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• Практикум
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронна версія підручника для безкоштовного завантаження 

• додатковий матеріал на підтримку практичних робіт

• онлайн-тестування для самоконтролю знань учнів
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• презентації, відеоматеріали, вебінари
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Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника, яка допоможе ознайомитися з його кон-

цепцією та структурою, особливостями подання навчального матеріалу, який розраховано на 
поглиблене вивчення (4 год на тиждень). 

У 9 класі учні продовжать вивчення основ алгоритмізації та програмування, розширять 
знан ня офісних програмних засобів і поглиблять знання комп’ютерних мереж, навчаться ство-
рювати й підтримувати персональне навчальне середовище для власної самоосвіти та пра-
цювати в колективі для створення спільних документів. Розв’язування компетентнісних задач 
сприя тиме формуванню в учнів умінь використовувати можливості ІКТ у навчальній діяльності 
та повсякденному житті.

Запропонований підручник простий і доступний для використання в навчальному процесі 
як вчителями, так і учнями. Всі параграфи підручника викладені з дотриманням тематики роз-
ділів чинної програми (тематичне планування, складене за назвами параграфів, відповідатиме 
тематиці розділів програми). Практичні роботи не потребують від вчителя великого навантажен-
ня для підготовки супутнього матеріалу. Питання, наведені в параграфах, полегшують методичне 
планування ведення уроку.

Ви вибираєте підручник, з якими зручно працювати, який є складовою вашої підготовки 
до ведення уроків. Це відповідальний і нелегкий вибір, але зробити його маєте ви, адже саме 
ви — основна ланка в системі освіти. 

Бажаємо натхнення та успіхів!

©   ТОВ Видавництво «Ранок», 2017
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Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві

1.1 Інформатика та її вплив на розвиток суспільства  

1.2 Інформаційні процеси та інформаційні системи   

1.3 Поняття інформаційної культури й інтелектуальної власності 

Практична робота № 1  

Розділ 2. Електронний документообіг

2.1 Поняття електронного документообігу   

2.2
Апаратні засоби для забезпечення електронного 
документообігу  

2.3 Програмне забезпечення електронного документообігу

Практична робота № 2

2.4 Програми автоматизованого перекладу текстів  

Практична робота № 3

Розділ 3. Комп’ютерні публикації

3.1 Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення  публікацій 

3.2 Види та структура публікацій. Основні складові публікацій

3.3 Створення комп’ютерної публікації  

3.4 Робота з текстовими об’єктами. Зв’язки між об’єктами публікації

3.5 Робота з графічними об’єктами

3.6 Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Практична робота № 4  

Практична робота № 5 

Практична робота № 6 

Розділ 4. Бази даних

4.1 Поняття бази даних. Реляційна модель даних

4.2 Еволюція баз даних

4.3 Загальні відомості про систему Access 2016

4.4 Таблиці

4.5 Запити 

4.6 Форми

4.7 Звіти

Практична робота № 7 

Практична робота № 8 

Практична робота № 9

Практична робота № 10

Розділ 5. Мережні технології

5.1 Класифікація комп’ютерних мереж    

5.2 Апаратне і програмне забезпечення мереж 

5.3 Канали зв’язку

5.4 Мережні пристрої

5.5 Адресація в мережах

5.6 Мережні протоколи

Календарно-тематичний план з інформатики для 9 класу
відповідає новій навчальній програмі з інформатики 

для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики 
та підручнику авторів Руденка В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.

(витяг)



Знайомство з підручником
Автори

Руденко Віктор Дмитрович — головний редактор ТОВ «Комп’ютер», кандидат педагогічних 
наук, доцент, член редколегії науково-методичного журналу «Комп’ютер у школі та сім’ї», що 
висвітлює теоретико-методичні та практичні аспекти навчання інформатики в загальноосвітніх 
навчальних закладах та інформатизації освіти. Співавтор підручників та посібників з інформатики 
для загальноосвітніх навчальних закладів, що отримали схвалення МОН України для використання 
в навчально-виховному процесі. Автор більш ніж двохсот наукових праць.  

Речич Наталія Василівна — учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії гімназії № 178 
м. Києва, старший учитель. Член журі районного та міського етапів  учнівських олімпіад з інформаційних 
технологій, Всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій. 

Потієнко Валентина Олександрівна — учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії 
Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
вчитель-методист, кандидат педагогічних наук. Співавтор навчальних програм з інформаційних 
технологій для загальноосвітніх навчальних закладів, співавтор підручника «Основи комп’ютерної 
графіки». Одна з ініціаторів створення Дистанційного турніру з інформаційних технологій, який згодом 
переріс у Всеукраїнську учнівську інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій. 

Автори підручника є знаними фахівцями у галузі загальної середньої освіти, користуються автори-
тетом серед педагогічної спільноти, мають багаторічний досвід викладацької діяльності та написання 
навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Їхні учні неодноразово ставали пере-
можцями ІІІ та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій, переможцями 
ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 
наук України.

Навчальний матеріал підручника спрямований: 
♦ на формування ключових компетентностей учнів
♦ розвиток інформаційної культури, алгоритмічного й критичного мислення  
♦ удосконалення навичок програмування, уміння працювати із сучасними засобами ІКТ

Про наш підручник у цифрах

Інтернет-підтримка
♦ Електронна версія підручника для безкоштовного завантаження
♦  Тематичне онлайн-тестування з можливістю аналізу результатів класу завдяки автоматичній системі 

оцінювання
♦ Презентації, записи вебінарів
♦ Додаткові матеріали на підтримку практичних робіт

20,5 x 26,0 см 240 с. 70 параграфів, 
14 розділів

Понад  
500 ілюстрацій

Понад 600 запитань 
і завдань
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Структура підручника 
♦  Теоретичний матеріал, передбачений 

програмою
♦  Приклади практичного застосування 

отриманих знань
♦  Вправи для самостійного виконання
♦  Питання для перевірки знань  

за кожною темою
♦  Практичні роботи, визначені 

програмою, з покроковим описом 
виконання 

♦ Комп’ютерний словник
♦ Алфавітний покажчик

Переваги підручника
♦  Дворівневість подання теоретичного матеріалу: 

в основному тексті підручника висвітлено необхідний 
обсяг матеріалу, визначений програмою, додатковий — 
у спеціальних рубриках. 

♦  До кожного параграфа наведено запитання  
для самоконтролю, диференційовані за рівнями:  
від репродуктивних до дослідницько-пошукових  
та творчих.

♦  До кожного параграфа наведено достатню кількість 
вправ, план виконання яких подано як невеликий 
перелік інструкцій. 

♦  Суттєвою позитивною рисою є те, що автори адаптують 
до рівня знань і вмінь школярів достатньо складний 
матеріал, наводять велику кількість прикладів із різних 
галузей, що сприяє всебічному розвитку учнів. 

Організація навчального матеріалу
Розділ 14

1.1. �Інформатика�та�її�вплив�на�розвиток�
суспільства

Пригадайте означення понять «інформація», «інформатика».
Назвіть сфери використання комп’ютерів.

Сьогодні важко уявити роботу з інформацією без 
комп’ютера. Його винайдення за лічені десятиліття зміни-
ло життя людства, відкрило нові способи діяльності в усіх 
сферах виробничого й суспільного життя. А це сприяло за-
родженню нового наукового напряму — інформатики. Інфор-
матика як наука досить молода, сформувалась у другій по-
ловині ХХ ст., але вже стала необхідною складовою освіти 
сучасної людини. 

   Нині існує чимало означень інформатики, що обумовлено 
багатогранністю її функцій, можливостей, форм і методів. 
В широкому сенсі інформатика являє собою поєднання 
різних галузей науки, техніки, виробництва. 

Інформатика як фундаментальна наука вивчає структу-
ру і загальні властивості інформації, методи й засоби інфор-
маційних процесів, охоплює багато наукових напрямів; як 
прикладна дисципліна — вивчає закономірності в процесах 
накопичення, опрацювання й розповсюдження інформації, 
моделює об’єкти, процеси та явища в різних галузях людської 
діяльності, розв’язує наукові проблеми створення й упрова-
дження комп’ютерних засобів у суспільстві (рис. 1.1), а як 
 галузь людської діяльності — пов’язана з процесами опрацю-
вання інформації за допомогою комп’ютера у різних сферах 
його застосування.

Головна функція інформатики полягає в розробці мето-
дів і засобів опрацювання інформації та їхньому використан-
ні в різних галузях людської діяльності. 

Основні завдання інформатики спрямовані на:
 • дослідження інформаційних процесів;
 • розробку засобів комп’ютерної техніки й створення но-

вітніх технологій опрацювання інформації;
 • вирішення наукових та інженерних проблем щодо ство-

рення, впровадження й забезпечення ефективного ви-
користання апаратно-програмного забезпечення у всіх 
 галузях людської діяльності. 
Сучасне розуміння інформатики тісно пов’язане з понят-

тям інформаційної технології (ІТ), а також інформатизації.

Розділ�1.�ІНФОРМАЦІЙНІ�
ТЕХНОЛОГІЇ�У�СУСПІЛЬСТВІ

Термін «інформатика» виник 
у 60-х роках ХХ ст. у Франції. Він 
походить від слів information 
(інформація) і automatique (ав-
томатика) й означає автомати-
зоване опрацювання інформа-
ції. Широко вживаний також 
англомовний варіант цього 
терміна — computer science (на-
ука про комп’ютерну техніку).

Слово «технологія» походить 
від грец. techne — майстер-
ність, уміння і logos — учення, 
поняття. Технологією назива-
ють сукупність засобів і ме-
тодів виготовлення продукту 
в матеріальному виробництві.

рис. 1.1. Комп’ютер — атрибут 
сучасного навчання

Розділ 110

Якими засобами ви користуєтеся під час підготовки реферату або 
виконання завдання, в якому передбачено самостійне опанування 
навчального матеріалу? 
Чи звертались ви до сайта «Вікіпедія», сайтів електронних бібліотек?

Для самостійного отримання знань із певного навчаль-
ного предмета користуються спеціально розробленими про-
грамними засобами навчального призначення (освітніми елек-
тронними ресурсами). Від традиційниї їх відрізняє наявність 
зручних у використанні засобів унаочнення навчального ма-
теріалу. Відомості подаються на електронних носіях у вигля-
ді текстових, графічних, звукових і відеоданих та їх комбіна-
цій, що сприяє підвищенню якості на вчання.

Освітні електронні ресурси є у вищих та загальноосвітніх 
навчальних закладах. їх мають бібліотеки, наприклад  Наці-
ональна бібліотека України імені В. І. Вернадського (nbuv.gov.
ua), Державна наукова педагогічна бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського (bnpb.gov.ua), а також освітні установи, 
видавництва тощо.

Програмний навчальний засіб, як і будь-яке програмне 
забезпечення, розробляється автором або авторським колек-
тивом. Автор має право інтелектуальної власності на розро-
блений ним програмний засіб так само, як і автор літератур-
ного чи художнього твору. 

   Право інтелектуальної власності — це право особи 
на результат своєї інтелектуальної або творчої діяль
ності. 

Власність називають інтелектуальною, оскільки резуль-
татом роботи автора є нематеріальний об’єкт; об’єкти інтелек-
туальної власності — це результат інтелектуальної та творчої 
діяльності особи (наприклад, винаходи, літературні та худож-
ні твори, зображення, фільми, картини тощо).

   Авторським правом є право інтелектуальної власності 
на літературний, художній або інший твір, до яких на
лежать і комп’ютерні програми. 

Комп’ютерні програми, захищені авторським правом, 
мають ліцензію — правовий документ, який визначає поря-
док використання й розповсюдження програмного засобу. Лі-
цензія не тільки захищає авторські права, а й гарантує клі-
єнтам безпечність та правильність функціонування програм-
ного засобу (рис. 1.7). 

Користувачу, який має ліцензію, надається право отри-
мувати технічну підтримку з боку розробника або офіційних 
розповсюджувачів програмних  засобів. 

Авторське право і суміжні права представлено в Зако-
ні України «Про авторське право і суміжні права». Закон 
ґрунтується на міжнародних нормах використання творів, 

електронні підручники,  
посібники, словники тощо

Основні види електронних 
освітніх ресурсів

електронні демонстраційні 
та методичні матеріали

віртуальні бібліотеки

комп’ютерні тести

тренажерні системи

курси дистанційного  
навчання 

Рис. 1.7. Завдяки Інтернету 
спростився доступ до інформації
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Практична�робота�№�3 
 Тема.  Використання програм автоматизованого перекладу  текстів.
 Завдання:  перекласти текст за допомогою програми, порівняти машинний переклад з власним.
 Обладнання:  комп’ютер зі встановленою програмою для автоматизованого перекладу тексту, 

текстовий файл із віршами українських письменників та їх переклад на одну з 
іноземних мов.

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Хід роботи

1	 Відкрийте	 Microsoft Word.

2	 Введіть	 фразу	 «Шановний друже»	 і	 виді-
літь	 її.

3	 На	 стрічці	 рецензування клацніть	 кнопку	
Переклад.	

4	 У	 вікні,	 що	 відкриється,	 виберіть	 коман-
ду	 Перекласти виділений текст.	 В	 області	
робочого	 поля	 з’явиться	 область	 завдань	
Довідкові матеріали.	

5	 У	 зоні	 Переклад області	 завдань	 Довідкові 
матеріали виберіть	 мову,	 на	 яку	 ви	 пере-
кладатимете	 звертання	 до	 друга.	

6	 Із	 списку	 Вставити	 виберіть	 команду	 Вста-
вити —	 і	 ви	 побачите	 у	 своєму	 документі	
перекладену	 фразу.	

7	 Наберіть	 у	 робочому	 полі	 такий	 текст:

	 Історія українського народу дуже давня 
й розповідає про основну рису україн-
ців	 — любов до свободи та волі. Вона 
знайшла своє відображення не тільки 
в	 історичних документах, а й у піснях 
та художніх творах. 

8	 Перекладіть	 набраний	 текст	 на	 інозем-
ну	 мову,	 яку	 ви	 вивчаєте,	 і	 порівняй-
те	 з	 вашим	 перекладом	 (див.	 домашнє	
завдання	 до	 §	 2.4).	 Чи	 збігається	 пере-
кладений	 вами	 текст	 і	 текст,	 отрима-
ний	 після	 машинного	 перекладу? 

9	 Перекладений	 текст	 перекладіть	 на	 будь-
які	 іноземні	 мови,	 а	 останній	 отриманий	
варіант	 —	 на	 українську.	 Наприклад,	
послідовність	 мов	 перекладу	 може	 мати	
такий	 вигляд:

	 українська → англійська → польська → ні-
мецька → українська.

	 	 Чи	 отримали	 ви	 початковий	 текст?	
Чи	 задовольняє	 вас	 остаточний	 варіант?	
Як	 ви	 вважаєте,	 чому	 отримано	 саме	 та-
кий	 результат?

10	 Завантажте	 файл	 із	 віршем	 Т.	 Г.	 Шев-
ченка.	 Якщо	 такого	 файлу	 на	 вашому	
диску	 немає,	 відкрийте	 новий	 документ	
та	 введіть	 текст:

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

11	 Перекладіть	 текст	 на	 англійську	 мову	
й	 порівняйте	 з	 перекладом	 Івана	 Федоро-
вича	 Вив’юрського,	 відомого	 під	 іменем	
Джон	 Вір.

The mighty Dnieper roars and bellows,
The wind in anger howls and raves,
Down to the ground it bends the willows,
And mountain — high lifts up the waves.

12	 Відкрийте	 новий	 документ	 і	 наберіть	
текст,	 який	 містить	 відомості	 про	 вас:

Мене звати (ім’я та прізвище).
 Я народився (народилась) у (місце й да-
та народження).
 Я навчаюсь у (назва навчального за-
кладу).

13	 Перекладіть	 текст	 на	 англійську	 мову,	
а	 потім	 навпаки	 —	 на	 українську.	 Збе-
режіть	 документ.

	 Зробіть висновки:	 який	 текст	 переклада-
ється	 автоматично	 без	 спотворень;	 пере-
клад	 якого	 тексту	 потребує	 редагування	
людиною;	 переклад	 якого	 тексту	 необ-
хідно	 повністю	 доручити	 людині.

Інтернет-підтримка підручника 
На сайті  interactive.ranok.com.ua можна:
♦  пройти онлайн-тестування за кожною 

темою 
♦  завантажити матеріали на підтримку 

практичних робіт

http://www.interactive.ranok.com.ua
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Основний матеріал підручника
 
Підручник складається з 14 розділів. Кожен 
розділ — з параграфів, які складаються  
з тематичних блоків. До кожного параграфа 
подано запитання і завдання.

Розділ 212

2.1. Поняття електронного документообігу  

Пригадайте, що таке текстовий документ. Які програми призначені  
для роботи з текстовими документами? 

Робота з документами полягає у створенні оптимальних 
умов для всіх різновидів робіт, які можуть бути автоматизо-
вані в офісі, — від моменту створення або отримання доку-
ментів до моменту знищення або передачі в архів. Існують 
обов’язкові вимоги до створення та опрацювання несекрет-
них офіційних документів незалежно від їхнього вигляду. На 
рис. 2.1 наведено загальну схему роботи з документами в ор-
ганізаціях.

В основу забезпечення роботи організації передусім по-
кладено опрацювання документів. Прикладами операцій 
із опрацювання документів, що можуть здійснюватись авто-
матизовано, є друк, пошук, створення звітів, ведення обліку, 
рух у межах організації, створення зв’язку між документами, 
колективне опрацювання документів тощо.

Будь-який файл, повідомлення електронної пошти, сто-
рінка сайта, база даних — все, що викори стовує користувач 
у своїй діяльності, — з технічної точки зору є електронним 
документом (ЕД). Носіями таких документів є засоби збері-
гання даних — від перфокарт до сучасних електронних. 

Реєстрація  
вхідних документів

Створення  
внутрішніх документів

Опрацювання документів

Зберігання  
документів

Передавання  
документів 

Знищення  
документів 

      Розділ 2.  ЕлЕктРонний 
докумЕнтообіг

Слово «документ» походить від 
лат. documentum — зразок, на-
вчальний приклад, взірець. До-
кументування інформації про-
йшло тривалий шлях від доку-
мента, що виник майже одно-
часно з появою писемності, до 
ЕД, історія якого безпосередньо 
пов’язана з виникненням ЕОМ.

Рис. 2.1. Схематичне зображення процесу роботи з документами
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      Розділ 3.  Комп’ютеРні 
публиКації

3.1.  поняття комп’ютерної публікації.  
про грам ні засоби для створення публікацій

Пригадайте, які програмні засоби є в пакеті Microsoft Office.  
У яких програмах опрацьовують текстові дані? Які програмні засоби  
для створення та опрацювання графічних зображень вам відомі?

Як відомо, текстовий документ може містити не тільки 
текст, а й графічні об’єкти — ілюстрації до тексту. Ілюстра-
ції візуалізують інформацію, акцентуюють увагу на певних 
моментах. 

У кожного з вас є досвід створення ли стівок, оголошень, 
запрошень тощо. Усі тримали в руках газети, журнали, 
книжки. Для їх створення можна використовувати знайомі 
вам програмні засоби — текстовий процесор, графічні редак-
тори. Але існують програмні засоби, які спеціально розробле-
ні для створення публікацій. 

Донедавна публікаціями вважали документи, викона-
ні поліграфічним способом. Тепер статус публікацій мають 
також електронні документи, розташовані, зокрема, на веб-
серверах, які можна переглядати за допомогою браузера.

Залежно від способу збереження публікації розподіля-
ють на друковані та електронні (рис. 3.1).

Друковані Електронні

Публікації, відтворені  
на папері

Публікації, збережені  
на електронних носіях,  
розміщені в Інтернеті

Публікації

 

Рис. 3.1

Сьогодні більшість публікацій створюють, редагують 
і фор ма тують, використовуючи ком п’ю терні програми. У та-
кому випадку вживають терміни «ком п’ю терна пуб лікація», 
«електронна публікація».

Публікація (від лат. publico — 
оголошувати публічно) — це 
оприлюднення деяких відомо
стей. Цим терміном назива
ють також єдиний за формою 
та вмістом опублікований до
кумент (твір, видання).

Електронні видання (англ. 
Electronic publication)  — елек
тронний документ (кінцевий 
продукт), що пройшов редак
торськовидавничу обробку, 
призначений для розповсю
дження.

Рис. 3.1. Приклади друкованих 
публікацій

Розділи підручника
  1. Інформаційні технології у суспільстві 
  2. Електронний документообіг 
  3. Комп’ютерні публікації 
  4. Бази даних 
  5. Мережні технології 
  6. Основи інформаційної безпеки
  7. Створення персонального навчального  

середовища
  8. Моделювання
  9. Одновимірні масиви
10. Символьні та рядкові величини
11. Двовимірні масиви
12. Допоміжні алгоритми
13. Розв’язування компетентнісних задач
14. Створення та розробка навчальних проектів

Апарат орієнтування
Наприкінці підручника наведено алфавітний 
покажчик і зміст. 

Комп’ютерний словник містить основ ні  
терміни та означення, наведені у підручнику.

Алфавітний покажчик
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Виділення головного в тексті
У тексті виділено означення, основні поняття 
та твердження, які потрібно запам’ятати,  
а також відомості, на які слід звернути увагу.  
Для цього використано такі позначки: 

 — означення, висновок

 — зверніть увагу 

Комп’ютерний словник
База даних — сховище організованої сукуп
ності даних різного типу, які відображають 
стан об’єктів певної предметної галузі та 
зв’язки між ними.

Вербальна модель — опис об’єкта, процесу, 
явища природною мовою.

Відкритий масив — масив, у розділі var або 
type якого оголошується масив без діапазону 
індексів, вказується лише тип елементів.

Головна діагональ — діагональ масиву, що 
з’єднує лівий верхній елемент з правим ниж
нім.

Двійковий пошук — пошук даних у впорядко
ваному масиві.

Двовимірний масив — структура даних одно
го типу, що складається з фіксованої кілько
сті рядків і стовпців.

Допоміжний алгоритм —  алгоритм, який 
може неодноразово використовуватися в осно
вному алгоритмі.

Експрес-сканування — швидке сканування, 
за допомогою якого сканується оперативна 
пам’ять і системні файли.

Запит — об’єкт бази даних, призначений для 
вибору з таблиці необхідних даних і подання 
їх користувачу у зручній формі.

Запит із параметрами — запит, у процесі ви
конання якого потрібно ввести деякі дані.

Запит на змінення — запит, за допомогою 
якого вносяться зміни у таблиці.

Звіт — об’єкт бази даних, призначений для 
виведення даних у зручному для користувача 
вигляді.

Інформатика — галузь людської діяльності, 
пов’язана з процесами опрацювання інформа
ції за допомогою комп’ютера та середовища їх 
застосування.

Інформаційна культура — здатність і уміння 
людини жити і працювати в інформаційному 
суспільстві.  

Інформаційна модель — вербальний, графіч
ний, математичний, табличний тощо опис 
об’єкта.

Інформаційна система — програмноапарат
ний комплекс для зберігання даних, ви
конання над ними операцій, обумовлених 
специфікою предметної галузі, забезпечення 
зручного графічного інтерфейсу для доступу 
до необхідних даних та їх опрацювання.

Інформаційні процеси — процеси, пов’язані 
з пошуком, збиранням, збереженням, опра
цюванням, передаванням, відображенням 
і захистом інформації.

Інформаційні технології — сукупність мето
дів і способів пошуку, збирання, накопичен
ня, зберігання і опрацювання інформації на 
основі засобів обчислювальної і комунікацій
ної техніки.

Ключ таблиці — стовпець (або кілька стовп
ців), який однозначно ідентифікує рядки.

Комп’ютерна безпека — комплекс заходів, що 
передбачає захист даних від крадіжки, втрати 
і забезпечення надійної роботи комп’ютерної 
системи.

Комп’ютерне моделювання — процес реаліза
ції інформаційних моделей на комп’ютері. 

Комп’ютерні віруси — невеличкі програми, 
що потрапляють у комп’ютер з іншого носія 
даних або комп’ютерною мережею і викону
ють шкідливі дії.

Лінейний пошук даних — пошук даних у ма
сиві, засносований на прямому переборі еле
ментів масиву.

Масив — структурований тип даних, елемен
тами якого мають один тип.

Математична модель — система математич
них рівнянь, формул, числових множин, які 
описують деякі властивості об’єкта, процесу 
або явища.

Метод вибору — метод упорядкування еле
ментів масиву, заснований на пошуку мак
симального (мінімального) елемента і зміни 
місця його розташування.

Моделювання — процес створення моделі.

Модель — сукупність найважливіших влас
тивостей об’єкта, процесу, явища, яка визна
чається метою її створення і може мати різні 
форми вираження.
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Параграфи підручника
Усі параграфи мають уніфіковану структуру.
♦  Матеріал розділено на тематичні блоки — 

невеликими порціями легше сприймати 
інформацію. 

♦  На початку параграфів є посилання на 
матеріал, що необхідно  повторити, або ко-
ротко нагадуються важливі поняття чи тер-
міни.

♦  У кінці параграфів наведено висновки,  
запитання і завдання для закріп лення  
матеріалу.

Проблемні питання
У ході викладання теоретичного матері-
алу за підручником наведено проблемні 
питання для організації інтерактивної 
роботи: наприклад, навчання офісному 
додатку спонукає пригадати можливості 
інших офісних програм, а в процесі на-
вчання теми з колективної роботи над 
спільним документом наводяться питання, 
пов’язані з потребою саме спільної робо-
ти над документом.

2.1. 13

Пригадайте, які роботи з документами вам доводилося виконувати.  
Що ви знаєте про рух документів в організаціях?

У зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних тех-
нологій (ІКТ) більшість робіт із документами сьогодні здій-
снюється за допомогою різноманітних технічних засобів. Так, 
для створення копій паперових документів використовують 
ксерокси, для переведення паперового документа в електрон-
ний вигляд — сканери. Обмін електронними документами 
між структурними підрозділами та між організаціями здій-
снюють по комп’ютерній мережі тощо. 

Документ, що створений, переданий, збережений на 
електронному носії у вигляді файла відповідного формату, 
є електронним документом (ЕД). 

   Електронний документ — документ, інформацію в яко-
му зафіксовано у вигляді електронних даних, включаючи 
обов’язкові реквізити документа. 

Офіційний ЕД має обов’язкові реквізити, без яких він не 
може бути підставою для обліку й не матиме юридичної сили.

ЕД обов’язково повинен мати електронний цифровий 
підпис, призначений для ідентифікації особи, яка підписала 
електронний документ (рис. 2.2). Це особливий реквізит до-
кумента, який дозволяє встановити відсутність спотворення 
інформації в електронному документі та який формується 
за спеціальними правилами криптографічного перетворення 
даних.

   Оригіналом ЕД вважають електронний примірник доку-
мента з обов’язковими реквізитами, у тому числі з елек-
тронним підписом.

ЕД може бути створений, опрацьований, збережений, 
переданий і прийнятий за допомогою засобів інформацій-
них, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних 
систем або шляхом надсилання електронного носія, на яко-
му міститься цей документ. ЕД також можна переглядати на 
екрані або на папері у формі, придатній для сприймання його 
змісту людиною.

   Електронний документообіг (обіг електронних доку-
ментів) — сукупність процесів створення, опрацювання, 
відправлення, передавання, одержання, зберігання, ви-
користання та знищення електронних документів, які 
виконуються із застосуванням перевірки цілісності та 
у разі необхідності — з підтвердженням факту одержан-
ня таких документів. 

Порядок обміну ЕД, правовий 
статус електронного цифрово-
го підпису та відносини, що ви-
никають під час використання 
електронного цифрового підпи-
су, визначено Законами України 
«Про електронні документи та 
електронний документообіг», 
«Про електронний цифровий 
підпис», а також низкою норма-
тивно-правових актів.

Скорочення часу на обмін 
документами між підрозді-
лами та організаціями

Переваги роботи з елек- 
т ронними документами

Автоматизація потоків  
документів

Створення, управління, 
опрацювання, розповсю-
дження документів

Рис. 2.2. Електронний підпис — 
обов’язковий атрибут електронного 
документа

1.3. 9

Спочатку слово «культура» 
(від лат. colo, colere — виро-
щувати, доглядати, обробляти; 
culturare — вирощений, дове-
дений до досконалості) стосу-
валося землеробства. Та згодом 
стало вживатись у ширшому 
значенні — щодо духовно-
практичної діяльності людини. 

1.3. �Поняття�інформаційної�культури� 
й�інтелектуальної�власності�

Поясніть, що означають поняття «культура», «культура мовлення», «художня 
культура». Як розвиток інформаційних технологій вплинув на розвиток 
людини, на її культуру?

Інформатизація суспільства впливає на всі сфери жит-
тєдіяльності людини, на розвиток її загальної культури, зба-
гачує її новою складовою — інформаційною культурою. 

   Інформаційна культура як елемент загальної культу-
ри людини є характеристикою особистості, яка прояв-
ляється в умінні цілеспрямованої роботи з інформаці-
єю, знанні нових засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій, морально-етичних норм під час створення 
й використання інформаційних матеріалів. 

Інформаційна культура визначає здатність і вміння лю-
дини жити й працювати в інформаційному суспільстві.

   Рівень сформованості інформаційної культури залежить 
від інформаційної грамотності людини — певного 
рівня знань щодо можливостей інформаційних і ко-
мунікаційних технологій та вміння їх використовувати 
в процесі роботи з інформацією для розв’язування різ-
номанітних задач у своїй життєдіяльності.

Інформаційна грамотність, інформаційна куль тура люди-
ни впливають на її навчання, роботу, на успішне існування  
в інформаційному суспільстві (рис. 1.6). Сьогодні велику роль  
відіграє інформаційна компетентність, яку також називають ІКТ-
компетентні стю (від ІКТ — інформаційно-комунікаційні техно-
логії). У широкому розумінні — це обізнаність у світі інформації.

   ІКТ-компетентність — це здатність особи самостійно 
шукати, аналізувати, опрацьовувати та передавати ін-
формацію з використанням ІКТ та доцільно використо-
вувати її у своїй життєдіяльності.

ІКТ-компетентність учнів складають:
 • уміння доцільно використовувати ІКТ в навчанні та по-

всякденному житті;
 • уміння розробляти інформаційні моделі, реалізовувати 

їх за допомогою ІКТ, досліджувати, аналізувати отрима-
ні результати й робити правильні висновки;

 • практичні навички володіння ІКТ;
 • знання основних правил і дотримання етичних норм 

у процесі використання ІКТ та участі в публічних дис-
кусіях, соціальних мережах тощо.

ключові — спрямовані 
на соціально продуктивну 
діяльність

Види компетентностей

базові — застосовуються 
у певній професійній  
сфері

спеціальні — призначені 
для конкретних дій

Рис. 1.6. Інформаційна грамотність — 
необхідна складова освіти
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показник вказує, скільки кольорових відтінків може розпіз-
нати сканер, і вимірюється в бітах. Сучасні сканери характе-
ризуються 48-бітною глибиною кольору, тобто можуть розпіз-
нати 248 кольорових відтінків. 

Для сканування можна встановлювати один із трьох ре-
жимів: кольоровий, відтінки сірого, чорно-білий.

Швидкість сканування вимірюється в кількості сторі-
нок, які сканер може просканувати за одну хвилину або, на-
впаки, в кількості секунд, потрібних сканеру для опрацюван-
ня однієї сторінки.

До характеристик сканера можна віднести і розмір по-
верхні для розміщення документа, що обмежує розмір папе-
ру, з якого можна відсканувати дані. 

При під’єднанні сканера до комп’ютера треба встановити 
та налаштувати драйвер сканера. Сучасні операційні системи 
дають змогу автоматизувати цей процес. Ознайомимося з ал-
горитмом під’єднання сканера до ком п’ютера (ОС Windows 8).

Алгоритм під’єднання сканера до ком п’ютера

1 Під’єднайте сканер до комп’ютера (зазвичай через порти 
USB), до живлення та ввімкніть кнопку живлення на ска-
нері, якщо вона існує. Комп’ютер розпізнає сканер як но-
вий пристрій і запустить драйвер сканера. Якщо з якихось 
причин комп’ютер не бачить сканер, вручну пропишіть 
місцезнаходження драйвера й запустіть його в роботу.

2 На скло сканера покладіть документ для сканування 
(вниз текстом або картинкою). 

3  Відкрийте вікно Панель керування, виберіть Пристрої та 
принтери. У вікні, що відкриється, в розділі Принтери ви-
беріть пристрій (рис. 2.6). Зелена галочка біля присторою 
показує, що саме він вибраний для друку і сканування — 
«за замовчуванням».

4 Викличте контекстне меню для пристрою (рис. 2.7) та 
виберіть команду Почати сканування.

5 У вікні, що відкрилося, налаштуйте параметри сканування 
(рис. 2.8):

•• формат• кольору — у прикладі вибрано кольорове зобра-
ження; 

•• тип• збереженого• графічного• файла — JPG (можна вибра-
ти один із типів: .bmp, .jpg, .png або .tif);

•• роздільну• здатність• — 300 dpi; 
•• яскравість• і• контрастність (збільшити за потреби). 

6 Після налаштування параметрів почніть сканувати, 
клацнувши кнопку Сканувати.

7 Збережіть відскановане зображення у файлі — введіть 
ім’я файла у вікні, яке з’являється після завершення 
сканування. 

8 Запустіть команду Попередній перегляд для перегляду 
від сканованого зображення.

Матриця сканера — це той світ-
лочутливий елемент, який при-
ймає світло, відбите від об’єкта 
сканування. Оскільки в основі 
принципу дії оптичних сканерів 
лежить застосування фотоеле-
ментів для перетворення сиг-
налів, отриманих унаслідок від-
биття світла від оригіналу, влас-
тивості матриці суттєво вплива-
ють на характеристики сканера 
взагалі.

Іноді за типом матриці назива-
ють і типи сканерів: CIS-сканери 
(Contact Image Sensor — контакт-
ний датчик зображення), CCD-
сканер (Charge-Coupled Device — 
пристрій із зарядовим зв’язком 
(ПЗЗ)). 

Рис. 2.5. Сканери 
та багатофункціональні 
комплекси
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Рис. 2.6. Вікно пристроїв із під’єднаним пристроєм

Зелена галочка на рисунку 
показує нам статус прин-
тера (+ сканера), що саме 
цей принтер є «Принте-
ром за замовчуванням»

Рис. 2.8. Налаштування 
параметрів сканування

 Запитання для перевірки знань

1 Які пристрої призначені для введення тек-
стових і графічних даних у комп’ютер?  

2 Яку роль відіграють сканери в процесі до-
кументообігу?

3 У якому форматі зберігаються відскановані 
документи? 

4 Назвіть характеристики сканерів.
5 На що впливає така характеристика скане-

ра, як глибина кольору?
6 Чи є різниця між файлами, в яких зберіга-

ється один і той же документ після скану-
вання та фотографування?

Рис. 2.7. Контекстне меню сканера

Рисунки на підтримку теорії
Стиль викладання теоретичного матеріалу в підручни-
ку є достатньо легким, доступним для розуміння учня-
ми у тому числі й завдяки великій кількості ілюстрацій. 

Рисунки як самостійне  
джерело інформації
Рисунки мають змістовні підписи, 
полегшують моделювання про-
блемних ситуацій, зміцнюють між-
предметні зв’язки, стимулюють 
інтерес учнів до навчання.
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Ознайомимося зі списком команд режиму перекладання: 
 • запуск послуги онлайн-перекладання (для всього доку-

мента); 
 • режим миттєвого перекладання; 
 • режим запуску області завдань Довідкові  матеріали 

(рис. 2.13) для налаштування параметрів перекладання 
та перегляду результату. 
Відкривають область завдань Довідкові матеріали також із 

контекстного меню для виділеного тексту й вибором з нього 
команди Переклад. 

Область завдань Довідкові матеріали призначено для: 

 • вибору мови, з якої перекладають і на яку необхідно пе-
рекласти текст (зона Переклад зі списками вибору мов); 

 • перегляду перекладеного тексту;
 • вибору режиму вставлення перекладеного тексту: замі-

стити виділений текст або скопіювати і вставити нада-
лі у будь-яке місце документу (запускається командою 
 Вставити);

 • перевірки правопису. 

Рис. 2.13. Команди області 
завдань Довідкові матеріали

 Запитання для перевірки знань. Завдання

1 Як ви розумієте словосполучення «автомати-
зований переклад», «машинний переклад»?

2 Навіщо потрібні програми-перекладачі?

3 Які технології використано в програмах-пе-
рекладачах? 

4 Назвіть команди алгоритму перекладання 
тексту.

5 Як викликають вікно Довідкові матеріали?

6 Наведіть приклади тексту, переклад якого 
можна автоматизувати, та приклад для пе-

рекладання людиною (поміркуйте над таким 
прикладом: «За піщаною косою сірий косий 
впав під гострою косою косої баби з косою»).

 Перекладіть наведений текст на одну 
з іноземних мов. Покажіть переклад 
вчителю іноземної мови.

Історія українського народу дуже давня й роз-
повідає про основну рису українців — любов 
до свободи та волі. Вона знайшла своє відо-
браження не тільки в історичних докумен-
тах, а й у піснях та художніх творах. 

Рис. 2.12. Стрічка Рецензування: запуск команди ПерекластиРисунки на підтримку 
практики
Рисунки демонструють еле-
менти інтерфейсу програм, 
які вивчаються, ілюструють 
орієнтовний результат  
роботи.

Алгоритми виконання
Наявність алгоритмів з покроковим описом дозволяє 
учням самостійно виконувати аналогічні завдання. 

Розділ 218

2.3. �Програмне�забезпечення�електронного�
документообігу�

Відсканували два аркуші: один із фотографією, другий із віршем.  
Чи будуть відрізнятися формати збережених після сканування файлів?

Процес переведення текстового паперового документа 
в електронну форму складається з етапів сканування, роз
пізнавання, перевірки електронного варіанта на відповідність 
паперовому та збереження. Для цього існують спеціальні апа
ратні та програмні засоби.

   Програми розпізнавання тексту — програмні засо
би, призначені для перетворення тексту, відсканованого 
з паперового носія в електронний документ.

Вікна програм розпізнавання мають типовий вигляд ві
кон офісних програмних засобів: заголовок, рядок меню, па
нелі інструментів і робочу зону. 

На рис. 2.9 наведено вікно програми розпізнавання 
CuneiForm, яке містить інструменти, призначені для виконан
ня всіх етапів перетворення паперового документа в електрон
ний — від сканування до отримання текстового документа. 
Такі самі інструменти є в усіх програмах розпізнавання. 

Найбільш популярними про
грамами розпізнавання тексту 
є ABBYY Fine Reader, Solid Con
verter PDF, CuneiForm (безкош
товне програмне забезпечен
ня), Microsoft Office Document 
Imaging. Існує online версія 
програми ABBYY Fine Reader, 
що дає можливість безкоштов
но розпізнати і зберегти текст. 

Рис. 2.9. Панель інструментів програми CuneiForm

Файл    Правка    Вигляд    Розпізнання    Вікно    Довідка    Зображення

Задачі Сканування Виділення 
текстових 
сегментів

Розпізнавання Збереження
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2.3. 19
У робочій зоні містяться вікна документа, який підлягає 

розпізнаванню, та текстового документа  після розпізнавання. 

... Для розпізнавання програма розбиває загальне зо-
браження на окремі сегменти (інструмент «виділення ткстових 
областей»), адже графічні зображення (ілюстрації) розпізнава-
ти непотрібно. Такий процес називається сегментацією. Але 
текстові сегменти краще виділяти самостійно запуском розпіз-
навання (особливо це стосується сторінок із текстом у дві або 
більше колонок, з підписами до ілюстрацій тощо), для цього 
на панелі інструментів виділення сегментів є інструменти ви-
ділення як текстового фрагмента, так і графічного. ... 

Після виконання команди Розпізнати (інструмент Розпіз
навання) у вікні Текст відображається розпізнаний текст. Сим-
воли, графічні зображення, які програма не може однозначно 
визначити, в текстовому документі позначено кольором, який 
відрізняється від кольору решти символів (рис. 2.10). 

Якщо у вік ні Текст неправильно відображаються сим-
воли (наприклад, на місці деяких літер стоїть символ «?»), 
це означає, що поточний шрифт не підтримується обраною 
мовою розпізнавання. Необхідно змінити тип шрифта на за-
кладці Оформлення (меню Властивості — Параметри) у групі 
Шрифти і розпізнати документ заново.

У вікні Текст можна працювати, як і в будь-якому тек-
стовому редакторі, — виділяти, видаляти, копіювати фраг-
менти тексту, вставляти текст. Тобто з розпізнаним після 
сканування текстом працюють ще до збереження. Відскано-
ваний документ можна зберігати як файл rtf (із графічними 
об’єктами); txt (тільки текст без графічних зображень, таб-
лиць); htm (гіпертекстова сторінка).

    Програми розпізнавання містять словники для вико
нання функції перевірки тексту на помилки.

Під час сканування книги використовують пакетний 
режим: спочатку сканують всі сторінки — за допомогою ко-
манди Сканувати кілька сторінок із меню Файл, а надалі всі 
їх розпізнають, скориставшись командою Розпізнати з меню 
Процес.

Для рішення складніших про
блем у сфері розпізнавання ви
користовуються, як правило, ін
телектуальні системи розпізна
вання, такі як штучні нейронні 
мережі.

 Запитання для перевірки знань. Завдання

1 Яке призначення програм розпізна ван
ня тексту?  

2 Які програми розпізнавання ви знаєте?

3 Поясніть, навіщо відсканований текст 
роз бивають на сторінки? 

4 Чи можна опрацьовувати програмою 
розпізнавання кілька сторінок тексту?

5 Як виділити область, яка має бути 
в розпізнаному документі незмінною 
(як фото)?

6 У яких форматах можна зберегти роз
пізнаний текстовий документ?

Рис. 2.10. Результат розпізнавання 
текстового документа

Рис. 2.6. Піктограми деяких 
програм розпізнавання тексту

Закріплення нового матеріалу
Розділ 222

Ознайомимося зі списком команд режиму перекладання: 
 • запуск послуги онлайн-перекладання (для всього доку-

мента); 
 • режим миттєвого перекладання; 
 • режим запуску області завдань Довідкові  матеріали 

(рис. 2.13) для налаштування параметрів перекладання 
та перегляду результату. 
Відкривають область завдань Довідкові матеріали також із 

контекстного меню для виділеного тексту й вибором з нього 
команди Переклад. 

Область завдань Довідкові матеріали призначено для: 

 • вибору мови, з якої перекладають і на яку необхідно пе-
рекласти текст (зона Переклад зі списками вибору мов); 

 • перегляду перекладеного тексту;
 • вибору режиму вставлення перекладеного тексту: замі-

стити виділений текст або скопіювати і вставити нада-
лі у будь-яке місце документу (запускається командою 
 Вставити);

 • перевірки правопису. 

Рис. 2.13. Команди області 
завдань Довідкові матеріали

 Запитання для перевірки знань. Завдання

1 Як ви розумієте словосполучення «автомати-
зований переклад», «машинний переклад»?

2 Навіщо потрібні програми-перекладачі?

3 Які технології використано в програмах-пе-
рекладачах? 

4 Назвіть команди алгоритму перекладання 
тексту.

5 Як викликають вікно Довідкові матеріали?

6 Наведіть приклади тексту, переклад якого 
можна автоматизувати, та приклад для пе-

рекладання людиною (поміркуйте над таким 
прикладом: «За піщаною косою сірий косий 
впав під гострою косою косої баби з косою»).

 Перекладіть наведений текст на одну 
з іноземних мов. Покажіть переклад 
вчителю іноземної мови.

Історія українського народу дуже давня й роз-
повідає про основну рису українців — любов 
до свободи та волі. Вона знайшла своє відо-
браження не тільки в історичних докумен-
тах, а й у піснях та художніх творах. 

Рис. 2.12. Стрічка Рецензування: запуск команди Перекласти

3.3. 31

Вікно програми Microsoft Publisher містить стандартні еле-
менти вікон додатків Microsoft Office: рядок заголовка, стріч-
кову панель, робочу область. 

Рис.3.5. Інтерфейс програми Microsoft Publisher 2010

 Запитання для перевірки знань

1 Як запустити програму Microsoft Publisher 
на виконання?

2 Як створити нову публікацію?

3 Де можна знайти шаблони публікацій? 

4 Назвіть елементи вікна програми Microsoft 
Publisher.

5 Як змінити макет вже створеної публікації?

6 Для чого використовують направляючі під 
час макетування сторінки? Поясніть на 
прикладах.

 Завдання для самостійного виконання

1 Запустіть програму Microsoft Publisher.

2 У вікні, що відкрилося, виберіть шаблон 
публікації (наприклад, вітальні листівки).

3 У вікні, що відкрилося, виберіть макет лис-
тівки (наприклад, день народження).

4 У текстовий блок уведіть привітання другу 
з днем народження.

5 Збережіть публікацію у форматі Publisher, 
вибравши необхідну папку.

Запитання для перевірки знань
До кожного параграфа наведено велику 
кількість запитань для самоконтролю. 
Шукаючи відповіді на них, учні зможуть 
закріпити вивчене, оцінити рівень своїх 
знань з певної теми.

Диференціація навчання
Різнорівневі запитання для перевірки 
знань і завдання для самостійного ви-
конання відповідають різним рівням на-
вчальних досягнень:

 — початковий і середній рівні;

 — достатній рівень;

 — високий рівень.

Завдання для самостійного 
виконання

Завдання спрямовані на підтримку 
теорії, вдосконалення навичок учнів 
у користуванні програмним забезпе-
ченням, набуття досвіду самостійного 
вибору джерел інформації, форму-
вання інформаційної культури.

Вправи практичного спрямування
Такі вправи допоможуть учням зорієнту-
ватися в реаліях сучасного життя —  
інформаційних технологіях, інтернет-
сервісах, набути вміння захищати дані  
від інтернет-небезпек тощо.
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Додатковий матеріал підручника

Інформація для допитливих
Частина теоретичного матеріалу винесена  
на поля. Зазвичай це стосується поглиб-
леного вивчення деяких тем, а також ма-
теріалу, призначеного для підвищення 
мотивації учнів до вивчення інформатики 
та їх пізнавальної активності, розширення 
світогляду. 

Розділ 326

Електронні публікації створюють у середовищі програм-
них засобів, призначених для створення сайтів, блогів тощо. 
Для підготовки друкованих публікації викори стовують ви-
давничі системи — комплекс апаратних і програмних скла-
дових (рис. 3.2).

Видавнича система

Апаратна складова Програмна складова

ПК, принтер, копіювальний  
апарат, сканер, графічний  

планшет, фото- та відеотехніка

Спеціальні програми  
для верстки  

публікації

Рис. 3.2

Часто видавничими системами називають тільки програ-
ми з підготовки текстових документів для поліграфії. 

В публікаціях велика увага приділяється взаємному 
розміщенню текстового матеріалу та ілюстрацій до нього.

   Макетом публікації є зразок розміщення текстових та 
графічних об’єктів публікації.

   Версткою називають процес компонування текстового 
та ілюстративного матеріалу відповідно до розроблено-
го макету публікації з дотриманням принципів дизайну 
та технічних вимог. 

Підготовлені до друку публікації (оригінал-макети) на-
правляють до поліграфічних підприємств.

Прикладами професійних програмних засобів верстки 
є QuarkXPress, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Microsoft Publisher 
тощо. Є й інші настільні видавничі си стеми: Page Plus, Avery 
DesignPro, Paraben’s Label Builder тощо.

   Видавничу систему називають настільною (від англ. 
desktop publishing — настільні публікації), оскільки її ви-
користовують у персональних комп’ютерах, складові 
яких можна розмістити в офісі на одному столі. 

Настільні видавничі системи забезпечують (рис. 3.3):
 • опрацювання й форматування текстових і графічних 

об’єктів;
 • імпортування об’єктів із інших програм;
 • попередній перегляд публікації на екрані монітора 

з ураху ванням характеристик пристрою друку;
 • можливість друку публікацій кожним кольором окремо;
 • збереження публікації у файлах різних форматів;
 • створення макетів публікацій;
 • розробку сторінок для веб-сайтів тощо.

Першою настільною видавничою 
системою є програма PageMaker 
компанії Aldus (1985 рік). Формат 
графічних файлів tiff, розробле-
ний Aldus разом із Microsoft, сьо-
годні є стандартом у видавничій 
справі. Надалі компанія стала 
частиною корпорації Adobe, 
а програмний засіб отримав на-
зву Adobe PageMaker.

У 1986 році розроблено про-
граму Ventura Publisher для 
комп’ютерів із операційною си-
стемою MS-DOS.

У 2002 році розроблено си-
стему Adobe InDesign, в сере-
довищі якої створюють публі-
кації як для виведення на друк, 
так і для розміщення в Інтер-
неті. В системі також є можли-
вість створення pdf-документів, 
флеш-роликів.

Рис. 3.2. Настільна видавнича 
система

Рис. 3.4. Піктограми деяких 
видавничих систем

Українознавче наповнення
Підручник містить відомості й рисунки 
про внесок науковців України у вітчизняну  
й світову науку, що стимулює пізнаваль-
ний інтерес, сприяє вихованню національ-
ної свідомості.

3.1. 25

      Розділ 3.  Комп’ютеРні 
публиКації

3.1.  поняття комп’ютерної публікації.  
про грам ні засоби для створення публікацій

Пригадайте, які програмні засоби є в пакеті Microsoft Office.  
У яких програмах опрацьовують текстові дані? Які програмні засоби  
для створення та опрацювання графічних зображень вам відомі?

Як відомо, текстовий документ може містити не тільки 
текст, а й графічні об’єкти — ілюстрації до тексту. Ілюстра-
ції візуалізують інформацію, акцентуюють увагу на певних 
моментах. 

У кожного з вас є досвід створення ли стівок, оголошень, 
запрошень тощо. Усі тримали в руках газети, журнали, 
книжки. Для їх створення можна використовувати знайомі 
вам програмні засоби — текстовий процесор, графічні редак-
тори. Але існують програмні засоби, які спеціально розробле-
ні для створення публікацій. 

Донедавна публікаціями вважали документи, викона-
ні поліграфічним способом. Тепер статус публікацій мають 
також електронні документи, розташовані, зокрема, на веб-
серверах, які можна переглядати за допомогою браузера.

Залежно від способу збереження публікації розподіля-
ють на друковані та електронні (рис. 3.1).

Друковані Електронні

Публікації, відтворені  
на папері

Публікації, збережені  
на електронних носіях,  
розміщені в Інтернеті

Публікації

 

Рис. 3.1

Сьогодні більшість публікацій створюють, редагують 
і фор ма тують, використовуючи ком п’ю терні програми. У та-
кому випадку вживають терміни «ком п’ю терна пуб лікація», 
«електронна публікація».

Публікація (від лат. publico — 
оголошувати публічно) — це 
оприлюднення деяких відомо
стей. Цим терміном назива
ють також єдиний за формою 
та вмістом опублікований до
кумент (твір, видання).

Електронні видання (англ. 
Electronic publication)  — елек
тронний документ (кінцевий 
продукт), що пройшов редак
торськовидавничу обробку, 
призначений для розповсю
дження.

Рис. 3.1. Приклади друкованих 
публікацій

2.2. 15

Для опрацювання ЕД використовують різні апаратні за-
соби: комп’ютери, об’єднані в мережу, для передавання та 
сумісного опрацювання документів, принтери для виведення 
документів на друк, а також пристрої для копіювання, роз-
множення, ламінування та знищення документів.

Для переведення паперового документа в електронну 
форму використовують різні апаратні та програмні засоби 
(рис. 2.4).  Процес переведення паперового документа в елек-
тронну форму називають скануванням. 

   Сканер (від англ. scanner, scan — пильно розглядати) — 
пристрій для створення електронної копії тексту та гра
фічних зображень, поданих на папері.

За способом сканування сканери поділяють на планшет-
ні, аркушопротяжні, ручні, барабанні, слайдові, планетарні. 
Найпоширенішими є планшетні сканери. Їх механізм вміще-
но в герметичний корпус зі склом зверху, на якому й розмі-
щують об’єкт для сканування (наприклад, аркуш паперу або 
розворот книги) сканованою поверхнею вниз. 

... Під склом рухається лампа, яка освітлює сканований 
аркуш, і вузьке дзеркало. Воно постійно змінює кут нахилу 
так, щоб відбите від об’єкта світло потрапляло на лінійку фо-
топриймачів. Сигнал із них перетворюється на цифрові коди, 
які й передаються в комп’ютер. За кожен крок двигуна, який 
керує рухом лампи, сканується смужка об’єкта, а драйвер 
сканера перетворює зображення в коди. ...

Планшетні сканери існують як окремі пристрої, так 
і в складі багатофункціональних комплексів: принтер — ксе-
рокс — сканер. Такі комплекси є найбільш поширеними. 

Назви сканерів складаються з назв фірм, які їх випус-
кають. Найбільш відомими є Xerox, Hewlett Packard (НР), 
Canon, Konica Minolta.

Пригадайте, що таке роздільна здатність принтера, роздільна здатність 
екрана монітора.

Основними характеристиками сканера є оптична роз-
дільна здатність, глибина кольору, швидкість сканування, 
формат сканованого документа. 

Оптична роздільна здатність вимірюється в точках на 
дюйм — dpi. Зрозуміло, що чим більша роздільна здатність 
сканера, тим якісніші зображення можна отримати. Так, для 
сканування друкованого тексту достатньо встановити 300 dpi, 
що становить приблизно 12 точок на міліметр (значення 600 
і 1200 dpi дають дуже гарний результат сканування).

Глибина кольору відіграє дуже важливу роль у випад-
ку, коли потрібно відсканувати кольорове зображення. Цей 

Поява електронної документації 
є основною рисою розвитку ін
формаційного суспільства. У кра
їнах Європи та в США багато ро
ків працює електронна система 
обігу документів. В Україні впро
вадження цих світових тенден
цій (офіційно з 2003 року) стає 
дедалі більш актуальним, у пер
шу чергу у сфері надання послуг.

Історія сканера починається 
в 1857 році, коли було винайдено 
апарат «пантелограф». У 1902 ро
ці німецький фізик Артур Корн 
одержав патент на технологію фо  
тоелектричного сканування, яка 
стала основою сучасних факсів та 
інших скануючих приладів.

Рис. 2.4. Результат сканування 
паперового документа

Матеріал у вигляді таблиць і схем
Навчальний матеріал супроводжено схе-
мами і таблицями, що дає змогу наочно 
ілюструвати його зміст. Матеріал, поданий 
таким чином, полегшує сприйняття нової 
інформації. 
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Практична робота № 2 
 Тема.  Сканування графічних зображень (малюнків, ілюстрацій, фото графій, схем тощо). 

Використання програм оптичного розпізнавання тексту.
 Завдання:   відсканувати документ та розпізнати в різний спосіб.
 Обладнання:  комп’ютер зі встановленим програмним засобом для розпізнавання тексту; ска-

нер; документи для сканування; файли з відсканованими документами. 

�Примітка. Бажано підготовити два документи: один із текстом в одну ко
лонку — назвемо його файл1, а другий із текстом у кілька колонок та ілю
страціями в тексті — файл2.)

Хід роботи

Під� час� роботи� з� комп’ютером� дотримуйтесь� правил� безпеки.

1 Відкрийте програму розпізнавання тек
сту, дотримуючись вказівок учителя.

2 Відкрийте файл1, який є результатом 
сканування першого документа.

3 Виберіть команду виділення фрагментів 
тексту.

4 Виберіть команду Розпізнати.

5 Збережіть отриманий документ. 

6 Відкрийте файл2, який є результатом 
сканування другого документа. 

7 Запустіть команду автоматичного виді
лення текстових сегментів, розпізнайте 
та збережіть документ.

8 Поверніться у вікно виділення фраг
ментів.

9 Виділіть текстовий фрагмент однієї з ко
лонок тексту за допомогою маніпулятора 
«миша» — так, як виділяють прямокутні 
фрагменти в середовищі текстових редак
торів.

10 Розпізнайте виділений фрагмент. 

11 Збережіть отриманий документ.

12 Закрийте програму. Проаналізуйте якість 
розпізнавання тексту в трьох отриманих 
документах. 

 Зробіть висновки: в яких випадках 
можна запускати автоматичне виділен
ня сегментів, а в яких краще виділя
ти сегменти за допомогою маніпулятора 
«миша».

2.4.  Програми автоматизованого перекладу  
текстів

Поміркуйте, чи можна створити робота, що володіє багатьма мовами. Якщо 
так, то де його можна використовувати?

Робота з документами в організації не обмежується пере
веденням паперових документів в їх електронний аналог. Чи
мало організацій мають закордонних партнерів, що зумовлює 
потребу в перекладі тексту документа на інші мови. Такий 
переклад можна доручити не лише професійному переклада
чу, а й комп’ютерним програмам.

   Автоматизованим перекладом називається процес 
перекладання тексту документа з однієї мови на іншу, 
який здійснюється спеціальними програмами. Цей про-
цес ще називають машинним перекладомРис. 2.11 

2.4. 23

Практична�робота�№�3 
 Тема.  Використання програм автоматизованого перекладу  текстів.
 Завдання:  перекласти текст за допомогою програми, порівняти машинний переклад з власним.
 Обладнання:  комп’ютер зі встановленою програмою для автоматизованого перекладу тексту, 

текстовий файл із віршами українських письменників та їх переклад на одну з 
іноземних мов.

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

Хід роботи

1	 Відкрийте	 Microsoft Word.

2	 Введіть	 фразу	 «Шановний друже»	 і	 виді-
літь	 її.

3	 На	 стрічці	 рецензування клацніть	 кнопку	
Переклад.	

4	 У	 вікні,	 що	 відкриється,	 виберіть	 коман-
ду	 Перекласти виділений текст.	 В	 області	
робочого	 поля	 з’явиться	 область	 завдань	
Довідкові матеріали.	

5	 У	 зоні	 Переклад області	 завдань	 Довідкові 
матеріали виберіть	 мову,	 на	 яку	 ви	 пере-
кладатимете	 звертання	 до	 друга.	

6	 Із	 списку	 Вставити	 виберіть	 команду	 Вста-
вити —	 і	 ви	 побачите	 у	 своєму	 документі	
перекладену	 фразу.	

7	 Наберіть	 у	 робочому	 полі	 такий	 текст:

	 Історія українського народу дуже давня 
й розповідає про основну рису україн-
ців	 — любов до свободи та волі. Вона 
знайшла своє відображення не тільки 
в	 історичних документах, а й у піснях 
та художніх творах. 

8	 Перекладіть	 набраний	 текст	 на	 інозем-
ну	 мову,	 яку	 ви	 вивчаєте,	 і	 порівняй-
те	 з	 вашим	 перекладом	 (див.	 домашнє	
завдання	 до	 §	 2.4).	 Чи	 збігається	 пере-
кладений	 вами	 текст	 і	 текст,	 отрима-
ний	 після	 машинного	 перекладу? 

9	 Перекладений	 текст	 перекладіть	 на	 будь-
які	 іноземні	 мови,	 а	 останній	 отриманий	
варіант	 —	 на	 українську.	 Наприклад,	
послідовність	 мов	 перекладу	 може	 мати	
такий	 вигляд:

	 українська → англійська → польська → ні-
мецька → українська.

	 	 Чи	 отримали	 ви	 початковий	 текст?	
Чи	 задовольняє	 вас	 остаточний	 варіант?	
Як	 ви	 вважаєте,	 чому	 отримано	 саме	 та-
кий	 результат?

10	 Завантажте	 файл	 із	 віршем	 Т.	 Г.	 Шев-
ченка.	 Якщо	 такого	 файлу	 на	 вашому	
диску	 немає,	 відкрийте	 новий	 документ	
та	 введіть	 текст:

Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.

11	 Перекладіть	 текст	 на	 англійську	 мову	
й	 порівняйте	 з	 перекладом	 Івана	 Федоро-
вича	 Вив’юрського,	 відомого	 під	 іменем	
Джон	 Вір.

The mighty Dnieper roars and bellows,
The wind in anger howls and raves,
Down to the ground it bends the willows,
And mountain — high lifts up the waves.

12	 Відкрийте	 новий	 документ	 і	 наберіть	
текст,	 який	 містить	 відомості	 про	 вас:

Мене звати (ім’я та прізвище).
 Я народився (народилась) у (місце й да-
та народження).
 Я навчаюсь у (назва навчального за-
кладу).

13	 Перекладіть	 текст	 на	 англійську	 мову,	
а	 потім	 навпаки	 —	 на	 українську.	 Збе-
режіть	 документ.

	 Зробіть висновки:	 який	 текст	 переклада-
ється	 автоматично	 без	 спотворень;	 пере-
клад	 якого	 тексту	 потребує	 редагування	
людиною;	 переклад	 якого	 тексту	 необ-
хідно	 повністю	 доручити	 людині.

Структура практичної роботи
Підручник містить 26 практичних робіт, визначених 
програмою. Кожна робота містить:
♦  перелік необхідного програмного забезпечення
♦  правила безпеки під час роботи за комп’ютером
♦ поетапний хід роботи
♦  висновки

Зв’язок теорії з практикою
♦  Практичні роботи формують навички 

роботи за комп’ютером із певним 
програмним забезпеченням, спри-
яють засвоєнню теоретичних знань 
шляхом їх застосування на практиці, 
розвитку дослідницьких навичок.

♦  У багатьох розділах вміщено компе-
тентнісні задачі, в ході роз в’язування 
яких формуються основні компетент-
ності ХХІ століття.

♦  Навчальний матеріал спрямовано 
на підготовку учнів до професійного 
самовизначення та життя в сучасно-
му інформаційному суспільстіві.

Аналіз отриманих результатів
У кожній практичній роботі наведено запитання 
для формулювання висновків.
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враховує сучасні тенденції правового регулювання як тради
ційних, так і нових об’єктів авторського права — наприклад, 
комп’ютерних програм, баз даних.

У навчальному процесі користувач може використовува
ти матеріал без згоди автора: цитувати, використовувати пра
вомірно опублікований твір як ілюстрації (в рефератах тощо), 
але з обов’язковим посиланням на автора і джерело.

 Запитання для перевірки знань

1 Поясніть поняття інформаційної культу-
ри особистості.  

2 Поясніть сутність інтелектуальної влас-
ності. 

3 Від чого залежить формування інформа-
ційної культури особи?

4 Як ви розумієте ІКТ-компетентність 
учня? 

5 Назвіть шляхи використання інформа-
ційних технологій в освіті.

6 Що спричинило виникнення права інте-
лектуальної власності?

Практична робота № 1 
 Тема. Освітні інформаційні ресурси й системи.
 Завдання:  ознайомитися з освітніми інформаційними ресурсами, навчитися користуватися 

пошуковими системами.
 Обладнання: комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтесь правил безпеки.

1 Визначте, чи є на форумі інформа
тиків України (informatic.org.ua) поси
лання на сайт вашої школи (Голов-
на → Корисні сайти → Сайти шкіл). 

2 Визначте, які освітні інформаційні ре
сурси знаходяться на сайті вашої шко
ли або на іншому за вказівкою вчителя.

3 Ознайомтеся з навчальними мульт
фільмами на сайті форуму (Голов-
на → Допомога користувачам → На-
вчальні мультфільми).

4 На сайті Інституту модернізації зміс
ту освіти МОН України (imzo.gov.ua) 
ознайомтеся з переліком електронних 
версій підручників (Освіта → Середня 
освіта і підручники → Електронні версії 
підручників). Чи є серед них такі, яки
ми користуєтеся ви?

5 Ознайомтеся з переліком олімпіад та 
конкурсів на сайті «Острів знань» 
(ostriv.in.ua): На головну → Школа → 
→ Для розумників → Олімпіади та кон-
курси. Про які з них ви не знали? 

6 На сайті компанії «Розумники» 
(rozumniki.net) перегляньте перелік 
електронних підручників з інформати
ки для 9 класу. На сайті e-pidruchnyky.
net цієї компанії знайдіть посібники 
«Операційна система Windows 8.1. 
Теорія і практика», «Операційні сис
теми». Ознайомтеся з їх анотаціями.

7 Відвідайте сайт видавництва «Ранок» 
(interactive.ranok.com.ua). Виконайте по
шук підручників та навчальних по
сібників з інформатики для 9 класу, 
підручників з інших предметів.

8 За допомогою пошукової системи 
Google виконайте пошук кількох дис
танційних курсів із навчання програ
мування, іноземної мови. Порівняйте 
їх вміст. Які з них вас зацікавили?

9 Повідомте вчителя про результати 
своєї роботи.

 Зробіть висновки: як знаходити інфор-
мацію в Інтернеті.

Програмне забезпечення (ПЗ), 
яке копіюється без дозволу влас-
ника, є «піратським». Проблема 
захисту ПЗ та авторських прав їх 
розробників у всьому світі над-
звичайно важлива.



Шановні вчителі!
Пропонуємо вашій увазі демоверсію підручника, яка допоможе ознайомитися з його кон-

цепцією та структурою, особливостями подання навчального матеріалу, який розраховано на 
поглиблене вивчення (4 год на тиждень). 

У 9 класі учні продовжать вивчення основ алгоритмізації та програмування, розширять 
знан ня офісних програмних засобів і поглиблять знання комп’ютерних мереж, навчаться ство-
рювати й підтримувати персональне навчальне середовище для власної самоосвіти та пра-
цювати в колективі для створення спільних документів. Розв’язування компетентнісних задач 
сприя тиме формуванню в учнів умінь використовувати можливості ІКТ у навчальній діяльності 
та повсякденному житті.

Запропонований підручник простий і доступний для використання в навчальному процесі 
як вчителями, так і учнями. Всі параграфи підручника викладені з дотриманням тематики роз-
ділів чинної програми (тематичне планування, складене за назвами параграфів, відповідатиме 
тематиці розділів програми). Практичні роботи не потребують від вчителя великого навантажен-
ня для підготовки супутнього матеріалу. Питання, наведені в параграфах, полегшують методичне 
планування ведення уроку.

Ви вибираєте підручник, з якими зручно працювати, який є складовою вашої підготовки 
до ведення уроків. Це відповідальний і нелегкий вибір, але зробити його маєте ви, адже саме 
ви — основна ланка в системі освіти. 

Бажаємо натхнення та успіхів!
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На конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів подано проект підручника

«Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 
з поглибленим вивченням інформатики»

підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів 
(автори В. Д. Руденко, Н. В. Речич, О. В. Потієнко)

№ з/п Тема уроку Дата

Розділ 1. Інформаційні технології у суспільстві

1.1 Інформатика та її вплив на розвиток суспільства  

1.2 Інформаційні процеси та інформаційні системи   

1.3 Поняття інформаційної культури й інтелектуальної власності 

Практична робота № 1  

Розділ 2. Електронний документообіг

2.1 Поняття електронного документообігу   

2.2
Апаратні засоби для забезпечення електронного 
документообігу  

2.3 Програмне забезпечення електронного документообігу

Практична робота № 2

2.4 Програми автоматизованого перекладу текстів  

Практична робота № 3

Розділ 3. Комп’ютерні публикації

3.1 Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення  публікацій 

3.2 Види та структура публікацій. Основні складові публікацій

3.3 Створення комп’ютерної публікації  

3.4 Робота з текстовими об’єктами. Зв’язки між об’єктами публікації

3.5 Робота з графічними об’єктами

3.6 Створення, збереження, відкривання та друк публікацій

Практична робота № 4  

Практична робота № 5 

Практична робота № 6 

Розділ 4. Бази даних

4.1 Поняття бази даних. Реляційна модель даних

4.2 Еволюція баз даних

4.3 Загальні відомості про систему Access 2016

4.4 Таблиці

4.5 Запити 

4.6 Форми

4.7 Звіти

Практична робота № 7 

Практична робота № 8 

Практична робота № 9

Практична робота № 10

Розділ 5. Мережні технології

5.1 Класифікація комп’ютерних мереж    

5.2 Апаратне і програмне забезпечення мереж 

5.3 Канали зв’язку

5.4 Мережні пристрої

5.5 Адресація в мережах

5.6 Мережні протоколи

Календарно-тематичний план з інформатики для 9 класу
відповідає новій навчальній програмі з інформатики 

для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики 
та підручнику авторів Руденка В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О.

(витяг)
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ДемоВеРСІЯ пІДРучника

ПРОФЕСІЙНИЙ УЧИТЕЛЬ ТА СУЧАСНИЙ 
ПІДРУЧНИК — ОСНОВА ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

ІНФОРМАТИКАІНФОРМАТИКА
для ЗНЗ із поглибленим вивченням інформатики

В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ 
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

• Практикум
• Розробки уроків

 ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА
• електронна версія підручника для безкоштовного завантаження 

• додатковий матеріал на підтримку практичних робіт

• онлайн-тестування для самоконтролю знань учнів

МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
• презентації, відеоматеріали, вебінари

ПІДРУЧНИК ВІДРІЗНЯЄ: 
• дворівневе подання теорії: матеріал, визначений програмою, висвітлено в основному тексті, 

додатковий — у спеціальних рубриках 
• достатня кількість завдань практичного спрямування з планом їх виконання 
• наявність різнорівневих запитань: від репродуктивних до дослідницько-пошукових і творчих
• чітка структура практичних робіт, супроводжених покроковим описом виконання
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