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Видавництво «Генеза» розробило навчальні матеріали відповідно до кожної до кожнеріали від
модельної навчальної програми. Запрошуємо ознайомитися з програмами ися з прогрзна
та матеріалами на нашому сайті.
https://cutt.ly/AW9kkPM

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ДЛЯ 5 ПІЛОТНИХ КЛАСІВ

Пізнаємо природу. Навчальний посібник з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник).
За модельною навчальною програмою Біди Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.к Я. І
Українська мова. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Олександр Заболотний, Віктор Заболотний, Тетяна Попова).)
За модельною навчальною програмою Заболотного О. В., Заболотного В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., П., Плівачук К.В., Лавринч к
Попової Т. Д.
Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Йосиф Ривкінд, Тетяна Лисенко, Людмила Чернікова, Віктор Шакотько

у
).

За модельною навчальною програмою Ривкінда Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікової Л. А., Шакотька В. В.
Математика. Навчальний посібник для 5 класу
(автор Олександр Істер). За модельною навчальною програмою Істера О. С.
Мистецтво. Навчальний посібник з інтегрованого курсу для 5 класу
(автори: Олена Гайдамака, Наталія Лємешева). За модельною навчальною програмою Масол Л. М., Просіної О. В.
Вступ до історії України та громадянської освіти. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Віталій Власов, Ігор Гирич, Оксана Данилевська). За модельною навчальною програмою  
Бурлаки О. В., Власової Н. С., Желіби О. В., Майорського В. В., Піскарьової І. О., Щупака І. Я.
Зарубіжна література. Навчальний посібник для 5 класу
(автори: Євгенія Волощук, Олена Слободянюк). За модельною навчальною програмою Волощук Є. В.ощук Є. В.
Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Навчальний посібник 
з інте гро ваного курсу для 5 класу
(автори: ,Ірина Старагіна, Андрій Панченков, Василь Терещенко, Юлія Романенко, 

ачОксана Волошенюк, Валентина Новосьолова, Марія Блажко, Поліна Ткач). ). За модельною За м
щенка В. М., Романенко Ю. О., Блажко М. Б., навчальною програмою Старагіної І. П., Новосьолової В. І., Терещенка В. Блажко М. Б

Ткач П. Б., Панченкова А. О., Волошенюк О. В.

Працюємо для вас:
арячої лінії (безкоштовно з мобільних) 0800336917тел. гарячої л

vid.geneza@gmail.com

НОВА УКРАЇНСЬКА 
ШКОЛА 

Обирайте навчальні матеріали та заповнюйте заявку на їх отримання.у на ї
https://cutt.ly/fW9kiVR
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Âіäïîâіäàє ìîäåëüíіé íàâ÷àëüíіé ïðîãðàìі 
«Іíôîðìàòèêà. 5–6 êëàñè» 

äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè
(àâòîðè: Ðèâêіíä É.ß., Ëèñåíêî Ò.І., ×åðíіêîâà Ë.À., Øàêîòüêî Â.Â.).

©  Ðèâêіíä É.ß., Ëèñåíêî Ò.І.,
×åðíіêîâà Ë.À.,
Øàêîòüêî Â.Â., 2022

©  Âèäàâíèöòâî «Ãåíåçà», 
îðèãіíàë-ìàêåò, 2022

Ñõâàëåíî äëÿ âèêîðèñòàííÿ â îñâіòíüîìó ïðîöåñі â çàêëàäàõ çàãàëüíîї 
ñåðåäíüîї îñâіòè, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü â іííîâàöіéíîìó îñâіòíüîìó ïðîєêòі

âñåóêðàїíñüêîãî ðіâíÿ çà òåìîþ «Ðîçðîáëåííÿ і âïðîâàäæåííÿ
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ çàêëàäіâ çàãàëüíîї ñåðåäíüîї îñâіòè

â óìîâàõ ðåàëіçàöії Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї ñåðåäíüîї îñâіòè» 
ó 2021/2022 íàâ÷àëüíîìó ðîöі

(ãðèô çà ïîñèëàííÿì https://geneza.ua/dodatkovi-materiali/normativna-baza)

ÓÄÊ 004(075.3)
І-74

I-74
Іíôîðìàòèêà : íàâ÷. ïîñіá. äëÿ 5-ãî êë. Ó 4 ÷. :

×. 3–4 / Éîñèô Ðèâêіíä [òà іí.]. — Êèїâ : Ãåíåçà,
2022. — 88 ñ. : іë.

ISBN 978-966-11-1275-8
ISBN 978-966-11-1277-2 (÷. 3–4).
Ïîñіáíèê îðієíòîâàíèé íà âèêîðèñòàííÿ â÷èòåëÿìè òà

ó÷íÿìè ïіëîòíèõ 5 êëàñіâ ÍÓØ, à òàêîæ ôàõіâöÿìè çàêëà-
äіâ ïіñëÿäèïëîìíîї îñâіòè ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè â÷èòåëіâ äî
âïðîâàäæåííÿ íîâîãî Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї ñåðåä-
íüîї îñâіòè.

ÓÄÊ 004(075.3)

ISBN 978-966-11-1275-8
ISBN 978 966 11 1277 2 (÷. 3 4)ISBN 978-966-11-1277-2 (÷. 3–4)
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ДОРОГІ П’ЯТИКЛАСНИЦІ ТА П’ЯТИКЛАСНИКИ!
Âè ïðîäîâæèòå âèâ÷åííÿ íàéñó÷àñíіøîãî øêіëüíîãî 

ïðåä ìåòà – іíôîðìàòèêè.
Іíôîðìàòèêà – öå íàóêà ïðî іíôîðìàöіéíі ðåñóðñè òà іí-

ôîðìàöіéíі ïðîöåñè, ïðî êîìï’þòåðè òà їõ âèêîðèñòàííÿ.
×îìó ïîòðіáíî âèâ÷àòè іíôîðìàòèêó? Òîìó ùî ñó÷àñíèé ñâіò – 
öå ñâіò, ó ÿêîìó  іíôîðìàöіéíî-êîìóíіêàöіéíі òåõíîëîãії є îä-
íèì ç ãîëîâíèõ іíñòðóìåíòіâ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñïіõó, à âìіííÿ 
äîöіëüíî é åôåêòèâíî їõ âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâîїé íàâ÷àëüíіé 
äіÿëüíîñòі, ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі – îäíà ç îñíîâ íèõ îçíàê 
ó÷íÿ Íîâîї óêðàїíñüêîї øêîëè. 

Íàâ÷àëüíі ìàòåðіàëè, ùî ïіäãîòóâàâ íàø àâòîðñüêèé êîëåê-
òèâ, ñïðèÿòèìóòü âàøîìó óñïіøíîìó âèâ÷åííþ іíôîðìàòèêè.
Âîíè äîïîìîæóòü íàâ÷èòèñÿ ëîãі÷íî îáґðóíòîâóâàòè âëàñíі 
äії òà ñâіé âèáіð ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ
çàäà÷, ñòâîðåííÿ ìîäåëåé îá’єêòіâ, ÿâèù і ïðîöåñіâ ç âèêîðèñ-
òàííÿì öèôðîâèõ ïðèñòðîїâ. À òàêîæ ñïîíóêàòèìóòü äіÿòè 
òâîð÷î, ïðîäóêóâàòè íîâі іäåї òà äîáðî÷åñíî âèêîðèñòîâóâàòè
÷óæі äëÿ ñòâîðåííÿ íîâèõ іíôîðìàöіéíèõ îá’єêòіâ.

Íà óðîêàõ іíôîðìàòèêè â 5-ìó êëàñі âè ïðèãàäàєòå, ùî òàêå
іíôîðìàöіÿ òà іíôîðìàöіéíі ïðîöåñè. Äіçíàєòåñÿ ïðî ïîâіäîì-
ëåííÿ òà äàíі, ÿêі áóâàþòü êîìï’þòåðè і äå âîíè âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ. Øóêàòèìåòå âіäîìîñòі â Іíòåðíåòі òà çáåðіãàòèìåòå їõ 
íà íîñіÿõ äàíèõ. Íàâ÷èòåñÿ âèêîíóâàòè îïåðàöії íàä ôàéëàìè
òà ïàïêàìè íå ëèøå íà îêðåìîìó êîìï’þòåðі, à é íà êîìï’þòå-
ðàõ ó ëîêàëüíіé ìåðåæі. Âè ïðîäîâæèòå îïðàöüîâóâàòè òåê-
ñòîâі äàíі òà ñêëàäàòè àëãîðèòìè â îäíîìó іç ñåðåäîâèù 
ðîáîòè ç àëãîðèòìàìè. Íàáóòі êîìïåòåíòíîñòі áóäåòå çàñòîñî-
âóâàòè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ.

Òðåòÿ–÷åòâåðòà ÷àñòèíè ïîñіáíèêà ìіñòÿòü ìàòåðіàëè ç òåì 
«Òåêñòîâі äîêóìåíòè», «Àëãîðèòìè òà ïðîãðàìè» і «Ïðàêòè-
êóì âèêîðèñòàííÿ іíôîðìàöіéíèõ òåõíîëîãіé».

ШАНОВНІ ПЕДАГОГИ!
Ó öüîìó ïîñіáíèêó ðîçìіùåíî íàâ÷àëüíі ìàòåðіàëè äëÿ îð-

ãàíіçàöії íàâ÷àííÿ ç іíôîðìàòèêè çà ìîäåëüíîþ ïðîãðàìîþ 
íàøîãî àâòîðñüêîãî êîëåêòèâó. Ìàòåðіàë ïîñіáíèêà ïîäіëåíî
íà êіëüêà ÷àñòèí. Ðîçäіëè ñêëàäàþòüñÿ ç ïóíêòіâ, à êîæåí 
ïóíêò ìàє êіëüêà áëîêіâ:
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 Теоретичні відомості
 Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ
 Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè

 Практична діяльність
 Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ
 Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
 Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà
 Âèêîíàéòå âïðàâó â Іíòåðíåòі àáî â çîøèòі

 Підбиваємо підсумки


 Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè

Òåîðåòè÷íà ñêëàäîâà ïîñіáíèêà îðієíòîâàíà íà âèâ÷åííÿ
îñíîâíèõ îá’єêòіâ òієї ÷è іíøîї òåìè, їõíіõ âëàñòèâîñòåé òà
àëãîðèòìіâ äіé íàä îá’єêòàìè äëÿ çìіíåííÿ çíà÷åíü öèõ
âëàñòèâîñòåé – öå øëÿõ ñòâîðåííÿ íîâèõ іíôîðìàöіéíèõ 
ïðîäóêòіâ.

Áіëüøå óâàãè àâòîðñüêèé êîëåêòèâ ïðèäіëèâ ïðàêòè÷íіé äі-
ÿëüíîñòі, ó õîäі ÿêîї і ôîðìóþòüñÿ âіäïîâіäíі іíôîðìàòè÷íі 
êîìïåòåíòíîñòі. Ó÷íÿì і ó÷åíèöÿì áóäå çàïðîïîíîâàíî îáäó-
ìàòè òà îáãîâîðèòè â ïàðàõ àáî â íåâåëèêèõ ãðóïàõ âіäïîâіäі 
íà ïåâíі çàïèòàííÿ, âèêîíàòè çàâäàííÿ â çîøèòі ÷è ç âèêî-
ðèñòàííÿì êîìï’þòåðà äëÿ ñòâîðåííÿ ÷è óäîñêîíàëåííÿ ïåâ-
íîãî іíôîðìàöіéíîãî ïðîäóêòó. Âèêîíàâøè âïðàâó â Іíòåðíåòі 
àáî â çîøèòі, âîíè çìîæóòü ïåðåâіðèòè âëàñíі çíàííÿ âèâ÷å-
íîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó. Çàâäàííÿ, ðåêîìåíäîâàíі äëÿ âè-
êîíàííÿ â ïàðàõ àáî ãðóïàõ, ïîçíà÷åíî ïіêòîãðàìîþ .

Áіëüø äåòàëüíî çðîçóìіòè, íàñêіëüêè ñïîäіâàííÿ ó÷íіâ òà
ó÷åíèöü ïåðåä âèâ÷åííÿì íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó ñïðàâäè-
ëèñü, ÿêèõ ðåçóëüòàòіâ äîñÿãíóòî, âîíè çìîæóòü, âèêîíàâøè
çàâäàííÿ òðåòüîãî áëîêó Ïіäáèâàєìî ïіäñóìêè. Ó íüîìó ðîçìі-
ùåíî çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîàíàëіçó äîñÿãíåíü îáîâ’ÿçêîâèõ ðå-
çóëüòàòіâ íàâ÷àííÿ íà âіäïîâіäíîìó åòàïі íàâ÷àííÿ âіäïîâіäíî
äî âèìîã Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó áàçîâîї ñåðåäíüîї îñâіòè òà
ìîäåëüíîї ïðîãðàìè.

Ìàòåðіàëè äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü, âïðàâ і ïðàêòè÷íèõ ðî-
áіò, ó òîìó ÷èñëі é ôàéëè-çàãîòîâêè, ðîçìіùåíî â Іíòåðíåòі çà 
àäðåñîþ https://sites.google.com/pu.org.ua/allinf â ðîçäіëі 
Åëåêòðîííі äîäàòêè  5 êëàñ ÍÓØ. 2021-2022.

Àâòîðñüêèé êîëåêòèâ
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Розділ 4. Текстові документи

4.1. Текстові документи. Об’єкти текстового документа та їх властивості. 
Програми для створення та опрацювання текстових документів

 Теоретичні відомості
Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Òåêñòîâèé äîêóìåíò
ç òåêñòîâèõ îá’єêòіâ (ñèìâîëіâ, àáçàöіâ, ñòîðіíîê) і, ìîæëèâî, іíøèõ
îá’єêòіâ (ãðàôі÷íèõ, ìóëüòè ìåäіéíèõ òîùî).

Îá’єêòè òåêñòîâîãî äîêóìåíòà òà їõ âëàñòèâîñòі

Символ Абзац Сторінка
 шрифт,
 розмір,
 колір, 
 накреслення,
 інтервал між символами
та інші

 відступ від краю лівого 
і правого поля,

 відступ першого рядка,
 вирівнювання,
 міжрядковий інтервал,
 відстань між абзацами
та інші

 розмір аркуша сторінки,
 орієнтація сторінки,
 розміри полів,
 нумерація сторінок
та інші

Ïðîãðàìè ñòâîðåííÿ òà îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ: òåêñòîâі ðåäàêòî-
ðè, òåêñòîâі ïðîöåñîðè – íàëåæàòü äî ïðèêëàäíîãî ïðîãðàìíîãî çà-
áåçïå÷åííÿ.

Îñíîâíі îïåðàöії, ÿêі âèêîíóþòüñÿ ó ïðîãðàìàõ îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ:
 óâåäåííÿ òåêñòó – óâåäåííÿ òåêñòó ç âèêîðèñòàííÿì êëàâіàòóðè, 

ãîëîñîâîãî ÷è ðóêîïèñíîãî ââåäåííÿ;
 ðåäàãóâàííÿ òåêñòó – âíåñåííÿ çìіí ó âìіñò òåêñòó: âèïðàâëåí-

íÿ ïîìèëîê, âèäàëåííÿ, ïåðåìіùåííÿ, êîïіþâàííÿ, âñòàâëåííÿ
ôðàãìåíòіâ òåêñòó òà іíøèõ îá’єêòіâ;

 ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó – âíåñåííÿ çìіí ó çîâíіøíіé âèãëÿä òåê-
ñòó: çìіíåííÿ øðèôòó, êîëüîðó, íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ, âèðіâíþ-
âàííÿ àáçàöіâ, âіäñòóïіâ àáçàöіâ òîùî;

 âñòàâëåííÿ îá’єêòіâ – ðîçìіùåííÿ â äîêóìåíòі ãðàôі÷íèõ çîáðà-
æåíü, òàáëèöü, äіàãðàì òîùî;

 äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà – îòðèìàííÿ êîïії äîêóìåíòà íà ïàïåðі;
 ðîáîòà ç ôàéëàìè – çáåðåæåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ó ôàéëі,

âіäêðèòòÿ òåêñòîâîãî ôàéëó ó ïðîãðàìі îïðàöþâàííÿ.
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Ôîðìàòè òåêñòîâèõ äîêóìåíòіâ: doc, docx, txt, rtf, pdf òà іíøі.
Îñíîâíі ïðàâèëà ââåäåííÿ òåêñòó:
 ìіæ ñëîâàìè ïîòðіáíî ââîäèòè òіëüêè îäèí ïðîïóñê;
 ïåðåä ðîçäіëîâèìè çíàêàìè (òàêèìè ÿê ; : . , ! ?) ïðîïóñê íå ñòà-

âèòüñÿ, à ïіñëÿ íèõ ââîäèòüñÿ îäèí ïðîïóñê àáî çäіéñíþєòüñÿ ïå-
ðåõіä íà íîâèé àáçàö;

 ïðîïóñê íå ñòàâèòüñÿ ïіñëÿ âіäêðèâàþ÷èõ і ïåðåä çàêðèâàþ÷èìè
äóæêàìè { } [ ] ( ) і ëàïêàìè „ ” « »;

 äåôіñ ó ñëîâàõ ââîäèòüñÿ áåç ïðîïóñêіâ;
 ïåðåä òèðå і ïіñëÿ íüîãî ââîäÿòüñÿ ïðîïóñêè;
 äëÿ çàïîáіãàííÿ ðîçðèâó äåÿêîї ôðàçè (íàïðèêëàä, ìіæ ïðіç-

âèùåì òà іíіöіàëàìè, ìіæ íàçâîþ øêîëè òà її íîìåðîì òîùî)
â êіíöі ðÿäêà ìіæ ñëîâàìè ñëіä ââîäèòè íåðîçðèâíèé ïðîïóñê
Ctrl + Shift + ïðîïóñê;

 ïåðåõіä òåêñòó íà íîâèé ðÿäîê âіäáóâàєòüñÿ àâòîìàòè÷íî, òîáòî
êîëè òåêñò äîñÿãàє îñòàííüîї ïîçèöії ðÿäêà, êóðñîð àâòîìàòè÷íî
ïåðåõîäèòü íà íîâèé ðÿäîê. Ïðè öüîìó ñëîâî, ÿêå íå âìіñòèëîñÿ
â ïîïåðåäíüîìó ðÿäêó, àâòîìàòè÷íî ïåðåíîñèòüñÿ íà íàñòóïíèé;

 äëÿ ââåäåííÿ òåêñòó ç íîâîãî àáçàöó ñëіä íàòèñíóòè êëàâіøó Enter;
 äëÿ ïåðåõîäó íà íîâèé ðÿäîê â ìåæàõ îäíîãî àáçàöó (íàïðèêëàä,

ïіä ÷àñ ââåäåííÿ âіðøà) òðåáà ââîäèòè ðîçðèâ ðÿäêà (Shift + Enter);
 ïåðåõіä òåêñòó íà íîâó ñòîðіíêó òåêñòîâîãî äîêóìåíòà çäіéñíþ-
єòüñÿ àâòîìàòè÷íî.

Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè

 Ïîñëіäîâíіñòü îïåðàöіé ïіä ÷àñ ðîáîòè ç òåêñòîâèì äîêóìåíòîì:

 Çàïóñê íà âèêîíàííÿ òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word:

 Ñòâîðåííÿ íîâîãî äîêóìåíòà:

 Âіäêðèòòÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:
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 Çáåðåæåííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíі ïðîãðàìè îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ? ßêі ç òàêèõ
ïðîãðàì âè âæå âèêîðèñòîâóâàëè? Äëÿ ÿêèõ öіëåé?

2. ßêі îá’єêòè â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі âè çíàєòå? ßêі їõ âëàñòèâîñòі?
ßêі äії ç íèìè ìîæíà âèêîíóâàòè?

3. ßêі îïåðàöії íàä òåêñòîì ìîæíà âèêîíóâàòè â òåêñòîâîìó ïðîöå-
ñîðі? Ó ÷îìó âîíè ïîëÿãàþòü?

4. ßêîї ïîñëіäîâíîñòі äіé ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ðîáîòè ç òåêñòîâèì
äîêóìåíòîì? Ùî áóäå, ÿêùî íå äîòðèìóâàòèñÿ öієї ïîñëіäîâíîñòі?

5. ßêі іñíóþòü ñïîñîáè çàïóñêó òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word? ßêі âè 
çíàєòå ïðîãðàìè, çàïóñê ÿêèõ є àíàëîãі÷íèì?

6. ßêèõ ïðàâèë ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ââåäåííÿ òåêñòó ç êëàâіà-
òóðè? Іç ÷èì ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ïîòðåáà â äîòðèìàííі öèõ ïðàâèë?

7. Äëÿ ÷îãî âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word? 
ßêі äîêóìåíòè ìîæåòå ãîòóâàòè ç éîãî âèêîðèñòàííÿì?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Ïîçíà÷òå îá’єêòè, ÿêі ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі â òåêñòîâîìó

äîêóìåíòі.

 Àáçàö
Ðÿäîê
Àóäіîçàïèñ

Ñàéò
Âіäåîðîëèê
Ðå÷åííÿ

Çîáðàæåííÿ
Ñëîâî
Ïðåçåíòàöіÿ

2. Ïîçíà÷òå îïåðàöії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè íàä òåêñòîâèì äîêóìåí-
òîì ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі.

Âèêîíàííÿ ñêëàäíèõ îá÷èñ-
ëåíü
Óñòàâëåííÿ ìàëþíêіâ, ôîð-
ìóë, òàáëèöü
Ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé
Ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó
Çáåðåæåííÿ äîêóìåíòà
ó ôàéëі

Ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ
ïðîãðàì
Äðóêóâàííÿ äîêóìåíòà
Ðåäàãóâàííÿ òåêñòó
Ïðîñëóõîâóâàííÿ àóäіîçàïè-
ñіâ
Óâåäåííÿ òåêñòó ç êëàâіàòó-
ðè
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3. Îáâåäіòü çíà÷îê, ÿêèé âіäïîâіäàє ôàéëàì ç ðîçøèðåííÿì іìåíі DOCÕ.

à)         á)          â)         ã)          ä) 

4. Óïèøіòü ïîñëіäîâíіñòü îïåðàöіé ùîäî ñòâîðåííÿ íîâîãî äîêóìåíòà
â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word. 

5. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îïåðàöіÿìè ç òåêñòîâèì äîêóìåíòîì 
òà їõ ñóòíіñòþ.

Операція Суть операції

1 Редагування
тексту А Уведення тексту з використанням клавіатури, голо-

сового чи рукописного введення

2 Форматування
тексту Б

Унесення змін у вміст тексту: виправлення помилок,
видалення, переміщення, копіювання, вставлення
фрагментів тексту та інших об’єктів

3 Друкування 
документа В

Унесення змін у зовнішній вигляд тексту: змінення
шрифту, кольору, накреслення символів, вирівню-
вання абзаців, відступів абзаців тощо

4 Уведення 
тексту Г Отримання копії документа на папері

Â і ä ï î â і ä í і ñ ò ü: 1 – , 2 –, , 3 –, , 4 – , .

6. Çíàéäіòü ó íàâåäåíîìó ôðàãìåíòі ïîìèëêè ââåäåííÿ òåêñòó і ïî-
ñòàâòå áіëÿ íèõ íîìåðè. Çàïèøіòü, ÿê їõ ïîòðіáíî âèïðàâèòè.
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№ помилки Опис помилки

7. Ïіäïèøіòü íà ìàëþíêó âêàçàíèìè ëіòåðàìè åëåìåíòè âіêíà òåêñòî-
âîãî ïðîöåñîðà Word, ÿêі âèêîðèñòîâóþòü äëÿ:
А. Збільшення масштабу перегляду документа
Б.  Збереження текстового документа
В.  Визначення мови правопису тексту
Г.  Закриття вікна програми
Д. Прокручування вмісту документа
Е.  Переходу в меню для відкриття нового документа 
Ж. Відмінення останньої дії
З.  Перегляд імені файлу
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Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà
1. Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word. Óâåäіòü íàâåäåíèé òåêñò çà

çðàçêîì. Ñëіäêóéòå çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë óâåäåííÿ òåêñòó òà ïðà-
âîïèñîì. Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.1.docx. Çàêðèéòå âіê íî ïðîãðàìè.

Назва нашої держави впродовж її існування була різною. Одна з перших – 
Київська Русь.

У часи Русі зародилась і теперішня назва – Україна. 
Сьогодні Україна є однією з найбільших держав Європи – її площа становить 

603,7 тис. квадратних кілометрів. За розмірами території вона перевищує такі
великі країни в Європі, як Франція (544 тис. квадратних кілометрів) та Іспанія
(505 тис. квадратних кілометрів).

2. Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word. Óâåäіòü íàâåäåíèé òåêñò çà
çðàçêîì. Ñëіäêóéòå çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë óâåäåííÿ òåêñòó òà ïðà-
âîïèñîì. Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.docx. Çàêðèéòå âіê íî ïðîãðàìè.

Ukraine is one of the largest countries of Eastern Europe. It occupies an area of 
603 700 km2. Its territory stretches for 893 km from north to south and for 1316 km from
east to west. It has state borders with Russia, Belarus and Moldova. It also borders on
Poland, Slovakia, Hungary and Romania.

3. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó âïðàâà 4.1.docx. Äîñëіäіòü
і ïîçíà÷òå, ÿêі êëàâіøі ìàþòü íàâåäåíі ïðèçíà÷åííÿ. Çàêðèéòå
âіê íî ïðîãðàìè áåç çáåðåæåííÿ çìіí.

  

На один рядок угору

На один рядок униз

На одну позицію праворуч

На одну позицію ліворуч

На один екран угору

На один екран униз

На кінець рядка

На початок рядка

4. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò âïðàâà 4.1.docx. Äîñëіäіòü і çàïè-
øіòü ó çîøèò ïðèçíà÷åííÿ íàâåäåíèõ ñïîëó÷åíü êëàâіø. Çàêðèéòå
âіê íî ïðîãðàìè áåç çáåðåæåííÿ çìіíåíü.



11

Сполучення клавіш Призначення
Ctrl + 
Ctrl + 
Ctrl +
Ctrl +
Ctrl + Home
Ctrl + End

5. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò âïðàâà 4.1.docx. Ðîçìіñòіòü êóðñîð
óñåðåäèíі äåÿêîãî ñëîâà. Ïðèãàäàéòå ïðèçíà÷åííÿ íàâåäåíèõ åëå-
ìåíòіâ êåðóâàííÿ âêëàäêè Îñíîâíå. Ïðîñëіäêóéòå çà çìіíåííÿìè
â çîâíіøíüîìó âèãëÿäі òåêñòó ïіñëÿ âèáîðó öèõ åëåìåíòіâ. Ïîÿñ-
íіòü їõ ïðèçíà÷åííÿ òà çàïèøіòü ó çîøèò. Çàêðèéòå âіê íî ïðîãðàìè
áåç çáåðåæåííÿ çìіí.

Елемент керування Призначення

Колір шрифту  групиШрифт

Жирний  групи Шрифт

По центру  групи Абзац

6. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò âïðàâà 4.1.docx. Ðîçìіñòіòü êóðñîð óñå-
ðåäèíі äåÿêîãî àáçàöó. Ïåðåìіñòіòü êîæåí ç ìàðêåðіâ ãîðèçîíòàëüíîї
ëіíіéêè â іíøå ïîëîæåííÿ. Ïðîñëіäêóéòå çà çìіíåííÿìè â çîâíіø-
íüîìó âèãëÿäі òåêñòó. Ïîâåðíіòü ìàðêåðè â ïîïåðåäíє ïîëîæåííÿ.
Çðîáіòü âèñíîâêè, óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ìàðêåðîì і éîãî ïðè-
çíà÷åííÿì. Çàêðèéòå âіê íî ïðîãðàìè áåç çáåðåæåííÿ çìіí.

Âèêîíàéòå âïðàâè â Іíòåðíåòі 
1. Ðîçãàäàéòå êðîñâîðä çà ïîñèëàííÿì

https://learningapps.org/watch?v=pxfggm73c21 àáî QR-êîäîì.

2. Óñòàíîâіòü ïðàâèëüíі ïàðè: íàçâà îïåðàöії â òåêñòîâîìó
ïðîöåñîðі òà її ïðèçíà÷åííÿ çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=pgwumkei221 àáî QR-êîäîì.
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 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà?

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè?

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎ і і ї ä і ї :

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я можу назвати види завдань, які можна виконати з викорис-
танням програми опрацювання текстів
Я знаю об’єкти текстового документа та приклади значень їх 
властивостей
Я можу назвати і пояснити етапи створення текстового 
документа 
Я можу вводити тексти з клавіатури з дотриманням правил 
рідною та іноземною мовами

4.2. Редагування тексту в текстовому процесорі Word
 Теоретичні відомості

Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 
Ðåäàãóâàííÿ òåêñòó – âíåñåííÿ çìіí ó âìіñò òåêñòó:
 âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê і ïåðåâіðêà ïðàâîïèñó;
 âèäàëåííÿ, ïåðåìіùåííÿ, êîïіþâàííÿ, âñòàâëåííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó; 
 àâòîìàòè÷íèé ïîøóê і çàìіíþâàííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó.
Ðåæèì âñòàâëåííÿ – ðåæèì ââåäåííÿ òåêñòó, êîëè íîâі ñèìâîëè

äîäàþòüñÿ äî âæå іñíóþ÷îãî òåêñòó.
Ðåæèì çàìіíþâàííÿ – ðåæèì ââåäåííÿ òåêñòó, ó ÿêîìó ïіä ÷àñ ââå-

äåííÿ òåêñòó ñèìâîëè, ùî ðîçìіùåííі ïðàâîðó÷ âіä êóðñîðà, çàìіíþ-
þòüñÿ íà íîâі.
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Ïåðåâіðêà ïðàâîïèñó âêëþ÷àє ïåðåâіðêó òåêñòó íà íàÿâíіñòü îð-
ôîãðàôі÷íèõ ïîìèëîê і ïðàâèë ïóíêòóàöії. Îðôîãðàôі÷íі ïîìèëêè
â òåêñòі ïіäêðåñëþþòüñÿ ÷åðâîíèìè õâèëÿñòèìè ëіíіÿìè, ïîìèëêè
ïóíêòóàöії – ïîäâіéíèìè ñèíіìè õâèëÿñòèìè ëіíіÿìè. Ïåðåâіðêà îð-
ôîãðàôії çà çàìîâ÷óâàííÿì âіäáóâàєòüñÿ àâòîìàòè÷íî.

Ôðàãìåíò òåêñòó – áóäü-ÿêà ñóêóïíіñòü ñèìâîëіâ, ðÿäêіâ, àáçàöіâ.
Îïåðàöії ç ôðàãìåíòàìè òåêñòó: âèäіëåíèé ôðàãìåíò ìîæíà ïåðåìі-

ñòèòè, ñêîïіþâàòè, âèðіçàòè, âèäàëèòè, çíàéòè ôðàãìåíò ó òåê-
ñòі òà çàìіíèòè éîãî íà іíøèé.

Áóôåð îáìіíó – ÷àñòèíà îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі êîìï’þòåðà, ó ÿêіé 
òèì÷àñîâî çáåðіãàєòüñÿ ñêîïіéîâàíèé àáî âèðіçàíèé ôðàãìåíò òåêñòó.

Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè

 Âèêîíàííÿ îïåðàöіé ðåäàãóâàííÿ:

Кнопка вікна Word Призначення

Скасувати Для відмінення результату останньої дії

Повернути Для повернення результату скасованої дії

Відобразити всі знаки Відображення прихованих (недрукованих) символів

Установити
курсор у потрібне
місце тексту 

Backspace Для видалення символів ліворуч від
курсора

Delete Для видалення символів праворуч 
від курсора

Enter Для розділення тексту на абзаци

Insert Для переключення між режимами
вставлення/замінювання 

 Ñïîñîáè âèäіëåííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó: 

Фрагмент
тексту Спосіб виділення Вигляд 

вказівника
Слово Двічі клацнути на потрібному слові Ι

Речення Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати до-
вільне місце в реченні Ι

Рядок Вибрати місце ліворуч від потрібного рядка

Кілька рядків
поспіль

Вибрати місце зліва від початкового рядка фрагмента 
і за натиснутої лівої кнопки миші перемістити вказів-
ник униз або вгору на потрібну кількість рядків
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Фрагмент 
тексту Спосіб виділення Вигляд 

вказівника

Абзац Двічі клацнути ліворуч від абзацу 

Довільний
фрагмент

Вибрати початок фрагмента і, утримуючи натиснутою 
клавішу Shift, вибрати кінець фрагмента Ι

Весь 
документ

Виконати Основне  Редагування  Виділити
Виділити все
Натиснути сполучення клавіш Ctrl + A (англ.) Будь-який

Зняти 
виділення

Вибрати будь-яке місце в документі або натиснути 
будь-яку клавішу керування курсором

Âèêîíàííÿ îñíîâíèõ îïåðàöіé ç ôðàãìåíòàìè òåêñòó
ç âèêîðèñòàííÿì Ñòðі÷êè

 Âèäàëåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó:

 Êîïіþâàííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó:

 Ïåðåìіùåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó:

 Ïîøóê ôðàãìåíòà òåêñòó:

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі



15

 Çàìіíþâàííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó:

 Ñïîëó÷åííÿ êëàâіø («ãàðÿ÷і êëàâіøі») äëÿ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó:

Копіювати Вставити Вирізати Виділити 
весь текст

Відмінити
виділення

Ctrl + С Ctrl + V Ctrl + Х Ctrl + А Esc

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Ùî òàêå ðåäàãóâàííÿ òåêñòó? ßêі îïåðàöії íàëåæàòü äî ðåäàãóâàííÿ
òåêñòó? ßê âîíè âèêîíóþòüñÿ?

2. ßêі ðåæèìè ââåäåííÿ òåêñòó є â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word? ×èì
âîíè âіäðіçíÿþòüñÿ? Ó ÿêèõ âèïàäêàõ їõ êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè?

3. Äëÿ ÷îãî ïðèçíà÷åíі êíîïêè Ñêàñóâàòè òà Ïîâåðíóòè? Äå âîíè ðîç-
ìіùóþòüñÿ? Êîëè їõ ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè? ßêі çðó÷íîñòі âîíè íà-
äàþòü ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó?

4. Ùî ñïіëüíîãî і ùî âіäìіííîãî ó âèêîðèñòàííі êëàâіø Backspace
і Delete ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó? ßêèì ñïîñîáîì îñîáèñòî âè êî-
ðèñòóєòåñÿ ÷àñòіøå?

5. ×îìó äåÿêі ñëîâà â òåñòі ïіäêðåñëþþòüñÿ õâèëÿñòèìè ëіíіÿìè? ßê
âèïðàâèòè öþ ñèòóàöіþ?

6. Ùî ðîçóìіþòü ïіä òåðìіíîì ôðàãìåíò òåêñòó? Ùî ìîæå áóòè 
ôðàãìåíòîì òåêñòó? ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà їõ âèäіëèòè â òåêñòî-
âîìó ïðîöåñîðі Word? 

7. ßêі îïåðàöії íàä ôðàãìåíòàìè òåêñòó ìîæíà âèêîíóâàòè? ßêèìè
ñïîñîáàìè öå ìîæíà çðîáèòè? ßêèé ñïîñіá âàì çðó÷íіøèé?

8. Ó ÿêèõ ñèòóàöіÿõ ìîæå çíàäîáèòèñÿ âèêîíàííÿ îïåðàöії ïîøóêó ÷è
çàìіíþâàííÿ ôðàãìåíòіâ òåêñòó? Íàâåäіòü ïðèêëàäè òàêèõ ñèòóà-
öіé. ßê âèêîíàòè öі îïåðàöії?

9. ßê, âèêîðèñòîâóþ÷è îïåðàöіþ àâòîìàòè÷íîї çàìіíè, øâèäêî îá’єä-
íàòè âñі àáçàöè òåêñòó â îäèí? Çàïðîïîíóéòå òàêèé ñïîñіá і âèïðî-
áóéòå éîãî. Ñêëàäіòü àëãîðèòì âèêîíàííÿ òàêîї îïåðàöії ðåäàãó-
âàííÿ òåêñòó.
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Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі

1. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âêàçàíèìè êëàâіøàìè ïіä ÷àñ ââå-
äåííÿ òà ðåäàãóâàííÿ òåêñòó â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі Word òà їõ
ïðèçíà÷åííÿì.

Клавіша Призначення
1 Enter А Уведення великої літери
2 BackSpace Б Уведення пустого проміжку між символами тексту
3 Shift В Видалення попереднього символа
4 Пропуск Г Переключення режимів Вставлення та Замінювання
5 Insert Д Перехід до введення нового абзацу

Â і ä ï î â і ä í і ñ ò ü: 1 – , 2 –, , 3 –, , 4 – , , 5 – , .

2. Çàïèøіòü ðåçóëüòàò ðåäàãóâàííÿ òåêñòó â íàâåäåíèõ ïðèêëàäàõ.
Ìіñöå ðîçòàøóâàííÿ êóðñîðà ïîçíà÷åíî âåðòèêàëüíîþ ðèñêîþ . 

№ Початковий текст Натиснуті клавіші Результат редагування

1 Урок.інформатики Backspace, Backspace

2
Урокк

.інформатики
Delete

3 Урок.інформатики Delete

4 Уроки.інформатики Backspace, Delete

5 Уроки.інформатики Enter

3. Âèêîíàéòå íàâåäåíèé àëãîðèòì ðåäàãóâàííÿ ñëîâà ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ
ó ðåæèìі Âñòàâëåííÿ. Çàïèøіòü ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ êîæíîї êî-
ìàíäè. ßêå ñëîâî îòðèìàëè?

Команда Результат
1. Установити курсор після літери Ь
2. Натиснути чотири рази клавішу Backspace
3. Увести літеру О
4. Установити курсор після літери Я
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Команда Результат
5. Натиснути два рази клавішу Delete
6. Натиснути клавішу
7. Увести літеру И

4. Âèêîíàéòå íàâåäåíèé àëãîðèòì ðåäàãóâàííÿ ñëîâà ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ
ó ðåæèìі Çàìіíþâàííÿ. Çàïèøіòü ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ êîæíîї êî-
ìàíäè. ßêå ñëîâî îòðèìàëè?

Команда Результат
1. Установити курсор після літери Ь
2. Натиснути чотири рази клавішу Backspace
3. Увести літеру О
4. Установити курсор після літери Я
5. Натиснути два рази клавішу Delete
6. Натиснути клавішу
7. Увести літеру И

5. Çàïèøіòü ó ïðàâèëüíіé ïîñëіäîâíîñòі íîìåðè êîìàíä àëãîðèòìó âè-
äіëåííÿ äîâіëüíîãî ôðàãìåíòà òåêñòó.

№ Команда
Відпустити ліву кнопку миші
Натиснути і тримати ліву кнопку миші
Перемістити вказівник до кінця потрібного фрагмента, не відпускаючи ліву
кнопку миші
Розташувати курсор на початку потрібного фрагмента тексту

6. Ó òåêñòі âèäіëåíî äåÿêèé ôðàãìåíò. Ùî âіäáóäåòüñÿ ïіä ÷àñ íàòèñ-
êàííÿ âêàçàíèõ êëàâіø?

Delete 
Backspace 
Ctrl + Х
Ctrl + V
Ctrl + C
Esc

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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7. Çàïèøіòü íîìåðè êîìàíä ïðàâèëüíîãî àëãîðèòìó ïåðåìіùåííÿ
ôðàã ìåíòà òåêñòó.

№ Команда
Установити курсор у потрібне місце тексту
Виконати Основне Буфер обміну Вставити
Виконати Основне Буфер обміну Вирізати
Виділити фрагмент тексту

8. Ó òåêñòîâîìó äîêóìåíòі ðîçìіùåíî òàêèé òåêñò:

áðàòñòâî – áàãàòñòâî äðóæáà òà íàéáіëüøå
       1             2          3     4       5

Çàïèøіòü, ÿêèé òåêñò áóäå â äîêóìåíòі ïіñëÿ âèêîíàííÿ êîæíîї êî-
ìàíäè:

Операція редагування Результат виконання операції
Виділити третє та четверте слово
Вирізати виділений фрагмент у Буфер обміну
Перемістити курсор на початок рядка
Уставити фрагмент з Буфера обміну
Виділити останнє слово
Перетягнути виділений фрагмент, розмістивши 
його після знака –

9. Ïіäêðåñëіòü, ùî áóäå âèäіëåíî â íàâåäåíîìó òåêñòі ïіñëÿ àâòîìà-
òè÷íîãî ïîøóêó ôðàãìåíòà áіë. 

Білий коник спозарання білим шляхом біг...
Притягнув на білих санях білий-білий сніг.

10.  Ñôîðìóëþéòå і çàïèøіòü çàâäàííÿ, ÿêå âèêîíóâàâ ó÷åíü ïіä ÷àñ
ðåäàãóâàííÿ òåêñòó çà íàâåäåíèì àëãîðèòìîì äіé. ßêó ïîìèëêó
âіí íàìàãàâñÿ âèïðàâèòè? ×è åôåêòèâíèé ñïîñіá îáðàâ?

Алгоритм
1. Вибрати у групі Редагування вкладки Основне кнопку Замінити 
2. Увести в поле Знайти вікна Пошук і замінювання слово украіна
3. Увести в поле Замінити вікна Пошук і замінювання слово Україна
4. Вибрати у вікні Пошук і замінювання кнопку Замінити все
5. Вибрати у вікні Пошук і замінювання кнопку Закрити
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Çàâäàííÿ:

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
(çà іíñòðóêöієþ)

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ âèìîã áåçïå-
êè æèòòєäіÿëüíîñòі òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.

1. Çàïóñòіòü òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word. 
2. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó âïðàâà 4.2.docx.
3. Óñòàíîâіòü çðó÷íèé ìàñøòàá ïåðåãëÿäó òåêñòîâîãî äîêóìåíòà. Äëÿ

öüîãî ñêîðèñòàéòåñÿ ïîâçóíêîì ó Ðÿäêó ñòàíó.
4. Âèêîíàéòå ïåðåâіðêó ïðàâîïèñó â óñüîìó òåêñòі òà âèïðàâòå ïî-

ìèëêè, ÿêùî âè їõ ïðèïóñòèëèñü. Äëÿ öüîãî âіäêðèéòå êîíòåêñòíå
ìåíþ ñëіâ ç ïîìèëêàìè (їõ áóäå ïіäêðåñëåíî ÷åðâîíîþ ëіíієþ) òà 
îáåðіòü ïîòðіáíèé âàðіàíò âèïðàâëåííÿ.

5. Îá’єäíàéòå ïåðøèé і äðóãèé àáçàöè â îäèí. Äëÿ öüîãî âñòàíîâіòü 
êóðñîð â êіíöі ïåðøîãî àáçàöó і íàòèñíіòü êëàâіøó Delete.

6. Ñêàñóéòå îñòàííþ äіþ, ïîòіì ïîâåðíіòü її. Äëÿ öüîãî ñêîðèñòàéòåñÿ
êíîïêàìè Ñêàñóâàòè òà Ïîâåðíóòè íà Ñòðі÷öі.

7. Ðîçäіëіòü òåêñò íà 4 àáçàöè ïî îäíîìó ðå÷åííþ. Äëÿ öüîãî âñòàíî-
âіòü êóðñîð ó êіíöі ïåðøîãî ðå÷åííÿ і íàòèñíіòü êëàâіøó Enter. 
Ïîâòîðіòü äії äëÿ іíøèõ ðå÷åíü.

8. Âèäіëіòü ðіçíі ôðàãìåíòè òåêñòó (îêðåìі ñëîâà, îäèí ðÿäîê, êіëüêà
ðÿäêіâ, àáçàö, êіëüêà àáçàöіâ, öіëó ñòîðіíêó òåêñòó) ðіçíèìè ñïîñî-
áàìè. Äëÿ öüîãî ñêîðèñòàéòåñÿ òàáëèöåþ Ñïîñîáè âèäіëåííÿ ôðàã-
ìåíòіâ òåêñòó öüîãî ïóíêòó.

9. Ñêîïіþéòå òà ïåðåìіñòіòü äåÿêі ôðàãìåíòè òåêñòó çà íàäàíèì ó äî-
êóìåíòі çðàçêîì. Ñêîðèñòàéòåñÿ ñõåìàìè Âèêîíàííÿ îñíîâíèõ
îïåðàöіé ç ôðàãìåíòàìè òåêñòó, íàâåäåíèìè â öüîìó ïóíêòі.

10.  Çáåðåæіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 4.2 ó âà-
øіé ïàïöі.

11.  Çàêðèéòå âіê íî òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà òà ïåðåâіðòå íàÿâíіñòü ñòâî-
ðåíîãî ôàéëó ó âàøіé ïàïöі.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
(ñàìîñòіéíî)

1. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.1.docx. Ó íàâå-
äåíîìó òåêñòі êóðñîð ðîçìіñòіòü óñåðåäèíі ñëîâà âіçóàëüíèìè (íà
ìàëþíêó ïîçíà÷åíî ÷åðâîíîї ðèñêîþ). Ñïðîãíîçóéòå, ùî áóäå âèäі-
ëåíî â òåêñòі â íàâåäåíèõ âèïàäêàõ. Ïåðåâіðòå ñâîї âіäïîâіäі ïðàê-
òè÷íî і çàïèøіòü ó çîøèòі.
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Дії Результат
Двічі клацнути ліву кнопку миші
Тричі клацнути ліву кнопку миші
Натиснути сполучення клавіш Ctrl + A
Натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + End

2. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.2.docx. Ïå-
ðåãëÿíüòå òåêñò âіäêðèòîãî äîêóìåíòà і çíàéäіòü äîïóùåíі ïîìèëêè.
Âіäðåäàãóéòå òåêñò, âèïðàâèâøè â íüîìó ïîìèëêè. Çáåðåæіòü ôàéë
ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

3. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.3.docx. Âèäà-
ëіòü ó íüîìó ðîçòàøîâàíі ïîðó÷ ñëîâà, ùî ïîâòîðþþòüñÿ. Ñêàñóéòå
âèêîíàíі äії. Ïîòіì ïîâåðíіòü їõ. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі
ç òèì ñàìèì іìåíåì.

4. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.4.docx. Óïî-
ðÿäêóéòå ðÿäêè òåêñòó çà çðàçêîì, íàäàíèì ó äîêóìåíòі. Çáåðåæіòü
äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

5. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.5.docx. Âіäðå-
äàãóéòå òåêñò çà çðàçêîì, ÿêèé ðîçìіùåíî â äîêóìåíòі. Çáåðåæіòü
ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

6. Âіäêðèéòå ïðîãðàìó Word і ââåäіòü ñòèñëó àâòîáіîãðàôіþ (3–4 ðå-
÷åííÿ). Ïåðåâіðòå íàÿâíіñòü ïîìèëîê і âèïðàâòå їõ çà íàÿâíîñòі. Çáå-
ðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.2.6.docx ó âàøіé ïàïöі.

7. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.7.docx. Óñòà-
íîâіòü êóðñîð óñåðåäèíі äðóãîãî ðÿäêà òåêñòó. Äîñëіäіòü, ÿêі ôðàã-
ìåíòè òåêñòó âèäіëÿþòüñÿ íàâåäåíèìè ñïîëó÷åííÿìè êëàâіø, і çà-
ïèøіòü ó òàáëèöþ:
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Фрагмент
тексту

Сполучення клавіш Фрагмент
тексту

Сполучення
клавіш

Ctrl + Shift +  Ctrl + Shift + 
Ctrl + Shift +  Ctrl + Shift +

Ctrl + Shift + Home Alt + Ctrl + Shift + PageUp
Ctrl + Shift + End Ctrl + A (англ.) 
Двічі клацнути ліву кнопку 
миші 

Тричі клацнути ліву кнопку
миші

8. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.8.docx. Çíàéäіòü
і âèäіëіòü ó âñüîìó äîêóìåíòі âñі ñèìâîëè @. Ñêіëüêè òàêèõ ñèìâîëіâ 
ó òåêñòі? Çàìіíіòü óñі ñèìâîëè @ íà ëіòåðó à. Ñêіëüêè áóëî âèêîíàíî 
çàìіí? Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

9. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.2.9.docx. Çàìі-
íіòü ó òåêñòі âñі ñëîâà äîëàð íà ñëîâî єâðî. Çáåðåæіòü ôàéë ó âàøіé 
ïàïöі ç òèì ñàìèì іìåíåì.

Âèêîíàéòå âïðàâè â Іíòåðíåòі 

1. Óñòàíîâіòü ïàðè: ñïîñіá âèäіëåííÿ òà îá’єêò, ÿêèé âèäіëÿ-
єòüñÿ ó òàêèé ñïîñіá, çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=psqgwh1un21 àáî QR-êîäîì.

2. Óïîðÿäêóéòå ó ïðàâèëüíіé ïîñëіäîâíîñòі êîìàíäè àëãî-
ðèòìó çàìіíè ôðàãìåíòà òåêñòó çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=pv2ifvxwc21 àáî QR-êîäîì.

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 
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Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè?

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè:

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розпізнаю помилки в тексті і вмію їх виправити 
Я знаю, що таке редагування тексту
Я вмію обирати інструменти для операцій редагування 
текстових документів
Я вмію виконувати операції редагування тексту – видаляти, 
вставляти, замінювати символи
Я вмію виділяти фрагменти тексту
Я вмію виконувати операції з фрагментами тексту – копію-
вання, видалення, переміщення
Я вмію здійснювати пошук і замінювання фрагментів тексту

4.3. Форматування символів і абзаців у текстовому процесорі Word 
 Теоретичні відомості

Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 
Ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó – âíåñåííÿ çìіí ó çîâíіøíіé âèãëÿä òåêñòó: 

âñòàíîâëåííÿ øðèôòó, êîëüîðó, íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ, âèðіâíþâàííÿ
àáçàöіâ, âіäñòóïіâ àáçàöіâ òîùî.

Ñèìâîë ÿê îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: 
øðèôò, ðîçìіð, êîëіð, íàêðåñëåííÿ òà іíøі.

Øðèôò âèçíà÷àє ãðàôі÷íó ôîðìó ñèìâîëіâ, ÿê ïî÷åðê ó ëþäåé, íà-
ïðèêëàä, , , , , .
Âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ øðèôòіâ ó òåêñòі äàє çìîãó ïðèâåðíóòè óâàãó
÷èòà÷à äî ðіçíèõ ôðàãìåíòіâ òåêñòó.

Ðîçìіð ñèìâîëіâ óêàçóєòüñÿ ó ñïåöіàëüíèõ îäèíèöÿõ – ïóíêòàõ.
Çíà÷åííÿ äàíîї âëàñòèâîñòі ìîæå áóòè ÿê öіëèì, òàê і äðîáîâèì ÷èñ-
ëîì. Íàïðèêëàä, ðîçìіð ñèìâîëіâ ìîæå áóòè 8,5 ïò, 14 ïò, 28,5 ïò,
72 ïò.

Êîëіð ñèìâîëіâ ìîæå íàáóâàòè ðіçíèõ çíà÷åíü: æîâòèé, ñèíіé, çå-
ëåíèé òîùî.

Íàêðåñëåííÿ âèçíà÷àє îñîáëèâîñòі âèãëÿäó ñèìâîëіâ і ìîæå íàáó-
âàòè òàêèõ çíà÷åíü: çâè÷àéíèé, íàïіâæèðíèé, êóðñèâ, íàïіâæèðíèé
êóðñèâ, ïіäêðåñëåíèé, çàêðåñëåíèéçàêðåñëåíèé òîùî.
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Ïðèêëàäè ôðàãìåíòіâ òåêñòó ç ðіçíèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé
ñèìâîëіâ:

Ìіíі-ïàíåëі ôîðìàòóâàííÿ – ïàíåëü, ÿêà ç’ÿâëÿєòüñÿ ïîðó÷ ç âèäі-
ëåíèì òåêñòîì. Íà íіé ðîçìіùåíî åëåìåíòè êåðóâàííÿ, ÿêі íàé÷àñòі-
øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó.

Óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ ìîæíà â äіàëîãîâîìó 
âіêíі Øðèôò, à òàêîæ åëåìåíòàìè êåðóâàííÿ ãðóïè Øðèôò òà ìіíі-
ïàíåëі.

7

1

3

2

4

56

1 – Поле зі списком для вибору шрифту або введення його імені
2 – Поле зі списком для вибору або введення розміру символів 
3 – Кнопка для встановлення формату символів, визначеного за замовчуванням 
4 – Кнопка для відкриття діалогового вікнаШрифт
5 – Кнопки для збільшення та зменшення розміру символів
6 – Кнопки зі списками для вибору кольору символів і кольору виділення тексту
7 –  Кнопки для встановлення накреслення символів (напівжирний, курсив, під-

креслений та інші)

Àáçàö ÿê îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: âèðіâ-
íþâàííÿ, âіäñòóïè, ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë òà іíøі.

Âèðіâíþâàííÿ àáçàöó – ñïîñіá ðîçòàøóâàííÿ ðÿäêіâ àáçàöó âіäíîñíîó
éîãî ìåæ. Ìîæíà âñòàíîâèòè òàêі çíà÷åííÿ äàíîї âëàñòèâîñòі: çëіâà, 
ïî öåíòðó, çà øèðèíîþ, ñïðàâà. Âèðіâíþâàííÿ çà øèðèíîþ çäіéñíþ-
єòüñÿ çà ðàõóíîê àâòîìàòè÷íîãî çáіëüøåííÿ іíòåðâàëіâ ìіæ ñëîâàìè.

19 лютого 1992 року Верховна Рада 
України затвердила своєю постановою 
Державний Герб України

19 лютого 1992 року Верховна Рада
України затвердила своєю постановою 

Державний Герб України

19 лютого 1992 року Верховна Рада 
України затвердила своєю постановою 
Державний Герб України

19 лютого 1992 року Верховна Рада
України затвердила своєю постановою

Державний Герб України
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Âіäñòóïè – öå âіäñòàíü óñіõ ðÿäêіâ àáçàöó âіä ìåæі ëіâîãî òà ïðà-
âîãî ïîëÿ ñòîðіíêè, à òàêîæ âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà àáçàöó âіäíîñíî 
éîãî ëіâîї ìåæі. Çàçâè÷àé äëÿ àáçàöіâ îñíîâíîãî òåêñòó äîêóìåíòà
âіäñòóïè íå âñòàíîâëþþòü, à âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà âñòàíîâëþþòü 
ó ìåæàõ âіä 1 ñì äî 1 ñì 5 ìì.

Ним став Тризуб на си-
ньому щиті, за часів 
Київської Русі три-
зуб був родовим зна-
ком київських князів 
Рюриковичів

Ним став Тризуб на си-
ньому щиті, за часів Ки-
ївської Русі тризуб був 
родовим знаком київ-
ських князів Рюриковичів

Ним став Тризуб на си-
ньому щиті, за часів Київ-
ської Русі тризуб був ро-
довим знаком київських 
князів Рюриковичів

Ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë – öå âіäñòàíü ìіæ ðÿäêàìè òåêñòó â àáçàöі, 
âèìіðþєòüñÿ â ïóíêòàõ. Ìîæíà âñòàíîâèòè òàêі çíà÷åííÿ ìіæðÿäêî-
âîãî іíòåðâàëó:
 Îäèíàðíèé – öå âіäñòàíü, ùî äîðіâíþє âèñîòі íàéáіëüøîї çà ðîç-

ìіðîì ïðîïèñíîї ëіòåðè;
 1,5 ðÿäêà – ó 1,5 ðàçà áіëüøèé çà îäèíàðíèé іíòåðâàë;
 Ïîäâіéíèé – ó 2 ðàçè áіëüøèé çà îäèíàðíèé іíòåðâàë;
 Ìіíіìóì – ìіíіìàëüíèé ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë, ïîòðіáíèé äëÿ 

ðîçòàøóâàííÿ â ðÿäêó ñèìâîëіâ íàéáіëüøîãî ðîçìіðó;
 Òî÷íèé – äîðіâíþє âêàçàíîìó çíà÷åííþ;
 Ìíîæèííèé – äîðіâíþє îäèíàðíîìó іíòåðâàëó, ïîìíîæåíîìó íà 

âêàçàíå çíà÷åííÿ.
Òàêîæ äëÿ àáçàöó ìîæíà âñòàíîâèòè ìåæі òà êîëіð çàëèâêè.
Óñòàíîâèòè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé àáçàöіâ ìîæíà â äіàëîãîâîìó 

âіêíі Àáçàö, à òàêîæ åëåìåíòàìè êåðóâàííÿ ãðóïè Àáçàö âêëàäêè
Îñíîâíå àáî ìіíі-ïàíåëі.

5 2

3

1

4

1 – Кнопки для збільшення та зменшення відступу абзаців зліва
2 – Кнопка зі списком для встановлення значення міжрядкового інтервалу
3 – Кнопка для відкриття діалогового вікна Абзац
4 – Кнопки для встановлення межі абзацу чи кольору заливки
5 – Кнопки для встановлення значення вирівнювання абзацу
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Äëÿ âñòàíîâëåííÿ âіäñòóïіâ àáçàöó òàêîæ âèêîðèñòîâóþòü ìàðêåðè
ãîðèçîíòàëüíîї ëіíіéêè, ïåðåòÿãóþ÷è їõ ïî ëіíіéöі.

31 42

1 – Маркер відступу всіх рядків абзацу, крім першого
2 – Маркер відступу всього абзацу 
3 – Маркер відступу першого рядка
4 – Маркер відступу справа

Ôîðìàò çà çðàçêîì – ôîðìàòóâàííÿ îá’єêòà òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
(ñèìâîëіâ, àáçàöіâ) ç òèìè ñàìèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé, ÿê â іí-
øîãî îá’єêòà.

Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè

 Ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ òåêñòó:

 Ôîðìàòóâàííÿ àáçàöіâ òåêñòó:

 Ôîðìàòóâàííÿ ôðàãìåíòà çà çðàçêîì:

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Ç ÿêîþ ìåòîþ çäіéñíþєòüñÿ ôîðìàòóâàííÿ äîêóìåíòà? Ó ÷îìó öå
âèðàæàєòüñÿ?
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2. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ñèìâîë? ßêі çíà-
÷åííÿ âîíè ìîæóòü íàáóâàòè? Íàâіùî їõ ïîòðіáíî çìіíþâàòè?

3. ßêèìè çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word ìîæíà âèêîíàòè ôîð-
ìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ òåêñòó? Äå öі çàñîáè ðîçìіùåíі? ßêèì ç íèõ
âàì çðó÷íіøå êîðèñòóâàòèñÿ?

4. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà àáçàö? ßêèõ çíà-
÷åíü âîíè ìîæóòü íàáóâàòè? Íàâіùî їõ ïîòðіáíî çìіíþâàòè?

5. ßêèìè çàñîáàìè òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà Word ìîæíà âèêîíàòè ôîð-
ìàòóâàííÿ àáçàöіâ òåêñòó? Äå öі çàñîáè ðîçìіùåíі? ßêèì ç íèõ âàì
çðó÷íіøå êîðèñòóâàòèñÿ?

6. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ãîðèçîíòàëüíà ëіíіéêà ïіä ÷àñ ôîðìàòó-
âàííÿ òåêñòó? ßêó ðîëü âèêîíóє êîæåí ç ìàðêåðіâ ëіíіéêè?

7. ßê ìîæíà ïðèñêîðèòè ïðîöåñ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó, ó ÿêîìó ÷àñòî
òðàïëÿþòüñÿ ôðàãìåíòè ç îäíàêîâèì ôîðìàòîì?

8. ßêå îôîðìëåííÿ òåêñòó âàì áіëüøå äî âïîäîáè: ÿñêðàâå ÷è ñòðè-
ìàíå? ×è çàëåæèòü îôîðìëåííÿ òåêñòó âіä éîãî çìіñòó? ßê âè ââà-
æàєòå, ÿêèì ÷èíîì?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Ïîñòàâòå ó âіäïîâіäíіñòü çàñîáàì òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà їõ

ïðèçíà÷åííÿ.

Призначення Засіб

1 Форматування символів
А Горизонтальна лінійка
Б Міні-панель

2 Форматування абзаців
В Група Шрифт
Г Група Абзац
Д Формат за зразком

Â і ä ï î â і ä í і ñ ò ü: 1 – , 2 –, .

2. Ðîçïîäіëіòü íàâåäåíі âëàñòèâîñòі îá’єêòіâ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
ó âіäïîâіäíі ñòîâïöі òàáëèöі:

ðîçìіð, âèðіâíþâàííÿ, âіäñòóï âіä ìåæі ïîëÿ, âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà,
êîëіð, ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë, íàêðåñëåííÿ, øðèôò.

Властивості символів Властивості абзацу
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3. Çàïîâíіòü ñõåìó âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ і ïðèêëàäіâ їõ çíà÷åíü, âè-
êîðèñòàâøè íàâåäåíі ñëîâà:

24 ïò, Arial, æîâòèé, Times New Roman, êîëіð, êóðñèâ, øðèôò, íà-
ïіâæèðíèé, 12 ïò, ðîçìіð, ñèíіé, íàêðåñëåííÿ.

4. Çàïîâíіòü ñõåìó âëàñòèâîñòåé àáçàöіâ і ïðèêëàäіâ їõ çíà÷åíü, âèêî-
ðèñòàâøè íàâåäåíі ñëîâà:

âèðіâíþâàííÿ, 2,5 ñì, âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà, çà øèðèíîþ, ìіæðÿäêî-
âèé іíòåðâàë, 1,28 ñì, îäèíàðíèé, ïî öåíòðó, ïîäâіéíèé.

5. Óïèøіòü íîìåðè ìàðêåðіâ ãîðèçîíòàëüíîї ëіíіéêè íà ìàëþíêó
çãіäíî ç їõ îïèñîì.

1 – Маркер відступу зліва
2 – Маркер відступу справа 
3 – Маркер відступу всіх рядків абзацу, крім першого 
4 – Маркер відступу першого рядка
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6. Êîðèñòóâà÷ çäіéñíèâ ôîðìàòóâàííÿ äåÿêîãî ôðàãìåíòà òåêñòó.
Âèãëÿä ïî÷àòêîâîãî і êіíöåâîãî âàðіàíòà íàâåäåíî íà ìàëþíêó.
Ïîçíà÷òå, çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ òåêñòó áóëè
çìіíåíі.

Символ Абзац
Текстовий документ – документ, який
складається переважно з текстових
об’єктів (символів, слів, абзаців) та 
можливо інших об’єктів (графічних, 
мультимедійних тощо).
Текстовий курсор – об’єкт, який указує 
на поточне місце в документі.
Текстовий процесор – програма, 
призначена для створення та 
опрацювання текстових документів.

Текстовий документ – документ,
який складається переважно з текстових
об’єктів (символів, слів, абзаців) та
можливо інших об’єктів (графічних,
мультимедійних тощо).

Текстовий курсор – об’єкт, який 
указує на поточне місце в документі.

Текстовий процесор – програма, 
призначена для створення та
опрацювання текстових документів.

Âèðіâíþâàííÿ àáçàöó   Ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë

Âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà   Ðîçìіð ñèìâîëіâ

Íàêðåñëåííÿ ñèìâîëіâ   Øðèôò ñèìâîëіâ

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
(çà іíñòðóêöієþ)

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ âèìîã áåçïå-
êè æèòòєäіÿëüíîñòі òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.

1. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.docx. 
2. Âіäôîðìàòóéòå ñèìâîëè àáçàöіâ òåêñòó çà âêàçàíèìè ôîðìàòàìè.

Äëÿ öüîãî âèäіëіòü ïîòðіáíèé àáçàö і âèáåðіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå
ó ãðóïі Øðèôò íåîáõіäíі åëåìåíòè êåðóâàííÿ òà âñòàíîâіòü íåîá-
õіäíі çíà÷åííÿ.

№ абзацу Шрифт Розмір Колір Накреслення
1 Courier 11 Червоний Звичайний
2 Arial 12 Зелений Курсив
3 Comic Sans MS 13 Фіолетовий Жирний
4 Garamond 16 Синій Підкреслений

3. Âіäôîðìàòóéòå àáçàöè äàíîãî òåêñòó çà âêàçàíèìè â òàáëèöі çíà-
÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé. Äëÿ öüîãî âñòàíîâіòü êóðñîð ó ïîòðіáíîìó
àáçàöі, âèáåðіòü íà âêëàäöі Îñíîâíå â ãðóïі Àáçàö íåîáõіäíі åëå-
ìåíòè êåðóâàííÿ òà âñòàíîâіòü çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé.
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№
абзацу Вирівнювання Відступ 

першого рядка
Відступ зліва 

і справа 
Міжрядковий 
інтервал

1 По центру Немає 0 Одинарний
2 За лівим краєм Відступ 5 см По 1 см 1,5 рядка
3 За шириною Нависаючий 3 см 0 Подвійний
4 За правим краєм Немає Зліва 10 см Множник 1,3

4. Çìіíіòü ôîðìàò ïåðøîãî ñëîâà òåêñòó äîâіëüíèì ÷èíîì. Çàïèøіòü
çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ öüîãî ñëîâà â çîøèò.

5. Ñêîïіþéòå öåé ôîðìàò äëÿ ïåðøèõ ñëіâ êîæíîãî àáçàöó.
6. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 4.3.docx ó âàøіé ïàïöі.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
(ñàìîñòіéíî)

1. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.1.docx. Äëÿ âñіõ
äàò ó òåêñòі âñòàíîâіòü òàêèé ôîðìàò: øðèôò – Book Antiqua, êóð-
ñèâ, íàïіâæèðíèé, ðîçìіð – 14, êîëіð – çåëåíèé. Çáåðåæіòü äîêó-
ìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.3.1.docx ó âàøіé ïàïöі.

2. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.2.docx. Âіäôîðìà-
òóéòå àáçàöè äàíîãî òåêñòó çà âêàçàíèìè â òàáëèöі çíà÷åííÿìè âëàñ-
òèâîñòåé. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.3.2.docx
ó âàøіé ïàïöі.

Вид тексту Вирівнювання Відступ 
першого рядка

Відступ зліва 
і справа 

Міжрядковий 
інтервал

Звичайний
текст

За шириною 1 см 0 см 1,5 рядка

Вірш По центру Немає По 3 см Одинарний
Посилання
на джерело

Справа 2 см Зліва 5 см,
справа 2 см

Мінімум 

3. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.3.docx. Âіäôîð-
ìàòóéòå òåêñò çà çðàçêîì, íàâåäåíèì ó äîêóìåíòі. Çáåðåæіòü äîêó-
ìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.3.3.docx ó âàøіé ïàïöі.

4. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.4.docx, ó ÿêîìó
íàâåäåíî äіàëîã äâîõ ñïіâðîçìîâíèêіâ. Âіäôîðìàòóéòå êîæåí íåïàð-
íèé àáçàö òåêñòó çà ôîðìàòîì ïåðøîãî àáçàöó, à êîæåí ïàðíèé – çà
ôîðìàòîì äðóãîãî àáçàöó. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 4.3.4.docx ó âàøіé ïàïöі.
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5. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.5.docx. Ðîçäè-
âіòüñÿ òåêñò і çàïðîïîíóéòå, ÿêèì ÷èíîì éîãî âіäôîðìàòóâàòè. Çà-
ïèøіòü ó çîøèòі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé îá’єêòіâ òåêñòó.

Об’єкт Властивість 1 Властивість 2 Властивість 3 Властивість 4
Символи
абзацу 1
Абзац 1
Символи
абзацу 2
Абзац 2

Îáìіíÿéòåñÿ çîøèòàìè іç ñóñіäîì і âіäôîðìàòóéòå òåêñò çà éîãî
ïðîïîçèöіÿìè. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàí-
íÿ 4.3.5.docx ó âàøіé ïàïöі.

6. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.3.6.docx. Äîñëіäіòü,
çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ òà àáçàöіâ, êðіì îñíîâíèõ,
ìîæíà âñòàíîâèòè â äіàëîãîâîìó âіêíі Øðèôò òà Àáçàö. Âèêîðè-
ñòàéòå öі åëåìåíòè êåðóâàííÿ äëÿ ôîðìàòóâàííÿ ðіçíèõ îá’єêòіâ
äîêóìåíòà òà çàïèøіòü їõ ó çîøèòі. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.3.6.docx ó âàøіé ïàïöі.

Âèêîíàéòå âïðàâè â Іíòåðíåòі 
1. Âèçíà÷òå, ÿêі îïåðàöії íàëåæàòü äî ðåäàãóâàííÿ òåêñòó, – 

ïåðåìіñòіòü їõ â îäíó ÷àñòèíó âіêíà, à ÿêі – äî ôîðìàòó-
âàííÿ òåêñòó, – ïåðåìіñòіòü їõ ó äðóãó ÷àñòèíó âіêíà.
Çàâäàííÿ çíàéäåòå çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=pvof0wfav21 àáî QR-êîäîì.

2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âëàñòèâîñòÿìè ñèìâîëіâ 
і àáçàöіâ òà їõ îïèñîì. Çàâäàííÿ çíàéäåòå çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=pipr4pvqj21 àáî QR-êîäîì.

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?
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Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè? 

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè:

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я вмію визначати об’єкти текстового документа та значення 
їх властивостей
Я знаю і можу обрати інструменти для форматування симво-
лів та абзаців залежно від мети їх використання
Я вмію здійснювати форматування символів
Я вмію здійснювати форматування абзаців
Я вмію форматувати текст за зразком

4.4. Сторінки текстового документа та їх форматування. 
Друкування текстового документа 

 Теоретичні відомості
Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Ñòîðіíêà ÿê îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà ìàє òàêі âëàñòèâîñòі: ðîç-
ìіðè ñòîðіíêè, ðîçìіðè ïîëіâ, îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè, íîìåð ñòîðіíêè
òà іíøі. Ïіä ÷àñ ñòâîðåííÿ äîêóìåíòà òåêñòîâèé ïðîöåñîð àâòîìàòè÷-
íî ðîçáèâàє òåêñò íà ñòîðіíêè çàëåæíî âіä îáðàíîãî ðîçìіðó àðêóøіâ.

Ðîçìіðè ñòîðіíêè – öå âèñîòà і øèðèíà àðêóøà ïàïåðó, íà ÿêîìó
ïëàíóєòüñÿ äðóêóâàòè äîêóìåíò. Є àðêóøі ïàïåðó ñòàíäàðòíèõ ðîçìі-
ðіâ: À4 – 21 ñì íà 29,7 ñì, À5 – 14,8 ñì íà 21 ñì.

Ïîëÿ – öå âіëüíі âіä îñíîâíîãî òåêñòó îáëàñòі ñòîðіíêè âçäîâæ êðà-
їâ àðêóøà, ÿêі çàëèøàþòü äëÿ ðіçíèõ ïîìіòîê і êðàùîãî ñïðèéíÿòòÿ
òåêñòó.

Ðîçìіð ïîëіâ – öå âіäñòàíü âіä âіäïîâіä-
íîãî (âåðõíüîãî, íèæíüîãî, ëіâîãî, ïðà-
âîãî) êðàþ àðêóøà äî òåêñòó.

Îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè – öå ñïîñіá ðîçìі-
ùåííÿ ñòîðіíêè íà ïëîùèíі: êíèæêîâà
(âåðòèêàëüíà) і àëüáîìíà (ãîðèçîíòàëüíà)
îðієíòàöії.



32

Íà ñòîðіíöі äîêóìåíòà çà ïîòðåáè ðîçìіùóþòü її íîìåð. Âіí ìîæå 
ðîçìіùóâàòèñÿ âãîðі, óíèçó ÷è íà ïîëÿõ ñòîðіíêè ç âèðіâíþâàííÿì 
ïî öåíòðó àáî ëіâîìó ÷è ïðàâîìó êðàþ òîùî. Íóìåðàöіÿ äàє çìîãó 
â áàãàòîñòîðіíêîâèõ äîêóìåíòàõ øâèäøå çíàéòè ïîòðіáíó ñòîðіíêó.

Äëÿ ôîðìàòóâàííÿ ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà âèêîðèñòîâóþòü
åëåìåíòè êåðóâàííÿ ãðóïè Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè âêëàäêè Ìàêåò: 

 êíîïêà çі ñïèñêîì Ïîëÿ – äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðîçìіðіâ ïîëіâ;
 êíîïêà çі ñïèñêîì Îðієíòàöіÿ – äëÿ âèáîðó âèäó îðієíòàöії ñòî-

ðіíêè;
 êíîïêà çі ñïèñêîì Ðîçìіð – äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðîçìіðіâ àðêóøà 

ïàïåðó. 
Ðîçìіðè ïîëіâ ñòîðіíêè ìîæíà òàêîæ óñòàíîâèòè íà âåðòèêàëüíіé

і ãîðèçîíòàëüíіé ëіíіéêàõ. Ùîá çìіíèòè їõ ðîçìіðè, ñëіä ïåðåòÿãíóòè 
ìåæó ïîëÿ âçäîâæ ëіíіéêè â ïîòðіáíå ìіñöå.

2

1

1 – Межа лівого поля на горизонтальній лінійці 
2 – Межа верхнього поля на вертикальній лінійці

Äðóêóâàííÿ – öå îòðèìàííÿ êîïії äîêóìåíòà íà ïàïåðі ç âèêîðèñ-
òàííÿì ïðèíòåðà.

Ïåðåä äðóêîì äîêóìåíòà ñëіä ó ðåæèìі Ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä ç’ÿñó-
âàòè, ÿê äîêóìåíò áóäå âèãëÿäàòè íà ïàïåðі, ÷è âäàëî ðîçìіùåíî
òåêñò, ÷è äîöіëüíèì є ðîçáèòòÿ òåêñòó íà ñòîðіíêè òîùî.

Ïіñëÿ òîãî ÿê çîâíіøíіé âèãëÿä äîêóìåíòà áóëî âèçíà÷åíî і âñі íåîá-
õіäíі çìіíè âíåñåíî, äîêóìåíò ìîæíà äðóêóâàòè. Ïіä ÷àñ íàëàøòóâàí-
íÿ ïàðàìåòðіâ äðóêó ìîæíà âñòàíîâèòè êіëüêіñòü êîïіé äîêóìåíòà äëÿ 
äðóêó, âèáðàòè ïðèíòåð, óêàçàòè, ÿêі ñòîðіíêè äðóêóâàòè, òà іíøå.
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Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè
 Ôîðìàòóâàííÿ ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:

 Íóìåðàöіÿ ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà: 

 Óñòàíîâëåííÿ ìàñøòàáó ïåðåãëÿäó äîêóìåíòà:

 Äðóêóâàííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. ßêі âëàñòèâîñòі ìàє ñòîðіíêà òåêñòîâîãî äîêóìåíòà? ßêі çíà÷åííÿ
âîíè ìîæóòü ìàòè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè. ×îìó äëÿ ðіçíèõ äîêóìåí-
òіâ âèêîðèñòîâóþòü ðіçíі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè?

2. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè ìîæíà çìіíèòè, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ëіíіéêè? Ó ÿêèõ ñèòóàöіÿõ âè âæå âèêîðèñòîâóâàëè
ëіíіéêè?

3. ßê çàäàþòüñÿ ðîçìіðè ñòîðіíêè äîêóìåíòà? ßêі ôîðìàòè ïàïåðó âè 
çíàєòå? ßêèé ôîðìàò ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ âіòàëüíîї ëèñòіâêè,
äëÿ ãðàìîòè çà ó÷àñòü ó êîíêóðñі, îãîëîøåííÿ íà øêіëüíîìó ñòåíäі, 
âіçèòіâêè?

4. ßêі âèäè îðієíòàöії ñòîðіíêè âè çíàєòå? Ó ÿêèõ âèïàäêàõ їõ êðàùå 
âèêîðèñòîâóâàòè? Çíàéäіòü äðóêîâàíі ìàòåðіàëè, ÿêі âèãîòîâëåíі
â ðіçíіé îðієíòàöії ñòîðіíîê, і ïîÿñíіòü âèáіð êîæíîї ç íèõ.
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5. Ùî òàêå ïîëÿ ñòîðіíêè? ßêі ïîëÿ є â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі? Íà-
âіùî ïîëÿ çàëèøàþòü ó çîøèòàõ і êíèæêàõ? Ïðîäåìîíñòðóéòå ðіçíі 
ïðèêëàäè ïîëіâ ó âàøîìó çîøèòі, ïіäðó÷íèêó, ãàçåòі òà іíøèõ äðó-
êîâàíèõ âèäàííÿõ.

6. Äëÿ ÷îãî â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі âèêîðèñòîâóþòü íîìåðè ñòîðіíîê? 
ßêі є âàðіàíòè ðîçìіùåííÿ íîìåðіâ ñòîðіíîê? Çíàéäіòü і ïðîäåìîí-
ñòðóéòå â ðіçíèõ äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ ðіçíі âàðіàíòè ðîçìіùåííÿ 
і îôîðìëåííÿ íóìåðàöії ñòîðіíîê.

7. Äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóєòüñÿ ðåæèì ïîïåðåäíüîãî ïåðåãëÿäó äîêó-
ìåíòà? ßêі äії íàä äîêóìåíòîì ìîæíà âèêîíóâàòè â öüîìó ðåæèìі? 

8. Äëÿ ÷îãî äðóêóþòü òåêñòîâі äîêóìåíòè? ×è çàâæäè öå ïîòðіáíî?
Íàâåäіòü ïðèêëàäè, êîëè öå áàæàíî çðîáèòè.

9. Çíà÷åííÿ ÿêèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè ïîòðіáíî çìіíèòè, ùîá íà-
äðóêóâàòè äîêóìåíò íà àðêóøі іíøîãî ðîçìіðó? ßêі ïðè öüîìó ìî-
æóòü âіäáóòèñÿ íåáàæàíі çìіíè â çîâíіøíüîìó âèãëÿäі äîêóìåíòà?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Ó íàâåäåíîìó ñïèñêó ïіäêðåñëіòü âëàñòèâîñòі ñòîðіíîê òåêñòîâîãî 

äîêóìåíòà:
âèðіâíþâàííÿ, âіäñòóï âіä êðàþ ïîëÿ, âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà, êîëіð, 
ìіæðÿäêîâèé іíòåðâàë, íàêðåñëåííÿ, íóìåðàöіÿ, îðієíòàöіÿ, ðîçìіðè,
ðîçìіðè ïîëіâ, øðèôò.

2. Íàâåäіòü ïî 2 ïðèêëàäè çíà÷åíü óêàçàíèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè 
òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:

Властивість Значення
Розміри сторінки 1

2
Орієнтація 1

2
Розміри полів 1

2

3. Çàïîâíіòü ñõåìó âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà òà
ïðèêëàäіâ їõ çíà÷åíü, ðîçìіñòèâøè íà íіé íàâåäåíі ñëîâà:

1, 2, 3 -1-, -2-, -3- À4 ðîçìіðè ñòîðіíêè

âåðõíє – 1 ñì àëüáîìíà ëіâå – 2 ñì íóìåðàöіÿ
ñòîðіíîê

êíèæêîâà ðîçìіðè ïîëіâ îðієíòàöіÿ À5
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4. Ñêëàäіòü іç ïîäàíèõ ñëіâ îçíà÷åííÿ òðüîõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè
òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:
à) àðêóøà, öå, ñòîðіíêè, âçäîâæ, êðàїâ, ïîëÿ, ñòîðіíêè, ÷àñòèíè;

á) âèñîòà, äîêóìåíòà, і, ðîçìіðèá) âèñîòà äîêóìåíòà і ðîçìіðè, òåêñòîâîãî, ñòîðіíêèòåêñòîâîãî ñòîðіíêè, øèðèíà, öå;øèðèíà öå;

â) ñòîðіíêè, íà, îðієíòàöіÿ, öå, ðîçìіùåííÿ, ñïîñіá, ñòîðіíêè, ïëî-â) ñòîðіíêè íà îðієíòàöіÿ öå ðîçìіùåííÿ ñïîñіá ñòîðіíêè ïëî

ùèíі.
5. Ó÷åíèöÿ âèêîíàëà íàâåäåíó ïîñëіäîâíіñòü äіé äëÿ ôîðìàòóâàííÿі і іé ô

ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà.

Ñôîðìóëþéòå, ÿêå çàâäàííÿ âîíà âèêîíóâàëà.

6. Çàïèøіòü, ùî áóäå ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ïîñëіäîâíî-Çàïèøіòü ùî áóäå ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ âêàçàíèõ ïîñëіäîâíî
ñòåé äіé:
à) Ôàéë  Äðóê

á)á) Ôàéë Ôàéë  ÄðóêÄðóê  ÄðóêóâàòèÄðóêóâàòè
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7. Ðîçãàäàéòå ðåáóñ.

Â і ä ï î â і ä ü:

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
(çà іíñòðóêöієþ)

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ âèìîã áåçïå-
êè æèòòєäіÿëüíîñòі òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.

1. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.4.docx.
2. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, âèçíà÷òå êіëüêіñòü ñòîðіíîê ó íüîìó, ðîç-

ìіùåííÿ íîìåðіâ ñòîðіíîê, ðîçìіðè ïîëіâ ñòîðіíîê òà іíøі çíà-
÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà. Äëÿ öüîãî
âіäêðèéòå äіàëîãîâå âіê íî Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè âèáîðîì êíîïêè 
âіäêðèòòÿ äіàëîãîâîãî âіêíà â îäíîéìåííіé ãðóïі âêëàäêè
Ìàêåò. 

3. Çàïèøіòü çíà÷åííÿ âêàçàíèõ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê âіäêðèòîãî
äîêóìåíòà:
à) êіëüêіñòü ñòîðіíîê ó äîêóìåíòі  

á) øèðèíà ñòîðіíêè     

â) äîâæèíà ñòîðіíêè     

ã) îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè     

ä) ëіâå ïîëå ñòîðіíêè     

å) íèæíє ïîëå ñòîðіíêè   

æ) ðîçìіùåííÿ íîìåðà ñòîðіíêè   

ç) ôîðìàò íîìåðіâ ñòîðіíêè    
4. Óñòàíîâіòü, âèêîðèñòàâøè åëåìåíòè êåðóâàííÿ âêëàäêè ÌàêåòÌ

ó ãðóïі Ïàðàìåòðè ñòîðіíêè, òàêèé ôîðìàò ñòîðіíêè: ðîçìіð ñòî-
ðіíêè – À4, îðієíòàöіÿ – àëüáîìíà.
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5. Óñòàíîâіòü ïåðåòÿãóâàííÿì ìåæ ïîëіâ íà ëіíіéêàõ òàêі ðîçìіðè ïî-
ëіâ: âåðõíє òà íèæíє – ïî 2 ñì, ïðàâå òà ëіâå – ïî 3 ñì.

6. Ïðîíóìåðóéòå ñòîðіíêè âіäêðèòîãî äîêóìåíòà ç òàêèìè çíà÷åííÿìè
âëàñòèâîñòåé: ðîçòàøóâàííÿ – óíèçó ñòîðіíêè, âèðіâíþâàííÿ – ïî 
öåíòðó. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Âñòàâëåííÿ  Êîëîíòèòóëè  Íî-
ìåð ñòîðіíêè òà âèáåðіòü âіäïîâіäíі åëåìåíòè ñïèñêó.

7. Çàêðèéòå âêëàäêó Êîëîíòèòóëè ïіñëÿ âñòàíîâëåííÿ íîìåðіâ, âè-
áðàâøè êíîïêó Çàêðèòè âіê íî êîëîíòèòóëіâ. 

8. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò (Ïîäàííÿ  Ìàñøòàá  Êіëüêà ñòîðіíîê). 
9. Ç äîçâîëó â÷èòåëÿ íàäðóêóéòå äîêóìåíò çі âñòàíîâëåíèìè çà çàìîâ-

÷óâàííÿì çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé. Äëÿ öüîãî âèêîíàéòå Ôàéë 
Äðóê  Äðóêóâàòè.

10. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì âïðàâà 4.4.docx.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
(ñàìîñòіéíî)

1. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.4.1.docx, ó ÿêîìó
ïðåäñòàâëåíî çáіðêó âіðøіâ. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò, óñòàíîâèâøè
ìàñøòàá âіäîáðàæåííÿ êіëüêîõ ñòîðіíîê. Óñòàíîâіòü òàêèé ôîðìàò
ñòîðіíêè: ðîçìіð ñòîðіíêè – À5, îðієíòàöіÿ – êíèæêîâà. Óñòàíîâіòü
íà ëіíіéêàõ ðîçìіðè ïîëіâ: âåðõíє – 1,5 ñì, íèæíє – 1,5 ñì, ëіâå – 
3 ñì, ïðàâå – 2 ñì. Ïðîíóìåðóéòå ñòîðіíêè âіäêðèòîãî äîêóìåíòà
ç òàêèìè çíà÷åííÿìè âëàñòèâîñòåé: ðîçòàøóâàííÿ – çãîðè ñòî-
ðіíêè, âèðіâíþâàííÿ – çëіâà. Íàäðóêóéòå äðóãó ñòîðіíêó äîêóìåíòà.
Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.4.1.docx. 

2. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çàâäàííÿ 4.4.2.docx, ó ÿêîìó
ðîçìіùåíî ãðàìîòè ïåðåìîæöÿì êîíêóðñó «Þíèé ïðîãðàìіñò». Âіä-
ôîðìàòóéòå äîêóìåíò: ðîçìіð ñòîðіíêè – Letter, îðієíòàöіÿ – àëü-
áîìíà, ðîçìіð óñіõ ïîëіâ ñòîðіíêè – ïî 1 ñì, íóìåðàöіÿ ñòîðіíîê –
âіäñóòíÿ. Ïåðåãëÿíüòå äîêóìåíò ó ðåæèìі Ïîïåðåäíіé ïåðåãëÿä. 
Íàäðóêóéòå òіëüêè ïåðøó ñòîðіíêó äîêóìåíòà. Çáåðåæіòü äîêóìåíò
ó âàøіé ïàïöі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.4.2.docx. 

3. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.4.3.docx. Âèçíà÷òå,
÷è âèòðèìàíі âêàçàíі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíîê ïіä ÷àñ îôîðì-
ëåííÿ öüîãî äîêóìåíòà:

Властивості сторінки Значення властивості Так / ні
Орієнтація сторінки Альбомна
Розмір сторінки А5
Розміри полів Верхнє – 1 см, нижнє – 1 см, 

праве – 2 см, ліве – 2 см
Нумерація сторінок У верхньому правому куті сторінки
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4. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé äîêóìåíò ç ôàéëó çðàçîê 4.4.4.docx. Çàïðîïî-
íóéòå îïòèìàëüíі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé öüîãî òåêñòîâîãî äîêó-
ìåíòà äëÿ íàéêðàùîãî éîãî îôîðìëåííÿ:

 ðîçìіðè ïîëіâ

 îðієíòàöіÿ ñòîðіíêè

 ðîçìіð ñòîðіíêè

 íóìåðàöіÿ ñòîðіíîê
5. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ íîâî-ó ïðîöåñîðі îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ íîâî

ðі÷íîãî ñâÿòà. Âіäôîðìàòóéòå äîêóìåíò íà âëàñíèé ðîçñóä, ïіäі-
áðàâøè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè âіäïîâіäíèì ÷èíîì. Íàäðó-
êóéòå äîêóìåíò. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 4.4.5.docx.

6. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі âіòàëüíó ëèñòіâêó äî äíÿ íàðîä-
æåííÿ âàøîãî äðóãà ÷è ïîäðóãè. Âіäôîðìàòóéòå äîêóìåíò íà âëàñ-
íèé ðîçñóä, ïіäіáðàâøè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè âіäïîâіä-
íèì ÷èíîì. Íàäðóêóéòå äîêóìåíò. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé 
ïàïöі ç іìåíåì çàâäàííÿ 4.4.6.docx.

7. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі äîâіäíèê ïðèðîäíèõ ÿâèù, ÿêі
âè âèâ÷àëè â 5-ìó êëàñі â êóðñі «Ïіçíàєìî ïðèðîäó». Іíôîðìàöіþ
âіçüìіòü ç åëåêòðîííîї âåðñії âàøîãî ïіäðó÷íèêà, ÿêó çíàéäіòü
â Іíòåðíåòі. Âіäôîðìàòóéòå äîêóìåíò íà âëàñíèé ðîçñóä, ïіäі-
áðàâøè çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè âіäïîâіäíèì ÷èíîì.
Íàäðóêóéòå äîêóìåíò. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ç іìå-
íåì çàâäàííÿ 4.4.7.docx.

Âèêîíàéòå âïðàâè â Іíòåðíåòі
1. Ðîçñòàâòå ó ïðàâèëüíіé ïîñëіäîâíîñòі êîìàíäè àëãîðèòìó 

âñòàíîâëåííÿ íóìåðàöії ñòîðіíîê òåêñòîâîãî äîêóìåíòà.
Çàâäàííÿ ìîæíà çíàéòè çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=p17cxvz7k21 àáî QR-êîäîì.

2. Ïîñòàâòå ó âіäïîâіäíіñòü çîáðàæåííÿì êíîïîê ôîðìàòó-
âàííÿ ñòîðіíîê їõ ïðèçíà÷åííÿ. Çàâäàííÿ ìîæíà çíàéòè
çà ïîñèëàííÿì
https://learningapps.org/watch?v=psth8e3ct21 àáî QR-êîäîì.
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 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè? 

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè:

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я знаю властивості сторінок і можу назвати їх значення 
Я вмію визначати значення властивостей сторінки для різних
текстових документів 
Я вмію встановлювати розміри сторінки
Я вмію встановлювати орієнтацію сторінки
Я вмію встановлювати поля сторінки
Я вмію нумерувати сторінки
Я можу надрукувати документ
Я можу оцінити правильність форматування сторінок тексто-
вого документа за наданими значеннями властивостей 

4.5. Узагальнення навчального матеріалу з розділу 
«Текстові документи»

Практична робота № 4.
«Створення текстового документа»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ âèìîã áåçïå-
êè æèòòєäіÿëüíîñòі òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.
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1. Âіäêðèéòå òåêñòîâèé ïðîöåñîð Word.
2. Ñòâîðіòü òåêñòîâèé äîêóìåíò çà íàâåäåíèì çðàçêîì.

Ç ð à ç î ê Âàðіàíò 1

Ç ð à ç î ê Âàðіàíò 2

3. Óñòàíîâіòü òàêі çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñòîðіíêè: ðîçìіð – À5, îðі-
єíòàöіÿ – àëüáîìíà, óñі ïîëÿ – ïî 1 ñì.
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4. Çáåðåæіòü äîêóìåíò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà ðî-
áîòà 4.docx. 

5. Íàäðóêóéòå îäíó êîïіþ ñòâîðåíîãî äîêóìåíòà.
6. Çàïèøіòü çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé ñèìâîëіâ ñòâîðåíîãî äîêóìåíòà:

№ абзацу Шрифт Розмір Колір Накреслення

7. Çàïèøіòü çíà÷åííÿ âëàñòèâîñòåé àáçàöіâ ñòâîðåíîãî äîêóìåíòà:

№ абзацу Вирівню-
вання

Відступ першого
рядка

Відступ
зліва 

Відступ
справа 

Міжрядковий
інтервал

Ïіäñóìêîâі çàâäàííÿ ç ðîçäіëó 
«Òåêñòîâèé ïðîöåñîð Microsoft Word» 

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ïіäñóìêîâîãî òåñòó, âèáðàâøè îäíó àáî êіëü-
êà ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé.
1. Ïðîãðàìè, ÿêі ïðèçíà÷åíі äëÿ îïðàöþâàííÿ òåêñòіâ:

Internet Explorer
PowerPoint
Windows

Word
WordPad

2. Îá’єêòè, ÿêі ìîæóòü áóòè ðîçìіùåíі â òåêñòîâîìó äîêóìåíòі:

Àáçàö
Çîáðàæåííÿ
Ïàïêà

Ñèìâîë
Ñëàéä



42

3. Îïåðàöії, ÿêі ìîæíà âèêîíóâàòè â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі:

Âñòàâëåííÿ çîáðàæåíü, ñõåì, ôіãóð
Ðåäàãóâàííÿ òåêñòó
Âèêîíàííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì
Ñòâîðåííÿ ïðåçåíòàöіé
Ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó

4. Îñíîâíèé ôîðìàò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà â òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі
Word:

AVI BMP DOCX ÐÐÒ ÒÕÒ

5. Îá’єêòè, ÿêі íàëåæàòü äî іíòåðôåéñó âіêíà òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà
Word:

Ìåíþ Ôàéë
Ïàëіòðà êîëüîðіâ
Ïàíåëü іíñòðóìåíòіâ

Ðÿäîê ñòàíó
Ñòðі÷êà

6. Ïðèçíà÷åííÿ êëàâіøі Delete ïіä ÷àñ ðåäàãóâàííÿ òåêñòó:

Äëÿ ââåäåííÿ âåëèêîї ëіòåðè
Äëÿ âèäàëåííÿ ñèìâîëà
Äëÿ âñòàâëåííÿ ïðîïóùåíîãî ñëîâà
Äëÿ ïåðåõîäó íà íîâèé àáçàö
Äëÿ ðîçáèòòÿ àáçàöó íà äâà

7. Ôðàãìåíò òåêñòó, ÿêèé áóäå âèäіëåíî ïіñëÿ ïîäâіéíîãî êëàöàííÿ ïî
ëіâîìó ïîëþ áіëÿ äåÿêîãî ðÿäêà:

Àáçàö
Âåñü äîêóìåíò

Ðÿäîê
Ñëîâî

Ñòîðіíêà

8. Ó òåêñòі âèäіëåíî äåÿêèé ôðàãìåíò. Êëàâіøі àáî ñïîëó÷åííÿ êëà-
âіø, ÿêі ïîòðіáíî íàòèñíóòè, ùîá ñêîïіþâàòè ôðàãìåíò ó Áóôåð
îáìіíó:

Ctrl + Õ
Ctrl + C

Ctrl + V
Delete

Esc

9. Îïåðàöії, ÿêі íàëåæàòü äî ðåäàãóâàííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà:

Çìіíåííÿ êîëüîðіâ ñèìâîëіâ
Çàìіíà îäíîãî ôðàãìåíòà òåêñòó іíøèì
Êîïіþâàííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó â іíøå ìіñöå
Äðóêóâàííÿ òåêñòîâîãî äîêóìåíòà
Ïåðåìіùåííÿ ôðàãìåíòà òåêñòó â іíøå ìіñöå äîêóìåíòà
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10.  Îá’єêò òåêñòîâîãî äîêóìåíòà, ÿêèé ìàє âëàñòèâîñòі âèðіâíþâàííÿ,
âіäñòóï âіä ìåæі ïîëÿ, âіäñòóï ïåðøîãî ðÿäêà, ìіæðÿäêîâèé
іíòåðâàë:

Ðÿäîê
Ñëîâî

Àáçàö
Ñòîðіíêà

Âåñü äîêóìåíò

11. Îïåðàöії, ÿêі íàëåæàòü äî ôîðìàòóâàííÿ ñèìâîëіâ:
Âèáіð îðієíòàöії ñòîðіíêè
Âñòàíîâëåííÿ âіäñòóïіâ àáçàöіâ
Çìіíà êîëüîðó ñèìâîëіâ
Çìіíà ìіæðÿäêîâîãî іíòåðâàëó
Çìіíà ðîçìіðó ñèìâîëіâ

12.  Âëàñòèâîñòі äîêóìåíòà, ÿêі áàæàíî âñòàíîâèòè äëÿ éîãî
äðóêóâàííÿ:

Êіëüêіñòü ñèìâîëіâ ó òåêñòі
Íóìåðàöіÿ ðÿäêіâ
Îðієíòàöіÿ ñòîðіíîê

Ðîçìіðè ïîëіâ
Ðîçìіðè ñòîðіíêè

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè:

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я вмію визначати види завдань, які можна виконати з вико-
ристанням програми опрацювання текстів
Я вмію визначати об’єкти текстового документа та значень їх 
властивостей
Я вмію визначати та обирати інструменти для створення тек-
стових документів
Я можу пояснити етапи створення текстового документа
Я вмію вводити текст з клавіатури державною, рідною та іно-
земною мовами
Я вмію здійснювати редагування тексту (операції виділення, 
пошук і замінювання, перевірка правопису, операції з фраг-
ментами тексту)
Я вмію здійснювати форматування текстового документа 
(символів, абзаців, сторінок)
Я вмію оцінювати створений документ відповідно до наданих
критеріїв оформлення 
Я вмію переглядати текстовий документ для з’ясування його
зовнішнього вигляду
Я вмію друкувати текстові документи
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Розділ 5. Алгоритми та програми

5.1. Команди. Способи подання команд. Виконавці команд. 
Система команд виконавця

 Теоретичні відомості
Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Êîìàíäà 
Ñïîñîáè ïîäàííÿ êîìàíä: 
 ñïîíóêàëüíèì ðå÷åííÿì;
 çâóêîâèì ñèãíàëîì;
 ñâіòëîâèì ñèãíàëîì;
 æåñòîì;

 âèáîðîì êíîïêè ó âіêíі, âèáî-
ðîì êîìàíäè ìåíþ, íàòèñíåí-
íÿì êëàâіøі íà êëàâіàòóðі, êëà-
öàííÿì êíîïêè ìèøêè òà іí.

Âèêîíàâåöü êîìàíä:
 ëþäèíà;
 òâàðèíà;
 êîìï’þòåð;
 ñìàðòôîí;

 ðîáîò;
 ïðàëüíà ìàøèíà;
 ìіêðîõâèëüîâà ïі÷
òà іí.

Ñèñòåìà êîìàíä âèêîíàâöÿ – íàáіð êîìàíä, ÿêі ìîæå âèêîíàòè âè-
êîíàâåöü.

Êîæíèé âèêîíàâåöü âèêîíóє êîìàíäè, ÿêі âõîäÿòü äî éîãî ñèñòåìè
êîìàíä, ó ïåâíîìó ñåðåäîâèùі âèêîíàííÿ êîìàíä. Íàïðèêëàä, äëÿ
âèêîíàâöÿ ó÷åíü ñåðåäîâèùåì âèêîíàííÿ êîìàíä є øêîëà, äëÿ âèêî-
íàâöÿ ôóòáîëіñò – ôóòáîëüíå ïîëå, äëÿ âèêîíàâöÿ Ðóäèé êіò – ñå-
ðåäîâèùå Scratch.

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Ùî òàêå êîìàíäà? Íàâåäіòü ïðèêëàäè êîìàíä. Íàâåäіòü ïðèêëàäè
ðå÷åíü, ÿêі íå є êîìàíäàìè.

2. ßêі êîìàíäè äîâîäèëîñÿ ïîäàâàòè òà âèêîíóâàòè âàì?
3. ßêі âè çíàєòå ñïîñîáè ïîäàííÿ êîìàíä? Íàâåäіòü ïðèêëàäè êîìàíä,

ïîäàíèõ êîæíèì çі ñïîñîáіâ.
4. ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà ïîäàâàòè êîìàíäè òâàðèíàì? Ïðèëàäàì?

Êîìï’þòåðó?
5. Õòî àáî ùî ìîæå âèêîíóâàòè êîìàíäè? Íàâåäіòü ïðèêëàäè âèêî-

íàâöіâ êîìàíä і ïî 1–2 êîìàíäè, ÿêі ìîæå âèêîíàòè êîæíèé ç íèõ.
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6. ×è ìîæóòü âèêîíóâàòè îäíàêîâі êîìàíäè ëþäèíà òà òâàðèíà?
Ó÷åíü/ó÷åíèöÿ ïî÷àòêîâèõ і ñòàðøèõ êëàñіâ?

7. Ùî òàêå ñèñòåìà êîìàíä âèêîíàâöÿ? Íàâåäіòü ïðèêëàäè âèêîíàâ-
öіâ і äëÿ êîæíîãî ç íèõ ïî 1–2 êîìàíäè, ÿêі âõîäÿòü äî ñèñòåìè
éîãî êîìàíä, і ïî 1–2 êîìàíäè, ÿêі íå âõîäÿòü äî ñèñòåìè éîãî
êîìàíä.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Îáãîâîðіòü ó ïàðàõ і âèçíà÷òå, ÿêі ç íàâåäåíèõ ðå÷åíü є êîìàíäàìè.

Ïîñòàâòå âіäïîâіäíі ïîçíà÷êè.
Çà÷èíè äâåðі.
Ó÷îðà ïîäèâèâñÿ öіêàâèé êіíîôіëüì.
Õî÷åø ïіòè çàâòðà íà êîíöåðò?
Âіäêðèéòå ùîäåííèêè.
Ïðèõîäü çàâòðà äî ìåíå íà äåíü íàðîäæåííÿ.
ßê ïðîéòè íà ìàéäàí Íåçàëåæíîñòі?
Ñüîãîäíі ñõіä Ñîíöÿ âіäáóâñÿ î 6.32.
Ïîÿñíіòü ìåíі, áóäü ëàñêà, öþ çàäà÷ó.
Ó÷îðà áóëà ÷óäîâà ñîíÿ÷íà ïîãîäà.
Ñüîãîäíі òâîÿ ÷åðãà ìèòè ïîñóä.

2. Äëÿ êîæíîãî îá’єêòà çàïèøіòü íîìåðè êîìàíä, ÿêі âіí ìîæå
âèêîíàòè.

Об’єкт Команда
1 Комп’ютер А Закрий вікно
2 Людина Б Принеси м’яч
3 Собака В Пропусти людину
4 Дерево Г Запиши файл на диск 
5 Турнікет у метро Д Додай 2 числа

Â і ä ï î â і ä í і ñ ò ü: 1 – , 2 –, , 3 – , , 4 – , , 5 –, .

3. Çàïèøіòü íàçâè ñïîñîáіâ, ÿêèìè ïîäàþòü êîìàíäè íà íàâåäåíèõ
ìàëþíêàõ (ìàë. 5.1).
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               а)                            б)                            в)

  
                          г)                                д)

Мал. 5.1

4. Âèêîíàâåöü Ðîáîò ìàє òàêó ñèñòåìó êîìàíä:

Команда Позначення команди
Переміститися на 1 клітинку вправо 

Переміститися на 1 клітинку вгору 

Переміститися на 1 клітинку вліво 

Переміститися на 1 клітинку вниз 

Зафарбувати поточну клітинку Ф

Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ Ðîáîòà – êëіòèíêà À. Çîáðàçіòü ðåçóëüòàò âè-
êîíàííÿ Ðîáîòîì íàâåäåíîї ïîñëіäîâíîñòі êîìàíä: 

ðð
ÔÔÔÔ.

А
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Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà

Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì https://studio.code.
org/s/course3/lessons/2/levels/1.

Âіäêðèâàєòüñÿ ñåðåäîâèùå Ëàáіðèíò ç âèêîíàâöåì Çîìáі (ìàë. 5.2). 
Ñèñòåìà êîìàíä öüîãî âèêîíàâöÿ ñêëàäàєòüñÿ ç òðüîõ êîìàíä:
 ðóõàòèñÿ âïåðåä – âèêîíàâåöü ïåðåìіùóєòüñÿ íà 1 êëіòèíêó âïåðåä;
 ïîâåðíóòè ëіâîðó÷ – âèêîíàâåöü ïîâåðòàє ëіâîðó÷;
 ïîâåðíóòè ïðàâîðó÷ – âèêîíàâåöü ïîâåðòàє ïðàâîðó÷.

Мал. 5.2. Середовище Лабіринт з виконавцем Зомбі

Ùîá âèêîíàâåöü âèêîíàâ êîìàíäè, ñëіä:
1.  Ïåðåòÿãíóòè áëîêè ç ïîòðіáíèìè êîìàíäàìè â Ðîáî÷ó îáëàñòü

ïіä áëîê êîëè ãðà ïî÷èíàєòüñÿ (ìàë. 5.3).
2.  Âèáðàòè êíîïêó Çàïóñòèòè.

Мал. 5.3. Середовище Лабіринт з командами для виконання Завдання 1
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 ßêùî âèêîíàâåöü ïðàâèëüíî âèêîíàâ çàâäàííÿ, âіäêðèâàєòüñÿ âіê-
íî ç Ïðèâіòàííÿì (ìàë. 5.4).

Мал. 5.4. Вікно з Привітанням

3.  Âèáðàòè êíîïêó Ïðîäîâæèòè äëÿ ïåðåõîäó äî íàñòóïíîãî çàâ-
äàííÿ.

4.  Âèêîíàòè Çàâäàííÿ 1–5.

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà?

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè?

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè::

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я можу визначити, чи є наведене речення командою
Я можу визначити спосіб, яким подано команду
Я можу навести приклади виконавців команд
Я розумію, що таке система команд виконавця
Я можу визначити, чи входить наведена команда у відому 
мені систему команд виконавця
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5.2. Алгоритми. Способи подання алгоритмів
 Теоретичні відомості

Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Àëãîðèòìîì íàçèâàєòüñÿ ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä âèêîíàâöþ, ùî âè-
çíà÷àє, ÿêі äії òà â ÿêîìó ïîðÿäêó ïîòðіáíî âèêîíàòè, ùîá äîñÿãòè
ïîñòàâëåíîї ìåòè.

Ñëîâî àëãîðèòì ïîõîäèòü âіä іìåíі âèäàòíîãî â÷å-
íîãî ñåðåäíüîâі÷íîãî Ñõîäó Ìóõàììåäà áåí-Ìóñà
àëü-Õîðåçìі (783–850 ðð.) (ìàë. 5.5), ÿêèé ó ñâîїõ 
íàóêîâèõ ïðàöÿõ ñôîðìóëþâàâ ïðàâèëà âèêîíàííÿ
÷îòèðüîõ îñíîâíèõ àðèôìåòè÷íèõ äіé: äîäàâàííÿ,
âіäíіìàííÿ, ìíîæåííÿ і äіëåííÿ. Єâðîïåéñüêі â÷åíі
îçíàéîìèëèñÿ ç éîãî ïðàöÿìè çàâäÿêè їõíіì ïåðå-
êëàäàì íà ëàòèíó. Ïіä ÷àñ ïåðåêëàäó іì’ÿ àâòîðà

áóëî ïîäàíî ÿê Algorithmus. Çâіäñè é ïіøëî ñëîâî àëãîðèòì. À ðîç-
ðîáëåíі íèì ïðàâèëà âèêîíàííÿ àðèôìåòè÷íèõ äіé ââàæàþòü ïåðøè-
ìè àëãîðèòìàìè.

Êîìàíäè âèêîíàâöÿì ìîæóòü ïîäàâàòèñÿ ðіçíèìè ñïîñîáàìè: ñïî-
íóêàëüíèìè ðå÷åííÿìè, çâóêîâèìè àáî ñâіòëîâèìè ñèãíàëàìè, æå-
ñòàìè, âèáîðîì êîìàíäè ìåíþ àáî êíîïêè âіêíà òà іí.

Ñïîñîáè ïîäàííÿ àëãîðèòìіâ:
 ñëîâåñíèé;
 ãðàôі÷íèé;
 ïîñëіäîâíіñòþ ñèãíàëіâ (çâóêîâèõ, ñâіòëîâèõ òîùî)
òà іí.
Ñëîâåñíå ïîäàííÿ àëãîðèòìó îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó 73 +

+ (37 – 12)  15 äëÿ âèêîíàâöÿ ç òàêîþ ñèñòåìîþ êîìàíä:
 Âèêîíàòè àðèôìåòè÷íó îïåðàöіþ.
 Çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ àðèôìåòè÷íîї îïåðàöії.
 Ïîâіäîìèòè çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëüòàò.
âèãëÿäàòèìå òàê:
1.  Îá÷èñëèòè 37 – 12 і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò.
2.  Ïîìíîæèòè çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëüòàò íà 15 і çàïàì’ÿòàòè ðå-

çóëüòàò.
3.  Äîäàòè îñòàííіé çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëüòàò äî 73 і çàïàì’ÿòàòè

ðåçóëüòàò.
4.  Ïîâіäîìèòè îñòàííіé çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëüòàò.
Îäíèì ç âèäіâ ãðàôі÷íîãî ñïîñîáó ïîäàííÿ є ïîäàííÿ àëãîðèòìó

ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè.
Ó áëîê-ñõåìі àëãîðèòìó êîæíà êîìàíäà çàïèñóєòüñÿ â ãåîìåòðè÷-

íіé ôіãóðі (áëîöі) ïåâíîãî âèãëÿäó (ìàë. 5.1). Áëîêè ç’єäíóþòüñÿ ìіæ

Мал. 5.5. 
Аль-Хорезмі
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ñîáîþ ñòðіëêàìè. Ñòðіëêè âêàçóþòü, ÿêó êîìàíäó àëãîðèòìó ïîòðіáíî
âèêîíàòè íàñòóïíîþ.

Òàáëèöÿ 5.1. Äåÿêі åëåìåíòè (áëîêè) áëîê-ñõåìè àëãîðèòìó

Найменування Позначення Призначення

Термінатор Початок або кінець алгоритму

Процес Виконання однієї або кількох команд

Дані Введення даних або виведення результатів

Áëîê-ñõåìà àëãîðèòìó îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó 73 + (37 – 12)  15
âèãëÿäàòèìå òàê (ìàë. 5.6):

Ïî÷àòîê

Êіíåöü

Äîäàòè îñòàííіé
çàïàì’ÿòîâàíèé ðåçóëüòàò

äî 73 і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò

Ïîìíîæèòè çàïàì’ÿòîâàíèé
ðåçóëüòàò íà 15

і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò

Îá÷èñëèòè 37 – 12
і çàïàì’ÿòàòè ðåçóëüòàò

Ïîâіäîìèòè îñòàííіé
çàïàì’ÿòîâàíèé

ðåçóëüòàò

Мал. 5.6. Блок-схема алгоритму обчислення значення виразу 73 + (37 – 12)  15

Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä àëãîðèòìó, ïîäàíîãî ïîñëіäîâíіñòþ ñâіòëîâèõ
ñèãíàëіâ ñâіòëîôîðà.

Ïіøîõіä ïіäõîäèòü äî ïіøîõіäíîãî ïåðåõîäó і áà÷èòü íà ñâіòëîôîðі
÷åðâîíå ñâіòëî. Äàëі âіí âèêîíóє òàêèé àëãîðèòì:
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1. ×åðâîíå ñâіòëî (Ñòіé).
2. Æîâòå ñâіòëî (Ãîòóéñÿ äî ïåðåõîäó äîðîãè).
3. Çåëåíå ñâіòëî (Ïåðåõîäü äîðîãó).
Ðîçãëÿíåìî ïðèêëàä àëãîðèòìó, ïîäàíîãî ïîñëіäîâíіñòþ çâóêîâèõ

ñèãíàëіâ – äçâіíêіâ ó òåàòðі.
1. Ïåðøèé äçâіíîê (Ãîòóéñÿ çàéòè äî ãëÿäàöüêîãî çàëó).
2. Äðóãèé äçâіíîê (Çàõîäü äî ãëÿäàöüêîãî çàëó і çàéìàé ñâîє ìіñöå).
3. Òðåòіé äçâіíîê (Ïî÷èíàé äèâèòèñÿ âèñòàâó).

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Ùî òàêå àëãîðèòì? ×èì êîðèñíі íà âàø ïîãëÿä àëãîðèòìè?
2. ßêèìè àëãîðèòìàìè âè êîðèñòóâàëèñÿ íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè, óêðà-
їíñüêîї ìîâè, òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ? Ó ïîáóòі?

3. ßêèìè ñïîñîáàìè ìîæíà ïîäàòè àëãîðèòì? ßêèì ñïîñîáîì ïîäàє
àëãîðèòì ìàìà, êîëè ïëàíóє âàì çàâäàííÿ íà äåíü?

4. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ãðàôі÷íèé ñïîñіá ïîäàííÿ àëãîðèòìó? Ó ÷îìó çðó÷-
íіñòü öüîãî ñïîñîáó?

5. Іç ÷îãî ñêëàäàєòüñÿ áëîê-ñõåìà àëãîðèòìó? ßê íàçèâàþòüñÿ áëîêè
áëîê-ñõåìè? ßêå ïðèçíà÷åííÿ êîæíîãî ç íèõ?

6. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ñëîâåñíèé ñïîñіá ïîäàííÿ àëãîðèòìó? Ó ÿêèõ âè-
ïàäêàõ çðó÷íî âèêîðèñòîâóâàòè ñàìå öåé ñïîñіá ïîäàííÿ?

7. Ó ÷îìó ïîëÿãàє ïîäàííÿ àëãîðèòìó çâóêîâèìè ñèãíàëàìè? Äå âàì
òðàïëÿâñÿ òàêèé ñïîñіá ïîäàííÿ àëãîðèòìіâ?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïðèãîòóâàííÿ ÷àþ. Ïîäàéòå éîãî ñëîâåñíî òà

ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè.
2. Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïðèãîòóâàííÿ âàøîї óëþáëåíîї ñòðàâè. Ïîäàéòå

éîãî ñëîâåñíî òà ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè.
3. Âèêîíàéòå àëãîðèòì:

1. Çíàéòè ñóìó ÷èñåë 1 і 3.
2. Äîäàòè äî îäåðæàíîї ñóìè ÷èñëî 5.
3. Äîäàòè äî îäåðæàíîї ñóìè ÷èñëî 7.
4. Äîäàòè äî îäåðæàíîї ñóìè ÷èñëî 9.
5. Äîäàòè äî îäåðæàíîї ñóìè ÷èñëî 11.
6. Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò.

4. Ñêëàäіòü àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó (23 + 35) : (94 – 92).
Ïîäàéòå éîãî ñëîâåñíèì і ãðàôі÷íèì ñïîñîáàìè. Âèêîíàéòå ñêëàäå-
íèé àëãîðèòì.
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5. Ñêëàäіòü àëãîðèòì îá÷èñëåííÿ çíà÷åííÿ âèðàçó 74 + 350 : (54 – 40).
Ïîäàéòå éîãî ñëîâåñíèì і ãðàôі÷íèì ñïîñîáàìè. Âèêîíàéòå ñêëàäå-
íèé àëãîðèòì.

6. Є êîîðäèíàòíèé ïðîìіíü ç ïîçíà÷åíèìè íà íüîìó ÷èñëîì 0 і íàòó-
ðàëüíèìè ÷èñëàìè (ìàë. 5.7). Íà öüîìó ïðîìåíі ìåøêàє âèêîíà-
âåöü Êîíèê, ÿêèé óìіє ïåðåìіùóâàòèñÿ ïî ïðîìåíþ, âèêîíóþ÷è
êîìàíäè: 1) ñòðèáíè íà 3 îäèíèöі ïðàâîðó÷; 2) ñòðèáíè íà 2 îäè-
íèöі ëіâîðó÷. Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ Êîíèêà – òî÷êà 0. Ñêëàäіòü 
àëãîðèòì, çà ÿêèì Êîíèê çà íàéìåíøó êіëüêіñòü ñòðèáêіâ îïè-
íèòüñÿ â òî÷öі: à) 12; á) 7.

Мал. 5.7

7. Є ïîâíà ïîñóäèíà ìіñòêіñòþ 8 ë і äâі ïîðîæíі ïîñóäèíè ìіñòêіñòþ
3 ë òà 5 ë. Ñêëàäіòü àëãîðèòì îäåðæàííÿ â îäíіé ç ïîñóäèí 2 ë äëÿ
âèêîíàâöÿ ç òàêîþ ñèñòåìîþ êîìàíä:
 Ïåðåëèòè âìіñò óêàçàíîї ïîñóäèíè â іíøó âêàçàíó ïîñóäèíó.
 Íàïîâíèòè âêàçàíó ïîñóäèíó ðіäèíîþ ç іíøîї âêàçàíîї ïîñóäèíè.
 Âèâåñòè ïîâіäîìëåííÿ.

8. Ïîòðіáíî ïðèãîòóâàòè ñóï ç êîíöåíòðàòó. Ó íàøîìó ðîçïîðÿäæåííі
є ïіñî÷íі ãîäèííèêè íà 3 õâ і 8 õâ. Ñêëàäіòü àëãîðèòì âіäëіêó ÷àñó
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ñóïó, ÿêùî éîãî òðåáà ãîòóâàòè ðіâíî: à) 5 õâ;
á) 7 õâ; â) 10 õâ.

9. Âіçíèêó ïîòðіáíî ïåðåâåçòè â ÷îâíі ÷åðåç ðі÷êó âîâêà, êîçó і êà-
ïóñòó (ìàë. 5.8). Ó ÷îâíі, êðіì âіçíèêà, óìіùóєòüñÿ àáî òіëüêè âîâê,
àáî òіëüêè êîçà, àáî òіëüêè êàïóñòà. Íà áåðåçі íå ìîæíà çàëèøàòè
êîçó ç âîâêîì àáî êîçó ç êàïóñòîþ. Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïåðåâåçåííÿ.
(Öÿ ñòàðîâèííà çàäà÷à âïåðøå òðàïëÿєòüñÿ â ìàòåìàòè÷íèõ ðóêî-
ïèñàõ VIII ñòîëіòòÿ.)
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10.  Äâîì ñîëäàòàì ïîòðіáíî ïåðåïðàâèòèñÿ ç îäíîãî áåðåãà ðі÷êè íà 
іíøèé. Âîíè ïîáà÷èëè äâі äіâ÷èíè íà ìàëåíüêîìó ÷îâíі. Ó íüîìó
ìîæóòü ïåðåïðàâëÿòèñÿ àáî îäèí ñîëäàò, àáî îäíà ÷è äâі äіâ÷èíè.
Ñêëàäіòü àëãîðèòì ïåðåïðàâëåííÿ ñîëäàòіâ. (Ïіñëÿ ïåðåïðàâëåííÿ
ñîëäàòіâ ÷îâåí ïîâèíåí çàëèøèòèñÿ ó äіâ÷àò).

Мал. 5.9

11.  Çíàéäіòü ó ïіäðó÷íèêàõ ç ìàòåìàòèêè і óêðàїíñüêîї ìîâè ïî îä-
íîìó àëãîðèòìó. Ïîäàéòå їõ ó çîøèòі ó ñëîâåñíîìó âèãëÿäі òà
ó âèãëÿäі áëîê-ñõåìè.

12. Çàïèøіòü ñâіé ïðèêëàä ñëîâåñíîãî ïîäàííÿ àëãîðèòìó.
13. Çàïèøіòü ñâіé ïðèêëàä àëãîðèòìó, ïîäàíîãî ñâіòëîâèìè ñèãíàëàìè.
14. Çàïèøіòü ñâіé ïðèêëàä çâóêîâîãî ïîäàííÿ àëãîðèòìó.
15.  Ïðèäóìàéòå ñâîãî âèêîíàâöÿ ç ïåâíîþ ñèñòåìîþ êîìàíä. Ñêëàäіòü

àëãîðèòì äëÿ öüîãî âèêîíàâöÿ.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
1. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì https://studio.code.

org/s/course3/lessons/3/levels/1.

Мал. 5.10. Середовище для виконавця Художник
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2. Âèêîíàéòå Çàâäàííÿ 1 і 2 äëÿ âèêîíàâöÿ Õóäîæíèê.
3. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì https://studio.code.

org/s/course3/lessons/15/levels/1.

Мал. 5.11. Середовище для виконавця Арканоїд

4. Âèêîíàéòå Çàâäàííÿ 1–5 äëÿ âèêîíàâöÿ Àðêàíîїä.

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà?

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè?

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè::

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розумію, що таке алгоритм
Я можу виконати алгоритм для виконавця, якщо я можу вико-
нати кожну його команду
Я можу визначити спосіб подання алгоритму
Я можу скласти алгоритм для виконавця, якщо мені відома
система його команд
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Очікувані результати навчання Самооцінка
Я можу подати алгоритм словесним способом
Я можу подати алгоритм графічним способом
Я можу навести приклад алгоритму, який подано світловими 
сигналами
Я можу визначити, чи розв’яже виконавець поставлену
задачу, виконавши наведений алгоритм 

5.3. Алгоритми та програми. Середовище створення і редагування 
проєктів Scratch 3

 Теоретичні відомості
Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Êîìï’þòåðíîþ ïðîãðàìîþ íàçèâàєòüñÿ àëãîðèòì, ïðèçíà÷åíèé äëÿ
âèêîíàííÿ êîìï’þòåðîì.

Ðîçãëÿíåìî Ãîëîâíå âіê íî ñåðåäîâèùà Scratch 3 (ìàë. 5.12).

Мал. 5.12. Головне вік но середовища Scratch 3

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Ó ëіâіé ÷àñòèíі Ãîëîâíîãî âіêíà ðîçòàøîâàíî òðè âêëàäêè Êîä, Îá-
ðàçè, Çâóêè. 

Íà âêëàäöі Êîä ðîçòàøîâàíî áëîêè ç êîìàíäàìè äëÿ âèêîíàâöіâ.
Äëÿ çðó÷íîñòі âñі öі êîìàíäè ðîçïîäіëåíî íà 9 ãðóï, іìåíà ÿêèõ âі-
äîáðàæàþòüñÿ íà êíîïêàõ: Ðóõ, Âèãëÿä, Çâóê òà іíøі. Êîæíà ãðóïà
áëîêіâ ìàє ñâіé êîëіð.

ßêùî âèáðàòè îäíó іç öèõ êíîïîê, òî íà âêëàäöі Êîä âіäêðèâàєòüñÿ
ñïèñîê áëîêіâ ç êîìàíäàìè öієї ãðóïè.

ßêùî âèáðàòè êíîïêó Äîäàòè ðîçøèðåííÿ , òî âіäêðèєòüñÿ âі-
êíî, ç ÿêîãî ìîæíà äîäàòè äî âêëàäêè Êîä іíøі ãðóïè ç áëîêàìè êî-
ìàíä: Ìóçèêà, Îëіâåöü, Âіäåîñïîñòåðåæåííÿ òà іíøі.

Öåíòðàëüíà ÷àñòèíà âіêíà ïðèçíà÷åíà äëÿ ñêëàäàííÿ ïðîãðàì âè-
êîíàâöåâі. Âîíà íàçèâàєòüñÿ Îáëàñòü êîäó. Â Îáëàñòü êîäó áëîêè 
ç êîìàíäàìè ïðîãðàìè ïåðåòÿãóþòüñÿ ç âêëàäêè Êîä. 

Ó ïðàâіé ÷àñòèíі Ãîëîâíîãî âіêíà ðîçòàøîâàíà Ñöåíà ç âèêîíàâöåì
(ñïðàéòîì). Íà Ñöåíі äåìîíñòðóєòüñÿ âèêîíàííÿ êîìàíä âèêîíàâöÿ-
ìè. Çà çàìîâ÷óâàííÿì íà Ñöåíі ðîçòàøîâàíèé âèêîíàâåöü Ðóäèé êіò.
Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ âèêîíàâöÿ ìîæíà çìіíèòè, ïåðåòÿãíóâøè éîãî
â іíøå ìіñöå Ñöåíè. Ìîæíà ðîçìіùóâàòè íà Ñöåíі é іíøèõ âèêîíàâ-
öіâ. Ìàñøòàá ïîêàçó Ñöåíè ìîæíà çìåíøèòè, âèáðàâøè êíîïêó ,
àáî çáіëüøèòè, âèáðàâøè êíîïêó , ÿêі ðîçòàøîâàíі íàä Ñöåíîþ. 

Òàêîæ íàä Ñöåíîþ ðîçòàøîâàíî êíîïêó  äëÿ çàïóñêó ïðîєêòó íà 

âèêîíàííÿ, ÿêùî ïðîєêò ïî÷èíàєòüñÿ ç êîìàíäè , і êíîïêó 

äëÿ çóïèíåííÿ âèêîíàííÿ ïðîєêòó.
Ïіä Ñöåíîþ ðîçòàøîâàíî Îáëàñòü ñïðàéòіâ, íà ÿêіé çîáðàæåíî âñіõ

âèêîíàâöіâ (ñïðàéòіâ), ùî ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàíі â äàíîìó ïðîєê-
òі. Îäèí ç âèêîíàâöіâ є ïîòî÷íèì, éîãî çîáðàæåííÿ â Îáëàñòі ñïðàé-
òіâ îáâåäåíî ñèíüîþ ðàìêîþ.

Ó âåðõíüîìó ðÿäêó Ãîëîâíîãî âіêíà ðîçòàøîâàíî êíîïêó , âè-
áîðîì ÿêîї ìîæíà âіäêðèòè ñïèñîê ìîâ іíòåðôåéñó Ãîëîâíîãî âіêíà.
Òàêîæ ó öüîìó ðÿäêó ðîçòàøîâàíî Ãîëîâíå ìåíþ, ùî ñêëàäàєòüñÿ
ç òðüîõ ìåíþ Ôàéë, Ïðàâêà, Ïîñіáíèêè, à òàêîæ ïîëå Ñêðåò÷-ïðîєêò
äëÿ ââåäåííÿ іìåíі ïðîєêòó.

Òàáëèöÿ 5.2. Êîìàíäè òà ðåçóëüòàòè їõ âèêîíàííÿ

Команда Результат виконання команди
Команди групи Рух

Виконавець переміщується вперед на 10 кроків 

Виконавець повертається на 15 градусів за годиннико-
вою стрілкою 



57

Команда Результат виконання команди
Виконавець повертається на 15 градусів проти 
годинникової стрілки
Виконавець повертається у вибраному напрямку, який 
визначається встановленим кутом

Команда групи Вигляд

Біля виконавця з’являється напис «Привіт!», який

зникає через 2 секунди
Виконавець зникає зі Сцени

Виконавець з’являється на Сцені

Команди групи Олівець
Зі Сцени зникають усі лінії, намальовані раніше 

Виконавець піднімає олівець (після виконання цієї
команди виконавець не залишає слід під час свого
переміщення)
Виконавець опускає олівець (після виконання цієї 
команди виконавець залишає слід під час свого
переміщення)
Установлюється колір олівця, яким виконавець залишає 
слід під час свого переміщення.
Для вибору кольору олівця слід:
1. Вибрати поле у блоці цієї команди.
2. Перемістити бігунки та встановити потрібний колір.
3. Вибрати довільну точку поза блоком.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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Äåÿêі áëîêè ç êîìàíäàìè ìàþòü ïîëÿ. Ó ïîëå ìîæíà ââåñòè çíà-
÷åííÿ ç êëàâіàòóðè àáî âèáðàòè éîãî çі ñïèñêó. Ó ïîëå ìîæíà òàêîæ
óñòàâèòè áëîê ç êîìàíäîþ.

Ïðèêëàä ïðîєêòó, âèêîíàâøè ÿêèé Ðóäèé êіò íàìàëþє ðіçíèìè êî-
ëüîðàìè êâàä ðàò, äîâæèíè ñòîðіí ÿêîãî 100 êðîêіâ (ìàë. 5.13).

Мал. 5.13. Проєкт малювання різнокольорового квад рата з довжиною 
сторони 100 кроків і результат його виконання

Ñêëàäåíèé ó ñåðåäîâèùі Scratch 3 ïðîєêò ìîæíà ðåäàãóâàòè: âèäà-
ëÿòè áëîêè ç êîìàíäàìè, äîäàâàòè íîâі áëîêè ç êîìàíäàìè, êîïіþâà-
òè і ïåðåìіùóâàòè áëîêè ç êîìàíäàìè, çìіíþâàòè çíà÷åííÿ â êîìàí-
äàõ òîùî.

Âèäàëèòè îêðåìèé áëîê ç êîìàíäîþ ìîæíà, ïåðåòÿãíóâøè éîãî íà
âêëàäêó Êîä àáî âèêîíàâøè êîìàíäó Âèëó÷èòè áëîê éîãî êîíòåêñò-
íîãî ìåíþ.

Äëÿ âñòàâëåííÿ áëîêà ç êîìàíäîþ ó ïðîєêò ñëіä ïåðåòÿãíóòè éîãî
ç âêëàäêè Êîä і ðîçìіñòèòè â ïîòðіáíîìó ìіñöі ïðîєêòó.

Áëîê àáî ãðóïó áëîêіâ ìîæíà êîïіþâàòè (äóáëþâàòè).

Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè íàä îá’єêòàìè
 Çàïóñê ñåðåäîâèùà Scratch 3:

Меню Пуск Усі програми Scratch 3

àáî äâі÷і êëàöíóòè íà çíà÷îê  íà Ðîáî÷îìó ñòîëі.
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 Óâåäåííÿ äàíèõ ó ïîëå áëîêà:

 Çàïóñê ïðîєêòó íà âèêîíàííÿ:

 Çáåðåæåííÿ ïðîєêòó:

 Âіäêðèâàííÿ ïðîєêòó:

 Êîïіþâàííÿ (äóáëþâàííÿ) áëîêà àáî ãðóïè áëîêіâ:

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. ×è áóäü-ÿêèé àëãîðèòì є ïðîãðàìîþ?
2. ßêå ïðèçíà÷åííÿ ðіçíèõ ÷àñòèí Ãîëîâíîãî âіêíà ñåðåäîâèùà 

Scratch 3?
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3. ßêі êîìàíäè Scratch 3 âè çíàєòå і ùî є ðåçóëüòàòîì їõ âèêîíàííÿ?
4. ×è ìîæíà ðåäàãóâàòè ïðîєêò ó ñåðåäîâèùі Scratch 3? 
5. ßê ìîæíà çàïóñòèòè ïðîєêò íà âèêîíàííÿ?
6. ßê ìîæíà çáåðåãòè ïðîєêò?
7. ßê ìîæíà âіäêðèòè çáåðåæåíèé ïðîєêò?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
1. Ñêëàäіòü ïðîєêò äëÿ Ðóäîãî êîòà, ùîá âіí ïåðåéøîâ ó ïðàâèé âåðõ-

íіé êóò Ñöåíè і ïðèâіòàâñÿ ïðîòÿãîì 2 ñ. Ïåðåä ïî÷àòêîì âèêî-
íàííÿ ïðîєêòó ðîçìіñòіòü âèêîíàâöÿ â öåíòðі Ñöåíè òà çàäàéòå éîìó
íàïðÿìîê ïðàâîðó÷. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.1.

2. Ñêëàäіòü ïðîєêò äëÿ âèêîíàâöÿ Ðóäèé êіò, ùîá âіí îáіéøîâ Ñöåíó
і â êîæíîìó êóòі ïîâіäîìèâ, äå âіí çíàõîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 3 ñ. Ïåðåä
ïî÷àòêîì âèêîíàííÿ ïðîєêòó ðîçìіñòіòü âèêîíàâöÿ ó ëіâîìó âåðõ-
íüîìó êóòі Ñöåíè òà çàäàéòå éîìó íàïðÿìîê ïðàâîðó÷. Çáåðåæіòü
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.2. 

3. Ñêëàäіòü ïðîєêò äëÿ âèêîíàâöÿ Ðóäèé êіò, ùîá âіí íàìàëþâàâ ðіçíèìè
êîëüîðàìè ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà, ðîçìіðè ÿêèõ 80 êðîêіâ і 60 êðî-
êіâ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.3.

4. Ñêëàäіòü ïðîєêò äëÿ Ðóäîãî êîòà, ùîá âіí íàìàëþâàâ íà Ñöåíі äâà
ïðÿìîêóòíèêè ðіçíèõ ðîçìіðіâ і ðіçíèõ êîëüîðіâ. Çáåðåæіòü ñòâîðå-
íèé ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.4.

5. Âіäêðèéòå ïðîєêò, óêàçàíèé ó÷èòåëåì/ó÷èòåëüêîþ. Çìіíіòü éîãî
òàê, ùîá âèêîíàâåöü íàìàëþâàâ ðіçíèìè êîëüîðàìè ñòîðîíè êâàä-
ðàòà, ðîçìіð ÿêèõ 150 êðîêіâ, і ñòîðîíè ïðÿìîêóòíèêà, ðîçìіðè
ÿêèõ 30 êðîêіâ і 70 êðîêіâ. Çáåðåæіòü ñòâîðåíèé ïðîєêò ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.3.5. 

6. Âіäêðèéòå ñàéò çà àäðåñîþ scratch.mit.edu. Âèáåðіòü êîìàíäó ìåíþ
Ñòâîðèòè. Ñêëàäіòü ó öüîìó ñåðåäîâèùі ïðîєêò äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ
îäíîãî ç âèùåíàâåäåíèõ çàâäàíü.

7. Âіäêðèéòå ñàéò çà àäðåñîþ scratch.mit.edu. Âèáåðіòü êîìàíäó ìåíþ
Âèâ÷àòè. Ïåðåãëÿíüòå âèêîíàííÿ äâîõ ïðîєêòіâ. Îïèøіòü їõ ó çî-
øèòі. Çâåðíіòü óâàãó, ÿêі âèêîíàâöі âèêîðèñòàíі â ïðîєêòàõ, ÿêèìè
åôåêòàìè ñóïðîâîäæóєòüñÿ âèêîíàííÿ ïðîєêòіâ.

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?
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Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè? 

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè::

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розумію, що таке програма
Я вмію створювати проєкт у середовищі Scratch 3
Я вмію запускати проєкт на виконання
Я вмію визначати, чи розв’язує наведений проєкт поставлену 
задачу 
Я вмію зберігати проєкт
Я вмію відкривати існуючий проєкт
Я вмію редагувати проєкт

5.4. Використання різних образів виконавця і різних виконавців 
у проєктах Scratch 3

 Теоретичні відомості
Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Ó ñåðåäîâèùі Scratch 3 âèêîíàâöі (ñïðàéòè) ìîæóòü ìàòè êіëüêà
îáðàçіâ, àáî, ùå êàæóòü, êîñòþìіâ. Òîáòî âèêîíàâåöü ìîæå çìіíþâàòè 
îáðàçè (êîñòþìè), ÿê àêòîð íà ñöåíі òåàòðó. Öі îáðàçè ðîçìіùóþòüñÿ íà
âêëàäöі Îáðàçè (ìàë. 5.13, 2). Íà öіé âêëàäöі â ëіâіé ÷àñòèíі є íàáіð îá-
ðàçіâ âèêîíàâöÿ, à â öåíòðàëüíіé – ãðàôі÷íèé ðåäàêòîð, ó ÿêîìó ìîæíà
çìіíèòè âèáðàíèé îáðàç àáî ñòâîðèòè âëàñíèé îáðàç äëÿ âèêîíàâöÿ.

Äëÿ ðîçìіùåííÿ íîâîãî îáðàçó âèêîíàâöÿ íà âêëàäêó Îáðàçè ïî-
òðіáíî âèêîðèñòàòè êíîïêó Îáðàòè îáðàç (ìàë. 5.13, 1). ßêùî
íàâåñòè íà öþ êíîïêó âêàçіâíèê, âіäêðèâàєòüñÿ ïàíåëü іç ÷îòèðüîõ

êíîïîê :
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21 3 4

          1 – кнопка Обрати образ          3 – Область спрайтів
          2 – вкладка Образи                4 – кнопка Обрати спрайт

Мал. 5.13. Вкладка Образи, Область спрайтів

 Îáðàòè îáðàç  – äëÿ âіäêðèòòÿ âіêíà áіáëіîòåêè îáðàçіâ, ó ÿêî-
ìó ìîæíà îáðàòè îáðàç âèêîíàâöÿ;

 Ìàëþâàòè  – äëÿ ìàëþâàííÿ íîâîãî îáðàçó âèêîíàâöÿ àáî âíå-
ñåííÿ çìіí â îáðàç, ÿêèé îáðàíî ïîòî÷íèì íà ëіâіé ïàíåëі âêëàä-
êè Îáðàçè;

 Ñþðïðèç  – äëÿ äîäàâàííÿ íà âêëàäêó Îáðàçè âèïàäêîâîãî îá-
ðàçó ç áіáëіîòåêè îáðàçіâ;

 Âèâàíòàæèòè îáðàç  – äëÿ çàâàíòàæåííÿ îáðàçó ç ãðàôі÷íîãî
ôàéëó, ùî çáåðіãàєòüñÿ íà íîñії äàíèõ.

Ùîá çìіíèòè îáðàç ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîєêòó, ñëіä:
 óñòàâèòè ó ïðîєêò áëîê ç êîìàíäîþ ;

 óñòàâèòè ó ïðîєêò áëîê ç êîìàíäîþ  і âèáðàòè ïî-

òðіáíèé îáðàç çі ñïèñêó öüîãî áëîêà.
Ó ïðîєêòàõ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íå òіëüêè ðіçíі îáðàçè îäíîãî

âèêîíàâöÿ, à é ðіçíèõ âèêîíàâöіâ (ñïðàéòіâ). Çîáðàæåííÿ âèêîíàâ-
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öіâ, ÿêі ìîæíà âèêîðèñòàòè â ïðîєêòі, ðîçìіùåíî â Îáëàñòі ñïðàéòіâ
ïіä Ñöåíîþ (ìàë. 5.13, 3).

Äëÿ ðîçìіùåííÿ íîâîãî âèêîíàâöÿ â Îáëàñòü ñïðàéòіâ ç áіáëіîòåêè
ñïðàéòіâ ïîòðіáíî âèêîðèñòàòè êíîïêó Îáðàòè ñïðàéò (ìàë. 5.13, 4). 
ßêùî íàâåñòè âêàçіâíèê íà öþ êíîïêó, âіäêðèâàєòüñÿ ïàíåëü іç ÷îòè-

ðüîõ êíîïîê , àíàëîãі÷íà äî ïàíåëі êíîïêè Îáðàòè îáðàç: 

 Îáðàòè ñïðàéò  – äëÿ âіäêðèòòÿ âіêíà áіáëіîòåêè ñïðàéòіâ,
ó ÿêîìó ìîæíà îáðàòè âèêîíàâöÿ;

 Ìàëþâàòè  – äëÿ âіäêðèòòÿ ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà íà âêëàäöі
Îáðàçè, ó ÿêîìó ìîæíà íàìàëþâàòè íîâîãî âèêîíàâöÿ ìàëþâàí-
íÿ àáî âíåñòè çìіíåííÿ â çîáðàæåííÿ âèêîíàâöÿ, ÿêèé îáðàíî 
ïîòî÷íèì â Îáëàñòі ñïðàéòіâ;

 Ñþðïðèç  – äëÿ äîäàâàííÿ â Îáëàñòü ñïðàéòіâ âèïàäêîâîãî 
ñïðàéòó ç áіáëіîòåêè ñïðàéòіâ;

 Âèâàíòàæèòè ñïðàéò  – äëÿ çàâàíòàæåííÿ ñïðàéòó ç ãðàôі÷íî-
ãî ôàéëó, ùî çáåðіãàєòüñÿ íà íîñії äàíèõ.

Äëÿ êîæíîãî âèêîíàâöÿ ÷àñòèíà ïðîãðàìè ñòâîðþєòüñÿ íà îêðåìіé
âêëàäöі Ñêðèïòè. Ïіñëÿ âèáîðó âèêîíàâöÿ â Îáëàñòі ñïðàéòіâ âіäêðè-
âàєòüñÿ âêëàäêà Ñêðèïòè ñàìå äëÿ öüîãî âèêîíàâöÿ. Îáðàç âèáðàíîãî
âèêîíàâöÿ âіäîáðàæàєòüñÿ íàïіâïðîçîðèì ó âåðõíüîìó ïðàâîìó êóòі 
îáëàñòі ñïðàéòіâ.

Îäíî÷àñíî çàïóñòèòè íà âèêîíàííÿ àëãîðèòìè äëÿ êіëüêîõ âèêî-
íàâöіâ ìîæíà âèáîðîì êíîïêè Âèêîíàòè. Àëå äëÿ öüîãî ïîòðіáíî,
ùîá àëãîðèòìè äëÿ êîæíîãî ç âèêîíàâöіâ ðîçïî÷èíàëèñÿ êîìàíäîþ

ç ãðóïè Ïîäії.

Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè
 Äîäàâàííÿ íîâîãî îáðàçó íà âêëàäêó Îáðàçè ç áіáëіîòåêè îáðàçіâ:

Відкрити вкладку 
Образи

Вибрати кнопку
Обрати образ

Вибрати потрібний
образ у вікні

Оберіть образ

 Ðîçìіùåííÿ íîâîãî âèêîíàâöÿ â Îáëàñòü ñïðàéòіâ ç áіáëіîòåêè
ñïðàéòіâ:

Вибрати кнопку Обрати спрайт
в Області спрайтів

Вибрати потрібний образ у вікні
Оберіть спрайт
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 Практична діяльність

Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Ùî òàêå îáðàç âèêîíàâöÿ?
2. ßê ìîæíà çìіíèòè îáðàç âèêîíàâöÿ?
3. ×è îáîâ’ÿçêîâî ðіçíі îáðàçè îäíîãî âèêîíàâöÿ ìàþòü áóòè ñõîæèìè

îäèí íà îäíîãî?
4. ßêі êîìàíäè äëÿ çìі íåííÿ îáðàçó âèêîíàâöÿ âè çíàєòå і ùî є ðå-

çóëüòàòîì їõ âèêîíàííÿ?
5. ßê ìîæíà ñêëàñòè ïðîєêò äëÿ êіëüêîõ âèêîíàâöіâ?
6. ßê çàïóñòèòè ïðîєêò íà âèêîíàííÿ?
7. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ іíøèé êîñòþì äëÿ âèêîíàâöÿ âіä іíøîãî

âèêîíàâöÿ?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 

1. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü Àâòîìîáіëü áóäå ìàòè 4 îá-
ðàçè (car-bug, convertible1, convertible2, convertible3 (àíãë. car – 
àâòîìîáіëü, bug – æóê, convertible – ïåðåòâîðåíèé)). Âèêîíàâåöü
ïîâèíåí 4 ðàçè ïðîїõàòè øëÿõ 200 êðîêіâ, ïîâåðíóòèñÿ íà 90 çà
ãîäèííèêîâîþ ñòðіëêîþ, âіäòâîðèòè ïîñëіäîâíî çâóêè trumpet1,
trumpet2, car passing, bell toll (àíãë. trumpet – òðóáà, car passing –g
ïðîїçä àâòîìîáіëÿ, bell toll – äçâіí äçâіíèöі), çìіíèòè îáðàç íà íà-
ñòóïíèé і çðîáèòè ïàóçó òðèâàëіñòþ 3 ñ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.1.

2. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó äâà âèêîíàâöі, Äіâ÷èíêà і Õëîï÷èê, îäíî-
÷àñíî ìàëþþòü êâàä ðàòè: Äіâ÷èíêà – çі ñòîðîíàìè ñèíüîãî êîëüîðó
äîâæèíîþ 80 êðîêіâ, à Õëîï÷èê  – çі ñòîðîíàìè ÷åðâîíîãî êîëüîðó 
äîâæèíîþ 100 êðîêіâ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.2.

3. Ñêëàäіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü îáіéäå Ñöåíó âçäîâæ її ìåæ
і ïіä ÷àñ ïåðåõîäó äî іíøîї ìåæі çìіíèòü ñâіé îáðàç íà іíøèé. Çáå-
ðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.3. 

4. Ñêëàäіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü íàáóâàє ðіçíèõ îáðàçіâ ëþäåé
і â êîæíîìó îáðàçі ïåðåìіñòèòüñÿ â ïåâíîìó íàïðÿìêó íà ïåâíó
êіëüêіñòü êðîêіâ і ïîâіäîìèòü ïðî öå. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.4. 

5. Ñêëàäіòü ïðîєêò ç äâîìà âèêîíàâöÿìè, ÿêі ñïî÷àòêó çíàõîäÿòüñÿ
âñåðåäèíі Ñöåíè, à ïîòіì ðóõàþòüñÿ îäèí âіä îäíîãî â íàïðÿìêó
ëіâîї òà ïðàâîї ìåæ Ñöåíè. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.5.



65

6. Ñêëàäіòü ïðîєêò іç ÷îòèðìà âèêîíàâöÿìè, êîæåí ç ÿêèõ ðóõàєòüñÿ
âçäîâæ âіäïîâіäíîãî êðàþ Ñöåíè. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.6.

7. Ñòâîðіòü ó âáóäîâàíîìó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ñåðåäîâèùà Scratch 3
òðè îáðàçè äåðåâà â ðіçíі ïîðè ðîêó. Ñòâîðіòü ïðîєêò ç âèêîðèñòàí-
íÿì öèõ îáðàçіâ çà ñâîїì ñöåíàðієì. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.7. 

8. Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè ïî 2–3 ó÷íÿ/ó÷åíèöі. Ñòâîðіòü ó âáóäîâàíîìó 
ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ñåðåäîâèùà Scratch 3 íîâèé îáðàç íàÿâíîãî
âèêîíàâöÿ. Çáåðåæіòü éîãî íà íîñії. Ñòâîðіòü ïðîєêò ç âèêîðèñòàí-
íÿì öüîãî îáðàçà çà ñâîїì ñöåíàðієì. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.8. 

9. Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè ïî 2–3 ó÷íÿ/ó÷åíèöі. Ñòâîðіòü ó âáóäîâàíîìó 
ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ñåðåäîâèùà Scratch 3 íîâîãî âèêîíàâöÿ. Çáå-
ðåæіòü éîãî íà íîñії. Ñòâîðіòü ïðîєêò ç âèêîðèñòàííÿì öüîãî âèêî-
íàâöÿ і ùå äâîõ âèêîíàâöіâ çà ñâîїì ñöåíàðієì. Çáåðåæіòü ïðîєêò
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.4.9. 

 Підбиваємо підсумки

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü? 

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè? 

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè:

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розумію, що таке образ виконавця
Я вмію додавати до проєкту інший образ виконавця
Я вмію складати проєкт з використанням кількох образів 
виконавця
Я вмію створювати і зберігати новий образ виконавця
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Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розумію, що в проєкті можна використати кількох 
виконавців
Я вмію додавати до проєкту іншого виконавця 
Я вмію складати проєкт з використанням кількох виконавців 
Я вмію запускати на виконання проєкт з кількома
виконавцями

5.5. Цикли. Алгоритми із циклами
 Теоретичні відомості

Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 
Öèêëі÷íèìè íàçèâàþòüñÿ ïðîöåñè, ÿêі ïîâòîðþþòüñÿ ÷åðåç ïåâíèé

іíòåðâàë ÷àñó. Öèêëі÷íèìè є áàãàòî ïðîöåñіâ ó íàâêîëèøíüîìó ñâіòі,
ó íàøîìó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, ó ðîáîòі ðіçíîìàíіòíèõ ïðèñòðîїâ.

Öèêë â àëãîðèòìі – ôðàãìåíò àëãîðèòìó, ó ÿêîìó ïåâíі êîìàíäè 
ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ áіëüøå îäíîãî ðàçó. Êîìàíäè, ÿêі ìîæóòü âè-
êîíóâàòèñÿ áіëüøå îäíîãî ðàçó, óòâîðþþòü òіëî öèêëó. 

Öèêë ç ëі÷èëüíèêîì – öèêë, êîìàíäè òіëà öèêëó ÿêîãî âèêîíóþòü-
ñÿ âêàçàíó êіëüêіñòü ðàçіâ.

Äëÿ îðãàíіçàöії öèêëó ç ëі÷èëüíèêîì ó Scratch 3 âèêîðèñòîâóєòüñÿ

áëîê . Öåé áëîê ðîçòàøîâàíî ó ãðóïі Êåðóâàííÿ. Êîìàíäè, ÿêі

ðîçìіùåíі âñåðåäèíі öüîãî áëîêà (òіëî öèêëó), âèêîíóþòüñÿ âêàçàíó
â ïîëі áëîêà êіëüêіñòü ðàçіâ.

Òіëî öèêëó â Scratch 3 ìîæå ìіñòèòè êîìàíäè ïåðåìіùåííÿ, ïîâîðî-
òó, çìіíåííÿ êîëüîðó îëіâöÿ , ðîçìіðó îëіâöÿ ,

ðîçìіðó âèêîíàâöÿ  òà іíøі.

ßêùî òіëî öèêëó ìіñòèòü êîìàíäó çìіíèòè … íà, òî îáîâ’ÿçêîâî
ïåðåä öèêëîì ïîòðіáíî íàäàòè öіé âåëè÷èíі ïî÷àòêîâå çíà÷åííÿ.

Íàïðèêëàä, .

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. ßêі âè çíàєòå öèêëі÷íі ïðîöåñè ó ïðèðîäі?
2. ßêі öèêëі÷íі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ó âàøîìó æèòòі?
3. ßêі öèêëі÷íі ïðîöåñè âіäáóâàþòüñÿ ó øêîëі?
4. Ó ÷îìó ïîëÿãàє çðó÷íіñòü âèêîðèñòàííÿ êîìàíäè öèêëó ç ëі÷èëü-

íèêîì â àëãîðèòìі ïîðіâíÿíî ç ëіíіéíèì àëãîðèòìîì?
5. ×è äëÿ êîæíîãî öèêëі÷íîãî ïðîöåñó â àëãîðèòìі ìîæíà âèêîðè-

ñòàòè êîìàíäó öèêëó ç ëі÷èëüíèêîì?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Ïðîäîâæòå ó òàáëèöі âèêîíàííÿ àëãîðèòìó:

1. Óçÿòè ÷èñëî 5.
2. Ïîâòîðèòè 6 ðàçіâ
      Äîäàòè äî ïîïåðåäíüîãî ÷èñëà 3.

3. Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò.

2. Âèêîíàéòå àëãîðèòì:

Ïîìíîæèòè ïîïåðåäíє
÷èñëî íà 3

Ïîâòîðèòè
4 ðàçè

Ïî÷àòîê

Êіíåöü

Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò

Óçÿòè ÷èñëî 2

Âèêîíàííÿ
àëãîðèòìó

5
5 + 3 = 8
8 + 3 = 11

Ðåçóëüòàò: 

Âèêîíàííÿ
àëãîðèòìó

2
2  3 = 6
6  3 = 18

Ðåçóëüòàò: 
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3. Âèçíà÷èòè, ÿêå ÷èñëî âçÿâ âèêîíàâåöü àëãîðèòìó, ÿêùî ïîâіäîìëå-
íèé íèì ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî àëãîðèòìó äîðіâíþâàâ
162.

Ïîìíîæèòè ïîïåðåäíє
÷èñëî íà 3

Ïîâòîðèòè
4 ðàçè

Ïî÷àòîê

Êіíåöü

Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò

Óçÿòè íàòóðàëüíå ÷èñëî

 

Çàäóìàíå ÷èñëî:
4. Ñêëàäіòü áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó íàïîâíåííÿ âîäîþ äіæêè єìíіñòþõåìó à

56 ë, âèêîðèñòîâóþ÷è âіäðî єìíіñòþ 8 ë.
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5. Âèêîíàâåöü Ðîáîò ìàє òàêó ñèñòåìó êîìàíä:

Команда Позначення команди
Переміститися на 1 клітинку вправо, не залишаючи сліду 

Переміститися на 1 клітинку вгору, не залишаючи сліду 

Переміститися на 1 клітинку вліво, не залишаючи сліду 

Переміститися на 1 клітинку вниз, не залишаючи сліду 

Зафарбувати поточну клітинку Ф

Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ Ðîáîòà – êëіòèíêà
À. Çîáðàçіòü ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ Ðîáîòîì
íàâåäåíîãî öèêëó: Ïîâòîðèòè 4 ðàçè
{Ô

ää
ÔÔ

ö
Ô}. (Ó ôіãóðíèõ äóæ-

êàõ çàïèñàíî êîìàíäè òіëà öèêëó.)

6. Âèêîíàâåöü Ðîáîò ìàє òàêó ñèñòåìó êîìàíä:

Команда Позначення команди
Переміститися на 1 клітинку вправо, залишаючи слід 

Переміститися на 1 клітинку вгору, залишаючи слід 

Переміститися на 1 клітинку вліво, залишаючи слід 

Переміститися на 1 клітинку вниз, залишаючи слід 

Ïî÷àòêîâå ïîëîæåííÿ Ðîáîòà – êëіòèíêà À. Âèêîðèñòîâóþ÷è íà-
âåäåíі ïîçíà÷åííÿ êîìàíä, çàïèøіòü êîìàíäè öèêëó, âèêîíàâøè ÿêі
Ðîáîò íàìàëþє íèæ÷åíàâåäåíå çîáðàæåííÿ.

А

Â і ä ï î â і ä ü: 

Ñêіëüêè ðàçіâ âèêîíàíî êîìàíäè òіëà öèêëó?

А



70

7. Íàìàëþéòå ðåçóëüòàò âèêîíàííÿ íàâåäåíîãî àëãîðèòìó âèêîíàâöåì
Ðóäèé êіò (20 êðîêіâ = 1 êëіòèíêà).

  

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
1. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ êâàä ðàòà çі ñòîðîíîþ 100 êðîêіâ,

âèêîðèñòîâóþ÷è öèêë. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.1.

2. Ñòâîðіòü ïðîєêò ìàëþâàííÿ ïðÿìîêóòíèêà çі ñòîðîíàìè 40 êðîêіâ
і 70 êðîêіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è öèêë. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.2.

3. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ êâàä ðàòà çі ñòîðîíàìè ðіçíîãî êî-
ëüîðó, çìіíþþ÷è êîëіð îëіâöÿ â öèêëі. Äîâæèíà ñòîðîíè êâàä ðàòà
50 êðîêіâ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì
çàâäàííÿ 5.5.3. 

4. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü ìàëþâà-
òèìå ïðÿìîêóòíèê, çìіíþþ÷è ïðè öüîìó â öè-
êëі êîëіð îëіâöÿ і òîâùèíó ëіíії. Çáåðåæіòü 
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 5.5.4.

5. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ îðíàìåíòó іç øå-
ñòè êâàä ðàòіâ (ìàë. 5.14). Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âà-
øіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.5. Âêà-
çіâêà: ïåðåä ìàëþâàííÿì íàñòóïíîãî êâàä ðàòà 
ïîâåðíóòè âèêîíàâöÿ íà 60 (60 = 360 : 6). Мал. 5.14
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6. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ îðíàìåíòó
ç äâàäöÿòè êâàä ðàòіâ (ìàë. 5.15). Çáåðåæіòü 
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 5.5.6.

7. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ ìàëþâàííÿ îðíàìåíòó
ç òðèäöÿòè êâàä ðàòіâ. Çáіëüøóéòå êіëüêіñòü 
êâàä ðàòіâ і çìіíþéòå êóò ïîâîðîòó âèêîíàâöÿ 
äîòè, äîêè îðíàìåíò íå ïåðåòâîðèòüñÿ íà êîëî. 
Çà ÿêîї êіëüêîñòі êâàä ðàòіâ âè îòðèìàëè êîëî? 
Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìå-
íåì çàâäàííÿ 5.5.7. 

8. Ñòâîðіòü ïðîєêò äëÿ äâîõ âèêîíàâöіâ, ÿêі ðóõàþòüñÿ íàçóñòðі÷ îäèí
îäíîìó âіä ìåæ Ñöåíè (âèêîðèñòàéòå êîìàíäè öèêëó ç ëі÷èëüíè-
êîì). Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.8. 

9. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü ìàëþâàòèìå ïðÿìîêóòíèê,
çìіíþþ÷è ïðè öüîìó ñâîї îáðàçè (êîæíó íàñòóïíó ñòîðîíó ìàëþє
âèêîíàâåöü â іíøîìó îáðàçі). Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі 
ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.9.

10.  Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó ßëèíêà çáіëüøóє ñâîї ðîçìіðè íà 20
êîæíі 3 ñ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì 
çàâäàííÿ 5.5.10.

11.  Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè ïî 2 ó÷íі/ó÷åíèöі. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó
ñîíöå ïіäíіìàєòüñÿ íàä ãîðèçîíòîì. Çáåðåæіòü ïðîєêò
ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.5.11. 

12.  Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì https://
studio.code.org/s/course3/lessons/2/levels/5. Âèêîíàéòå 
çàâäàííÿ 5–8.

13.  Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì https://
studio.code.org/s/course3/lessons/3/levels/3. Âèêîíàéòå
çàâäàííÿ 3–8.

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 

Мал. 5.15
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Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè?

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎ і і ї ä і ї :

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розумію, який процес називається циклічним
Я вмію визначати, чи є даний процес циклічний
Я розумію, що таке цикл в алгоритмі
Я розумію, що таке цикл з лічильником 
Я вмію використовувати команду циклу з лічильником у про-
єкті Scratch 3
Я вмію складати цикл, у якому змінюватиметься колір олівця
Я вмію створювати проєкти для різних виконавців з викорис-
танням циклів з лічильником

 5.6. Алгоритми з розгалуженням
 Теоретичні відомості

Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 
Ïîâíèì ðîçãàëóæåííÿì íàçèâàєòüñÿ ôðàãìåíò àëãîðèòìó, ÿêèé

ìіñòèòü êîìàíäó ïåðåâіðêè óìîâè і äâі ïîñëіäîâíîñòі êîìàíä, îäíà
ç ÿêèõ âèêîíóєòüñÿ, ÿêùî ðåçóëüòàò ïåðåâіðêè óìîâè Òàê, à іíøà –
ÿêùî ðåçóëüòàò ïåðåâіðêè óìîâè Íі. 

Áëîê-ñõåìó ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ ïîäàíî íà ìàëþíêó 5.16.

Ïîñëіäîâíіñòü
êîìàíä 2

Ïîñëіäîâíіñòü
êîìàíä 1

Ïåðåâіðêà
óìîâè

ÒàêÒÍі

Мал. 5.16

Íåïîâíèì ðîçãàëóæåííÿì íàçèâàєòüñÿ ôðàãìåíò àëãîðèòìó, ÿêèé
ìіñòèòü êîìàíäó ïåðåâіðêè óìîâè і ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä, ÿêà âè-
êîíóєòüñÿ, ÿêùî ðåçóëüòàò ïåðåâіðêè óìîâè Òàê. ßêùî ðåçóëüòàò



73

ïåðåâіðêè óìîâè Íі, òî â ðîçãàëóæåííі æîäíà êîìàíäà íå âèêîíó-
єòüñÿ.

Áëîê-ñõåìó íåïîâíîãî ðîçãàëó-
æåííÿ ïîäàíî íà ìàëþíêó 5.17.

Ó Scratch 3 ìîæíà âèêîðèñòàòè

áëîê ç êîìàíäîþ  äëÿ îðãà-

íіçàöії ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ і áëîê

ç êîìàíäîþ  äëÿ îðãàíіçà-

öії íåïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ.
Íàïðèêëàä:

   
Áëîê ç êîìàíäîþ ïåðåâіðêè óìîâè ìîæíà âèáðàòè â ãðóïі Äàò÷èêè. 

Ó íàâåäåíèõ ðîçãàëóæåííÿõ âèêîðèñòàíî áëîê ç êîìàíäîþ ïåðåâіðêè
óìîâè , ó ÿêîìó ìîæíà âіäêðèòè ñïèñîê і âèáðà-
òè â íüîìó ïåâíó êëàâіøó äëÿ íàòèñêàííÿ.

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ 

1. Â àëãîðèòìàõ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ ÿêèõ çàäà÷ ïîòðіáíî âèêîðèñòîâó-
âàòè êîìàíäè ðîçãàëóæåííÿ?

2. ßêі æèòòєâі ñèòóàöії ïîâ’ÿçàíі ç âèêîíàííÿì ðîçãàëóæåííÿ?
3. ×è є â óêðàїíñüêіé ìîâі âèïàäêè âèêîðèñòàííÿ ðîçãàëóæåííÿ ïіä

÷àñ íàïèñàííÿ ñëіâ, ðå÷åíü?
4. ×è òðàïëÿëèñÿ âàì â іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòàõ âèïàäêè âèêî-

ðèñòàííÿ ðîçãàëóæåííÿ?
5. Ùî ñïіëüíîãî â êîìàíäàõ ïîâíîãî і íåïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ?
6. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ êîìàíäà ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ âіä êîìàíäè íå-

ïîâíîãî ðîçãàëóæåííÿ?

Ïîñëіäîâíіñòü
êîìàíä

Ïåðåâіðêà
óìîâè

ÒàêÒÍі

Мал. 5.17
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7. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ âèêîíàííÿ ëіíіéíîãî ôðàãìåíòà àëãîðèòìó âіä
âèêîíàííÿ ðîçãàëóæåííÿ?

8. ×èì âіäðіçíÿєòüñÿ âèêîíàííÿ ðîçãàëóæåííÿ âіä âèêîíàííÿ öèêëó
ç ëі÷èëüíèêîì?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі 
1. Çàïèøіòü íîìåðè ïðèêëàäіâ, ÿêі є ðîçãàëóæåííÿì, і íîìåðè ïðè-

êëàäіâ, ÿêі є öèêëàìè:
1. Âè éäåòå äî øêîëè.
2. ßêùî ïðè ïåðåõîäі âóëèöі íà ñâіòëîôîðі ãîðèòü ÷åðâîíå ñâіòëî,

òî âè ÷åêàєòå.
3. Êîæíîãî äíÿ ñîíöå ñõîäèòü і çàõîäèòü.
4. ßêùî íà âóëèöі õîëîäíî, òî âè îäÿãàєòå òåïëèé îäÿã.
5. ßêùî â òåàòðі ïðîëóíàëè äâà äçâіíêè, òî ãëÿäà÷àì ïîòðіáíî çà-

õîäèòè äî çàëó.
6. Êîæíîãî äíÿ âè ðîáèòå ðàíêîâó ãіìíàñòèêó.
7. Ó ñóáîòó àáî íåäіëþ ïіäéîì ó 8 ãîä ðàíêó, à â іíøі äíі ïіäéîì

î 7 ãîä ðàíêó.

Ðîçãàëóæåííÿ: ÖèêëèÖ : 
2. Âèêîíàéòå äâі÷і àëãîðèòì ç ðіçíèìè çàäàíèìè ÷èñëàìè і çàïîâíіòü і і і і

òàáëèöþ âèêîíàííÿ âіäïîâіäíî äî çðàçêà:

Ïîìíîæèòè
ñóìó íà 3

Ïîäіëèòè
ñóìó íà 2

Ñóìà
äіëèòüñÿ íàöіëî

íà 2?

ÒàêÒÍі

Äîäàòè äî çàäàíîãî
÷èñëà ÷èñëî 13

Ïî÷àòîê

Êіíåöü

Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò

Çàäàòè ÷èñëî

  

Âèêîíàííÿ àëãîðèòìó

35
35 + 13 = 48
48 ділиться на 2? 
Так
48 : 2 = 24
Результат: 24
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3. Ñêëàäіòü áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó ïåðåõîäó âóëèöі íà ïіøîõіäíîìó
ïåðåõîäі çі ñâіòëîôîðîì.

4. Ñêëàäіòü áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó ïåðåõîäó âóëèöі ïî íàçåìíîìó ïå-
ðåõîäó áåç ñâіòëîôîðà.
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5. Ñêëàäіòü áëîê-ñõåìó àëãîðèòìó âèçíà÷åííÿ, ÷è є äàíèé ïðÿìî-
êóòíèê êâàä ðàòîì. Âèêîðèñòàéòå òàêі êîìàíäè: Ïîâіäîìèòè: êâàä ðàò,
Ïîâіäîìèòè: íå êâàä ðàò, Ñóñіäíі ñòîðîíè ðіâíі?, Óçÿòè ïðÿìîêóòíèê.

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà 
1. Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó õîäі âèêîíàííÿ ÿêîãî âèêîíàâåöü ïðîéäå âíèç

40 êðîêіâ ïіä ÷àñ íàòèñíåííÿ êëàâіøі ñòðіëêà âíèç. Çáåðåæіòü ïðî-
єêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.1. 

2. Íà Ñöåíі íàìàëüîâàíî êâàä ðàò, ÿêèé ïîôàðáîâàíî â çåëåíèé àáî
÷åðâîíèé êîëіð. Âèêîíàâåöü Ðóäèé êіò ñòîїòü ó öüîìó êâàä ðàòі.
Ñòâîðіòü ïðîєêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü ïîâіäîìèòü êîëіð öüîãî êâàä-
ðàòà. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.2.

3. Îá’єäíàéòåñü ó ãðóïè ïî 2–3 ó÷íÿ/ó÷åíèöі. Íàìàëþéòå íà Ñöåíі
5 êâàä ðàòіâ, ÿêі ïîôàðáîâàíî ó çåëåíèé àáî ÷åðâîíèé êîëіð і ðîçòà-
øîâàíî â ðÿä îäèí çà îäíèì. Óñòàíîâіòü Õóäîæíèêà (âèêîðèñòàéòå
çîáðàæåííÿ ç Іíòåðíåòó) â ïåðøîìó іç öèõ êâàä ðàòіâ. Ñòâîðіòü ïðî-
єêò, ó ÿêîìó âèêîíàâåöü ïîâіäîìèòü êîëіð êîæíîãî êâàä ðàòà. Ùîá
ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî êâàä ðàòà, ïîòðіáíî ïåðåìіñòèòèñÿ íà 70 êðî-
êіâ. Çáåðåæіòü ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì çàâäàííÿ 5.6.3.

4. Âіäêðèéòå ñòîðіíêó â Іíòåðíåòі çà ïîñèëàííÿì https://studio.code.
org/s/course3/lessons/7/levels/1. Âèêîíàéòå çàâäàííÿ 1–6.
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 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà? 

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè? 

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòè::

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я розумію, що таке розгалуження
Я знаю, які є види розгалуження
Я розумію, чим неповне розгалуження відрізняється від повного 
розгалуження
Я вмію виконувати алгоритм з розгалуженням 
Я вмію складати алгоритм з розгалуженням 
Я вмію використовувати команду з розгалуженням у проєкті Scratch 3
Я вмію створювати проєкти для різних виконавців з використанням 
команди розгалуження
Я можу навести приклади з життя, з шкільних предметів, коли по-
трібно використати алгоритм з розгалуженням

Практична робота № 5. 
«Створення проєкту із циклами і розгалуженнями»

Óâàãà! Ïіä ÷àñ ðîáîòè ç êîìï’þòåðîì äîòðèìóéòåñÿ âèìîã áåçïå-
êè æèòòєäіÿëüíîñòі òà ñàíіòàðíî-ãіãієíі÷íèõ íîðì.

Ñêëàäіòü ïðîєêò ó ñåðåäîâèùі Scratch çі ñòâîðåííÿ ïðèâіòàííÿ îä-
íîêëàñíèêà/îäíîêëàñíèöі ç äíåì íàðîäæåííÿ. Ñòâîðіòü íà Ñöåíі ïðè-
âіòàëüíèé ìàëþíîê, òåêñò ïîçäîðîâëåííÿ. Âèêîðèñòàéòå çìіíåííÿ
êîñòþìіâ âèêîíàâöÿ àáî êіëüêîõ âèêîíàâöіâ, âіòàëüíі çâóêîâі ïîâі-
äîìëåííÿ. Âèêîðèñòàéòå â ïðîєêòі öèêëè і ðîçãàëóæåííÿ. Çáåðåæіòü 
ïðîєêò ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ç іìåíåì ïðàêòè÷íà 5.
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5.7. Узагальнення навчального матеріалу 
з розділу «Алгоритми та програми»

Ïіäñóìêîâі çàâäàííÿ ç ðîçäіëó «Àëãîðèòìè òà ïðîãðàìè» 

Ó çàâäàííÿõ 1–4 çàêіí÷òå íàâåäåíі òâåðäæåííÿ, ïîçíà÷èâøè îäíå
àáî êіëüêà їõ ïðîäîâæåíü.

1. Ñåðåä íàâåäåíèõ íèæ÷å ðå÷åíü êîìàíäàìè є…

Çàâòðà â ìåíå äåíü íàðîäæåííÿ.
Çàïèøіòü óìîâó çàäà÷і.
Êîòðà ãîäèíà?
Ïðèõîäü äî ìåíå çàâòðà î 18 ãîä.
Âіçüìè іç ñîáîþ ïàðàñîëüêó.

2. Êîìàíäà ìîæå ïîäàâàòèñÿ…

ñïîíóêàëüíèì ðå÷åííÿì
ñâіòëîâèì ñèãíàëîì
çàïèòàííÿì

æåñòîì
âèáîðîì êíîïêè ó âіêíі

3. Âèêîíàâöåì àëãîðèòìó ìîæå áóòè…

ëþäèíà
òâàðèíà
áóäü-ÿêà æèâà іñòîòà

áóäü-ÿêèé îá’єêò
áóäü-ÿêèé ïðèñòðіé

4. Âèêîíàâåöü àëãîðèòìó ïîâèíåí…

ðîçóìіòè êîìàíäè àëãîðèòìó
óìіòè âèêîíóâàòè êîìàíäè àëãîðèòìó
ðîçóìіòè êîìàíäè àëãîðèòìó і âìіòè їõ âèêîíóâàòè
çàõîòіòè âèêîíóâàòè êîìàíäè àëãîðèòìó
çíàòè êîìàíäè àëãîðèòìó

Ó çàâäàííÿõ 5–12 âèáåðіòü îäíó àáî êіëüêà ïðàâèëüíèõ âіäïîâіäåé
ç ïîäàíèõ.

5. Ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ àëãîðèòìó:
1. Çíàéòè ñóìó ÷èñåë 15 і 32.
2. Âіäíÿòè âіä îäåðæàíîї ñóìè ÷èñëî 28.
3. Ïîìíîæèòè îäåðæàíó ðіçíèöþ íà ÷èñëî 7.
4. Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò.

є ÷èñëî  412     266    133     154    17
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6. ßêùî õ = 2, à ó = 54, òî ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ àëãîðèòìó:
1. Çíàéòè ñóìó õ + ó.
2. Çíàéòè ðіçíèöþ ó – õ.
3. Ïåðåìíîæèòè îäåðæàíі ñóìó і ðіçíèöþ.
4. Ïîäіëèòè îäåðæàíèé äîáóòîê íà 4.
5. Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò.

є ÷èñëî 148   728     4   728     136

7. Âèêîíàâåöü іç ñèñòåìîþ êîìàíä:
  –  ïåðåìіñòèòèñÿ íà îäíó êëіòèíêó âãîðó, çàëèøàþ÷è çà ñîáîþ 

ñëіä
  –  ïåðåìіñòèòèñÿ íà îäíó êëіòèíêó âíèç, çàëèøàþ÷è çà ñîáîþ 

ñëіä
  –  ïåðåìіñòèòèñÿ íà îäíó êëіòèíêó âëіâî, çàëèøàþ÷è çà ñîáîþ

ñëіä
  –  ïåðåìіñòèòèñÿ íà îäíó êëіòèíêó âïðàâî, çàëèøàþ÷è çà ñîáîþ

ñëіä,
âèêîíàâøè àëãîðèòì {}, îòðèìàâ òàêèé ðåçóëüòàò:

8. Â àëãîðèòìі çáåðåæåííÿ ó ãðàôі÷íîìó ðåäàêòîðі ôàéëó ç ìàëþíêîì 
â іíøîìó ìіñöі ÷è ç íîâèì іìåíåì:

1. Óâåñòè â ïîëå Іì’ÿ ôàéëó íîâå іì’ÿ ôàéëó.
2. Âèáðàòè êíîïêó Çáåðåãòè.
3. Âèêîíàòè Ôàéë  Çáåðåãòè ÿê.
4. Âіäêðèòè ó âіêíі Çáåðåãòè ÿê âìіñò äèñêà і ïàïêè, äå çáåðіãà-

òèìåòüñÿ ôàéë.
ïðàâèëüíîþ є ïîñëіäîâíіñòü êîìàíä

1, 2, 3, 4   2, 1, 4, 3   3, 4, 1, 2   4, 2, 3, 1    3, 4, 2, 1

9. Ó ëіíіéíîìó ôðàãìåíòі àëãîðèòìó êîæíà êîìàíäà...

ìîæå âèêîíóâàòèñÿ äîâіëüíó êіëüêіñòü ðàçіâ
âèêîíóєòüñÿ òіëüêè îäèí ðàç
ìîæå âèêîíóâàòèñÿ îäèí ðàç, à ìîæå é êіëüêà ðàçіâ
ìîæå âèêîíóâàòèñÿ òіëüêè â çàïèñàíіé ïîñëіäîâíîñòі
ìîæå âèêîíóâàòèñÿ ïіñëÿ áóäü-ÿêîї êîìàíäè
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10. Ó ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ àëãîðèòìó:

Äîäàòè äî çàäàíîãî
÷èñëà ÷èñëî 2

Ïîäіëèòè çíàéäåíó ñóìó
íà çíàéäåíó ðіçíèöþ

Ðіçíèöÿ äîðіâ-
íþє íóëþ?

ÒàêÒÍі

Ïîìíîæèòè çàäàíå ÷èñëî íà 5
і âіä äîáóòêó âіäíÿòè 10

Ïî÷àòîê

Êіíåöü

Çàäàòè ÷èñëî

Ïîâіäîìèòè: «Âèðàç
çíà÷åííÿ íå ìàє:
äіëåííÿ íà 0»

Ïîâіäîìèòè
çíà÷åííÿ
÷àñòêè

âèêîíàâåöü îäåðæàâ:
à) ïîâіäîìëåííÿ «Âèðàç çíà÷åííÿ íå

ìàє: äіëåííÿ íà 0». Ó öüîìó âèïàä-
êó çàäàíèì áóëî ÷èñëî

5 2 7 0 10
á) ÷èñëî 1. Ó öüîìó âèïàäêó çàäàíèì

áóëî ÷èñëî
3 0 8 2 10

11.  Ðåçóëüòàòîì âèêîíàííÿ 
àëãîðèòìó:

Ïîìíîæèòè ïîïåðåäíє
çíà÷åííÿ çìіííîї õ íà 3

Ïî÷àòîê

Êіíåöü

Ïîâіäîìèòè ðåçóëüòàò

Íàäàòè çìіííіé õ
çíà÷åííÿ 2

Ïîâòîðèòè
4 ðàçè

є ÷èñëî 

14     126

162     11

33

12. Ó öèêëі ç ëі÷èëüíèêîì êîìàíäè òіëà öèêëó...
ìîæóòü íå âèêîíóâàòèñÿ æîäíîãî ðàçó
âèêîíóþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî
âèêîíóþòüñÿ âêàçàíó êіëüêіñòü ðàçіâ
ìîæóòü âèêîíóâàòèñÿ íåñêіí÷åííî
âèêîíóþòüñÿ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ïåâíîї óìîâè
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Розділ 6. Практикум з використанням 
інформаційних технологій

6.1. Практикум з використанням інформаційних технологій
 Теоретичні відомості

Îñíîâíі îá’єêòè âèâ÷åííÿ 

Íàâ÷àëüíèé ïðîєêò – öå ôîðìà òà ðåçóëüòàò äіÿëüíîñòі, ÿêі ñïðÿìîâà-
íі íà äîñÿãíåííÿ ïåâíîї íàâ÷àëüíîї ìåòè, ðîçâ’ÿçóâàííÿ äåÿêîї ïðîá-
ëåìíîї çàäà÷і.

Ïðàöþþòü íàä âèêîíàííÿì ïðîєêòіâ äîâîëі ÷àñòî ãðóïàìè, ðîçïîäі-
ëèâøè ìіæ ñîáîþ çàâäàííÿ.

Ïðîєêòè, ÿêі ðåàëіçóþòüñÿ ó øêîëàõ, – öå çàçâè÷àé íàâ÷àëüíі
ïðîєêòè. Їõ îñîáëèâіñòþ є òіñíèé çâ’ÿçîê çі çìіñòîì íàâ÷àëüíèõ ïðåä-

ð ð ó ó

ìåòіâ, і âîíè ìàþòü íà ìåòі ðîçâèíóòè â ó÷íÿ íàâè÷êè ïіçíàííÿ äіéñ-
íîñòі, її äîñëіäæåííÿ. Ïðîєêòíі òåõíîëîãії òàêîæ ïåðåäáà÷àþòü ðîç-
âèòîê çäіáíîñòåé ñàìîñòіéíîãî êîíñòðóþâàííÿ îá’єêòіâ і їõ ìîäåëåé,
óìіíü ïëàíóâàòè ñâîþ äіÿëüíіñòü, âèçíà÷àòè ìîæëèâі øëÿõè é çàñîáè 
ðåàëіçàöії ìåòè ïðîєêòó.

Ïðîєêòíà äіÿëüíіñòü ïåðåäáà÷àє êіëüêà åòàïіâ:
 Âèçíà÷åííÿ ìåòè ïðîєêòó. Ó ìåòі çàçíà÷àєòüñÿ, ùî ïîâèííî

áóòè îòðèìàíî â ðåçóëüòàòі âèêîíàííÿ ïðîєêòó (íàïðèêëàä, ñòâî-
ðåííÿ âèñòàâêè ìàëþíêіâ, âèãîòîâëåííÿ äåÿêîãî âèðîáó, âèãîòîâ-
ëåííÿ äî óðîêіâ ïðèñòðîїâ àáî îáëàäíàííÿ òîùî).

 Ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó. Çàçíà÷àєòüñÿ ïîñëіäîâíіñòü äіé äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ìåòè, âіäîáðàæàþòüñÿ òåðìіíè òà âèêîíàâöі íà êîæ-
íîìó ç åòàïіâ ïðîєêòó, çà ïîòðåáè âêàçóþòüñÿ ìàòåðіàëüíі òà іí-
ôîðìàöіéíі ðåñóðñè, ÿêі ïîòðіáíі äëÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü. Ôîðìà
ïîäàííÿ: óñíèé ïëàí, çàïèñè â çîøèòі, ùîäåííèê ðîáіò, ïðåçåí-
òàöіÿ ç ïëàíîì, ñõåìà ðåàëіçàöії ïðîєêòó òà іí.

 Ïîøóê âіäîìîñòåé і äîáіð ìàòåðіàëіâ, ïîòðіáíèõ äëÿ âèêîíàí-
íÿ çàâäàíü ïðîєêòó. Äæåðåëàìè âіäîìîñòåé ìîæóòü áóòè êíèæ-
êè, æóðíàëè, ãàçåòè, ïîâіäîìëåííÿ ç Іíòåðíåòó àáî òåëåáà÷åííÿ.
Çáèðàòè âіäîìîñòі òàêîæ ìîæíà øëÿõîì îïèòóâàííÿ, ñïîñòåðå-
æåííÿ, âèìіðþâàííÿ, ôîòîãðàôóâàííÿ òîùî. Ó õîäі ïîøóêó ïî-
òðіáíî êðèòè÷íî îöіíþâàòè çíàéäåíі âіäîìîñòі òà äîòðèìóâàòèñÿ
Çàêîíó ïðî àâòîðñüêі ïðàâà.
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 Îïðàöþâàííÿ çíàéäåíèõ âіäîìîñòåé, âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïåðåä-
áà÷åíèõ ó ïëàíі ïðîєêòó. Íà öüîìó åòàïі êîæåí ó÷àñíèê ìàє âè-
êîíàòè ïîñòàâëåíå ïåðåä íèì çàâäàííÿ òà îòðèìàòè çàïëàíîâàíèé
ðåçóëüòàò.

 Îôîðìëåííÿ ðåçóëüòàòіâ äіÿëüíîñòі. Ðåçóëüòàòè, îòðèìàíі â õîäі
âèêîíàííÿ ïðîєêòó, ïîòðіáíî óçàãàëüíèòè òà ïîäàòè ó ôîðìі,
çðó÷íіé äëÿ ïåðåãëÿäó àáî âèêîðèñòàííÿ. Ôîðìà ïîäàííÿ: ïðå-
çåíòàöіÿ, âåáñàéò, òåêñòîâèé äîêóìåíò, ãðàôі÷íå çîáðàæåííÿ òà
іí. (ìàë. 6.1).

Мал. 6.1

 Ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðîєêòó. Íà öüîìó åòàïі ïðåçåí-
òóþòüñÿ ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîєêòó çàöіêàâëåíèì îñîáàì,
íàïðèêëàä, îäíîêëàñíèêàì/îäíîêëàñíèöÿì, ó÷íÿì/ó÷åíèöÿì
іíøèõ êëàñіâ, áàòüêàì і ðіäíèì, çäіéñíþєòüñÿ îöіíþâàííÿ äі-
ÿëüíîñòі íàä ïðîєêòîì êîæíîãî/êîæíîї ó÷íÿ/ó÷åíèöі, ïіäâî-
äÿòüñÿ ïіäñóìêè.

Âàæëèâèì є íå òіëüêè âìіñò, àëå é ÷іòêå, ïîñëіäîâíå òà çðîçóìіëå
ïîäàííÿ âіäîìîñòåé ïðî ïðîєêò і éîãî ðåçóëüòàòè:
 íàçâà òà ìåòà ïðîєêòó;
 çàñîáè, ìåòîäè é øëÿõè, ùî áóëè âèáðàíі äëÿ ðåàëіçàöії ïðîєêòó;
 ñêëàäíîùі òà ïðîáëåìè, ÿêі òðàïèëèñÿ ó÷àñíèêàì/ó÷àñíèöÿì

ïðîєêòó íà øëÿõó éîãî ðåàëіçàöії;
 ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîєêòó, äîñÿãíåííÿ éîãî öіëåé;
 âèñíîâêè, çðîáëåíі çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ ïðîєêòó.
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Îñíîâíі àëãîðèòìè ðîáîòè ç îá’єêòàìè

Ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ ïðîєêòó

 Практична діяльність
Îáãîâîðіòü âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ

1. ×èì âіäðіçíÿþòüñÿ íàâ÷àëüíі ïðîєêòè âіä іíøèõ ïðîєêòіâ? ßêі íà-
â÷àëüíі ïðîєêòè âè âæå ðåàëіçîâóâàëè? ßêі îñîáëèâîñòі їõ
âèêîíàííÿ?

2. ßêі âè çíàєòå íå íàâ÷àëüíі ïðîєêòè? Ó ÿêèõ ç íèõ âè áðàëè ó÷àñòü? 
ßêîþ áóëà ìåòà öèõ ïðîєêòіâ?

3. ßêі åòàïè ðåàëіçàöії ïðîєêòіâ âè çíàєòå? ßêі ç íèõ âàæëèâіøі? ×è
ìîæíà çìіíèòè ïîñëіäîâíіñòü åòàïіâ ïðîєêòó?

4. ßêà ìåòà ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó? ×è ïîòðіáíî éîãî îáãîâîðþâàòè
ç óñіìà ó÷àñíèêàìè ãðóïè, ÿêà âèêîíóє ïðîєêò?

5. Ó ÿêèõ ôîðìàõ ìîæå áóòè ïîäàíî ïëàí ïðîєêòó? ßêі êîìï’þòåðíі
ïðîãðàìè âè á âèêîðèñòàëè äëÿ ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó?

6. Íà ïіäñòàâі ÷îãî ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî ïðîєêò äîñÿã
ïîñòàâëåíîї ìåòè?

7. Ùî âïëèâàє íà âèáіð êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì äëÿ îïðàöþâàííÿ ìà-
òåðіàëіâ ïðîєêòіâ? ßêі ïðîãðàìè âè âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ îïðàöþ-
âàííÿ ìàòåðіàëіâ íàâ÷àëüíèõ ïðîєêòіâ ç ìàòåìàòèêè, óêðàїíñüêîї 
ëіòåðàòóðè?

8. Äëÿ ÷îãî çäіéñíþєòüñÿ ïóáëі÷íå ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ âèêî-
íàííÿ ïðîєêòó? Ùî òðåáà âðàõîâóâàòè ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî íüîãî?

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ â çîøèòі
1. Âèçíà÷òå ìåòó íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç êóðñó Ïіçíàєìî ïðèðîäó «ßê

çáåðåãòè ïîâіòðÿ ÷èñòèì ó ìîєìó íàñåëåíîìó ïóíêòі?» òà ïåðåëіê 
êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì äëÿ îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ ïðîєêòó.
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Ìåòà: 

Ïðîãðàìè, ïîòðіáíі äëÿ îïðàöþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ äîñëіäæåííÿÏ іá і ä і ä іä :

2. Âèçíà÷òå ìåòó é îðієíòîâíèé ïåðåëіê äæåðåë äëÿ ïîøóêó âіäîìî-Â é і é і і
ñòåé äëÿ ðåàëіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç êóðñó ìàòåìàòèêè «Ãåî-
ìåòðè÷íі ôіãóðè íà îá’єêòàõ äîâêіëëÿ».

Ìåòà: 

Ïåðåëіê äæåðåë: 

3. Çàïèøіòü ïëàí ïðîєêòó ç ìàòåìàòèêè «Ñèìåòðіÿ ó âіçåðóíêàõ òà Ç і Ñ і і
îðíàìåíòàõ íàðîäіâ ðіçíèõ êðàїí».

4. Ïðîâåäіòü îáãîâîðåííÿ òà çàïèøіòü ñïіëüíó äóìêó ñòîñîâíî ïëàíóÏ і á і і
ïіäãîòîâêè äî ïðåäñòàâëåííÿ ðåçóëüòàòіâ íàâ÷àëüíîãî ïðîєêòó ç ìà-
òåìàòèêè «Âèêîðèñòàííÿ çâè÷àéíèõ äðîáіâ».
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5. Ïðîâåäіòü îáãîâîðåííÿ òà çàïîâíіòü âіäîìîñòі äî ïëàíó ïðîєêòó
«Іìåíà Óêðàїíè â êîñìîñі».
à) Çíàííÿ ç ÿêèõ ïðåäìåòіâ ïëàíóєòå âèêîðèñòàòè?

á) Êîãî ç ó÷íіâ/ó÷åíèöü ïëàíóєòå çàëó÷èòè?Êîãî ç ó÷íіâ/ó÷åíèöü ïëàíóєòå çàëó÷èòè?

â) Ïåðåëіê іíôîðìàöіéíèõ äæåðåë, ÿêі ïëàíóєòå âèêîðèñòàòè:Ïåðåëіê іíôîðìàöіéíèõ äæåðåë ÿêі ïëàíóєòå âèêîðèñòàòè:

ã) Ïåðåëіê êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì, ÿêі ïëàíóєòå âèêîðèñòàòè:Ïåðåëіê êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ÿêі ïëàíóєòå âèêîðèñòàòè:

ä) Ïåðåëіê îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëіâ, ïîòðіáíèõ äëÿ ðåàëіçàöії ïðî-Ïåðåëіê îáëàäíàííÿ òà ìàòåðіàëіâ ïîòðіáíèõ äëÿ ðåàëіçàöії ïðî
єêòó:

å) Ôîðìà ïîäàííÿ ðåçóëüòàòіâ –

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðà

1. Ïіäãîòóéòå íàáіð іëþñòðàöіé äî ìіíі-ïðîєêòó ç óêðàїíñüêîї ëіòåðà-
òóðè «Ñòâîðè ñâîþ êàçêó». Íàáіð іëþñòðàöіé – öå 5–7 ìàëþíêіâ,
ñòâîðåíèõ çàñîáàìè ãðàôі÷íîãî ðåäàêòîðà, àáî ôîòîãðàôіé, ñòâîðå-
íèõ ç âèêîðèñòàííÿì ôîòîêàìåðè ÷è äіáðàíèõ â Іíòåðíåòі ç äîòðè-
ìàííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ. Çáåðåæіòü іëþñòðàöії ó âàøіé ïàïöі 
â ïàïöі Êàçêà.

2. Ñòâîðіòü ó òåêñòîâîìó ïðîöåñîðі äîáіðêó âіðøіâ äî ìіíі-ïðîєêòó
ç óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè «Ïîåòè÷íèé íàñòðіé». Äîïîâíіòü äîáіðêó
іëþñòðàöіÿìè ç Іíòåðíåòó ç äîòðèìàííÿì àâòîðñüêèõ ïðàâ. Äîáåðіòü
äî òåñòó (ñèìâîëіâ, àáçàöіâ) âіäïîâіäíå ôîðìàòóâàííÿ. Çáåðåæіòü
äîáіðêó ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі ïîåòè÷íèé íàñòðіé.

3. Ïіäãîòóéòå â ðåäàêòîðі ïðåçåíòàöіé òðè ñëàéäè ç âіäîìîñòÿìè ïðî
òðè âàøі óëþáëåíі êíèæêè äî êîëåêòèâíîãî ìіíі-ïðîєêòó ç óêðàїí-
ñüêîї ëіòåðàòóðè «Ìîÿ áіáëіîòåêà». Çáåðåæіòü ïðåçåíòàöіþ ó âàøіé
ïàïöі ó ôàéëі ìîÿ áіáëіîòåêà.
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4. Ñòâîðіòü ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ïëàí ïðîєêòó ç êóðñó
Ïіçíàєìî ïðèðîäó «Ðîñëèíè íàøîї ìіñöåâîñòі». Óêàæіòü ó ïëàíі
çàâäàííÿ äëÿ îêðåìèõ ãðóï. Çáåðåæіòü ïëàí ó âàøіé ïàïöі ó ôàéëі
ðîñëèíè.

5. Ñêëàäіòü ó ñåðåäîâèùі òåêñòîâîãî ïðîöåñîðà ïëàí ìіæïðåäìåòíîãî
ïðîєêòó «Óòèëіçàöіÿ ïîáóòîâèõ âіäõîäіâ».

Âèêîíàéòå âïðàâè â Іíòåðíåòі àáî â çîøèòі
Àäðåñà âïðàâè: https://learningapps.org/watch?v=phoj8n9n521.
Çìіñò âïðàâè. Ðîçìіñòіòü ó ïðàâèëüíîìó ïîðÿäêó åòàïè 

çäіéñíåííÿ ïðîєêòó:
1. Îïðàöþâàííÿ âіäîìîñòåé, âèêîíàííÿ çàâäàíü.
2. Âèçíà÷åííÿ ìåòè ïðîєêòó.
3. Ïðåçåíòàöіÿ ðåçóëüòàòіâ âèêîíàííÿ ïðîєêòó.
4. Ñêëàäàííÿ ïëàíó ïðîєêòó.
5. Ïîøóê âіäîìîñòåé.

Â і ä ï î â і ä ü:  (ïîñëіäîâíіñòü íîìåðіâ êîìàíä) 

 Підбиваємо підсумки
:

Ùî íîâîãî ÿ äіçíàâñÿ/äіçíàëàñü?

Ïðî ùî õî÷ó äіçíàòèñÿ áіëüøå?

Ùî ÿ íå çðîçóìіâ/íå çðîçóìіëà?

Ùî ÿ áóäó âèêîðèñòîâóâàòè?

Îöіíіòü ñâîї äîñÿãíåííÿ, ïîÿñíіòü ñâîї ðåçóëüòàòèÎ і і ї ä і ї : 

Очікувані результати навчання Самооцінка
Я можу визначати мету проєкту 
Я розрізняю джерела для пошуку відомостей до навчального 
проєкту і вмію їх добирати
Я можу навести приклади програм, які можна використати 
для опрацювання отриманих у ході проєкту відомостей
Я розумію роль планування в реалізації всього проєкту
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Очікувані результати навчання Самооцінка
Я використовую комп’ютерні засоби для опрацювання, 
пошуку та подання відомостей про результати проєкту
Я можу добирати різні форми подання відомостей під час
роботи над проєктом
Я можу добирати способи подання результатів проєкту 
Я не відчуваю ускладнень під час розподілу обов’язків між 
членами групи в процесі роботи над навчальним проєктом
Я дотримуюсь норм міжособистісної комунікації під час
роботи над колективним проєктом

Ïðèêëàäè ïðîєêòіâ äëÿ ïðàêòè÷íîї ðåàëіçàöії
Ñêëàäіòü ïëàí òà ðåàëіçóéòå ïðîєêò:
1.  Òåìà:    Áåçïå÷íèé Іíòåðíåò. Ï ð å ä ì å ò: іíôîðìàòèêà. 
    Ìåòà:   ñòâîðèòè ïåðåëіê íåáåçïåê Іíòåðíåòó òà ñïîñîáіâ їõ óíèê-

íåííÿ.
2. Òåìà:     Ìàòåìàòèêà òàíãðàìó. Ï ð å ä ì å ò è: ìàòåìàòèêà, òðóäî-

âå íàâ÷àííÿ.
    Ìåòà:   îçíàéîìèòèñÿ ç ãîëîâîëîìêîþ òàíãðàì, ñòâîðèòè âëàñ-

íîðó÷ åëåìåíòè ãîëîâîëîìêè òà çáіðíèê ñõåì äëÿ ñêëà-
äàííÿ.

3.  Òåìà:     Ïіñåííèé êðàé. Ï ð å ä ì å ò: ìóçè÷íå ìèñòåöòâî. 
    Ìåòà:   çíàéòè іíôîðìàöіþ ïðî âіäîìèõ ìóçèêàíòіâ ðіäíîãî 

êðàþ, ñòâîðèòè ìóçè÷íó êàðòó êðàþ.
4.  Òåìà:     Îáðàçíèé ñâіò Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Ï ð å ä ì å ò è: óêðàїí-

ñüêà ëіòåðàòóðà, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî.
    Ìåòà:   ñòâîðèòè âëàñíі іëþñòðàöії äî âіðøіâ Òàðàñà Øåâ÷åíêà,

âèïóñòèòè çáіðêó âіðøіâ.
5.  Òåìà:    Êîçàöüêà Óêðàїíà. Ï ð å ä ì å ò: іñòîðіÿ Óêðàїíè. 
    Ìåòà:   ñòâîðèòè êàðòó ìіñöü êîçàöüêîї ñëàâè ðіäíîãî êðàþ (îä-

íîãî ç ðåãіîíіâ Óêðàїíè), ïðîâåñòè âіðòóàëüíó åêñêóðñіþ 
âèçíà÷íèìè ìіñöÿìè.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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