




Дорогі друзі!
Сьогодні ви вирушаєте у нову захопливу подорож 

чарівним світом Інформатики. 
Інформатика — незвичайна наука. Вона вивчає 

способи подання інформації та методи роботи з нею 
за допомогою технічних засобів (комп’ютерів, смарт
фонів тощо). Отже, знання з інформатики стануть вам 
у пригоді і в навчанні, і в повсякденному житті.

Як завжди, вашими супутниками у подорожі бу
дуть Електронна книжка та Смайлик. Маршрут подо
рожі ви знайдете на передньому форзаці підручника. 
А орієнтирами будуть умовні позначки, які подано 
нижче. На вас також чекає знайомство з новою рубри
кою для допитливих «Довідничок юного дослідника».

Тож будьте уважними й наполегливими. Візьміть 
із собою старанність, уяву, фантазію — і вирушаймо!

Зверніть увагу на умовні позначки:

усні запитання:   

 — просте 

 — більш складне 
 — найскладніше 

 —  завдання без використання  
комп’ютера 

 —  завдання з використанням  
комп’ютера 

 — завдання для дослідників

 — логічна задача  — Інтернет-підтримка
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1  Що потрібно знати про комп’ютер

Сьогодні ви повторите:
 • у яких сферах використовують комп’ютери;
 • які складові має комп’ютер;
 • для чого призначені комп’ютерні програми;
 • які правила безпечної роботи з комп’ютером.

Розглядаємо, де використовують комп’ютери

Сьогодні наше життя важко 
уявити без ком п’ютерів. 

Комп’ютери стають у при
годі людям різних професій: 
учителям, лікарям, інженерам, 
художникам тощо.

Мікрокомп’ютери вбудовані 
в численні побутові пристрої, 
якими ми користуємося щодня.

Комп’ютери допомагають нам спілкуватися, розва
жатися, відпочивати, подорожувати, робити покупки. 

Розгляньте форзац наприкінці підручника. Як люди ви-
користовують комп’ютер у своїй діяльності?

А ще комп’ютер є нашим надійним помічником 
у навчанні. Він допомагає і школярам, і студентам, 
і всім, хто хоче отримувати нові знання.



повторення навчального 
матеріалу за 3 клас
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Згадуємо складові комп’ютера та їх призначення

Основними складовими персонального комп’ютера 
є системний блок, монітор, клавіатура, миша. Також 
до складу комп’ютера можуть входити й інші при
строї, які потрібні користувачеві для роботи. 

Розгляньте малюнки. Згадайте, які пристрої входять до 
складу комп’ютера. Яке їх призначення?

Мікрофон

Сканер

Миша

Клавіатура
Джойстик

Системний 
блок

Навушники

Колонки

Монітор
Принтер

Пристрої введення Пристрої виведення

У системному блоці міститься багато пристроїв. 
Серед них найважливішими є процесор і оперативна 
пам’ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою 
комп’ютера. Оперативна пам’ять призначена для збе
реження даних під час роботи комп’ютера.

   Довідничок юного дослідника

Перші комп’ютери не мали таких пристроїв, як клавіатура, 
миша, монітор. А ось без процесора та оперативної пам’яті 
не обходився жоден комп’ютер!
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З’ясовуємо, для чого призначені програми

Як ви знаєте, комп’ютер не може працювати без 
програм. Так, під час завантаження комп’ютера певні 
програми перевіряють готовність усіх пристроїв до 
роботи, а потім забезпечують роботу комп’ютера. 

Існують програми, які допомагають користувачам 
здійснювати обчислення, створювати малюнки, музи
ку, текстові документи, а також навчатися, спілку
ватися і навіть створювати власні програми. 

Усі програми можна поділити за призначенням на 
три групи.

Комп’ютеРні пРогРами

Для забезпечення 
роботи комп’ютера

Для створення 
нових програм

Для розв’язання 
практичних задач 

користувача

Приклади Приклади Приклади

Windows
Linux

Paint
PowerPoint

Scratch
Лого

До другої групи належать також програми, що 
 задовольняють потреби користувачів у навчанні. За 
допомогою цих програм можна поглибити знання 
з різних предметів.
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повторюємо правила роботи з комп’ютером

Під час роботи з комп’ютером слід дотримува
тися певних правил безпеки. Це допоможе зберегти 
здоров’я, а також не пошкодити надскладну техніку.

 		Вмикати й вимикати комп’ютер можна 
тільки з дозволу вчителя.

  		Не можна ремонтувати комп’ютер само
тужки — слід негайно покликати вчителя.

  		Не можна торкатися дротів, розеток, зад
ніх стінок монітора та системного блока.

 		 Не слід класти речі на пристрої комп’юте
ра, зайві речі потрібно прибирати.

  		Руки під час роботи з комп’ютером мають 
бути чистими й сухими.

 		Сидіти за комп’ютером слід 
прямо, не напружуючись, на 
відстані витягнутої руки від 
монітора.

 		Час безперервної роботи з ком
п’ю тером не повинен переви
щувати 15 хвилин.
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Виконуємо практичне завдання
Завдання: виконати запропоновані завдання з ви
користанням програм підтримки навчальних пред
метів.
порядок виконання
 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ютером. Па м’я-
тайте: вмикати комп’ютер слід тільки з дозволу вчителя.

1.  Розгляньте схему. Пригадайте, які дії і як можна 
виконувати над об’єктами за допомогою миші.

За допомогою миші

Виділити Перетягнути Видалити

Одинарне 
клацання

Подвійне 
клацання

Відкрити папку 
або документ

Запустити 
програму

+ Del

  Запустіть Тренажер миші та відпрацюйте основні 
навички роботи з мишею.

2.  Запустіть програму за вказівкою вчителя, напри
клад «Ми стецтво».

3.  Ознайомтеся з вікном програми.
4.  Виберіть і виконайте завдання за вказівкою вчи

теля.
5.  Покажіть результат роботи вчителю.
6. Завершіть роботу з програмою.

Висновок: зазначте, які навички роботи з мишею 
ви відпрацювали, як користуватися програмами 
підтримки навчальних предметів.
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Уявіть, існують роботи, зроблені у вигляді 
механічної руки. Керує таким роботом 
комп’ютер. За допомогою телекамер ро-
бот «бачить», а за допомогою мікро-
фонів — «чує». Він запросто пере-
міщує у потрібне місце і надважке 
устаткування, і дрібні деталі.

Цікавинки

 • комп’ютер    правила безпечної 
 • програма     роботи з комп’ютером

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1.  У яких сферах діяльності люди викори стовують 

комп’ютери?
	2.  Які пристрої комп’ютера ви знаєте? Яке їх 

при значення?
	3.  Для чого призначені комп’ютерні програми?

   Якими були перші комп’ютери? Порівняйте їх 
із сучасними комп’ютерами.

 4.  Складіть правила безпечної роботи з ком п’ю
тером удома. Проілюструйте одне з правил.

 5.  Підручник містить 160 сторінок. Про
нумерованими є сторінки з 4 по 159. 
Яку загальну кількість цифр викори
стано в нумерації сторінок підручника?

?



Файл. папка.  
операції над папками  

і Файлами
Розділ 

1
У цьому Чарівному саду ростуть не просто 

дерева, а дерева каталогів. А в каталогах (або 
папках) — багато різноманітних файлів. День 
у день файлів стає все більше, дерева розро
стаються. Отже, їх потрібно доглядати. Як? 
Саме про це ви й дізнаєтесь із цього розділу.

У розділі:
 • Що таке файли, для чого призначені папки
 • Які операції виконують над файлами  

та папками
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2  для чого потрібні Файли та папки
Сьогодні ви:

 • згадаєте поняття «файл» і «папка»;
 • дізнаєтеся про розміщення папок на диску;
 • навчитеся переміщуватися по папках до потріб-
ного файла. 

Згадуємо основні відомості про файли

У комп’ютері всі програми, тексти, зображення 
та інші дані зберігаються в окремих файлах. Кожен 
файл має ім’я. Воно складається з власне імені та 
розширення, які відокремлюються крапкою.

Розгляньте схему. Поясніть, як утворюється ім’я файла.

\   /
*   :
?   "

<   >
|

Ім’я файла:   моя подорож.bmp

bmp

додається 
програмою

моя подорож

надається 
користувачем

За розширенням файла можна визначити, що мі
стить файл — тексти, графічні зображення, відео тощо.

1 2 3 4

Які дані (звукові, графічні, текстові, відео) містяться 
у файлах, значки яких подано на малюнку?
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Знайомимося з поняттям диска
Ви вже знаєте, що файли зберігаються у зовніш

ній пам’яті комп’ютера. 

Розгляньте малюнки. Які зовнішні запам’ятовуючі при-
строї комп’ютера вам знайомі?

Жорсткий диск (вінчестер) Дискета Оптичний диск Флеш-пам’ять

Відкривши на Робочому столі об’єкт Мій комп’ю-
тер, можна побачити, які зовнішні запам’ятовуючі 
пристрої підключені до комп’ютера.  

Жорсткі диски

пристрої зі знімними носіями

Дисковод DVD-RAM (E:) UDISK (F:)

Локальний диск (С:) Локальний диск (D:)
мій 

комп’ютер

Для зручності пристрої, підключені до комп’ютера, 
називають дисками та позначають буквами латин
ського алфавіту. Після букв ставиться двокрапка. 
Наприклад, А:, В:, С: та інші.

   Довідничок юного дослідника

Імена дисків A і B призначалися для дисководів, 
які працювали з дискетами. Сучасні комп’ютери 
таких дисководів уже не мають.



Диск 3,5 (А:)
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Дізнаємося, як розташовані файли в комп’ютері

Файли зручно упорядковувати за допомогою папок. 
За потреби в папці можна створити й інші папки — 
їх називають вкладеними. До кожної папки файли 
відносять за певною ознакою (темою, датою тощо). 
Це допомагає швидко знаходити потрібні файли.

диск D: \
Мої 

уроки

Математика

Інформатика

комп’ютер.txt

задачі.txt

монітор.bmp

Розгляньте схему. Простежте, як дістатися файла 
 монітор.bmp. У які папки потрібно послідовно зайти?

Послідовність вкладених папок Мої уроки, Інформа-
тика утворює шлях до файла монітор.bmp. Записують 
імена цих папок через спеціальний символ \ (слеш). 
Наприклад: Мої уроки \ Інформатика \

Отже, щоб знайти потрібний файл, слід знати:
	ім’я диска, на якому файл збережений; 
		послідовність папок, у які необхідно зайти, 

щоб дістатися файла. 

D: \ Мої уроки \ Інформатика \ монітор.bmp

ім’я диска послідовність папок ім’я файла
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Виконуємо практичне завдання
Завдання: переміститися по папках до потрібного 
файла.

порядок виконання
 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ютером.

1. За схемою, поданою на с. 13, визначте:
	на якому диску зберігаються папки й файли; 
	які папки вкладені в папку Інформатика;
	які файли містять текстові дані; графічні дані. 
Папки також називають каталогами, а схему розташування па-
пок на диску — деревом каталогів. 

2. Двічі клацніть значок Мій комп’ютер на Робочому 
столі. З’ясуйте, які диски містяться на комп’ютері. 

3. Відкрийте диск за вказівкою вчителя. 
4. Послідовно ввійдіть у задані папки, знайдіть файл 

за вказівкою вчителя. Визначте шлях до файла.
 Підказка: вийти з папки можна за допомогою кнопки Назад.

Файл   Правка   Вигляд   Обране   Сервіс   Довідка

Назад                              Пошук       Папки

Адреса     D:\Мої уроки\Інформатика                                 Перехід

інформатика

монітор.bmp комп’ютер.txt

Інші місця

Мої уроки

Кнопка 
Назад

Шлях 
до файла

5. Закрийте вікна всіх папок.
Висновок: зазначте, що слід знати, щоб дістатися 
потрібного файла.
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Розширення — це «ключик» для відкриття фай-
ла. Розширення вказує на те, якою програмою 
цей файл можна відкрити. Тому, працюючи з фай-
лами, будьте уважними, щоб випадково не видалити 
розширення.

Цікавинки

 • файл    ім’я файла    розширення файла
 • папка    ім’я папки 

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1. Які дані можуть зберігатися у файлах?
	2. Для чого призначені папки?
	3. Що таке шлях до файла?
 4.  З’ясуйте, у яких папках зберігаються ваші 

фото графії на комп’ютері вдома.
 5.  Упорядкуйте файли з ма люнками по папках за 

вмістом. Дайте ім’я кожній папці.

1 2 3 4 5

6 8 97

?
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3  як створювати папки, видаляти папки 
та Файли
Сьогодні ви:

 • згадаєте, що таке контекстне меню;
 • дізнаєтеся, як створювати папки, видаляти папки 
та файли за допомогою контекстного меню.

Згадуємо, що таке контекстне меню об’єкта

Працюючи з комп’ютером, користувач надає йому 
певні команди. Для зручності ці команди згруповано 
в різні меню. Наприклад, за допомогою кнопки Пуск 
на Робочому столі відкривається Головне меню, що 
містить команди для керування роботою комп’ютера.

Для роботи з об’єктами призначене контекстне 
меню, яке викликається правою клавішею миші.

 Контекстне меню — це перелік команд, які кори
стувач може застосувати до певного об’єкта. 

Упорядкувати значки
Оновити
Створити
Властивості

Кожен об’єкт (файл, папка, ярлик, Робочий стіл 
тощо) має своє контекстне меню, за допомогою якого 
зручно виконувати над об’єктом певні операції.
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Дізнаємося, як створювати папки
За допомогою контекстного меню можна створю

вати такі об’єкти, як папки, файли, ярлики тощо.
Алгоритм створення папки

1. Установіть вказівник миші на вільному місці Ро
бочого стола або робочої області вікна папки.

2. Викличте контекстне меню.
3. Виконайте команду Створи-

ти → Папку.
4. Введіть ім’я папки.
5. Натисніть клавішу Enter 

або клацніть мишею за 
межами текстового поля.
Надавайте папкам такі імена, щоб 
було зрозуміло, які файли вони 
містять.

Дізнаємося, як видаляти папки та файли
За допомогою контекстного меню можна видаляти 

папки або файли, які вам не потрібні. 
Алгоритм видалення папки або файла

1. Викличте контекстне меню 
папки або файла.

2. Виконайте команду Видалити.
3. У вікні, що відкрилося, під

твердьте видалення.
Видалені об’єкти переміщуються до 
Кошика, з якого їх можна видалити 
остаточно або відновити.



Вставити
Вставити ярлик
Створити              Папку
Властивості           Ярлик
                         Текстовий документ
                          Крапковий малюнок



реферат.txtВідкрити
Вирізати
Копіювати
Створити ярлик
Видалити
Перейменувати
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   Довідничок юного дослідника
За потреби папку (файл) можна пере-
йменувати:
	  вибравши в контекстному меню 

команду Перейменувати;
	  клацнувши ім’я вже виділеного 

об’єк та лівою клавішею миші.

Виконуємо практичне завдання
Завдання: за допомогою контекстного меню створи
ти папки згідно з поданою схемою.
порядок виконання
 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ютером.

1. Розгляньте схему (дерево каталогів), що подано на 
малюнку.

2. У заданій папці створіть 
папку, ім’я якої міститиме 
ваше прізвище.

3. Відкрийте створену папку, 
створіть у ній папку Інфор-
матика.

4. Створіть за схемою три 
інші папки.

5. Видаліть папку Фото.
Пам’ятайте: разом із папкою видаляються всі файли та папки, 
які вона містить.

 Перейменуйте папку Картинки на Малюнки.
6. Закрийте вікна всіх папок.

висновок: зазначте, як можна створювати папки, 
ви даляти папки й файли.

малюнки

Відкрити
Вирізати
Копіювати
Видалити
Перейменувати
Властивості



Прізвище Інформа-
тика

Тексти

Картинки

Фото
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Уявіть, існують «зачаровані» імена, які не мож-
на надати файлу або папці. Наприклад: PRN, 
CON, NUL та інші. Ці імена позначають певні при-
строї, зокрема PRN — принтер. Створити файл або папку  
з будь-яким із таких імен неможливо.

Цікавинки

 • контекстне меню    створити    видалити

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1.  Що таке контекстне меню? 
	2.  Як за допомогою контекстного меню можна 

створити папку? 
	3.  Як можна видалити папку або файл?

   Які є секрети перейменування папок і файлів?
 4.  Обговоріть із батьками, де на вашому комп’ютері 

ви можете створювати власні папки.
 5.  З’ясуйте, за яким правилом мишенята надають 

імена папкам. Визначте імена інших папок.

8

79

88

99

?
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4   
як копіювати Файли та папки
Сьогодні ви:

 • дізнаєтеся, що таке копіювання;
 • навчитеся копіювати файли та папки за допомо-
гою контекстного меню.

З’ясовуємо, що таке копіювання

Чи бачили ви, як за допомогою копіювального апа
рату, наприклад ксерокса, розмножують документ? 
При цьому отримують кілька примірників, що не від
різняються один від одного. Зазвичай таку операцію 
називають копіюванням, а примірники — копіями.

Пригадайте, з копіюванням яких об’єктів вам доводи-
лося зустрічатися. Наведіть приклади.

З розвитком комп’ютерної техніки ми все часті
ше стикаємося з копіюванням: копіюємо малюнки, 
музику, ігри з комп’ютера на флешносії, фотографії 
з цифрового фотоапарата на комп’ютер тощо. 

Отже, кожному користувачеві стане в пригоді 
вміння копіювати файли та папки.
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Дізнаємося, як копіювати файли та папки
Копіювати файли та папки зручно за допомогою 

команд Копіювати і Вставити контекстного меню. 
Алгоритм копіювання файла (папки)

1. Викличте контекстне меню об’єк
та, який потрібно скопіювати.

2. Виконайте команду Копіювати.
3. Відкрийте папку, в яку треба 

скопіювати об’єкт.
4. Установіть вказівник миші в ро

бочій області вікна папки.
5. Викличте контекстне меню.
6. Виконайте команду Вставити.

 Команди Копіювати і Вставити виконуються через буфер обмі
ну — ділянку пам’яті комп’ютера, у якій тимчасово зберігається 
скопійований об’єкт. Копія об’єкта залишається в буфері обміну, 
доки в нього не буде скопійований інший об’єкт. 

Розгляньте схему. Поміркуйте, що відбувається з фай-
лом під час його копіювання.

папка 1

малюнок.bmp

папка 2

малюнок.bmp

Буфер обміну

малюнок.bmp

Копіювати Вставити

   Довідничок юного дослідника
При упорядкуванні файлів часто виникає потреба пере-
містити їх з однієї папки в іншу. Для цього можна засто-
сувати команди Вирізати і Вставити контекстного меню. 
Після переміщення файли з першої папки видаляються.



малюнок

Змінити
Вирізати
Копіювати
Видалити
Перейменувати
Властивості

Вставити

Створити
Властивості
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Виконуємо практичне завдання

Завдання: скопіювати задані файли та папки за до
помогою контекстного меню.

порядок виконання
 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ютером.

1. Знайдіть папку зі своїм 
прізвищем, створену на 
минулому уроці.

2. За вказівкою вчителя ско
піюйте один файл у пап
ку Малюнки, два файли — 
у папку Тексти.
 Копіювати, переміщувати, видаляти можна відразу групу файлів 
(папок). Щоб виділити групу об’єктів, потрібно послідовно клац-
нути їх один за одним, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

 Перемістіть один файл із папки Тексти в папку Ма-
люнки.

3. Скопіюйте в папку Інформатика папку за вказівкою 
вчителя. Перегляньте її вміст.

4. Закрийте вікна всіх папок.

Висновок: зазначте, як можна копіювати файли 
і папки.

   Довідничок юного дослідника

Копіювати й переміщувати об’єк-
ти можна також за допомогою 
клавіатури. 



Прізвище Інформа-
тика

Малюнки

Тексти

Копіювати Ctrl  +  C
Вирізати Ctrl  +  X
Вставити Ctrl  +  V
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31 березня — Міжнародний день резерв-
ного копіювання (англ. World Backup Day). 
Резервне копіювання — це створення ко-
пії даних на носії (CD-диску, флеш-картці 
тощо), призначеному для відновлення 
даних у разі їх втрати. 

Цікавинки

 • копіювати    вирізати    вставити

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1.  Як ви розумієте, що таке копіювання?
	2.  Як можна скопіювати файл або папку?
	3.  Що таке буфер обміну? Які операції над файла

ми і папками виконуються через буфер обміну?
   Чим операція копіювання відрізняється від 

операції переміщення?
 4.  Скопіюйте свої улюблені фотографії в папку 

Мої фото на вашому комп’ютері.
 5.  Олег, Юля та Ігор скопіювали три файли. Олег 

скопіював малюнок. Ігор не копіював файл зі 
звуковими даними. Хто який файл скопіював?

казка.txt казка.bmp казка.mp3

?



опрацювання тексту  
на комп’ютеріРозділ 

2
На літературній галявині сьогодні безлад. 

Ніяк не виходить у наших героїв впоратися 
з комп’ютером. А дуже хочеться швидше за
писати свої неймовірні пригоди і прочитати про 
них друзям. Що ж робити? Вивчати текстовий 
редактор, про який ідеться в цьому розділі. 

У розділі:
 • Як створювати текстові документи
 • Які секрети клавіатури потрібно знати
 • Що таке редагування і форматування тексту
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5   
Що таке текстовий редактор
Сьогодні ви:

 • дізнаєтеся, що таке електронний текстовий до кумент;
 • з’ясуєте призначення текстових редакторів;
 • навчитеся запускати текстовий редактор.

Дізнаємося, що таке електронний документ

Про історію нашого народу ми можемо дізнатися 
з народних казок, легенд, літописів та інших доку
ментів, що збереглися до нашого часу.

 Слово «документ» (від латин. documentum —  доказ) увійшло 
у вжиток як письмове свідоцтво, важливий діловий папір.
Документи можуть бути не тільки паперовими. За 

допомогою різноманітних технічних засобів створю
ють також фото, кіно, відео документи тощо.

Розгляньте малюнки. Які документи і за допомогою яких 
засобів створюють діти?

Документи, що створюються, опрацьовуються 
зберігаються за допомогою комп’ютера, називають 
електрон ними. Вони можуть містити текстові, гра
фічні, звукові, числові й комбіновані дані. 
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З’ясовуємо призначення текстових редакторів
Робота з текстами є важливою складовою діяльно

сті людей. У давнину переписуванням різних доку
ментів займалися писарі. З винайденням друкарсько
го верстата, друкарської машинки процес створення 
документів прискорився, а з появою комп’ю тера — 
значно полегшився. 

Розгляньте малюнки. Пригадайте, що ви знаєте про ро-
боту з текстами в різні часи.

текст
текст

Сьогодні за допомогою комп’ютера створюється 
безліч документів, що містять текстові дані.

 Для створення, опрацювання і зберігання тексто
вих даних призначені спеціальні програми, які 
називають тек стовими редакторами.
Електронні документи, створені за до по могою цих 

програм, називають електронними текстовими доку
ментами, або просто текстовими до кументами. 

   Довідничок юного дослідника
Програми для опрацювання текстових документів, що мо-
жуть містити не лише текст, а й графічні об’єкти (малюнки, 
схеми тощо), як правило, називають текстовими проце-
сорами.
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Знайомимося з вікном текстового редактора
Сьогодні існує багато текстових редакторів. 

Розгляньте значки програм, призначених для опрацю-
вання тексту. З якими програмами ви вже знайомі?

WordPadБлокнот Word OOo4Kids Writer
LibreOffice 

Writer

Багато людей у різних країнах часто використо
вують для роботи програму Місrosoft Оfficе Word. 
Вікно програми MS Word 2007 має такий вигляд.

Вставити
Абзац Редагування

Основне Вставлення   Розмітка сторінки

ШрифтБуфер обміну

Розсилки   Рецензування   Вигляд

Слів: 0Сторінка: 1 з 1 українська

1

6

8

Без імені - Microsoft Word

10

Стилі

1 — кнопка Office 6 — стрічка
2 — панель швидкого доступу 7 — лінійки
3 — вкладки 8 — робоча область документа
4 — рядок заголовка 9 — смуги прокручування
5 — кнопки керування вікном 10 — рядок стану

2 3 4 5

7
9

Вікна програм, що входять у пакет Microsoft Office 
(Word, PowerPoint тощо), мають схожий вигляд.
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Виконуємо практичне завдання
Завдання: ознайомитися із середовищем текстового 
редактора.
порядок виконання
 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ютером.

1. Розгляньте Робочий стіл, Головне меню комп’ютера. 
З’ясуйте, які встановлено текстові редактори. 

2. Запустіть текстовий редактор MS Word (або інший 
за вказівкою вчителя) за допомогою:
 • значка програми на Робочому столі;
 • Головного меню (Пуск → Усі програми).

3. Розгляньте вікно текстового редактора. Знайдіть 
об’єкти вікна, які ви знаєте.

4. Знайдіть і послідовно клацніть різні вкладки. Роз
гляньте вміст кожної стрічки.

5. Запустіть текстовий редактор Блокнот (або інший 
за вказівкою вчителя).

Без_імені - Блокнот 
Файл  Правка  Формат  Вигляд  Довідка

6. Зіставте вікна текстових редакторів і знайдіть од
накові об’єкти.

7. Завершіть роботу з програмами.
Висновок: зазначте, як запустити програму, які 
об’єкти містять вікна різних текстових редакторів.
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Перший буквар — визначна пам’ятка східних 
слов’ян — був виданий у Львові в 1574 році 
першодрукарем Іваном Федоровим. 
Першу друкарську машинку було розроблено 
в Англії 300 років тому. Щороку 1 березня 
відзначають День друкарської машинки.  

Цікавинки

 • документ     текстовий документ
 • електронний документ    текстовий редактор

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1.  Як ви розумієте, що таке електронний документ?
	2.  Яке призначення текстових редакторів?
	3.  Які об’єкти містить вікно текстового редактора?

   Які текстові редактори ви знаєте? Які можли
вості мають сучасні текстові редактори?

 4.  З’ясуйте у батьків, якими текстовими редакто
рами вони користуються на роботі та вдома.

 5.  Розгадайте ребус. Складіть три слова з літер 
від гаданого слова.

М Т

?
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6  як працювати з Файлами в середовиЩі 
текстового редактора
Сьогодні ви:

 • дізнаєтеся про операції, що виконуються над фай-
лами в середовищі текстового редактора;

 • навчитеся створювати, відкривати, зберігати тек-
стові документи.

Дізнаємось, як працювати з файлами документів
Електронні документи зберігаються на зовнішніх 

носіях в окремих файлах. Ім’я кожного файла має 
розширення, що вказує на те, яка програма може 
працювати з цим файлом. Програма MS Word, як 
правило, опрацьовує файли з розширенням docx (doc).

У середовищах різних програмредакторів є ко
манди для роботи з файлами.

Розгляньте фрагменти вікон двох текстових редакторів. 
Порівняйте команди, що містяться у поданих меню.

Створити

Відкрити

Зберегти

Зберегти як

Друк

Закрити

останні документи Створити Ctrl+N
Відкрити... Ctrl+O
Зберегти Ctrl+S
Зберегти як...
Параметри сторінки...
Друк Ctrl+P
Вихід

Файл    Правка    Формат    Вигляд
Без імені - Блокнот

У програмі MS Word 2007 команди для роботи 
з файлами містяться в меню, що відкривається за 
допомогою кнопки Office.
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Розглядаємо команди для роботи з файлами
З’ясуємо призначення деяких команд меню, 

що відкривається, якщо клацнути кнопку Office.
Створення нового документа

 Створити → Новий документ
Відкриття існуючого документа

 Відкрити →
→ у вікні Відкриття документа вибрати папку (1) →
→ у робочій області вікна вибрати файл (2) →
→ клацнути кнопку Відкрити (3)

Збереження нового документа
 Зберегти (  Зберегти як) →
→ у вікні Збереження документа вибрати папку (1) →
→ ввести ім’я файла в поле Ім’я файла (2) →
→ клацнути кнопку Зберегти (3)
 Для збереження змін в існуючому документі користуються ко-
мандою Зберегти, а для збереження існуючого документа з ін-
шим іменем — командою Зберегти як.

 історія.docx

клавіатура.bmp

Папка:     Моя країна

Мої останні 
документи

Робочій 
стіл

Мої  
документи

Мій 
комп’ютер

Відкриття документа

 прислів’я.docx

Ім’я файлу:  казки.docx
Тип файлів: Документ Word

 казки.docx
1

2

Відкрити
Скасувати

3

 

 історія.docx

клавіатура.bmp

Папка:     Моя країна

Мої останні 
документи

Робочій 
стіл

Мої  
документи

Мій 
комп’ютер

Збереження документа

 прислів’я.docx

Ім’я файлу:  пам’ятки.docx
Тип файлів: Документ Word

 казки.docx 1

2

Зберегти
Скасувати

3

   Довідничок юного дослідника
Роздрукувати документ можна за допомогою команди

 Друк  → установити параметри друку у вікні Друк → 
→ клацнути кнопку ОК.
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Виконуємо практичне завдання
Завдання: відкрити текстовий документ, створити 
новий документ, зберегти їх з новими іменами.
порядок виконання
 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ютером.

1. Запустіть текстовий редактор.
2. Відкрийте текстовий документ за вказівкою вчителя. 

 Документ можна відкривати різними способами.

За допомогою миші  ім’я файла

    За допомогою  
контекстного меню  Відкрити

Відкрити за допомогою...

3. Ознайомтеся із вмістом текстового документа.

Будь добрим і чуйним до людей. Допомагай слабким 
і беззахисним, товаришу в біді. Поважай та шануй 
матір та батька. (За В. Сухомлинським)

4. Збережіть текстовий документ з новим іменем, що 
відповідає його вмісту. 

5. Створіть новий документ і збережіть його.
6. Завершіть роботу з програмою за допомогою ко

манди  Закрити або кнопки керування вікном .
Висновок: зазначте, як створити, відкрити, зберег
ти документ в середовищі текстового редактора.

   Довідничок юного дослідника

Команди для роботи з файлами можна 
виконувати за допомогою клавіатури.



Відкрити Ctrl + O
Зберегти Ctrl + S
Створити Ctrl + N
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Текстовий процесор OOo4Kids Writer вхо-
дить у дитячий офісний пакет програм 
OOo4Kids. Цей пакет схожий на пакети про-
грам для дорослих MS Office і LibreOffice, 
але займає менше місця на диску, і з ним 
легше працювати. 

Цікавинки

 • створити     зберегти
 • відкрити     зберегти як

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1.  Яке розширення мають імена файлів, створе

них у програмі MS Word?
	2.  Які команди для роботи з файлами є в середо

вищі текстового редактора?
	3.  Як створювати, відкривати та зберігати доку

менти в сере довищі текстового редактора?
   Які способи відкриття текстового документа ви 

знаєте?
 4.  Знайдіть команди для роботи з файлами в різ

них текстових редакторах.
 5.  Розгадайте ребус. Складіть ребус до будьякого 

слова за темою уроку.

?
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7  як вводити текст до текстового 
документа
Сьогодні ви:

 • дізнаєтеся про об’єкти текстового документа;
 • ознайомитеся з правилами введення тексту; 
 • навчитеся вводити текст у текстовий документ. 

Дізнаємося про об’єкти текстового документа
Текстовий документ може містити різні об’єкти — 

текстові та графічні.  

текст
абзац
рядок
слово
символ

Об’єкти текстового документа

Текстові

малюнок
фотографія
схема
діаграма
фігура

Графічні

Розгляньте схему та поміркуйте, які об’єкти містить тек-
стовий документ, зображений на малюнку.

Робота над текстом під час створення текстового 
документа передбачає такі етапи. 

Введення 
тексту

Редагування 
тексту

Форматування 
тексту

Редагування тексту — виправлення помилок, внесення змін 
у текст. Форматування тексту — оформлення його зовнішнього 
вигляду.





35

Вводимо текст за допомогою клавіатури
Введення тексту зазвичай здійснюється за допо

могою клавіатури. Клавіші на клавіатурі розташовані 
в певному порядку й умовно поділені на групи. 

Розгляньте зображення клавіатури. Які групи клавіш по-
значено? Поясніть призначення кожної групи.

 Алфавітно-цифрові клавіші   Клавіші керування
 Спеціальні клавіші               курсором

Символи вводять за допомогою алфавітноцифрових 
клавіш. Під час введення на екрані з’являється мигот
лива вертикальна риска — текстовий курсор. Він за
значає місце, де має з’явитися символ, що вводиться.

текстовий курсор

Щоб установити курсор у певному місці тексту, 
треба навести вказівник миші на це місце і клацнути 
лівою клавішею миші. Переміщувати курсор по до
кументу можна клавішами керування курсором.
   Довідничок юного дослідника

Існують програми, які дозволяють вводити текст за допо-
могою голосу. Диктуєте ви, наприклад, ли ста, а програма 
 переводить слова у текст.
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Знайомимося з правилами введення тексту

Вводити текст можна різними мовами. 

 Мова введення — це режим роботи клавіатури, 
в якому кожній клавіші відповідає певний символ 
вибраної мови.

Для перемикання мовних режи
мів використовують мовну панель, 
розташовану на панелі завдань, або 
сполучення клавіш (як правило, 
Shift + Ctrl, Shift + Alt тощо).

Розглянемо на прикладі, яких правил слід дотри
муватися під час введення тексту.

правила введення тексту приклад

  Одне слово від іншого відокрем
люється одним пробілом. Сію дитині

В серденько ласку. 

Сійсяродися

Ніжне «будь ласка»,

Вдячне «спасибі»,

«Вибач» тремтливе, —

Слово у серці —

Як зернятко в ниві.

(В. Гринько)

  Для створення нового абзацу 
натискається клавіша Enter.

  Після слова перед розділовим 
знаком пробіл не ставиться, 
а після розділового знака — 
ставиться.

  Дефіс пробілами не відокрем
люється.

  Тире відокремлюється пробіла
ми з обох боків.

  Між словом у дужках (лапках) 
і дужками (лапками) пробіли 
не ставляться.



EN Англійська (США)
UK Українська (Україна)
RU Російська (Росія)

Показати мовну панель

UK

FR Французька (Франція)
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Виконуємо практичне завдання

Завдання: ввести текст у середовищі текстового ре
дактора.

порядок виконання

 Згадайте правила безпечної роботи з комп’ю те ром.

1. Запустіть текстовий редактор.
2. З’ясуйте, за допомогою яких клавіш перемика

ються мовні режими на вашому комп’ютері.
3. Введіть поданий текст. 

Слово «традиція» означає звичаї, погляди, смаки, нор-
ми поведінки, що передаються з покоління в  покоління. 
Поринути у світ минулого, пізнати культурні традиції 
нашого народу допомагають свята: 

4. Доповніть текст назвами традиційних свят, які 
шанують у вашому місті, селі, родині. 

5. Збережіть текстовий документ. 
6. Завершіть роботу з програмою.

Висновок: зазначте, яких правил слід дотримуватись 
під час введення тексту за допомогою клавіатури.
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А чи знаєте ви, що зараз у світі люди користу-
ються 65 різними алфавітами? Найбільшу кіль-
кість літер має абазинський алфавіт — 82 літери.

Цікавинки

 • об’єкти текстового документа         мова введення
 • введення тексту     

Комп’ютерний словничок

Запитання і  завдання
	1.  Які об’єкти може містити текстовий документ?
	2.  Яке призначення мовних режимів роботи кла

віатури?
	3.  Яких правил слід дотримуватися під час вве

дення тексту з клавіатури?
   Скільки алфавітноцифрових клавіш на клавіа

турі? Поміркуйте, як можна вводити текст мо
вою, в алфавіті якої літер більше, ніж клавіш.

 4.  З’ясуйте, які мови введення встановлені на ва
шому комп’ютері; за допомогою яких клавіш 
перемикаються мовні режими.

 5.  Допоможіть Смайлику відгадати слова за при
голосними, з’ясу вавши, які голосні загубились.

РДКтР РДК

СмВЛ ДКмнт

?




