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1.1 Презентації

1. Які програми Microsoft Office вам уже відомі ? Яке їх  призначення?
2. Для чого призначені панелі інструментів Стандартна та 

Форматування текстового редактора Word?
3. Для чого призначені й чим відрізняються команди Зберегти та 

Зберегти як графічного редактора Corel Draw і  текстового 
редактора Word?

Презентації та їх призначення

Презентація — це публічне представлення певної інформації.

Метою презентації може бути представлення досягнень організації або окремої 
людини, реклама продукції, висвітлення різноманітних заходів, перспектив розвитку 
інформаційних технологій тощо.

П резентації можуть проводитися на виставках, конференціях та семінарах, у 
навчальних аудиторіях, в офісах і торгових залах, демонструватися по телебаченню, 
транслюватися по радіо тощо.
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У школі презентація здебільшого використовується для супроводу усного повідо
млення на уроці або доповіді на конференції, під час захисту навчального проекту чи 
науково-дослідної роботи, при поясненні нового матеріалу тощо.

Презентації як спосіб представлення інформації зазвичай містять текст, ілюстрації 
до тексту для кращого його сприйняття, звукові та відеофрагменти. Раніше, до викори
стання комп’ютерів , текст презентації озвучував доповідач, за ілюстрації правили ма
люнки, плакати, а звукові фрагменти відтворювалися за допомогою магнітофона.

Сучасні інформаційні технології дозволяють створювати набори електронних слай
дів з використанням текстів, графічних зображень, аудіо- та відеофрагментів, робити їх 
мультимедійними, динамічними, інтерактивними.

Такі набори електронних слайдів називають комп’ютерними презентаціями, або 
просто презентаціями (рис. 1). Комп’ютерні презентації є різновидом мультимедійних 
проектів.

Комп’ютерна презентація -  це набір кольорових слайдів, підготовлених з використан
ням інформаційних технологій та призначених для розкриття однієї теми.

Рис. 1

Мультимедіа (англ. multi — багато, media -  носій, середовище) — одночасне використання 
різних форм представлення інформації: тексту, графіки, відеофрагментів, анімації та звуку.
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Запуск та налаштування MS PowerPoint 2003

Ви розпочинаєте вивчення програми Pow erPoin t, яка входить до складу M icrosoft 
Office 2003 та призначена для створення комп’ютерних презентацій.

Програма PowerPoint дозволяє.
• створювати комп’ютерні презентації;
• редагувати презентації, тобто вносити до них зміни;
• форматувати презентації, тобто змінювати їх зовнішній вигляд;
• розміщувати на слайді текст, графічні зображення;
• додавати до слайдів звук і відео;
• налаштовувати ефекти анімації;
• друкувати слайди презентації для використання в якості роздаткового або до

відкового матеріалу;
• готувати плівки для кодоскопів та слайдоскопів.

Запустити PowerPoint можна кількома способами:
• у меню П уск вибрати послідовно Всі програми, M icrosoft Office, M icrosoft 

Office P o w erP o in t 2003;
• за допомогою ярлика P o w erP o in t р, j на Робочом у столі;
• відкрити файл презентації, який був створений раніше за допомогою Pow erPoint. 

При запуску P o w erP o in t першим або другим способом відкривається програмне вік
но з новою презентацією, яка містить один слайд і має стандартне ім’я  П резен тац ія і, 
яке відображається в Р ядку  заголовка (рис. 2).

Рядок заголовка Панель інструментів Стандартна

Рядок меню Ч  Панель інструментів Форматування

Заголовок слайда

Підзаголовок слайда

'ежими роботи з презентацією Панель інструментів M_________

JL£i
російська (Росія)

Рядок стану

Рис. 2
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Зазначимо, що робочі вікна всіх програм, які входять до пакета M icrosoft Offi
ce 2003, мають подібний вигляд, і вікно програми P o w erP o in t дуже схоже з вік
ном програми W ord.

Нагадуємо: зовнішній вигляд програмного вікна можна змінити. Зокрема, 
можна додати нові панелі інструментів, перемістити їх в інше місце. Список 
усіх панелей інструментів можна побачити, якщ о в меню Вигляд установити 
вказівник на пункт П анелі інструментів. Д ля відкриття панелі інструментів 
слід встановити позначку прапорця біля назви потрібної панелі (рис. 3).

Панелі исгрунент*

Лінійка

Сітка й напрямні, 

Колонтитули...

[*'") Стандартна

р/~ | Форматування 

Visual Sage 

WandArt

гОЗічіТКйІ

Масштаб,

Веб-еузоя
Виправлення 

Елементи керування 

[ ї/ ]  Малювання

Настройка зображення

<✓ Область завдань 

Рецензування 

Структура 

Таблиці та меш

Snaglt

Настройка...

Рис. З

Відкриття презентації та її демонстрація

Відкрити існуючу презентацію для її перегляду або зміни можна кількома способами:
• вибрати команду Відкрити меню Ф айл;
• вибрати кнопку Відкрити J  на панелі інструментів.

У вікні В ідкриття документа, що відкрилося, відкрити папку, де збережено презен
тацію, вибрати послідовно ім’я  презентації та кнопку Відкрити.

Запустити демонстрацію презентації можна також кількома способами:
• натиснути клавіш у F5;
• виконати команду Почати показ 4? меню П оказ слайдів.

Здебільшого демонстрацією презентації управляє людина. Програма P o w erP o in t 
дозволяє також створювати презентації, показ яких виконується автоматично, без 
втручання доповідача.
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1. Вибрати команду Н астройка презентації меню П оказ слайдів.
2. У вікні Н астройка презентації, що відкрилося, вибрати потрібний перемикач 

{рис. 4)\
• керований доповідачем (увесь екран);
• керований користувачем (вікно);
• автоматичний (увесь екран).

Щоб задати спосіб управління демонстрацією, потрібно:

Звертаємо вашу увагу: при виборі перемикача автоматичний (у весь  ек р ан ) 
обов’язково потрібно задати спосіб зм іни слайдів — вибрати перемикач
за  часом.

3. Вибрати кнопку ОК.

Рис. 4

Зазначимо, що презентації:
• керовані доповідачем, використовуються переважно для супроводу усного 

повідомлення;
• керовані користувачем, використовую ться як  допом іж ний матеріал 

(довідники, енциклопедії, електронні підручники) та розраховані на інди
відуальне використання;

• демонстрація яких виконується автоматично, розробляю ться для виста
вок, торгових залів, демонстрації по телебаченню тощо.
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Показ слайдів, яким управляє доповідач, відбувається в повноекранному режимі. 
У лівій ниж ній частині екрана розміщ ено панель інструм ентів П о к аз  слайдів 

, яка дозволяє керувати демонстрацією презентації. Панель містить стріл
ки переміщення вперед та назад, кнопки відкриття меню з властивостями вказівника 
(рис. 5) та меню з командами навігації й установлення режимів відображення (рис. 6).

Далі

ч Стрілка Цаззд

У Ручка й Останній переглянутий

У Фломастер Перейти до слайда ►

У Виділення Довільний пш

Колір рукописних даних ► Екран ►

Гумка Довідка

у  <tse ня іпк оп двоє т Пауза

Параметри стрілки ► Завершити показ

JÉÉ —3 - /  Q

Рис. 5 Рис. 6

Звертаємо вашу увагу: панель інструментів П оказ слайдів з ’являється на дея
кий час при переміщенні вказівника.

Меню з властивостями вказівника дозволяє під час демонстрації презентації писати 
примітки, малювати, підкреслювати і брати в рамки об’єкти слайда, робити інші 
позначки на слайдах (рис. 7).

Рис. 7
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1. Вибрати кнопку Ц  на панелі інструментів П оказ слайдів
2. У меню, що відкрилося (рис. 5):

• вибрати потрібний інструмент;
• вибрати колір.

3. Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, зробити потрібні позначки на слайді.

Для цього потрібно:

Звертаємо вашу увагу: по завершен
ні демонстрації презентації програма 
P o w e rP o in t запропонує зберегти 
рукописні примітки для наступного 
показу (рис. 8).

Рис. 8

Збереження презентації

Збереження презентації на зовнішньому носії аналогічно збереженню текстових до
кументів редакторами W ordPad, MS W ord та графічних зображень графічними редак
торами P ain t, C orel D raw . Д ля цього використовуються команди Зберегти  або Зб ер ег
ти як  меню Ф айл.

При збереженні презентації найчастіше використовуються такі типи файлів:

Кнопки
Р о зш и р е н н я

ім ені
П р и зн а ч е н н я

т ppt Збереження з можливістю подальшої зміни презентації

ш pps Збереження для автоматичного запуску демонстрації

щ html, htm Збереження для публікації в Інтернеті

ш gif, jpg, png Збереження слайдів у вигляді окремих графічних файлів

і pot Збереження як шаблон для розробки інших презентацій
У)

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 1

1. Запустіть P ow erP oin t.
2. Відкрийте презентацію з файлу, ім’я  і розташ ування якого вкаж е вчитель.
3. Знайдіть у програмному вікні, що відкрилося, всі його основні об’єкти.
4. Перегляньте презентацію.
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5. Під час перегляду презентації зробіть примітки та інші позначки на довільних 
слайдах.

6. Збережіть презентацію у власній папці у  файлі з іменем П резен тац ія!
7. Установіть режим управління демонстрації, керований користувачем.
8. Перегляньте презентацію.
9. Установіть режим управління демонстрації, показ якої виконується автоматично.

10. Перегляньте презентацію.
11. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у 

ф айлі з тим самим іменем П резентац ія!.
12. Закрийте вікно Р охуєгР оіп!.
13. Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п. 11.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

' ----------------- --------1....................................... •щ

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Щ о таке презентація? Де використовую ться презентації?
З  яких об’єктів складається презентація?
Щ о таке мультимедіа?
Які ви знаєте можливості програми P o w erP o in t?
Назвіть відомі вам способи запуску P ow erP o in t.
Назвіть основні елементи вікна P o w erP o in t. Поясніть їх призначення.
Я к відкрити у P o w erP o in t презентацію, що вже існує?
У яких випадках для збереження презентації використовується команда Зберегти  
як? Поясніть, як  зберегти презентацію за допомогою цієї команди.
У яких випадках для збереження презентації використовується команда Зберегти? 
Поясніть, як  зберегти презентацію за допомогою цієї команди.
Які типи ф айлів найчастіше використовую ться для збереж ення презентації? 
Поясніть їх призначення.
Якими способами можна запустити демонстрацію презентації?
Яким чином можна вносити зміни у презентацію під час її демонстрації?
Які способи управління демонстрацією презентації ви знаєте?
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Створення нової презентації

1 Які рекомендації щодо будови твору з української літератури 
вам відомі?

2. Пригадайте правила підбору кольорової палітри малюнків 
у графічному редакторі Corel Draw.

3. Які ви знаєте операції над об’єктами текстового редактора 
Word?Як їх  виконувати?

Створення нової презентації

Якщо програмне вікно P o w erP o in t уже відкрите, то розпочати створення нової пре
зентації можна кількома способами, а саме:

1. Вибрати команду Створити меню Ф айл.
2. Вибрати кнопку Створити на панелі інструментів.
3. Вибрати потрібну команду області завдань Створити презентацію  (рис. 9):

•  Н ова презентація;
•  Із  ш аблона оформлення;
•  3  майстра автовмісту;
•  3  існуючої презентації;
•  Ф отоальбом

• Створиш презентацію ▼ X

Ш  О
Створення

Д  Нова презентація
Із шаблона оформлення

СІЇ 3 майстра автовмісту...
■ ;Д 3 існуючої презентації...

Фотоальбом...

Рис. 9

Команда Із ш аблона оф орм лення дозволяє створити презентацію з використанням 
готових шаблонів, які містять основні елементи оформлення слайда.

Команда 3  майстра автовмісту використовується тоді, коли буде створюватися пре
зентація стандартного вмісту й оформлення.

Якщо презентація не є стандартною і автори для неї розробили свій сюжет, сценарій, 
структуру та оформлення, слід вибрати команду Н ова презентація.

Програма P o w erP o in t також дозволяє створювати презентації, що містять велику 
кількість зображень без окремого налаштування властивостей кожного з них. Д ля цьо
го використовується команда Ф отоальбом. При оформленні фотоальбому можна зада
ти вид рамки зображення та шаблон оформлення слайда, додати підписи тощо.
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На початку створення нова презентація завжди містить один слайд.
Для того, щоб додати інші слайди, можна скористатися одним зі способів:

1. Вибрати команду Створити слайд меню Вставка.
2. Вибрати кнопку Створити слайд _! на панелі інструментів Ф орм атування

Принципи створення презентації

Комп’ютерна презентація допомагає чітко структуру вати, ілюструвати та професійно 
представити ваші ідеї чи досягнення.

Будь-яка презентація створюється у кілька етапів (рис. 10):
1. П ланування — визначення цілей, сценарію та структури презентації.
2. Р озробка — визначення форми подання матеріалу, вибір технічних засобів.
3. Створення — створення слайдів, встановлення режиму їх показу.
4. Репетиція — перевірка та редагування готової презентації.

Етапи створення презентації

Створення
Створення слайдів 

Налаштування анімації 

Налаштування зміни слайдів

Планування і ;;

Вибір теми

Розробка
Написання тексту 

Підбір фото, аудіо. відео 

Компоновка матеріалів

Репетиція
Перегляд
Доопрацювання

Г\

У

Рис. 10



Звертаємо вашу увагу: під час створення презентації дуже важливо дотриму
ватися певних правил щодо її змісту й оформлення.

На етапі планування

1. Виділіть основні ідеї:
•  слайд повинен ілюструвати одну думку;
•  інформація на слайді повинна містити лише основні положення виступу.

2. Підберіть додатковий матеріал, що підтверджує основні ідеї презентації:
•  підберіть графічні, аудіо- та відеоматеріали;
•  наведіть приклади, порівняння, довідкову інформацію.

3. Продумайте послідовність подання матеріалу. М атеріал презентації можна розта
шувати, наприклад, у хронологічній або тематичній послідовності.

Під час розробки презентації

1. Не заповнюйте слайд занадто великим обсягом інформації.
2. Використовуйте короткі речення. Орієнтовна кількість рядків тексту на слайді — 

до десяти, кількість слів у рядку — до восьми.

Правильно Неправильно

Висячі сади Семірамщи
Висячі сади були побудовам царем Наеуходоноссромг

Це був подарунок дружині, яку жали Семірамдсю

Рештки висячих садів- 
знайшое нмецький археолог 

| Реберт Копьдееей.
Знахідка міст ип» лише 
фундамент та  джерело,

3. Заголовки повинні привертати увагу й узагальнювати основні положення слайда.

Правильно Неправильно

Піраміда Хеопса

Піраміда Хеопса - єдине з семи чудес селу, шр 
збереглося до наших часів.

Піраміда очолює список чудес світу. 
Розташована ум  Пза (Єгипет)
Збудована за часів 

правління фараона Хеопса 
Висота піраміди - 146,6м 

Пло шр основ и -  230 х 230 м
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4. Для виділення найважливішої інформації використовуйте рамки, границі, залив
ку, різні розміри та кольори шрифтів тощо.

Правильно Неправильно

5. Фон слайда й анімаційні ефекти не повинні відволікати увагу від змісту.
6. Текст слайда повинен добре читатися, тобто бути контрастним відносно фону. 

Наприклад, темний текст на світлому фоні, або білий — на темному.

Правильно Неправильно

П'яте яиво си гу Гапмгрнаааиам тезапей.
Знаходився 8 столиці невеликої Кармської держави

-  ГаПкарнао

Гапкарнасеш*й мавзолей 
перша споруда такого типу

7. Підпис д о  ілюстрації бажано розміщувати під малюнком.

1.

2.

Репетиція презентації %£>
Не рекомендується читати текст презентації. Усна доповідь, що супроводжує по
каз слайдів, повинна доповнювати і коментувати інформацію на екрані.
Перед показом презентації обов’язково здійсніть попередній перегляд та, за 
необхідності, відредагуйте презентацію.
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Режими роботи з презентацією

P o w erP o in t дозволяє працювати з презентацією у трьох різних режимах:
•  звичайний;
•  реж им сортувальника слайдів;
•  показ слайдів.

Переключення між режимами здійснюється за допомогою кнопок, що містяться у 
нижньому лівому куті програмного вікна (рис. 11).

Звичайний режим

Звичайний реж им [Ц є основним режимом розробки презентації. У звичайному 
режимі програмне вікно P o w erP o in t містить (рис. 11):

•  область слайдів — центральна частина вікна, де розміщ ується поточний слайд;
•  область нотаток — нижня частина вікна, де розміщ ується поясню вальний текст 

до поточного слайда;
• область завдань — права частина вікна, яка дозволяє прискорити виконання 

операцій щодо створення нових презентацій, вибору шаблонів оформлення, 
налаштування ефектів анімації, встановлення послідовності зміни слайдів, пошуку 
файлів та інше;

•  вкладки С труктура та Слайди — ліва частина вікна. Вкладки дозволяю ть 
переходити від режиму відображення структури тексту слайдів до показу самих 
слайдів у вигляді ескізів.

Вкладка Структура Вкладка Слайди

С-.'.--.- “.? Ста*д« V  х

царини
ЦЕ

S І ТВАРИНИ
S a

ТВАРИНИ
ЦЕ

Область слайдів

ПТАХИ

Прист,- сіючи as poccm  ▼ х

Office Online
да зебтвздаа |

■ ftgoasÄ̂Äse-.C3rärae..
* €дтШШттп іфо тщтстзлт'::

II';: PovxzPwt.
* Шгішст-Ш шовшэаатм шй 

ОШЖЗ ЁДфйТ?

Па -.-•ге:

« а ш а м н в
І ara
:f Презентзда 1_27_'35 
s Г̂ зєзентагійІ 
І f̂ sesemmssl І Ĵ'-Jca-sTKOss....

. Режим сортувальника слайдів 
-, Звичайний ре жим

Область нотаток Область завдань

Рис. 11
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На вкладці Структура можна вводити заголовки слайдів, редагувати вміст презента
ції та додавати нові слайди. Д ля роботи зі вмістом презентації використовується панель 
інструментів Структура (рис. 12).

Структура Слайди

ц  [Щі Пабло Пікассо, Ж інка, шо п ’є  Абсент,

1901, Ермітаж

12 Пабло П ікассо, Basa s квітами та склянка

З ложкою, 1910-15, Ермітаж

13 ІМ  Пабло П ікассо, Скрипка тз гітара,

1910, Ермітаж

Андре Дерзн, Гавань РЛартіге е Провансі,

1905-6, Ермітаж

----- І 5 ( і ! ; Кісс еан Донген Пані в блакитному

капелюшку, 1906, Ермітаж;

jg jJB; Кінець колекції картин

Рис. 12

На вкладці Слайди (рис. 13) можна пере
глядати слайди у вигляді ескізів, додавати 
або видаляти їх, змінювати порядок їх розта
шування, налаш товувати ефекти анімації 
при переході між слайдами. Рис. 13

О п е р а ц ії н а д  с л а й д а м и

Дія
А лго ри тм

В к л ад к а Слайди /  В к л а д к а  Структура

Додати слайд
Вибрати команду С творити —’ контекстного меню ескізу слайда

Вибрати ескіз слайда та натиснути клавішу E n te r

Видалити слайд
Вибрати команду В идалити  сл ай д  контекстного меню ескізу слайда

Вибрати ескіз слайда та натиснути клавішу D e le te

Копіювати слайд

1. Виділити слайд.

2. Вибрати команду Копію вати

3. Встановити курсор у потрібн

4. Вибрати команду В ставити

§

ОМ'

і  контекстного меню. 

/  місці між слайдами, 

контекстного меню.

Перемістити слайд

1. Виділити слайд.

2. Вибрати команду В ир ізати

3. Встановити курсор употрібн

4. Вибрати команду В ставити

ж

юм

контекстного меню, 

у місці між слайдами, 

контекстного меню.

17



Зазначимо, що після виконання операцій над слайдами їх нумерація зміню єть
ся автоматично.

Звертаємо вашу увагу: тут і далі дії можна виконувати:
•  за допомогою команд контекстного меню об’єкта;
•  за допомогою команд основного меню;
•  за допомогою кнопок на панелях інструментів;
•  перетягуванням за допомогою миші.

Видаляти, копіювати, додавати, переміщувати можна і групу слайдів.
Д ля цього слід вибрати слайди при натиснутій клавіші Shift або C trl і виконати 

відповідні дії. Видалені або скопійовані слайди потрапляють у буфер обміну і можуть 
використовуватися в подальшій роботі.

СР
Нагадуємо, що О бласть завдань вкладки 
Слайди та Структура можна закрити. Д ля 
відкриття області завдань необхідно встано
вити позначку прапорця О бласть завдань 
меню Вигляд, а для відкриття вкладок С лай
ди та Структура потрібно вибрати команду 
Звичайний меню Вигляд (рис. 14).

Рис. 14

Вигляд j Вставка Формат Сервіс І

Н Звичайний (відневити області)

ш Сортувальник слайдів

¥ Показ слайдів F5

\ ш Сторінки нотаток

Зразак ►

м Колір або відтінки сірого 1

Область дань C trl+ F l

Панелі інструментів 1

Режим сортувальника слайдів

У режимі сортувальника слайдів □а
па ескізи всіх слайдів розміщуються у робочому 

вікні (рис. 15). Режим використовується на завершальному етапі роботи над презента
цією для перегляду послідовності слайдів і зміни порядку їх розташування, видалення 
або додавання слайдів, налагодження ефектів переходу між слайдами та хронометражу 
презентації.

З Microsoft PowerPoint - [Крим Снюаревська] ШШ ■ ■ ■ ■
■З ®айя T&B&sa Випща Вггдвкз Фєр&пг

J  І В  - i f j  л &
Window - _

& /
Texas- спв%®
•о -

Д2РШ*э 
Ш  200% _ Р  Нотатки,,, іФ З&на ^  Конструктор Створити очі

Ш 5

Рис. 15
37 ь
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У режимі сортувальника слайдів операції додавання, видалення, копіювання і пере
міщення слайдів виконуються так само, як і в звичайному режимі.

Режим показу слайдів

Режим показу слайдів ц [  використовується для попереднього перегляду слайдів. 
У цьому режимі слайди займають увесь екран.

При виборі кнопки П оказ слайдів перегляд презентації розпочинається з поточного
слайда.

У режимі показу слайдів існує кілька варіантів навігації по слайдах — з використан
ням клавіатури, миші та панелі інструментів П оказ слайдів.

Н авігація з а  д о п о м о го ю  к л авіатури

Д ія К ла віш і

Перехід до наступного слайда

Enter  
П р о пуск  
P a g e  Down 
стр іл к а  вниз 
стр іл к а  вправо

Перехід до попереднього слайда

B a c k s p a c e  
P a g e  Up 
стр іл к а вверх 
стр іл к а  вліво

Перехід до конкретного слайда
У режимі демонстрації ввести з клавіатури номер 
слайда та натиснути Enter

Перервати демонстрацію E s c

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

1. Запустіть PowerPoint.
2. Створіть нову презентацію з використанням Майстра автовмісту (рис. 16). 

Майстер автовмісту пропонує виконати наступні кроки — визначити тип, стиль та
параметри презентації. Перехід до наступного діалогового вікна Майстра автовмісту 
здійснюється за допомогою кнопки Далі. Для того, щоб повернутися до попередньо
го вікна, слід вибрати кнопку Назад. При виборі кнопки Готово робота Майстра 
автовмісту завершується.
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Рис. 16 _

3. Виберіть тип презентації Загальні та серед елементів списку вкажіть Загальн 
доповідь (рис. 17).

Майстер автовмісту - [Загальна доповідь] -*і
Виберіть бажаний тип презентації

Усі Загальна доповідь

Тип презентам»

Стиль презентами

Загальні

Службові

Парамет ри презентації
Проекти

Ділові

Пропонуємо стратегію 
Повідомляємо про погані новини 
Навчання 
Мозковий штурм 
Посвідчення

Додати,.. Видалити

Скасувати
РИС. 17

< Назад Далі > Готово

4. Виберіть спосіб виводу презентації презентація на екрані (рис. 18)

Х|Майстер автовмісту - [Загальна доповідь]

Тип презентант

Стиль презентам»

Параметри презентації

Бажаний спосіб виводу презентації: 
(* презентація на екрані 

презентація в Інтернеті 

С  чорно-білі прозорі плівки 

С  кольорові прозорі ПЛІВКИ 

С  35-мм слайди

Скасувати < Назад
РИС. 18

Далі > Готово
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5. Введіть у поле Заголовок презентації тему доповіді, наприклад, про себе. Встано
віть позначку прапорця Н ом ер слайда (рис. 19).

Рис. 19

6. Заверш іть роботу М айстра автозмісту.

У вікні P o w erP o in t відкриється нова презентація, яка містить дев’ять слайдів, має 
стандартний вміст і єдиний стиль оформлення слайдів (рис. 20).

і ]  ®айл Правка Вигляд Вставка Формат Сервіс Показ слайаів Вікно Довідка

З п Н  і  #} Л .1 V  ТІ ") -
I а СІїй! V  Щ  І а .=4 Зміна ^  Конструктор Створити слайд

Ш . І 75%

Богдан Олексієнко В с т у п н і ч а с т и н і

ОГОТКОТЕ « ту  ДОГКСІДІ 
ПрЕД-ГТаеТЕОЧ

Т е м и  я  л я  о б го в о р е н н я

Отисл:- осініть сосен темі 
А0П0ЄІДІ

і 2 U t 3

Т ем а  ( Тем а  2 Те  ма 3

Джгщно едавиїть юте plan 
Н а г  ді те- гц жлади та 1 лосір зЦї 
Як іе стссуЕТКЛ гдлоГ аудкгедії

Джтщдно Eiv.na/lTt- юте plan 
Нже діть гфиклади тзІлг-гфлДі 
Як Le стосі* ткл  е-ллої аудит« Гґ

Джтадг*:' е**.гпд|ть юте plan 
Н же літь «rtc/иди тлІ.т:стрл_|і
Як Le стосі* тыл елііої аудиісеГї

S t  4 г *  5 ÿ? б

П р и к л а д и  з ж и т ія Що б и  масте ні у ва з і Н а с т у п и  iq to is^

Н ЗСЕЛІТЬ ГріЛКОД аЕОПИТОДЇ І-
РЕагь«:о:-:+ітггл
Я мцо г>мр 1 , ГІ ДГр аЙТЕ
qwiiNplY

Вь»сг>:Єть свої думал :■ приводу
ІДЕЇ ТЕМЫ
П«терlit- кдо-кеї р.кюнти.що 
їх мусять г-лта.ї.ттгті сTtfxa-I

ПсрЕ-ГІ'ДТЬіО дГї, .**1 мусять 
е«кснзпл спуст-І 
ПсрЕЛ'ДТЬ Еаиі подальші /І'

si t  7 äür 8
Рис. 20

*  9
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7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16. 
17.

Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація2.
Перейдіть у режим сортувальника слайдів та перегляньте ескізи слайдів. Змініть 
порядок розташування слайдів, видаліть ті, які не відносяться до теми презентації, 
додайте нові слайди.
Установіть звичайний режим роботи.
Закрийте вікно області завдань, вкладки Слайди та Структура. Відкрийте вкладки 
Слайди та Структура.
Зробіть поточним другий слайд і заповніть відповідні поля даними про себе. Для 
цього встановіть курсор у поле вибраної рамки та введіть потрібний текст. 
Заповніть ще кілька слайдів.
Збережіть зміни.
Продемонструйте збережену презентацію вчителю.
Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у 
файлі з тим самим іменем — Презентація2.
Закрийте вікно PowerPoint.
Запустіть демонстрацію презентації, збереженої в п. 15.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Які способи створення нової презентації ви знаєте?
Яка команда дозволяє створювати презентацію з використанням готових шабло
нів?
Яка команда використовується у разі, коли презентація має стандартний вміст та 
оформлення?
У якому випадку використовується команда Нова презентація?
У якому випадку використовується команда Фотоальбом?
Які ви знаєте етапи створення презентації?
За якими правилами щодо змісту та оформлення створюється презентація?
У яких режимах можна працювати з презентацією? Поясніть призначення кож
ного з них.
Назвіть основні області вікна Pow erPoint у звичайному режимі. Поясніть їх 
призначення.
Як відкрити вкладки Структура та Слайди?
Як додати слайд до презентації?
Як видалити слайд із презентації?
Як скопіювати або перемістити будь-який слайд презентації?
Яким чином виконати операції над групою слайдів?
Підготуйте план презентації про ваш клас. Продумайте сценарій, проаналізуйте, які 
об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Роботу представте у вигляді таблиці.

№  с л а й д а З а го л о в о к  с л а й д а Щ о  не о б хід н о  р о зм істи т и
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16. Підготуйте план презентації про ваш літній відпочинок «Прощавай, літо!». Проду
майте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Робо
ту представте у вигляді таблиці.

N2 слайда З а го л о в о к  с л а й д а Щ о  необ хідн о  р о зм істи т и

1

2

3



Слайд та його властивості

1. Що таке слайд? Де використовуються слайди?
2. Які операції можна виконувати над слайдами?
3. Для чого використовується вкладка Слайди?

Слайд ЯК о б ’єкт презентації

Ви вже знаєте, що презентація створюється з окремих об’єктів — слайдів. Кожен 
слайд містить більш прості об’єкти — текст, графіку, мультимедіа (рис. 21).

Слайд, як  об’єкт презентації, характеризується:
•  макетом;
•  дизайном оформлення;
•  звуковими ефектами;
• ефектами анімації.

Макет слайда

Макет слайда визначає структуру (спосіб розміщення, послідовність) об ’єктів на слай
ді, тобто місце розташування заголовка, підзаголовків, списків, малюнків, таблиць, ві- 
део- та аудіофрагментів.

М акет містить спеціальні рамки, всередині яких можуть бути розташовані текст, гра
фічні та мультимедійні об’єкти.

Вибір конкретного макета залежить від виду інформації, що буде розміщ уватися на 
слайді. Якщо на слайді планується розмістити лише текст, то макет потрібно вибирати 
серед елементів списку М акети тексту області завдань Розм ітка слайда (рис. 22).
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Якщо на слайді необхідно розмістити лише графічні та мультимедійні об’єкти, то ма
кет слід вибирати серед елементів списку М акети вмісту області завдань Розм ітка 
слайда (рис. 23).

Макети тексту

Рис. 22

Макети вмісту
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Рис. 23

У разі одночасного розміщення на слайді текстових, графічних і мультимедійних 
об’єктів макет слід вибирати серед елементів списку М акети тексту й вмісту області 
завдань Розмітка слайда (рис. 24).

Макети тексту й вмісту
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Рис. 24

Знову застосувати макет

Додати новий слайд 

Рис. 25

Якщо жоден із розроблених макетів вас не влаштовує, виберіть макет Порожній слайд у 
списку Макети вмісту і сформуйте власну структуру розміщення об’єктів на слайді.

Вибір та зміна макета

Для того, щоб вставити в презентацію слайд потрібного макета, слід:
1. Вибрати команду Розм ітка слайда меню Ф ормат.
2. У вікні області завдань Розм ітка слайда, що відкрилося, вибрати макет слайда 

у списку Застосувати розмітку слайда.
3. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від макета (рис. 25).
4. Вибрати команду Додати новий слайд.

Вибраний макет буде застосований до поточного слайда.
Якщо ж потрібно змінити макет уже існуючого слайда, слід:

1. Вибрати ескіз слайда на вкладці Слайди.
2. Вибрати команду Розм ітка слайда меню Ф ормат.
3. У вікні області завдань Р озм ітка слайда, що відкрилося, вибрати потрібний ма

кет слайда у списку Застосувати розм ітку слайда.

в
Зазначимо, що вибраний макет можна застосувати до групи слайдів.
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Дизайн слайда. Шаблон оформлення

Дизайн — це художнє оформлення зовнішнього вигляду об ’єкта, яке надає цьому о б ’єк
ту індивідуальності та покращує його візуальне сприйняття.

При розробці дизайну слайда слід звертати увагу на композицію (розташ ування 
окремих елементів) та кольорову палітру. Все це дозволяє правильно розставити сми
слові акценти на слайді.

Ш аблон оф орм лення визначає фоновий малюнок та кольорову палітру слайдів, 
стиль оформлення таких елементів як  заголовки, підзаголовки, розмір і колір шрифту 
та інші деталі оформлення.

Для оформлення презентації Pow erPoint пропонує набір шаблонів з різноманітних тем.
Щоб оформити слайд стандартним чином, слід:

1. Вибрати команду К онструктор слайдів меню Ф ормат.
2. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати потріб

ний шаблон у списку Застосувати  ш аблон оф орм лення (рис. 26).
Даний шаблон буде застосований до поточного слайда.

Конструктор слайдів т  X

і )  іД
@  Шаблони оформлення
; ; ;  КОЛІрНІ СХЄМИ 

ій  Ефекти анімації

Застосувати шаблон оформлення:

Щ , Огляд...

Рис. 26



Звертаємо вашу увагу: вибраний ш аблон оф орм лення мож на застосувати 
до групи слайдів.

• Д ля того, щоб застосувати ш аблон оф орм лення до всіх слайдів, необхід
но відкрити меню за допомогою кнопки, що розташ ована праворуч від 
вибраного ш аблону оформлення, та вибрати команду Засто су вати  до
всіх слайдів (рис. 27).

• Для оформлення окремих слайдів спочатку необхідно об’єднати слайди в 
групу, а потім виконати команду Застосувати до виділених слайдів (рис. 27).

Рис. 27 Рис. 28

У процесі роботи над презентацією шаблони оформлення можна змінювати та під
бирати дизайн слайдів за власними вподобаннями. Д ля зміни шаблону оформлення 
слід вибрати потрібні ескізи слайдів і новий варіант шаблону.
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Якщо жоден зі стандартних шаблонів оформлення вас не влаштовує,' ви можете ство
рити оригінальний фон як  для окремого слайда, так і для презентації в цілому. Для цьо
го потрібно:

1. Вибрати команду Ф он  меню Ф ормат.
2. У вікні Ф он, що відкрилося, необхідно відкрити меню за допомогою кнопки, що 

розташована праворуч від поля вибору кольору та способу заливки (рис. 28).
3. Вибрати команду Інші кольори в разі зміни кольорової палітри фону слайда. 

У вікні Кольори, що відкрилося, вибрати потрібний колір із запропонованих та 
вибрати кнопку ОК.

4. Вибрати команду Способи заливки в разі використання візерунка, градієнтної 
заливки або зображення для фону слайда. У вікні Способи заливки, що відкри
лося, установити потрібні значення параметрів та вибрати кнопку О К  (рис. 29).

Дизайн слайда. Колірні схеми

Колірна схема — це набір кольорів, які використовуються при оформленні фону слайда, 
тексту заголовка та основного тексту, заливок, тіней, гіперпосилань.

За допомогою колірної схеми слайда можна збільшити й урізноманітнити варіанти 
оформлення презентації. Ш аблон оформлення включає колірну схему, яка задається по 
замовчуванню, а також додаткові колірні схеми на вибір. Якщо жодна із запропонова
них колірних схем не підходить, ви можете створити власну.

Задати колірну схему можна наступним чином:
1. Вибрати команду К онструктор слайдів меню Ф орм ат.
2. У вікні області завдань К онструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду 

Колірні схеми.
3. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний варіант у списку Застосувати  колір

ну схему (рис. ЗО).
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Застосувати колірну схему:

Змінити колірні схеми..,

Рис. ЗО
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Звертаємо вашу увагу: колірну схему також 
можна застосувати до групи слайдів (рис. 31):

• Д ля того, щоб застосувати колірну схему 
до всіх слайдів, необхідно відкрити меню 
за допомогою кнопки, що розташована 
праворуч від вибраної колірної схеми, та 
вибрати команду Застосувати  до всіх 
слайдів.

•  Д ля оформлення окремих слайдів спо
чатку необхідно об’єднати слайди в гру
пу, а потім виконати команду Застосува
ти до виділених слайдів.

Застосувати до всіх слайдів 

Застосувати до виділених слайдів 

Показати великі ескізи

Рис. 31

Зміна колірної схеми

Для зміни колірної схеми слід вибрати потрібні ескізи слайдів та новий варіант ко
лірної схеми.

При роботі з колірною схемою передбачена можливість зміни кольорової палітри 
слайда. Для цього потрібно:

1. Вибрати команду Конструктор слайдів меню Ф ормат.
2. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду 

Колірні схеми.

Зміна колірної схеми

Конструктор слайдів Змінити колірні схеми
Колірн-а схема ШШШ&

Сгтйю-мв Сяамявиі | Вибрати кнопку 

Вибрати колір

Вибрати елемент

Рис. 32
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3. У вікні, що відкрилося, перейти за посиланням Змінити колірні схеми (рис. ЗО).
4. У вікні К олірна схема, що відкрилося (рис. 32), на вкладці Спеціальна вибра

ти елемент схеми.
5. Вибрати кнопку Змінити колір.
6. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний колір та натиснути кнопку ОК.
7. Вибрати кнопку Застосувати.

Ви знаєте, що виконанню лабораторних робіт з ф ізики передує обов’язкове визначення те
ми лабораторної роботи, а також повторення правил техніки безпеки. Необхідною умовою 
одержання високої оцінки є правильне оформлення протоколу лабораторної роботи за відведе
ний для цього час.

Створіть презентацію з теми «Вимоги до виконання лабораторних робіт з  ф ізики» . При 
створенні презентації користуйтеся даними таблиці, поданої нижче. Заголовки слайдів приду
майте самостійно.

№
с л а й д а

Текст, який потрібно р о зм істи т и  на с л а й д і
•

1 Вимоги до виконання лабораторних робіт з фізики

2 Визначення теми й мети лабораторної роботи, дати її виконання

3
Перелік приладів та іншого обладнання.
Для вимірювальних приладів вказати ціну поділки

4
Записати формули, зробити розрахунки, виразити результату Міжнародній системі 
одиниць (СІ). Якщо необхідно, створити малюнок або схему

5
Оскільки один результат може бути випадковим, слід виконувати необхідний експе
римент не менше двох разів

6

Висновок має відповідати меті роботи:
а) чого досягли, чого навчилися;
б) достовірність держаного результату;
в) що заважало (не могло бути враховано за певних умов експерименту) в роботі 
й тому вплинуло на результати лабораторної роботи

ЗО



1. Запустіть P ow erP o in t.
2. Виберіть макет слайдів презентації серед елементів списку М акети тексту та до

дайте потрібну кількість слайдів.
3. Підберіть шаблон оформлення презентації.
4. Введіть потрібний текст.
5. Перегляньте презентацію.
6. Змініть колірну схему шаблону оформлення презентації.
7. Перегляньте презентацію.
8. Змініть кольорову палітру колірної схеми.
9. Перегляньте презентацію.

10. Збережіть презентацію у власній папці у  ф айлі з іменем П резентаціяЗ
11. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.
12. Закрийте вікно P ow erP o in t.
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У восьмому класі на уроках географії ви вивчаєте географічне положення України, її розта
шування щодо літосферних плит і великих форм рельєфу, положення відносно морів та океа
нів, геополітичне положення України тощо.

Створіть презентацію за темою «Географічне полож ення України», використовую чи дані, 
наведені в таблиці. Заголовки слайдів придумайте самостійно.



№
с л а й д а

Текст, який потрібно р о зм істи т и  н а с л а й д і

1

Площа — 603,7 км2, 
населення — 47 млн чол. 
Розташування:

•  Центр та Південний-Схід Європи;
•  помірні широти;
•  Північна та Східна півкулі

2

Крайні точки:
•  північна (с. Грем’яч, Чернігівська обл.);
•  південна (мис Сарич, АР Крим);
•  західна (м. Чоп, Закарпатська обл.);
•  східна (с. Червона Зірка, Луганська обл.);

Координати:
44“23' та 52°23' північної широти, 22°08' та 40°13' східної довготи. 
Географічний центр:

•  с. Добровеличківка, Кіровоградської обл.

3
•  Східно-Європейська платформа;
•  Український щит;
•  Карпатські та Кримські гори

4
•  Вихід до Чорного та Азовського морів;
•  Віддалена від океанів

5
•  Сухопутні кордони — Росія, Білорусь, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, 

Молдова — 5350 км;
•  Морські кордони — 2000 км

1. Запустіть P ow erP o in t.
2. Виберіть макет слайдів презентації серед елементів списку М акети тексту та 

додайте потрібну кількість слайдів.
3. Створіть власний фон оформлення слайдів презентації.
4. Введіть потрібний текст.
5. Перегляньте презентацію.
6. Змініть фон оформлення окремих слайдів. Установіть різні типи заливок фону 

(градієнтна, текстура, візерунок, малю нок) так, щоб усі слайди були оформленні в- 
одній кольоровій гамі.

7. Перегляньте презентацію.
8. Збережіть презентацію у власній папці у ф айлі з іменем П резентація4.
9. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

10. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у 
файлі з тим самим іменем П резентація4.

11. Закрийте вікно P ow erP o in t.
12. Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п. 10.
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що є об’єктом презентації?
2. Які прості об’єкти можна розмістити на слайді?
3. Чим характеризується слайд як об’єкт презентації?
4. Що таке макет слайда? Від чого залежить вибір конкретного макета слайда? Наве

діть приклади.
5. Як задати макет слайда?
6. Яким чином можна застосувати макет до групи слайдів?
7. Як змінити вже існуючий макет слайда?
8. Що визначає шаблон оформлення слайда?
9. Якими способами можна задати шаблон оформлення слайда?

10. Яким чином можна застосувати шаблон оформлення до групи слайдів?
11. Як змінити шаблон оформлення слайда?
12. Що таке колірна схема? Для чого вона використовується?
13. Яким чином можна застосувати колірну схему до групи слайдів?
14. Як змінити колірну схему слайда?
15. Створіть презентацію за темою «Кількість речовини в хімії». Підготуйте план пре

зентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на 
слайдах. Звертаємо вашу увагу на те, що презентація повинна містити дані, 
наведені нижче у таблиці.

Теоретичні в ід о м о сті, 
терм іни В и зн а ч е н н я

Кількість речовини Кількість речовини — це фізична величина, що визначається числом 
структурних частинок, які містяться в даній порції речовини

Одиниця кількості 
речовини — моль

Моль — це одиниця кількості речовини, яка містить стільки структур
них частинок речовини, скільки атомів міститься в 0,012 кг Карбону

Постійна Авогадро Л/д = 6,02 ■ 1023 структурних частинок

Молярна маса (М)
Молярна маса —  це фізична величина, що дорівнює відношенню маси 
речовини до відповідної кількості речовини

Основні формули
Л/л =Л/ /  V , М = т  /  V , де

МА — постійна Авогадро, N — число молекул (атомів) речовини, 
V —• кількість речовини, М —  молярна маса, т  — маса речовини



Фрагменти картин С. І. Васильківського: 1. Запорожець у дозорі. 2. Сторожа запорізької вольниці

16. Створіть презентацію за темою «Виникнення українського козацтва». Підго
туйте план презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти необхід
но розмістити на слайдах. Звертаємо вашу увагу на те, що презентація повинна 
містити такі матеріали:

Економічні
Причини виникнення соціальні
українського козацтва політичні

національні

Перші згадки
Архіви, документи, наприклад, «Хроніка Польщі» Мартина Бєльського 
про події 1489 р.

Визначення понять Дике Поле 
Запорозька Січ

Перші гетьмани Д. Вишневецький (1516-1563 рр.) та ін.

козак
Словник термінів гетьман

ясир
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Об’єкти та операції над ними

1. Яким чином можна додати напис до документа в текстовому 
редакторі Word?

2. Як змінити властивості напису в текстовому редакторі Word?
3. Як виконати переміщення та масштабування графічних 

об’єктів у текстовому редакторі Word?
4. Які д ії можна виконувати із зображеннями в текстовому 

редакторі Word?

Після створення та оформлення слайда потрібно наповнити його інформацією. Роз
міщення на слайді простих об’єктів, таких як  текст, графіка, мультимедіа, виконується
в звичайному режимі.

Текстові о б ’єкти

Текстові об’єкти складаються з тексту, рамки та поля (рис. 33).
Іутттттттштттт<жттшшттттттж̂
І  Зразок текстового об’єкта |

Рис. 33

Ви вже знаєте, що робоча область слайда, залежно від обраного макета, може місти
ти текстові рамки заголовків, підзаголовків і маркірованих списків. У цих рамках зна
ходиться стандартний текст або підказка, наприклад, Заголовок слайда (рис. 34).

Рис. 34

Для дотримання єдиного стилю оформлення презентації текст слід вводити саме в ці 
спеціальні рамки.

Звертаємо вашу увагу: якщо текст не вміщується в рамці, то розмір ш рифту й 
міжрядковий інтервал автоматично зменшуються.

Під час створення слайда може виникнути необхідність у розташуванні на ньому 
додаткових текстових об’єктів, не передбачених макетом, наприклад, приміток, обґрун
тувань, пропозицій, зауважень тощо.



Для додавання таких текстових об’єктів слід:
1. Вибрати команду Напис меню Вставка.
2. Перейти на потрібний слайд і вибрати місце розташування текстового об’єкта.
3. Установити вказівник у вибране місце слайда, натиснути ліву кнопку миш і та, 

не відпускаючи її, перемістити вказівник у потрібному напрямку.
Форматування текстових об’єктів здійснюється за наступним алгоритмом:

1. Виділіть об’єкт (рамку або фрагмент тексту).
2. Виберіть потрібні кнопки панелей інструментів Ф орматування або М алю ван 

ня та відформатуйте текстовий об’єкт.

Кнопки і п о ля, щ о вико р исто вую ться Д ІЇ

Arial » 44 » Ж К  ч  з
Зміна шрифту, його розміру та накреслення

А  -
Зміна кольору тексту

ЦЕ
Зміна способу вирівнювання

Зміна кольору поля

£  ▼ _  ---
Зміна значень властивостей рамки: 
кольору, товщини, типу

Звертаємо вашу увагу: видалення, копіювання і переміщення текстових 
об’єктів на слайді здійснюється аналогічно тому, як це відбувалося в текстово
му редакторі W ord.

Графічні о б ’єкти

Існує кілька способів створення на слайді графічних об’єктів:
•  вставка готової картинки з колекції M icrosoft Office;
• вставка готового зображення з файлу;
• створення фігур із використанням набору Автофігури.

Д еякі макети слайда м істять спеціальні рамки для вставки графічних об’єктів  
(рис. 35, 36).

Заголовок слайда

Текст слайда

Вставка картинки

Ч*Г.
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Щоб додати графічні об’єкти, необхідно скористатися наступними алгоритмами:

Дія А лго ри тм

Додати картинку
1. Вибрати кнопку Д одати  картинку Ц  спеціальної рамки (рис. 35, 36).

2. У вікні В иберіть м алю нок, що відкрилося, знайти потрібну картин

ку та вибрати кнопку ОК

Додати зображення
1. Вибрати кнопку Д одати  зображення Щ  спеціальної рамки (рис. 36).

2. У вікні, що відкрилося, відкрити вміст папки, в якій збережено 

зображення, вибрати його та вибрати кнопку В ста ви ти

Звертаємо вашу увагу: розміри зображення автоматично налаштовуються 
відповідно до макета.

Якщо макетом слайда не передбачено розміщення графічних об’єктів, додати їх мож
на за допомогою команд меню В ставка (рис. 37,38).

Вставка зображення з файлу

Вставка Малюнок > 3  файлу
Додфь»я>*.8 «ажонвл

Шш
41 » - Л І «  X ^  ГВ'С**с ■

Д»т*иш«ием!ня І т Рщшф
Щ& «ктйпм

мій

Л іс  7Ш.тш щкт Мсрсш® йкътте дттыш*щтт» Прич&я

Ай̂*аигЛо5Гер
Ну№*<#

■ ті
©гомвчмя У̂щціоню«

Г-

ш а
См

ї й

•] Г . . .9гГ«?!Г»... ')
- ІЛКІМЗД

Рис. 37
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Вставка картинки Р
Вставка Малюнок о  Картинки
Задати критерії пошуку.

Шмрчтшм
s  а

I тратит 
; ;5о6рж«мн»
| Переглядати: 
і йибра^мяпваиі 
[ Шукати об'єкти:

Вибрати потрібну картинку.

І 1ГЬцат*Г’*|
Карт МИРІ

а>к*ыт«:
ПО£Р1

neper «влаги:

! Уа т*с*чфійяівиужпмяїв т шуіівти опекти;
Уа типи Овйпе «угь* ипеда • м

і f t ]  Упорядкувати »а*»»...

Картинки ма вуз« Office Orfcie 

Ф Горлай j  пошуку клпів

й
*5 -««,

2d

§
k ,

і»
'ґ  V

Рис. 38

Для знаходження потрібної картинки слід (рис. 38):
1. Увести в поле Ш укати ключове слово для пошуку.
2. Вибрати у списку П ереглядати потрібні колекції. Д ля цього встановити 

позначки прапорців біля відповідних елементів списку.
3. Вибрати у списку Ш укати об’єкти тип об’єкта: картинки, фотографії, анімацій- 

ні файли, аудіозаписи та інше. Д ля цього встановити позначки прапорців біля 
відповідних елементів списку.

4. Вибрати кнопку Почати.
Щ е одним способом створення графічних об’єктів на слайді є використання набору 

Автофігури. Здійсню ється це аналогічно до створення графічних об’єктів у текстовому 
редакторі W ord.

Форматування графічних о б ’єктів

Д ля форматування графічних об’єктів 
використовуються команди меню Ф о р м ат  і 
кнопки панелей інструментів М алю вання 
та Н астройка зображ ення.

Д ля зміни значень властивостей граф іч
ного об’єкта слід виділити цей об’єкт і на 
панелі інструментів Н астройка зо б р аж е н 
ня вибрати потрібні кнопки (рис. 39).

Рис. 39



Так, для зміни кольорів ліній та заливки окремих елементів зображення слід вибра
ти кнопку П ереф арбування малю нка Ц . та вибрати потрібні кольори (рис. 40).

Ш ШIW* — м в
Перефарбування малюнка

Змінити Опис

Дає змогу змінити будь-який колір у малюнку.
» кольори 

заливки

Рис. 40

Для зміни розмірів зображень слід:
1. Виділити об’єкт.
2. П омістити вказівник на маркер (вказівник набуде вигляду двонаправленої 

стрілки).
3. Перемістити маркер.

При переміщенні маркера потрібно враховувати, що:
•  для збереження положення центру зображення маркер потрібно переміщ у

вати при натиснутій клавіші Ctrl;
•  для збереження пропорцій малюнка маркер потрібно переміщувати при на

тиснутій клавіші Shift;
• для збереження положення центру та пропорції маркер потрібно переміщ у

вати при натиснутих одночасно клавішах C trl та Shift.
Інший спосіб зміни розміру малюнка — це обтинання зображ ення.
Для того, щоб обрізати зайві частини зображення, потрібно:

1. Вибрати графічний об’єкт.
2. Вибрати кнопку Обтинати ЦЦ панелі інструментів Н астройка зображ ення. 

Після цього по периметру зображення з’являться маркери обтинання (рис. 41).



3. В и д іл и ти  частину малюнка, яку потрібно залишити. Для цього слід:
• підвести вказівник до будь-якого маркера обтинання;
•  перемістити маркер у потрібному напрямку.

Звертаєм о вашу увагу: видалення, копіювання і переміщення графічних об’єк 
тів здійснюється так само, як  і у Word.

Оптимізація графічних о б ’єктів

Розміри презентацій, які містять графічні об’єкти, можуть бути досить великими. 
У цьому випадку виникають проблеми з їх збереженням на зовнішньому носії та 
відправленням електронною поштою. Крім того, великі розміри презентацій вплива
ють на швидкість демонстрації як  окремих слайдів, так і презентації в цілому.

Д ля зменшення розміру презентації необхідно оптимізувати зображення, тобто змен
шити роздільну здатність, стиснути, видалити зайві частини зображення.

Щоб оптимізувати зображення потрібно:
1. Вибрати зображення на слайді.
2. Вибрати кнопку Стискання малюнків на панелі інструментів Н астрой ка 

зображ ення.
3. У вікні Стискання малюнків (рис. 42), що відкрилося, в області Зм інити р о з 

дільну здатність вибрати один із перемикачів:
•  для Інтернету й екрана;
•  для друку;
•  не змінювати.

Стискання малюнків
■ < '

Застосувати

де виділених «алюнків 

а ідо всіх малюнків документа!

Змінити роздільну здатність

дляІнтернету й екрана

9 для друку Роздільна здатність: 200 крапок на дюйм 

не змінювати 

Параметри

У ]  Стиснути малюнки 

Юі Видаляти обітнуті області малюнків

( ОК ] І Скасувати J

Рис. 42
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Звертаєм о ваш у увагу: зменшення роздільної здатності може вплинути на 
якість зображення. Д ля відновлення початкового стану слід виділити зобра
ження та вибрати кнопку Скидання параметрів малю нка на панелі інстру
ментів Н астройка зображ ення.

4. Встановити позначку прапорця Стиснути малюнки області П араметри.
5. Встановити позначку прапорця В идаляти обітнуті області м алю нка області 

П араметри.
6. Вибрати кнопку ОК.
7. У вікні С тискання малю нків (рис. 43), що відкрилося, вибрати кнопку З а с т о 

сувати.

Мультимедійні об'єкти

Рис. 43

Програма P o w erP o in t дозволяє додавати до слайдів відео- та аудіоматеріали. Д ж е
релом таких об’єктів можуть бути різноманітні колекції, наприклад, стандартна колек
ція кліпів, колекції на компакт-дисках тощо.

Аудіооб’єкти на слайді відображаються у вигляді спеціального значка гучномовця 
або компакт-диска а відеоматеріали — у вигляді стоп-кадру.

Звертаєм о ваш у увагу: переміщення мультимедійних об’єктів на слайді здій
снюється аналогічно переміщенню текстових та графічних об’єктів.

Щоб додати звук, наприклад, зі стандартної колекції кліпів, потрібно:
1. Вибрати слайд, до якого потрібно додати звук.
2. Вибрати команду Звук із колекції картинок під меню Ф ільми та звуки меню 

Вставка.
3. У вікні області завдань Картинки, що відкрилося, вибрати потрібний звук.
4. У вікні, що відкрилося, задати режим відтворення звукового файлу (рис. 44):

•  вибрати кнопку Автоматично, якщо програвання звуку має розпочинати
ся самостійно;

•  вибрати кнопку П ісля клацання, якщо відтворення звуку розпочинається 
після вибору значка гучномовця .



У результаті виконання цих дій, у центрі слайда з ’явиться спеціальний значок гучно
мовця аЦ .

Д ля прослуховування звуку в звичайному режимі роботи з презентацією слід вибра
ти команду Звук контекстного меню цього значка.

Щоб додати фільм з файлу, потрібно виконати алгоритм, аналогічний алгоритму до
давання звуку:

1. Вибрати слайд, до якого потрібно додати відеофрагменти.
2. Вибрати команду Ф ільм із файлу підменю Ф ільми й звук меню В ставка.
3. У вікні В ставка фільму, що відкрилося, відкрити потрібну папку та вибрати 

фільм.
4. У вікні, що відкрилося, задати спосіб відтворення:

•  вибрати кнопку Автоматично, якщо показ фільму повинен розпочинати
ся самостійно;

•  вибрати кнопку П ісля клацання, якщ о показ фільму повинен розпочина
тися при виборі значка стоп-кадру на слайді.

На уроках хімії ви вивчали назви символів хімічних елементів. Створіть презента
цію з теми «Хімічні елементи». Презентація повинна містити три слайди.
1. Запустіть PowerPoint.
2. Виберіть макет Пустий слайд та додайте потрібну кількість слайдів.
3. Створіть власний фон оформлення слайдів презентації.
4. Зробіть поточним перший слайд та розмістіть назву презентації і картинку з розді

лу Наука колекції картинок (рис. 45).

Рис. 45
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5. Змініть розмір малюнка та перемістіть його в нижній правий кут слайда.
6. У верхньому лівому куті додайте текстовий об’єкт та введіть назву вашого 

навчального закладу.
7. Відформатуйте текст наступним чином: шрифт — Arial, розмір шрифту — 20, 

вирівнювання — по центру.
8. Зробіть поточним другий слайд і заповніть його відповідно до запропонованого 

зразка (рис. 46), в якому:

1 стовпець Хімічні символи

II стовпець Назви хімічних елементів

III стовпец Назви простих речовин

IV стовпець Вимова у хімічних формулах

Водень

КисеньОксиген

ФосфорФосфор

КалійК а л ій

Рис. 46

9. Зробіть поточним третій слайд і заповніть його аналогічно до другого для Карбо
ну, Кальцію, Кобальту та Барію.

10. Перегляньте презентацію.
11. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентаціяб.
12. Закрийте вікно Ром^егРоіїй;.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

У 8-му класі на уроках української літератури ви почали вивчати творчість народної 
поетеси Марусі Чурай. Створіть презентацію на тему «Пісні Марусі Чурай: „Засвіт 
встали козаченьки...”, „Віють вітри, віють буйні...”, „Ой не ходи, Грицю...”».

При створенні презентації користуйтеся даними таблиці. Заголовки слайдів при
думайте самостійно. 1

№ слайда Щ о необх ідно  р о зм істи ти

1 Легенда про Марусю Чурай

2
Теорія літератури. Дати визначення термінів: народна пісня; авторська пісня; 
постійні епітети

3
Репродукції картин з теми козацтва. Слайд повинен містити музичний запис пісні 
«Засвіт встали козаченьки...» або кілька її куплетів

4
Ілюстрації з пейзажами України. Слайд повинен містити музичний запис пісні 
«Віють вітри, віють буйні...» або кілька її куплетів

5
Репродукція В. Маковського «Українська дівчина». Слайд повинен містити музич
ний запис пісні «Ой не ходи, Грицю...» або кілька її куплетів.

6
Використовуючи довідкову літературу, підібрати прислів’я на теми:

* Добра слава про обдаровану людину живе у віках.
•  Поет — активний творець духовності.

1. Запустіть Р о \ у є г Р о і п Г

2. Виберіть макети слайдів презентації відповідно до вмісту зазначених слайдів.
3. Створіть власний фон оформлення слайдів презентації.
4. Уведіть текст та додайте потрібні об’єкти до слайдів.
5. Перегляньте презентацію.
6. Збережіть презентацію у файлі з іменем Презентаціяб.
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7. Перейдіть у режим сортувальника слайдів та перегляньте ескізи слайдів. Змініть 
порядок слідування третього й четвертого слайдів.

8. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у 
файлі з тим самим іменем Презентаціяб.

9. Закрийте вікно PowerPoint.
10. Перегляньте презентацію.
11. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

Створіть фотоальбом за темою «Рослинний світ Криму».
1. Запустіть PowerPoint.
2. Виберіть команду Створити фотоальбом пункту Малюнок меню Вставка.
3. У вікні Фотоальбом, що відкрилося, в області Вміст альбому виберіть кнопку 

Файл або диск (рис. 47).

Фотоальбом

Виділеним елемент переглянути 
неможливо

Параметри малюнка:
Підписи під УСІМА малюнками 

У  ] УСІ малюнки чорно-білі

Видалити ist: talk ОТ Q l ф ї \\Ш
Розмітка альбому

Розмітка малюнка: ІВпйсувати у  слайд

Форма рамки; Прямокутник ______________ Н І
Шаблон оформлення; J  J О гляд ... 1

Створити  Скасувати

Рис. 47

4. У вікні Додавання малюнка, що відкрилося, виберіть папку, яку вкаже учитель, та 
потрібні малюнки.
Поле Малюнків в альбомі діалогового вікна Фотоальбом буде містити список 
усіх доданих зображень (рис. 48).



Рис. 48

5. Вибрати кнопку Створити напис області Вміст альбому (рис. 49). У результаті на 
кожному слайді з’являється рамка для напису.

Вміст альбому 
Вставка малюнка з: Малюнків в альбомі: Перегляд:

Файл або диск...

Сканер аоо камера,

Вставка тексту:
Створити напис

Параметри малюнка:
1 Підписи під УСІМА малюнками 
] УСІ малюнки чорнотілі

3 пухнзстий_дуб.
4 Напис
5 ropn.tif
б Напис
7 кипарис,^
8 Напис
9 магнолія. Ь’Р
-10 Напис
11 платан, ̂
12 Напис
13 плюш.^
14 Напис

Видалити

Після створення фотоальбому 
южна клаинути напис на слайді та 

ввести бажаний текст.

эг а- Г"—іг—уд

Розмітка альбому 

Розмітка малюнка:

Форма рамки:

Шаблон оформлення:’

Вписувати у слайд З
Прямокутник к І

Огляд..

Створити Скасувати

Рис. 49

46



6. Встановіть значення властивостей області Розмітка альбому:
• у полі Розмітка малюнка виберіть структуру розміщення малюнків та напи

сів на слайді (рис. 50).

Розмітка альбому 

Розмітка малюнка:

Форма рамки:

Щаблон оформлення:

4 малюнки з заголовком
1 малюнок
2 малюнки 
4 малюнки
1 малюнок із заголовком
2 малюнки з заголовком
4 малюнки з заголовком

' □  □
□ □

Е і утворити Скасувати

Рис. 50

• у полі Форма рамки виберіть форму рамки малюнків (рис. 51).

Розмітка альбому

Розмітка малюнка: 4 малюнки з заголовком 3
Форма рамки: Округлений прямокутник 3
Щаблон оформлення: Округлений прямокутник А

Багетна рамка
Овал
Трикутні куточки Є
Квадратні куточки

^творити Скасувати

Рис. 51

• у полі Шаблон оформлення виберіть шаблон. Для цього слід вибрати кнопку 
Огляд та у вікні Вибір шаблона оформлення, що відкрилося, вибрати шаблон 
(рис. 52).

Рис. 52
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7. Виберіть кнопку Створити. У вікні P o w erP o in t відкриється створена презентація 
{рис. 53).

H Microsoft PowerPoint - [Фотоальбом]

; _ J  Файл Правка Вигляд Вставка Формат Сервіс Показ слайдів Еікнс Довідка

1 J  _ *1 A  .і-* A  A,U? A  і é, J  La  a  rl'illщ . і.*“ ” '  • =
: A  ^  à j  __j Нотатки... | ф Зміна _ /  Конструктор _ j Створити слайд ^

з

б

Рис. 53

8. Збережіть презентацію у файлі з іменем Презентація?.
9. Уведіть тексти у поля для напису.

10. Змініть контрастність і яскравість зображень фотоальбому. Для цього слід:
• перейти в звичайний режим;
• вибрати команду Фотоальбом меню Формат;
• у вікні, що відкриється, вибрати необхідні команди;
• натиснути кнопку Оновити.

11. Змініть порядок слідування зображень у фотоальбомі.
12. Перегляньте презентацію.
13. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації 

у файлі з тим самим іменем Презентація?.
14. Закрийте вікно PowerPoint.
15. Перегляньте презентацію.
16. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.
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1. З яких елементів складається текстовий об’єкт у PowerPoint?
2. Яким чином можна розташувати додаткові текстові об’єкти на слайді?
3. Як виконується форматування текстових об’єктів?
4. Якими способами можна створити на слайді графічні об’єкти?
5. Назвіть способи додавання графічних об’єктів до слайда.
6. Значення яких властивостей графічних об’єктів можна змінювати при їх форма

туванні?
7. Як змінити кольори ліній та заливки окремих елементів зображення?
8. Які ви знаєте способи зміни розмірів зображення?
9. Як можна змінити властивості групи графічних об’єктів?

10. Як виконати оптимізацію зображень?
11. Які дії при оптимізації зображень впливають на їх якість?
12. Які об’єкти називаються мультимедійними? Як вони відображаються на слайді?
13. Як додати звук зі стандартної колекції кліпів до слайда презентації?
14. Як прослухати звук у звичайному режимі роботи з презентацією?
15. Як додати фільм із файлу?
16. Які ви знаєте режими відтворення мультимедійних об’єктів?
17. Створіть презентацію за темою «Зв’язки тварин в екосистемах». Підготуйте план 

презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити 
на слайдах. Звертаємо вашу увагу на те, що презентація повинна містити:

• визначення поняття екосистеми;
• типи зв’язків між організмами, що входять до складу певної екосистеми;
• симбіотичні взаємовідносини, визначення симбіозу,
• види симбіозу (схема);
• визначення кожного з видів симбіозу.

18. Створіть презентацію за темою «Безпечний шлях до школи», враховуючи наступ
ні ситуації:

7 ситуація. Пішохідний перехід та світлофор. Залежно від кольору світлофора 
персонаж виконує різні дії — стоїть, готується переходити дорогу, йде.
2 ситуація. Наземний пішохідний перехід, світлофор відсутній.
3 ситуація. Підземний пішохідний перехід.

Ш КОЛА
□ □□
□□□

.



Продумайте сценарій, визначте кількість слайдів, придумайте до них заго
ловки, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на слайді. Підготовлену 
презентацію ви можете продемонструвати учням молодших класів на уроках 
«Основи здоров’я».

19. У 8-му класі на уроках географії ви вивчали корисні копалини України. Створіть 
презентацію за темою «Різноманітність і багатство корисних копалин України, їх 
зв’язок з геологічною будовою». Підготуйте план презентації, продумайте сцена
рій, проаналізуйте, які об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Звертаємо вашу 
увагу на те, що презентація повинна містити:

• визначення поняття корисні копалини;
• поділ корисних копалин на групи;
• загальну характеристику паливних корисних копалин;
• загальну характеристику рудних корисних копалин;
• загальну характеристику нерудних корисних копалин.

20. З уроків всесвітньої історії ви знаєте, що у період Великих географічних відкриттів, 
який тривав з кінця XV до початку XVI ст., європейці відкрили не відомі раніше ма
терики, острови, моря, океани, здійснили перші навколосвітні подорожі. Це докорін
но змінило знання про Землю. Створіть презентацію за темою «Великі географічні 
відкриття». Підготуйте план презентації, продумайте сценарій, проаналізуйте, які 
об’єкти необхідно розмістити на слайдах. Презентація повинна містити:

• Терміни: експедиція, колонія, цивілізація.
• Основні причини Великих географічних відкриттів:

а) ріст виробництва товарів;
б) розширення торгівлі;
в) потреба в золоті й сріблі.

• Пошук нових торговельних шляхів:
а) подорож Васко да Гами (1460-1524 рр.);
б) відкриття Америки Колумбом (1451-1506 рр.);
в) перша навколосвітня подорож Ф. Магеллана (1480-1521 рр.).
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1. Чи доводилося вам бачити анімації в повсякденному житті?
2. Що споглядати цікавіше: зображення, що рухаються, чи ста

тичні? Чому?

Зробити презентацію більш цікавою, переконливішою, динамічнішою можна за до
помогою анімації.

Анімація — це динамічний візуальний ефект, доданий до текстового або графічного 
об ’єкта слайда (текст або зображення, що рухається, виділення кольором, іншим шриф
том тощо).

Додати анімацію можна до окремих об’єктів на слайді, до слайда в цілому та групи 
слайдів.

У P ow erP o in t об’єкти можуть у встановленому порядку з ’являтися на слайді, зміню
ватися впродовж демонстрації, а по завершенні анімації — зникати. Також можна вста
новити час показу кожного з об’єктів.

До одного об’єкта можна застосувати одночасно кілька ефектів анімації.
Анімацію можна задавати у режимі сортувальника слайдів або у звичайному реж и

мі. Ефекти анімації, які задаються у режимі сортувальника, застосовуються до всіх 
об’єктів слайда, за винятком об’єктів Заголовок і Ф он. Ефекти анімації у звичайному 
режимі задаються для кожного об’єкта окремо.

При додаванні анімації слід враховувати наступні рекомендації:
1. Ефекти анімації не повинні суттєво впливати на тривалість презентації.
2. Ефектів анімації не повинно бути занадто багато.
3. О б’єкти з ефектами анімації повинні з ’являтися у такій послідовності: спочатку 

заголовок, потім підзаголовок, а вже потім текстові та графічні об’єкти.



Схеми анімації

Д ля полегшення роботи з анімацією в P o w erP o in t представлений певний готовий 
набір схем анімації. Використання цих схем забезпечує єдиний стиль (однакові ефек
ти для кожного слайда), простоту і швидкість створення анімації.

Схема анімації — це послідовність заготовлених ефектів, які застосовуються до об ’єктів 
слайда.

Зазвичай, схема анімації містить ефект для заголовка слайда і ефект для всього тек
сту або окремих абзаців тексту на слайді.

Для того, щоб задати схему анімації, слід:
1. Вибрати слайд.
2. Вибрати команду Ефекти анімації меню П оказ слайдів.
3. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду 

Ефекти анімації.
4. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний варіант у списку Застосувати  до ви

ділених слайдів (рис. 54).

Конструктор слайдів т  X

Ф  О
@1 Шаблони оформлення 

КОЛІРНІ СХЄМИ 

ійг Ефекти анімації

Звер таєм о  ваш у увагу: при підведенні 
вказівн и ка до елем ента сп и ску  схем 
ан ім ац ії з ’я в л яється  к о н тек стн а  п ід 
казка, яка описує результат дії ефекту 
(рис. 55).

■ Застосувати до виділених слайдів:

Останні використані
Вицвітання всього тексту
Поява з тінню
Вишуканий 
Колесо 
Нейтрон 
Без анімації
Без анімації
Простій
Звичайна поява 
Звичайна поява й потемніння 
Вицвітання всього тексту 
Вицвітання по черзі 
Раптове розширення

Застосувати до всіх слайдів

►  Перегляд Показ слайдів

Останні використані

Вицвітання всього тексту 

Поява з тінню 

Вишуканий____________

Колесо

Нейтрон 

Без анімац

Зміна слайдів: Плавне вицвітання 
Заголовок: Виїжджання 
Основна частина: Випадковий

Рис. 55

Вибрана схема буде застосована до поточногс 
слайда. Д ля того, щоб застосувати схему анімаці: 
до всіх слайдів, необхідно вибрати кнопку З а 
стосувати до всіх слайдів.

Д ля попереднього перегляду ефектів анімаці’ 
можна скористатися командами П ерегляд  абс 
П оказ слайдів (рис. 54).Рис. 54



Для видалення схеми анімації потрібно:
1. Виділити слайд.
2. Вибрати команду Ефекти анімації меню П оказ слайдів.
3. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду 

Ефекти анімації.
4. У вікні, що відкрилося, вибрати схему Б ез  анімації у списку Застосувати  до 

виділених слайдів (рис. 54).

Для видалення схеми зі всіх слайдів презентації потрібно вибрати кнопку Застосува
ти до всіх слайдів.

Спеціальна анімація

У процесі роботи над презентацією досить часто виникає необхідність додати ефек
ти анімації до окремого об’єкта. Для цього слід:

1. Виділити об’єкт на слайді.
2. Вибрати команду Н астройка анімації меню П оказ слайдів.
3. У вікні області завдань Н астрой ка анімації, що відкрилося, відкрити меню за 

допомогою кнопки, що розташ ована праворуч від кнопки Д одати  еф ект
§& Додати ефект ▼  [

4. У меню, що відкрилося, вибрати потрібну команду (рис. 56).

Звертаєм о вашу увагу: ефекти анімації розподілені на групи:
ефекти групи Вхід [=★ ] використовуються тоді, коли поява об’єкта повин
на супроводжуватися візуальними ефектами;
ефекти групи Виділення [Щ використовуються, якщ о об’єкт потрібно 
виділити серед решти об’єктів слайду; 
ефекти групи Вихід ту  використовуються, якщ о зникнення об’єкта
повинно супроводжуватися візуальними ефектами;
ефекти групи Ш ляхи переміщ ення [ г̂] використовуються, якщ о об’єкт 
повинен переміщуватися в межах слайда за певним маршрутом.

5. У вікні, що відкрилося, вибрати у списку потрібний ефект. Якщо серед списку 
потрібного ефекту немає, слід вибрати команду Інші ефекти.

Після того як  ви встановили ефект анімації, він автоматично продемонструється на 
слайді для попереднього перегляду.

О б’єкти слайда з ефектами анімації відображаю ться в області завдань Н астройка 
анімації. П орядок слідування елементів у списку відповідає порядку додавання еф ек
тів на слайд. О б’єкти з ефектами анімації помічаються на слайді нумерованими мар
керами, які відповідають нумерації елементів списку області завдань Н астройка ан і
мації (рис. 57).
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Показ слайдів Настройка анімаці
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Рис. 56

Настройка анімації

‘Ш '

Зміна; Шашки

п е і Видалити

і ̂  Після клацання
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Рис. 57
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Для перегляду ефектів анімації слід вибрати кнопку П ерегляд області завдань 
Настройка анімації.

О п е р а ц ії н а д  е ф е к т а м и  а н ім а ц ії

Д ія А лго ри тм

Змінити ефект анімації

1. Вибрати ефект у списку області завдань Н астр о й к а ан ім а ц ії.

2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від 

кнопки З м ін и ти  §& змінити »і (рис. 56).
3. У меню, що відкрилося, вибрати новий ефект.

Видалити ефект
1. Вибрати ефект серед списку Н астр о й ки  а н ім а ц ії (рис. 56).

2. Вибрати кнопку В и д а л и ти  Видалити (рис. 56).

Змінити послідовність 
появи об ’єктів

1. Вибрати об ’єкт у списку Н астр о й к а ан ім а ц ії.

2. Вибрати одну з кнопок П оряд ок ф  ♦  (рис. 56).
3. Перемістити ефект на нове місце.

Властивості ефектів

Ефекти анімації характеризуються такими властивостями, як початок, напрямок та швид
кість відтворення, звуковий супровід, повторне відтворення, тривалість тощо.

Задати значення окремих властивостей ефекту анімації (наприклад: початок, швид
кість і напрямок) можна безпосередньо в області завдань Н астройка анімації.

Для цього слід (рис. 58):
1. Вибрати ефект анімації в області завдань Н астройка анімації.
2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля П оча

ток, та вибрати потрібне значення.

З н а ч е н н я Д ія

Після клацання ^
Ефект розпочинається при натискані клавіші клавіатури 
або при клацанні кнопки миші

3 попереднім Ефект розпочинається автоматично разом із попереднім 
ефектом

Після попереднього Д
Ефект розпочинається автоматично після завершення 
попереднього ефекту

Звертаємо вашу увагу: відтворення ефектів анімації за замовчуванням роз
починається при клацанні кнопки миші. Використання різних значень параме
тра П очаток дозволяє синхронізувати анімацію об’єктів слайда, тобто ефекти 
виконуються автоматично, послідовно або одночасно.



^^Властивості ефекту анімації

1. Вибрати ефект анімації. 2. Задати значення параметру
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3. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля 
Напрямок, та вибрати потрібне значення.

4. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля 
Ш видкість, та вибрати потрібне значення.

Щоб задати інші значення властивостей ефекту, слід:
1. Вибрати ефект серед елементів списку області завдань Н астройка анімації.
2. Відкрити меню, за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибраного 

ефекту.
3. Виконати команду П араметри ефектів.
4. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібну вкладку та задати значення параме

трів (рис. 59).

4  Звертаємо вашу увагу: для окремих ефектів анімації стає доступною вкладка 
Анімація тексту.

Вкладка П арам етр

Анімація
тексту

1. Групування тексту. Ефекти анімації текстових об’єктів можна застосовувати до 
літер, слів, абзаців і тексту в цілому. Для цього в полі Групування те ксту  слід 
вибрати одне зі значень — як один  о б ’єкт, вс і абзаци відразу, окрем им и абзацами.

2. Автом атично після. Якщо зміна тексту повинна здійснюватися автоматично, слід 
установити позначку прапорця Автом атично після та задати проміжок часу

Відтворення звуку та фільму

Щоб задати значення параметрів відтворення звуку, наприклад: початок та зупинка 
відтворення, безперервне відтворення, гучність, слід:

1. Вибрати звук у списку області завдань Н астройка анімації.
2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибраного 

звуку.
- 3. У меню, що відкрилося, вибрати команду П араметри ефектів.

4. У вікні Звук: відтворення, що відкрилося, задати значення параметрів.

Вкладка П арам етр

Ефект

1. П очаток в ідтворення. За замовчуванням відтворення звуку розпочинається 
з початку файлу. Для зміни значення слід вибрати одне зі значень:

•  3  останньо ї позиц ії;
•  За  часом

та в полі лічильника встановити значення початку відтворення.
2. З ак інчити . Зупинка виконання звукових файлів за замовчуванням відбуваєть

ся при клацанні кнопки миші.
Для зміни значення слід вибрати одне з наступних значень:

•  П ісля поточного  слайда;
•  П ісля

та в полі лічильника встановити кількість слайдів

Параметри
звуку

1. Параметри відтворення. Дозволяє відрегулювати рівень гучності звучання. Для 
цього слід вибрати кнопку Гучність звуку  «ф та встановити потрібну гучність.

2. П арам етри в ідображ ення . Щ об приховати спеціальний значок гучномовця
Ч; під час демонстрації, слід встановити позначку прапорця П риховувати  

зн а ч о к  зв у ку  п ід  час по казу
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Для встановлення значень параметрів відтворення фільму потрібно виконати алго
ритм, аналогічний алгоритму налагодження значень властивостей відтворення звуку:

1. Вибрати фільм у списку області завдань Н астройка анімації.
2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташ ована праворуч від вибрано

го ефекту.
3. У меню, що відкрилося, вибрати команду П араметри ефектів.
4. У вікні Ф ільм, що відкрилося, задати значення параметрів.
5. Вибрати кнопку ОК.

Анімація зміни слайдів

Ви вже знаєте, що під час демонстрації зміна слайдів відбувається миттєво. Розста
вити паузи, розбити презентацію на логічні частини, підкреслити перехід до цих частин 
допомагає анімація зміни слайдів.

Для встановлення ефектів переходу між слайдами слід:
1. Вибрати команду Зміна слайдів меню П оказ слайдів.
2. У вікні області завдань Зм іна слайдів, що відкрилося, вибрати потрібний ефект 

переходу в списку Застосувати  до виділених слайдів (рис. 60).

Зміна слайдів ▼ X

Застосувати до виділених
слайдів;
Немає
Жалюзі горизонтальні 
Жалюзі вертикальні 
Прямокутник всередину
Прямокутник назовні
Шашки горизонтальні 
Шашки вертикальні 
Об'єднання по горизонталі

Застосувати до всіх слайдів

►  Перегляд

Показ слайдів

Рис. 60

Вибраний ефект буде застосований до поточного слайда. Д ля попереднього пере
гляду ефекту потрібно вибрати кнопку П ерегляд. Цей ефект мож на також  застосу
вати до всієї презентації. Д ля цього необхідно вибрати копку З асто су в ати  до  всіх 
слайдів.

Д ля кожного з ефектів переходу між слайдами за замовчуванням задаються значення 
параметрів зміни слайдів-, швидкість, звук, управління зміною слайдів.
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Область завдань Зм іна слайдів дозволяє встановити нові значення цих параметрів. 
Якщо потрібно змінити швидкість, слід відкрити список Ш видкість області завдань 

Зміна слайдів та вибрати необхідне значення (рис. 61).

Ь /  Властивості зміни слайдів
к

Вибрати слайд.
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Рис. 61

Перехід між слайдами може супроводжуватися звуком зі стандартної бібліотеки 
звуків. Д ля того, щоб задати звук, слід відкрити список Звук  області Змінити перехід 
і вибрати необхідне значення (рис. 61).

В області завдань Зм іна слайдів можна встановити правила переходу до чергово
го слайда під час демонстрації презентації (рис. 61).

Якщо слайди презентації повинні зм іню ватися автоматично, потрібно встановити 
позначку прапорця А втоматично п ісля та задати проміжок часу. П ри цьому необхід
но чітко синхронізувати темп усної доповіді та демонстрації презентації, інакш е мо
же виникнути ситуація, за якої демонстрація буде випередж ати доповідача.

Якщо слайди презентації повинні зм іню ватися під управлінням  доповідача, слід 
установити позначку прапорця П ісля клацання. Такий спосіб зм іни слайдів дозво
ляє зробити у необхідний момент паузу, дати необхідні пояснення або відповісти на 
запитання, управляти загалом темпом демонстрації презентації.

Якщо позначки обох прапорців знято, для переходу до наступного слайда необхідно 
вибрати команду Далі контекстного меню.
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Після додавання ефектів переходу біля ескізу слайда з ’являється значок, який  дозво
ляє переглянути цей доданий ефект (рис. 62). Демонстрація ефектів відбувається в 
області слайдів вікна Ро\¥ЄгРоіп1;.

гЙГ 2 т  00:03

Рис. 62
З і-d 00:03 4

1. Запустіть PowerPoint.
2. Відкрийте презентацію з файлу, ім’я і розташування якого вкаже вчитель. •
3. Додайте до всіх слайдів схему анімації Вишуканий.
4. Перегляньте презентацію.
5. Змініть схему анімації на іншу за власним вибором.
6. Перегляньте презентацію.
7. Додайте ефект анімації Новини до зміни слайдів.
8. Встановіть для третього та четвертого слайдів автоматичну зміну слайдів із 

затримкою в часі 10 с.
9. Перегляньте презентацію.

10. Зробіть поточним другий слайд та розмістіть картинку з розділу Люди колекції 
картинок.

11. Додайте до картинки ефект анімації з групи Вихід, встановіть початок відтворен
ня ефекту за клацанням.

12. Додайте до картинки наступний ефект анімації з групи Виділення: після її появи 
на слайді картинку потрібно виділити (кольором, рухом, розміром), установіть 
початок відтворення — після попереднього.

13. Додайте текстовий об’єкт та введіть назву вашого навчального закладу.
14. Додайте до текстового об’єкта ефект анімації з групи Вихід, установіть початок 

відтворення — з попереднім.
15. Перегляньте презентацію з поточного слайда.
16. Зробіть поточним третій слайд. Встановіть анімацію для тексту слайда:

• ефект анімації — куточки;
• напрямок — праворуч-вгору,
• групування тексту — по абзацах 1-го рівня]
• починати по завершенні попереднього ефекту й у зворотному порядку.

17. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація8.
18. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації 

у файлі з тим самим іменем Презентація8. Закрийте вікно PowerPoint.
19. Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п. 18.
20. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.

60



Ви вже вивчили валентність хімічних елементів. Створіть презентацію за 
темою «Валентність атомів елементів», у якій будуть визначатися валентності 
елементів за хімічними формулами. Презентація повинна містити чотири слайди.
1. Запустіть PowerPoint.
2. Виберіть макет Пустий слайд та створіть потрібну кількість слайдів.
3. Підберіть шаблон оформлення презентації.
4. Зробіть поточним другий слайд і заповніть відповідно до запропонованого зраз

ка (рис. 63).

Рис. 63

5. Додайте анімацію для тексту слайда: ефект анімації — прямокутник, напрямок — 
назовні, починати — при клацанні кнопки миші.

6. Зробіть поточним другий слайд і заповніть його відповідно до запропонованого 
зразка (рис. 64).

Рис. 64

61



7. Додайте анімацію за наступною схемою:
• І група об’єктів (графічний об’єкт WordArt та коло) — ефект Випадкові сму

ги групи Вхід, починати — з попереднім;
• • Символ ? — ефект Збільшення групи Вхід, починати — після попереднього;

• II група об’єктів (стрілки) — ефект Прямокутник групи Вхід, напрямок — на
зовні, починати — при клацанні кнопки миші;

• III група об’єктів (коло та назва хімічного елемента) — ефект Розтягання гру
пи Вхід, напрямок — по горизонталі, починати — при клацанні кнопки миші.

• Текстовий об’єкт (валентність) — ефект Збір групи Вхід, напрямок — згори, 
починати — після попереднього.

8. Створіть четвертий слайд, аналогічний до третього, для фтороводню, оксиду 
хрому(III), гідриду кремнію (Силан), оксиду натрію, оксиду алюмінію, води, оксиду 
міді{І), оксиду цинку.

9. Додайте анімацію за схемою, аналогічною до третього слайда.
10. Додайте ефект анімації Розчинення до зміни слайдів.
11. Перегляньте презентацію.
12. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентація9.
13. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.
14. Закрийте вікно PowerPoint.

1. Що таке анімація? Де вона використовується?
2. У яких режимах можна задавати анімацію?
3. Коли доцільно у презентацію додавати анімацію?
4. Які рекомендації слід враховувати при додаванні ефектів анімації?
5. До яких об’єктів слайда можна застосовувати ефекти анімації?
6. Що таке схеми анімації? Для чого вони використовуються?
7. Як задати схему анімації до окремого слайда?
8. Як застосувати схему анімації до всіх слайдів презентації?
9. Яким чином можна виконати попередній перегляд ефектів анімації?

10. Як видалити схему анімації?
11. Як додати ефект анімації до об’єкта слайда?
12. На які групи розподілені ефекти анімації?
13. Які ви знаєте операції над ефектами анімації?
14. Як змінити послідовність появи ефектів анімації на слайді?
15. Які властивості ефектів анімації ви знаєте?
16. Як задати значення властивостей ефектів анімації?
17. Як змінити значення властивостей ефектів анімації?
18. Яким чином можна задати значення параметрів відтворення звуку?
19. Яким чином можна задати значення параметрів відтворення фільму?
20. З якою метою використовується анімація зміни слайдів?
21. Що слід зробити для встановлення ефектів переходу між слайдами?
22. Як можна встановити значення параметрів зміни слайдів?
23. У 8-му класі на уроках географії ви вивчали тектонічну будову території України. 

Створіть презентацію за темою «Тектонічна будова території України». При ство
ренні презентації користуйтеся даними таблиці (с. 63). Заголовки слайдів приду
майте самостійно. У разі необхідності для представлення інформації третього та 
четвертого слайдів використайте додаткові слайди.
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№
слайда

Щ о необх ідно  р о зм істи ти

1 Тектонічна будова території України

2 Визначення понять тектоніка, літосферні плити

3

Загальна характеристика тектонічних структур України:
•  Український щит;
•  Дніпровсько-Донецька западина;
•  Донецька складчаста споруда і т. д.

4

Визначення понять:
• рухливий пояс;
•  платформа;
•  плита;
• щит

5 Будову щита, платформи та плити

6 Порівняння тектонічної та фізичної карт України

При створенні презентації використайте графічні об’єкти, ефекти анімації, за 
бажанням — відеофрагменти та звук.

24. У 8-му класі на уроках зарубіжної літератури ви продовжуєте знайомитись з дав
ньогрецьким епосом та драматургією. Створіть презентацію на тему «Давньо
грецький театр». Звертаємо вашу увагу на те, що презентація повинна містити 
наступні слайди:
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Назва слайда Щ о необх ідно  р о зм іс ти ти

Історія виникнення 
давньогрецького театру

Ф ото стародавнього театру
Пояснення та ілюстрування понять: скена, орхестра, театрон, котурни

Теорія літератури Дати визначення термінів: трагедія, комедія

Есхіл — видатний 
давньогрецький трагік

Портрет, новації, найвідоміші твори

Софокл як видатний 
давньогрецький трагік

Портрет, новації, найвідоміші твори

Висновки
Зробити висновки щодо впливу давньогрецької трагедії на розвиток 
світової літератури й театрального мистецтва (не менше 5 пунктів)

При створенні презентації використайте графічні об’єкти, ефекти анімації, за 
бажанням — відеофрагменти та звук.

25. На уроках англійської мови ви вивчили шість видо-часових форм дієслова. Ство
ріть презентацію за темою «Видо-часові форми англійського дієслова». При ство
ренні презентації використайте вираз to study a t the lyceurn та дієслово to go в трьох 
формах теперішнього та минулого часів.

P resen t tenses Present Simple He studies a t the lyceum
Present Continuous He is studying a t the lyceum
Present Perfect He has studied at the lyceum fo r  two years

P ast tenses Past Simple He studied at the lyceum in 2007
Past Continuous He was studying at the lyceum from  2005 to 2007
Past Perfect He entered the university after he had studied a t the lyceum

P resen t tenses Present Simple Go /  goes
Present Continuous Am /  is /  are going
Present Perfect Have /  has gone

P ast tenses Past Simple Went
Past Continuous Was /  were going
Past Perfect Had gone

При створенні презентації використайте графічні об’єкти, ефекти анімації, за 
бажанням — відеофрагменти та звук.

64



КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

2.1 Комп’ютерні мережі 
та їх призначення

2.2  Глобальна мережа Інтернет
2 .3 Всесвітня павутина
2 .4  Пошук в Інтернеті
2 .5  Поштова служба Інтернету



Комп’ютерні мережі та їх призначення

1. Якими мережами ви користуєтесь у повсякденному житті?
2. Які способи з ’єднання телефонів м іж  собою ви знаєте?
3. Як можна надрукувати документ, який ви створили на своєму 

робочому місці в комп’ютерному класі?

Комп’ютерні мережі

Інформаційно-комунікаційні технології, що з ’явилися у другій половині XX ст., сут
тєво змінили життя людства. Саме вони створили передумови формування інформа
ційного суспільства, в якому визначальну роль відіграють інформація та нові знання. 
Саме в такому суспільстві ми з вами сьогодні живемо.

Перші ЕОМ  були призначені лише для швидкої обробки числових даних. Згодом 
обчислювальна техніка стала широко використовуватися в наукових дослідженнях, 
виробництві, освіті, побуті тощо. У користувачів віддалених один від одного комп’юте
рів з ’явилася потреба у швидкому обміні даними. Д ля цього було запропоновано об’єд
нати комп’ютери в єдину систему і таким чином передавати дані від одного комп’юте
ра до іншого. Так були створені комп’ютерні мережі.

Комп’ютерна мережа — це сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, зв’язаних кана
лами передавання даних.

. Комп’ютерні мережі забезпечують спільний доступ до даних. У мережі виділяють 
комп’ютери, на яких розміщують великі масиви даних, а користувачі інших комп’юте
рів мережі одержують доступ до них. Це дає можливість, наприклад, людям, котрі пра
цюють над одним проектом, використовувати дані, створені іншими, тобто працювати 
над проектом одночасно.

За допомогою комп’ютерної мережі стає можливим спільне користування перифе
рійними пристроями: принтерами, сканерами, модемами тощо. Невигідно мати їх біля 
кожного персонального комп’ютера, наприклад, у комп’ютерному класі або в банку.



Комп’ютерні мережі також дозволяють у короткі терміни розв’язувати складні 
наукові та інженерні задачі (прогнозування стихійних лих, проектування аерокосміч
них апаратів, обробка знімків Землі, отриманих зі супутників, моделювання й аналіз 
експериментів у ф ізиці тощо). У 2006 р. в Києві відкрито Ц ентр суперком п’ютерних 
обчислень. Найпотужніший суперкомп’ютер в Україні дозволяє вітчизняним ученим 
спільно здійснювати обробку великих масивів даних, що зберігаються в різних органі
заціях, швидше виконувати складні обчислення.

Створення комп’ютерних мереж відкрило нові можливості для електронного зв ’язку. 
Сьогодні люди, що мають комп’ютери, можуть спілкуватися між собою, незважаючи на 
віддаль і час. З  появою комп’ютерних мереж комп’ютер став своєрідним вікном у вели
чезний світ інформації.

Основне призначення всіх комп’ютерних мереж — це спільний доступ до мережних ресур
сів (апаратного забезпечення комп’ютерів, периферійних пристроїв), спільне використання 
даних та швидкий обмін ними, спільне використання програмного забезпечення (рис. 65).

Спільний доступ до периферійних пристроїв, даних та програмного забезпечення

Рис. 65

Мережна взаємодія

М ережна взаємодія (англ. netw orking) передбачає віддалений доступ до мережних 
ресурсів та відбувається за технологією «клієнт — сервер» (англ. client-server). Залеж 
но від повноважень комп’ютери в мережі розподіляються на сервери (англ. serve — 
обслуговувати) та клієнтів.

Клієнт — це комп’ютер користувача, який здійснює запит, сервер — комп’ютер, що 
обробляє цей запит і відповідає на нього.

Звертаємо вашу увагу: сервером та клієнтом називаються як комп’ютери в 
мережі, так і програмне забезпечення, що працює на цих комп’ютерах.

Комп’ютерні мережі поділяються на централізовані та децентралізовані
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Централізовані мережі

У централізованих м ереж ах виділяється один потужний комп’ютер — виділений 
сервер, що виконує основні функції з організації роботи мережі (рис. 66). Такі мережі 
ще називаються «клієнт — виділений сервер». Усі клієнти отримують доступ до ресур
сів мережі через сервер.

Рис. 66

На сервері встановлюється спеціальна операційна система (наприклад, W indow s 
2003 Server). О пераційна система дозволяє організувати і контролю вати роботу 
комп’ютерів і користувачів у мережі, надавати кожному користувачеві певні права 
доступу до ресурсів і даних цієї мережі. Д ля цього кожен користувач отримує ім’я 
користувача (логін) (англ. login — реєстрація, реєстраційне ім ’я ) та пароль (англ. pass
word — пароль) для входу до мережі.

Прикладами такої мережі можуть бути комп’ютерні мережі банків, корпорацій, ви
щих навчальних закладів, деяких шкіл м. Києва та інші.

Перевагами централізованих комп’ютерних мереж є висока швидкість обміну дани
ми і можливість розподіляти права доступу користувачів у них. Але суттєвим недолі
ком є те, що при виході з ладу сервера вся мережа перестає працювати.

Децентралізовані мережі

У децентралізованих м ереж ах немає виділеного сервера, будь-який комп’ютер мо
же бути як  сервером, так і клієнтом. Такі мережі ще називаються одноранговими. Як 
клієнт, комп’ютер в одноранговій мережі може здійснювати запит щодо доступу до ре
сурсів інших комп’ютерів мережі. Як сервер, комп’ютер повинен обробляти запити від 
інших комп’ютерів мережі та надавати потрібні дані.

В одноранговій мережі всі комп’ютери мають однакові права (ранги) щодо доступу 
до ресурсів кожного й до периферійних пристроїв (рис. 67). Кожен користувач мережі 
може на своєму жорсткому диску визначити папки і файли, які він надає для загально
го користування.

У таких мережах на всі комп’ютери встановлюється операційна система, яка забезпе
чує їм рівні можливості, наприклад, W indow s ХР, W indow s V ista, L inux тощо.
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Рис. 67

Перевагою однорангових мереж є працездатність мережі при виході з ладу будь-яко
го з комп’ютерів, а недоліком — неможливість розподіляти права клієнтів щодо роботи 
в мережі.

Прикладом такої мережі може бути мережа комп’ютерного класу у більшості шкіл.

Типи комп'ютерних мереж

Об’єднані в мережу комп’ютери можуть бути розташовані в одній кімнаті, одному 
будинку, районі, місті, країні чи навіть у різних країнах.

У багатьох ш колах України ком п’ютери, встановлені в ком п’ю терному класі, у 
кабінетах адміністрації, бібліотеці, к інолекційній  залі та інш их кабінетах, об’єдна
ні в мережу.

У такій мережі є сервер, на якому можуть зберігатися:
•  дані про всіх учнів та вчителів школи;
•  розклад уроків, гуртків, факультативів;
•  електронні журнали успішності учнів;
•  практичні завдання до уроків;
•  мультимедійні уроки;
•  архіви учнівських робіт.

Працюючи в мережі, учні й учителі мають доступ до цих даних для підготовки до 
уроків, написання рефератів, створення презентацій, колективної роботи над проек
тами тощо.

Прикладом мережі, що розташована в кількох спорудах, може бути мережа торго
вельного підприємства (центральний офіс, магазин, склад). У ній централізовано мож
на зберігати відомості про товари та їхню вартість, обробляти дані щодо продаж, які 
надходять з комп’ютерів, встановлених у різних відділах підприємства, вести облік то
варів. Спеціальні мережні програми дозволяють автоматизовано планувати роботу під
приємства. Директор може перевірити, які товари ще є на складі або в торговому залі, 
а які відсутні, чи виконані доручення, які він розіслав мережею тощо.

І шкільна мережа, й мережа торговельного підприємства об’єднують комп’ютери, що 
розміщені на невеликих відстанях у межах одного приміщення або сусідніх приміщень. 
Такі мережі називаються локальними
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Локальна мережа (англ. Local Area Network, LAN) — комп’ютерна мережа, що об’єд
нує комп’ютери, які знаходяться в одному приміщенні або кількох приміщеннях, розта
шованих на невеликій відстані одне від одного (рис. 68).

Рис. 68

Але локальні мережі не дозволяють забезпечити спільний доступ до даних тим кори
стувачам, що знаходяться, наприклад, у різних частинах міста. Н а допомогу приходять 
регіональні мережі, що об’єднують комп’ютери в межах одного регіону (району, міста, 
країни). Прикладами такої мережі є комп’ютерна мережа, що об’єднує комп’ютери, які 
знаходяться в будинках одного або кількох кварталів, комп’ютери директорів ш кіл ра
йону, комп’ютерна мережа «Воля» в Києві та інші.

Щ е одним прикладом регіональної комп’ютерної мережі є У країнська науково- 
освітня телекомунікаційна м ереж а УРАН (рис. 69).

Мережа УРАН

Топологія мережі

Київ Львів Хмельницький Полтава Харків Вінниця Дніпропетровськ Запоріжжя Донецьк Одеса Севастополь
Сімферополь

Рис. 69
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М ережа УРАН забезпечує школи, університети та інші заклади освіти, науки й куль
тури України інформаційними послугами, такими як:

•  оперативний доступ та обмін даними;
•  накопичення даних для проведення наукових досліджень;
•  дистанційне навчання;
•  функціонування електронних бібліотек та віртуальних лабораторій;
•  проведення телеконференцій.

Сьогодні мережа УРАН об’єднує понад 60 науково-дослідницьких та освітніх закла
дів України.

Регіональна мережа (англ. Metropolitan Area Network, MAN — міська мережа,- Regional 
Area Network, RAN — регіональна мережа) — комп'ютерна мережа, що об ’єднує 
комп’ютери, розміщені в межах одного регіону.

Глобальна комп’ютерна мережа (англ. Wide Area Network, WAN) — це комп’ютерна 
мережа, що об ’єднує комп’ютери і мережі, розташовані в усіх частинах земної кулі 
(рис. 70).

У наш час найбільш відома глобальна комп’ютерна мережа — In te rn e t, але існують й 
інші глобальні мережі, наприклад, FidoN et. Докладніше про глобальні комп’ютерні ме
режі ми розглянемо у наступних пунктах.

Історія створення комп'ютерних мереж

Уперше здійснити віддалений зв’язок між комп’ютерами вдалося у 60-х роках XX ст. 
Саме в цей час почали створювати і запроваджувати найпростіші локальні комп’ютерні 
мережі. А в 1969 р. у СШ А була створена комп’ютерна мережа ARPANET {англ. Advanced 
Research Projects Agency — агентство передових досліджень), розроблена на замовлення 
Міністерства оборони США. Вона проектувалася як стійка до пошкоджень мережа для 
швидкої передачі оперативних даних. Наприклад, у випадку ядерного нападу мережа 
ARPANET здатна продовжувати нормальну роботу під час виходу з ладу будь-якої її 
частини: потоки даних почнуть обходити пошкоджену ділянку.

Об’єднавши комп’ютери кількох великих університетів і дослідних компаній країни, 
ARPANET мала й наукове призначення.
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Невдовзі успішні творці ARPANET приступили до розробки програми In te rn e ttin g  
P ro jec t (П роект о б ’єднання м ереж ). Були випробовані різні варіанти взаємодії мере
жі ARPANET з іншими мережами США. Успіх цього проекту сприяв створенню у 
СШ А у 80-х роках XX ст. досить потужної мережі In ternet.

Це створило передумови для успішної інтеграції багатьох мереж СШ А та інших країн
світу в єдину світову мережу. Таку «мережу м ереж » тепер скрізь називають Іп ІетеС  

Спочатку ця мережа використовувалася 
переважно в наукових проектах. Однак з 
часом Інтернет став невід’ємною частиною 
життя багатьох людей. Сьогодні до Інтер- 
нету підключені мережі, що охоплюють усі 
континенти, навіть Антарктиду, і з ’єднують 
кожний куточок на планеті. Кількість кори
стувачів Всесвітньої мережі різко збільшу
ється і вже досягла близько 1,5 мільярда. 
Понад 1000 нових комп’ютерів підключа
ються до Інтернету щодня, більш ніж 20 млн 
електронних повідомлень подорожує Інтер- 
нетом щотижня.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке комп’ютерна мережа? Що стало передумовою створення комп’ютерних 
мереж?

2. Які призначення комп’ютерних мереж? Наведіть приклади.
3. Які ви знаєте можливості комп’ютерних мереж?
4. Поясніть поняття клієнт та сервер.
5. Які ви знаєте види комп’ютерних мереж? Поясніть, чим вони різняться.
6. Чи потрібне спеціальне програмне забезпечення для мережі?
7. Які мережі називаються клієнт — виділений сервер? Поясніть принцип функціо

нування таких мереж.
8. Які мережі називаються одноранговими? Поясніть принцип їх функціонування.
9. Назвіть переваги і недоліки однорангової мережі та мережі клієнт — виділений 

сервер.
10. Які мережі називають локальними? Наведіть приклади таких мереж.
11. Які мережі називають регіональними? Наведіть приклади таких мереж.
12. Які мережі називають глобальними? Наведіть приклади таких мереж.
13. Що означають скорочення LAN, RAN і WAN?
14. Наведіть приклади комп’ютерних мереж, які використовуються в повсякденному 

житті.
15. Яка історія створення Інтернету?
16. Спрогнозуйте наслідки подальшого розвитку глобальних мереж.
17. Створіть презентації за темами: «Історія створення Інтернету», «Комп’ютері мережі», 

«Суперкомп’ютери в Україні та їх використання», «Майбутнє Інтернету».
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Глобальна мережа Інтернет

1. Що таке комп ’ютерна мережа?
2. Які основні призначення комп ’ютерних мереж?
3. Які ви знаєте види комп ’ютерних мереж?
4. Яку комп’ютерну мережу називають глобальною?

Ви вже знаєте, що глобальні комп’ютерні мережі служать для об’єднання локальних 
та регіональних мереж, а також окремих комп’ютерів у єдину мережу.

Ви також знаєте, що найбільш потужною глобальною комп’ютерною мережею 
сьогодні є Інтернет — демократична та відкрита система. Кожна людина, у котрої є 
бажання і технічні можливості, може підключитися до мережі Інтернет та:

• за лічені хвилини знайти і прочитати інформацію, що зберігається у бібліотеках 
України, Англії, Америки, Росії та інших країн;

•  спільно з іншими людьми працювати над створенням інформаційних ресурсів 
мережі;

•  дистанційно навчатися;
•  поспілкуватися в режимі реального часу з друзями, що живуть у будь-якій кра

їні світу;
• пересилати повідомлення на інший комп’ютер, мобільний телефон чи пейджер;
•  відвідати віртуальні виставки провідних музеїв світу;
•  дізнатися про будь-які новини, репуртуари театрів, прогноз погоди тощо;
•  здійснити віртуальні подорожі, наприклад, уздовж Великої Китайської стіни, 

до єгипетських пірамід, через пустелю Сахара;
•  зробити замовлення на покупку в Інтернет-магазинах 

та ще багато іншого корисного й цікавого.



Передача даних в Інтернеті

М и вже говорили, що Інтернет об’єднує комп’ютери в багатьох точках земної кулі. 
Усі ці комп’ютери мають різне апаратне забезпечення, на них встановлені різні опера
ційні системи та програмне забезпечення. Проте всі вони повинні узгоджено й швидко 
приймати і передавати дані. Д ля цього в 70-х роках минулого століття почали розроб
лятися правила, згідно з якими відбувався обмін даними між комп’ютерами в мережі. 
Збірки таких правил одержали назву протоколи.

Протоколи задають принципи взаємодії комп’ютерів у мережі, правила передачі да
них та обробки помилок, визначають певні стандарти, яким  повинне відповідати облад
нання і програмне забезпечення комп’ютера.

Збірка правил, які визначають принципи взаємодії комп’ютерів у мережі, називається 
протоколом.

Термін «протокол» у значенні «збірка певних правил» використовується не тільки в 
інформатиці. Дипломатичні прийоми, вручення послом вірчих грамот главі держави 
відбуваються відповідно до певних протоколів, існує протокол відкриття Олімпійських 
ігор та інші.

Ф актично днем народження Інтернету вважають 1 січня 1983 р. Це дата початку 
використання єдиних протоколів обміну даних T C P (англ. Transmission C ontrol P ro to 
col — протокол управління передачею) та IP  {англ. In ternet P rotocol — міжмережний 
протокол).

З  появою нових служб і можливостей Інтернету розроблялися й інші протоколи. Але 
протоколи IP  та T C P були й залишаються базовими.

Ми вже говорили, що основне завдання Інтернету — забезпечити ш видку і надійну 
доставку даних. Але відомо, що в будь-якій мережі досягти постійного високоякісного 
зв’язку не можливо. Тому для збільшення швидкості передачі даних і забезпечення на
дійності їх доставки була розроблена спеціальна технологія передачі даних.
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При розробці протоколів T C P /IP  було вирішено, що дані, які передаються мережею, 
розбиваються на частини. Такі частини називаються пакетами. Кожний пакет має влас
ний номер і строго визначену довжину. Розбиття і нумерацію здійснює відповідне про
грамне забезпечення згідно з протоколом TCP. Далі до кожного пакета додаються ад
реси відправника і одержувача. Це здійснюється згідно з протоколом IP . П ісля чого 
пакет відправляється до одержувача (рис. 71).

4

Повідомлення розбиваються на частини. Кожна частина нумерується.

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

і
IP Додається адреса відправника і одержувача. Пакети відправляються в мережу.

Ж > -< > -< > •< > -< > -< > -< Ж

Т
І Н Т Е Р Н Е Т

IP Пакети приймаються з мережі.

Ж >-< Ж Ж >-<

Рис. 71

Для ефективної роботи мережі в цілому необхідно управляти рухом пакетів, тобто 
здійснювати марш рутизацію  потоків даних. М аршрутизацію відповідно до єдиних 
принципів, алгоритмів і протоколів здійснюють спеціальні вузли мережі, які назива
ються марш рутизаторами.

М аршрутизатори вибирають оптимальний шлях, тобто визначають, які на даний 
момент існують з ’єднання і які з них найменше завантажені, знаходять ш ляхи обхо
дження пошкоджених ділянок.

М аршрут проходження пакетів між комп’ютером користувача, який  знаходиться в 
Києві, та освітнім ресурсом, розташованим на сервері в Російській Ф едерації, відобра
жено на рис. 72.
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М аршрут і перелік спеціальних вузлів, якими проходять пакети від комп’ютера ко
ристувача, що знаходиться в Києві, до освітнього ресурсу, розташованого на сервері в 
США, відображено на рис. 73.
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Рис. 72
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R e sp o n se  T im e 16? m s

R e sp o n se  H m e  16$ m s 

#
scratch m etfiam rtedu  

R e sp o n se  T im e 158 m s

R e sp o n se  T im e 155 m s R e sp o n se  T im e 159 m s

Рис. 73

Н а комп’ютері одержувача відповідне програмне забезпечення згідно з протоколом 
ТС Р збирає окремі пакети в єдине ціле (рис. 71). І якщ о котрісь із пакетів не дійш ли або 
дійшли пошкодженими, автоматично відправляються запити на повторне передавання 
саме цих пакетів. У цьому полягає перевага передавання даних пакетним способом, 
адже, якщо на лінії зв’язку виникають перешкоди, то повторно потрібно передавати 
тільки пошкоджені пакети.
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Кожний комп’ютер у мережі Інтернет має IP -адресу, за якою його можна знайти.
IP -адреса складається з чотирьох цілих чисел від 0 до 255, розділених крапкою. 

У такий спосіб у мережі можна надати адресу понад 4 млрд комп’ютерів.
Наприклад: 212.111.193.189; 80.91.181.83; 207.46.19.254.
Деякі комп’ютери, що відіграють важливу роль у мережі (сервери провайдерів, пошу

кові сервери, маршрутизатори та ін.), мають постійні IP -адреси. Постійні ІР-адреси 
можуть надаватися і комп’ютерам звичайних користувачів, які додатково оплатили цю 
послугу у провайдера. Інші комп’ютери одержують тимчасову (динамічну) ІР-адресу, 
яка діє тільки під час роботи в мережі і змінюється при кожному новому сеансі зв ’язку.

IP -адреса складається з чисел, тому що з нею працюють комп’ютери. Але в такому 
вигляді вона складна для запам’ятовування людиною. Тому були введені доменні імена.

Доменне ім ’я  складається зі слів або їх скорочень, які розділені крапками на окремі 
блоки — домени (рис. 74). Оскільки слова і скорочення мають певний смисл, їх легше 
запам’ятати. Доменні імена унікальні, в Інтернеті немає двох однакових доменних імен 
у певній доменній зоні.

Домен п-го рівня...... Домен третього рівня.Домен другого рівня.Домен першого (верхнього) рівня

Рис. 74

Кожному доменному імені відповідає єдина ІР-адреса.

Система доменних імен (англ. Domain Name System, DNS) — це система, що дозволяє
перетворювати доменні імейа в ІР-адреси.

Наведемо приклади доменних імен: mon.gov.ua, guon.kiev.ua, m icrosoft.com .
Д ля доменного імені guon.kiev.ua домен першого рівня — иа. Н аступна частина влі

во kiev — домен другого рівня, guon — домен третього р івн я /ім ’я  ресурсу.

Домен (англ, domain — область, зона) — це зона в системі доменних імен Інтернету, яка
виділена певній країні, організації чи іншому об’єкту.

Адресація в Інтернеті

Домени верхнього рівня бувають географічні й адміністративні, наприклад:

Д о м е н и  верхнього рівня

Гео граф ічні А д м ін іст р а ти в н і

иа Україна co m , biz комерційні організації

ги Росія info інформаційні агентства

de Німеччина tv телекорпорації

uk Англія edu навчальні й наукові організації США

ІР Японія gov урядові організації США

net організації Інтернету, телекомунікаційні мережі

org інші організації
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Д ля того, щоб звернутися до конкретного ресурсу (ф айлу) у мережі Інтернет, потріб
но знати не тільки IP -адресу комп’ютера або доменне ім’я, а й ш лях до потрібного фай
лу. Д ля цього використовують U R L -адресу {англ. Universal Resource Locator — універ
сальний вказівник місцезнаходження ресурсу, U R L  — Uniform  R esource Locator — 
уніфікований (єдиний) вказівник місцезнаходження ресурсу).

U R L -адреса складається з трьох частин (рис. 75):
•  ім’я протоколу, що використовується для доступу до ресурсу;
•  доменне ім’я;
•  шлях до файлу та його ім’я.

І м ’я п р о т о к о л у : / /  Д о м е н н е  ім ’ я /  ш л я х  д о  ф а й л у  т а  й о г о  ім ’ я

Рис. 75

Звертаємо вашу увагу: в U R L-aдpeci ім’я протоколу відділяється від доменно
го імені двокрапкою (:) та двома скісними рисками ( / / ) ,  а ш лях до файлу та 
його ім ’я  слідують після однієї скісної риски ( /) .

Розглянемо структуру U R L-aдpecи сторінки «Ірпінь» Інтернет-проекту «Відкрий 
для себе Україну» (рис. 76).

http: / /  ukrainainkognita.org.ua /  putivnyk /  raiony_ukr /  ksviatoshynskyi /  irpin_ukr.htm

Протокол Доменне ім’я Шлях до файлу Ім’я файлу
передачі

Рис. 76

Служби Інтернету

Інтернет можна порівняти з системою глобальних транспортних магістралей, а 
сервіси Інтернету — з різними службами доставки.



До основних служб сучасного Інтернету належать:
•  Всесвітня павутина;
•  поштова служба;
•  служба передавання файлів;
•  служба новин;
• служба інтерактивного спілкування.

Всесвітня павутина {англ. W orld W ide W eb) — це найвідоміш а і най
більш популярна служба Інтернету Д ля позначення Всесвітньої павутини 
використовують слово W eb {англ. Web — павутина) або скорочення W W W , 
W eb — це сховище взаємопов’язаних електронних документів і засоби 
доступу до них. Ці документи можуть містити текст, графіку, мультимедій
ні об’єкти тощо.

Пош това служ ба {англ. E-mail — електронна пошта, W eb-m ail — веб- 
пошта) є найбільш поширеним засобом обміну повідомленнями між кори
стувачами. Поштові повідомлення можуть містити тексти, таблиці, графіку, 
фото, файли різних типів. До речі, електронна пошта є першою в історії 
Інтернету послугою.

С луж ба передавання файлів F T P  {англ. File Transfer P ro toco l — прото
кол передавання файлів) зберігає файли на спеціальних F T P -серверах та, за 
потребою, копіює їх на комп’ютери користувачів. Служба дозволяє переси
лати мережею файли будь-якого типу. Це можуть бути програми, архіви, 
графічні зображення, художня література, мультимедійні матеріали тощо.

С луж ба новин {англ. U ser N etw ork — мережа користувачів) дозволяє 
користувачам підписатися й одержувати новини з певних тем: історія, 
живопис, кулінарія, політика, спорт, музика тощо. П овідомлення про нови
ни зберігаються на серверах новин і автоматично розсилаю ться всім уча
сникам тематичної групи. Повідомлення можуть містити тексти, таблиці, 
графіку, фото і файли різних типів.

С луж ба інтерактивного спілкування {англ. In stan t M essaging Service — 
служба миттєвого обміну повідомленнями, IM S) дозволяє користувачам 
обмінюватися повідомленнями в режимі реального часу. Найбільш  відомі 
програми для обміну такими повідомленнями — це ICQ, M SN  M essenger, 
W indow s Live M essenger, Skype. Передаватися можуть текстові повідом
лення, звукові сигнали, графічні зображення та відео.

Інтернет динамічно розвивається — розширюється коло користувачів, з ’являю ться 
нові послуги. Останнім часом набули популярності такі сервіси Інтернету як  форуми, 
блоги, сервіси збереження мультимедійних ресурсів, геосервіси тощо.

Ф оруми використовуються для ведення дискусії з певної теми. Будь-який користу
вач мережі може приєднатися до теми, що вже існує, та розмістити власне повідомлен
ня. Форуми дозволяють також започаткувати власну дискусію. П овідомлення можуть 
містити лише текст.
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Блоги (англ. blog — web-журнал, або щоденник подій) дозволяють вести публічний 
електронний щоденник, тобто залишати публікації в хронологічному порядку. Публі
кації можуть містити тексти, зображення або мультимедіа. Користувачі мережі можуть 
читати опубліковані іншими авторами повідомлення, коментувати їх, відповідати на 
коментарі, зв’язувати повідомлення й коментарі.

Сервіси збереж ення мультимедійних ресурсів дозволяють безкоштовно зберігати 
та обмінюватися цифровими фотографіями, аудіо- і відеозаписами, текстовими фай
лами, презентаціями, організовувати обговорення та оцінювання цих об’єктів.

Геосервіси дозволяють на електронній карті земної кулі з досить високою точністю зна
ходити потрібні географічні об’єкти, позначати їх, описувати, додавати власні зображення 
місцевості.

Підключення до Інтернету

Д ля підключення до Інтернету потрібно скористатися послугами спе
ціальної організації — провайдера (англ. provider — постачальник). Кори
стувач укладає з провайдером договір про надання послуг щодо підключен
ня до Інтернету та користування певними службами мережі. Він одержує 
від провайдера ім’я  користувача (login) і пароль (passw ord) для підключен
ня до Інтернету.

У розпорядженні провайдера є один або кілька потужних серверів. При підключен
ні .до Інтернету відбувається з’єднання комп’ютера-користувача з сервером  доступу 
провайдера, який перевіряє правильність уведення імені користувача і пароля, наяв
ність оплати послуг, після чого надає доступ до відповідних ресурсів Інтернету.

Існує багато організацій, які надають провайдерські послуги. Вибираючи конкретно
го провайдера, потрібно враховувати:

•  надійність зв’язку, тобто здатність передавати дані без зривів, помилок і втрат;
• швидкість передачі даних;
•  думку людей, які вже користую ться або користувалися послугами цього про

вайдера;
•  вартість послуг.

Д ля підключення до Інтернету комп’ютер кори
стувача повинен мати спеціальний пристрій — модем 
(модулятор-демодулятор). Тип і принципи роботи 
цього пристрою залежать він способу підключення 
комп’ютера користувача до мережі Інтернет. Такими 
способами можуть бути:

•  звичайні телефонні лінії;
•  спеціальні виділені лінії;
•  засоби радіозв’язку;
•  засоби супутникового зв’язку.

Модем перетворює цифрові сигнали від комп’юте
ра на сигнали, вид яких залежить від способу підклю
чення до мережі Інтернет. Коли сигнал надходить на 
інший комп’ютер мережі, підключений до нього модем 
виконує зворотне перетворення.
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Перший модем у 1979 р. випустила американська компанія H ayes M icrocom puter 
Products. Він забезпечував передавання даних зі швидкістю 300 б іт/с. Сучасні модеми 
і лінії передач можуть здійснювати передавання даних у мільйони разів швидше.

П ідклю читися до Інтернету м ож на не т ільки  за допомогою  персонального 
комп’ютера, а й мобільного телефону, киш енькового персонального ком п’ютера 
(КП К), ноутбука тощо. М обільність підклю чення до Інтернету забезпечую ть засоби 
радіо- та супутникового зв ’язку.

П ереваж на більш ість сучасних мобільних телеф онів 
дозволяють отримувати дані, які спеціально підготовлені 
для перегляду на маленьких екранах. Таким чином можна 
дізнатися про погоду, переглянути новини, зробити переклад 
окремих слів з іноземної мови на українську, перевірити та 
відправити повідомлення електронною поштою тощо.

На вокзалах, у багатьох готелях, кафе, публічних бібліоте
ках світу організовані точки доступу до Інтернету з викори
станням засобів W i-Fi технології — однієї з технологій 
бездротового зв’язку. Найбільші виробники пасажирських 
літаків, наприклад, американська компанія Boeing та євро
пейський консорціум Airbus встановлюють на своїх авіалай
нерах обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету безпо
середньо в повітрі.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8. 

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 

21. 

22.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Яке призначення глобальних комп’ютерних мереж?
Які ви знаєте можливості Інтернету?
Як відбувається передача даних в Інтернеті?
Що таке протоколи Інтернету і для чого вони були розроблені?
Які ви знаєте протоколи Інтернету?
У чому переваги пакетної технології передачі даних?
Для чого здійснюється маршрутизація потоків даних в Інтернеті?
Що таке ІР-адреса комп’ютера і з чого вона складається?
Поясніть призначення постійної ІР-адреси та динамічної ІР-адреси.
Для чого була розроблена система доменних імен?
Яка структура доменного імені?
Що таке домен?
Якими бувають домени верхнього рівня? Наведіть приклади.
Для чого використовують иКЬ-адресу? З чого вона складається?
Чому Інтернет відносять до мережі клієнт — виділений сервер?
Назвіть основні служби Інтернету.
Що таке \VW\V ?
Яка служба дозволяє пересилати мережею файли будь-якого типу?
Як підключитися до Інтернету?
Що таке провайдер? Які його функції?
Для чого використовуються модеми?
Створіть презентації за темами: «Служби Інтернету», «Передача даних в Інтерне
ті», «Адресація в Інтернеті».
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Всесвітня павутина

1. З  якими службами Інтернету Зи вже працювали? Для чого 
вони призначені?

2. Що так е  Всесвітня павутина?

Я к ви вже знаєте, Всесвітня павутина — це сховище взаємопов’язаних електронних 
документів і засоби доступу до них.

Творцем всесвітньої павутини є англійський учений і винахідник Тімоті Бернерс-Лі. 
У 1989 р. Бернерс-Л і звернувся до керівництва Європейської ради з ядерних досл і
джень (Женева, Ш вейцарія), де він працював, з ідеєю о б ’єднати інф ормаційні ресурси 
організації в єдину систему для обміну результатами досліджень між ученими, що зна
ходилися в різних установах і р ізних країнах світу.

Ідея полягала у використанні ком п ’ютерних мереж і гіпертекстових документів. 
Гіпертекст виявився найбільш простим механізмом перегляду та пош уку потрібної 
вченим інформації. Цей глобальний гіпертекстовий проект відомий тепер як В сесвіт
ня павутина (\Л/\ЛЛЛ/).

Всесвітня павутина викликала справжню революцію в інформаційних технологіях і 
в розвитку Інтернету.

Звертаємо вашу увагу: потрібно розрізняти поняття Інтернет і Всесвітня паву
тина. Всесвітня павутина є лише однією зі служб глобальної комп’ютерної ме
режі Інтернет.



Основні поняття

Гіпертекст (англ. hypertext) -  це текстовий документ, у якому містяться посилання на 
інші документи чи інші фрагменти цього ж документа — гіпертекстові посилання.

Термін гіпертекст був уведений американським філософом Тедом Нельсоном у 1965 р.

Гіпертекстове посилання (гіперпосилання) — це об’єкт у документі, за допомогою яко
го можна перейти до іншого фрагмента цього ж документа або до іншого документа.

Гіперпосиланням може бути фрагмент тексту або граф ічне зображ ення. З а зв и 
чай, гіперпосилання виділяю ться кольором або п ідкресленням . П ри підведенні до 
гіперпосилань вказівника він набуває вигляду скриншот ^  . Якщ о вибрати гіпер
посилання, то відбудеться перехід до іншого м ісця в цьому ж документі чи до інш о
го документа.

Вам уже доводилося бачити або працю вати з гіпертекстами у повсякденном у ж и т
ті. їх м істять тлумачні словники, в яких указується, звідки взято певну інформацію, 
це коментарі та виноски в книгах тощо.

Служба ” працює за технологією клієнт — сервер. Її основу утворюють міль
йони веб-серверів мережі Інтернет, що розташовані по всьому світу.

Нагадуємо, що веб-сервером  називають як  комп’ютер, так і програмне за
безпечення, що працює на цьому комп’ютері.

Веб-сервер — це програма, яка працює на підключеному до мережі комп’ютері та:
•  отримує по мережі запит від клієнта,-
•  знаходить відповідний файл,-
•  відправляє мережею знайдений файл до комп’ютера, який здійснив запит.

Протокол, що використовується службою W W W , називається H T T P  {англ. H yper 
Text Tranafer P ro tocol — протокол передачі гіпертексту). Цей протокол також розробив 
Тім Бернерс-Лі. Програмне забезпечення відповідно до цього протоколу обробляє гі
перпосилання, виконує пошук та передавання документів клієнту.

Служба W orld W ide W eb нагадує бібліотеку, яка має велику кількість книг (веб-сай- 
тів), а кожна з книг складається з окремих електронних документів особливого вигля
ду, які називаються веб-документами або веб-сторінками

Веб-сторінка — це електронний документ, який містить текст, графічні зображення, 
мультимедійні об’єкти, гіперпосилання та спеціальні команди форматування.



Гіперпосилання 
на Web-документ 1

Гіперпосилання 
на Web-документ 2

Гіперпосилання 
на W eb-документ З

Веб-сторінки створюються за допомогою мов:
(англ. Hyper Text M arkup Language — мова розмітки гіпертексту),

Х Н І ML {англ. eXtinsible Hyper Text M arkup Language — розширювана мова розміт
ки гіпертексту),

Кожна Веб-сторінка має U R L -адресу. Веб-сторінки об’єднують у веб-сайти.

Рис. 77

Н а ц іон ал ьн а  б іб л іо те ка  У кр а їн и  
ім ен і B .L  В е р н а д с ь ко го

ш ш ш ш
ОіШШШШІІ

Ін ф о р м л іщ о г і  р е г у р ш  Б ів л ш т е к и

Е п а ггр о я а я й  каталог 

С пеціалізовані каталоги 

Реферативна база дай я к  

Е лектронний  Фонд 

Т е м ати чн і з ібрання 

А н ал іти чн і матеріали 

& 6 я іо тсч ш  н о в и н и

Деред плачені ресурси 

Е лектронні в а ш и м  факові ви д ання  

Н аукова періодика У кр а їна  

Н ауков і установи 

Н ауков і біографи вчений  

Щ о  В. І  Вернадського 

Про SfaiktTйст

Наукове інформаційні регурги Ьіп-рж-т

П ош укові система О ргани  державної влади

Бібліотеки У ирайш  Виїзд навчальні >мшая.и

Національні бібліотеки Е н ц и кл о п е д ії сл овни ки

Е лектронні йбнибтекн Газети та  Іи те р и е т-ви я а яки

вЙмувіипмпбвштм Уфмюпмем'В І Ьчтшшт. Кие
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Сукупність веб-документів, що об’єднані за деякою ознакою (адресою веб-сервера, 
темою, належністю організації або конкретній людині), називають веб-сайтом (англ, site — 
місце), або просто сайтом.

Кожен сайт має головну сторінку, яка, як  правило, описує призначення даного сайта 
і містить гіперпосилання на різні його розділи (рис. 77).

Останнім часом використовується поняття Інтернет-портал.

Інтернет-портал (англ, portal — головний вхід, ворота) — це веб-сайт, що надає кори
стувачеві Інтернету в рамках одного веб-сайта різні послуги, такі як пошта, пошук, 
новини, форуми, обговорення, голосування тощо.

На порталі зібрані посилання на інші сайти, зазвичай об’єднані однією темою, напри
клад, Освіта. Вам, мабуть, відомий освітній шкільний Інтернет-портал Острів знань 
(рис. 78). Його доменне ім’я: h ttp ://o s tr iv .in .u a

Рис. 78

Це вітчизняний Інтернет-ресурс, за допомогою якого учні можуть поспілкуватися з 
цікавими співрозмовниками, взяти участь у Міжнародних освітніх програмах, знайти 
відповіді на серйозні чи дотепні запитання, отримати нові знання або пограти в ігри. Крім 
того, Острів знань дає можливість вільного доступу до інформації і спілкування дітям, які 
не мають через певні обставини можливості навчатися у звичайних школах.

http://ostriv.in.ua


Запуск веб-браузера

Користувачі про свою роботу у Всесвітній павутині говорять як  про навігацію, або 
веб-серфінг

Навігація в Інтернеті — це перехід з однієї веб-сторінки до іншої для пошуку певної 
інформації.

Для навігації мережею на комп’ютері встановлюється спеціальна програма-клієнт, 
яка називається веб-браузер  {англ, browser — оглядач), або веб-оглядач.

Сьогодні найбільш популярними є браузери In te rn e t Explorer, M ozilla F irefox та 
O p era  In te rn e t E xplorer розповсюджується як  частина ОС W indow s, а M ozilla F irefox 
та O pera — безкоштовно.

Розглянемо роботу з веб-браузерами на прикладі M ozilla Firefox. Україномовну вер
сію цього браузера ви можете скопіювати на свій комп’ютер із сайту за адресою:
h ttp : / / w w w .m ozilla-europe. o rg /u k  /

Рядок заголовка Панель навігації Рядок меню

Файл Правка Вигляд Закладки: Інструменти Довідка

• http://www.ednu.kiev.ua/index_u,htm

Навчальні заклади Спеціальності Освіта за кордоном

Освітянська Мережа України

і ІС>

Gougle Пошук по EdNU

Українські організації що пов'язані з освітою. Міжнародні та донорські організації що 
ь в розбудові Української освіт. Система оєвішв Україні

Українські навчальні заклади- вищі середні 

Куди піти вчитися - довідник по навчальних закладав

Освіта за кордоном освіта в Австралії Великобританії, Германй, Канада, 
Францй, Сполучених Штатах - системи освіти, університети, коледжі

Вивчення англійської, німецької, француз ськоц іспанської мов за кордоном

Г ранти та стипендії для школярів, студентів, аспірантів, викладачів

Поле адреси

England

ЩЙШЇкшШШ

Maltafr* І ^ і 
ffl&ÄтіюМ
Работа .аграницеїї 
Актуальные в 
для желаю тих

Українська освітянська преса - газет, журнали, видавництва,

Передача даних з bamer.kiev.ua...

Рядок стану Область перегляду веб-сторіжж

Рис. 79
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Запустити браузер Mozilla Firefox можна кількома способами:

• у меню П уск вибрати Mozilla F irefox 2 3 ;

•  за допомогою ярлика ЦЦ на Робочом у столі;

•  вибрати кнопку Mozilla F irefox £ 3  на панелі швидкого запуску.
При запуску M ozilla F irefox відкривається програмне вікно (рис. 79).
Веб-сторінка, яка відображається у вікні браузера, називається поточною. 
Програмне вікно Mozilla Firefox містить усі елементи, характерні для W indows-npo- 

грам. Розглянемо основні об’єкти програмного вікна браузера та їх призначення.

К нопки і по ля, 
щ о вико р и сто вую ться

Н азва Д ія

| ф |

Назад
на одну сторінку

Перехід на сторінку, яка перегляда
лася перед поточною

Вперед
на одну сторінку

Перехід на сторінку, яка була поточ
ною перед використанням кнопки
Назад на одну сторінку

©

Оновити 
поточну сторінку

Повторне отримання поточної веб- 
сторінки. Оновлення поточної сторін
ки потрібно здійснювати, якщо веб- 
сторінка завантажилася некоректно 
або її вміст досить часто змінюється

Зупинити 
завантаження 
поточної сторінки

Зупинення завантаження поточної 
сторінки

f f l l

Домашня сторінка Перехід на стартову (домашню) веб- 
сторінку. Д ом аш ньою  сторінкою  
може бути веб-сторінка, яку ви відві
дуєте найчастіше, або просто по
рожня сторінка. Адреса такої сторін
ки задається користувачем при 
налаштуванні браузера

1 -  0
Поле адреси Перехід до веб-сторінки, иРІ_-адре- 

са якої введена в поле

8 3 *

Поле пошуку Пошук інформації в Інтернеті за вве
деними ключовими словами

П ереда« дашь«, с w w w .iA r. І М і Ш ........ J

Рядок стану Виводяться повідомлення про по
точні значення параметрів роботи з 
документом: процес завантаження 
в еб -стор ін ки , повідом лення про 
ІШ І.- адреси гіперпосилань
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Д ля переходу на іншу сторінку можна вибрати гіперпосилання на поточній сторінці. 
Нова сторінка відкриється в цій же області перегляду веб-сторінок і стане поточною.

Перейти на іншу сторінку можна також і за допомогою контекстного меню гіперпо
силання (рис. 80).

в ід к р и т и  ПОСИЛ5ННЙ е « 0 * © м у  ЄІЖМІ

Відкрити посиланні» в новій вкладці

Додати посилання в закладки...

Зберегти посилання я«...

Відіслати посилання...
Копіювати посилання

Властивостіт>

Рис. 80

Звер таєм о  ваш у увагу: при виборі команди В ідкрити п осилання в новом у 
вікні автоматично запуститься браузер, у робочому вікні якого  буде розм і
щена нова сторінка. При виборі команди В ідкрити п осилання в новій 
вкладці нова сторінка відкриється в цьому ж робочому вікні, але в новій 
вкладці.

Перейти на потрібну сторінку можна також за допомогою списку переглянутих 
веб-сторінок. Д ля цього слід відкрити список посилань за допомогою кнопки, що 
розташ ована праворуч від кнопки Н азад  на одну сторінку, та вибрати потрібне 
посилання (рис. 81). Аналогічний список можна відкрити і для кнопки В перед на 
одну сторінку

ф  * * Щ  *1 l ĵj) mt*,erij/about

Scratch I Home f imagine, program, share 

Scratch Forums 

Support - Scratch W i:t 

Скрет 41Г апврви проекте©

Скретч I Программирование доя все:«: J Информационная страница 

Scratch 1 Horne } imagine, program, si w e  

Squeak: Squeak

Рис. 81
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Налаштування програмного вікна веб-браузера

Зовніш ній вигляд програмного вікна можна змінити. Зокрема, мож на додати нові 
панелі інструментів. Список усіх панелей інструментів можна побачити, якщ о в 
меню Вигляд установити вказівник на пункт П анелі інструментів. Д ля відкриття 
панелі інструментів слід встановити позначку прапорця біля назви потрібної панелі 
(рис. 82).

|  Вигляд Журнал Закладки Інструменти Довідка

Панелі інструментів
* Рядок стану 

Бічна панель

В »/ Панель навігації 

*  Панель закладок

Налаштувати панелі інструментів

Рис. 82

Кожен користувач може розмістити на панелі інструментів ті елементи керування, 
які він найчастіше використовує.

Для цього слід:
1. Вибрати команду Н алаш тувати панелі інструментів підменю Панелі інстру

ментів меню Вигляд
2. У вікні Н алаш тування панелей інструментів, що відкрилося, вибрати потрібні 

елементи керування (рис. 83).

Рис. 83

3. Вибрати кнопку Гаразд
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Для того, щоб задати домашню сторінку, слід:
1. Вибрати команду Н алаш тування меню Інструменти
2. У вікні Налаш тування, що відкрилося, вибрати вкладку Головна (рис. 84).

Рис. 84

3. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташ ована праворуч від поля 
П ри запуску  F irefox, та вибрати значення П оказувати  домаш ню  сторінку 
(рис. 85).

Загус»:

При запуску Firefec Показувати порожню  сторінку *

Я*-...» . П о м іч а т и  домаш ню  сторінку
доимдшпк :

1 Поозувати порожню сторінку

&«ЮрИС£Мрт| Показувати в ікн і t вкладки, відкриті минулого разу

Рис. 85

4. Вести U R L -адресу веб-сторінки в поле Д омаш ня сторінка
5. Вибрати кнопку О К
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Вибір системи кодування 
під час перегляду веб-сторінок

Інколи при відкритті веб-сторінок з українськими чи російськими текстами можна 
побачити незрозумілий набір символів (рис. 86). Це відбувається тоді, коли веб-сторін- 
ка створювалась за допомогою однієї таблиці кодування символів, а веб-браузер налаш
тований на роботу з іншою таблицею кодування.

ш
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Рис. 86

Таблиця кодування символів — це таблиця, в якій кожному символу (буквам різних 
алфавітів, цифрам, розділовим знакам і деяким іншим символам) ставиться у відповід
ність певний двійковий код, з яким і працює комп’ютер.

Таких таблиць на сьогодні використовується досить багато. У них буквам латинсь
кого алфавіту, цифрам, розділовим знакам обов’язково відповідають однакові коди, а от 
буквам національних алфавітів можуть відповідати різні коди.

Тому, якщ о ми бачимо на сторінці незрозумілий набір символів, потрібно змінити 
таблицю кодування, на роботу з якою налаштований браузер. П ісля цього сторінка 
набуде звичного вигляду (рис. 87).
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Рис. 87

Для автоматичного визначення відповідної системи кодування слід:
1. Установити вказівник на пункт К одування меню Вигляд
2. У меню, що відкрилося, установити вказівник на пункт А втовизначення
3. У меню, що відкрилося, вибрати команду У країнське (рис. 88).
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Звертаємо вашу увагу! Якщо автоматично визначити систему кодування не 
вдається, ви можете підібрати її вручну. Д ля цього слід вибрати пункт К оду
вання меню Вигляд та вибрати одну із запропонованих таблиць кодування.

Запам’ятайте, що при створенні веб-сторінок з українськими або російськими 
текстами найчастіше використовують такі таблиці кодування:

U nicode {англ. Universal Code — універсальний код);
К ирилиця {Windows-1251);
К ирилиця {.КО 18-U).

Збереження веб-сторінок та їх фрагментів

Важливі та цікаві веб-сторінки корисно зберігати на своєму комп’ютері для перегля
ду без підключення до мережі Інтернет. Д ля цього використовується команда Зберег
ти як меню Ф айл.

При збереженні веб-сторінок використовуються такі типи файлів:

Т и п  ф а й л у Д ія

Веб-сторінка, тільки HTML
Збереження самої сторінки. При цьому не зберігаються 

пов’язані з нею малюнки, звукові, відео- та інші файли

Веб-сторінка, повністю
Збереження не тільки самої сторінки, але і пов’язаних з 

нею малюнків, звукових та інших файлів в окремій папці

Текстовий файл Збереження самої сторінки у текстовому форматі

Можна зберегти веб-сторінку повністю або окрему її частину: текст, зображення, 
таблицю тощо. Для цього необхідно:

1. Вибрати об’єкти для збереження.
2. Вибрати команду Зберегти  о б ’єкт як  або Зберегти  м алю нок як  контекстно

го меню.
3. Вибрати потрібну папку, тип файлу та вказати його ім’я.

Використання списку сайтів, обраних для швидкого перегляду

Д л я  ш в и д к о г о  переходу до корисних та цікавих веб-сайтів браузери дозволяють ство
рювати списки посилань. Такі списки мають ієрархічну структуру — є папка верхнього 
рівня, де можуть розміщуватися як  папки (теки), так і посилання. Це дозволяє 
групувати посилання за тематичними розділами та прискорює пошук потрібного сайта.



Для того, щоб занести потрібне посилання до списку, необхідно:
1. Перейти на сторінку, адресу якої необхідно додати до списку посилань.
2. Вибрати команду Д одати сторінку в закладки  меню Закладки .
3. У вікні Додати закладку, що відкрилося, у разі необхідності ввести нове ім’я 

веб-сторінки та вибрати потрібну папку (рис. 89).

Додати закладку | Щ  Ц

Ім'я:
"

Створити в: Закладки ’г : | ,г і
1

ОК } Скасувати

..................... І

Рис. 89

Звертаємо вашу увагу: при формуванні списку корисних посилань передбаче
но можливість створення внутрішніх папок. Д ля цього слід відкрити меню за 
допомогою кнопки, що розташована праворуч від поля Створити в, вибрати 
кнопку Н ова тека і ввести назву нової папки (рис. 90).
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Рис. 90

4. Вибрати кнопку О К
Створювати або видаляти папки, змінювати місце розташування посилань можна за 

допомогою М енедж ера закладок
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Для того, щоб відкрити М енеджер закладок, слід вибрати команду В порядкувати за 
кладки меню Закладки. У вікні М енеджер закладок, що відкрилося (рис. 91), можна:

•  створити нові папки;
•  перемістити посилання між папками;
•  занести посилання вручну в список;
•  змінити адресу або опис посилання;
•  сортувати посилання всередині папки за різними ознаками.
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Рис. 91

.Для того, щоб перейти до потрібного посилання списку, слід у меню Закладки  вибра
ти потрібне посилання (рис. 92).

Инструменты Справка 
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CXp(U*5«MI ресурси
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‘ Scratch

Рис. 92

Звертаємо вашу увагу: доступ до списку корисних посилань можна організу
вати за допомогою вікна Закладки. Д ля цього слід встановити позначку 
прапорця Закладки  пункту Бічна панель меню Вид (рис. 93).
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ПРАКТИЧНА РОБОТА

Запустіть браузер Mozilla Firefox
Знайдіть основні елементи головного вікна браузера.
Уведіть ostriv.in.ua в поле адресного рядка.
Дочекайтеся відкриття головної сторінки порталу Острів знань.
Роздивіться головну сторінку порталу. Визначте: які є на ньому рубрики, яка пого
да в Києві в цей день? Ознайомтесь із вмістом рубрики День нинішній знаменний. 
Ознайомтесь зі змістом рубрики Новини з Острова.
Відкрийте вміст першої новини, використовуючи ліву кнопку миші. Ознайомтеся 
з цією новиною. Як відкрилася нова сторінка: замість поточної, у новій вкладці, у 
новому вікні?
Відкрийте вміст другої новини в новій вкладці за допомогою контекстного меню. 
Ознайомтеся з цією новиною.
Відкрийте вміст третьої новини в новому вікні за допомогою контекстного меню. 
Ознайомтеся з цією новиною.
Зробіть поточною головну сторінку. Відкрийте сторінку Мапа за допомогою лівої 
кнопки миші. Поверніться на попередню сторінку за допомогою кнопки Назад на 
одну сторінку. Знову відкрийте сторінку Мапа за допомогою кнопки Вперед на 
одну сторінку.
Установіть домашньою порожню сторінку. Перейдіть на домашню сторінку за до
помогою кнопки Домашня сторінка. Поверніться на сторінку Мапа.



12. Перейдіть на головну сторінку. За допомогою команд меню Кодування з меню 
Вигляд визначте, яка таблиця кодування використовується при перегляді поточ
ної сторінки. Змініть таблицю кодування. Чи змінився вигляд сторінки? Встано
віть таблицю кодування Кирилиця ( Windows 1251).

13. Збережіть поточну сторінку в своїй папці як файл типу Веб-сторінка, повністю з 
іменем Острів.

14. Збережіть поточну сторінку в своїй папці як файл типу Текстовий файл з іменем 
Острів 2. Порівняйте розмір цього файлу з розміром файлу Острів

15. Зробіть поточною сторінку Відпочинок. Виконайте команду Додати сторінку в за
кладки меню Закладки. У вікні Додати закладку виберіть кнопку праворуч від по
ля Створити в. Створіть нову папку (теку), ім’я якої — ваше прізвище. Додайте за
кладку в цю папку.

16. Зробіть поточною будь-яку іншу сторінку.
17. Зробіть поточною попередню сторінку за допомогою закладки.
18. Додайте до вашої папки ще дві закладки. Зробіть поточними відповідні сторінки за 

допомогою цих закладок.
19. Закрийте вікно браузера Mozilla Firefox

ПРАКТИЧНА РОБОТА 11 1 11

1. Запустіть браузер Mozilla Firefox
2. Уведіть в адресному рядку safetyonline.org.ua/html/etusivu.htm
3. Після відкриття головної сторінки сайту «Он-ляндія — безпечна веб-країна» 

відкрийте в новій вкладці сторінку за допомогою посилання Для учнів.
4. Прочитайте на сторінці Для учнів назви оповідань для дітей віком 11-14 років та 

їх короткий зміст.
5. Виберіть одне з оповідань і відкрийте його сторінку.
6. Прочитайте уважно оповідання. При необхідності використовуйте стрілки або гі- 

перпосилання для подальшого перегляду. Запишіть у зошиті 5-6 правил безпечної 
роботи в Інтернеті, про які ви прочитали в цьому оповіданні.

7. Поверніться на головну сторінку сайта.
8. Відкрийте в новій вкладці сторінку за допомогою посилання Контрольні запи

тання.
9. На сторінці, що відкрилася, виберіть посилання Для учнів 11-14 років.

10. Дайте відповіді на контрольні запитання, вибравши той з перемикачів, який знахо
диться біля правильної, на ваш погляд, відповіді.

11. Після того, як ви виберете відповіді на всі запитання, виберіть кнопку Відправити
12. Прочитайте коментар до ваших відповідей на кожне запитання.
13. Підрахуйте процент ваших правильних відповідей і визначте ступінь вашої готов

ності до безпечної роботи в Інтернеті.
14. Перейдіть на головну сторінку сайта. На цій же вкладці відкрийте сторінку за до

помогою посилання Конкурс.
15. Уважно прочитайте умову оголошеного конкурсу. Візьміть у ньому участь. Запро

понуйте своїм друзям також взяти участь у цьому конкурсі.
16. Закрийте всі вкладки.
17. Закрийте вікно браузера Mozilla Firefox



25.

26.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

У чому полягала суть ідеї створення Всесвітньої павутини?
Для чого призначена веб-служба? За якою технологією вона працює?
Чим відрізняється Всесвітня павутина від Інтернету?
Поясніть поняття гіпертекст та гіпертекстові посилання.
Що таке веб-сервер?
Який протокол використовує веб-служба?
Що таке веб-сторінка? Як вона створюється?
Поясніть поняття веб-сайт, Інтернет-портал.
Що таке веб-браузер? Для чого він призначений?
Які ви знаєте веб-браузери?
Які прийоми навігації в Інтернеті ви знаєте?
Як виконати запуск та налаштування веб-браузера?
Назвіть основні об’єкти програмного вікна браузера та їх призначення.
Які ви знаєте способи переходу на іншу веб-сторінку?
Як можна змінити зовнішній вигляд програмного вікна Mozilla Firefox?
Що таке домашня сторінка веб-браузера? Як її задати?
За яких умов використовуються таблиці кодування символів?

Які таблиці кодування найчастіше використовуються при створенні веб-сторінок 
з українськими або російськими текстами?
Які типи файлів використовуються при збереженні веб-сторінок?
У який спосіб можна зберегти веб-сторінку?
Як зберегти окрему частину веб-сторінки?
Для чого створюються списки посилань? Як можна занести потрібне посилання до 
списку?
Яке призначення Менеджера закладок?
Ви вже ознайомилися з деякими порадами щодо безпечної роботи в мережі Інтернет. 
Додаткову інформацію з даної теми ви можете знайти на сайті компанії Microsoft 
(www.microsoft.com/ukraine/AtHome/Security/Children/default.mspx). Прочитай
те уважно оповідання. Запишіть у зошиті ще 5-6 правил безпечної роботи в Інтерне
ті, про які ви дізналися, та підготуйте презентацію з теми «Безпечна робота в мере
жі Інтернет».
На сайті Українська геральдика (heraldry.com.ua/) ви можете ознайомитися з 
державними символами України, територіальною та міською геральдикою, герба
ми гетьманів України тощо. Ознайомтеся з матеріалами сайту і підготуйте презен
тації за темами «Державні символи України», «Територіальна геральдика».

Герб
України

Герб
Київської області

Герб 
м. Києва

Герб
Печерського району

На сайті Київських міських олімпіад з математики (matholymp.kiev.ua) ознайом
тесь зі сторінкою новин. Знайдіть посилання на тексти і розв’язування задач остан
ньої міської олімпіади з математики. Виберіть це посилання і скачайте на свій 
комп’ютер відповідний файл. Ознайомтеся з вмістом цього файлу. Знайдіть у ньо
му задачі для 8 класу і спробуйте їх розв’язати.
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Пошук в Інтернеті

1. Як можна знайти потрібну книгу у книгосховищі?
2. Як знайти довідкову інформацію в текстовому редакторі

Word?

Пошук інформації — одне із завдань, яке найчастіше доводиться вирішувати будь- 
якому користувачу Інтернету. Але знайти у великій кількості сайтів і веб-сторінок 
необхідну і точну інформацію та потрібні ресурси — дуже непросто. Тому ви повинні 
вміти використовувати різні способи пошуку інформації, правильно формулювати 
запити й критично оцінювати знайдену інформацію.

Інформаційний пошук (англ. information search) — це процес пошуку інформації з пев
ної теми.

Основним завданням інформаційного пошуку є ш видке і точне знаходження 
необхідної інформації.

До основних способів пошуку в Інтернеті належать:
1. В казівка (зазначення) адреси веб-сторінки. Це найш видший спосіб пошуку. 

Його слід використовувати в тому випадку, коли точно відома адреса сторінки.
2. П ереміщ ення за  допомогою гіперпосилань. З  його допомогою можна перехо

дити зі сторінки на сторінку, шукаючи потрібну інформацію. Недоліком цього 
способу пошуку є те, що, користуючись гіпертекстовими посиланнями, можна 
нескінченно довго подорожувати Інтернетом. Враховуючи те, що в Інтернеті 
створені мільйони веб-сторінок, знайти потрібну інформацію таким способом 
не завжди вдається.

3. Використання спеціальних інструментів пош уку — добірок посилань, пошуко
вих каталогів та систем, метапошуку. Ці інструменти мають спеціальні засоби 
організації пошуку, що забезпечує ефективний пошук потрібної інформації в 
Інтернеті.
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Знайдену в результаті пошуку інформацію обов’язково потрібно проаналізувати. Ви 
повинні розуміти, що інформація, яка знаходиться в Інтернеті, не завжди достовірна, 
може бути застарілою, містити помилки. Тому перед використанням знайденої інфор
мації з ’ясуйте:

•  коли сайт був створений і як  часто поновлюються повідомлення на ньому;
• кому належить сайт — приватній особі чи організації;
• чи є посилання на джерела отримання повідомлень;
• чи є зворотній зв ’язок з адміністратором сайту або авторами статей.

Звертаємо вашу увагу: при використанні матеріалів з Інтернету, потрібно дот
римуватися вимог авторського права: слід вказувати ім’я  автора, повну назву й 
адресу публікації.

З  першими двома способами пошуку ви вже ознайомилися, а третій — використання 
спеціальних інструментів пошуку — детально розберемо у наведеному нижче пункті.

Д об ірки  посилань

Д обірки посилань використовуються для пошуку інформації з конкретної теми. 
Вони містять списки посилань на сайти, які у деяких випадках згруповані в рубрики. 
Автори сайту вручну здійснюють занесення посилань до добірки.

Наприклад, для пошуку матеріалів з історії України IX —X V III ст. можна використо
вувати сайт Ізборник (lito p y s.o rg .u a /) . Н а сайті створена електронна бібліотека дав
ньої української літератури — добірка електронних документів за даною тематикою: лі
тописи, хроніки та історичні документи. У верхній частині головної сторінки сайту є 
посилання (Лінки) на сторінку, яка містить добірку посилань на інші джерела інформа
ції із зазначеного історичного періоду (рис. 94).
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Цікаві добірки посилань з різноманітної тематики ви можете знайти на сайтах:

Назва сайту Адреса З м іс т

Освітній портал дллллл/. овуЦа. огд. иа/ігевоигсе/ Освітні сайти

Лінгвістичний
портал

тоуа.іпїо/Раде.азрх?І1 =12 Українська лінгвістика, літе
ратурознавство, історія, куль
тура, мистецтво, електронні 
бібліотеки

Український 
центр культурних 
досліджень

www.culturalstudies.in.ua/posil_uckd. ріір Музеї, картинні галереї, пам’ят
ники України

Український центр www.ukrcenter.com/dovidnyk/default.asp Бібліотеки, інформаційно-ана
літичні видання, музичні сайти

Країни світу svit.ukrinform .com/links.shtm l Офіційні сайти держав, між
народні організації, міжна
родний туризм

М узеї Європи nearyou.ru/muzeumO.html Музеї, картинні галереї, 
пам’ятники Європи

Пошукові каталоги

П ошукові каталоги служать для пошуку інформації з різноманітних тем. Вони, як і 
добірки посилань, створюються вручну.

Посилання на джерела інформації класифіковані в пошукових каталогах за темами, 
наприклад, освіта, наука, техніка, розваги, подорожі тощо. Кожна з цих тем може бути 
розбита на підтеми, що дозволяє звужувати область пошуку. Вибравши в каталозі тему, 
яка вас цікавить, ви отримуєте перелік посилань на інші сайти, з яких можна розпочи
нати пошук. Наприклад, при підготовці до предметних олімпіад зазвичай виникає 
потреба пошуку додаткових матеріалів. Пропонуємо вам скористатися послугами 
Каталогу дитячих ресурсів, який знаходиться за адресою w w w .kinder.ru / (рис. 95).
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Рис. 95
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Кожний розділ цього пошукового каталогу містить кілька підрозділів. Якщ о поси
лань у підрозділі багато, то вони розбиваються на окремі сторінки. Ресурси мають ко
роткий опис та вікові рекомендації (рис. 96).
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Рис. 96

Ланцю жок вашого пошуку може виглядати так:
Н а  допом огу учням  — Олімпіади з р ізних предм етів — ► список посилань на 
сайти.

Пошуковий каталог — це структурований набір посилань на сайти з їх коротким описом.

Іншим пошуковим ресурсом, створеним для учнів, є пошуковий каталог УаЬоо!КісІ8 
(k ids.yahoo.com ). Д ля пошуку пропонуються фільми, кліпи, ігри, електронні листівки 
тощо (рис. 97).

Д ля пошуку потрібної інформації ви можете скористатися наступними пошуковими 
каталогами:

• Діти України ( w w w .ch ild ren .edu-ua .net/);
• Закладка (zak ladka .o rg .ua /);
• Ііа іів і (ua lis t.com /);
• M avicaN ET (w w w .m av icanet.com /d irec to ry /uk r/13431 .h tm l).
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Рис. 97

Пошукові системи

Недоліком добірок посилань і пошукових каталогів є те, що вони пропонують неве
ликий за обсягом перелік посилань на сайти з потрібної теми, адже вони створюються 
людьми. Д ля кількаразового збільшення області пошуку цю роботу слід автоматизува
ти. З цією метою були розроблені пошукові системи.

Пошук у таких системах здійснюється за допомогою спеціальних програм, які постійно 
переглядають веб-сайти Інтернету, автоматично створюють каталоги посилань та підтри
мують відповідність між створеними каталогами і наявними в мережі матеріалами.

Робота користувача з пошуковою системою базується на формуванні запиту, згідно 
з яким відбувається добір потрібних документів. Запит формується за допомогою 
одного або кількох клю чових слів. Результати пошуку надаються у вигляді списку 
посилань і короткої анотації до них.

Ключове слово — це слово, яке в найбільшій мірі відображає інформацію, яку потріб
но знайти.

Запит — це набір ключових слів, за якими відбувається пошук і відбір необхідних 
документів.

Першою пошуковою системою стала 1Л/еЬСга«/Іег, створена в 1994 р. На відміну від тих, 
що були створені раніше, ця система дозволяла користувачам здійснювати пошук за будь- 
якими ключовими словами на будь-якій веб-сторінці. Це стало стандартом для всіх суча
сних пошукових систем.
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Пошукова система — це комплекс програм і потужних комп’ютерів, здатних приймати, 
аналізувати й обслуговувати запити користувачів з пошуку інформації в Інтернеті.

Пропонуємо ознайомитися з популярною дитячою пошуковою системою A sk for kids 
( w w w .askforkids.com /). Цей сайт дозволяє організувати пошук як  за ключовими слова
ми, так і за загальною темою. Список тем оформлений у вигляді стосу книжок (рис. 98).

Рис. 98

Click on  th e  
b o o k s below  
for S tudy  Help 
in th e s e  a r e a s

W here's Jeeves?
Find out by clicking here!

News Resources Fun & Games

2008 Ask. com Privacy Policy '

Наприклад, вам потрібно знайти інформацію про освітні бібліотеки. Для цього слід:
1. Увести в поле пошуку ключові слова Library education (англ. Library education — 

освітня бібліотека).
2. Вибрати кнопку Search (англ. Search — пошук).

- 3. У вікні, що відкрилося (рис. 99), звузити область пошуку. Д ля цього необхідно 
вибрати одне із запропонованих питань списку We know the answers to these ques
tions (англ. — М и знаємо відповіді на ці запитання).
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Адреси пошукових систем добре відомі всім, хто працює в Інтернеті. Н а сьогодні 
популярні такі пошукові системи: М ета (search .m eta .ua/), Google (w w w.google.com .ua), 
Яндекс (www.yandex.ru), Ram bler (www.rambler.ru) тощо.

Етапи організації пошуку

Пошук потрібної інформації здійснюється у кілька етапів (рис. 100).

Етапи організації пошуку

Визначення теми
Аналіз необхідної інформації

Формування
запиту

Аналіз результатів 
пошуку

Вибір пошукової 
системи

Вибір ключових 
слів

Уточнення
ключових слів

J Рис. 100

На першому етапі пошуку інформації в Інтернеті необхідно продумати тему запиту 
та проаналізувати, що ви хочете отримати в результаті пошуку. Правильно визначена 
тема пошуку допоможе вам при доборі ключових слів. *

Перед тим як  вибрати конкретну пошукову систему, слід ознайомитися з можливо
стями кожної з них. Вибір пошукової системи (другий етап) залежить від уподобань 
користувача.

Звертаємо вашу увагу: вікна всіх пошукових систем виглядають по-різному, 
але містять однакові за призначенням об’єкти (рис. 101, 102).
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Н а третьому етапі (рис. 100) треба визначити, які саме слова є характерними 
(ключовими) для шуканого документа. Правильно підібрані ключові слова і правильно 
сформульований запит значно розширять область пошуку й підвищать його ефективність.

Після того, як  визначено тему пошуку, вибрано конкретну систему пошуку, підібра
но ключові слова та виконано обробку запиту, слід перейти до етапу аналізу запропоно
ваного списку посилань (рис. 103).
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Рис. 103

Якщо знайдені документи вас не задовольняють, слід звузити область пошуку. Для 
цього можна вказати додаткові ключові слова, терміни, визначення, які будуть включе
ні до наступного пошукового запиту.

У деяких пошукових системах для звуж ення області пош уку можна також  встано
вити позначку прапорця Ш укати в знайденом у та ввести у поле уточнююче ключове 
слово (рис. 103).
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Формування запитів

Кількість посилань, які знайде пошукова система, та їх відповідність темі пошуку 
залежать від того, наскільки правильно сформульовано запит.

Існують загальні правила щодо формулювання запитів.
1. Шукайте більше, ніж по одному слову.
Якщо запит містить лише одне слово, ймовірність отримання необхідної інформації 

досить низька. У випадку, коли термін чи визначення використовуються в різних пред
метних галузях, ви отримаєте багато зайвої інформації. Наприклад, при використанні у 
запиті ключового слова архітектура серед результатів пошуку ви отримаєте посилан
ня на сайти за темами: архітектура у містобудівництві, історія архітектури, архітектура 
обчислювальної техніка, архітектура комп’ютерних мереж тощо.

Правильно Неправильно Порада

архітектура 
комп’ютерних мереж

Архітектура Складайте запит з кількох слів, які 
конкретизують, що потрібно знайти

2. Перевіряйте орфографію.
Якщо в результаті пошуку за ключовими словами не знайдено жодного документа, 

то, можливо, ви допустили орфографічну помилку в написанні цих слів.
3. Використовуйте малі літери.
Починаючи у запиті ключове слово з великої літери, серед результатів пошуку ви 

не знайдете слів, написаних з маленької літери, якщ о це слово стоїть не першим у 
реченні.

Наприклад, якщ о ви використали ключове слово презентація, то серед результатів 
пошуку ви отримаєте посилання на сторінки, які містять слова презентація, Презента
ція, ПРЕЗЕНТАЦІЯ тощо. Н а запит ПРЕЗЕНТАЦІЯ ви отримаєте посилання на сторін
ки, які містять лише слово ПРЕЗЕНТАЦІЯ, а решта сторінок з іншими варіантами напи
сання цього слова будуть проігноровані.
- Великі літери в запиті рекомендується використовувати тільки в назвах і власних 
іменах. Наприклад, місто Київ, музей Лувр тощо.

Правильно Неправильно Порада

презентація ПРЕЗЕНТАЦІЯ Запит, написаний малими літерами, 
дає більш розширені результати 
пошуку порівняно з використанням у 
запиті великих літер

4. Використовуйте подвійні лапки “ ”.
Якщо у запиті взяти ключові слова в подвійні лапки, то ви отримаєте посилання на 

сторінки, які містять даний рядок саме у такому вигляді, тобто слова будуть йти поруч 
одне за одним, а не просто зустрічатися в документі.

Якщо ключові слова вводяться без лапок, ви отримаєте посилання на сторінки, які 
містять кожне з ключових слів окремо в будь-якому місці документа.

Наприклад, якщо запит сформульовано наступним чином “ Слово про похід Ігорів”, то се
ред результатів пошуку ви отримаєте посилання на сторінки, які містять інформацію про 
давньоруську пам’ятку, перлину українського ліро-епосу — поему «Слово про похід Ігорів».
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Якщо ж у запиті ви використали ключові слова Слово про похід Ігорів без подвійних 
лапок, то ви отримаєте посилання на сторінки, які будуть містити інформацію про 
туристичні або військові походи, про людей з іменем Ігор тощо.

Правильно Неправильно Порада

“Слово про похід Ігорів” Слово про похід Ігорів Запит з використанням ключових 
слів, узятих в лапки, дає точну цита
ту шуканого рядка

5. Використовуйте знаки + та -
У запиті знак + перед ключовим словом означає, що це слово обов’язково буде при

сутнє у шуканому документі. І навпаки, щоб вилучити документи, де трапляється дане 
слово, слід поставити перед ним знак .

Наприклад, якщ о потрібно знайти інформацію про довільні паралелограми, прямо
кутники та ромби, які ви вивчали на уроках геометрії у восьмому класі, але виключити 
інформацію про квадрати, то запит буде мати вигляд паралелограм-квадрат.

Правильно Неправильно Порада

паралелограм-квадрат паралелограм Використовуйте у запиті перед клю
човим словом знаки + й --

Звертаємо вашу увагу: кожна пошукова система має довідковий розділ. Перед 
початком роботи потрібно обов’язково уважно прочитати, як  краще скласти свій 
запит, працюючи з даною пошуковою системою. Наприклад, з порадами щодо 
організації пошуку у системі М ета можна ознайомитися за такими адресами:
h ttp :/ /m e ta .u a /u a /u s e rs /om en .asp  та h ttp ://m e ta .u a /u a /u s e rs /re q u e s t.a sp

Метапошукові системи

Іноді для пошуку потрібної інформації необхідно дати запит та переглянути резуль
тати пошуку в кількох пошукових системах. У цьому випадку доцільно використовува
ти метапош укові системи.

Н а відміну від пошукових систем і каталогів, метапошукові системи не мають влас
них баз даних. їх  призначення — відправляти (розсилати) запити користувачів пошу
ковим системам і каталогам, та готувати зведений звіт про результати пошуку. Це еко
номить достатньо багато часу, позбавляючи користувачів від необхідності вводити 
запит у кожній окремій пошуковій системі.

Н айбільш  відомі метапош укові системи: М еІасга\И ег (w w w .m etacraw ler.com ), 
К агШ О  (w w w .kartoo.com ), У іу ів іто  (vivisim o.com ), M etab o t.ru  (w w w .m etabo t.ru).

Якщо скористатися метапошуковою системою КагЮ О  для пошуку інформації про 
освітні бібліотеки, то результати пошуку буде представлено у графічному вигляді (рис. 104). 
Якщо підвести вказівник до будь-якого графічного об’єкта, розташованого у вікні, то в 
лівій його частині з ’являється короткий опис даного ресурсу. Ознайомивш ись із цим 
описом, користувач можете вибрати потрібне посилання та перейти до ресурсу, який 
його зацікавив.
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Рис. 104

Незабаром Новий рік і Різдво. Традиційно ці свята відзначають весело, в маскарад
них костюмах, з іграми, веселими виставами. У народі кажуть: «Як зустрінеш Новий 
рік, так його і проживеш».

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Уведіть у поле адреси children.edu-ua.net
3. Виберіть у верхній частині сторінки, що відкрилася, посилання Дозвілля
4. Виберіть у лівій частині сторінки, що відкрилася, посилання Творчість дітей
5. Виберіть у центральній частині сторінки, що відкрилася, посилання Сонечко: 

дитячий розважальний-пізнавальний портал.
6. Виберіть у верхній частині сторінки, що відкрилася, посилання Список сайтов
7. Виберіть у центральній частині сторінки, що відкрилася, посилання ПРАЗДНИ

КИ: сценарии, разработки, родительский опыт.
8. Виберіть у центральній частит сторінки, що відкрилася, посилання Новый год и 

Рождество
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9. Використовуючи посилання цієї сторінки, знайдіть:
• описи новорічних костюмів;
• сценарій новорічної вистави для вашого класу;
• сценарій новорічної вистави для учнів молодших класів;
• запрошення на новорічне свято;
• віршовані поздоровлення з Різдвом.

10. Збережіть знайдені матеріали у папці з іменем Новорічні свята
11. Закрийте вікно браузера.

Протягом першої половини 2008 р. в Україні проходила акція щодо визначення 
найвеличнішої людини України за всю її історію. Велич людини визначалася за 
такими якостями: моральність, розум, лідерство, волелюбність, щедрість, спадщина, 
хоробрість, жертовність.

Голосування проходило в кілька етапів. Спочатку визначили 100 найбільш популяр
них письменників, композиторів, художників, скульпторів, співаків, спортсменів, 
учених, політичних, військових і релігійних діячів та осіб інших видів діяльності. Потім 
голосуванням з цих 100 визначили 10 найкращих. Про кожного з них зняли докумен
тальний фільм, який демонструвався по телебаченню. А насамкінець ще одним голосу
ванням було укладено рейтинг десяти видатних осіб за кількістю набраних голосів. 
Загалом у голосуванні взяли участь понад 4 млн чоловік.

За підсумками останього голосування перші три місця посіли люди, імена яких на
ведені нижче. Використовуючи пошукові системи, знайдіть інформацію про цих 
видатних українців і заповніть таблицю. 1

Великі українці

Прізвище, ім ’я Роки життя Короткі відомості 
про діяльність Портрет

Ярослав Мудрий

Микола Амосов

Степан Бандера

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Уведіть у рядок адреси адресу однієї з пошукових систем, наприклад, Google 

(google.com.ua).
3. У поле для введення ключових слів уведіть, наприклад, Ярослав Мудрий біографія.
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4. Розпочніть пошук.
5. Перегляньте загальну статистику результатів пошуку.
6. Сформулюйте запит з використанням подвійних лапок, наприклад, “Ярослав Му

дрий” біографія
7. Перегляньте загальну статистику результатів пошуку та порівняйте з попереднім 

результатом.
8. Сформулюйте запит з використанням знака +, наприклад, “Ярослав Мудрий” + біо

графія.
9. Перегляньте загальну статистику результатів пошуку та порівняйте з попередніми 

результатами.
10. На сторінці з посиланнями на сайти, що містять шукану інформацію, виберіть одне 

з посилань і за його допомогою відкрийте сторінку в новій вкладці.
11. Ознайомтеся з матеріалами сторінки, що відкрилася, та закрийте цю вкладку.
12. За потреби відкрийте ще кілька сторінок, використовуючи відповідні посилання.
13. Здійсніть пошук за ключовими словами, наприклад, Ярослав Мудрий портрет.
14. Закрийте непотрібні вкладки.
15. Аналогічним чином знайдіть інформацію про інших двох великих українців.
16. Закрийте вікно браузера.

1. Що таке інформаційний пошук? Які його основні завдання?
2. Які ви знаєте основні способи пошуку в Інтернеті?
3. Як проводити аналіз знайденої в результаті пошуку інформації?
4. Для чого використовуються добірки посилань? Наведіть приклади відомих вам 

сайтів.
5. З якою метою створюються пошукові каталоги? Як вони працюють?
6. Що таке пошукова система?
7. Які ви знаєте пошукові системи?
8. Назвіть переваги роботи пошукових систем у порівнянні з каталогами та добірка

ми посилань.
9. Як відбувається робота користувача з пошуковою системою?

10. Що таке метапошукова система? Яке її призначення?
11. Який алгоритм пошуку при роботі з пошуковими системами?
12. Поясніть поняття ключове слово та запит
13. Чому важливо правильно сформулювати запит при організації пошуку?
14. Які ви знаєте загальні правила організації ефективного пошуку інформації?
15. У мережі Інтернет розміщено багато електронних енциклопедій з різних тем. 

Знайдіть та додайте до закладок в окрему теку посилання на енциклопедії з біоло
гії, географії, хімії.

16. Знайдіть та додайте до закладок в окрему теку посилання на періодичні Інтернет- 
видання з теми «Інформаційні технології».

17. Знайдіть та додайте до закладок в окрему теку посилання на електронні бібліоте
ки України.

18. Для перекладу текстів з однієї мови на іншу можна скористатися он-лайн перекла
дачами (безкоштовні перекладачі, які розташовані на сайтах). Знайдіть та додайте 
до закладок в окрему теку посилання на такі он-лайн перекладачі.

19. Знайдіть та додайте до закладок в окрему теку посилання на відомі музеї України.
20. Знайдіть та додайте до закладок в окрему теку посилання на музеї відомих літера

турних героїв.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
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Поштова служба Інтернету

1. З чого складається ваша поштова адреса?
2. Які сервіси надає звичайна поштова служба? 

Якими з них ви користувалися?

Поштова служба — сукупність засобів прийому та передавання повідомлень.

Поштова служба Інтернету сьогодні користується великоюліопулярністю. До основ
них переваг цієї служби можна віднести:

• швидкість передавання повідомлень;
• можливість передавання повідомлень одразу кільком адресатам;
• мож ливість додавати до повідомлення програм, зображень, відео- та аудіо- 

матеріалів;
•  можливість переадресації повідомлень на інші адреси 

та ще багато іншого.
Поштова служба працює за спеціальними протоколами прийому та передавання по

відомлень. Відправка поштових повідомлень здійснюється за протоколом SM TP (англ 
Simple Mail Transfer P rotocol — простий протокол пересилання пошти), а прийом — з; 
протоколом P O P 3  {англ. P ost Office P rotocol Version 3 — протокол поштового відділен 
ня, версія 3) (рис. 105).

Д ля того, щоб скористатися послугами поштової служби, необхідно мати власну по 
штову скриньку з певною адресою. Загальний вигляд адреси такий:

ім ’ я к о р и с т у  вача@д о м е н н е ім ’ я
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Поштовий сервер 1 а з

а зCZJ

паї□
□

d j
а з

Програма-клієнт 1
Програма-клієнт2

Поштовий сервер 2
Рис. 105

Ім’я  користувача в адресі поштової скриньки відділяється від доменного імені сим
волом @ (ет комерційний, равлик).

Наведемо приклади адрес поштових скриньок:
school_45@ guon.kiev.ua
alex@ ukr.net.

Електронна пошта та веб-пошта — це основні послуги поштової служби.

Електронна пошта

При роботі з електронною поштою для отримання поштової скриньки потрібно звер
нутися до провайдера, який надає послуги щодо підключення до Інтернету.

Для роботи з електронною поштою на комп’ютер користувача встановлюється 
спеціальна програма — поштовий клієнт. Сьогодні найбільш популярними є такі поштові 
клієнти: M icrosoft O utlook  E xpress, M icrosoft Office O utlook , N e tscap e  C om poser, 
The Bat!

Звертаємо вашу увагу: програма M icrosoft O utlook E xpress входить до скла
ду стандартного пакету W indow s і тому є в наявності на кожному комп’ютері, 
що працює під управлінням цієї операційної системи.
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70-ті роки минулого сторіччя відіграли ключову роль у розвитку поштових програм. 
У 1971 р. Рей Томлінсон розробив першу поштову програму для обміну повідомлення
ми в локальній мережі. У 1972 р. він адаптував цю програму для використання 
в мережі ARPANET. У цьому ж році в адресах поштових скриньок стали використовува
ти символ @.

У липні 1972 р. Ларрі Робертс написав першу поштову програму, яка дозволяла ство
рювати й сортувати списки електронних листів. Користувач міг вибирати та перегляда
ти потрібні повідомлення, пересилати електронні листи на інші адреси, автоматично 
давати відповіді на отримані повідомлення. Такий підхід при розробці програми пошто
вого клієнта значно спростив роботу з електронною поштою та дозволив розширити 
коло користувачів поштової служби.

Веб-пошта

При використанні веб-пошти, поштова скринька створюється користувачем само
стійно на спеціальному поштовому веб-сервері або на інших серверах, які надають таку 
послугу, як  то:

Freem ail ( w w w .freem ail.ukr.net),
Gmail (w w w .google.com .ua/),
М ета пошта (w w w .w ebm ail.m eta.ua/).
До переваг веб-пошти можна також віднести:

•  перегляд повідомлень з будь-якого комп’ютера, підклю ченого до мережі 
Інтернет;

•  передавання та перегляд повідомлень здійснюється за допомогою браузера і не 
потребує додаткового програмного забезпечення;

•  адреса поштової скриньки не залежить від провайдера, тобто залиш ається по
стійною при зміні провайдера.

Розглянемо роботу з веб-поштою на прикладі українського безкоштовного поштово
го сервера Freem ail (w w w .freem ail.ukr.net).

Д ля того, щоб створити поштову скриньку, слід пройти процедуру реєстрації: запов
нити відповідну реєстраційну форму. Реєстраційна форма призначена для введення 
особистих даних, логіна і пароля тощо.

Логін буде включено в адресу поштової скриньки перед символом @, а пароль 
унеможливить доступ сторонніх осіб до вашої поштової скриньки.

Звертаємо вашу увагу: в реєстраційній формі є поля, обов’язкові для запов
нення. Зазвичай, вони відмічаються спеціальними значками. Поля, які не ма
ють таких значків та містять приватні дані, заповнювати не потрібно. Але є 
форми, в яких усі поля обов’язкові для заповнення.

При реєстрації користувачам також може пропонуватися підписатися на отримання 
рекламно-інформаційних повідомлень (спама). Радимо відмовитися від даної послуги, 
оскільки спам захаращує поштову скриньку непотрібними повідомленнями та зменшує 
вільне місце скриньки.

Спам (англ, spam) -  небажані повідомлення рекламного або іншого характеру.
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Користувачам також пропонується ознайомитися з умовами користування пош то
вою скринькою та прийняти ці умови.

Звертаємо вашу увагу: прийняття умов надання даної послуги є обов’язковою 
умовою створення поштової скриньки на поштовому сервері.

Після успішного проходження реєстрації буде створено поштову скриньку.
Для того, щоб розпочати новий сеанс роботи з поштовою скринькою, необхідно у 

спеціальну форму ввести логін та пароль і вибрати кнопку Увійти (рис. 106).

Рис. 106

Звертаємо вашу увагу: пароль потрібно вводити у точній відповідності до вве
дення паролю при реєстрації: дотримуватися мови написання, використання 
великих та малих літер тощо.

Поштова скринька містить посилання, завдяки яким робота з поштою стає більш 
зручною й простою (рис. 107).

РРЕЕМАІ!
www.ukr.net 

ІВІІИ.І _|ІІ-янкі .неї Лис п і __ Контакти Налаштує ання Допомога -  Вихід

Написані писіа ВІТаЮ,

Є  Перевірнпі пашу

Вхщ» 1 Ї4 І

Чермчш 0

Вщлравлея 28

Управління папками

1 непрочитаний лист.

У липні сам додано +1М6.' Ваша скринька:
Ваша скринька заповнена на 15*».

Порада дня
Поменяйте секретный вопрос на такой, ответ на который будете знать только Вы и никто иной. Для усложнения рекомендуется делать 
алогичный или сложный ответ. Например секретный вопрос "Мойрост" с большой вероятностью злоумышленник не сможет отгадать, еояи 
ответ указать в виде "5 футов 4 дюйма" или “метр и 72 сантиметра"

? Написані розробникам " * *  інтерфейсу: “  Українська ^ » Р щ и й

Рис. 107
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Розглянемо основні об’єкти вікна поштової скриньки та їх призначення.

Посилання Дія

Перевірити пошту Перевірити нові надходження

Вхідні Перейти до папки, яка містить усі повідомлення, що надійшли

Чернетки Перейти до папки, яка містить усі чернетки повідомлень

Відправленні Перейти до папки, яка містить усі відправлені повідомлення

Контакти Перейти до адресної книги, яка містить імена, адреси та інші дані 
про дописувачів

Налаштування Налаштувати зовнішній вигляд вікна

Допомога Отримати відповіді на запитання щодо роботи з поштовою скринькою

Написати листа Створити новий лист

Для того, щоб написати повідомлення, слід:
1. Вибрати посилання Н аписати листа.
2. У вікні, що відкрилося (рис. 108):

•  у поле К ому ввести адресу отримувача або вибрати її з контактів;
•  у поле Тема ввести тему повідомлення;
•  у поле для введення тексту ввести текст повідомлення.

Звертаємо вашу увагу: у разі необхідності передавання файлів разом з 
листом, слід вибрати кнопку Вибрати, що розташована праворуч від поля 
Додати, та вибрати потрібний файл. Ф айлів до листа можна приєднати кілька, 
але приєднувати їх потрібно по-одному.

3. Вибрати кнопку Відправити.

ЖЕЕМАН www.ukr.net 

<|аШіа_рі а н К і .не ї х 4  Листи Контакти Налаштування Я  Допоиога — Вихід

Написати листа
Кому: 3  штгжш

Кош е 3 « ш та те

£  Перевірити пошту Прихована:
^  г  — -------- ж ... д а т а , . ....... Ш і , ............ « М К .... і

3 контакті®

о В хідн і 1 / 5® 

° Чернетки і

Темо:

Додати: | Вибрати...

о В ідправлені 33 Ж  К 3  «о ги ® %  Г - т Т -  Ъ Ъ  В - ш ш ш т ж т  &
Управління папками

Я Написати розробникам

і Виправити }■ Ш  Зберегти копію в папи) "Відправлені" і В чернетки

Ри с . 108
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Адреси, які ви часто використовуєте, можна занести до списку контактів (адресної 
книги). Список контактів дозволяє автоматизувати введення адреси поштової скринь
ки у відповідне поле. Для додавання адреси до списку контактів слід:

1. Вибрати посилання Контакти
2. У вікні, що відкрилося, ввести необхідні дані у відповідні поля області Додати 

контакт (рис. 109).
3. Вибрати кнопку Додати

р р р р .  - д  ц ww.ukr.ret 
і \  Г  f_J у jf “\ j  |_  улііііл _|>і .йчікі .net с 3  Листи Контакти Налаштування Допомога В и х ід

І  Повернутися ДО ПОШТІІ

+ Всі контакти

УПРДВЛІННЯ ГРУПДІІІИ

Д о д а т и  Написати обраним В иділити

ВІДМІТИТИ ВСІХ І Зняти відмітки Додати до

□  Андреи Иванов

□  Антон Юрченко

□  мама

Додати контакт:

Прізвищ

Email:

aivanoyiSpnet. kiev.ua 

vurchenkojgjincom.ua 

qladchukz@ukr.net

ім'я:

Моб. тел.:

Відмітити всіх І Зняти Відмітки Додати до: V 0к

Д о д а т и  Н а п и с а т и  о б р а н и м  В т щ а п и п і  

Імпорт адресної книги Е к с п о р т  обраних в  уС.ті <І

Нік:

Додати

редагувати видалити vcf 

редагувати видалити vcf 

редагувати видалити vcf

На сторінку: j 25 у.:.;

Рис. 109

Іноді під час роботи, наприклад, групи людей над одним проектом, доцільно об’єдна
ти окремих адресатів в групи. Таке об’єднання дозволяє вставляти у відповідні поля 

- адреси всіх членів групи одночасно, а не по-одній.
Для того, щоб створити групу, слід:

1. Вибрати посилання Контакти.
2. У вікні, що відкрилося, вибрати посилання Управління групами.
3. У вікні, що відкрилося, ввести у поле Створити групу ім ’я  нової групи, адресу 

і вибрати кнопку Зберегти (рис. 110).

Р Р Р Р | \ / ІД | |  M W ,Ukr.net
IxCIZIVIrVIL иаІіиа_|>Гіaiiki.net

ц Д  Листи Контакти Д  Н алаш тування ?  Д опом ога  Вихід

| Р Повернутися до пошти
Додати

у Всі контакти З

Управління групами

У п р а в л ін н я  г р у п а м и

Створити групу: ; П роект "Інф орматика"

[ Зберегти | | Повернути !

Додати

Рис. 110
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4. Вибрати посилання Всі контакти.
5. У вікні, що відкрилося, слід (рис. 111):

• встановити позначки прапорців біля тих адрес, які ви хочете вклю чити в 
групу;

•  відкрити список поля Додати до і вибрати ім’я  групи, до якої необхідно 
включити виділені адреси;

•  вибрати кнопку ОК.

FREEMAIL
І  Повернутися до п о т и

■ В с і контакти

П роект "Інф орм а.. 

Управління групам

www.ukr.net
aaliiiajantik i.net Листи Контакти  . Н алаш тування ? ; Д опом ога  -  . Вихід

Додати Написати обраним Видалити
Відмітити всіх | Зняти відмітки Додати а»: Ок

0  Андрей Иванов 

0  Антон Ю рченко 

П  мама

Додати контакт: 

П р ізв и щ у :

Email:

aivanov@ipnet.kiev.ua
Vurchenko@incorn.ua
gladchukz@ ukr.net

Ім'я:

М о б . тел .:

Відмітити всіх І Зняти відмітки ІДмізтвао: Ok

Додати ; Написати обраним Проект "Інформз..

Імпорт адресної книги Експорт обраних в уСаі ті

З н а й т и

редагувати видали? и vet

Нис

Додати

На сторйжу: { 25 v

РИС. 1 1 1

Д ля завершення поточного сеансу роботи з поштовою скринькою слід вибрати поси
лання Вихід

ПРАКТИЧНА РОБОТА 14

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Уведіть у рядок адреси freemail.ukr.net
3. Виберіть посилання отримати скриньку на FREEMAIL.ukr.net.
4. Заповніть реєстраційну форму аналогічно до того, як показано на рис. 112. Зрозу

міло, що в поле Пароль замість крапок потрібно ввести ваш майбутній пароль і в 
полі Повторите пароль повторити його. За бажанням, ви можете вказати вашу 
іншу електронну адресу, якщо ви її маєте.

5. Виберіть кнопку Зарегистрировать. Якщо реєстраційна форма заповнена пра
вильно, то відкриється вікно рис. 113.

6. Ще раз уведіть у рядок адреси freemail.ukr.net
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ЖЕЕМАИ

Регистрационная форма
Яогмм
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Рис. 112

НЗЕЕМАИ

Поздравляем!

Для пользователя |)Л\гіепко125 создан почтовый ящик.

Ваш электронный адрес — navtenko125.aukr.net

Т е п е р ь  вы м о ж е т е  з а х о д и т ь  в ваш  почтовы й  ящ ик  со  с тр а н и ч ки  hito7AM ivw .ukr.nei/

Рис. 113

7. У вікні, що відкрилося, введіть своє ім’я користувача та пароль і виберіть кнопку 
Увійти.

8. У вікні, що відкрилося, виберіть посилання Написати листа
9. У вікні, що відкрилося:

• у поле Кому уведіть адресу, на яку вам потрібно надіслати листа;
• уведіть через коми адреси в поле Копія, якщо вам потрібно надіслати копії 

цього листа;
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• уведіть через кому адреси в поле Прихована, якщо вам потрібно надіслати 
копії цього листа так, щоб ніхто не знав, що цим адресатам також надісла
ні копії листа;

• вкажіть у полі Тема короткий зміст листа або від кого він надісланий;
• виберіть кнопку Вибрати і виберіть файл, який потрібно приєднати до цього 

листа (до листа можна приєднати кілька файлів, але слідкуйте за тим, щоб 
загальний обсяг листа з файлами був не дуже великий);

• напишіть текст листа;
• виберіть кнопку Відправити.

10. Завершіть поточний сеанс роботи.
11. Закрийте вікно браузера.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 15

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Уведіть у рядок адреси freemail.ukr.net
3. У вікні, що відкрилося, уведіть своє ім’я користувача та пароль і виберіть кнопку

Увійти
4. Якщо ваша поштова скринька містить непрочитані листи, виберіть посилання 

Вхідні. У вікні, що відкрилося (рис. 114), виберіть посилання на непрочитаний 
лист (воно виділяється жирним).

БЯЕЕМАИ р ЛЙепко 1 ?5<Пік1 а»й « р  Лист Г - •<о«та»іи 3  нзпашптзииа Допочоч • Вши

Шееивикы

ІН^ВІІ'ИПІПОвГу

! Перец«-» 8 ^

г
г

Вд«с-> »•114» Р»5МВ

Ш  і
в Чернетки 0

в Відправлені I

КЦНИ Петров іт І Доели листувлтмся І9Я6 №

Липі* Ні сторінку | І0 2І
Упичтепишп п.мв.ии»

Рис.114

5. Прочитайте листа (рис. 115).
6. Якщо цієї адреси немає у ваших Контактах, виберіть посилання із зображенням 

людини і знака плюс праворуч рядка рядку Від кого і збережіть адресу в своїх 
Контактах.

7. Виберіть посилання Відповісти. Створіть лист-відповідь і надішліть його. 
Адресу в поле можна вставити автоматично, якщо вибрати праворуч від поля 
посилання 3 контактів, і у вікні Додати контакт, що відрилося, вибрати потріб
ну адресу.

8. Якщо ви хочете видалити лист, виберіть посилання Видалити
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Рис.115

9. Перешліть лист іншому адресату, вибравши посилання Переслати
10. Створіть групу Однокласники з трьох адрес учнів вашого класу.
11. Створіть лист, вставивши в поле Кому адреси всіх членів групи Однокласники
12. Додайте до цієї групи ще одну адресу.
13. Видаліть з цієї групи дві адреси.
14. Завершіть поточний сеанс роботи.
15. Закрийте вікно браузера.

1. Для чого призначена поштова служба?
2. Які протоколи використовує поштова служба?
3. Які переваги поштової служби ви знаєте?
4. Яким чином записується поштова адреса?
5. Яким чином можна отримати поштову скриньку при роботі з електронною 

поштою?
6. Для чого використовується поштовий клієнт? Назвіть приклади таких програм.
7. Яким чином можна отримати поштову скриньку при роботі з веб-поштою?
8. Які переваги веб-пошти ви знаєте?
9. Назвіть основні об’єкти вікна поштової скриньки та їх призначення.

10. Як перевірити наявність нових надходжень?
11. Як написати й відправити нове повідомлення?
12. Яким чином додати файл до повідомлення?
13. Яким чином можна створити адресну книгу (контакти)?
14. Що таке спам? Як він впливає на роботу поштової скриньки?
15. Як завершити поточний сеанс роботи з поштовим веб-сервером?
16. Як розпочати новий сеанс роботи з поштовим веб-сервером?
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17. Складіть алгоритм створення і відправлення листа за адресою зі списку ваших 
Контактів.

18. Створіть і відправте листа вашому другу, додавши до нього файл з малюнком.
19. Знайдіть в мережі Інтернет новорічні листівки з ефектами анімації. Відправте но

ворічні привітання своїм друзям.
20. При написанні текстів повідомлень слід дотримуватися певних правил (етикет 

електронного листування). Знайдіть у мережі Інтернет ці правила та підготуйте їх 
короткий опис. Відправте повідомлення, яке буде містити правила етикету елек
тронного листування, членам групи Однокласники.

21. З 1979 р. у текстах повідомлень почали використовувати смайлики (спеціальні 
значки, які служать для передачі емоцій). Знайдіть у мережі Інтернет інформацію 
про історію запровадження смайликів, їх види, посилання на сайти, які пропону
ють різноманітні смайлики. Підготуйте реферат з даної теми, відправте його чле
нам групи Однокласники та вашому вчителеві інформатики.
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ 
І ПРОГРАМУВАННЯ

3.1 Алгоритми
3.2 Перший проект

мовою програмування ОеІрИі
3 .3 Кнопки, поля і написи.

Поди та процедури
3.4 Команда розгалуження в РеІрИі
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3.1. Алгоритми

1. Що таке алгоритм? Для кого складаються алгоритми?
2. Пригадайте системи команд виконавців 'е репаїика і

ніжко.
3. Наведіть приклади алгоритмів з оточуючого життя, з навчаль

них предметів.

У попередніх класах ми з вами навчилися складати алгоритми для виконавців
ник, Навантажувач, Черепашка, Восьминіжка.

Давайте пригадаємо основні означення і правила, якими ви користувалися при скла
данні алгоритмів.

1. — це послідовність команд, що визначає, які дії і в якому порядку 
потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети.

2. Алгоритми призначені для виконавців і можуть містити лише ті команди, які ці 
виконавці можуть виконати.

3. Якщо кожна команда алгоритму завжди виконується, причому тільки один раз, то 
такий алгоритм називається лінійним.

4. Серед команд алгоритму може бути команда присвоювання. Її загальний вигляд 
такий:
<ім’я змінної> := <число, ім'я змінної або арифметичний вираз>

Її призначення — запам’ятати певне значення або результат обчислення. Наприклад:

х  :=  2; а  :=  - 4 .6 ;  у  х ;  і  := 4  * 5  + 2 2 /6 ;  с у м а  с у м а  +  1.

Нагадуємо, що:
Знак називається знаком присвоювання.
Ім’я змінної може містити літери латинського і українського алфавітів, ци

фри, але цифра не може бути першим символом імені.
Дія множення, на відміну від математики, позначається символом , а дія ді

лення — символом .

124



Лінійні алгоритми

Розглянемо задачу на складання лінійного алгоритму для обчислення значення виразу
Задача 1. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу а -  Ь*с, 

де а, Ь, с — дійсні числа.
Складатимемо цей алгоритм для виконавця, який уміє виконувати арифметичні дії 

над дійсними числами і запам’ятовувати результат. Запишемо алгоритм розв’язування 
цієї задачі в словесній формі:

1. Задати значення змінних а, Ь, с.
2. Обчислити значення виразу Ь*с і результат присвоїти (запам’ятати як значен

ня) змінній х.
3. Обчислити значення виразу а -  х  і результат присвоїти змінній у.
4. Повідомити значення змінної у.
5. Закінчити виконання алгоритму.

Звертаємо вашу увагу: в командах 2 і 3 обчислюється значення виразу і 
результат обчислення присвоюється (запам’ятовується як значення) певній 
змінній. Тому для них зручно використовувати таку форму запису:

2 .  х  := Ь*с
3. у := а -  х

Тоді алгоритм виглядатиме наступним чином:
1. Задати значення змінних а, Ь, с.
2 .х:= Ь *с
3 .  у  := а -  х
4. Повідомити значення змінної у.
5. Закінчити виконання алгоритму.

Блок-схема цього алгоритму виглядатиме так:
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Виконаємо алгоритм для таких значень змінних:
1. а = 3; Ь = 4; с = - 2 .
2 .  а = - 5 ,  1; Ь =  14; с =  0,2.
3 . а = - 1 5 ;  Ь =  4,2; с = 0.

Команда Результат виконання

Задати значення змінних а , Ь, с а = 3; Ь = 4; с = -2 ;

х : = Ь*с х  = 4* ( - 2 )  = - 8

у  := а - х
V-нЧІ1II

Повідомити значення змінної у У = 1 1

Задати значення змінних а , Ь, с а = -5,1; Ь = 14; с = -0,2;

х : = Ь*с х  = 14* ( -0 ,2 )  = -2 ,8

у  а -  х У = - 5 , 1 -  ( -2 ,8 )  = - 2 3

Повідомити значення змінної у У = -2,3

Задати значення змінних а , Ь, с а = —15; Ь = 4,2; с = 0;

х : = Ь*с х  = 4,2*0  = 0

У -,= а - х у  = - 1 5  - 0  = - 1 5

Повідомити значення змінної у У = ~15

Алгоритми з розгалуженням

Ви знаєте, що алгоритм може містити команду, в якій перевіряється умова і, залеж
но від результату перевірки цієї умови ( або ), виконуються різні послідовності 
команд. Така команда називається

Команда розгалуження має повну форму:
Якщо <умова>

<Послідовність команд 1>
Інакше

<Послідовність команд 2>
Все

і неповну форму:
Якщо <умова>

< Послідовність команд>
Все

Алгоритм, який містить команду розгалуження, називається алгоритмом з розгалу
женням.

Розглянемо задачу на складання алгоритму з розгалуженням для обчислення зна
чення виразу.
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Задача 2. Скласти алгоритм для обчислення значення виразу (а -  Ь) : (с -  сі), 
де а, Ь,с,(і — дійсні числа.

Ця задача відрізняється від попередньої тим, що вираз містить дію ділення. А дія ді
лення в математиці особлива — її не завжди можна виконати. У даній задачі значення 
виразу не можна обчислити, якщо значення виразу с -  сі дорівнюватиме нулю. Під час 
складання алгоритму розв’язання задачі треба врахувати і цей випадок.

Складатимемо цей алгоритм для виконавця, який уміє виконувати арифметичні дії 
над дійсними числами, порівнювати дійсні числа і запам’ятовувати результат.

Запишемо алгоритм розв’язування цієї задачі:
1. Задати значення змінних а, Ь, с, сі.

„ 2. х  := с -  3.
3. Якщо х  = 0, то повідомити «Вираз значення не має: ділення на нуль» і викона

ти команду 7, якщо ні — виконати команду 4.
4. у  ;=  а -  Ь.
5. 2 := у /х .
6. Повідомити значення змінної 2.
7. Закінчити виконання алгоритму.

Наведемо блок-схему цього алгоритму.
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Виконаємо алгоритм для різних значень змінних a, b, с, d.
1. а = 5; b = 6; с = -3; d = 5.
2. а = 2,5; b = -4,2; с =  12,15; d = 7,15.
3. а = 12,3; b = -1;с = 8,2; d = 8,2. 1

Команда Результат виконання

Задати значення змінних a, b, с, d а = 5; b =  6; с = -3 ;  d  = 5

х  :=  с -  d х -  - 3 - 5 =  - 8

х  = 0? Ні

у  а — b у  = 5 -  6 =  - 1

N ‘іі 2 = - 1 / ( - 8 )  = 0,125

Повідомити значення змінної z 2 = 0,125

Задати значення змінних а, Ь, с, d а = 2,5; Ь = -4,2; с = 12,15; d =  7,15

х  :=  с -  d д =  12 ,15 -7 ,15  = 5

х  = 0? Ні

у а  — Ь у  = 2,5 -  ( -4 ,2 )  = 6,7

2 :=  у /х

’ч-нIIN

Повідомити значення ЗМІННОЇ 2 2 = 1 3 4

Задати значення змінних а, Ь, с, d а = 123; b = -1 ;с  = 8,2; d  = 8,2

х  :=  с -  d х  = 8 , 2 -  8,2 = 0

х  =  0? Так

Повідомити: «Вираз значення не має: ділення на нуль» Вираз значення не має: ділення на нуль

1. Що таке алгоритм?
2. Який алгоритм називається ? Наведіть приклади.
3. Який загальний вид ? Наведіть приклади таких команд.
4. Поясніть виконання команд: 4*у - 5; д . = д- +- 2.
5. Які дві форми ви знаєте? Який їх загальний вигляд і як

виконується кожна з них? Наведіть приклади.
6. Поясніть, чим схожі і чим відрізняються дві форми команди розгалуження. Коли 

доцільно використовувати в алгоритмах кожну з них? Наведіть приклади.
7. Який алгоритм називається ? Наведіть приклади.
8. Пригадайте правила математики або української мови, які є алгоритмами з розга

луженням.
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9. Складіть алгоритм обчислення на калькуляторі значення виразів:
1) ( 1 3 + 1 5 ) - 2 5 -  7;
2) (224 - 4 7 )  -(35+517);
3) 5 2 +  ( 6 9 - 3 5 )  5;
4) 34  -  (22+13): 7.

10. Складіть алгоритм обчислення значення виразу (а + Ь) -  с ■ а. Виконайте його при 
трьох різних наборах значень змінних а, Ь, с.

11. Складіть алгоритм обчислення значення виразу (а -  2Ь) -  с/2. Виконайте його 
при трьох різних наборах значень змінних а, Ь, с.

12. Складіть алгоритм знаходження х  з рівняння 2х -  а = с.
Виконайте його при:

1) а = 5;с = 7;
2) а = -15; с = 105;
3) а = 5; с = 5.

13. Складіть алгоритм знаходження х  з рівняння 4х  + а = с.
Виконайте його при:

1) а -  15; с = 27;
2) а = -13; с = 100;
3) а = 5; с = -5.

14. Складіть алгоритм знаходження більшого числа з двох нерівних дійсних чисел х  і у. 
Чи зміниться алгоритм, якщо числа х  і у  — довільні дійсні числа? Відповідь 
поясніть. Підберіть такі дві пари значень змінних, щоб виконання алгоритму 
відбувалося по-різному. Виконайте алгоритм для цих значень змінних.

15. Складіть алгоритм обчислення значення виразу (а + Ь) -  с : а. Виконайте його при 
різних значеннях а, Ь, с.

16. Складіть алгоритм обчислення значення виразу (а + Ь) -  с : (Ь -  а). Виконайте 
його при різних значеннях а, Ь, с.

17. Складіть алгоритм знаходження х  з рівняння ах  = Ь. Виконайте його при:
1) я = 2; 6 = -8;
2) а = -10; Ь = 15;
3) а = 20; 6 = 0;
4) а = 0; Ь = 12;
5) а = 0; Ь = 0.

18. Складіть алгоритм знаходження х  з рівняння ах + Ь = с. Виконайте його при:
1) а = 2; Ь = -8;с = 18;
2) а = -10; Ь = 15; с = -3;
3) а = 20; Ь = 5; с = 5;
4) а = 0; Ь = 12; с = 3;
5) а = 0; Ь = 10; с = 10.

19. Складіть алгоритм знаходження більшого числа з трьох нерівних дійсних чисел 
х, у  і 2. Чи зміниться алгоритм, якщо числа можуть бути рівними? Відповідь 
поясніть. Підберіть такі трійки значень змінних, щоб виконання алгоритму відбу
валося по-різному. Виконайте алгоритм для цих значень змінних.
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3.2 Перший проект
мовою програмування Delphi

1. Що таке алгоритм?
2. Що таке об'єкт?
3. Наведіть приклади об'єктів, їх  властивостей і  значень цих 

властивостей.

Поняття про  мови програмування

Ви знаєте, що виконавцями алгоритмів можуть бути люди, верстати з програмним 
керуванням, автоматичні пристрої. Цього року ви вчитиметеся складати алгоритми, 
виконавцем яких буде безпосередньо комп’ютер.

Алгоритм, складений для виконання комп'ютером, називається програмою.
Програма пишеться спеціальною мовою, яка називається мовою програмування.

Перша мова програмування була створена в середині XIX ст. Адою Лавлейс (Англія) 
для обчислювальної машини Чарльза Беббіджа. На жаль, ця обчислювальна машина 
так і не запрацювала. На сьогоднішній день існує близько 3000 різноманітних мов про
грамування.

Ми з вами будемо вивчати мову програмування Оеіріїі, яка відноситься до так зва
них універсальних об’єктно-оріентованих мов програмування.

!рЬ є універсальною мовою програмування, тому що нею можна скласти: 
програму для розв’язання задач з різних галузей науки та повсякденного життя; 
навчально-контролюючі програми;

• ігрові програми та багато інших.
До таких мов програмування відносяться також мови програмування (сі плюс- 

плюс), (сі шарп), ^|а\ (джава) та деякі інші.
Оеіріїі є об’єкпю-орієнтованою мовою програмування, тому що в її основі лежить 

поняття об’єкта, його властивостей і дій, які можна виконувати над об’єктом і які може 
виконувати сам об’єкт.

Ви вже працювали з багатьма різноманітними програмами: текстовими і графічними 
редакторами, програмою-архіватором, антивірусною програмою, редактором для ство
рення презентацій, навчальними та ігровими програхмами. У ході роботи кожної з них 
відкривалися вікна, які містили кнопки, поля, написи, меню, прапорці, перемикачі та 
інші елементи (рис. 116). Якщо ви вибирали кнопку або команду меню, то відбувалися 
певні дії: відкривалися нові вікна або закривалися відкриті, змінювався колір об’єктів, 
їх розташування, об’єкти рухалися, у вікнах з’являлися і зникали тексти та багато-бага
то іншого.
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Рис. 116

Turbo Delphi 2006
Ft)i М н .іи ч ігй *■ W itn J ii^V " 

F *jilu?»v
Усі ці програми достатньо складні. Над їх ство

ренням працювали колективи програмістів-про- 
фесіоналів. Тексти таких програм великі за обся
гом. Щоб у них було легше розбиратися при 
створенні і тестуванні програм, їх розміщують не 
в одному, а в кількох файлах. У складних програ
мах таких файлів можуть бути десятки.

Саме такі програми, з вікнами, кнопками, по
лями та іншими елементами, ми з вами почнемо 
вчитися створювати. Працюючії наполегливо, 
згодом ви зможете створювати досить серйозні 
програми.

Для створення програм ми будемо використо
вувати систему візуальної розробки програм 
мовою програмування і, що називається (рис. 117). Компанія

надає її для вільного розповсюдження і використання. Її можна скачати
з Інтернету за адресами:

http://www.coclegear.com/downloads/free/turbo
http://delphiland.net/commcnt.php7comment.news.41
Запустити систему на виконання можна за допомогою:

• команди Turbo Delphi меню Borland Developer Studio 2006;
на Робочому столі.

Рис. 117

значка TuboD'JipN
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Створення нового проекту

Після запуску системи відкривається вікно (рис. 118), у центральній ча
стині якого відкрита вкладка (англ. welcome page — сторінка запрошен
ня або стартова сторінка).

Для того, щоб розпочати створювати новий проект, потрібно вибрати кнопку
(англ. new project — новий проект), а щоб відкрити вже. існуючий проект — 

кнопку (англ. open project — відкрити проект).
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Starting a Protect
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the profec l To essrst in (tie dovdopmant process, the Object Repository offers merry pre*designed 

ns. hies, end other terns thet you cen use to o<

Coda Editor
The Code Editor is e hiB-featured, customizable, t/TPf editor thet provides rynta* highlighting, multiple 
unde capability, and context-sensAWe Help for language elements As yeu design the user interface for 
your application. Turbo Delphi for Win32 generate» the underlying code- When you modify object 
properties, your changes are automatically reflected in the source hies, because efl of your programs 
■hare common charecteristics, Borland Developer Studio auto-generates code to get yeu started. You 
can th e* of the epee-generated code es an outline that you can examine to create your program. v  1 2
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Рис. 118

Оскільки ми домовилися створювати проекти з вікнами, кнопками, меню, полями 
тощо, то для їх створення після вибору кнопки потрібно (рис. 119):

1. У вікні (англ. new items — нові елементи), що відкрилося, вибрати
у лівій частині вікна — елемент списку ;
у правій частині вікна — значок (англ. VCL —

isual omponent ibrary — бібліотека візуальних компонентів, forms 
application — додаток з формами).

2. Вибрати кнопку DK.
Після вибору кнопки відкривається головне вікно

програм (рис. 120). Якщо вигляд цього вікна не такий, як ви бачите
на рис. 120, відкрийте список, що розташований по центру вікна в рядку меню, і виберіть 
значення 11 La \ (англ. default layout — розташування за замовчуванням).
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Рис. 119

Рядок Вікно
заголовка Рядок меню Structure Панель інструментів Вікно Project Manager

У центральній частині цього вікна знаходиться ікпо і«|ю< , на якому є вже зна
йома вам вкладка і відкрита вкладка {англ, unit — частина) для
конструювання і редагування тексту програми. У верхній частині вкладки Unі11
знаходиться

Форма — це об'єкт, на якому можна розмістити кнопки, поля, написи, меню, смуги про
крутки тощо. Під час виконання проекту форма відкривається як вікно Windows, на яко
му будуть відображатися всі об'єкти, розміщені на формі.
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Форма має властивості, які відображаються на вкладці (англ. properties —
властивості) вікна Object Іпчрі {англ. object inspector — інспектор об’єктів) (рис. 120). 
У лівій частині цієї вкладки знаходиться список властивостей, а в правій — їх значення.

Наведемо приклади деяких з цих властивостей:
• Captioi (англ. caption — заголовок) — визначає текст в рядку заголовка форми;
• Color (амер. color — колір) — визначає колір фону форми;
• Height (англ. height — висота) — визначає висоту вікна в пікселях; — це

точка графічного зображення на екрані;
• Width (англ. width — ширина) — визначає ширину вікна в пікселях;
• Тор (англ. top — верх) — визначає (у пікселях) відступ униз лівого верхнього 

кута вікна відносно лівого верхнього кута екрана;
(англ. left — лівий) — визначає (у пікселях) відступ управо лівого верхньо

го кута вікна відносно лівого верхнього кута екрана;
• Name (англ. name — ім’я) — визначає ім’я форми як об’єкта.

Значення деяких властивостей форми потрібно вводити у відповідні поля, а деяких 
можна як уводити в поле, так і вибирати зі списку.

Список властивостей на вкладці Properties може бути впорядкований за категоріями 
або за абеткою (рис. 120). Змінити порядок розташування властивостей у списку можна 
за допомогою команди меню range (англ. arrange — розставляти в певному порядку) 
(рис. 121) контекстного меню вікна Object Inspector:

• by category — за категоріями;
• by name — за іменами.

Радимо вам для зручності впорядковувати список властивостей за іменами.
Сучасні системи візуальної розробки проектів, однією з яких є Turbo Delphi 200b 

частково автоматизують процес їх створення, тим самим полегшуючи роботу як професі
оналам, так і початківцям. Уже навіть при відкритті нового проекту, коли ніхто ще не на
писав жодного рядка тексту програми, rbo Delphi 20< автоматично генерує (створює) 
певний початковий текст проекту, який дозволяє виконати його.

Рис. 121 Рис. 122

Збереження проекту

Перед початком виконання проект рекомендується зберегти. Як ми вже зазначали, 
сучасні проекти складаються не з одного файлу, а з кількох. Тому їх потрібно зберігати 
за допомогою команди Save ЛІ! (англ. save all — зберегти все) меню (англ. file — 
файл) або за допомогою кнопки Save д! панелі інструментів.
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Рис. 123

У вікні, що відкриється (рис. 122), 
доцільно для кожного нового проекту ство
рити перш за все окрему папку (на рис. 123 
папка ерш ий п роек  ), до якої й записува
ти файли проекту.

Система послідовно пропонує записати 
два файли проекту:

• файл з іменем Unit! і розширен
ням імені pas;

• файл з іменем Project 1 (англ, pro
ject — проект) і з розширенням 
імені bdsproj.
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Рис. 124

Розширення імен змінювати не можна, а імена файлів — гак.

Зауважимо, що в системі Turbo Delphi ім’я файлу може містити букви 
англійського алфавіту, цифри, знак підкреслення, але не може містити пропу
сків, і цифра не може бути першим символом імені.

Усі інші файли проекту запишуться до створеної папки, наприклад, Перший проекі 
автоматично (рис. 124).

Виконання проект/

Розпочати виконання проекту можна за допомогою команди Run (англ, r u n  — вико
нання, запуск) меню Run або за допомогою кнопки Run jjK панелі інструментів.

При виконанні проекту, який автоматично створюється системою при відкритті 
нового проекту, на екрані відкривається порожнє вікно, значення властивостей якого 
(колір, розміри, положення на екрані, текст у рядку заголовка та інші) встановлюють
ся системою автоматично, за замовчуванням (рис. 125).
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До початкового тексту проекту можна вносити зміни. Наприклад, можна змінити 
значення деяких властивостей форми. Для цього на вкладці вікна
speet потрібно встановити, наприклад:

Caption — Моє перше вікно
Color — clRed (англ. со our — колір, ччі — червоний)
Height — 450 
Width -  700 
Left — 600 
Top -  350

Якщо зберегти нову версію проекту і знову виконати його, теж відкриється вікно, але 
іншого кольору, інших розмірів, розташоване в іншому місці екрана, з іншим текстом у 
рядку заголовка (рис. 126).

с~: Activate »  ■ £  Man g  Remove

g? ProiectGroocl 
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Рис. 126

■
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Щоб закрити проект, потрібно виконати команду lose (англ. close — закрити,
all — усі) меню File.

Звертаємо вашу увагу: одночасно в системі може бути відкритим тільки один 
проект.

Мова програмування виникла на основі мови програмування , автором якої
був Ніколаус Вірт(нар. у 1934 р.), професор, директор Інституту інформатики Швейцарської 
вищої Політехнічної школи, лауреат Тьюрингівської премії.
Історія створення і вдосконалення мови 'лса почалася в 1965 р. Цього року оголосили 
конкурс на створення нової мови програмування, яка була б аналогічною за структурою 
до однієї з існуючих на той час мов програмування , але мала більше можливо
стей для розв’язування широкого кола різноманітних задач.
Участь у цьому конкурсі взяв і Ніколаус Вірт. У 1968 р. він створив першу версію нової 
мови програмування ^аБс для навчання студентів принципам програмування, яку наз
вав на честь видатного французького математика, фізика, інженера та філософа XVII ст. 
Блеза Паскаля.

З ’ясувалося, що створена Віртом мова програмування настільки зручна, що виникла 
ідея застосовувати її не тільки для навчання, а й для практичної роботи з ком п’ютером. 
Так з ’явилися перші транслятори з мови програмування , які здобули широку
популярність.

Друге життя цій мові надала фірма шан ( ? ізпсі ІгП е та їісп п і), яка розробила на її
основі Паскаль-системи, що отримали назву та '.

Уже починаючи з версій 5.5 і 6.0, мова програмування мала деякі засоби робо
ти з об ’єктами. А в 1995 р. з ’явилася перша версія нової потужної системи візуального 
програмування , в основу якої була покладена мова програмування :,
яка є продовженням і логічним удосконаленням мови програмування

Система візуального програмування дозволяє використовувати велику бібліотеку візу
альних компонентів: форми, поля, кнопки, прапорці, перемикачі, лічильники, списки, смуги 
прокрутки та багато інших. Механічне розміщення цих об’єктів на формі автоматично ство
рює відповідний фрагмент програми, що значно зменшує і спрощує роботу по її створенню. 
В останніх версіях (РеІрИі 7 (2002 рік), РеІрИі 2005, РеІрИі 2006, ОеІрЬі 2007, йеІрИі 2008) 
мову програмування перейменували в мову програмування

1. Відкрийте вікно системи
2. Виберіть на вкладці ■ Раде кнопку
3. Відкрийте папку з уже створеним проектом, шлях до якої вкаже вчитель.
4. Відкрийте файл з розширенням імені або (у результаті відкриється

вікно системи й завантажиться весь проект).
5. Виконайте проект. У вікні, що відкрилося, знайдіть відомі вам елементи керуван

ня: кнопки, поля, написи, меню та інші. Виберіть кнопку. Які дії при цьому відбу
ваються?

6. Закрийте вікно виконання проекту.
7. Закрийте проект.
8. Виберіть на вкладці ч4сот> кнопку
9. Збережіть проект, що відкрився, у папці Ї?̂ 1 Ргоіесі, яку створіть у своїй папці.

При збереженні змініть імена файлів: на , на
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10. Виконайте проект.
11. Визначте колір вікна, що відкрилося, його розміри і положення на екрані.
12. Закрийте вікно виконання проекту.
13. Встановіть такі значення властивостей форми:

Caption — Ми створюємо проекти 
Color — clGreen (англ. green — зелений)
Height — 500 
Width -  100 
Left -  100 
Top — 450

14. Збережіть нову версію проекту замість старої.
15. Виконайте проект. Проаналізуйте, як змінилися характеристики відкритого вікна 

порівняно з попереднім вікном.
16. Закрийте вікно виконання проекту.
17. Змініть значення вказаних вище властивостей на інші.
18. Виконайте проект.
19. Закрийте вікно виконання проекту.
20. Закрийте проект.
21. Закрийте вікно системи Turbo Delphi 2006

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8. 
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Що таке програма?
Що таке мова програмування?
Чому мова програмування Delphi є універсальною об’єктно-орієнтованою? 
Складіть алгоритм відкриття нового проекту в системі ?
Назвіть основні об’єкти вікна середовища візуальної розробки програм системи 
Turbo Delphi 2006. Поясніть їх призначення.
Що таке форма?
Назвіть кілька властивостей форми. Поясніть, що визначає кожна з них.
Як зберегти проект?
У меню є команди Save, Save As, Save Project As. З’ясуйте призначення кож
ної з них та їх відмінність від команди Save All.
З’ясуйте відмінність між командами Close і lose All меню і le.
Яким вимогам повинно відповідати ім’я файлу в системі 6?
Як розпочати виконання проекту?
Як змінити значення властивостей форми?
Створіть проект, завдяки якому відкриється вікно синього кольору, розмірами 
300 пікселів на 300 пікселів, лівий верхній кут якого знаходиться від верхнього 
лівого кута екрана на відстані 300 пікселів управо і 400 пікселів униз.
Створіть проект, завдяки якому відкриється вікно сірого кольору, розмірами 
200 пікселів на 100 пікселів, лівий верхній кут якого знаходиться від верхнього 
лівого кута екрана на відстані 150 пікселів управо і 100 пікселів униз.
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Кнопки, поля і написи. Події та процедури

1. Як можна відкрити новий проект у системі Turbo Delphi 2006?
2. Що таке форма? Назвіть кілька ї ї  властивостей. Як змінити 

їх  значення?
3. Як виконати проект?
4. Як зберегти проект?
5. Що таке процедури? Які ви знаєте види процедур?

Кнопки, ПОЛЯ і написи. їх властивості

Ви вже знаєте, що на формі можна розмістити кнопки, поля, написи та інші елемен
ти керування.

Для розміщення цих об'єктів на формі потрібно:
1. Виділити форму.
2. У вікні ГооІ Palette (англ. tool palette — палітра інструментів) знайти рядок:

для кнопки — TButton {англ. button — кнопка);
• для поля — і Edit {англ. edit — редагувати);
• для напису — TLabel {англ. label — мітка, напис).

3. Двічі клацнути на відповідному рядку.
Після виконання цього алгоритму відповідний об’єкт з’являється в центрі форми. 

Після цього його можна перетягуванням розмістити в іншому місці форми {рис. 127).

*  I » ' ш  Ü  *  Ц та а сд я м .. [ І- V rc p ro w t , |  <)Аягаект о »  .. і ш т іг у п ... | > Ц  П оїж м Ч » ... Ц Д  Protect. о ж - С З  МЫяРЫкя . |  Щ  •  ц .п

Рис. 127
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Як і форма, кнопка, поле і напис мають властивості , , , ,
а також інші властивості.

З появою кожного об’єкта на формі система автоматично вста
новлює значення його властивостей.

Значення всіх властивостей об’єкта можна змінити, виділивши його й увівши відпо
відні значення на вкладці вікна . Значення деяких власти
востей об’єкта ( , , , ) можна змінити перетягуванням його по фор
мі або зміною його розмірів за допомогою маркерів, що розташовані на границі 
виділеного об’єкта.

Звертаємо вашу увагу: для кнопки, поля і напису значення властивостей 
і визначають положення об’єкта не відносно лівого верхнього кута екрана, 
як це було для форми, а відносно лівого верхнього кута самої форми.

Поле і напис мають властивість , кнопка цієї властивості не має.
Кнопка і напис мають властивість і , поле цієї властивості не має. Замість неї по

ле має властивість (англ. text — текст), що визначає, який текст знаходиться в полі.
Вкажемо ще деякі властивості, які мають і форма, і кнопка, і поле, і напис:

(англ. enabled — доступний) — визначає, чи доступний об’єкт для опе
рацій над ним. Ця властивість може набувати лише одне з двох значень: 
(англ. true — істина, правда) — об’єкт доступний, (англ. false — хибність, 
неправда) — об’єкт недоступний;

(англ. visible — видимий) — визначає, чи видимий даний об’єкт у вікні. 
Ця властивість може набувати теж лише одне з двох значень: — об’єкт ви
димий, ( — об’єкт невидимий.

(англ. font — шрифт) — визначає властивості шрифту, яким буде виводи
тися текст на об’єкті. На відміну від усіх попередніх властивостей, ця власти
вість є чексною, оскільки складається з кількох властивостей шрифту: 

, , , та інших. Значення кожної з них можна змінити,
якщо відкрити їх список вибором кнопки [+] ліворуч від назви властивості

Події та процедури

Кожний об’єкт (форма, кнопка, поле, напис та інші), 
крім набору властивостей, має ще , які можуть
відбутися з об’єктом під час виконання проекту.

Такими подіями, наприклад, є:
(англ. on click — на клацання) — 

вибір будь-якої точки об’єкта;
(англ. on mouse move — 

на переміщення миші) — 
переміщення вказівника по об’єкту;

• і )пKeypress (англ. on key press — 
на натиснення клавіші) — 
натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі;

(англ. on enter — на вході) — 
початок виконання проекту 

та інші.
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Рис. 128
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Список подій, які можуть відбуватися з об’єктом, можна побачити, якщо виділити 
об’єкт і відкрити вкладку (англ. events — події) вікна . На рис. 128
відображений список подій, які можуть відбуватися з кнопкою.

З будь-якою подією можна пов’язати процедуру, яка буде виконуватися одразу після 
настання цієї події.

Нагадуємо, що і — це окремо виділена частина програми, яка має
своє ім’я і яку можна за цим іменем запустити на виконання. Процедури 
можуть бути без аргументів і з аргументами.

Наприклад, якщо потрібно пов’язати деяку процедуру з подією для кнопки,
то необхідно:

1. Виділити кнопку на формі.
2. У вікні відкрити вкладку
3. Вибрати подію (поле праворуч від тексту стане поточним і в

ньому з’являється курсор).
4. Клацнути двічі у полі

У результаті виконання цього алгоритму в полі на вкладці з’являєть
ся текст ( — це ім’я виділеної кнопки), а у вікні проекту на вклад
ці відкривається вкладка (англ. code — код), де з’являється заготовка про
цедури , команди якої й будуть виконуватися при настанні події

з кнопкою (рис. 129).

1 —>1 * M w c—мм... I ■■Ч м » -ч І» » і...| ОіУциимЧір)... |[ Д • _ Д fcfctuPmtmh... | Щ іГ п Іт  •] )$ 1?-НИ | *И«Ш УЦу>8ІІ | Щ ■

Рис. 129
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На вкладці nit 1 є три вкладки:
• Code, на якій створюється текст програми;
• Design (англ, design — схема, проект), на якій конструюється форма;
9 Hist or (англ, history — історія), на якій зберігається історія створення тексту 

програми проекту.
Текст програми, який ви бачите на вкладці Со на рис. 129, система створила авто

матично при відкритті проекту, а також у процесі подальшої роботи над ним.
У мові програмування Delph процедура має таку структуру:

procedure <ім’я> (список аргументів); 
begin

<команди>
end;

Перший рядок процедури — рядок заголовка. Він складається зі стандартного слова 
proccd (англ, procedure — процедура), далі йде ім’я процедури і в дужках список ар
гументів процедури. Нагадаємо, що процедура може й не мати аргументів. Закінчуєть
ся рядок заголовка крапкою з комою (;).

Команди процедури записуються між двома стандартними словами (англ, begin — 
початок) і cud (англ, end — кінець). Begin і — це не команди, ці слова відіграють роль 
відкриваючої та закриваючої дужки. Після слова повинна стояти крапка з комою (;). 
Кожна команда процедури також повинна закінчувати крапкою з комою (;).

Якщо ми хочемо, щоб у результаті настання події ОпС змінилися значення вла
стивостей одного з об’єктів, процедура повинна містити команди встановлення значен
ня властивостей об’єкта. їх загальний вигляд такий:

<ім’я об’єкта>.<назва властивості := <значення або вираз>;

Наприклад:
Forml .Color := clGreen; — встановити колір фону форми — зелений.
Form і .Left := 300; — встановити відступ лівого верхнього кута вікна вправо

300 пікселів.
Button і .Caption := 'Змінити': — встановити текст заголовка на кнопці —

Змінити (якщо значенням властивості є 
текст, то його потрібно взяти в одинарні 
лапки)

Labell .Font .Color := cl Red; — встановити колір шрифту, яким буде відобра
жатися текст на написі, — червоний.

Наведемо приклад процедури Forml.BultonlClick, у результаті виконання якої 
зміняться значення властивостей Left, Гор, Color і СаріЬ форми:

procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject); 
begin

Forml.Color := clBlue;
Forml.Caption := ’Значення моїх властивостей змінилися’;
Forml.Left := 600;
Forml.Top := 400; 

end;
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Засоби допомоги у  Turbo Delphi 2006

Система гЬ<> ОеІрЬі 200(» має зручні засоби допомоги при написанні тексту програми: 
Після введення першої букви імені об’єкта можна натиснути сполучення кла
віш 1 ГІ + Пронуп і відкриється список, який містить імена об’єктів (рис. 130). 
Далі можна вибрати потрібне ім’я зі списку.

30
31

procedure TForm2. B utton lC lick(Sender : TObject); 
begin

L
en var Labell : TLabel; âprocedure Loaded;
en property Left: Integer;

property LRDockWidth : Integer;
constant IbStandard = TListBoxStyle(O);
constant IbOwnerDrawFixed = TListBoxStyle(l);

Рис. 130

Після введення крапки, що розділяє ім’я об’єкта і назву властивості, автоматич
но відкривається вікно зі списком, який містить властивості даного об’єкта 
(рис. 131). Далі назву властивості можна не вводити з клавіатури, а знайти в 
списку і натиснути клавішу . Такий спосіб уведення запобігає допущенню 
синтаксичних помилок, особливо тими, хто не вчив англійської мови.

-її procedure TForn>2 . B u tto n lC lick  (Sender: TObject);
JO begin

L a b e l l , 
end;v/WvW

end.

property BiDiMode : TBiDiMode; 
property Caption : TCaption; 
property Color : TColor; 
property Constraints : TSizeConstraints;
property DragCursor : TCursor;
property DragKind : TDragKind;

1

Рис. 131

Система не розрізняє великі й малі літери. Якщо слово утворене з кількох слів, 
прийнято (і зручно) писати великою першу літеру кожного слова.
У ході написання тексту програми система слідкує за синтаксичними правила
ми написання команд. Якщо ці правила порушуються, система підкреслює міс
ця помилки червоною хвилястою лінією (рис. 131). Потрібно уважно слідкува
ти за цим і вчасно виправляти всі синтаксичні помилки.
На початку виконання проекту система аналізує текст програми на синтаксич
ні помилки. Якщо вони наявні, то виконання проекту припиняється. Система 
фарбує червоним кольором фон першого з тих рядків тексту програми, де є по
милка, або наступного за ним, а всі інші помилки підкреслює червоною хвиля
стою лінією.

Крім того, у вікні (англ. structure — структура) з’являються повідомлення-
підказки про вид помилки. Так, на рис 132 невірно написане слово ab< І, тому черво
ним фоном позначено саме цей рядок. А на рис. 133 пропущено символ — крапку з 
комою в кінці першої команди, у таких випадках червоним фоном позначається наступ
ний рядок. Потрібно виправити в тексті програми всі синтаксичні помилки і знову 
запустити проект на виконання.
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Structure * X

fjoj Errors
O  Undeclared identifier lebell' at line 31 (31:; 
O  Undeclared identifier ‘Color1 at line 31 (31:9]

S i__| Classes
Si ;_] Variables/Constants 
SI LJ Uses

A
jt\ Object Inspector

jJ  
? x

j Properties I
» Design Class

File Name Unitl. pas .
Form Name Form2
Full Path C:\Documents and 5ettings\allk\My

^  Welcome Page §j  ̂Unitl

Label1: TLabel;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject); 

private
{ P r iva te  d e c la r a t io n s  > 

public
{ Public declarations } 

end;

var
Form2: TForm2; 

implementation

($R *.dfm)

3̂0
63.1

procedure TForm2.ButtonlClick(Sender: TObject); 
begin

L e b e l l . C o l o r  : =  c l R e d

E d it l.C o lo r  :■  clRed 
end;

end.

Pmc. 132

Pmc. 133
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w*on*Page ^ U n t l

Приклади використання полів і написів

Наведемо тепер приклад можливого використання полів 
і написів.

Створимо простий калькулятор, який буде додавати два до
вільних дійсних числа. Під час виконання проекту користувач 
буде вводити по одному довільному дійсному числу в кожне по
ле і вибирати кнопку із заголовком Дода і ; . При виборі кнопки 
відбуватиметься подія к, в результаті настання якої вико
нуватиметься процедура пі ї .Button 1C !і< завдяки чому ці 
числа будуть додаватися і їх сума буде виводитися у напис.

Для створення такого проекту потрібно (рис. 134):
1. Розмістити на формі об’єкти: два поля, напис і кнопку.
2. Змінити значення властивостей форми, 

наприклад, змінити її розміри, встановити 
текст заголовка — Додавання (ця дія не є 
обов’язковою; текст заголовка і значення 
інших властивостей форми можна зали
шити такими, як їх встановила система).

3. Змінити значення властивостей кнопки, 
наприклад, встановити текст заголовка —
Дода і1 (ця дія також не є обов’язковою; 
текст заголовка і значення інших власти
востей кнопки можна залишити такими, 
як їх встановила система).

4. Змінити значення властивостей полів: встановити порожнє значення тексту 
(можна також змінити значення й інших властивостей).

5. Змінити значення властивостей напису: встановити порожнє значення заголовка 
(можна також змінити значення й інших властивостей).

6. Створити заготовку процедури 1 orml .Button[Click, яка відбуватиметься пі
сля вибору кнопки.

7. Створити текст процедури TForml.Button 1C 'lick.
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject); 
begin

x := StrToFloat(Editl.Text); 
у := StrToFloat (Edit2.Text); 
z := x+y;
Labell.Font.Color := clRed;
Label 1.Caption := FloatToStr(z); 

end;
Розглянемо призначення кожної команди наведеної процедури.
Хоча користувач уводить у поля числа, система, тим не менш, сприймає їх як текст. 

Ці тексти є значеннями властивості полів з іменами та , які система на
дала полям автоматично при їх розміщенні на формі (їх можна було змінити як значен
ня властивості апн цих полів). Тому перші дві команди процедури за допомогою 
стандартної функції {англ. і і^  — рядок у плаваючий формат):

• переводять текстове представлення дійсних чисел у самі дійсні числа;
• присвоюють їх змінним і ;> відповідно.
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Третя команди додає ці числа і присвоює результат змінній .
Четверта команда встановлює червоним колір шрифту, яким буде виводитися заго

ловок у написі.
П’ята команда:

переводить результат додавання з числа в текст за допомогою стандартної 
функції oatToSf (англ, float lo s t ing — плаваючий формат у рядок); 
присвоює цей текст значенню властивості Са pt і об’єкта напис з іменем 
(це ім’я система надала напису також автоматично при його розміщенні на фор
мі; його можна було змінити як значення властивості напису).

^  Welcome Page j jĝUrtt2 
u n i t  U n i t 2 ;

in t e r f a c e

u s e s
Windows, M essages, S y s U t i l s ,  V a r ia n t s ,  C la s s e s ,  G ra p h ics , C o n tr o ls ,  Forms, 
D ia lo g s ,  S td C tr ls ;

| ty p e
TForm2 = cXass(TForm )

B u tto n l:  T B utton;
E d i t l :  T E d it;
E d it2: T E d it;
L ab e  1 1 : T L a fo e l;
p ro ced u re  B u t to n lC lic k (S e n d e r :  TC foJect); 

p r iv a t e
i P r i v a t e  d e c la r a t io n s  f 

p u b l i c
< P u b l ic  d e c la r a t io n s  > 

e n d ;

v ar
Form2: TForm2; 
x , y ,  z : R ea l;

im plem en ta t io n

{$P. * . d t m )

p ro ced u re  T F o r m 2 .B u tto n lC lic k (S e n d e r :  T O b J ect);

'  *
b e g in

x : “ S t r T o F l o a t ( e d i t l . t e x t ) ; 
у  :■ S tr T o F lo a t  ( e d l t 2 .T e x t ) ; 
z : -  x+y;
L abe1 1 .C a p tio n  F lo a t T o S t r ( z ) ; 

end;

I
end .

Рис. 135

У мові програмування для будь-якої змінної повинен бути вказаний її

Тип змінної вказує, які значення може приймати ця змінна і які операції над нею можна 
виконувати.

Тип змінних вказується в тексті програми після ключового слова (англ. iable —
змінна) (рис. 135). Змінні , //, , які ми використали в процедурі, за умовою задачі 
можуть бути довільними дійсними числами. Таким значенням відповідає тип 
(англ. real — дійсний). Змінні цього типу можуть приймати цілі й дробові значення від

5 Т0 і2 і до 1,7-1030х.
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Типи змінних записують після ключового слова va i таким чином:
<список імен змінних одного типу, між якими стоїть кома>: <назва типу>;

Якщо змінні можуть приймати тільки цілі значення, то для них доцільно використо
вувати тип {англ, integer — цілий). Змінні цього типу можуть приймати цілі зна
чення від -2  1 17 183 648 до 147 483 647.

Звертаємо вашу увагу на те, що об’єктам, які ми розташовуємо на формі, теж 
відповідають змінні, імена яких співпадають з іменами об’єктів. Кожна з цих 
змінних теж має свій тип. Тип цих змінних система вносить у текст програми 
автоматично і записує в розділі {англ, type — тип) {рис. 135).

При виконанні створеного проекту відкривається вікно. Користувач вводить у поля 
два числа {на рис. 136 : 5,14 і -26,072), вибирає кнопку із заголовком Додати і одержує 
результат -20,932.

Не закриваючи проект, користувач може ввести в поля інші числа, знову вибрати 
кнопку із заголовком Додати і одержати новий результат. І так можна повторювати до
вільну кількість разів.

Раде Ё§ипИ

Д рупйлом к*

Рис. 136 Рйс. 137

Щоб при відкритті вікна під час виконання 
проекту користувачеві було зрозуміліше, що ро
бити, доцільно було б на формі під час її кон
струювання ліворуч від кожного поля і від напи
су розмістити мани єн з пояснювальними 
текстами, наприклад, Перший доданок, Другий 
доданок, Сума {рис. 137). Тоді при відкритті вік
на користувач бачить заголовок вікна Додаван
ня, кнопку із заголовком Додати і коментарі, що 
в перше поле потрібно ввести Перший доданок, у 
друге — Другий доданок. І тоді він напевне зрозу
міє, що поруч із текстОхМ Сума буде виведено ре
зультат додавання {рис. 138).

Рис. 138
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 17

Задача. Створити проект, у ході виконання якого вибір кнопки призведе до зміни 
кольору форми на пурпурний, а також до зміни розмірів форми:

1) ширину зменшити на 100 пікселів, а висоту збільшити на 100 пікселів;
2) ширину збільшити на 200 пікселів, а висоту зменшити на 50 пікселів.

1. Відкрийте новий проект у системі Turbo Delphi 2006.
2. Виділіть форму і встановіть значення її властивості Сарі і» — Я змінюю значення 

своїх властивостей.
3. Розмістіть на формі кнопку.
4. Виділіть кнопку і встановіть значення її властивості Caption — Змінити.
5. Відкрийте вкладку v e i n  вікна >І>jссt Inspect' і створіть заготовку процедури 

для події ОпСІісК для кнопки.
6. Уведіть на вкладці Code такий текст процедури:

Forml.Color := clPurple;
Forml.Width := Forml.Width -  100;
Forml.Height := Forml.Height + 100;

7. Переконайтеся, що ім’я форми саме і . Якщо ні, змініть його.
8. Створіть у своїй папці папку для цього проекту і запишіть до неї проект.
9. Виконайте проект. У вікні, що відкрилося, виберіть кнопку. Які зміни відбулися 

з вікном?
10. Повторно виберіть кнопку відкритого вікна. Що відбулося з вікном цього разу?
11. Закрийте вікно виконання проекту.
12. Виправте в тексті процедури слово на слово , а слово на слово

Heigt h. Як реагує редактор тексту програми на ці зміни?
13. Виконайте проект. Після переривання його виконання проаналізуйте, в якому 

саме рядку з’явилася червона смуга. Які повідомлення про помилки з’явилися у 
вікні Structure?

14. Виправте помилки. Спостерігайте, що при цьому відбувається з повідомленнями 
про помилки у вікні Structure.

15. Змініть у команді встановлення значення кольору вікна значення кольору.
16. Змініть команди зміни розмірів вікна так, щоб його ширина збільшилася на 200, 

а висота зменшилася на 50 пікселів.
17. Запишіть нову версію проекту.
18. Виконайте проект ще раз. У вікні, що відкрилося, виберіть кнопку. Як змінилося 

вікно цього разу?
19. Закрийте вікно виконання проекту.
20. Закрийте вікно системи Turbo Delphi 2006.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 18

Задача. Створити проект, у ході виконання якого після вибору кнопки відбуваєть
ся множення на 2 введеного в поле дійсного числа.

1. Відкрийте новий проект у системі Turbo Delphi 2006.
2. Виділіть форму і встановіть значення її властивості арі ion — Збільшення числа 

удвічі.
3. Розмістіть на формі кнопку. Виділіть цю кнопку і встановіть значення її властиво

сті Caption — Подвоїти.
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4. Розмістіть на формі поле. Виділіть це поле, зменшіть його довжину за допомогою 
маркерів і встановіть значення його властивості Text — порожній текст.

5. Розмістіть на формі під полем напис. Виділіть цей напис і встановіть значення 
його властивості Сарі ти — порожній текст.

6. Розмістіть на формі ще один напис ліворуч від поля. Виділіть цей напис і встано
віть значення його властивості Caption — Число.

7. Розмістіть на формі ще один напис ліворуч від першого напису. Виділіть цей напис
і встановіть значення його властивості t іон — Подвоєне число.

8. Виділіть кнопку, відкрийте вкладку Events вікна Object Inspectoi і створіть заго
товку процедури для події On CI ick.

9. Уведіть на вкладці Code такий текст процедури:
х := StrToFloat(Editl.Text);
у := х*2;
Labell.Color := cIYellow;
Labell.Font.Color := clBlue;
Labell.Caption := FloatToStr(y);

10. Переконайтеся, що ім’я поля саме ; , а ім’я напису під полем саме »bei і . Якщо 
ні, змініть їх.

11. Укажіть тип Real змінних і після ключового слова var.
12. Створіть у своїй папці папку для цього проекту і запишіть до неї проект.
13. Виконайте проект.
14. У вікні, що відкрилося, уведіть у поле додатне дійсне число. Виберіть кнопку. Що 

відбулося після цього?
15. Уведіть у поле від’ємне дійсне число. Виберіть кнопку. Що відбулося після цього?
16. Уведіть у поле нуль. Виберіть кнопку. Що відбулося після цього?
17. Закрийте вікно виконання проекту.
18. Закрийте вікно системи Turbo Delphi 2006.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 19

Задача. Створити проект, на формі якого розташувати дві кнопки. На початку 
виконання проекту одна кнопка має бути видима і доступна, а інша — неви
дима і недоступна. Вибір доступної і видимої кнопки має робити її невиди
мою і недоступною, а іншу — видимою і доступною.

1. Відкрийте новий проект у системі Turbo Delphi 2006,
2. Виділіть форму і встановіть значення її властивості Caption — Видимий — невиди

мий, доступний — недоступний.
3. Розмістіть на формі кнопку. Виділіть цю кнопку і встановіть такі значення її вла

стивостей: Caption — Кнопка 1, Visible — True, Enabled — True.
4. Розмістіть на формі другу кнопку праворуч від першої. Виділіть цю кнопку і встановіть 

такі значення її властивостей: Caption — Кнопка 2, Visible — False, Enabled — False.
5. Виділіть першу кнопку, відкрийте вкладку vent вікна < >bjeci Inspect or і створіть 

заготовку процедури для події OnClick для цієї кнопки.
6. Уведіть на вкладці кіс такий текст процедури:

Button2.Visible := True;
Button2.Enabled := True;
Buttonl.Visible := False;
Button 1.Enabled := False;
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7. Виділіть другу кнопку, відкрийте вкладку vents вікна O b je c t  І п ч н  і створіть 
заготовку процедури для події On Click для цієї кнопки.

8. Уведіть на вкладці Code такий текст процедури:
Buttoni.Visible := True;
Buttonl.Enabled := True;
Button2.Visible := False;
Button2.Enabled := False;

9. Створіть у своїй папці папку для цього проекту і запишіть до неї проект.
10. Виконайте проект. У вікні, що відкрилося, перша кнопка повинна бути видима 

і доступна, а друга — невидима і недоступна.
11. Виберіть першу кнопку. Вона повинна зникнути з вікна, а друга кнопка повинна 

з’явитися у вікні і бути доступною.
12. Виберіть другу кнопку. Вона повинна зникнути з вікна, а перша кнопка повинна 

з’явитися у вікні і бути доступною.
13. Повторіть дії 11 і 12 кілька разів.
14. Закрийте вікно виконання проекту.
15. Закрийте вікно системи Turbo Delphi 2006.

1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7.

8 .

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

Як розмістити на формі кнопку, поле або напис?
Наведіть приклади властивостей кнопки. Які значення вони можуть приймати? 
Наведіть приклади властивостей поля. Які значення вони можуть приймати? 
Наведіть приклади властивостей напису. Які значення вони можуть приймати? 
Чому властивість називають комплексною?
Як можна змінити значення властивостей Те 1'ї, • , : _ і, об’єктів?
Наведіть приклади подій, які можуть відбуватися з об’єктом під час виконання 
проекту. У чому полягає кожна з них?
Яка структура процедури в мові програмування ?
З чого складається рядок заголовка процедури?
Як пов’язати процедуру з певною подією?
Який загальний вид команди встановлення значення властивості об’єкта? Наве
діть приклади таких команд.
Що відбувається, коли при створенні тексту програм допущена синтаксична помилка? 
Що відбувається, якщо текст програми проекту, який запускається на виконання, 
містить синтаксичну помилку?
Для чого призначені стандартні функції Si r То1 к і г?
Що таке тип змінної? Які змінні повинні мати тип Кеаі, а які eger?
Створіть проект, у якому подія для форми викличе зміну її розмірів,
кольору і заголовка.
Створіть проект, у якому подія для форми викличе зміну її розмірів,

кольору і положення на екрані.
Створіть проект, у якому подія Он СІ ick для кнопки викличе зміну розмірів форми, 
її кольору і положення на екрані.
Створіть проект, у якому подія .Click для кнопки викличе зміну її розмірів, 
заголовка і положення у вікні.
Створіть проект, у якому подія )пС1іс1 для кнопки викличе зміну розмірів поля, 
кольору його фону і появи тексту з вашим прізвищем та іменем шрифтом червоно
го кольору.
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21. Створіть проект, у якому подія для поля викличе зміну його розмірів, кольо
ру його фону, положення у вікні і появи тексту Вітаю шрифтом синього кольору.

22. Створіть проект для знаходження різниці двох довільних дійсних чисел.
23. Створіть проект для знаходження добутку двох довільних дійсних чисел.

24. Створіть проект, який за довжиною, шириною і висотою вашої кімнати обчислю
ватиме площу підлоги і площу поверхні стін.

25. Створіть проект для знаходження суми, різниці та добутку двох довільних дійсних 
чисел.

26. Створіть проект, в якому кнопка буде переміщуватися на 50 пікселів вправо і на 
20 пікселів униз при кожному наведенні на неї вказівника.

27. Створіть проект, у якому розташуйте на формі три кнопки. Встановіть такі значен
ня їх властивостей, щоб на початку виконання проекту перша кнопка була видима 
і доступна, друга — видима і недоступна, третя — невидима і недоступна. Для кож
ної кнопки створіть процедуру для події >п СТн так, щоб:

а) вибір першої кнопки робив її невидимою і недоступною, другу кнопку — 
видимою і доступною, третю кнопку — видимою і недоступною;

б) вибір другої кнопки робив її невидимою і недоступною, третю кнопку — 
видимою і доступною, першу кнопку — видимою і недоступною;

в) вибір третьої кнопки робив її невидимою і недоступною, першу кнопку — 
видимою і доступною, другу кнопку — видимою і недоступною.
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Команда розгалуження в Delphi

1. Як розмістити на формі поле, кнопку, напис?
2. Назвіть кілька спільних властивостей поля, кнопки і напису? 

Наведіть приклади значень цих властивостей.
3. Коли алгоритм повинен містити команду розгалуження?
4. Який загальний вигляд команди розгалуження? Як виконуєть

ся ця команда?
5. Які ви знаєте форми команди розгалуження? Чим відрізняють

ся їх  зовнішній вигляд і  виконання?

Дві форми команди розгалуження в Delphi

На попередніх уроках ви створювали проекти, в яких знаходи суму, різницю і добу
ток двох довільних дійсних чисел. Процедури, завдяки яким обчислювалися сума, різ
ниця і добуток, були майже однаковими і відрізнялися тільки командою обчислення 
суми, різниці або добутку:

z := х+у; або z  := х-у; або z := х*у;

Якщо ж потрібно створити аналогічний проект для знаходження частки двох довіль
них дійсних чисел, то тут відмінність процедур не обмежиться лише відмінністю одні
єї команди. Адже, як ви вже знаєте, процедура для ділення повинна передбачити випа
док, коли друге число (дільник) дорівнює нулю.

Отже, при діленні можуть бути два випадки:
1. Дільник — не нуль.
2. Дільник — нуль.

І процедура, відповідно, повинна виконувати різні дії:
у першому випадку: виконати дію ділення і повідомити результат; 
у другому випадку: повідомити, що дію ділення виконати неможливо, бо дільник 

дорівнює нулю.
Ви вже знаєте: якщо в алгоритмі можливі два випадки, і в кожному з них потрібно 

виконувати різні дії, то цей алгоритм повинен містити команду розгалуження.
Команда розгалуження в Delphi має такий загальний вигляд:

If <умова>
Then begin

<команди>
end

Else begin
<команди>

end;

(англ. if — якщо, then — тоді, else — інакше)
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У також існує й неповна форма команди розгалуження:

If <умова>
Then begin

<команди>
end;

Ви вже знаєте, яким чином виконуються такі команди розгалуження.

Звертаємо вашу увагу:
якщо після ключових слів Then та 1st слідують тільки по одній команді, 
то begin та end можна не ставити;

 ̂ у кінці команди, яка йде перед Else, ставити крапку з комою не можна.

Тоді текст процедури для знаходження частки двох довільних дійсних чисел вигля
датиме так:

х := StrToFloat(Edit 1.Text); 
у := StrToFloat (Edit2.Text);
I f  У  -  О
Then Labell.Caption := ’Ділення на нуль!’ 
Else begin

z := x/y;
Labell.Caption := FloatToStr(z); 

end;

Перемикачі та прапорці

Для реалізації розгалуження в проекті можна використати такі елементи керування
як перемикачі та прапорні.

Перемикачі дозволяють у ході виконання проекту вибрати один із можливих варіан
тів. Наприклад, змінити значення однієї з властивостей об’єкта, використовуючи дея
кий визначений набір властивостей.

Прапорці дозволяють у ході виконання проекту вибрати один або кілька варіантів із 
можливих. Наприклад, змінити значення тільки однієї з властивостей об’єкта з деяко
го визначеного набору властивостей або кількох властивостей з цього набору.

Для розміщення на формі:
• перемикача потрібно використати рядок i RadioBiiln (англ. radio button — 

кругла кнопка) вікна Tool Palette,
прапорця потрібно використати рядок ТСІкч кВ {англ. check box — коробка 
для перевірки) вікна Tool Palet ь .

Перемикач і прапорець мають такі ж властивості, які ми розглядали для форми, поля, 
кнопки і напису, та ще деякі інші, серед яких розглянемо властивість {англ. chec
ked — вибраний). Дана властивість може приймати одне з двох значень або і
визначає, встановлена позначка в даному об’єкті чи ні (вибраний цей об’єкт чи ні).
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Працюючи з текстовими і графічними редакторами, редактором презентацій, інши
ми програмами, ви неодноразово бачили, що при виборі перемикача всередині з’яв
ляється позначка (• , а при виборі прапорця — позначка р  .

Якщо на формі розташована група перемикачів, то в кожний момент часу вибраним 
може бути тільки один із них.

Якщо на формі розташована група прапорців, то вибраними можуть бути:
•  один прапорець;
•  кілька прапорців,-
•  жоден прапорець.

Використання перемикачів для реалізації розгалуження

Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту змінювати значення тіль
ки однієї з таких властивостей форми: або заголовок, або колір, або розміри.

Для цього розмістимо на формі кнопку і три пе- 
ремикачі (рис. 139). При розміщенні перемикачів 
на формі система за замовчуванням автоматично 
встановлює значення властивості — Fähe.
Але прийнято, щоб на початку виконання проекту 
один з перемикачів був вибраний. На рис. 139 ви
браним є перший перемикач, тобто значення його 
властивості змінено на True.

Створимо процедуру для події для
кнопки, і до її тексту помістимо таку команду:

If RadioButtonl. Checked
Then Forml.Caption := ’Заголовок змінений’
Else If RadioButton2.Checked

Then Forml.Color := clRed 
Else begin

Form l.W idth := 600;
Forml.Height := 300; 

end;

Розпочинатися виконання цієї команди завжди буде з перевірки умови
ton I Checked.

Якщо при настанні події для кнопки вибраним залишиться перший
перемикач, то результат перевірки умови буде . Тому
виконається команда зміни заголовка форми, а інші частини команди розгалуження 
виконуватися не будуть.

Рис. 139
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Якщо при настанні події для кнопки вибраним буде другий перемикач, то
результатом перевірки умови буде . Тому будуть викону
ватися команди після ключового слова rise, тобто команда перевірки умови adio- 

.< lu*ck< сі. Оскільки вибраний другий перемикач, то результат перевірки цієї 
умови буде Тому виконається команда зміни кольору форми і виконання всієї 
цієї команди закінчиться.

Якщо ж при настанні події для кнопки вибраним буде третій перемикач,
то результатом перевірки умови буде і. Тому будуть вико
нуватися команди після ключового слова Else, тобто команда перевірки умови 
RadioBtiUon2.Checked. Оскільки другий перемикач не вибраний, то результат пере
вірки цієї умови буде і. Тоді будуть виконуватися команди після другого ключово
го слова , тобто дві команди зміни розмірів форми.

Використання прапорців для реалізації розгалуження

Розглянемо тепер, як можна використати прапорці для реалізації розгалуження.
Нехай, наприклад, нам потрібно в ході виконання проекту змінювати значення або 

тільки однієї з властивостей форми (або заголовок, або колір, або розміри), або кількох 
із них, або не змінювати значення жодної з них.

Для цього розмістимо на формі кнопку і три 
прапорці (рис. 140). При розміщенні прапорців на 
формі система за замовчуванням автоматично 
встановлює значення властивості ’hocked — False.
Оскільки при виконанні проекту позначка жодно
го прапорця може бути не встановлена, то доціль
но залишити такі значення властивості 
для усіх прапорців.

Створимо процедуру для події для
кнопки, і до її тексту помістимо такі три команди 
розгалуження:

If RadioButtonl. Checked
Then Forml.Caption := ’Заголовок змінений’;
If RadioButton2.Checked
Then Forml.Color := clRed;
If RadioButton3.Checked 
Then begin

Forml.Width := 500;
Forml.Height := 200; 

end;

Кожна з цих команд незалежно одна від одної буде перевіряти, чи вибраний відпо
відний прапорець, і в залежності від цього кожна з них буде чи не буде виконувати від
повідні команди зміни значень властивостей форми.
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« В

З наведених вище прикладів можна зробити такі висновки:
перемикачі використовуються тоді, коли потрібно вибрати один і тільки один 
випадок з кількох можливих;
для реалізації роботи перемикачів у процедуру включають команди розгалу
ження, які вкладені одна в одну;
прапорці використовуються тоді, коли з кількох можливих випадків може бути 
вибраний один, або кілька, або не вибраний жоден.
для реалізації роботи прапорців у процедуру включають команди розгалужен
ня, які не залежать одна від одної.

Задача. Уряд однієї з країн, яка зацікавлена в зростанні свого народонаселення, 
увів таку систему оподаткування доходів громадян. Якщо у людини немає 
дітей, то вона сплачує до бюджету країни 30% від своїх доходів, якщо є од
на або дві дитини — 10%, а якщо громадянин має троє і більше дітей, то дер
жава доплачує йому 20% від його доходів.
Потрібно створити проект, в якому на вікні будуть розташовані кнопка, по
ле, написи і три перемикачі (відповідно до трьох випадків щодо кількості 
дітей: жодного; один або два; три і більше). Після введення в поле розміру 
доходів, вибору відповідного перемикача і вибору кнопки у вікні має з’яви
тися розмір доходу людини після оподаткування.

Welcome Peg» jt^UrtU
____ а

Дохід

Дохід після 
о п од аткує« «

І. Дітей м еж

Г  Дітей І «бог 

Г  Дітей З і більше

а

Обжоьтти

ъ

Рис. 141

1. Відкрийте новий проект у системі
2006.

2. Розташуйте на формі кнопку, поле, перемикачі і 
написи, а також встановіть значення їх відповід
них властивостей згідно з рис. 141.
Для другого напису встановіть значення власти

вості (англ, alignment — вирівнювання) —
taCenter (англ, center — центр), щоб текст заголовка 
напису вирівнювався по центру, а значення власти
вості (англ, word wrap — перенесення
слова на новий рядок) — ' , щоб текст міг розта
шовуватися в кілька рядків.
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3. Створіть заготовку процедури ДЛЯ ПОДІЇ >пСІ для кнопки.
4. Уведіть такий текст процедури:

х := StrToFloat(Editl.Text);
If RadioButtonl. Checked 
Then у := x*0.7 
Else If RadioButton2.Checked 

Then у := x*0.9 
Else у := x*1.2;

Label2.Caption := FloatToStr(y);

Звертаємо вашу увагу: в тексті процедури ціла частина числа від дробової повинна 
відділятися не комою, а крапкою.

5. Вкажіть тип змінних і після ключового слова
6. Створіть для проекту папку у своїй папці й збережіть у ній проект.
7. Виконайте проект. Уведіть у поле число 1500, виберіть перший перемикач, вибе

ріть кнопку. Проаналізуйте одержаний результат.
8. Для цього самого значення виберіть по черзі другий і тертій перемикач, і кожного 

разу вибирайте кнопку та аналізуйте одержаний результат.
9. Виконайте обчислення з іншими значеннями початкового доходу.

10. Закрийте вікно системи » І)е!рііі 2000.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Який вигляд повної форми команди розгалуження в мові програмування ?
Як вона виконується?

2. Який вигляд неповної форми команди розгалуження в мові програмування 
Dei; ? Як вона виконується?

3. В яких випадках у команді розгалуження можна не використовувати та
end?

4. Для чого у проектах використовуються перемикачі й прапорці?
5. Що визначає властивість liecked перемикача й прапорця? Які значення вона 

може приймати?
6. Якщо у вікні розташована група з кількох перемикачів і група з кількох прапорців, 

то в чому відмінність у виборі одних і других.
7. Поясніть хід виконання команди:

If <умова 1>
Then begin

<команди 1> 
end

Else If <умова 2>
Then begin

<команди 2> 
end;

Else begin
<команди 3> 

end;
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8. Поясніть хід виконання послідовності команд:

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

If <умова 1>
Then begin

<команди 1> 
end;

If <умова 2>
Then begin

<команди 2> 
end;

У яких випадках у проектах використовуються перемикачі, а в яких — прапорці? 
Як повинні бути записані команди розгалуження в тексті процедури, якщо вони 
відносяться до перемикачів?
Як повинні бути записані команди розгалуження в тексті процедури, якщо вони 
відносяться до прапорців?
Створіть проект, який з двох нерівних дійсних чисел визначає більше.
Створіть проект, який з двох довільних дійсних чисел визначає менше або 
виводить повідомлення, що числа рівні.
Створіть проект, який обчислює модуль довільного дійсного числа.
Створіть проект, який визначає найменше число серед трьох нерівних чисел. 
Створіть проект, який за градусною мірою двох кутів трикутника обчислює 
градусну міру третього кута і визначає вид цього трикутника за його кутами 
(гострокутний, прямокутний або тупокутний).
Створіть проект, у якому кнопка буде переміщуватися на 20 пікселів вправо при 
наведенні на неї вказівника. Після того, як кнопка зникне за правою границею 
вікна, вона повинна з’явитися біля лівої його границі.
Створіть проект, у якому можна обчислити суму, або різницю, або добуток, або 
частку двох довільних дійсних чисел залежно від вибраного перемикача.
Створіть проект, у якому можна обчислити суму, різницю, добуток, частку двох 
довільних дійсних чисел залежно від встановлених позначок прапорців.

Робітник виготовляє деталі. Відомо, скільки деталей він повинен виготовити за 
місяць (план), кількість реально виготовлених ним деталей і вартість однієї дета
лі. Якщо робітник виконує план, він одержує премію в розмірі 10% від заробленої 
в результаті виготовлення деталей суми. Якщо робітник перевиконає план, то його 
премія буде становити 30% від заробленої суми. А якщо він недовиконає план, то 
з нього знімається 20% від заробленої суми. Створіть проект, який визначає суму, 
зароблену робітником за місяць.
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СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ

4.1 Етапи створення веб-сайтів 
4.2 Конструювання

? персонального сайта
4 .3 Створення і ведення блогів
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Етапи створення веб-сайтів

1. Що таке веб-спюрічн :, веб-сайт, 'еб-пор - ?
2. Що так е  гіперпосилання? Для чого вони використовуються?
3. Пригадайте правила оформлення презентацій.

Вивчаючи тему «Інтернет», ви ознайомилися з поняттями: гіпертекст, веб-сторінка 
та веб-сайт, відвідали різноманітні за призначенням, тематикою, оформленням і струк
турою веб-сайти та Інтернет-портали.

При вивченні цього розділу ви навчитеся створювати і розміщувати в Інтернеті влас
ні веб-сайти.

Ви вже знаєте, що веб-сторінки створюються за допомогою спеціальних мов розміт
ки гіпертексту, наприклад, HTML. Вони мають вигляд звичайних текстових докумен
тів, до яких внесено вказівки форматування. За допомогою таких вказівок можна зада
вати колір та розмір шрифтів, по-різному розміщувати текст на сторінці, подавати дані 
у вигляді списків або таблиць, додавати гіперпосилання на інші сторінки в Інтернеті, 
додавати до сторінки графічні та мультимедійні зображення тощо. Формат цих вказі
вок задається в описі мови HTML.

Документи, розмічені за допомогою мови HTML, називаються HTML-документами,
імена їх файлів мають розширення htm або html.

HTML-код веб-сторінки можна переглянути за допомогою текстового редактора, 
наприклад, . Вигляд головної сторінки одного з освітніх сайтів та її HTML-
код ви можете побачити на рис. 142 і рис. 143.

Створювати веб-сторінки і веб-сайти можна в спеціальних редакторах створення 
веб-сайтів, таких як Microsoft Office FrontPage, DreamWeaver та інших. Веб-сайти 
можна також створювати в добре знайомому вам текстовому редакторі W ord.

Рис. 142 Рис. 143
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Веб-сайти створюються у кілька етапів (рис. 144):
1. — визначення тематики і призначення майбутнього сайта.
2. — розробка структури сайта, добір матеріалів, вибір програмних 

засобів для його створення.
3. — створення окремих сторінок відповідно до структури, включення 

до них гіперпосилань.
4. — перевірка та редагування веб-сайта.
5. — розміщення сайта в Інтернеті.
6. _  оновлення вмісту сайта.

Етапи створення веб-сайта

\Планування
Вибір теми

п ф

А

Створення
І : Створення веб-сторінок

»= = = = = = ==:
Розміщення \ Підтримка

Оновлення вмісту

Розробка
Розробка структури 
Добір матеріалу 
Вибір ПЗ

Тестування
Перевірка
Доопрацювання

: : : : : : :

Рис. 144

Планування

На етапі планування, перш за все, слід визначити призначення майбутнього сайта: 
це буде персональний сайт або сайт організації, електронна енциклопедія чи сайт 
бібліотеки, сайт для дистанційного навчання тощо. Тут же доцільно визначити, буде 
сайт тематичним чи різні його сторінки будуть присвячені різнім темам і яким саме.

Розробка

Наступний крок — розробка структури сайта. При розробці структури сайта слід 
визначитися з необхідною кількістю сторінок та встановити зв’язки між ними. Розріз
няють , та структури сайта.
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Рис. 145

Лінійну структуру веб-сайта доцільно вико
ристовувати у разі послідовного представлен
ня інформації, наприклад, про товари та послу
ги або матеріали навчального посібника. 
Перегляд таких сайтів здійснюється послідов

но: від початкової (головної) до останньої сторінки. Кожна сторінка має посилання 
тільки на одну, наступну сторінку сайта. Інколи, для зручності навігації по сайту до сто
рінки також додається посилання на попередню сторінку (рис. 145).

При ієрархічній структурі створюється одна сторінка (головна), яка не має поперед
ніх, решта сторінок мають лише одну попередню сторінку (рис. 146). При ієрархічній 
структурі кожна сторінка може містити посилання на довільну кількість сторінок 
сайта. Така структура найкраще підходить для сайтів, що містять різну за тематикою 
інформацію: каталогів, зібрань статей з різних тем або добірок послань.

Найчастіше для створення сайтів використовують довільну структуру. При такій 
структурі сайта його сторінки пов’язані між собою довільним чином (рис. 147). У сай
тах довільної структури можна виділити фрагменти, які є лінійними або ієрархічними.

Рис. 147
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Прикладом довільної побудови структури сайта може бути Інтер-
(wikipedia.org). Цей проект стартував у 

2001 р. Нині статті до цієї енциклопедії пишуться 250 мовами народів 
світу. Характерною особливістю Я к ій < є те, що її статті відкриті для 
доповнення і змін будь-яким користувачем.

У на даний час розміщено більше 6 млн. статей. Орієнтовна кількість авто
рів та редакторів — 50 тис. В україномовному розділі енциклопедії (uk.wikipedia.org) 
налічується 124 тис. статей, працюють 15 тис. авторів та редакторів.

знаходиться в десятці найбільш відвідуваних веб-ресурсів світу за кількі
стю запитів сторінок щомісяця. Так, кожний 200-й запит в Інтернеті направляється у 
Вікіпедію.

складається з окремих розділів (рис. 148). Працюючи з матеріалами цієї 
енциклопедії, ви можете здійснювати різноманітні переходи та самостійно визначати 
послідовність перегляду окремих сторінок.

(Г Ротділи Вікіпфдії
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Рис. 148

На етапі розробки необхідно також здійснити добір матеріалів і вибрати програмні 
засоби, за допомогою яких будуть розроблятися веб-сторінки.

Створення

На етапі створення відбувається наповнення веб-сторінок конкретними матеріала
ми, а також створення гіперпосилань для зручної навігації сайтом. При цьому потрібно 
слідувати правилам оформлення (дизайну) веб-сторінок, якими ви користувалися при 
створенні презентацій.
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Тестування

Дуже важливим при створенні сайта є етап тестування. На цьому етапі потрібно 
перевірити:

чи правильно працюють усі гіперпосилання; 
чи зручною є навігація сайтом;
чи відкриваються при відкритті сторінок графічні зображення; 
чи зручно розташовані для сприйняття матеріали на сторінках тощо.

У разі необхідності, потрібно внести зміни в наповнення або структуру сайта, зміни
ти гіперпосилання.

Розміщення

На наступному етапі потрібно визначити, де буде розміщено створений вами сайт. 
Веб-сайт можна розмістити:

на власному сервері установи; 
на сервері вашого провайдера;
на сервері організації, яка спеціалізується у наданні послуг розміщення сайтів 
користувачам Інтернету;
на сервері, який надає послуги вільного і безкоштовного розміщення сайтів.

Сьогодні окремі організації в мережі Інтернет пропонують користувачам безкоштов
ні послуги щодо створення веб-сайтів з використанням готових шаблонів та одноча
сним їх розміщенням на серверах цієї організації.

Підтримка

Після розміщення сайта в Інтернеті потрібно здійснювати його підтримку, щоб сайт 
не втрачав своєї популярності. Ця підтримка полягає в періодичному оновленні та 
доповненні існуючих матеріалів, створенні нових цікавих сторінок тощо.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке Мі -докумсі ?
2. Де можна створювати веб-сторінки і веб-сайти?
3. Назвіть етапи створення сайта.
4. Опишіть етапи створення сайта.
5. Які структури сайта ви знаєте? Охарактеризуйте кожну з них.
6. Чому найчастіше для створення сайтів використовують довільну структуру?
7. Створіть структуру і опишіть наповнення сайтів:

а) Моя родина.
б) Моє рідне місто.
в) Вулиця, на якій я живу.
г) Мій клас.

8. Знайдіть у Вікіпедії інформацію про:
а) геосервіси Інтернету;
б) мови розмітки гіпертекстових документів;
в) Веб 2.0.

9. Підготуйте презентації із запропонованих у п. 8 тем.
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4.2 Конструювання персонального сайта

1. Які ви знаєте засоби створення сайтів?
2. Назвіть і  поясніть етапи створення сайту.
3. Пригадайте алгоритм створення поштової скриньки.

Розглянемо один із сервісів, який дозволяє створювати сайти з використанням 
готових шаблонів та з одночасним розміщенням їх на сервері цієї компанії. Це проект 

(narod.ru) компанії (рис. 149).

ЦЛ народ
Яшіех

Помощь

ив нероле ГІТайти

Яндекс. Народ — это: Создайте свои сайт Делитесь файлами
— бесплатный •естмнт сайтов
— инструменты создания веб-страниц
— бесконечно* пространство для «ранения 

файлов

Н арод

Г лпоннмть неня 
Войти |

«ис-ір» ;
Заоегистриоаветься

Знаете ли вы. что

У Если еы много фотографируете, делиться 
фотографиями просто и быстро можно
на Яндекс Фотм»

О Кстати
Установите новый Яндс»с Бас и при стачивании 
Файлов вам не нужно будет вводить 
контрольные цифры

Л і  Создать свой блог и общаться с друзьями 
Д  о самом интересном можно на Я ру

-2%
X

• Общий обьем и количество вашит файлов и-
огоеиичвыы.

• Файлы (ранятся не менее 3 месяцев Время 
«ранения можно продлевать сколько угодно раз. 
или оно продлится двт . м ■ ч .  если файл 
скачивают.

• Максимальный размер файла — 750 Мб (один 
компакт-диск],

• Если ваш провайдер поддерживает программу 
Яндекса «Лоаяьная се^>. ваш трафик будет 
считаться по локальному тарифу

Дихм« —
Спаял Аьтмжл Пебеаеаа

Вс*ген»сереис*і 2»гвЗсайт*иі *з«б1бф«йго» хю»—ЛС»з. V

Рис. 149

Для того, щоб створити веб-сайт, слід пройти процедуру реєстрації. Для цього 
потрібно вибрати посилання . Реєстрація здійснюється за відомим
вам алгоритмом, який ви виконували, створюючи поштову скриньку.

Звертаємо вашу увагу: ваше реєстраційне ім’я буде складовою частиною 
доменного імені вашого сайта.

Користувачам також пропонується ознайомитися з умовами надання даної послуги 
та прийняти ці умови.

Звертаємо вашу увагу: відповідно до умов надання цієї послуги ваш сайт може 
бути видаленим, якщо упродовж чотирьох місяців він жодного разу не онов
лювався або не відвідувався.
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Народ

Л О ГИ Н

І___ паропь
0  запомнить меня 

("Войти |

Забыли пароль?-

Рис. 150

Для завершення поточного сеансу роботи в середовищі слід 
вибрати посилання . Для того, щоб розпочати новий сеанс
роботи, необхідно у спеціальну форму ввести свій логін та пароль, 
який ви вибрали під час реєстрації в системі, і вибрати кнопку 
Войти (рис. 150).

Створення головної сторінки веб-сайту

Після успішного проходження реєстрації відкриється сторінка, де буде розміщено 
посилання на різні сервіси даного проекту. Розділ Мой саі містить посилання виду
реєстраційні е_імт я. пагосі. ги та кнопку Мастерская (рис. 151).

Мои сайт
о-ргокепко пагод ги

Моя Почта

Помощь сциокепко  Вы »од

не н ароде  у  С Найти

Мои файлы
У вас  ещ е  «ет за груж ен м ы « файлов 

Загрузите файл

I Виброти ] Еще 

Закачать

Если вы много фотографируете, делиться фотографиями 
просто и быстро можно на Яндекс Фотка*

Создать свой блог и общаться с друзьями о самом 
/ |  интересном можно на Я ру

• Общий обьем и количество ваши* файлов неограниченны
* Файлы хранятся не менее Э месяцев Время хранения 

можно продлевать сколько угодно раз. или оно продлится 
автоматически, если файл скачивают,

♦ Максимальный размер файла — 750 Мб (один 
компакт-диск).

* Если ваш провайдер поддерживает программу Яндекса 
<Локальнан сеть>. ваш т р а ф и к  будет считаться
по локальному тарифу

Рис. 151

Для того, щоб створити головну веб-сторінку сайта, слід :
1. Вибрати кнопку Мастерская.
2. У вікні актерская, що відкрилося, вибрати в розділі посилання

Главна я страница (рис. 152).
3. У вікні Выбор варианта шаблона «Главная страница сайта», що відкрилося,

вибрати перемикач потрібного шаблону та вибрати кнопку .
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Яшіех ^АНарод
шшяшшшшя Почта Ч аты  По мо му. Вмхп.і

М а с т е р с к а я Проект: & | п 1м п Ь л а Ы х «

Мои дот
♦ Гпциал страница
♦  Пу.о г -п я
♦  Фотоша-бом
♦  Р е іг с м е

♦ Лкі$|о>»і<- ссгтт.п
♦ Дня іншої И ПОКПОННИЕО»
♦  :■ '■ 1М-У-— : а .  І

♦ Обпав*«*« ІСШ припташсние
♦ А МІ.?: -

Мои «нанос
♦Дглощ ГТТ йот
♦  Пт щс-таїст
♦ Загрузх» пр «йс-шсто» ш  Еюсгі

♦  Г о с те: іл га и гя
♦  ' • И - .- » и :  -Іі |п  !

♦ОПРОСИ 
♦ Сооб£ЦДЦ

Кирпичими
♦  П о и с К П О  гв і'г гу  

♦Кок №ЄМ ! "Гей
♦  Саотщрь Л іосто
♦ : •: г
♦ Обо»
♦ 1 ; • ...
♦ п.” ! : • :: г, л : тя

Пщдямпч цю О ИИ о и улдмломм

♦ СтвТЯ по:* П'.-|СЄИГ*ЮУ : ?
♦ Упражнение ФаГашян а НТМі>р«ластор #
♦ Загрузка Файво»т е а й т  #
♦  Д оступ к Фяймм по ГГР 
♦ И я м ш ш я м  в яоиамцв с ш а ш

Мои д л и н ы *

♦ МГ " ДНУ!: } ?
♦ ' : ■ ь‘! 1И тг
♦ Усеашамп. касто под сайт#
♦ Удалить сайт #

Рис. 152

4. У вікні , що відкрилося:
ввести у поле заголовок сторінки;
ввести у поле пояснювальний текст: мета і призначення сайта; 
вибрати кнопку ново.

5. У вікні, що відкрилося, вибрати кнопку , щоб закінчити роботу зі сторін
кою, або кнопку : ктирова ь, щоб повернутися до роботи зі сторінкою.

Звертаємо вашу увагу: при створенні головної сторінки система пропонує 
стандартне ім’я файлу — /. Рекомендуємо залиша
ти його без зміни.

Для перегляду веб-сторінки слід перейти за посиланням роектгдоменна адре- 
, яке знаходиться у верхньому правому куті робочого вікна.
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Створення інших стор інок веб-сайта

Після завершення роботи над створенням головної сторінки ви можете приступити до 
створення інших сторінок сайта відповідно до розробленої структури.

Для цього слід:
1. У вікні Іастерска , що відкрилося, вибрати в розділах Мой дом або Мой 

бизнес потрібний тип веб-сторінки.
2. У вікні В ы б о р  о п і і; , що відкрилося, вибрати потрібний шаблон

та вибрати кнопку Ца. іьше.
3. У вікні, що відкрилося:

ввести у поле .Іа толової заголовок сторінки;
ввести у поле потрібні повідомлення;
вибрати кнопку гово.

4. У вікні, що відкрилося, вибрати кнопку , щоб закінчити роботу зі сторін
кою, або кнопку , щоб повернутися до роботи зі сторінкою.

Наприклад, якщо ви хочете створити сторінку сайта у вигляді фотоальбому, слід 
виконати наступні дії:

1. У вікні (розділ Мой дом) вибрати посилання
2. У вікні Выбор варианта шаблона «Фотоальбом», що відкрилося, вибрати 

шаблон оформлення сторінки та кнопку
3. У вікні, що відкрилося, у лівій області ввести заголовок та загальну інформа

цію про фотоальбом (рис. 153).
4. У правій області цього ж вікна додати потрібну кількість зображень до фото

альбому (рис. 153):
вибрати кнопку , яка розташована праворуч від поля ;
у вікні , що відкрилося, вибрати потрібне зображення;
у поле ввести пояснювальний текст до зображення;
вибрати кнопку

Яшіех •^А.Народ
І іи ч п  Часы [ Іо я о ш  В м \о л

М а п я х к а я  Соїданне фотоальбома рііоіоаіініші Ьпаї (Золеный, с лн< т.чннемі ф м к г

<<< Сменить дизвн* Готово >>>

Рис. 153
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Звертаємо вашу увагу: область
буде містити усі додані 

зображення. Ви можете змінити порядок 
слідування зображень у фотоальбомі або 
видалити зайві зображення. Для цього слід 
встановити позначки прапорців біля потріб
них зображень і вибрати кнопку

або кнопку (рис. 154).
Рекомендуємо також не розміщувати на сай
ті зображення, розмір файлу яких більше 
100 Кбайт.

5. Повторити п. 4 потрібну кількість разів.
6. Вибрати кнопку Рис. 154

Управління вмістом сайта

Для того, щоб внести зміни до існуючої структури сайту, слід зі сторінки 
перейти за посиланням лакгор, У результаті цієї дії
відкриється вікно , яке дозволяє видалити, перемістити, відреда
гувати або скопіювати окремі сторінки сайта (рис. 155).

Яшк^АНарод
Почта М *™  0 » » »  ВкЮ »

М а гт е р гк а я  У п р ав л ен и е ф  Ш Л А М І ! Проект: С р п в г іЬ и в п іп

С О Ш » в«жч І С о їд т  сіривщу п о  ші6пс>и\‘ І С озл т ІіЬлІ ф»йа І 3*пу.*ї«п  і К *<-гв :йкк І “>
| Олигчимо* І > :*%рое«г» ) ( ГУ^'-ЧТИП | [ У**«ЛТ*

І Ш Я М В И м я Описание Размер Дата

□ Сі Страницы по шаблону

□ гу нкіех ЬЫ Главная 2099 Б 26 07 2008 Ґ С**ігт*» 1

□ 0  рЬого̂ Ьшп ЬлпІ Фотоадабом 8759 Б 26 07 2008 ( Сммст*» 1

□ Анкета 2067 Б 16 07 2008 І Сммсг** 1

□ т  ятЫе Інші Про меня 1708 Б 16 07 2008 ( С м и т »  |

□ © К арти н ки

□ агатаЮ в>И 25007 Б 2607 2008 Г" Смпето» 1

□ рЬоЮ ІРЯ 87766 Б 26072008 1 С*«ж т* * )

□ рЬріо_01уг 06941 Б 26 07 2008 1 Соемстм 1

РИС. 155
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Для того, щоб видалити сторінки, слід:
1. Встановити позначки прапорців біля імен потрібних файлів.
2. Вибрати кнопку Удали
3. У вікні, що відкрилося, підтвердити видалення.

Для того, щоб внести зміни до вже створеної сторінки, слід вибрати кнопку (2 , що 
розташована ліворуч від імені файлу потрібної сторінки. Після виконання цих дій 
відкриється відповідна сторінка вашого сайта. Ви можете змінити зображення, відре
дагувати заголовок та пояснювальний текст, змінити або додати нові посилання.
........................................................  Наприклад, для додавання (зміни) посилань на
7 ссылка вже створені вами сторінки сайта або інші сторінки
Выберите Введите ссылку ^ Інтернету слід (рис. 156):

для посилань на створені вами сторінки 
відкрити список Выберите та вибрати 
потрібне посилання
для посилань на сторінки Інтернету у поле
или введип потрібно ввести І  ИІ -алреел 
відповідного файлу.

Після цього у поле потрібно ввести текст, який буде відображатися на
сторінці у вигляді посилання, та вибрати кнопку

или введите 
Текст ссылки

Рис. 156

Організація спілкування

Сервіс дозволяє організувати на вашому сайті спілкування з іншими
користувачами мережі. До інструментів спілкування відносяться гостьова книга, пер
сональний форум, опитування, спільноти.

Розглянемо деякі з цих можливостей.
Для того, щоб відвідувачі вашої сторінки могли залишати свої повідомлення, ство

рюється остьова кип (рис. 157).

Ваше имя

І____________ І
Адрес (е-пиві) ПБЬ

Сообщение

[ Добавить сообщение [

Рис. 157
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Для цього слід:
1. На сторінці егерская вибрати посилання Гостевая книга.
2. У вікні , що відкрилося, скопіювати адресу гостьової книги.
3. Додати до будь-якої веб-сторінки вашого веб-сайта посилання на гостьову книгу. 

Для того, щоб дізнатися про думку користувачів мережі, наприклад, щодо дизайну та
наповнення вашого сайта, ви можете організувати на вашому сайті он-лайн опитуван
ня (рис. 158).

Для організації такого опитування слід:
1. У вікні VIа<т*- вибрати посилання ’просьі.
2. У вікні, що відкрилося, ввести запитання для опитування та вибрати кнопку

Создать опрос (рис. 159).

! Создатьспрс-г ]

п оташ і Н айти і ®  в ?  О-реовгакомгскіпі О  «О Н іГ Ф ІП  О  Е антфмете

Рис. 159

3. У ВІКНІ, що відкрилося,
ввести можливі варіанти відповідей; 
задати дату закінчення опитування;
вибрати шаблон для розміщення опитування на окремій сторінці; 

* вибрати кнопку < мать опрос.
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Для того, щоб додати посилання на опитування до довільної веб-сторінки, слід 
(рис. 160):

1. Скопіювати сторінки опитування.
2. Вибрати кнопку
3. Додати до будь-якої веб-сторінки вашого веб-сайта посилання на опиту

вання.

Яшіех ^АНарод
М аг терская / О просы / У п равление опросом Проект: (гИИИЯ)й.«1й [ д

опросы

Досмотреть страницу с опросом 
Опрос проводится с 16 07 2008 по 17 07 2008

Завершить | Редок тировать | Перезапустить { Удалить |

Для проведения опроса необходимо разместить ссылку на страницу с опросом

Ссылка:_________________________________________
|ИЯр//пегое! уолЦех ги/5игуеу/'?к1» 423768

Перейти к управлению файлами

Найти | ** по О-ртоТзепко паго4 ш г  по Каторги г  в интернете

Рис. 160

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 21

Відкрийте вікно браузера.
Уведіть у рядок адреси
Виберіть посилання П)1фиВ«Ш.«:;>.
Заповніть реєстраційну форму. Запишіть у зошит логін і пароль.
У вікні, що відкрилося, знайдіть доменну адресу вашого веб-сайта і запишіть її 
у зошит.
Виберіть кнопку та створіть веб-сторінку з іменем Главная страница.
Перегляньте сторінку.
Створіть нову сторінку з іменем Про меня.
Додайте до сторінки Главная страница посилання на сторінку Про меня.
Перевірте роботу доданих посилань.
Додайте до сторінки Про меня посилання на сторінку Главная страница. 
Перегляньте сайт. Перевірте, як працюють посилання.
Завершіть поточний сеанс роботи.
Продемонструйте вашу роботу вчителю.
Закрийте вікно браузера.
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ПРАКТИЧНА РОБОТА 22

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Відкрийте вікно браузера.
Уведіть у рядок адреси
У вікні, що відкрилося, уведіть своє ім’я користувача та пароль і виберіть кнопку
Войти.
Виберіть кнопку та створіть гостьову книгу.
Додайте до сторінки Главная страница посилання на гостьову книгу.
Створіть сторінку опитування з теми, яку вкаже вчитель.
Додайте до сторінки Главная страница посилання на сторінку опитування. 
Завершіть поточний сеанс роботи.
Запросіть своїх однокласників відвідати сторінку вашої гостьової книги та зали
шити повідомлення.
Перегляньте вашу гостьову книгу.
Залишіть повідомлення в гостьових книгах ваших однокласників.
Проведіть опитування із залученням однокласників.
Перегляньте результати опитування.
Візьміть участь в опитуваннях, які проводять ваші однокласники. 
Продемонструйте вашу роботу вчителю.
Закрийте вікно браузера.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Як розпочати сеанс роботи зі створення або редагування сайта на ?
2. Як створити головну сторінку веб-сайта?
3. Як переглянути створену сторінку?
4. Як завершити поточний сеанс роботи з сервісом ?
5. Як внести зміни до веб-сторінки?
6. Як видалити веб-сторінку?
7. Як додати до сторінки посилання на інші сторінки в мережі Інтернет?
8. Як створити гостьову книгу?
9. Як організувати опитування?

10. Відповідно до розробленої вами структури сайта створіть інші сторінки та додай
те посилання на них до сторінки Главная страница.

11. Створіть сторінку Фотоальбом і додайте посилання на неї до сторінки Главная 
страница.

12. Створіть сайт за однією з тем:
а) Моє рідне місто.
б) Вулиця, на якій я живу.
в) Мій клас.
г) Найвизначніші місця України.
ґ) Країна, яку я хотів би відвідати.
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4.3 Створення і ведення блогів

1. Які служби Інтернету ви знаєте? Які послуги надають ці 
служби?

2. Для чого призначені блоги?
3. Назвіть вимоги до оформлення сайта.

Блог -  це веб-сайт, на сторінках якого в хронологічному порядку один за одним розм і
щуються публікації (пости).

На головній (першій) сторінці блога доступні для ознайомлення лише останні публі
кації, причому найновіша публікація займає верхню частину цієї сторінки. Решта публі
кацій розміщуються на наступних сторінках. Зазвичай, сторінки блога містять посилан
ня на архів блога, в якому попередні публікації згруповані за місяцями і роками.

Кожна публікація містить (рис. 161):
• заголовок (тему);
• дату опублікування;
• посилання на коментарі.

Дата опублікування

Заголовок

Текст публікації

Етикет В 
потрібно

Інтернеті: Чи
залишатися

ввічливими зі співрозмовником, 
ґкщо вас розділяють кілометри?

Еп» ічап іи іаііи  • • 17 11

вирішив трішечки розширити 
тему, підняту раніше у статті

оскільки, відверто кажучи, писати 
тзм  с ще багато про що'

Ключове питзння. на яке 
потрібно дати відповідь (в першу 
чергу -  самому собі) чи можливо 
підтримувати евгчливі та 
доброзичливі стосунки. ЯКЩО 
людина з якою ми спілкуємось, 
знаходиться за десятки, соте а 
то й тисячі кілометрів і у  

більшості випадків ми ніколи не зустрінемось з нею в «реалі«

етикету в інтернеті піднімалася вже неодноразово Зокремз.
неї говорили й на ..........  не кажучи вже

про ті сотні публікацій, яя можна відшукати, спробувавши ввести 
відповідний запит у  Гутш Але. як би там не було -  основна ідея 
залишається зрозумілою всім мам потрібно ще багато і наполегливо 
працювати, перш між ми зможемо назвати себе культурними та 
ввічливими користувачами всесвітньої мережі

Коментарі

к МИНИ МИ

Рис. 161

Блог може бути авторськії , коли повідомлення розміщує одна особа, або 
, коли повідомлення розміщують кілька авторів.
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За тематикою блоги поділяють на персональні й тематичні. анальні л. • ,
зазвичай, містять публікації про події особистого життя автора, його враження та 
спостереження. У розміщуються повідомлення з певної тематики,
наприклад, блоги про подорожі, книги, музику або навчальні блоги.

Популярність блогів зумовлена простотою, легкістю та оперативністю їх створення, 
редагування, розміщення в Інтернеті. Створити нову публікацію можна, викорис
товуючи дві дії:

1. Увести відповідний текст до веб-форми.
2. Опублікувати допис.

Публікація зберігається на сервері, який автоматично компонує веб-сторінки блога.
Існують безкоштовні системи ведення блогів, у яких будь-хто може зареєструватися, 

створити та вести свій блог. Створення та додавання нових публікацій, перегляд і допис 
коментарів у таких системах здійснюються за допомогою браузера і не потребують 
додаткового програмного забезпечення на комп’ютері користувача.

Створення перш ого бдога

Розглянемо створення блогів на прикладі безкоштовного сервісу компанії
, який знаходиться за адресою оддег.сот {рис 162).

Увіндіт». »» допомогою свого аивуито

Ще »лке блог їм іютгж

а  «а
Опублікування Одоржумго

©  ©
Опублікувати Стану

Створити блог у З 
простих кроки:

СтморНв профіл*
НЯ1Я!-| «їй й.уу 
ЬибДОМ «Кб&пон

ш >

Ьші і.-«*** -
Іт» *• «Пи, нР •ОЛ0-Ы «ОД** ЩІ* >'4МТ» <*'*-

* лк,т4-+л І» Ь$» «1« ‘♦еге 4и»іаг « • ^
М ШОШТОЄНО

Г»4— »в » ’т —в б І\к* * ' ►»С/ &ГІ
УшмттьпштФ§ «»«*■ К-аи£ і* , ІІиЬи чіІгту

Рис. 162

Для того, щоб розпочати процедуру створення першого блога, необхідно вибрати кноп
ку та зареєструватися в системі (створити обліковий запис).

Звертаємо вашу увагу: реєстрація здійснюється за відомим вам алгоритмом, 
який ви виконували під час створення поштової скриньки та персонального 
сайта.
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Далі необхідно задати назву та адресу вашого блога (рис 163). Наступний крок 
вибір шаблону оформлення.

в  Blogger

НІШІЬЬМ

ф  Назвіть ваш блог

клрасл м«»,'/

Ч Ч ^ т \

Ро*шир«ні парам«гри <задл, ,о*' пао«и«<ри ме«д>» ис**і» ічлаиїтувли поиии)

Ро»«К W» с Чт Л М< '««і* * и«« <»̂ <-» «НІ І иа*«? <-«««*«• РГ»«Т «Г*
1МН«Гі»»И«*И> Uf ДУ*1**'| їм • 1“ТК-Н 1Ы IV  М Ч*»«Р ■<
»«еа«*-

ОД«•jjt Xw

Рис. 163

У разі правильного виконання дій, система видасть повідомлення про успішне ство
рення блога. Для того, щоб додати свою першу публікацію, слід вибрати кнопку
ток ведення блш (рис. 164).

Q  Blogger

ф  Ваш блог був створений!
Ми «ойио ставили блог дл» (ас. Т«я*р м *а*»т« додати пуЛлШацп до мого, стаориї* саій 
особистий профіль чимілаїатуаати виглад вашого блогу.

початок ведення ЬЛОҐК

U iwhh (nybwi і Ba/f ;Унт<гу  | іЛтт* і w !
У««сшм ГУВ Лами» і іу » ( іч  Момфі.зт-мм.іммЬ пь П й Н ім и  k m It t j  і :  Т5̂ ?  ' Л Г !  *

Рис. 164

У вікні, що відкрилося (рис. 165), слід:
1. Увести заголовок допису в поле
2. Увести текст.
3. Вибрати посилання та вибрати відповідний перемикач для

можливості (неможливості) розміщувати коментарі читачів.
4. Вибрати кнопку , щоб розмістити допис у блозі, або кноп

ку , щоб зберегти допис для подальшого редагування та розмі
щення в блозі.
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С Твори ГИ 1И_І 1.1

Заголовок:

ИМ* Ь і «  Е X 1  Я
Редагувати ноті Написати 

-  ; ;  ( і  V4 £3 ф  Попередній перегляд

^  О пц ії п у Ь и к  *ц(ї

Коментарі читач«
^  Дозволити 

Не дозволяти

Дата та час лппису
|250?08 [556

С пот , - « - и і « п « *и и  н і т к ч і ї е  ( г Н  і • То««*»«« <•  Н т і н я  О п -б ч и г ч и г н  « Ц * п г ч «  0  « 3 < п з > « А ю

ОПУБЛІКУВАТИ  Д О П И С  І  ЗБЕРЕГТИ ЗАРАЗ

Повернутися до списку дописів

Рис. 165

У разі вибору кнопки , система видасть повідомлення про
успішне опублікування допису. Далі ви можете переглянути вигляд блога, поверну
тися до редагування опублікованого допису (публікації) або створити новий допис 
{рис. 166).

Г ■ -  *------------- *-------ш и р м
І Надсипання допис» Налаштування Макет у ї. Т / :НіТВг:іліт.ід| 

Сівявній

Д опис вашого блоґа успіш но  
опубліковано!
Переглянути блог (у иооом у пкиі)

Потрібно поміняти це* Редагувати публікацію | Додати нову 
публікацію

Рис. 166

Д л я  завершення поточного сеансу роботи в середовищі слід вибрати посилання 
Для того, щоб розпочати новий сеанс роботи, необхідно у спеціальну форму (рис. 167) 

ввести свій логін та пароль, які ви вибрали під час реєстрації в системі, і вибрати кноп
ку УьпІ
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Відкриття та налаштування блога

При повторному входженні в середовище відкриється вікно
ментів, яке містить список ваших блогів та посилання, які роблять роботу з блогами 
більш зручною і простою (рис. 168).

в  Blogger ga 1 і ш» provgmail.com Пейс і» інструмент» Joeuea В*шя

Панель інструментів G alina

Немке доступної фотогріфії

Рвдатувати профіте (або 
Перемкнути)

Керування саш и м и  бл огам и Створити блог 1 Довідка

Особистий блог Переглянути блої* Ö Мій обліковий запис
1 Допис, останній опубліковано 25 пип 2008

Ф М ам  публікація Публікації Налигування Макет

Мова:
1 Українська T j

Гочовн* с торінка і Про с*нт 1 Вшг Дорідна і М о р і  і І‘озро6*и«ки > М«х«мі.«м 
Умови г  ч у*6 *» Коифідеиціннк т »  По ііт н и і вмісту 1 • '  .VT і? -ot ^

Рис. 168

Розглянемо деякі посилання вікна та їх призначення.

П о си л а н н я Д ія

С тв о р и ти  б ло г Створити новий блог

Д о від ка Знайти відповіді на запитання щодо роботи в середовищі

Н ова пуб лікац ія Додати новий допис до блога

К ерування Налаштувати зовнішній вигляд блога, переглянути, видалити або дода
ти нові дописи

М ій о б ліко вий з а п и с Переглянути або змінити дані облікового запису

Р е д а гу в а т и  п р о ф іл ь Переглянути або змінити дані про користувача середовища

Для того, щоб переглянути весь список публікацій, видалити або відредагувати окре
мі з них, необхідно:

• вибрати посилання Іублікації;
у вікні, що відкрилося (рис. 169), встановити позначку прапорця біля відповід
ної публікації

• вибрати потрібне посилання: , і н, В
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НОВА ПУБЛІКАЦІЯ ПОШУК ГМ>п іч іі>й м| сторін», 25 Д

Пози»«***« М виберіте: Уса. Нічого Ваші допечи Уса. Чопсютки, ton томом мни, ОпубтЬсоммий 1 5 і5

Г  Раде туга гм > благ* 2*05.08 »»тиром ОДт» Видалити

Г  Радатумги Перес тлкути > хірт» просту 2*05.08 артсром ОДт* Видалити
Г  Редоіусатн Пера гинути Р .'•иаиркстро у̂ аснлміа проекту 2* .05.08 »перо» G»ltn» Видалити

Р  Редаїумти Перо гинути Р Про прост 2305.08 »перо» G*Mrv» Видалити
Р  Pejarj»at« Р Про проект Черненка 23.05.08 »второ» ОДІп» Видалити

1 5 * 5

Рис. 169

Для того, щоб змінити шаблон та дизайн оформлення блога, макет його сторінки, 
слід вибрати посилання а к< . У вікні, що відкрилося (рис. 170): 

для зміни макета вибрати посилання м ет  и сторінки, 
для зміни шаблону — посилання Вибрели новий шаблон, 
для зміни кольорової палітри шаблону — посилання Шрифти га кольори.

Рис. 170

До сторінки блога можна додати нові елементи: фотографії у вигляді слайд-шоу, 
текст привітання, опитування тощо.

Для того, щоб додати до сторінки, наприклад, список корисних посилань на ресурси 
Інтернету, слід:

1. Вибрати посилання Долати елемент сторінки.
2. У вікні . новий с м е м с т  ггир , що відкрилося, знайти напис мсок

п о с п . п та вибрати кнопку Додати до блога.
3. У вікні (рис. 171), що відкрилося, ввести заголо

вок списку, -адресу сайта і його назву, вибрати кнопку Додати иосиланна.
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“ http://www.blogger.com -  Blogger : Особистий . . . .  С X
9 t  До* Ід» I

о К о н ф іг у р у в а т и  с п и с о к  п о с и л а н ь

Рис. 171

4. Повторити п. З потрібну кількість разів.
5. Вибрати кнопку бер

У результаті виконання цих дій відкриється вікно, яке буде містити нову структуру 
сторінки та повідомлення {рис. 172). Далі необхідно вибрати
кнопку

Рис. 172

Сервіс дозволяє кожному користувачеві створювати довільну кількість
блогів. Для цього слід вибрати посилання та виконати алгоритм, анало
гічний алгоритму створення першого блога.
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Перегляд публікацій та додавання коментарів

Д л я  того, щоб переглянути публікації в блозі, слід у рядок адреси браузера ввести 
адресу потрібного блога. У вікні, що відкриється, ви можете побачити останні публікації.

Для того, щоб залишити коментарі до публікацій у блогах інших користувачів, 
потрібно вибрати посилання

У вікні, що відкрилося (рис. 173), слід:
1. У поле увести необхідний текст.
2. У поле ввести запропоновані символи.
3. Вибрати перемикач /  і ввести в поля та

необхідні дані.
4. Вибрати кнопку
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Рис. 173

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Уведіть у рядок адреси та перегляньте (україномовний

щоденник про кіно-, відео- і телефільми: анонси, рецензії, персоналії та новини).
3. Уведіть у рядок адреси та перегляньте блог восьмого

класу гімназії Карьямаа (Естонія).
4. Уведіть у рядок адреси
5. У вікні, що відкрилося, виберіть кнопку
6. Заповніть реєстраційну форму.
7. У вікні, що відкрилося, введіть назву та адресу вашого блога і запишіть її до зошита.
8. У наступному вікні, що відкрилося, виберіть шаблон оформлення блога.
9. Додайте перший допис до блога.
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10. Перегляньте ваш блог у окремому вікні.
11. Виберіть посилання Редагувати публікацію.
12. Додайте до існуючого допису зображення.
13. Опублікуйте цей допис повторно.
14. Завершіть поточний сеанс роботи.
15. Залишіть коментарі в блогах ваших однокласників.
16. Перегляньте коментарі, які з’явилися у вашому блозі.
17. Продемонструйте вашу роботу вчителю.
18. Закрийте вікно браузера.

1. Відкрийте вікно браузера.
2. Уведіть у рядок адреси Іо&'ег.сош.
3. У вікні, що відкрилося, уведіть своє ім’я користувача та пароль і виберіть кнопку

Увійти.
4. Змініть макет вашого блога: розташуйте блок Інформація про мене перед блоком 

Архів блога. Збережіть зміни.
5. Додайте до макета новий елемент — опитування та організуйте опитування за 

темою, яку запропонує вам вчитель.
6. Змініть кольорову палітру вашого блога. Збережіть зміни.
7. Додайте нову публікацію до власного блога.
8. Завершіть поточний сеанс роботи.
9. Візьміть участь в опитуваннях, які розміщені в блогах ваших однокласників.

10. Перегляньте результати опитування у вашому блозі.
11. Залишіть коментарі в блогах ваших однокласників.
12. Перегляньте коментарі, які з’явилися у вашому блозі.
13. Продемонструйте вашу роботу вчителю.
14. Закрийте вікно браузера.

1. Які основні характеристики блога ви знаєте?
2. Опишіть алгоритм створення першого блога.
3. Як додати новий допис до блога?
4. Як завершити поточний сеанс роботи з блогом?
5. Як розпочати новий сеанс роботи в середовищі ?
6. Яким чином можна переглянути публікації в блогах інших користувачів?
7. Якими даними супроводжується кожна публікація?
8. Як додати коментарі до публікацій у блогах інших користувачів?
9. Які основні посилання вікна ви знаєте? Назвіть їх призна

чення.
10. У якому випадку використовується посилання вікна ?
11. Як змінити шаблон та дизайн оформлення, макет сторінки?
12. Як додати нові елементи до структури сторінки?
13. Продовжіть ведення створеного вами особистого блога.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 24

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ
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