
пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.4. .
7 . Сêлàäіòü пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü мàлюâàòèмå пðямîêуòíèê, зміíюючè пðè цüîму êîліð îліâця і òîâщèíу ліíії. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.4.7.
8 . Сêлàäіòü пðîåêò äля äâîх âèêîíàâціâ, щî ðухàюòüñя íàзуñòðіч îäèí îäíîму âіä гðàíèцü
ени, у яêîму буäå
âèêîðèñòàíî êîмàíäу цèêлу з лічèлüíèêîм. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.4. .
9 . Сêлàäіòü пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü мàлюâàòèмå пðямîêуòíèê, зміíюючè пðè цüîму ñâîї îбðàзè. Збåðåжіòü пðîåêò
у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.4. .

ПÐÀКÒÈ×НÀ ÐО ОÒÀ № 5
«Складання та виконання проектів
з використанням циклів з лічильником»

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå ñåðåäîâèщå
.
2. Сêлàäіòü пðîåêò, щîб îòðèмàòè зîбðàжåííя, íàâåäåíå íà мàлюíêу 4.43.
3. Збåðåжіòü ñêлàäåíèй пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
ракти÷на 5 .
4. Сêлàäіòü пðîåêò, щîб îòðèмàòè зîбðàжåííя, íàâåäåíå íà мàлюíêу 4.44.
5. Збåðåжіòü ñêлàäåíèй пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм
ракти÷на 5 .
6. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.

Мал. 4.43

Мал. 4.44
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4.5. АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ
. ßêèй àлгîðèòм íàзèâàюòü ліíійíèм
. ßêèй фðàгмåíò àлгîðèòму íàзèâàюòü цèêлîм
3. ßêèй фðàгмåíò àлгîðèòму íàзèâàюòü ðîзгàлужåííям
РОЗГА ЛУ ЖЕННЯ В А ЛГОРИТМІ

Âè âжå зíàєòå, щî â àлгîðèòмі мîжå буòè фðàгмåíò, яêèй міñòèòü êîмàíäу пåðåâіðêè умîâè, і зàлåжíî âіä ðåзулüòàòу âèêîíàííя
цієї êîмàíäè (Так чè Íі) буäå âèêîíуâàòèñя àбî îäíà пîñліäîâíіñòü
êîмàíä, àбî іíшà.
Òàêèй фðàгмåíò â àлгîðèòмі íàзèâàюòü овним розãаëуженнÿм.
лîê-ñхåмà пîâíîгî ðîзгàлужåííя âèгляäàє òàê (мàл. 4.45):
Ні

Пåðåâіðêà
умîâè

Пîñліäîâíіñòü
êîмàíä 2

Òàê

Пîñліäîâíіñòü
êîмàíä 1
Мал. 4.45. Повне розгал

енн

Âèêîíàííя пîâíîгî ðîзгàлужåííя âіäбуâàєòüñя òàê: âèêîíàâåцü
âèêîíує команду еревірки умови яêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї
êîмàíäè Так, òî âèêîíàâåцü âèêîíує осëідовність команд , піñля
чîгî пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму яêщî ж ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї êîмàíäè Íі, òî âèêîíàâåцü âèêîíує осëідовність команд , піñля чîгî òàêîж пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму.
Нà мàлюíêу 4.46 íàâåäåмî пðèêлàä пîâíîгî ðîзгàлужåííя â àлгîðèòмі äля âèзíàчåííя зàêіíчåííя äієñлîâà у 3-й îñîбі îäíèíè.

Ні

У 3-й îñîбі
мíîжèíè зàêіíчåííя
-уòü, -юòü

У 3-й îñîбі îäíèíè
зàêіíчåííя -èòü, -їòü

Òàê

У 3-й îñîбі îäíèíè
зàêіíчåííя -å, -є
Мал. 4.46. Приклад повного розгал

енн
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Â àлгîðèòмàх âèêîðèñòîâуюòü òàêîж і не овне розãаëуженнÿ.
лîê-ñхåмà íåпîâíîгî ðîзгàлужåííя âèгляäàє òàê (мàл. 4.47):
Ні

Пåðåâіðêà
умîâè

Òàê

Пîñліäîâíіñòü
êîмàíä

Мал. 4.47. Неповне розгал

енн

Нà мàлюíêу 4.48 íàâåäåíî пðèêлàä àлгîðèòму з íåпîâíèм ðîзгàлужåííям.
Пîчàòîê
Пîäèâèñü у âіêíî
Ні

Іäå äîщ

Òàê

Âізüмè пàðàñîлüêу

Âèйäè íà âулèцю
Кіíåцü
Мал. 4.48. Алгоритм з неповним розгал

енн м

Âèêîíàííя íåпîâíîгî ðîзгàлужåííя âіäðізíяєòüñя âіä âèêîíàííя пîâíîгî ðîзгàлужåííя òèм, щî зà ðåзулüòàòу âèêîíàííя
êîмàíäè пåðåâіðêè умîâè Íі âèêîíàâåцü îäðàзу пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму.
Àлгîðèòм, щî міñòèòü ðîзгàлужåííя, íàзèâàюòü аëãоритмом
з розãаëуженнÿм.
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РОЗГА ЛУ ЖЕННЯ В SCR ATCH 2

Ó

мîжíà âèêîðèñòàòè êîмàíäу

äля îðгàíі-

зàції пîâíîгî ðîзгàлужåííя і
äля îðгàíізàції íåпîâíîгî
ðîзгàлужåííя.
Пðèêлàäè òàêèх êîмàíä íàâåäåíî íà мàлюíêу 4.49.
У цèх ðîзгàлужåííях âèêîðèñòàíî
êîмàíäу
пåðåâіðêè
умîâè
з гðупè Дат
÷ики, у яêій мîжíà âіäêðèòè ñпèñîê
і âèбðàòè â íüîму пåâíу êлàâішу
äля íàòèñêàííя.
Нà мàлюíêу 4.50 íàâåäåíî пðèêлàä пðîåêòу з âèêîðèñòàííям ðîзгàлужåííя. У цüîму пðîåêòі âèêî- Мал. 4.49. Приклади розгал ень
Scratch 2
ðèñòàíî êîмàíäу пåðåâіðêè умîâè
з гðупè Дат÷ики.

Мал. 4.50. Проект з розгал

енн м

Піä чàñ âèêîíàííя íàâåäåíèх íà мàлюíêу 4.50 êîмàíä, яêщî òðèмàòè íàòèñíуòîю êлàâішу Про уск, âèêîíуâàòèмåòüñя êîмàíäà пåðåâіðêè умîâè
. ßêщî ðåзулüòàò
âèêîíàííя цієї êîмàíäè буäå Так, âèêîíàâåцü пîâåðíåòüñя âгîðу, à яêщî Íі,
òî пåðåміñòèòüñя íà 10 êðîêіâ упåðåä.
îб íàмàлюâàòè чåðâîíèй пðямîêуòíèê íà ені, ñліä (мàл. 4.51):
1. Âèбðàòè
ену â íèжíій ліâій
чàñòèíі âіêíà ñåðåäîâèщà.

Мал. 4.51. аданн нового тла
на Сцені
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2. Âèбðàòè íà âêлàäці Тëо êíîпêу Ìаë вати нове тëо .
3. Нàмàлюâàòè у âіêíі âбуäîâàíîгî гðàфічíîгî ðåäàêòîðà чåðâîíèй пðямîêуòíèê.
4. Âèбðàòè êíîпêу ÎÊ.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
ада÷а . Нà ені ðîзòàшîâàíèй âèêîíàâåцü Руди кіт і є зåлåíà
ñòіíà (мàл. 4.52). Піä чàñ íàòèñêàííя êлàâіші равору÷ âèêîíàâåцü
пîâèíåí ðухàòèñя â íàпðямêу ñòіíè. Кîлè âіí äîòîðêíåòüñя äî ñòіíè,
âіí мàє пîâåðíуòè âíèз і пåðåміñòèòèñя íà 30 êðîêіâ.
Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå ñåðåäîâèщå
.
2. Âèбåðіòü
ену â íèжíій ліâій чàñòèíі âіêíà.
3. Âèбåðіòü íà âêлàäці Тëо êíîпêу Ìаë вати нове тëо .
4. Нàмàлюйòå у âіêíі âбуäîâàíîгî гðàфічíîгî ðåäàêòîðà зåлåíèй пðямîêуòíèê (мàл. 4.52).

Мал. 4.52

5. Âèбåðіòü êíîпêу ÎÊ.
6. Âèбåðіòü
ра т у íèжíій ліâій чàñòèíі âіêíà.
7. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.52.
Вказівка Для âñòàíîâлåííя пîòðібíîгî êîлüîðу â пîлі êîмàíäè
ñліä:
1. Âèбðàòè пîлå з êîлüîðîм у цüîму блîці.
2. Âèбðàòè буäü-яêу òîчêу íà зåлåíîму пðямîêуòíèêу.
8. Зàпуñòіòü пðîåêò íà âèêîíàííя.
9. Нàòèñíіòü і òðèмàйòå íàòèñíуòîю êлàâішу равору÷.
10. Спîñòåðігàйòå зà äіямè âèêîíàâця. Зàпèшіòü їх êîðîòêî
â зîшèò.
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11. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 5 .
12. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
ада÷а . Сêлàñòè пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü зà íàòèñíуòîї
êлàâіші Про уск буäå пåðåміщуâàòèñя íà 10 êðîêіâ, яêщî âêàзіâíèê буäå âіä âèêîíàâця íà âіäñòàíі мåíшå íіж 100 êðîêіâ.
Для цüîгî:
1. Âіäêðèйòå ñåðåäîâèщå
.
2. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.53. Для цüîгî:
1. Ðîзміñòіòü
íà
Панеëі
скри тів блîê з êîмàíäîю
з гðупè Керувати.
2. Ðîзміñòіòü
íà
Панеëі
скри тів блîê з êîмàíäîю
з гðупè Керувати.

Мал. 4.53

3. Уñòàâòå â пîлå блîêà з êîмàíäîю ÿк о блîê
з гðуïè Î ератори.
блîê
з гðу4. Уñòàâòå â ліâå пîлå блîêà
ïè Дат÷ики.
5. Âіäêðèйòå ñпèñîê пîля îñòàííüîгî блîêà і âèбåðіòü вка
зівник миші.
чèñлî 100.
6. Уñòàâòå у пðàâå пîлå блîêà
7. Уñòàâòå у блîê з êîмàíäîю ÿк о блîê з êîмàíäîю
.
3. Зàпуñòіòü пðîåêò íà âèêîíàííя.
4. Нàòèñíіòü і òðèмàйòå íàòèñíуòîю êлàâішу Про уск.
5. Пåðåміщуйòå âêàзіâíèê, òî íàблèжàючè, òî âіääàляючè
йîгî âіäíîñíî âèêîíàâця.
6. Спîñòåðігàйòå зà äіямè âèêîíàâця. Кîðîòêî зàпèшіòü їх
у зîшèò.
7. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4 5 .
8. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
Найважливіше в цьому пункті
Розãаëуженнÿм íàзèâàюòü фðàгмåíò àлгîðèòму, щî міñòèòü êîмàíäу пåðåâіðêè умîâè òà пîñліäîâíîñòі êîмàíä, яêі буäуòü âèêîíуâàòèñя àбî íå âèêîíуâàòèñя зàлåжíî âіä ðåзулüòàòу âèêîíàííя
êîмàíäè пåðåâіðêè умîâè.
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Â àлгîðèòмàх âèêîðèñòîâуюòü ðîзгàлужåííя äâîх âèäіâ: овне
розãаëуженнÿ (мàл. 4.45) і не овне розãаëуженнÿ (мàл. 4.47).
Âèêîíàííя овного розгалуження âіäбуâàєòüñя òàê: âèêîíàâåцü
âèêîíує команду еревірки умови яêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї
êîмàíäè Так, òî âèêîíàâåцü âèêîíує осëідовність команд , піñля
чîгî пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà
àлгîðèòму яêщî ж ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї êîмàíäè Íі, òî âèêîíàâåцü âèêîíує осëідовність команд , піñля чîгî òàêîж пåðåхîäèòü äî
âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму.
Âèêîíàííя не овного розгалуження âіäбуâàєòüñя òàê: âèêîíàâåцü âèêîíує команду еревірки умови яêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя
цієї êîмàíäè Так, òî âèêîíàâåцü âèêîíує
осëідовність
команд, піñля чîгî пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму яêщî ж ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї
êîмàíäè Íі, òî âèêîíàâåцü îäðàзу пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї
êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму.
Àлгîðèòм, яêèй міñòèòü ðîзгàлужåííя, íàзèâàюòü аëãоритмом
з розãаëуженнÿми.
Ó
äля îðгàíізàції пîâíîгî ðîзгàлужåííя âèêîðèñòîâуюòü êîмàíäу
íя

êîмàíäу

, à äля îðгàíізàції íåпîâíîгî ðîзгàлужåí.

Дайте відповіді на запитання
1 . ßêèй фðàгмåíò àлгîðèòму íàзèâàюòü ðîзгàлужåííям
. ßêі äâà âèäè ðîзгàлужåííя âèêîðèñòîâуюòü â àлгîðèòмàх
3 . ßêèй âèгляä мàє блîê-ñхåмà пîâíîгî ðîзгàлужåííя ßê âèêîíуєòüñя òàêå ðîзгàлужåííя
4 . ßêèй âèгляä мàє блîê-ñхåмà íåпîâíîгî ðîзгàлужåííя ßê
âèêîíуєòüñя òàêå ðîзгàлужåííя
5*. ×èм âіäðізíяєòüñя ліíійíèй фðàгмåíò àлгîðèòму âіä ðîзгàлужåííя
6*. ×èм âіäðізíяєòüñя ðîзгàлужåííя âіä цèêлу з лічèлüíèêîм
7 . ßê îðгàíізуâàòè пîâíå ðîзгàлужåííя â
8 . ßê îðгàíізуâàòè íåпîâíå ðîзгàлужåííя â
Виконайте завдання
1 . Нàâåäіòü пðèêлàäè ðîзгàлужåíü з пðèðîäíèх яâèщ, з íàâêîлèшíüîгî жèòòя, з íàâчàлüíîї äіялüíîñòі.
*. Нàâåäіòü пðèêлàäè ðîзгàлужåíü піä чàñ зàñòîñуâàííя пðàâèл мàòåмàòèêè, уêðàїíñüêîї мîâè.
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3 . Âèêîíàйòå àлгîðèòм:
1. Зàäумàòè äâà цілèх чèñлà.
2. Обчèñлèòè ñуму зàäумàíèх чèñåл.
3. Пîðіâíяòè «Зíàйäåíà ñумà білüшà íіж 30».
4. ßêщî Так, пîâіäîмèòè « ілüшà» і âèêîíàòè êîмàíäу 5,
яêщî Íі, пîâіäîмèòè «Нå білüшà» і âèêîíàòè êîмàíäу 5.
5. Зàêіíчèòè âèêîíàííя àлгîðèòму.
4 . Âèêîíàйòå àлгîðèòм:
1. Зàäумàòè äâà цілèх чèñлà.
2. Обчèñлèòè äîбуòîê зàäумàíèх чèñåл.
3. Пîðіâíяòè «Зíàйäåíèй äîбуòîê äîðіâíює 100».
4. ßêщî Так, пîâіäîмèòè «Дîðіâíює» і âèêîíàòè êîмàíäу 5,
яêщî Íі, пîâіäîмèòè «Нå äîðіâíює» і âèêîíàòè êîмàíäу 5.
5. Зàêіíчèòè âèêîíàííя àлгîðèòму.
5 . Сêлàäіòü блîê-ñхåму àлгîðèòму, íàâåäåíîгî â зàâäàííі
№ 4. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм äля äâîх ðізíèх пàð цілèх
чèñåл. Піäбåðіòü ці пàðè òàê, щîб êîжíîгî ðàзу âèêîíàííя
àлгîðèòму âіäбуâàлîñя пî-ðізíîму.
6 . Сêлàäіòü блîê-ñхåму àлгîðèòму, íàâåäåíîгî â зàâäàííі
№ 3. Âèêîíàйòå цåй àлгîðèòм äля äâîх ðізíèх пàð цілèх
чèñåл. Піäбåðіòü ці пàðè òàê, щîб êîжíîгî ðàзу âèêîíàííя
àлгîðèòму âіäбуâàлîñя пî-ðізíîму.
7*. 9 îäíàêîâèх íà âèгляä мîíåò. Âіäîмî, щî ñåðåä íèх є îäíà
фàлüшèâà і âîíà лåгшà зà ñпðàâжíю. Сêлàäіòü блîê-ñхåму
àлгîðèòму âèяâлåííя фàлüшèâîї мîíåòè íàймåíшîю êілüêіñòю зâàжуâàíü íà шàлüêîâèх òåðåзàх бåз гèð.
8 . Сêлàäіòü пðîåêò у ñåðåäîâèщі
, піä чàñ âèêîíàííя
яêîгî âèêîíàâåцü пðîйäå âíèз 40 êðîêіâ зà íàòèñíåíîї êлàâіші стріëка вниз. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі
з імåíåм завданнÿ 4.5. .
, піä чàñ âèêîíàí9 . Сêлàäіòü пðîåêò у ñåðåäîâèщі
íя яêîгî зà íàòèñíåíîї êлàâіші стріëка в раво âèêîíàâåцü
îбійäå пåðåшêîäу ñèíüîгî êîлüîðу (мàл. 4.54). Збåðåжіòü
пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4.5. .

Мал. 4.54. Сцена з перешкодою
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4.6. ЦИКЛИ З ПЕРЕДУМОВОЮ
. î òàêå цèêлè
. ßêèй âèгляä мàє êîмàíäà цèêлу з лічèлüíèêîм
3. î òàêå òілî цèêлу
ЦИК Л З ПЕРЕ ДУМОВОЮ

Ðîзгляíåмî òàêу зàäàчу.
ада÷а .
äіжêà, âіäðî і êîлîäязü з âîäîю. Âèêîðèñòîâуючè
âіäðî, íàпîâíèòè äіжêу âîäîю.
Мè âжå ðîзгляäàлè àíàлîгічíу зàäàчу íà зàпîâíåííя äіжêè âîäîю.
Àлå òàм булî âіäîмî, щî äіжêà пîðîжíя, ємíіñòü âіäðà ñòàíîâèòü 10 л
і äіжêè 50 л. Òîму â òій зàäàчі мîжíà булî îäðàзу âèзíàчèòè, щî
êîмàíäè òілà цèêлу пîâòîðюâàòèмуòüñя 5 ðàзіâ.
Оñêілüêè â цій зàäàчі íå âіäîмî, íі яêà êілüêіñòü âîäè â äіжці,
íі яêà ємíіñòü äіжêè, íі яêà ємíіñòü âіäðà, òî àíàлîгічíèй âèñíîâîê òуò зðîбèòè íåмîжлèâî.
Ðîзгляíåмî òîгî ñàмîгî âèêîíàâця із ñèñòåмîю êîмàíä:
1) Нàпîâíèòè âіäðî âîäîю з êîлîäязя.
2) Âèлèòè âîäу з âіäðà â äіжêу.
3) Пåðåâіðèòè умîâу «Діжêà íåпîâíà ».
Àлгîðèòм ðîзâ’язуâàííя цієї зàäàчі äля ðîзгляíуòîгî âèêîíàâця
âèгляäàòèмå òàê:
1. Пåðåâіðèòè умîâу «Діжêà íåпîâíà ».
2. ßêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя пîпåðåäíüîї êîмàíäè Так, âèêîíàòè êîмàíäу 3, інакше (òîбòî яêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя
пîпåðåäíüîї êîмàíäè Íі), âèêîíàòè êîмàíäу 6.
3. Нàпîâíèòè âіäðî âîäîю з êîлîäязя.
4. Âèлèòè âîäу з âіäðà â äіжêу.
5. Âèêîíàòè êîмàíäу 1.
6. Зàêіíчèòè âèêîíàííя àлгîðèòму.
Нà мàлюíêу 4.55 íàâåäåíî блîê-ñхåму цüîгî àлгîðèòму.
У цüîму àлгîðèòмі êîмàíäè 3 5 мîжуòü буòè âèêîíàíі білüшå
îäíîгî ðàзу і òîму уòâîðююòü òілî цèêлу. ×åðгîâå âèêîíàííя цèх
êîмàíä зàлåжèòü âіä ðåзулüòàòу âèêîíàííя êîмàíäè пåðåâіðêè
умîâè «Діжêà íåпîâíà » у êîмàíäі 1. ßêщî цåй ðåзулüòàò Так, òî
êîмàíäè 3 5 âèêîíуюòüñя щå ðàз, яêщî ж Íі, òî ці êîмàíäè білüшå íå âèêîíуюòüñя.
Зверта мо вашу увагу
Команди тіëа икëу саме ìîæóòü áóòè âèêîíàíі áіëüøå íіæ
îäèí ðàç, а не îáîâ’ÿçêîâî âèêîíóþòüñÿ áіëüøå íіæ îäèí ðàç.
Адже розміри відра та діжки можуть бути такі, о ри ершому
ж виëиванні води з відра в діжку вона на овнитьсÿ, і виконаннÿ
аëãоритму закін÷итьсÿ.
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Пîчàòîê

Ні

Òàê

Діжêà
íåпîâíà

Нàпîâíèòè âіäðî
âîäîю з êîлîäязя
Âèлèòè âîäу
з âіäðà â äіжêу

Кіíåцü
Мал. 4.55. лок-схема алгоритм наповненн ді ки водою

Крім тоãо, діжка може одразу бути овно . У такому разі ко
манди тіëа икëу íå âèêîíóâàòèìóòüñÿ æîäíîãî ðàçó.
Ðîзгляíуòèй âèщå цèêл íàзèâàюòü икëом з ередумово .
Зàгàлüíèй âèгляä цèêлу з пåðåäумîâîю íàâåäåíî íà мàлюíêу
4.56. Âèêîíàííя òàêîгî цèêлу âіäбуâàєòüñя òàê: âèêîíàâåцü âèêîíує команду еревірки умови яêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї
êîмàíäè Так, òî âèêîíàâåцü âèêîíує команди тіëа икëу, піñля
чîгî зíîâу âèêîíує команду еревірки умови яêщî ж ðåзулüòàò
âèêîíàííя êîмàíäè пåðåâіðêè умîâè Íі, òî âèêîíàâåцü пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму.

Ні

Пåðåâіðêà
умîâè

Òàê

Кîмàíäè
òілà цèêлу

Мал. 4.56. лок-схема икл з перед мовою
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ЦИК ЛИ З ПЕРЕ ДУМОВОЮ В SCR ATCH 2

Ó

äля îðгàíізàції цèêлу з пåðåäумîâîю мîжíà âèêî-

ðèñòàòè êîмàíäу
Нàпðèêлàä,

з гðупè Керувати.
âèêîíуючè

êîмàíäу

цèêлу

з

пåðåäумîâîю

, âèêîíàâåцü пåðåâіðяє умîâу не
доторка тьсÿ межі. ßêщî ðåзулüòàò цієї пåðåâіðêè Так, âèêîíуєòüñя êîмàíäà òілà цèêлу еремістити на 10 кроків. Піñля чîгî зíîâу
пåðåâіðяєòüñя умîâà не доторка тьсÿ межі. ßê òілüêè âèêîíàâåцü
доторкнетьсÿ межі, âèêîíàííя êîмàíäè цèêлу з пåðåäумîâîю зàâåðшуєòüñя і âèêîíàâåцü зупèíèòüñя біля мåжі.
Ó
мîжíà îðгàíізуâàòè âèêîíàííя òàê зâàíîгî безумов
. Кîноãо икëу. Для цüîгî мîжíà âèêîðèñòàòè êîмàíäу
мàíäè òілà òàêîгî цèêлу буäуòü âèêîíуâàòèñя äî мîмåíòу, êîлè
êîðèñòуâàч íàòèñíå êíîпêу у инити
у пðàâîму âåðхíüîму
êуòі íàä
ено , щî пåðåðâå âèêîíàííя пðîгðàмè.

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
без еки житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå ñåðåäîâèщå
.
2. Ðîзміñòіòü Рудоãо кота âñåðåäèíі
ени.
3. Ðîзміñòіòü íà Панеëі скри тів êîмàíäè, íàâåäåíі íà мàлюíêу 4.57.

Мал. 4.57

4. Âіäêðèйòå іíфîðмàцію пðî ñпðàйò і âèбåðіòü êíîпêу
, щîб
âèêîíàâåцü íå пîâåðòàâñя äîгîðè íîгàмè.
5. Âèêîíàйòå пðîåêò.
6. Зàпèшіòü у зîшèò, яêі äії âèêîíує âèêîíàâåцü.
7. Нàòèñíіòü êлàâішу Про уск. Зàпèшіòü у зîшèò, щî піñля
цüîгî âіäбулîñя з âèêîíàâцåм і чîму.
8. Зàміíіòü у êîмàíäі цèêлу з пåðåäумîâîю êлàâішу Про уск
íà êлàâішу стріëка вãору.
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9. Дîäàйòå äî äàíîгî àлгîðèòму êîмàíäè, щîб âèêîíàâåцü ðухàâñя у âåðòèêàлüíîму íàпðямêу, пîêè íå буäå íàòèñíуòî
êлàâішу стріëка равору÷ (мàл. 4.58).

Мал. 4.58

10. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4
.
11. Âèêîðèñòàйòå êîмàíäу цèêлу завжди, щîб âèêîíàâåцü ðухàâñя òî â гîðèзîíòàлüíîму íàпðямêу, òî у âåðòèêàлüíîму,
пîêè íå буäå íàòèñíуòî êíîпêу у инити (мàл. 4.59).

Мал. 4.59

12. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм в рава
4
.
13. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
Найважливіше в цьому пункті
лîê-ñхåму икëу з ередумово íàâåäåíî íà мàлюíêу 4.56.
Âèêîíàííя цüîгî цèêлу âіäбуâàєòüñя òàê: âèêîíàâåцü âèêîíує
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êîмàíäу еревірки умови яêщî ðåзулüòàò âèêîíàííя цієї êîмàíäè
Так, òî âèêîíàâåцü âèêîíує команди тіëа икëу, піñля чîгî зíîâу
âèêîíує команду еревірки умови яêщî ж ðåзулüòàò âèêîíàííя
êîмàíäè пåðåâіðêè умîâè Íі, òî âèêîíàâåцü пåðåхîäèòü äî âèêîíàííя пåðшîї êîмàíäè íàñòупíîгî фðàгмåíòà àлгîðèòму.
Кîмàíäè òілà цèêлу з пåðåäумîâîю ñàмå можуть бути викона
ні більше ніж один раз, à íå обов язково виконуються більше ніж
один раз. Àäжå ðåзулüòàò âèêîíàííя êîмàíäè пåðåâіðêè умîâè пåðшèй ðàз мîжå буòè Так, à äðугèй ðàз Íі, і âèêîíàííя цèêлу піñля цüîгî пðèпèíяєòüñя.
Кðім òîгî, êîмàíäè òілà цèêлу з пåðåäумîâîю мîжуòü не вико
нуватися жодного разу. Àäжå ðåзулüòàò âèêîíàííя êîмàíäè пåðåâіðêè умîâè âжå й пåðшîгî ðàзу мîжå буòè Íі, і âèêîíàííя цèêлу
îäðàзу пðèпèíяєòüñя.
Ó
äля îðгàíізàції цèêлу з пåðåäумîâîю мîжíà âèêîðèñòàòè êîмàíäу

з гðупè Керувати.

Дайте відповіді на запитання
1.
.
3.
4.
5.
6*.
7*.
8.
9.

î òàêå цèêл â àлгîðèòмі
ßêèй âèгляä мàє блîê-ñхåмà цèêлу з пåðåäумîâîю
ßê âèêîíуєòüñя цèêл з пåðåäумîâîю
Âіä чîгî зàлåжèòü êілüêіñòü âèêîíàíü цèêлу з пåðåäумîâîю
×è мîжуòü êîмàíäè òілà цèêлу з пåðåäумîâîю íå âèêîíуâàòèñя жîäíîгî ðàзу Пîяñíіòü ñâîю âіäпîâіäü, пðîілюñòðуйòå пîяñíåííя пðèêлàäàмè.
×è мîжå âèêîíàííя цèêлу з пåðåäумîâîю íіêîлè íå зàêіíчèòèñя Пîяñíіòü ñâîю âіäпîâіäü, пðîілюñòðуйòå пîяñíåííя
пðèêлàäàмè.
î ñпілüíîгî і чèм âіäðізíяюòüñя цèêл з лічèлüíèêîм
і цèêл з пåðåäумîâîю
ßê âèêîíуєòüñя цèêл з пåðåäумîâîю â
ßê îðгàíізуâàòè â
бåзумîâíèй цèêл

Виконайте завдання
1*. Пîðіâíяйòå âèêîíàííя ñліäуâàííя, ðîзгàлужåííя, цèêлу.
*. Пîðіâíяйòå âèêîíàííя цèêлу з лічèлüíèêîм і цèêлу з пåðåäумîâîю.
3 . Олåíêà збèðàє їñòіâíі гðèбè â êîшèê. Сêлàäіòü блîê-ñхåму
íàпîâíåííя êîшèêà їñòіâíèмè гðèбàмè.
4 . У êàñі êіíîòåàòðу зàлèшèлàñя пåâíà êілüêіñòü êâèòêіâ íà
íàйблèжчèй ñåàíñ. Сêлàäіòü блîê-ñхåму àлгîðèòму пðîäàжу цèх êâèòêіâ.
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5 . Âèêîíàâåцü ðîзòàшîâàíèй біля ліâîї мåжі
ени, пðàâîðуч
âіä íüîгî зíàхîäèòüñя зåлåíà пåðåшêîäà. Сêлàäіòü пðîåêò,
у яêîму âèêîíàâåцü äійäå äî пåðåшêîäè і зупèíèòüñя. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ
4. .5.
6 . Âèêîíàâåцü ðîзòàшîâàíèй біля пðàâîї мåжі
ени, ліâîðуч
âіä íüîгî зíàхîäèòüñя чåðâîíà пåðåшêîäà. Сêлàäіòü пðîåêò,
у яêîму âèêîíàâåцü äійäå äî пåðåшêîäè і зупèíèòüñя. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4. . .
7 . Âèêîíàâåцü ðîзòàшîâàíèй біля ліâîї мåжі
ени, пðàâîðуч
âіä íüîгî зíàхîäèòüñя зåлåíà пåðåшêîäà. Сêлàäіòü пðîåêò,
у яêîму âèêîíàâåцü äійäå äî пåðåшêîäè, îбійäå її і äійäå äî
пðàâîї мåжі
ени. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм завданнÿ 4. .7.
8 . Âèêîíàâåцü ðîзòàшîâàíèй біля пðàâîї мåжі
ени, ліâîðуч
âіä íüîгî зíàхîäèòüñя ñèíя пåðåшêîäà. Сêлàäіòü пðîåêò,
у яêîму âèêîíàâåцü äійäå äî пåðåшêîäè, îбійäå її і äійäå äî
ліâîї мåжі
ени. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі
з імåíåм завданнÿ 4. . .

ПÐÀКÒÈ×НÀ ÐО ОÒÀ № 6
«Складання та виконання проектів із циклами»

Уваãа
ід час роботи з ком ютером дотриму теся вимог
бåзпåêè житт діяльності та санітарно гігі нічних норм
1. Âіäêðèйòå ñåðåäîâèщå
.
2. Âіäêðèйòå фàйл тëо
äля
ени.
3. Ðîзміñòіòü íà
ені âèêîíàâця Рибка.
4. Сêлàäіòü пðîåêò, у яêîму âèêîíàâåцü пåðåміщуєòüñя â гîðèзîíòàлüíîму íàпðямêу äî íàòèñíåííя êлàâіші 1.
5. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм ракти÷на
.
6. Âіäêðèйòå фàйл тëо
äля
ени.
7. Ðîзміñòіòü біля пðîòèлåжíèх мåж
ени пî îäíîму âèêîíàâцю.
8. Сêлàäіòü пðîåêò, у яêîму âèêîíàâці ðухàюòüñя íàзуñòðіч
îäèí îäíîму äî íàòèñíåííя êлàâіші Про уск.
9. Збåðåжіòü пðîåêò у âàшій пàпці у фàйлі з імåíåм ракти÷на
.
10. Зàêðèйòå âіêíî ñåðåäîâèщà
.
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ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ
ДОТРИМУЙСЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ
ПРИ РОБОТІ З КОМП’ЮТЕРОМ

Спина повністю спирається на
спинку стільця

Відстань до екрана
40 80 см
5

7о

Готуючись до роботи
з комп’ютером,
наведи лад на столі

40

Тримай комп’ютер
у чистоті. Протирай його
спеціальною серветкою

80 см

Пальці рук
трохи зігнуті
вниз

Відстань від очей
до екрана 40 80 см

Робоче місце повинно бути
зручним

Не торкайся задньої панелі
монітора і системного блока

Після 15 хвилин роботи
з комп’ютером зроби
перерву, розімнися

Лікті зігнуті
під кутом,
трохи
більшим
за 90о

Ступні ніг розташовуються на підлозі
або на спеціальній підставці
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ВОНИ БУЛИ ПЕРШИМИ

1991 рік

1982 рік

Перший український
персональний комп’ютер

Перший кишеньковий
комп’ютер

Розробник: Psion
Модель: Psion Organizer

Розробник: Електронмаш
Модель: Поиск-1

1999 рік

Перший нетбук

Розробник: Psion
Модель: Psion Netbook

1976 рік

Перший персональний
комп’ютер Apple

Розробник: Apple Computer
Модель: Apple 1

1981 рік

Перший ноутбук

Розробник: Grid Systems
Модель: Grid Compass

1984 рік
1975 рік

Перший персональний
комп’ютер

Розробник: фірма MITS
Модель: Altair 8800

Перший радянський персональний
комп’ютер

Розробник: НДІ обчислювальних
комплексів
Модель: Агат

1993 рік

Перший комунікатор

Розробник: IBM і Bell South
Модель: IBM Simon Personal
Communicator

1981 рік

Перший персональний комп’ютер IBM

Розробник: IBM
Модель: IBM PC

1984 рік

Перший комп’ютер серії Macintosh

Розробник: Apple Computer
Модель: Macintosh
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1993 рік

Перший планшетний ПК

Розробник: EO (AT&T,
Mitshubishi, GO Corp.)
Модель: EO Communicator 440

