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1. Вступ 

Операційна система призначена забезпечувати взаємодію користувача, устаткування і 

програм. Вона не зобов'язана виконувати прикладні задачі. Проте, до Windows  доданий 

набір прикладних програм, за допомогою яких можна вирішувати деякі найпростіші 

повсякденні задачі, якщо на комп'ютері немає більш потужних програмних засобів. Такі 

програми, що постачаються разом із Windows, називають стандартними додатками. З ними 

працювати простіше, проте можливості їх обмежені.  

2. Програма Блокнот 

 Блокнот - найпростіший текстовий редактор, який часто вживають для перегляду 

текстових файлів (у форматі .txt і деяких інших) та для створення невеликих текстових 

документів - пояснювальних записок, супроводжувальної технічної документації. У Блокноті 

зручно  готувати тексти Web-сторінок на мові HTML, що розглядається в темі 15. Файли 

документів набагато менші, ніж файли з тим самим текстом, виготовлені текстовим 

процесором Word. Блокнот запускається командою ПУСК > ПРОГРАММЫ > 

СТАНДАРТНЫЕ > БЛОКНОТ  або подвійним кліком по ярлику Блокнота.   

Текст вводять за допомогою клавіатури. Для введення прописних букв використовують 

клавішу SHIFT. Якщо потрібно ввести довгий ряд прописних символів, клавіатуру 

переключають клавішею CAPS LOCK. 

Коли рядок тексту досягає правої границі вікна, він може автоматично перетікати на 

новий рядок, або продовжуватися далі. Щоб включити (або відключити) режим 

автоматичного перетоку тексту, виконують команду ПРАВКА > ПЕРЕНОС ПО СЛОВАМ. 

Для обривання рядка в заданому місці та переходу у наступний рядок натискають клавішу 

ENTER. 

Поняття курсору. Місце документа, у яке відбувається введення тексту (точка вводу) 

відзначається на екрані вертикальною рискою, яку називають курсором. Курсор і укажчик 

миші - це різні поняття. Укажчик миші - активний елемент управління, а курсор - це тільки 

маркер, що не виходить за межі документа. 

Переключення між російською, латинською та українською розкладками. Робиться 

загальносистемним способом, тобто, метод переключення між символьними наборами не 

залежить від конкретної програми, а виконується у всіх програмах однаково. Це функція 

операційної системи. Довідатися, якою комбінацією клавіш переключаються розкладки 

клавіатури, можна засобами настроювання клавіатури: ПУСК > НАСТРОЙКА > ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ > КЛАВИАТУРА (див. тему 5, п. Настроювання клавіатури). 

Переключати розкладки можна також кліком миші по індикатору на панелі задач (рис. 1) 
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Вибір шрифта. Розмір і форма символів мови визначаються використаним шрифтом. У 

Блокноті не можна використовувати різні шрифти в одному документі, але вибрати один 

шрифт для відображення документа він дозволяє. Це виконується командою ПРАВКА > 

ШРИФТ, після якого відкривається системне діалогове вікно ВИБОР ШРИФТА. У списку 

НАЧЕРТАНИЕ можна задати накреслення для обраного шрифту. Використовують чотири 

типи накреслення: звичайне, курсив, напівжирне і напівжирний курсив. У списку РАЗМЕР 

вибирають розмір шрифту. Розміри шрифтів вимірюються в пунктах. Пункт - це 

типографська одиниця виміру, яка дорівнює 1/72 дюйма (0,353 мм). Зазвичай 

використовують шрифти у 12 - 14 пунктів. 

Збереження створеного документа. Створений документ зберігають на твердому чи 

гнучкому магнітному диску у вигляді нового файлу. При збереженні слід вказати ім'я файлу. 

Якщо цього не зробити, він збережеться під ім'ям Безымянный.txt. Для збереження нового 

документу служить команда ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ КАК. По цій команді відкривається 

діалогове вікно СОХРАНЕНИЕ. У ньому вибирають папку, де планується зберігати файл, і 

дають йому ім'я. Прийоми збереження файлів однакові для всіх додатків Windows. Папкою, у 

яку редактор Блокнот зберігає документи за умовчанням, служить папка МОИ 

ДОКУМЕНТЫ. Більшість додатків Windows пропонують за умовчанням зберігати саме в цю 

папку. У ній можна створити кілька внутрішніх папок для роздільного збереження 

документів, що підбирають туди  за тією чи іншою ознакою. Папка МОИ ДОКУМЕНТЫ 

зручна й тим, що якщо з одним комп'ютером працюють кілька осіб і при запуску операційної 

системи кожен користувач проходить реєстрацію, то система створює кожному свою 

особисту папку МОИ ДОКУМЕНТЫ.  

Якщо запропонована за умовчанням папка МОИ ДОКУМЕНТЫ відповідає бажанню 

автора, то залишається тільки ввести ім'я файлу в поле ИМЯ ФАЙЛА і клікнути по кнопці 

СОХРАНИТЬ. Якщо в цій папці потрібно створити нову папку, треба використовувати 

кнопку СОЗДАТЬ НОВУЮ ПАПКУ і дати новій папці  ім'я. 

Якщо ж для збереження документу потрібна папка, відмінна від папки \МОИ 

ДОКУМЕНТЫ, її треба розшукати. Для цього клікнути по розкриваючій кнопці праворуч 

біля поля ПАПКА. 

Рис. 1. Індикатор розкладки на панелі задач 

Індикатор розкладки на панелі задач 
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Прийоми редагування документів. Редагування - зміна вже існуючих документів. Його 

починають із відкриття документа. Для цього служить команда ФАЙЛ > ОТКРЫТЬ. По цій 

команді на екрані з'являється стандартне діалогове вікно ОТКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА . Як і 

вікно СОХРАНЕНИЕ, воно однакове у всіх додатках Windows. За умовчанням вікно 

ОТКРЫТИЕ ДОКУМЕНТА відкривається на папку МОИ ДОКУМЕНТЫ. Якщо потрібний 

документ знаходиться в іншій папці, її треба розшукати і розкрити. 

У Блокноті можна виконувати операції над блоками. Виділяють блоки протяганням миші 

або клавіатурною комбінацією Shift→, Shift←, Shift↑ , Shift↓.  Наприклад, для вилучення 

великого блоку тексту спочатку виділяють текстовий блок, а потім натискають клавішу 

DELETE . 

Виділені фрагменти тексту можна копіювати та переміщати - через буфер обміну Windows 

або через контекстне меню виділеного блоку. 

Програма Блокнот не дозволяє працювати більш ніж з одним документом, але її можна 

запустити кілька разів і мати на екрані  кілька вікон програми з різними документами. 

Перенос текстових фрагментів через буфер обміну можливий не тільки і одному вікні, але і 

між вікнами. 

Збереження відредагованого документа. Збереження документа, що пройшов 

редагування, відрізняється від збереження нового документа тим, що файл цього документа 

вже існує і не треба вибирати папку і давати файлу ім'я. Для його збереження досить дати 

команду ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ, і нова копія документу замістить стару. Однак бувають 

випадки, коли стару копію документа не слід заміщати. У цьому випадку документ 

зберігають або в іншу папку, або під іншим ім'ям, У цьому випадку порядок дій той же, що і 

при збереженні нового документа командою СОХРАНИТЬ КАК. Після цієї команди 

лишається відкритим для редагування той документ, файл якого одержав нове ім‘я. 

При натисканні на клавіші F5 у документ автоматично вдруковується поточні час і дата.  

3. Текстовий процесор WordPad 

Текстові процесори, як і текстові редактори, служать для створення, редагування і 

перегляду текстових документів. Однак вони виконують важливу додаткову функцію - 

форматування документів. Під форматуванням розуміють оформлення документів 

застосуванням кількох шрифтових наборів, використанням методів вирівнювання тексту, 

вбудовуванням у текстовий документ об'єктів іншої природи, наприклад малюнків, а також 

контролем за обтіканням графіки текстом. У стандартний комплект Windows входить 

текстовий процесор WordPad, що  є «полегшеною» версією набагато більш потужного 

текстового процесора Word. Робоче вікно програми представлене на рис. 2.  
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Встановлення параметрів сторінки. На відміну від текстового редактора Блокнот вікно 

текстового процесора містить додаткову панель ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. Форматують 

документ з метою одержання повноцінного друкованого примірника. Роботу в текстових 

процесорах починають з завдання параметрів друкованої сторінки. Параметри сторінки 

задають у діалоговому вікні ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ (ФАЙЛ > ПАРАМЕТРЫ 

СТРАНИЦЫ). Параметри друкованої сторінки встановлюють виконувати відповідно до типу 

принтера. Якщо на комп‘ютері встановлено кілька принтерів, то вибору принтера можна 

вжити кнопку ПРИНТЕР у діалоговому вікні ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ. Потім вибирають 

параметри друкованої сторінки та орієнтацію (“книга” чи “альбом”). Розміри паперового 

листа  вибирають у списку РАЗМЕР. В нашій країні стандартний машинописний лист має 

формат А4 (210 на 297 мм).  

Встановлення параметрів абзацу. Параметри абзацу встановлюють в діалоговому вікні 

АБЗАЦ, що відкривається командою ФОРМАТ > АБЗАЦ. Тут можна задати такі параметри 

(одиниці вимірювання “см” треба вилучати, інакше буде повідомлення про помилку): 

- величини відступів від лівого та правого полів; 

-  величину спеціального відступу для першого рядка абзацу; 

-  метод вирівнювання: по лівому полю, по центру і по правому полю. 

Лінійка для 
настроювання 
параметрів абзацу 

Движок відступу 
абзацу 

Рис.  2 . Вікно текстового редактора WordPad 

Панель 
форматування 

Кнопка 
вирівнювання по 
лівому краю 

Кнопка 
віміни дії 
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 Відступи можна задати також за допомогою лінійки, яка розташована у вікні над верхнім 

краєм документу. Метод вирівнювання можна задати також  за допомогою кнопок 

форматування. WordPad не має засобів для вирівнювання тексту «по формату» - так 

називається метод вирівнювання, при якому текст вирівнюється і по лівому, і по правому 

полях одночасно. Для наших  документів цей метод є стандартним. Він передбачений у 

текстовому процесорі Word. 

Встановлення параметрів шрифтового набору. Тип шрифту, його розмір і накреслення 

можна задати за допомогою рядка меню (команда ФОРМАТ) і за допомогою елементів 

управління, представлених на панелі форматування. На відміну від редактора Блокнот, 

WordPad дозволяє застосовувати шрифтове оформлення як до всього документа в цілому, так 

і до окремих, попередньо виділених фрагментів. 

Створення маркірованих списків. Створення маркірованих списків - характерна 

можливість більшості текстових процесорів. У програмі WordPad перший рядок 

маркірованого списку створюється командою (ФОРМАТ > МАРКЕР) чи кліком по кнопці 

МАРКЕРЫ  на панелі форматування. 

Наступні рядки автоматично одержують маркер після натискання клавіші ENTER. Для 

припинення маркірування треба повторити команду ще раз. 

Управління табуляцією. Режим табуляції визначає характер лінійного зсуву текстового 

курсору в рядку при послідовних натисканнях клавіші TAB. Табуляцію вживають в тих 

випадках, коли є необхідність оформлення тексту рівними стовпчиками, наприклад при 

створенні таблиць. Позиції табуляції задають у діалоговому вікні ТАБУЛЯЦИЯ (ФОРМАТ > 

ТАБУЛЯЦИЯ). Координати позиції табуляції задаються в сантиметрах і виміряються від 

лівого поля. Наприклад, якщо задати три позиції (5 см, 10 см і 15 см), то при натисканні 

клавіші TAB текстовий курсор у залежності від поточного положення зміщається праворуч 

до найближчої позиції табуляції.  

Пошук і заміна текстових фрагментів. Засоби пошуку і заміни текстового фрагмента - 

обов'язковий елемент текстових процесорів. У програмі WordPad засіб пошуку запускають 

командою ПРАВКА > НАЙТИ. Текстовий фрагмент, що підлягає пошуку, вводять у поле 

ОБРАЗЕЦ, а процес пошуку запускають кліком по кнопці НАЙТИ ДАЛЕЕ. Установкою 

прапорців ТОЛЬКО СЛОВО ЦЕЛИКОМ і С УЧЕТОМ РЕГИСТРА настроюють особливості 

пошуку. 

Пошук з одночасною заміною запускають командою ПРАВКА > ЗАМЕНИТЬ. 

Розшукуваний фрагмент вводять у поле ОБРАЗЕЦ, а фрагмент, що заміщується - у поле 

ЗАМЕНИТЬ НА. Пошук виконують командою НАЙТИ ДАЛЕЕ, заміну фрагмента — 

командою ЗАМЕНИТЬ, а глобальну заміну по всьому тексту - командою ЗАМЕНИТЬ ВСЕ. 
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Можливість автоматичної заміни використовують для автоматизації введення тексту і 

редагування. Так, наприклад, якщо при введенні тексту набирати слова в скороченому виді: 

к-р, к-ра, к-рів і т.п., а потім по всьому тексту замінити к-р на комп'ютер, те можна скоротити 

обсяг вводу з клавіатури. У такий же спосіб правлять систематичні помилки,  тобто такі, що 

повторюються по всьому документу. 

Невірно виконану дію можна відмінити кнопкою відміни (рис. 2). 

Копіювання, вирізування, вставка. Виділений фрагмент можна вирізати, натиснувши 

кнопку ВЫРЕЗАТЬ (рис. 2) або по Ctrl+X, cкопіювати у буфер (кнопка КОПИРОВАТЬ або 

по  Ctrl+C), вставити в інше місце того ж документу (кнопка ВСТАВИТЬ або по Ctrl+V), 

вставити у інший документ (відкривши той документ і виконавши ту ж саму команду. Так 

само можна взяти у буфер фрагмент з іншого документу (текст, малюнок) і вставити у 

документ WordPad. 

4. Графічний редактор Paint 

Графічними називають редактори, призначені для створення і редагування зображень. 

Додаток Paint - найпростіший графічний редактор. Його можливості обмежені, але завдяки 

простоті і доступності залишається необхідним компонентом операційної системи. 

Засвоєння принципів управління цією програмою допомагає засвоювати інші, більш потужні 

засоби роботи з графікою. Програма запускається командою ПУСК > ПРОГРАММЫ > 

СТАНДАРТНЫЕ > PAINT або подвійним кліком по ярлику чи по значку виготовленого цим 

додатком документу. Документи Paint мають розширення .bmp. 

Paint є редактором растрової графіки. Крім редакторів растрової графіки існують ще 

редактори векторної графіки. У растровій графіці найдрібнішим елементом зображення є 

точка, якій на екрані відповідає екранна точка (піксел). Найдрібнішим елементом векторної 

графіки є лінія, що описується  математичним виразом. Робоче вікно Paint представлене на 

рис. 3. До складу його елементів управління входить рядок меню. Через п. меню ВИД можна 

поставити інші елементи управління: панель інструментів та колірну палітру, а також 

поставити рядок стану (рис. 3). Кнопки панелі інструментів служать для виклику 

креслярсько-графічних інструментів. На палітрі настроювання можна вибрати параметри 

інструмента (товщину лінії, форму відбитку, метод заповнення фігури і т.п.). Елементи 

колірної палітри служать для вибору основного кольору зображення (кліком лівої кнопки) і 

альтернативного (кліком правої кнопки). Основним кольором працюють з притиснутою 

лівою кнопкою, а альтернативним – правою. Альтернативний грає роль кольору підложки: 

він буде з‘являтися, коли працюють інструментом ЛАСТИК або коли частину малюнку 

виріжуть.  

 



Тема_6_Станд_додатки_Windows_ч_1_укр_.doc 9 
 

Встановлення 

розміру робочої 

області. Перед 

початком роботи 

слід хоча б 

приблизно задати 

розміри майбутнього 

малюнка. Розміри 

задають у полях 

ШИРИНА і 

ВЫСОТА 

діалогового вікна 

АТРИБУТИ 

(РИСУНОК > 

АТРИБУТИ). До 

введення розмірів 

слід вибрати 

одиницю виміру: ДЮЙМИ;  СМ (сантиметри); ТОЧКИ (піксели). Розмір у сантиметрах 

задають тоді,  коли передбачається виводити малюнок на принтер чи вставляти його на 

сторінку з текстовим документом. Коли малюнок призначений для відтворення на екрані, за 

одиницю виміру вибирають точки (піксели). Наприклад, якщо малюнок готується як фон 

Робочого столу, його розміри слід прийняти рівними величині екранного дозволу монітора 

(640x480; 800x600; 1024x768 точок і т.д.).  

Креслярсько-графічні інструменти. Всі інструменти, крім ЛАСТИКУ, малюють 

основним кольором, який вибирається кліком лівої кнопки в палітрі фарб. Ластик стирає 

зображення, заміняючи його альтернативним кольором. 

Інструмент ЛИНИЯ призначений для малювання прямих. Лінії малюють протяганням 

миші. Щоб лінія вийшла «строгою» (вертикальною, горизонтальною чи похилою під кутом 

45°), при її кресленні слід тримати натиснутою клавішу SHIFT. Інструмент КАРАНДАШ 

призначений для малювання довільних ліній. Товщину лінії вибирають у палітрі 

настроювання (рис. 3).  

Інструмент КРИВАЯ служить для побудови гладких кривих ліній. Товщину попередньо 

вибирають у палітрі настроювання. Побудова виробляється в три прийоми. Спочатку 

методом протягання проводять пряму лінію, потім кліком і протяганням осторонь від лінії 

задають перший і другий радіуси кривизни. Крива має два радіуси кривизни й одну точку 

Панель 
інструментів 

Настроювання 
палітри 

Палітра Рядок 
стану 

Палітра 
настроювання 
інструментів 

Рис. 3. Вікно графічного редактора Paint. 

 

Панель 
інструментів 

Основний  
колір  Альтернативний 

колір  
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перегину. Її рівняння описується поліномом третього порядку спеціального виду (крива 

Без‘є). 

Інструмент КИСТЬ служить для вільного малювання довільних кривих, як  і 

КАРАНДАШ, а також для малювання методом набивання. Спочатку вибирають форму кисті 

в палітрі настроювання. Набивання виконують кліками лівої кнопки миші  по малюнку без 

протягання миші. 

Інструмент РАСПЫЛИТЕЛЬ служить для вільного малювання методами протягування і 

набивання. Форму плями вибирають у палітрі настроювання. 

Інструментом  ПРЯМОУГОЛЬНИК малюють прямокутні фігури протяганням миші. У 

палітрі настроювання можна вибрати метод заповнення прямокутника. Можливі три 

варіанти: БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ (малюється тільки рамка), ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНИМ 

ЦВЕТОМ, ЗАПОВНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИМ КОЛЬОРОМ  

Якщо при створенні прямокутника тримати натиснутою клавішу SHIFT, утвориться 

правильна фігура. Правильним прямокутником  є квадрат. 

Аналогічний інструмент ОКРУГЛЕННЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНИК діє  так само, але при 

цьому виходить прямокутник з округленими кутами. 

Інструментом  МНОГОУГОЛЬНИК малюють довільні багатокутники серією послідовних 

кліків із протягуванням. Ознакою завершення малювання багатокутника служить подвійний 

клік. Замкнуті фігури можуть автоматично заливатися фарбою відповідно до варіанта 

заповнення, обраним у палітрі настроювання. 

Інструмент ЭЛЛИПС служить для зображення еліпсів і кіл. Коло - це випадок 

«правильного» еліпса, тому воно виходить при малюванні з натиснутою клавішею SHIFT. 

Інструмент ЗАЛИВКА служить для заповнення замкнутих контурів основним або 

альтернативним фоновим кольором. Заповнення основним кольором виконується кліком 

лівої кнопки миші, а альтернативним кольором - кліком правої кнопки. Якщо контур не 

замкнути, інструмент працює неправильно – фарба “витікає” через отвір зовні. Таку 

помилкову дію треба скасувати командою ПРАВКА > ОТМЕНИТЬ або комбінацією клавіш 

CTRL+Z.  

Інструмент ВЫБОР ЦВЕТОВ (“піпетка”) дозволяє вибрати основний або альтернативний  

колір не з палітри фарб, а з малюнка. Це важливо, коли треба забезпечити тотожність 

кольору в різних областях зображення. Після вибору інструмента наводять укажчик на 

фрагмент малюнку з потрібним кольором і клікають кнопкою миші. Якщо лівою кнопкою, 

що колір стає основним, а якщо правою - альтернативним. 

Простий спосіб вирізати контур довільної форми, залитий однорідним кольором, полягає 

в такому: узяти піпеткою прозорий фон з будь-якого місця малюнку, де він є і інструментом 
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ЗАЛИВКА залити цей контур. У такий спосіб можна наприклад, вирізати еліптичні отвори, 

прямокутні із закругленими кутами, круглі та інші.  

Інструменти виділення областей. Два інструменти призначені для роботи з виділеними 

областями: и ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. Діють вони однаково, різниця 

лише в тім, що інструмент ВЫДЕЛЕНИЕ формує не довільну, а прямокутну виділену 

область. З виділеною областю можна діяти так, як прийнято у всіх додатках Windows: її 

можна вилучити клавішею DELETE, скопіювати в буфер обміну (CTRL+C), вирізати в буфер 

обміну (CTRL+X) і вставити з буфера обміну (CTRL+V). Копіювання і вставку виділеної 

області застосовують для розмноження фрагментів. Виділену 

область можна перемістити перетягуванням або поставити у 

іншому місці її копію (перетягуванням з Ctrl). 

Для вирізування області по контуру заданої фігури (еліпса, 

круга закругленого прямокутника) можна поступити таким 

чином. На прозорому фоні намалювати потрібний контур – 

наприклад, еліпс і залити його інструментом ЗАЛИВКА в 

довільний колір. Вділити контур інструментом 

ВЫДЕЛЕНИЕ  та забрати одержану область в буфер. 

Вставити у той малюнок, звідки треба вирізати такий контур. 

Узяти інструментом ПИПЕТКА прозорий фон з будь-якого 

місця та залити ним перенесений контур. В результаті буде 

вирізаний з малюнку отвір у формі контуру (рис. 5) 

При розмноженні виділених областей на фоні можливі два 

режими вставки: зі збереженням фонової графіки і без її 

(точки фонового кольору в області, що вставляється, 

ігноруються). Переключають режим кліком по відповідній 

позиції у палітрі настроювання інструментів (рис. 6.4). 

Масштабування зображень. Для точного доведення 

малюнка іноді необхідно збільшити його масштаб. Максимальне збільшення - восьмикратне. 

Для зміни масштабу служить команда ВИД > МАСШТАБ. Те ж можна зробити за 

допомогою інструменту МАСШТАБ. У режимі восьмикратного збільшення на малюнок 

можна накласти допоміжну сітку (ВИД > МАСШТАБ > ПОКАЗАТЬ СЕТКУ). Кожен 

осередок  сітки являє собою одну збільшену точку зображення. У цьому режимі зручно 

редагувати зображення по окремих точках.  

Слід мати на увазі, що зображення формується з невеликим дозволом 100 dpi. Тому 

зображення, зняте сканером з великим дозволом  - наприклад, 200, буде після переносу в 

Індикатор 
непрозорого 
фону 
(виключений)  

Індикатор 
прозорого фону 
(включений)  

Рис. 4. Кнопки-індикатори 
режиму прозорого/непро-
зорого фону 
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Paint великим. Для збереження того ж розміру сканувати потрібно з дозволом 100. Для 

роботи з більшим дозволом потрібні потужніші редактори, наприклад Adobe PhotoShop. 

Трансформація зображень. Трансформаціями називають зміни форми, розташування 

або розмірів графічних об'єктів. У програмі Paint не дуже  багато інструментів 

трансформації. Їх можна знайти в меню РИСУНОК.  

Команда РИСУНОК > ОТРАЗИТЬ/ПОВЕРНУТЬ викликає діалогове вікно ОТРАЖЕНИЕ 

И ПОВОРОТ,  що містить елементи управління для симетричного відображення малюнка 

щодо вертикальної чи горизонтальної осі симетрії, а також для повороту на фіксований кут, 

кратний 90°. 

Команда РИСУНОК > РАСТЯНУТЬ/НАКЛОНИТЬ викликає діалогове вікно 

РАСТЯЖЕНИЕ И НАКЛОН. Його елементи управління дозволяють розтягти малюнок по 

горизонталі і чи вертикалі нахилити відносно горизонтальної чи вертикальної осі. Параметри 

розтягування задають у відсотках, а параметри нахилу - у кутових градусах. 

Команда РИСУНОК > ОБРАТИТЬ ЦВЕТА діє як перемикач. При використанні цієї 

команди колір кожної точки зображення міняється на колір, що доповнює заданий колір до 

білого. 

Введення тексту. Програма Paint - графічний редактор і не дуже пристосований для 

роботи з текстом. Оскільки редактор відноситься до растрових, він будує зображення по 

точках, отже текст після введення стане «малюнком» і буде складатися з досить великих 

точок растру. Дрібні символи виглядають неохайно. Тому роботу з текстом у програмі Paint 

розглядають як засіб для створення коротких і великих заголовків. 

 Для введення тексту використовують інструмент НАПИС. Вибравши інструмент, 

клацніть на малюнку приблизно там, де напис повинний починатися, - на малюнку 

відкриється поле введення. У це поле вводять текст. Про тип шрифту, його розмірі і 

накреслення піклуватися поки не треба — головне набрати текст без помилок, а інше можна 

змінити пізніше. Розмір  поля введення змінюють шляхом перетаскування маркерів області 

введення - невеликих прямокутних вузлів, розташованих по сторонах і кутам області 

введення. Закінчивши введення, викликають панель атрибутів тексту (ВИД > ПАНЕЛЬ 

АТРИБУТОВ ТЕКСТА). Елементами управління цієї панелі можна вибрати форму шрифту, 

його накреслення і розмір. 

У разі необхідності введення художньо оформлених написів їх можна зробити зовнішніми 

засобами , наприклад, WordArt текстового процесора MS Word, а потім перенести у малюнок 

Paint (рис. 5). 

Створення прозорих малюнків і фрагментів. Командою РИСУНОК > виключити 

НЕПРОЗРАЧНЫЙ ФОН можна призначити фон (білого кольору) прозорим. Прозорість фону 
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означає, що при накладанні даного малюнку на інший малюнок (фоновий), нижній малюнок 

буде видно крізь верхній у тих точках прозорого  фону. Встановлений атрибут - прозорість 

або непрозорість фону – відбивається у палітрі настроювання інструментів (рис. 4) 

символічними відображеннями (відповідно верхнім та нижнім). Кліком по будь-якому з них 

режим прозорості можна змінити. 

 

В межах одного малюнку будь-який колір можна призначити прозорим. Якщо цей колір 

поставити альтернативним, то при копіюванні фрагменту у інше місце малюнку через 

прозорі місця буде видно основний малюнок. Але при переносі фрагменту на інший 

малюнок ефект прозорості діяти лише тоді, коли прозорим призначено фон. 

Рис. 5. Демонстрація вставки об'єкту WordArt та копіювання фрагменту.  
Послідовність дій по розмноженню фрагмента: ФАЙЛ > СОЗДАТЬ; у відкритому вікні призначити 

прозорим білий фон; намалювати залитий фарбою фрагмент; обвести прямокутну область навколо  
фрагмента; скопіювати її у буфер по Ctrl+C; ФАЙЛ > ОТКРЫТЬ, завантажити файл з малюнком; 
вставити з буферу по Ctrl+V; перетягувати в інші місця малюнку і відпускати клавішу миші там, де копію 
треба залишити. 

Дії з вставки об'єкту WordArt: створити об'єкт WordArt в документі Word; взяти в буфер, відрити у 
Paint малюнок, встановити прозорий фон (РИСУНОК – скинути прапорець НЕПРОЗРАЧНЫЙ ФОН), 
ПРАВКА – ВСТАВИТЬ, перетягнути вставлений об'єкт на потрібне місце.  
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Синтез зображень. Поширеним способом створення зображень є синтез шляхом  

накладання фрагменту з одного малюнку (А) на інший (Ф), яким утворюється фон 

синтезованого зображення. Для цього слід відкрити файл з малюнком “А”, призначити у 

ньому  прозорий фон, обвести прямокутну область (або довільну область  інструментом 

ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ), скопіювати її у буфер, відкрити файл з 

малюнком “Ф” і виконати вставку з буферу. В разі необхідності пересунути фрагмент у 

потрібне місце, поки він виділений маркерами. При необхідності змінити розміри фрагменту 

– скористатися способом “тягнути” за маркери фрагменту. Слід пам‘ятати, що трансформації 

фрагменту можливі, поки він виділений маркерами. Після кліку по малюнку фрагмент 

приклеїться до фону і повернути ситуацію можна тільки командою ПРАВКА > ОТМЕНИТЬ.  

Зміна розмірів способом “тягнути” незручна тим, що вона може бути непропорційною по 

вертикалі та горизонталі. В разі потреби пропорційного зменшення або збільшення слід 

виконати: РИСУНОК > РАСТЯНУТЬ/НАКЛОНИТЬ і у вікні РАСТЯЖЕНИЕ И НАКЛОН 

вказати один і той самий процент. Після перенесення у малюнок “Ф” фрагмент пропорційно 

зміниться. Синтезовані малюнки використовують для оформлення документів і Web-

сторінок в Інтернеті. 

В малюнку А можна вирізати отвори стандартним шляхом – ВЫДЕЛЕНИЕ – УДАЛИТЬ. 

У цього способу проте обмежені   можливості. Наприклад, ним не можна вирізати отвір   у 

вигляді правильного круга чи квадрата.   Нижче описано спосіб вирізування отворів за 

допомогою інструментів малювання геометричних фігур  Paint  з картинки  та накладання на 

іншу картинку. Діють у такій послідовності: 

1) ФАЙЛ – Відкрити файл картинки, у якій треба вирізати отвори; 

2) РИСУНОК – ПРОЗРАЧНЫЙ ФОН; 

3) намалювати залиті геометричні фігури, по контурах яких потрібно вирізати отвори; 

4) тимчасово вирізати невелику прямокутну область у іншому місці малюнку, яка 

потрібна для взяття піпеткою її  кольору залиття (тобто прозорого); взяти 

інструментом ПИПЕТКА колір з цієї області; ПРАВКА – ОТМЕНИТЬ; 

5) клікнути інструмент малювання геометричної фігури, поставити опцію малювання 

залитих геометричної фігур;  

6) ФАЙЛ – ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ – ПРАВКА – КОПИРОВАТЬ;  

7) ФАЙЛ – відкрити файл тієї картинки, яка буде фоном для накладання на неї вирізаної 

картинки; закрити попередній файл без збереження;  ПРАВКА– ВСТАВИТЬ. 

 Приклад показаний на рис. 6.  
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Рис. 6. Вирізування отворів по контуру геометричної фігури. А – вирізування малої області для взяття 
кольору фону (прозорого) 

А 

Рис.  7.Вирізування отворів по контуру геометричної фігури. Б – малювання геометричних фігур та 
вирізуваня; В – вставка фонового малюнку 

Б 
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Г 

Рис.  9. Г - Результат накладання картинки з вирізаними отворами  на фоновий малюнок 

В 

Рис.  8.Вирізування отворів по контуру геометричної фігури. В – вставка фонового малюнку 
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Вирізування фрагменту з картинки по границі контуру та вставка в інший малюнок 

виконуюється в такій послідовності. 

1) ФАЙЛ – СОЗДАТЬ, фон непрозорий; 

2) намалювати залиту геометричну фігуру (круг, квадрат, багатокутник),  решту залити 

іншим кольором; 

3) виділити прямокутну область, у якій міститься фігура ; ПРАВКА – КОПИРОВАТЬ;  

4) ФАЙЛ – відкрити файл того малюнку, з якого будемо вирізувати, попередній файл 

закрити без збереження; 

5) поставити прозорий фон, ПРАВКА – ВСТАВИТЬ; 

6) вирізати у іншому місці картинки малу прямокутну область, узяти з неї піпеткою колір 

фону (прозорість); ПРАВКА – ОТМЕНИТЬ,  залити цим кольором фігуру; 

7) виділити прямокутну область  навколо фігури (вона у цей момент виглядає білою), не 

виходячи за межі попереднього прямокутника,  та перемістити у те місце, звідки треба 

вирізувати; залити область у прямокутнику  зовні фігури поточним кольором (прозорим); 

8)  виділити прямокутну область навколо круга (він у цей момент прозорий та стоїть у 

потрібному місці), не виходячи за межі прямокутника, узяти в буфер;  

9) відкрити файл того малюнку, в який треба вставляти вирізаний фрагмент, попередній 

закрити без збереження змін; 

10) ПРАВКА – ВСТАВИТЬ; при необхідності   розмножити вставлений фрагмент.  

Приклад показаний на рис. 10-12.  

Рис.  10. Дії з вирізування з відображення по контуру заданої форми. А – початкові дії; Б – Вставка 
фрагменту  на малюнок, з  яякого потрібно вирізати фрагмент та залиття прозорим кольором  
 

А Б 
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Рис. 12. Г - результат накладання малюнку з отворами на інший малюнокДії з вирізування з відображення 
по контуру заданої форми. А – початкові дії; Б -  

Г 

В 

Рис.  11. Дії з вирізування з відображення по контуру заданої форми.  В – переміщення вставленого 
фрагменту у потрібне місце та виділення області у ньому навколо отвору.  
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Недоліки Paint. Редактор Paint - найпростіший, тому в ньому немає ряду інструментів, які  

є в інших сучасних графічних редакторах. Наприклад, в тих (Adobe PhotoShop) є засоби для 

автоматичного виділення.  Вони можуть працювати за принципом подібності кольору: всі 

елементи зображення, що мають колір, близький до заданого, виділяються автоматично. Це 

дозволяє точно виділяти складні контури. Операція називається обтравкою контуру. 

У редакторі Paint є заливка тільки одним  кольором, тоді як у інших є градієнтна заливка. 

Градієнтною заливкою або розтяжкою називають заливку з плавним переходом від одного 

кольору до іншого. До того в них є безліч варіантів текстурного заливання. При текстурній 

заливці замкнутий контур заповнюється візерунком чи малюнком, що імітує фактуру 

матеріалу, наприклад, дерева, металу, тканини і т.п.). 

У  Paint немає фільтрів. Фільтрами називають спеціальні методи автоматичної обробки 

зображень. Наприклад, за допомогою фільтрів можна управляти яскравістю або 

контрастністю зображення. Бувають фільтри для створення різних ефектів, наприклад для 

імітації перегляду  малюнка через скло, змочене водою і т.п.  

У Paint тільки один шар зображення. У тих програмах, де передбачена можливість 

створення шарів,  різні об'єкти можна розташовувати на різних шарах, а потім поєднувати їх. 

Шари можуть бути прозорими чи напівпрозорими. За допомогою шарів створюють різні 

оптичні та художні ефекти: туману, відкидання тіні від об‘єктів – наприклад, від написів. 

У Paint передбачені тільки найпростіші трансформації зображення: нахил та 

розтягування. В потужніших редакторах є і інші трансформації, наприклад скручування, а 

також трансформації для перетворення тривимірних об'єктів. 

Сучасні графічні редактори дозволяють підключати додаткові компоненти, що 

називаються розширеннями. Можливість модернізації програмного забезпечення шляхом 

підключення додаткових блоків, зроблених сторонніми програмістами, називають 

принципом відкритої програмної архітектури. В останні роки цей принцип набув 

широкого розповсюдження. Програми з відкритою архітектурою удосконалюються швидше, 

ніж програми з закритою архітектурою, модернізація яких сторонніми особами не 

передбачена. 

5. Впровадження і зв'язування об'єктів 

Операційна система Windows дозволяє обмінюватися об'єктами між додатками, завдяки 

чому є можливість створювати синтезовані документи, що містять кілька різних типів даних. 

Наприклад, малюнок, створений у Paint, можна скопіювати в текстовий документ, 

створюваний у текстовому процесорі WordPad або MS Word. Те ж саме можна робити і з 

фрагментами звукозапису і відеозапису. Зрозуміло, звуковий об'єкт не можна відобразити на 

друкованій сторінці, але якщо документ електронний, те його її можна вставити в текст у 
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виді значка. Клік на цьому значку під час перегляду документа дозволить прослухати 

зв'язаний з ним звукозапис.  

Можливість використання в одному документі об'єктів різної природи є надзвичайно 

сильним інструментом Windows. Вона заснована на принципі впровадження і зв'язування 

об'єктів ( OLE — Object Linking and Embedding). 

Впровадження об'єктів – це операція внесення у документ цих об'єктів. Пересічним 

способом впровадження об'єктів у документ є їхній імпорт з файлу, у якому об'єкт 

зберігається. Наприклад, якщо в графічному редакторі Paint створено і збережено на диску 

файл малюнку Rysunok.bmp, то в документ WordPad цей малюнок можна вставити командою 

ВСТАВКА > ОБЪЕКТ. При цьому відкривається діалогове вікно ВСТАВКА ОБЪЕКТА. 

Імпорт забезпечується перемикачем СОЗДАТЬ ИЗ ФАЙЛА, а його вибір на диску - кнопкою 

ОБЗОР. Крім графічних об'єктів у текстовий документ можна впроваджувати й об'єкти іншої 

природи - тексти, фрагменти звукозапису і відеозапису. При збереженні синтезованого 

документу зберігається текст разом з усіма впровадженими у нього об'єктами.  

Зв'язування об'єктів.  Можна вставити малюнок у  документ і у інший спосіб. У тому ж 

діалоговому вікні ВСТАВКА об'єкту є прапорець СВЯЗЬ. Якщо включити цей прапорець 

перед вставкою об'єкта, то відбудеться вставка іншого типу, що називається зв'язуванням. 

Зв'язування відрізняється від впровадження тим, що сам об'єкт не вставляється в документ, а 

замість цього вставляється тільки укажчик на місце розташування об'єкта. При використанні 

зв'язування об'єктів розмір результуючого документу майже не збільшується, тому що 

укажчик займає мало місця. При перенесенні такого документу на інший комп‘ютер зв'язані 

об'єкти не передаються, оскільки вони залишаться на своїх місцях. Це явище називається 

розривом або втратою зв'язку.  Втрата зв'язку може статися навіть при переміщенні 

зв'язаних з документом об'єктів з однієї папки в іншу. Отже, при використанні методу 

зв'язування слід контролювати цілісність зв'язків між об'єктами і виконувати операції 

обслуговування цих зв'язків (оновлення та відновлення). 

Порівняння методів впровадження і зв'язування. Обидва методи мають свої області 

застосування. Впроваджуючи об'єкти, ми позбавлені необхідності підтримувати й 

обслуговувати зв'язки, але при цьому можемо одержувати файли великих розмірів, з якими 

важко оперувати. Зв'язуючи об'єкти, ми одержуємо файли набагато менших розмірів, але 

змушені стежити за тим, щоб усі зв'язані об'єкти зберігалися у тих папках, у яких вони були 

розміщені в момент створення зв'язку. 

З принципами зв'язування і впровадження об'єктів безпосередньо стикається принцип 

спільного використання об'єктів. У корпоративних обчислювальних системах часто 

використовують об'єкти, доступ до яких (без права зміни) мають великі групи 
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співробітників. У комп‘ютерному класі, наприклад, є навіть цілі папки спільного 

користування, зокрема й та, де розташовані навчально-методичні матеріали з інформатики. 

Об'єкти спільного користування зручно вставляти в результуючий документ методом 

зв'язування. По-перше, це дозволяє значно скоротити обсяг документації підприємства, тому 

що той самий об'єкт може використовуватися у всіх документах без розмноження. По-друге, 

такий підхід дозволяє адміністрації підприємства легко змінювати (у разі потреби) 

стандартний об'єкт і мати впевненість у тому, що при використанні будь-якого документа, 

що має з ним зв'язок, відбудеться автоматична підміна об'єкта. При такому підході за межі 

підприємства не вийде жоден документ, надрукований на застарілому бланку, що має 

застарілі реквізити і т.п. Отже, якщо документ готується для друкування на принтері або для 

перегляду на екрані в межах локальної мережі підприємства, то об'єкти в нього вставляють 

методом зв'язування. Якщо ж документ готується для передачі в електронному вигляді в 

зовнішні структури, у нього об'єкти впроваджуються. 

OLE-сервери і OLE-клієнти. Об'єкт - специфічне утворення, і не кожен додаток може 

його створити. Ті додатки, що здатні створювати об'єкти для передачі іншим додаткам, 

називаються OLE-серверами, а ті, котрі дозволяють  впроваджувати чи зв'язувати чужі 

об'єкти у свої документи, називаються OLE-клієнтами. Наприклад, при вставці малюнка в 

текстовий документ графічний редактор виконує роль OLE-cepвepa, а текстовий процесор — 

роль OLE-клієнта. 

6. Службові додатки Windows  

Службові додатки Windows призначені для обслуговування персонального комп'ютера і 

самої операційної системи. Вони дозволяють знаходити й усувати дефекти файлової 

системи, оптимізувати настроювання програмного й апаратного забезпечення, а також 

автоматизувати деякі рутинні операції, зв'язані з обслуговуванням комп'ютера. У Головному 

меню службові додатки Windows зосереджені в категорії ПУСК > ПРОГРАММЫ > 

СТАНДАРТНЫЕ > СЛУЖЕБНЫЕ. Частина додатків (Архивация данных, Очищення 

твердого диску, Дефрагментация данных, Назначенные задания) описано у розділі у 

попередньому розділі “Настроювання операційної системи Windows”. Нижче наведено 

характеристику решти службових додатків 

Додаток Сведения о системе. Після запуску цього додатку ПУСК > ПРОГРАММЫ > 

СТАНДАРТНЫЕ > СЛУЖЕБНЫЕ > СВЕДЕНИЯ О СИТЕМЕ  з‘являється вікно СВЕДЕНИЯ 

О СИСТЕМЕ (рис. 13). У ньому можна одержати інформацію про будь-які компоненти 

обчислювальної системи  - апаратні та програмні. Засобу цього пакета призначені для  

фахівців, що виконують ремонтні роботи. Його додаткова перевага полягає в тому, що він 

дозволяє провести діагностику комп'ютера з віддаленого сервера.  
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Таблиця символів. Крім шрифтів з алфавітно-цифровими символами в операційній 

системі Windows можна використовувати і спеціальні символьні набори з додатковими 

елементами оформлення текстових документів. У будь-якому  текстовому редакторі цими 

символьними наборами можна скористатися так само, як звичайними шрифтами. Програма 

Таблиця символів дозволяє 

побачити на екрані всі 

символи набору й установити, 

який символ якій клавіатурній 

комбінації відповідає. Ці 

комбінації набираються на 

допоміжній клавіатурі (з 

правого боку клавіатури) з 

притиснутою клавішею Alt. 

Робоче вікно програми 

Таблиця символів показана на 

рис. 14.  Шрифт вибирається в 

списку під назвою ШРИФТ. Рис. 14.  Вікно програми Таблиця символів. Показує, що для набору 
літери “µ” слід набрати Alt+0181. 

 

Рис. 13.Вікно додатку СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ. Показано відомості про дисплей 
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Якщо навести покажчик миші на один із символів, що входять у набір, і клікнути лівою 

кнопкою, цей символ відображається в збільшеному вигляд (рис. 14). У правому нижньому 

куті вікна програми при цьому з'являється запис, що вказує клавіатурну комбінацію (рис. 14). 

7. Стандартні засоби Развлечения 

 Мультимедійні документи відрізняються від звичайних тем, що крім традиційних 

текстових і графічних даних можуть містити звукові і музичні об'єкти, анімовану графіку 

(мультиплікацію), відеофрагменти. Мультимедійне програмне забезпечення — це програмні 

засоби, призначені для створення та відтворення мультимедійних документів і об'єктів. 

Мультимедійне апаратне забезпечення — це устаткування, необхідне для створення, 

збереження і відтворення мультимедійного програмного забезпечення. До нього відносяться 

звукова карта, дисковод CD-ROM та звукові колонки. Цю групу устаткування називають 

також базовим мультимедійним комплектом. В останні роки клас апаратних засобів 

мультимедіа бурхливо розвивається. У нього ввійшли устрої для обробки телевізійних 

сигналів і відтворення телепрограм (ТВ-тюнери), апаратні засоби для обробки стиснутої 

відеоінформації (MPEG-декодери), дисководи для відтворення цифрових відеодисків (DVD), 

устаткування для запису компакт-дисків (CD-R і CD-RW) і багато чого іншого. 

При наявності мультимедійного апаратного забезпечення операційна система Windows 

дозволяє створювати, зберігати і використовувати мультимедійні об'єкти та документи. 

Програмні засоби, призначені для цієї мети, знаходяться в категорії ПРОГРАМИ > 

Рис. 15. Вікно програми Громкость. Регулятори гучності та стереобалансу. 
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СТАНДАРТНЫЕ > РАЗВЛЕЧЕНИЯ. До основних стандартних засобів мультимедіа 

відносяться програми: Громкость, Проигрыватель Windows Media, Звукозапись.  

Програма Громкость. Базовий регулятор гучності комп'ютерної системи. Це значить, що 

всі регулювання гучності інших програм та апаратних засобів діють в заданих нею межах.  

Після її установки на панелі індикації створюється значок “Громкость”. Клік лівої кнопки 

миші по ньому відкриває регулятор, який регулює всі звукові пристрої, встановлені в 

комп'ютері. Кліком правої кнопки миші можна відкрити розширене вікно, у якому можна 

задати гучність, стереобаланс і установки тембру для кожного з устроїв (рис15).  

Програвач Windows Media. Дозволяє відтворювати звукозаписи та відеозаписи, 

представлені у цифрових форматах. У тих випадках, коли в електронних текстових 

документах зустрічаються мультимедійні об'єкти, вони відтворюються саме цим додатком. 

Вікно цієї програми показано на рис. 16. 

 

Додаток Звукозапись. Призначений для самостійного створення файлів звукозаписів. Як 

джерело звуку може використовуватися мікрофон, дисковод CD-ROM або зовнішній устрій. 

Додаток має елементи управління, еквівалентні органам управління побутового магнітофона. 

Створювані звукові файли доступні для обмеженого редагування з накладенням деяких 

Рис.  16. Вікно програми Проигрыватель Windows Media 
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ефектів через п. меню ЭФФЕКТЫ 

(зміна швидкості звукозапису, 

гучності, ефект “Луна” 

(”ДОБАВИТЬ ЭХО”), обернення 

звукозапису. Додаток дозволяє 

створювати аудіокліпи невеликих 

розмірів, які можна використовувати 

в звукових схемах оформлення 

системних подій. Її також використовують як OLE-сервер при необхідності вставити 

звуковий об'єкт у текстовий документ. 

8. Додатки з категорії Специальные возможности 

Надають додаткові можливості користувачам з недоліками зору або слуху для полегшення 

умов праці на комп‘ютері. Програма Экранная лупа надає збільшення фрагменту документу 

(рис. 18, 19).  Экранная клавиатура  (рис. 20) моделює роботу з клавіатурою за допомогою 

миші. Экранный диктор озвучує текст. За допомогою додатку Мастер специальных 

возможностей настроюють перелічені засоби. 

Рис. 17. Вікно програми Звукозапись 

Кнопка 
запису  

Регулятор 
положення 

Рис.  18. Вигляд екрану зі спеціальною можливістю Екранная лупа. 
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9. Командний рядок 

 Створює на вікно, у якому можна виконувати команди MS-DOS, зокрема запускати 

неграфічні додатки MS-DOS. Дозволяє працювати з додатками MS-DOS, зберігши при цьому 

такі переваги Windows, як багатозадачність, можливість використання буфера обміну для 

копіювання даних, можливість управління за допомогою миші та інші. У деяких випадках 

додатки MS-DOS можуть запускатися тільки у повноекранному режимі. Це відноситься до 

тих, що мають екранну графіку. Для переключення в повноекранний режим можна  

скористатися комбінацією клавіш ALT+ENTER. Для повернення з повноекранного режиму у 

віконний можна користатися тільки цією комбінацією. Для виходу з режиму Командная 

строка слід закрити вікно або виконати команду Exit. 

Командний рядок починається з запрошення, яке являє собою, як правило, шлях до 

поточної папки і текст якого завершується символом кінця запорошення “>”. Після нього – 

Рис. 20. Вікно програми Екранна клавіатура 

 

Рис.  19. Спеціальна можливість Екранная лупа. Вікно з засобами  управління (А) та збільшений 
фрагмент екрану (Б) 

А Б 
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місце, де записують команду.  Команда перегляду поточної папки має вигляд: Dir. Якщо у 

папці багато файлів та папок і їх перелік не вміщується на екрані (користувач бачить тільки 

кінець переліку) то дають команду посторінкового перегляду: Dir /P. Команда переходу на 

інший диск має вигляд: ім‘я_диску. Наприклад, для переходу на диск D: слід виконати 

команду D:.  Команда переходу у іншу папку має вигляд: cd шлях. Наприклад, команда 

переходу у папку NC поточного диску, яка міститься у його кореневій папці, має вигляд: cd 

nc.  Для запуску програми слід набрати  повне ім‘я її файлу і натиснути Клавішу Enter.  

 При запуску з-під Windows додатку, виготовленого під MS DOS, вікно командного рядку 

створюється автоматично. У ньому можна працювати з цією програмою як під MS DOS.  

Перелік команд  MS DOS можна переглянути командою Help (рис. 22).  

Команда MS DOS може мати один або кілька ключів, які визначають певну модифікацію 

команди і записуються ву командному рядку через проміжок за косою рискою. Довідку по 

ключах команди можна одержати по цій команді з ключом /?. Наприклад, довідку про ключі 

команди dir командою: dir /? (рис. 21). 

 

 

Рис.  21. Вікно програми Командная строка. Виконані команди DOS: dir – показати каталог; J: - перейти на 
диск J:    
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Рис.  22. Приклад одержання довідки про команди MS DOS: результат виконання команди help 
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10. Програма виготовлення та демонстрації презентацій MS PowerPoint 

Цей  стандартний додаток незамінний для підготовки демонстраційних матеріалів  для 

доповідей і показу їх на екрані комп‘ютера під час доповіді. В разі наявності проекційного 

обладнання,  з‘єднаного з комп‘ютером, показ відбувається на проекційному  екрані. 

Документи, що виготовляється цим додатком, називається ПРЕЗЕНТАЦІЄЮ. Він 

складається з окремих сторінок, які мають назву СЛАЙДИ. 

Виготовлення слайдів. Після завантаження MS PowerPoint на екрані з‘являється вікно 

під назвою PowerPoint (рис. 24).  Якщо починаємо створювати нову презентацію, та у панелі 

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ  виконуємо команду СОЗДАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ. Якщо маємо 

продовжити роботу над створенням презентації, раніше розпочатої і збереженої у файлі, то в 

розділі цієї ж панелі ОТКРЫТЬ указуємо ім'я потрібного фалу (рис. 24).  В результаті у тому 

ж вікні з'явиться нова панель під назвою СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (рис. 25). 

В цій панелі виконуємо команду НОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ, після чого з'явиться панель РАЗ 

МЕТКА СЛАЙДА (рис. 26) зі списком, що розкривається. Вибираємо в цій панелі макет 

розмітки слайда і заповнюємо макет слайду. Після закінчення за допомогою команди меню 

СОЗДАТЬ СЛАЙД переходимо до створення нового слайду.  

 

Рис.  23. Приклад одержання довідки по ключах команд MS DOS. По команді dir /? надано довідку з 
ключів команди dir 
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В ньому кліком миші слід вибрати АВТОМАКЕТ – форму, у якій слід виготовлювати 

перший слайд. У авто макеті можуть бути різні складові, як-от ТЕКСТ, ДИАГРАММА, 

КЛИП, ГРАФИКА. Тип вибраного автомакету позначається у правій нижній частині вікна  

СОЗДАНИЕ СЛАЙДА (рис. 25). Після натискання у цьому вікні  кнопки ОК з‘явиться нове 

вікно під назвою MicroSoft PowerPoint – Презентація (рис. 26). Заповнюємо кожний з 

шаблонів слайду у цьому вікні. Як правило, це роблять шляхом копіювання потрібних 

фрагментів з інших документів, наприклад, з тексту приготовленої доповіді. Після створення 

чергового слайду за допомогою кнопки НОВЫЙ СЛАЙД переходять до створення 

наступного слайду. Час від часу слід виконувати збереження файлу презентації. Перше 

збереження виконують командою ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ КАК, давши назву файлу та 

розмістивши його у потрібні й папці. Для вибору слайду слід клікнути потрібний у переліку 

слайдів (рис.  ), для зміни його шаблону – виконати команду ФОРМАТ >РАЗМЕТКА 

СЛАЙДА. 

Меню вікна MicroSoft PowerPoint – Презентація” містить основні робочі інструменти для 

редагування слайду і управління процесом виготовлення всієї презентації. На рис.  27 

Рис.   24. Вікно програми PowerPoint після її завантаження  
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показано призначення кнопок. Користування стандартними  інструментами (форматування, 

копіювання, вилучення тощо) нічим не відрізняється від таких же інструментів у інших 

додатках (WordPad, Word). 

Демонстрація слайдів. Після завантаження MS PowerPoint у діалоговому вікні 

"PowerPoint” (рис. 27) виконати команду ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ - ім'я файлу презентації. Далі 

слід виконати команду ПОКАЗ СЛАЙДОВ - НАЧАТЬ ПОКАЗ. На екрані з‘явиться перший 

слайд. Для демонстрації наступного слід клікнути по екрану, або натиснути клавішу ↓  або 

повернути коліщатко миши, або натиснути клавішу Enter. Для повернення до попереднього 

слайду можна натиснути клавішу    ↑  або повернути назад коліщатко миші. Для припинення 

презентації – натиснути клавішу Esc. 

Для настроювання режимів презентації виконують команду ПОКАЗ СЛАЙДОВ > 

НАСТРОЙКА ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

 

Рис.  25. Вікно програми PowerPoint після виконання команди СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (див. рис. 
24)  
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Рис.  27. Основні інструменти програми RowerPoint  

Вкладення у 
повідомлення  

Додати 
гіперпосилання  

Показати сітку  Маштаб  Редактор 
формул 

Тінь до 
шрифту 

Збільшити 
шрифт 

Інструменти 
оформлення 
слайдів та 
управління 
режимами роботи  

Управляння 
показом слайдів 

Рис.  26. Вікно програми PowerPoint після виконання команди НОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (див. рис. 25)  
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11. Завдання на лабораторну роботу 
 

1. У редакторі Блокнот: встановити задані розміри полів та орієнтацію сторінки; 
записати по 2 – 3 рядки тексту російською, українською мовами, латиницею. Зняти та 
поставити задані інструменти. Продемонструвати встановлення різних розмірів шрифту, 
різних накреслень. Перенести заданий фрагмент у інше місце документу та у інший 
документ з та без використання миши (CTRL+C, SHIFT+INSERT) . Розмножити задані 
рядки. Поставити курсор у кінець та у початок документу. Зберегти документ під заданим 
іменем у заданій папці. Виконати виділення фрагменту, користуючись клавіатурою 
(CTRL+SHIFT+СТРІЛКА та  SHIFT+СТРІЛКА). Вилучити слово, користуючись  
SHIFT+DELETE. . Зберегти документ під заданим іменем у заданій папці. Довідатися, якою 
комбінацією клавіш переключаються розкладки клавіатури.  

2. У редакторі WordPad: виконати порівняльну характеристику редакторів WordPad та 
Блокнот на основі п.1. Створити документ, що містить одну й ту саму сторінку тексту, у обох 
редакторах. Порівняти їх за розмірами. Описати результат спроби вставити малюнок з Paint 
обох редакторів. Встановити задані розміри полів, параметри абзацу, шрифтів, метод 
вирівнювання, орієнтацію сторінки. Написати кілька абзаців різними шрифтами з різними їх 
параметрами. Встановити задану табуляцію, продемонструвати дію. Знайти потрібний 
текстовий фрагмент. Зробити те ж саме з урахуванням регістру.  Замінити заданий текстовий 
фрагмент на інший. Продемонструвати відміну попередньої дії. Зберегти документ під двома 
різними іменами у заданій папці. 

3. У редакторі Paint: задати розміри малюнка 200 на 300 пікселів; намалювати рисунок, 
у  якому використовуються елементи: коло, еліпс, лінії та криві Без'є різної товщини та 
кольору; розмножити задані фрагменти, користуючись методом протягування з CTRL. 
Залити контури заданим кольором. Показати користування розпилювачем та ластиком. 
Зробити написи заданим шрифтом, розміром шрифта та його кольором. Продемонструвати 
відміну дії. Накласти одну частину малюнку на другу так, щоб фон було видно 
(користуючись зняттям опції “Непрозрачный фон”. Намалювати наведений малюнок (рис. 
6.11). Продемонструвати трансформації розтягування та нахилу. Фрагмент з прозорою 
внутрішньою частиною розмножити по малюнку (див. рис. 6.5). Розмножити залитий 
невеликий контур по малюнку. Намалювати нескладний малюнок з використанням основних 
інструментів (наприклад, карикатурну фігурку) і розмножити її по заданому зображенню. 
Вставити написи, зроблені у редакторі WordPad. Зберегти документ під заданим іменем у 
заданій папці 

4. У редакторі Paint створити документ, вставити у нього ілюстрацію з файлу 
ЗАСТАВКА.bmp і зберегти під ім'ям ЗАСТАВКА_1.bmp  у заданій папці.     

У редакторі WordPad: розмістити у документі об'єкт з цього файлу методом зв'язування: 
ВСТАВКА > ОБЪЕКТ , перемикач СОЗДАТЬ ИЗ ФАЙЛА,  знайти через кнопку ОБЗОР 
файл “Установка.bmp”, закрити ОБЗОР, встановити прапорець СВЯЗЬ, ОК. Зберегти 
документ під назвою “Демонстрація зв'язку об'єктів”. Змінити файл  ЗАСТАВКА_1.bmp, 
зробивши у ньому напис з прозорим фоном: “Внесено зміни”. Переконатися, що  у документі 
“Демонстрація зв'язку об'єктів” зв'язаний об'єкт буде змінено. 

5. Знайти відомості про тип відеоадаптера, встановлені частоту регенерації екрану та 
роздільну здатність; про обсяги та типи дисків. Розпочати процес підключення до Internet. 
Одержати довідку з заданої теми через службовий додаток.  

6. З‘ясувати, якою клавіатурною комбінацією вставляється у документ заданий символ 
(буква грецького алфавіту). Продемонструвати дію. 

7. Виставити на заданому рівні гучність та стерео баланс CD-аудіопрогравача. Показати, 
як відтворити цифровий відеозапис, зробити звукозапис. 

8. Показати дію екранної лупи, екранної клавіатури. Показати, як настроїти ці засоби.  
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9. Встановити режим КОМАНДНАЯ СТРОКА. Перейти у повноекранний режим. 
Виконати у ньому команди перегляду поточної папки, переходу на заданий диск, запустити 
задану програму – наприклад, NC.EXE, яка міститься у папці NC кореневої папки. Запустити 
програму mem.exe. Комбінацією клавіш Alt+Tab переключитися у попередній додаток. 
Вийти з режиму КОМАНДНАЯ СТРОКА. Запустити програму NC.EXE з-під Windows.   

10. Продемонструвати роботу програм Регулятор гучності, Лазерний програвач, 
Універсальний програвач.  

11. Продемонструвати дію додатків ЭКРАННАЯ ЛУПА та ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА. 
12. Створити презентацію на 5 – 7 слайдів з використанням різних шаблонів та 

продемонструвати її. 

 

 

 

Рис. 28. До розрахунку оцінки запасів по блоках з різною репрезентативністю. 
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