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Заняття 1.  

Склад персонального комп’ютера 

 
1. Монітор – на нього виводиться зображення, 
2. Системна (материнська) плата, 
3. Центральний процесор (мікропроцесор) – «мозок» комп`ютера, 
4. Оперативна пам'ять, 
5. Слоти розширення – в них вставляються пристрої, потрібні для кращої 

роботи комп'ютера, 
6. Блок живлення, 
7. Оптичний дисковод, 
8. Постійна пам'ять (жорсткий диск), 
9. Клавіатура, 
10. Миша комп'ютерна. 

Системна плата, блок живлення, жорсткий диск, оптичний дисковод 
розміщені у системному блоці. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA


Вмикаємо та вимикаємо комп'ютер 
Щоб увімкнути комп'ютер, потрібно натиснути кнопку живлення на 

системному блоці – зазвичай це найбільша кнопка. 
Щоб вимкнути комп'ютер, потрібно підвести курсор миші до кнопки 

«Пуск» (знаходиться у лівому нижньому кутку монітора) та натиснути на неї. У 
відкритому вікні виберіть кнопку «Вимкнення» («Живлення»). Через деякий 
час згасне екран комп'ютера і лампочка на системному блоці. 

Логічні імена дисків 
Том (від грец. tomos – відділ) – слово, що використовується в книжковій 

справі і в обчислювальній техніці для позначення великої сукупності 
інформації, якою можна маніпулювати як єдиним цілим. 

У файлових системах том – це логічний диск, тобто область зберігання 
інформації, охоплена однією самостійною файловою системою. Часто, але не 
завжди, тому відповідає фізичному одному носію даних (жорсткому диску). 
Нерідко один жорсткий диск може бути розбитий на логічно незалежні розділи, 
в кожному з яких створюється своя файлова система, що представляє собою 
логічний том. 

Логічні імена дисків і дисководів позначаються латинськими літерами: 
A: – перший дисковід; B: – другий дисковід (якщо він є); 
C:, D:, E:,... – логічні диски вінчестеру; 
остання літера – ім’я DVD-ROM-дисководу (якщо він є). 
Щоб потрапити на диск, необхідно натиснути на значок «мій комп`ютер», 

далі вибрати потрібний диск, та відкрити його (двічі швидко натиснути на ліву 
кнопку миші). 
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Клавіатура 
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Деяка кількість (в PC/AT-клавіатурі — дванадцять) функціональних 

клавіш розташовані у верхньому ряду алфавітно-цифрового блоку клавіатури. 
Нижче розташовується блок алфавітно-цифрових клавіш. Праворуч від цього 
блоку знаходяться клавіші керування курсором, а біля правого краю клавіатури 
— цифрова панель, яка може випускатися знімною. 

 
За своїм призначенням всі клавіші поділяють на чотири поля. 

Алфавітно-цифровий блок (перше поле) 
До алфавітно-цифрового блоку відносяться клавіші для введення літер, 

цифр, розділових знаків та символів основних арифметичних дій, а також 
спеціальних символів. У стандартній клавіатурі PC/AT цей блок включає 47 
клавіш. Для деяких мов, де число букв в алфавіті більше 26, виробники 
клавіатур випускають клавіатури з додатковими клавішами в алфавітно-
цифровому блоці — наприклад, на клавіатурах для української мови (33 
літери) їх уже 48. 

Клавіші алфавітно-цифрового блоку діляться за рядами і за зонами. 
Нижній ряд блоку знаходиться над клавішею «пробіл» та клавішами-
модифікаторами Ctrl  і Alt . Він вважається першим. Вище - другий, ще вище - 
третій. Найвищий ряд клавіш блоку - четвертий - в латинській розкладці 
QWERTY не містить клавіш для введення букв, але включає все клавіші 
введення цифр. З цієї причини його часто називають цифровим рядом. 

Результат дії алфавітно-цифрових клавіш залежить від регістра (нижній 
або верхній) і рівня (перший або другий), в якому здійснюється натискання цих 
клавіш. 

Перехід у режим введення великих літер здійснюється натискуванням 
клавіші CapsLock . При цьому загорається індикатор CapsLock в правому 
верхньому куті клавіатури. Повторне натискування клавіші CapsLock   
переводить клавіатуру в режим введення малих літер (індикатор CapsLock при 
цьому гасне). 

Натискання комбінації з двох клавіш здійснюється так: натиснути першу 
клавішу в комбінації і, не відпускаючи її, натиснути другу. 

Функціональні клавіші (друге поле) 

Друге поле містить 12 функціональних клавіш F1  - F12 , а також деякі 
управляючі клавіші. В разі натискування функціональних клавіш комп'ютер 
виконує дії, які визначаються програмою, що в цей час виконується на 
комп'ютері. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Третє поле 
Третє поле містить клавіші управління курсором дисплея. Натискування 

клавіш ← , → , ↑ , ↓  зумовлює переміщення курсору на екрані дисплея на одне 
знакомісце відповідно ліворуч, праворуч, вгору, вниз. Натискування 
клавіші End  звичайно призводить до переміщення курсору на кінець рядка, а 
клавіші Home  — на початок рядка. 

Четверте поле 
Четверте поле містить клавіші, які можна використовувати для набору 

цифр і знаків арифметичних операцій або управління курсором. Перехід до 
режиму введення цифр здійснюється в разі натискання клавіші NumLock  (при 
цьому загоряється індикатор NumLock). Повторне натискання клавіші Num-
Lock  (індикатор NumLock при цьому гасне) переводить клавіші цього поля в 
режим управління курсором аналогічно клавішам третього поля. 

Клавіші керування і комбінації клавіш клавіатури 

PgUp  — сторінка вгору. Використовують у ситуаціях, зв'язаних з 
переглядом на екрані дисплея текстів, що займають більше ніж один екран 
(сторінку). Натискування клавіші PgUp  зумовлює виведення на екран 
попередньої сторінки тексту; 

PgDn  — сторінка вниз. При натискуванні цієї клавіші в режимі перегляду 
тексту на екран виводиться наступна сторінка тексту; 

Ins  — переключення клавіатури в режим вставки. В цьому режимі 
натискування клавіші будь-якої літери призводить до вставки цієї літери в 
позицію курсору. При цьому літери рядка, які розміщені з правого боку від 
курсору, зсуваються праворуч на одну позицію, звільняючи місце для літери, 
яка вставляється. Виключення режиму вставки здійснюється повторним 
натисненням клавіші Ins . У режимі заміни, натиснення алфавітно-цифрової 
клавіші призводить до заміщення літери в позиції курсора; 

Del  — вилучення літери. Натискування цієї клавіші призводить до 
вилучення літери в позиції курсора і переміщенню тексту праворуч від курсору 
вліво на одну позицію; 

Tab ↹  — клавіша табуляції. Кожне натискування клавіші зумовлює 
переміщення курсора на вісім позицій праворуч; 

Back Space  — назад. В разі натискування клавіші вилучається літери 
зліва від курсора і останній зміщується на одну позицію ліворуч; 

PrintScreen  — знімок (печать) екрана. Якщо натиснути клавішу ⇧ Shift , а 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD


потім, не відпускаючи її, — клавішу Print Screen , то на принтер виводиться 
зображення екрана; 

Esc  — вихід. Натискування цієї клавіші дозволяє відмовитись від яких-
небудь розпочатих дій (наприклад, введення команди DOS), завершити роботу 
в якому-небудь режимі і повернутись до попереднього режиму; 

↵ Enter  — введення. Натискання цієї клавіші сприймається комп'ютером 
як вказівка приступити до виконання введеної команди. При введенні даних 
натискування клавіші ↵ Enter  сприймається як вказівка завершити введення 
даних в даному рядку і перейти до початку наступного рядка. 

Управляючі клавіші Ctrl  і Alt  натискують у комбінації з іншими 
клавішами. В ПК при натискуванні комбінації клавіш можуть виконуватись 
різні дії залежно від встановленої операційної системи (ОС) та налаштувань, 
наприклад: 

Клавіші «Ctrl», «Windows» і «Alt» 
Ctrl+Alt+Del  — виклик диспетчера задач (в Microsoft Windows), або 

перезавантаження ПК (до завантаження ОС); 
Alt+F4  — вихід з програми; 
Alt+Esc  — згорнути програму в панель завдань; 
Ctrl+X — переміщення виділеного фрагменту (вирізання); 
Ctrl+С  — копіювання виділеного фрагменту; 
Ctrl+V — вставлення фрагменту; 
Ctrl+Z — скасувати; 
Ctrl+Y — повторити. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


Заняття 2. 

Робота з мишею 
Windows розрахована на роботу в першу чергу з мишею; альтернативним 

засобом керування є клавіатура. На екрані покажчик миші перебуває частіше за 
все у вигляді широкої стрілки, направленої ліворуч, що пересувається на екрані 
при русі миші. 

 У миші є дві клавіші й коліщатко. Якщо пересувати курсор по плоскій 
поверхні, покажчик (курсор) на екрані також буде рухатися. Рухаючи мишу, ви 
підводите курсор до потрібного місця. 

Основна в пристрої ліва кнопка. Натиснувши один раз - виділяєте файл 
або об’єкт. 

Натиснувши на ліву кнопку миші двічі (повинно вийти два швидких 
клацання) - відкриваєте файл або об’єкт, документ або посилання, запускаєте 
програму. 

Натиснувши на праву кнопку, викликаєте меню дій (копіювання, 
переміщення, видалення). 

Коліщатко миші, як правило, пересувають великим пальцем руки. За 
допомогою коліщатка ви переміщуєте сторінку на екрані вниз або вгору. Дуже 
зручно при роботі в мережі Інтернет. 

Одне натискання кнопки миші називається «клік». Клікнути два рази - 
значить два рази натиснути кнопку миші. 

Основні дії з використанням миші: 
9 Натискання мишею - короткочасне натискання на кнопку миші (за 

замовчанням - ліву); 
9 Подвійне натискання - подвійне короткочасне натискання лівої 

кнопки миші з малим інтервалом між натисканнями; 
9 Переміщення - пересування миші при патиснутій лівій кнопці. 

Робочий стіл 
Робочий стіл - це головна область екрану, яку видно після ввімкнення 

комп’ютера та входу до Windows. Він є поверхнею для роботи, як і звичайний 
стіл. Відкриті програми чи папки відображаються на робочому столі. Також на 
робочому столі можна помістити об’єкти, наприклад, файли чи папки, і 
розташувати їх так, як вам зручно. 
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Деколи вираз «робочий стіл» вживають у ширшому розумінні, маючи на 

увазі ще й панель завдань. Панель завданьрозташована в нижній частині екрана. 
Вона відображає запущені програми та дає змогу переключатись між ними. 
Крім того, на ній міститься кнопка «Пуск»  – засіб доступу до програм, папок 
і налаштувань комп’ютера. 

Робота з піктограмами на робочому столі 
Піктограми - це маленькі зображення, яким відповідають файли, папки, 

програми та інші елементи. При першому запуску Windows, ви побачите на 
робочому столі щонайменше одну піктограму: «Кошик» (докладніше про це 
далі). Виробник комп’ютеру міг додати й інші піктограми на робочий стіл. 
Кілька прикладів піктограм на робочому столі показано внизу. 

 
Двічі клацніть піктограму на робочому столі, щоб відкрити елемент, 

якому вона відповідає, чи запустити програму. 

Додавання та видалення піктограм із робочого столу 
Є можливість вибрати, які саме піктограми відображатимуться на 

робочому столі. Додати чи видалити піктограму можна коли завгодно. Деякі 
користувачі віддають перевагу пустому, незаповненому робочому столу з 
малою кількістю піктограм або взагалі без них. Інші розташовують десятки 
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піктограм на робочому столі, щоб мати швидкий доступ до програм, файлів і 
папок, які використовують найчастіше. 

Щоб мати швидкий доступ із робочого стола до вподобаних файлів або 
програм, створіть для них ярлики. Ярлик - це піктограма, яка представляє не 
сам елемент, а, радше, посилання на нього. Можна відкрити елемент, двічі 
клацнувши ярлик. Під час видалення ярлика вихідний елемент не видаляється. 
Ярлики можна визначити за стрілочкою на піктограмі. 

 
Піктограма файлу (ліворуч) і піктограма ярлика (праворуч) 

Додавання ярлика на робочий стіл 
Знайдіть елемент, для якого ви хочете створити ярлик. (Щоб отримати 

довідку з пошуку файлу чи папки, див. Пошук файлу або папки. Щоб отримати 
довідку з пошуку програми, див. Меню «Пуск» (огляд)). 

Клацніть об’єкт правою кнопкою миші, виберіть команду Надіслати, а 
потім пункт Робочий стіл (створити ярлик). Піктограма ярлика з’явиться на 
вашому робочому столі. 

Видалення піктограми з робочого столу 
Клацніть піктограму правою кнопкою миші та виберіть пункт Видалити. 

Якщо піктограма — ярлик, видаляється тільки ярлик, а не сам вихідний 
елемент. 

Переміщення піктограм 
Windows упорядковує піктограми в стовпці з лівого боку робочого столу. 

Однак ви можете змінити їх розташування. Піктограму можна перемістити, 
перетягнувши її на нове місце на робочому столі.  
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Заняття 3. 

Вікна Windows 
Щоразу, коли відкриваються програма, файл або папка, вони 

відображаються на екрані у прямокутнику або в рамці, що називається вікном. 
Саме через це Windows операційна система отримала своє ім’я (у перекладі - 
«Вікна»). Оскільки вікна у Windows є скрізь, важливо вміти їх переміщати, 
змінювати розмір або просто закривати. 

Частини вікна 
Хоча вміст вікон може бути різним, усі вони мають певні спільні риси. 

По-перше, вікна завжди з’являються на робочому столі - у головній робочій 
області екрана. Крім того, більшість вікон мають однакові основні частини. 

 

Частини типового вікна 
Заголовок. Відображає ім’я документа та назву програми (або ім’я 

папки). 
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Кнопки «Згорнути», «Розгорнути» і «Закрити». Ці кнопки, відповідно, 
приховують вікно, розгортають його на весь екран і закривають його 
(докладніше далі). 

Меню. Містить елементи, за допомогою яких можна працювати з 
програмою. 

Смуга прокручування. Дозволяє прокручувати вміст вікна, щоб 
переглядати інформацію, якої наразі не видно. 

Межі та кути. Потягнувши за них, можна змінити розмір вікна. 
Інші вікна можуть містити додаткові кнопки, поля або панелі. Але всі 

вони зазвичай містять також вищезазначені основні частини. 

Переміщення вікна 

Щоб перемістити вікно, наведіть вказівник миші  на рядок заголовка. 
Потім перетягніть вікно, куди потрібно. (Перетягування означає наведення 
вказівника на об’єкт, натискання кнопки миші, переміщення об’єкта 
вказівником і відпускання кнопки миші.) 

Змінення розміру вікна 
Щоб розгорнути вікно на весь екран, натисніть кнопку Розгорнути  або 

двічі клацніть мишею рядок заголовка вікна. 
Щоб повернути вікно до попереднього розміру, натисніть 

кнопку Відновити  (ця кнопка з’явиться на місці кнопки розгортання). або 
двічі клацніть заголовок вікна. 

Щоб змінити розмір вікна (зменшити або збільшити його), наведіть 
вказівник на будь-яку межу або на кут вікна. Коли вказівник миші 
перетвориться на двобічну стрілку (див. рисунок нижче), перетягніть межу або 
кут, щоб зменшити або збільшити вікно. 

 
Перетягніть межу або кут вікна, щоб змінити його розмір 
Розмір розгорнутого вікна не можна змінити. Слід спочатку відновити 

його попередній розмір. 
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Примітка 
Хоча більшість вікон можна розгортати та змінювати їхній розмір, деякі 

вікна мають незмінюваний розмір (наприклад, діалогові вікна). 

Приховування вікна 
Приховування вікна називається згортанням. Щоб тимчасово сховати 

вікно, не закриваючи - згорніть його. 
Щоб згорнути вікно, натисніть кнопку Згорнути  Вікно зникне з 

робочого стола, а замість нього буде видно лише кнопку на панелі завдань – 
довгій горизонтальній панелі в нижній частині екрана. 

 
Щоб згорнуте вікно знову з’явилося на робочому столі, натисніть його 

кнопку на панелі завдань. Вікно буде відображено в такому самому вигляді, як 
до згортання.  

Закриття вікна 
Закриття вікна видаляє його з робочого столу та панелі завдань. Якщо 

роботу з програмою або документом завершено, закрийте відповідне вікно. 
Щоб закрити вікно, натисніть кнопку Закрити  
Примітка. 
Якщо спробувати закрити документ, не зберігши зміни в ньому, буде 

відображено діалогове вікно з пропозицією зберегти зміни. 

Переключення між вікнами 
Якщо відкрити кілька програм або документів, робочий стіл буде закрито 

вікнами. Іноді важко знайти потрібне вікно, оскільки деякі вікна можуть 
повністю або частково закривати собою інші. 

Використання панелі завдань.  
Панель завдань допомагає впорядкувати всі вікна. Кожному вікну 

відповідає кнопка на панелі завдань. Щоб перейти до певного вікна, натисніть 
його кнопку на панелі завдань. Вікно відобразиться поверх усіх інших вікон і 
стане активним, тобто готовим до роботи.  
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Щоб ідентифікувати вікно, наведіть вказівник на його кнопку на панелі 

завдань. Якщо навести вказівник миші на кнопку панелі завдань, можна 
побачити ескіз вікна, тобто зображення документа, фотографії або відеозапису, 
який відтворюється. Цей тип попереднього перегляду корисний тоді, коли не 
вдається визначити вікно тільки за його іменем. 

Наведення вказівника миші на кнопку вікна на панелі завдань відкриває 
ескіз вікна 

Використання сполучення клавіш Alt + клавіша табуляції.  
Натисканням клавіші Alt + клавіші табуляції можна повернутися до 

попереднього вікна. Утримуючи натиснутою клавішу Alt і багаторазово 
натискаючи клавішу табуляції, можна здійснити циклічне переключення між 
вікнами. Щоб відобразити вибране вікно, потрібно відпустити клавішу Alt. 

Діалогові вікна 
Діалогове вікно - це особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє 

вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна 
зазвичай відображаються тоді, коли програмі або Windows для подальшої 
роботи потрібна ваша відповідь. 
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Якщо спробувати вийти із програми, не зберігши роботу, з’явиться 
діалогове вікно. 

На відміну від звичайних вікон, більшість діалогових вікон не можна 
розгорнути або згорнути, так само як і змінити їх розмір. Проте їх можна 
переміщувати. 
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Заняття 4. 

Файлова система 
Уся інформація (програми, документи, таблиці, малюнки та ін.) 

зберігається в файлах.  
Файл - найменоване місце на диску для зберігання інформації. Кожний 

файл має ім’я і розширення. Розширення указує на тип файлу. Ім'я файлу може 
мати до 255 символів. Розширення відокремлюється від імені крапкою. 

Уніфіковані розширення деяких файлів 
Розширення Призначення 
.doc Документ Microsoft Word 
.xls Таблиця Microsoft Excel 
.mdb База даних Microsoft Access 
.ppt Презентація Microsoft Power Point 
.ехе Додаток 
.bmp Точковий рисунок 

Застосування загальноприйнятих розширень допомагає користувачеві 
орієнтуватися у змісті файла за його розширенням. Наприклад, якщо файл має 
розширення .doc, то це означає, що він зберігає документ, створений у 
текстовому редакторі Word, а якщо .xls — то створену в електронній таблиці 
Excel робочу книгу. Розширення .ехе свідчить про те, що у файлі міститься 
додаток (наприклад, Winword.ехе — текстовий редактор, АVР.ехе — 
антивірусна програма). 

Використання уніфікованих розширень полегшує візуальну орієнтацію у 
призначенні файлів. Залежно від розширення файл зображається певним 
значком. Оскільки в рамках ОС Windows кожному зареєстрованому типу файла 
відповідає свій значок, самі розширення, як правило, не виводяться на екран: 
для орієнтації у призначенні файла досить цього значка. 

Уніфікація розширень спрощує роботу з файлами. Щоб розпочати роботу 
з деяким документом, досить двічі клацнути по його значку лівою клавішею 
миші. При цьому Windows аналізує розширення файла і запускає на виконання 
необхідний додаток, а потім завантажує в нього вибраний документ. 

Папка (каталог) - найменоване місце на диску для зберігання файлів. 
Ім'я папки може мати до 255 символів. Кожна папка може містити в собі інші 
папки, документи, таблиці, малюнки та ін. 
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Значок звичайної папки 

Спеціальні папки Робочого столу 
На робочому столі будь-якого комп’ютера, який працює під Windows, є 

значки системних папок. Ці значки розташовані на робочому столі самою 
операційною системою у процесі її встановлення і мають зарезервовані імена, 
деякі з них змінити не можна. Серед цих піктограм є такі. 

Мой компьютер – це додаток, який дає доступ до всіх дисководів та 
інших пристроїв вашого комп’ютера, наприклад, до принтерів. 

Корзина – це спеціальна папка, яка відкриває доступ до роботи з 
видаленими файлами та папками. Коли під час роботи в Windows ви видаляєте 
об’єкт, він не знищується, а потрапляє спочатку в кошик, що дає шанс 
відновити випадково знищений об’єкт. Кошик потрібно уважно очищати, 
оскільки після його очищення об’єкти відновити вже не можна. 

Мережа – спеціальна папка що містить значки комп’ютерів, під’єднаних 
до вашої машини та інструменти для роботи з мережею. 

Панель завдань 
Панель завдань  це довга горизонтальна панель у нижній частині екрана. 

На відміну від робочого столу, який можуть затуляти відкриті вікна, панель 
завдань видно майже завжди. Панель завдань формують такі три основні 
частини: 

Кнопка «Пуск» , яка відкриває меню «Пуск». 
Середня частина, у якій відображаються відкриті програми та файли, і яка 

дає змогу швидко переключатися між ними. 
Область сповіщень із годинником і піктограмами (маленькими 

зображеннями), які інформують про стан певних програм і про настройки 
комп’ютера. 

Найчастіше використовується середня частина панелі завдань, тому 
розглянемо спершу її. 
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Контроль за відкритими вікнами 
Якщо за один раз відкрити кілька програм або файлів, вікна на робочому 

столі скоро починають перекриватися. Якщо відкрито забагато вікон або вікно 
займає весь екран, іноді важко побачити, що розташовано під іншими вікнами, 
або згадати, що вже відкрито. 

Ось коли панель завдань стане у пригоді. Щоразу, коли відкривається 
програма, папка або файл, Windows створює відповідну кнопку на панелі 
завдань. На кнопці зображено піктограму, яка представляє відкриту програму. 
Нижче зображено дві відкриті програми - «Калькулятор» і «Сапер», кожній із 
них відповідає окрема кнопка на панелі завдань. 

 
Кожній програмі відповідає окрема кнопка на панелі завдань 
Зауважте, як виділено на панелі завдань кнопку програми «Сапер». Це 

означає, що вікно програми «Сапер» заразактивне, тобто відкрите поверх усіх 
інших вікон і готове сприймати ваші команди. 

Щоб перейти до іншого вікна, натисніть його кнопку на панелі завдань. У 
нашому прикладі натискання кнопки «Калькулятор» відкриває вікно цієї 
програми поверх інших. 
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Натисніть кнопку на панелі завдань, щоб перейти до цього вікна. Натискання 
кнопки на панелі завдань - тільки один зі способів переключення між вікнами.  

Згортання та розгортання вікон 
Натискання на панелі завдань кнопки активного вікна (тобто виділеної 

кнопки) згортає це вікно. Це означає, що вікно зникне з робочого столу. 
Згортання вікна не закриває його та не видаляє його вміст - лише тимчасово 
прибирає вікно з робочого стола. 

Нижче зображено згорнуте, але не закрите вікно програми 
«Калькулятор». Наявність кнопки вікна на панелі завдань свідчить, що 
відповідна програма ще виконується. 

 
Згортання вікна програми «Калькулятор» залишає видимою лише його 

кнопку на панелі завдань 
Крім того, вікно можна згорнути, натиснувши кнопку «Згорнути» у 

правому верхньому куті вікна. 
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Кнопка «Згорнути» (зліва) 
Щоб розгорнути згорнуте вікно (знову показати його на робочому столі), 

натисніть його кнопку на панелі завдань.  

Перегляд відкритих вікон 
При наведенні вказівника миші на кнопку на панелі завдань 

відображається зменшене зображення відповідного вікна. Цей тип 
попереднього перегляду, який ще називають ескізом, особливо корисний.  

Область сповіщень 
Область сповіщень у правому кутку панелі завдань містить годинник і 

кілька піктограм. Виглядає це так. 

 
Область сповіщень у правому кутку панелі завдань 
Ці піктограми повідомляють про стан компонентів комп’ютера, а також 

надають доступ до певних настройок. Набір піктограм змінюється залежно від 
устаткування комп’ютера та від того, які програми і служби інстальовано на 
ньому. 

Перемістивши вказівник миші на конкретну піктограму, можна побачити 
ім’я цієї піктограми або стан настройки. Наприклад, якщо вказати на 
піктограму гучності , можна побачити поточний рівень гучності. Указавши на 
піктограму мережі , можна побачити відомості про підключення до мережі, 
швидкість і потужність сигналу. 

Зазвичай подвійне клацання мишею піктограми в області сповіщень 
відкриває пов’язану з нею програму або настройку. Наприклад, двічі 
клацнувши піктограму гучності, можна відкрити пульт керування гучністю. 
Подвійне клацання піктограми мережі відкриває Центр мережних підключень і 
спільного доступу. 

Іноді в області сповіщень з’являтиметься маленьке спливаюче вікно (воно 
називається сповіщенням) з певним повідомленням. Наприклад, після 
додавання до комп’ютера нового устаткування можна побачити таке 
сповіщення. 
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В області сповіщень відображається повідомлення про встановлення 

нового обладнання 
Натисніть кнопку Закрити  у правому верхньому куті сповіщення, щоб 

закрити його. Якщо нічого не робити, сповіщення зникне за кілька секунд. 
Для зручності Windows приховує піктограми в області сповіщень, якщо їх 

не використовували певний час. Якщо піктограм не видно, натисніть 
кнопку Відображати приховані піктограми, щоб приховані піктограми 
з’явилися на кілька секунд. 

 
Натискання кнопки «Відображати приховані піктограми» показує всі 

піктограми в області сповіщень 

Настроювання панелі завдань 
Існує багато способів настроїти панель завдань відповідно до власних 

потреб. Наприклад, можна розташувати всю панель завдань із лівого, правого 
або верхнього краю екрана. Крім того, можна збільшити панель завдань, 
дозволити Windows автоматично приховувати її, коли панель не 
використовується, а також додавати до неї панелі інструментів. 
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Заняття 5. 

Робота з текстом 
Для роботи з текстом у комп`ютері є програма Microsoft Word. 

Так виглядає піктограма Microsoft Word. 
Стислий опис інтерфейсу користувача у програмі Word 

 
1. Рядок заголовка. Тут відображається ім'я файлу документа, який 

редагується, та ім’я використовуваної програми. У рядку заголовка також 
містяться стандартні кнопки «Згорнути», «Відновити» та «Закрити». 

2. Панель швидкого доступу. Тут розташовано команди, які часто 
використовуються (наприклад Зберегти, Скасувати таПовторити). У кінці 
панелі швидкого доступу міститься розкривне меню, до якого можна додати 
інші часто використовувані або потрібні команди. 

3. Вкладка «Файл». Натисніть цю кнопку для пошуку команд, які дають 
змогу виконувати дії з документом, а не з його вмістом, 
наприклад, Створити, Відкрити, Зберегти як, Друк і Закрити. 

4. Стрічка. Тут розташовано команди, потрібні для роботи. Стрічка може 
по-різному виглядати залежно від розміру монітора. Для невеликих моніторів 
стрічка стискатиметься у програмі Word, внаслідок чого змінюватиметься 
розміщення елементів керування. 

5. Вікно редагування. Тут відображається вміст документа, який ви 
редагуєте. 
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6. Смуга прокручування. Смуга прокручування дає змогу змінювати 
положення відображення документа, який редагується. 

7. Рядок стану. Тут відображаються відомості про документ, який 
редагується. 

8. Кнопки перегляду. Кнопки перегляду дають змогу змінювати режим 
відображення документа, що редагується, відповідно до ваших потреб. 

9. Масштабування. Дає змогу змінювати настройки масштабування 
документа, який редагується. 

Збереження та відкривання документа 
У програмі Word потрібно зберегти документ, щоб вийти із програми, не 

втративши виконану роботу. Під час збереження документ зберігається як файл 
на комп'ютері. Пізніше цей файл можна відкривати, змінювати та друкувати. 

Щоб зберегти документ, виконайте такі дії. 
Натисніть кнопку «Зберегти» на панелі швидкого доступу. 
Укажіть розташування, у якому потрібно зберегти документ, у полі 

Зберегти до. Якщо документ зберігається вперше, у полі Ім’я файлу 
автоматично відобразиться перший рядок тексту документа як ім’я файлу. Щоб 
змінити ім’я файлу, введіть нове ім’я. 

Натисніть кнопку Зберегти. 
Документ зберігається як файл. Ім'я файлу в рядку заголовка змінюється 

й відображається ім'я збереженого файлу. 
Ви можете відкрити документ Word для продовження роботи. Щоб 

відкрити документ, виконайте такі дії. 
Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Документи. 
Перейдіть до розташування, у якому збережено файл, і двічі клацніть 

його. Відобразиться екран запуску програми Word, а потім – документ. 
 
ПОРАДА : Документ також можна відкрити із програми Word. Для цього 

перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Відкрити. Щоб відкрити нещодавно 
збережений документ, виберіть команду Останні  
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Заняття 6. 

Форматування документу у Word 
Форматування документу – це зміна його зовнішнього вигляду. 

Параметри форматування можна встановлювати до і після набору тексту. В 
Word розрізняють форматування символів і форматування абзаців. Поняття 
символ містить в собі не тільки окремий символ, але і слово, фразу, а також 
фрагмент тексту, який не є абзацом. При форматуванні символів, як правило, 
задаються параметри шрифту: гарнітура і розмір, написання і тип підкреслення, 
між літерна відстань, скритий текст та ін. При форматуванні абзаців крім 
параметрів шрифту задаються параметри розміщення абзацу: вирівнювання і 
відступи відносно полів сторінки, інтервали між абзацами і між рядками в 
середині абзацу, а також положення самого абзацу на сторінці. 

Під форматуванням розуміють операції, які пов’язані з оформленням 
тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки 
для виділених об’єктів.  

Більшість засобів форматування тексту містяться на вкладці Основне у 
групі Шрифт. 

 

1. Це вкладка Основне. 
2. Це група Шрифт на вкладці Основне. 
3. Це кнопка «Жирний».  

У таблиці нижче перелічено імена та функції всіх кнопок у групі Шрифт. 

Кнопка Ім’я Функція 

 Шрифт Змінення шрифту. 

 Розмір шрифту Змінення розміру тексту. 

 Збільшити Збільшення розміру тексту. 
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Кнопка Ім’я Функція 

розмір шрифту 

 Зменшити 
розмір шрифту 

Зменшення розміру тексту. 

 Змінити 
регістр 

Змінення виділеного тексту на великі, малі 
букви або використання інших поширених 
параметрів для написання з великої букви. 

 Очистити 
форматування 

Видалення всього форматування виділеного 
тексту, після чого залишається тільки 
звичайний текст. 

 Жирний Застосування жирного накреслення до 
виділеного тексту. 

 Курсив Застосування курсивного накреслення до 
виділеного тексту. 

 Підкреслення Накреслення лінії під виділеним текстом. 
Клацніть кнопку зі стрілкою, щоб вибрати тип 
підкреслення. 

 Закреслений Накреслення лінії посередині виділеного 
тексту. 

 Підрядковий 
знак 

Створення підрядкових знаків. 

 Надрядковий 
знак 

Створення надрядкових знаків. 

 Текстові 
ефекти 

Застосування візуального ефекту до 
виділеного тексту, наприклад тіні, світіння або 
відбиття. 

 Колір 
виділення 
тексту 

Змінення вигляду тексту подібно до 
зафарбування маркером. 

 Колір шрифту Змінення кольору тексту. 
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Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів, 
форматування абзаців, форматування сторінок. 

Форматування символів. При форматуванні символів можна змінити 
шрифт, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/ Шрифт. 
При цьому на екрані з'являється вікно діалогу Шрифт, в якому можна 
встановити такі параметри: 

Шрифт ( вибирається із списку шрифтів); 
Стиль ( звичайний, курсив, напівжирний, напівжирний курсив); 
Розмір шрифту; 
Підкреслення; 
Колір символів; 
Ефекти ( верхній і нижній індекси, перекреслений). 
Форматування абзаців. Під абзацом у Microsoft Word розуміють частину 

документу, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац 
закінчується клавішею [Enter]. Процес форматування абзацу містить в собі: 

Вирівнювання абзаців; 
Встановлення відступів абзаців; 
Встановлення відстані між рядками і абзацами. 
Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, яка 

відкриває вікно діалогу Абзац. При встановленні параметрів форматування 
абзацу зовнішній вигляд цього абзацу відображається у полі Зразок вікна 
діалогу абзац. 

Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тексту Microsoft Word 
використовує встановлені по замовчуванню розміри поля сторінки. Змінити їх 
можна командою Файл/Параметри сторінки. При цьому відкривається 
діалогове вікно Параметри сторінки, яка має ряд вкладок. 

Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і 
правого полів. Поле Зразок цієї вкладки показує, який вигляд матиме сторінка з 
встановленими параметрами поля при друкуванні. 

Вкладка Розмір дозволяє вибрати стандартні розміри із списка форматів, 
які підтримує Microsoft Word. В полі Орієнтація потрібно вибрати орієнтацію 
документа Книжкова (рядки документа паралельні короткій стороні аркуша) 
або Альбомна (рядки паралельні довгій стороні аркуша). 

Стиль форматування. Якщо потрібно придати певну форму всьому 
документу, то зручніше один раз підібрати шрифт, розміри полів і інші 
атрибути. Для вибору стилю слід відкрити список стилів панелі інструментів 
Форматування і вибрати потрібний. Будь-який стиль можна змінити. 
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Більш широкі можливості має команда Формат/Стиль і вікно діалогу 
Стиль. Вони дають можливість не тільки форматувати абзац, а й створити 
новий шаблон відповідно до відформотованого абзацу. 
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Заняття 7. 

Робота в Інтернеті 
На кожному комп’ютері є можливість зберігати величезну кількість 

інформації. А, якщо зв’язати (об’єднати) між собою ці комп’ютери? Уявили 
можливості такого об’єднання? Вони, практично, безмежні. Це і є Інтернет- 
всесвітня мережа, всесвітнє павутиння. 

Іетернет - це вікно в світ. Він схожий на безмежну бібліотеку, де є все: 
новини, фільми, енциклопедії, фото, музика, практично будь-яка інформація. 

За допомогою Інтернету можна спілкуватись з друзями, знайти 
однодумців, проводити відеоконференції, вести розрахунки за товари і послуги 
та безліч інших можливостей. 

Способів підключення до Інтернету існує багато: через кабельне 
підключення, безпровідне підключення Wi-Fi, через телефон по модему, через 
модем. 

 
УВАГА! Інтернет не підключений автоматично до вашого комп’ютера. 

Для того щоб скористатись можливостями Інтернету необхідно підключитись 
до нього. Це платна послуга, зазвичай оплата щомісячно (ціна залежить від 
об’єму скачаної інформації). 

 

Як зайти в Інтернет 
Програм для роботи в Інтернеті чимало (їх ще називають браузерами). На 

комп’ютері завжди є вже встановлений браузер (програма для роботи в 
Інтернеті) це - Іnternet Ехрlorer (Інтернет провідник). 

Існують більш сучасні програми (браузери), це - Ореrа (Опера), Моzillа 
(Мозілла), Google Chrome (Гугл Хром).  

Чимало користувачів Інтернету працюють з програмою (браузером) 
Google Chrome (Гугл Хром). Ця програма (браузер) встановлюється з Інтернета 
безкоштовно, як і більшість інших браузерів. 

Для того щоб, зайти в Інтернет, знайдіть на «Робочому столі» значок 
браузера. 

 воно має такий вигляд 
Натисніть по ньому два рази лівою кнопкою миші. 
Перед вами відкриється вікно браузера. 
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Принцип роботи всіх програм (браузерів) однаковий. Так, в кожному 

браузері є адресний рядок , що знаходиться зверху. Саме в цю строку 
користувач вписує те, що він бажає знайти та тисне на кнопку Еnter. 

В Інтернеті вся інформація розміщена на сайтах (ще їх називають веб-
сайти). 

У кожного сайта є свій постійна адреса в Інтернеті. Це зроблено для того, 
щоб був можливим пошук інформації. Адреса сайту складається з трьох частин: 
власне ім’я сайта, префікс, закінчення.  

Зазвичай адреса сайту пишеться латинськими літерами. 
Наприклад: http://viem.edu.ua/ - сайт Волинського інституту економіки та 

менеджменту 
Для того, щоб потрапити на потрібний вам сайт, необхідно в пошукову 

стрічку браузера, яким ви користуєтесь, ввести ім’я сайта та натиснути Еntеr. 

Пошук інформації в Інтернеті 
В Інтернеті можно знайти практично все. Для цього користуються 

пошуковими системами, їх також чимало. Одна з найпоширених - це Google. На 
слензі молодь часто каже: «треба «прогуглити» дане питання», тобто 
подивитись інформацію в системі Google. 

Пошукова система збирає інформацію з усіх сайтів Інтернету, зберігає ці 
сайти у себе та на ваш запит запропонує ті, що найбільш вам підходять. 

 
ПОРАДА: під час пошуку інформації - просто та конкретно формулюйте 

своє питання (що ви бажаєте знайти). 
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Адреса сайту пишеться латинськими літерами, а питання пишеться 

звичайними українськими словами. Навіть, коли ви помиляєтесь, система 
виправляє і підказує вам: «можливо ви шукаєте». 

Google (або інша пошукова система) миттєво видає результати пошуку. 
Ці результати виглядають як оголошення, де в кожного є заголовок (виділено 
синім кольором). 

Якщо навести на цей загаловок курсор та натиснути, то цей сайт 
відкриється. 

Дуже важливо вірно ставити пошукові питання. 
Для цього чітко сформулюйте ваше питання, його суть. 
Наприклад: вірно буде написати «Ловля щуки», але не вірно «Я хочу 

спіймати щуку». 
Багато слів лише ускладнює системі пошук відповіді на ваше питання. 
Якщо на сайті, що ви відкрили, була знайдена необхідна відповідь, дуже 

добре. Якщо ні, то закрийте сайт та переходьте на інший. І обов’яково знайдете 
те, що шукаєте. 

Як правільно «спілкуватись» з пошуковою системою? 
Питання ставте коротко та просто. 
Наприклад, вас цікавить, як зробити салат олів’є, то ж і пишить «салат 

олів’є», а не пишить «я хочу приготувати салат олів’є та поставити його на 
новорічний стіл для родини...». 

Зайва інформація лише заважає комп’ютеру. 
Google зрозуміє ваше запитання навіть, якщо ви напишите його з 

помилками. 
Чітко формулюйте питання. Наприклад, краще написати «шарлотка», а не 

«я бажаю приготувати шарлотку». В першому випадку ви отримаєте рецепти, а 
в другому випадку ви отримаєте інформацію про те, як інші користувачі 
Інтернету готували шарлотку, і як це у них не виходило. 

Шукайте по точній фразі. Якщо ви шукаєте сторінки з чітко визначеною 
фразою, то беріть цю фразу в лапки. 

За допомогою Google ви можете: 
Узнавати час в різних куточках світу; 
Узнавати прогноз погоди; 
Узнавати значення того чи іншого слова; 
Узнавати курси валют; 
Використовувати систему Google як калькулятор; 
Знайомитися з останніми новинами в світі; 
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Узнавати результати спортивних змагань; 
Узнати знаходження магазинів у вашому районі; 
Можете переводити тексти з однієї мови на іншу; 
Можете читати книги та переглядати кінофільми, театральні постанови, 

навіть минулих років. 
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Заняття 8. 

Електронна пошта 
Електронна пошта - це поштова служба в Інтернеті. Вона схожа на 

звичайну пошту - так само є можливість надсилати листи, які практично 
миттєво доходять до адресату. 

В електронній пошті ви не вказуєте вулицю, де мешкаєте, а зазначаєте 
латинськими буквами адресу. 

Наприклад, адреса електронної пошти може бути такою budanov@ukr.net. 
Адреса складається з частин. 

 
УВАГА! Адреса пишеться латинськими літерами без пробілів, ком, 

крапок, тире. 
 
Для того, щоб зареєструватись, необхідно обрати поштову службу 

(сервіс). їх дуже багато, реєстрація всюди безкоштовна. Бажано, щоб сервіс 
знаходився в Україні. Наприклад, ukr.net. 

Власне процес реєстрації однаковий на всіх службах. 
Заходите на сайт служби, яку обрали. Знаходите кнопку «Завести 

поштову адресу» або «Реєстрація». 
Заповнюєте реєстраційну форму. Вводите свої данні (ім’я та прізвище) - 

ваше ім’я буде бачити і той, хто отримує листа. 
Обираєте ім’я свого поштового ящика (адреси). Необхідно придумати 

першу частину адреси. Друга буде @ukr.net (або інша, в залежності від сервісу, 
що ви обрали). 

Логін (ім’я ящика) обов’язково складається з латинських літер (може 
також містити цифри), але все - без пропусків! 

Програма буде підказувати вам, чи вільна така адреса, та буде 
пропонувати вам варіанти, якщо адреса зайнята. 

Придумайте и введіть пароль (бажано записати). 
Після реєстрації ви маєте можливість відправляти та отримувати листи. 
На сторінках вашої пошти є розділи:  
«Вхідні» - це листи, що надійшли вам.  
«Відправлені» - це ті, що відправили ви. 
Також є папка «Спам», куди автоматично скидаються листи з 

непотрібною рекламою.  
В папці «Чернетки» можна зберегти чернетки листів. 
Також є інші розділи та послуги, що дозволяють вам керувати поштою 

(сортування, переадресація та ін.) 
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Вигляд пошти ukr.net. Інші пошти мають інший вигляд, але суть їх роботи 
однакова. 

 
Для того, шоб написати листа необхідно зайти на свою пошту. 
а далі: 
Натиснути кнопку «Написати листа»; 
В рядку «Кому» вказати адресу отримувача (необхідно знати електронну 

адресу та правильно її написати; 
Вписати тему листа в рядку «Тема» (можна одне слово). Ви можете 

проігнорувати це поле; 
Напишіть текст; 
Натисніть кнопку «Відправити». 

Як дізнатися, що ви отримали листа. 
Необхідно зайти в свій поштовий ящик. Він знаходиться на тому сервісі 

який ви обрали (наприклад, ukr.net). Набрати логін та пароль. Натиснути 
кнопку «Войти». Навпроти папки «Входящие» ви побачити цифри. Жирним 
шрифтом буде виділено ім’я того, хто відправляв листа та тема. 

Як прикріпити файл до листа 
Якщо у вас є фотографії в комп’ютері, ви маєте можливість ці фотографії 

відправити по електронній пошті потрібному вам адресату. Для цього вам треба 
прикрепити файл (фотографію в електронному вигляді) до листа. 

Прикріплюємо файл до листа: 
Натискаємо на кнопку «Прикріпити файл» під темою листа. 
Відкриється вікно «Мій комп`ютер». 
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Знайдіть папку, де знаходиться потрібна фотографія та натисніть на неї. 
Коли Папка відкриється, необхідне навести курсором на потрібний файл 
(фотографію) та натиснути на кнопку «Відкрити». 

Файл (фотографія) появиться під темою листа. 
Коли ви натиснети на кнопку «Відправити», то фотографія разом з 

текстом вашого листа буде доставлена адресату. 

 

Як переслати або видалити лист 
Пересилка (переадресація) листа. 
Часто на пошту приходять листи з інформацією, яка, на вашу думку, 

може бути корисною для друзів, колег, родичів. Або прийшла чудова листівка з 
привітанням у свята, і ви маєте бажання поділитися гарною листівкою з 
друзями. То ви маєте можливість пересилати листи іншим. Для цього існує 
кнопка «Переслати». 

Натискаєте на кнопку «Переслати», вказуєте адресу та натискаєте на 
кнопку «Відправити». 
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Заняття 9. 

Безпека в Інтернеті та корисні Інтернет ресурси 
Інтернет - це одне з найбільших досягнень людства, але в Інтернеті, як і 

всюдиє шахраї, що полюють за довірливими користувачами. Тому дуже 
корисно знати елементарні правила безпеки під час користування Інтернетом. 

3 обережністю та насторогою віднесіться до всіх сайтів, де вас просять 
ввести вашу особисту інформацію. 

Шахраї можуть надіслати вам листа від імені банківської установи з 
пропозицією зазначити для перевірки данні вашої кредитної картки. Ніколи не 
відповідайте на такі листи, банк ніколи не попросить у вас інформацію про ваш 
рахунок! 

Ніколи не вводьте пароль на незнайомому вам сайті, на який ви 
потрапили по посиланню з електронного листа або повідомлення. 

Шахраї можуть створити сайт, що буде дуже схожий на справжній сайт. 
Наприклад, www. goog.le.ru (вся різниця у зайвій крапочці). Але, коли ви 
вводите свій логін та пароль на такому сайті, то вони будуть вкрадені. Тому, 
завжди перевіряйте правильне написання адреси сайту, на який ви заходите. 

Не відкривайте листи від компаній та людей, яких ви не знаєте. Одразу 
видаляйте ці листи. 

Повідомлення про те, що саме ви раптово стали мільйонером, виграли 
приз, авто тощо - на 101 % «лохотрон». 

3 обережністю слід відноситися до пропозицій покупок за низькими 
цінами. 

Будьте обережні під час покупок, пам’ятайте - інтернет-магазин, як і 
банк, ніколи не стане запитувати ваші паролі чи пін-коди. 

Реклама в Інтернеті не завжди якісна та порядна тому... 
 
Увага! Не слід забувати про прислів’я щодо безкоштовного сиру... 
 

Перелік корисних посилань, на яких можна знайти 
офіційну інформацію 

Зауважте, що офіційні посилання й державні сайти та веб-портали мають 
в своїй назві містити сполучення gov.ua 

Офіційне Інтернет-представництво Президента України Петра 
Порошенка: http://www.president.qov.ua/ 

Офіційний веб-портал Верховної ради України: http://rada.qov.ua/ 
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Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України: 
http://www.kmu.qov.ua/ 

Антикорупційний портал: http://www.acrc.orq.ua/ 
Офіційний сайт Державної регуляторної служби України: 

http://www.dkrp.qov.ua/ 
Державна реєстраційна служба України: http://www.drsu.qov.ua/ 
Міністерство юстиції України: http://minjust.qov.ua/ua 
Офіційний сайт Пенсійного фонду України: http://www.pfu.gov.ua/ 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України: http://minreqion.qov.ua/ 
Єдиний інформаційний веб-ресурс звернень громадян до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування: http://z-qov.ua/ 
Офіційний сайт Укрзалізниці http://www.uz.qov.ua/ 
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Заняття 10. 

Соціальні мережі 
Соціальна мережа – це веб-сайт, який дозволяє тим, хто зареєстрований, 

спілкуватися з вибраною групою друзів, і це один з кращих способів 
підтримувати зв’язок. Через соціальну мережу дуже зручно показувати фото з 
подорожей чи відпочинку. «Писати листи є вже не модно і на це йде надто 
багато часу» — говорить дехто, — «Роздруковувати фотографії дорого». Щоб 
дзвонити також потрібно виділити багато часу і можна говорити лише з одною 
людиною, яка навіть може не мати на це часу. А на електронні листи сьогодні 
вже мало хто відповідає, та якщо й відповідає, то через декілька днів. У 
соціальній мережі ми просто пишемо коментар про свої справи, а друзі 
відписують і розповідають про їхній день. Ми дізнаємося про все тільки 
увійшовши в мережу. 

Отже спілкування через соціальні мережі має певні переваги, а також і 
свої недоліки. 

Cпілкування в соціальних мережах впливає на наше 
приватне життя 

«Не бракує гріха в многомовності, а хто стримує губи свої, той 
розумний». 

Люди часто є настільки відкритими, що навіть не помічають небезпеки, 
яка ховається за всією детальною інформацією, яку вони викладають. Дані 
профілю, фотографії, оновлення статусу є короткі повідомлення до всіх, хто є у 
списку друзів. Коли особа отримує доступ до чужої особистої інформації чи 
номера телефону, то є ризик стати жертвою домагання або залякування, а 
персональні дані особи можуть бути використані у злочинних цілях. 

Проблеми виникають через необачність 
Люди часто самі себе налаштовують на небезпеку. У таких випадках 

краще приховувати свою інформацію та обмежити своє коло з малознайомими 
особами певною конфіденційністю. 

Одним із негативних факторів соціальної мережі є дорогоцінний час, який 
вона в нас може відбирати і відвертає увагу від важливіших справ. Чим більше 
знайомих, тим більше часу тратиться на розмови. Через мережу випливають 
різні непорозуміння у сімях і не тільки.  
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Спілкування в інтернеті впливає на нашу репутацію! 
Зайшовши на сайт, люди часто втрачають здоровий глузд. Вони говорять 

те, що за інших умов не сказали б. Одне необдумане повідомлення – і добру 
репутацію втрачено. 

Подивіться на свою сторінку очима інших людей. І запитайте себе: «Чи 
хотів би я, щоб мене сприймали саме таким? Що можна подумати про мене, 
глянувши на розміщені фотографії?» 

А якщо на мою сторінку зайде роботодавець, чи так я б хотів виглядати в 
його очах? Чи мої фотографії відображають мої цінності? 

Іти нога в ногу з розвитком суспільства та новітніх технологій можна і 
навіть потрібно, але кожний мусить бачити що приносить користь, а що ні.  

Фейсбук 
Світ сучасних комп’ютерних і інтернет-технологій пропонує сучасній 

людині все більше і більше опцій. Соціальні мережі з’явилися саме після появи 
Facebook. Засновник цього сайту — Марк Цукерберг — запропонував ідею, яка 
отримала максимальний розвиток в мережі інтернет. 

Facebook.com — це сайт в інтернеті. Що він нам може запропонувати? На 
Facebook можна зареєструватися і почати спілкування з людьми по всьому 
світу. Особливістю Facebook є те, що колосальна кількість користувачів 
використовують сайт для спілкування і роботи. На даний момент Facebook 
налічує близько 600 мільйонів людей.  

 
 

Однокласники 
Однокласники (рос. Одноклассники) — соціальна мережа та один з 

найбільш відвідуваних сайтів російськомовного сектору Інтернету.  
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Проект був запущений у березні 2006 року. Творець сайту, Попков 
Альберт Михайлович, що живе в Лондоні і працює в сфері телекомунікацій, 
брав участь у створенні подібних проектів в інших країнах Європи. Так що 
Однокласники з'явилися як російський аналог популярних в Європі соціальних 
мереж. З березня по листопад 2006 проект існував як хобі і в комерційному 
плані згадувався тільки в дружньому рекламному агентстві як новий майданчик 
для розміщення реклами. Кількість користувачів, що зареєструвалися на сайті, 
зростала в геометричній прогресії, тому засновником проекту було прийнято 
рішення про створення окремої юридичної особи. 

У листопаді 2006 року сайт нараховував вже 1,5 млн користувачів. а 
наразі користувачів на ньому вже понад 20 мільйонів. Найбільшу популярність 
сайт здобув у країнах СНД. 

 
Реєстрація на сайті відбувається за допомогою мобільного телефону. 
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