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Шановні шестикласниці 
та шестикласники!

Звісно, Вам відомо, що інформатика — це наука, яка стрім-
ко розвивається і проникає в усі галузі людської діяльності. 
«Людина ХХІ століття, яка не вмітиме користуватися ЕОМ, 
буде подібна до людини ХХ століття, яка не вміла ні читати, 
ні писати», — говорив славетний академік Віктор Глушков. 

Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, який допо-
може Вам розширити й поглибити здобуті в 5-му класі знан-
ня з цього навчального предмета. Підручник складається 
із п’яти розділів: «Презентації та анімації», «Інформаційні 
системи та мережі», «Спілкування в Інтернеті», «Алгоритми 
та програми. Ігрові проєкти», «Інформаційна мозаїка». 

Розділи поділено на теми, кожна з яких містить теоретич-
ний матеріал, практичну роботу за персональним комп’юте-
ром і домашнє завдання. Після виконання практичної роботи 
Ви зможете перевірити себе, відсканувавши QR-код та відпо-
вівши на кілька запитань. Також, скориставшись посилан-
ням за QR-кодами, Ви матимете можливість переглянути 
інтерактивні презентації та пограти в інтерактивні ігри, що 
допоможуть Вам закріпити вивчене. А ще в підручнику є ру-
брика «Смартфон для навчання», у якій розповідається про 
різноманітні можливості застосування цього ґаджета в освіт-
ньому процесі.

Тож старанно вивчайте теорію, вдосконалюйте практичні 
навички користування комп’ютером, створюйте цікаві інте-
рактивні проєкти, а головне — робіть усе із задоволенням!

Авторка
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Розділ 1

Комп’ютерна презентація

Тема 1Тема 1Програмне забезпечення для створення  Програмне забезпечення для створення  
   й відтворення комп’ютерних презентацій.     й відтворення комп’ютерних презентацій.  
Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. 
Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.  Об’єкти презентації та засоби керування її демонстрацією.  
Типи слайдівТипи слайдів

1

Презентацію, яка зроблена за допомогою комп’ютера, нази-
вають комп’ютерною презентацією.

Комп’ютерна презентація
Слайд
Об’єкти комп’ютерної презентації
Оформлення слайдів
Текстове перевантаження
Демонстрація презентації

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Комп’ютерна презентація — демонстрація 
нового матеріалу, яка відрізняється комплек-
сним мультимедійним вмістом і особливими 
можливостями керування відтворенням.

Комп’ютерні презентації використовують для того, щоб 
зробити розповідь більш наочною та динамічною, цікавішою 
і зрозумілішою.

Доповідач — той, хто презентує новий 
матеріал та керує демонстрацією пре-
зентації.

Презентації та анімації Ро
зд

іл
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Презентації та анімації

Звукові колонки для 
відтворення звукової 

інформації 

1 ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Мультимедійна дошка

Проєктор — відобра-
ження презентації на 
мультимедійну дошку

Редактор презентацій — спеціальні програми для 
створення, редагування та демонстрації комп’ютер-
них презентацій.

Слайд — це одна сторінка презентації, 
наповнена комплексним мультиме-
дійним вмістом.

Слайд

Комп’ютер, на яко-
му ми створюємо 

презентацію

Усі ці пристрої не є обов’язковими для показу презента-
ції. Адже її також можна демонструвати на екрані ноутбука, 
планшета, смартфона.
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Розділ 1

Макет слайда (тема) — схема розміщення текстових, 
графічних та інших об’єктів на слайді.

Макети слайдів містять поля форматування, розташування 
та покажчика місця заповнення для всього вмісту, який відо-
бражається на слайді.

Контейнер для введення даних — це контейнер з пунк-
тирними лініями на макетах слайдів, які містять заголовки,  
основний текст, таблиці, діаграми.

Макети слайдів також містять кольори, шрифти, ефекти та 
тло (так звану тему) слайда.

На слайді можна розмістити текст, фото або малюнок, звук, 
відео.

Мультимедія — одночасне використання різних форм 
представлення інформації: тексту, графіки, відеофрагментів, 
анімації та звуку.
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Презентації та анімації

Об’єкти комп’ютерної презентації

11

22

Текстове поле

Ви можете додати текст на слайд презентації, 
вставивши текстове поле та ввівши текст в контей-
нер. Також за потреби його можна редагувати та 
форматувати.

Двічі натисніть на текстовий контейнер та введіть 
текст. Ви можете перемістити текстовий контейнер в 
будь-яке положення на слайді – просто перетягуючи 
його.

Зображення

В PowerPoint на слайди можна додати малюнки, фо-
тографії, графіку або інші зображення з комп’ютера 
або з інтернету.

Додані до слайда фото, графічні об’єкти або зобра-
ження можна покращити багатьма способами, напри-
клад, художніми ефектами (розмиття, світіння тощо); 
заготовками стилів, які містять межу та заливку; регу-
люванням кольорів, яскравості й контрастності.

Якщо потрібно вста-
вити кілька зображень 
одночасно, виділіть їх, 
утримуючи натиснутою 
клавішу Ctrl.
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Розділ 1

Для впорядкування і наочного подання в докумен-
тах даних різних типів використовуються таблиці.

Дані, подані в таблиці, виглядають компактно  
і зручні для сприймання.

Таблиця складається зі стовпців і рядків, на пере-
тині яких знаходяться клітинки.

У клітинках таблиці можна розміщувати текст, чис-
ла, рисунки, формули і навіть інші таблиці.

Таблиця, діаграма33

Діаграма — це графічне 
зображення, в якому числові 
дані подають у вигляді геоме-
тричних фігур.

Провести аналіз великої 
кількості числових даних 
значно легше, якщо ці дані 
зобразити графічно.

Кожен з типів діаграм має 
кілька видів.
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Відеофільм, аудіозапис44

Ви можете вставити 
онлайнове відео (за замовчу-
ванням) або відео файл, що 
зберігається на комп’ютері.

Вставка відео з ПК зруч-
на, але збільшує розмір пре-
зентації.

При використанні поси-
лань на відео розмір файлу 
презентації не збільшу ється.

Відео відтворюється без-
посередньо з вебсайту за до-
помогою тих самих елементів керування для відтво-
рення, паузи, гучності тощо, що і на вебсайті. Функції 
відтворення PowerPoint (зникнення, закладка, обрізка 
тощо) не застосовуються до відео з інтернету.

Рекомендується  
використовувати відео- 
файли формату *.mp4
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Розділ 1

Якщо ви додаєте  відео з ПК , рекомендуємо скопію-
вати відео до однієї папки з презентацією, а лише по-
тім вставити відео до презентації. 

При виділенні відео на слайді під ним з’являєть-
ся панель інструментів із кнопкою Відтворення/Пауза, 
індикатором виконання операцій, кнопками Перехід 
Вперед/Назад, Таймер та кнопкою Гучність. Натисніть лі-
воруч на цій панелі інструментів кнопку Відтворення, 
щоб переглядати відео.
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Презентації та анімації

Гіперпосилання має вигляд кольорового підкресле-
ного текстового фрагмента. При наведенні на нього, 
курсор набуває вигляду руки з піднятим пальцем.

Гіперпосилання можна додати для переходу по від-
критому документу, а також для переходу на вебсто-
рінки.

55 Гіперпосилання

У презентацію PowerPoint можна додати звуковий 
файл, наприклад, музику, закадровий текст або зву-
кові уривки.
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Розділ 1

MS PowerPoint підтримує вставку 3D-моделей безпосередньо 
в презентацію.

Ви можете повертати моделі на 360 градусів, а також на-
хиляти їх вгору та вниз, щоб показати певну частину об’єкта.

Тривимірні моделі вставляють у файли практично так само, 
як і інші зображення.

Тривимірні моделі — це новий тип картинок:  
в онлайн-бібліотеці готових тривимірних малюнків  
є безліч графічних елементів, які можна використову-
вати в готовому вигляді або адаптувати.

   Рисунок SMARTART — це візуалізація даних.

Ви можете створити рисунок SmartArt, підібравши макет 
на вибір.
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Піктограми — це ілюстрація для документів та презен-
тацій.

У діалоговому вікні Вставлення піктограм усі піктограми 
дрібні й чорні, але вставивши їх у документ, можна налаш-
тувати вигляд піктограми кількома способами, як продемон-
стровано в інтерактивній частині підручника (Qr-код, c. 4).

Піктограми можна форматувати: Ви можете розфарбовува-
ти, змінювати розмір, стиль і повертати піктограми без втра-
ти якості зображення.

Піктограми впорядковано за категоріями, які допоможуть 
вам знайти потрібний вміст.

Фігури — сукупність основних фігур, ліній, стрілок та 
блок-схем.



14 15

Розділ 1

Оформлення слайдів

Усі слайди бажано оформити в одному стилі. 
Доцільно вибирати теми оформлення, запропоновані в ре-

дакторі презентацій.

 У кольоровій гамі презентації рекомендується вико-
ристовувати не більше ніж 2-3 кольори та 2-3 їх від-
тінки;

 не доцільно розміщувати графічні зображення з ве-
ликою кількістю деталей або фотографії як фон слай-
дів, оскільки на них складно сприймається текст;

 колір тексту має бути контрастним до кольору тла;
 використання різних фонів на слайдах в рамках од-

нієї презентації не створює відчуття єдності, зв’яз-
ності, стильності інформації;

 не слід використовувати виділення підкресленням, 
тому що в сприйнятті активних користувачів Інтер-
нет підкреслення пов’язане з гіперпосиланням.

Вимоги до змісту презентації (за Д. Льюїсом)
Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси 

лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі даних.

 Кожен слайд має відображати одну думку;
 текст має складатися з коротких слів та простих ре-

чень;
 загальна кількість слів не повинна перевищувати 50;
 всього на слайді має бути 6 – 8 рядків;
 заголовки мають привертати увагу аудиторії та уза-

гальнювати основні ідеї слайда.

Перед створенням презентації необхідно:

визначити тему 
та призначення 

презентації, спосіб 
демонстрації

розробити 
сценарій 

презентації

продумати зміст 
усіх слайдів, 
їх стиль та 

оформлення

1 2 3
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 Дозволяє створювати нові презентації й редагувати на-
явні;

 надавати доступ до презентацій і редагувати їх у реаль-
ному часі разом з іншими користувачами;

 працювати будь-де й будь-коли, навіть у режимі офлайн;
 додавати коментарі й відповідати на них;
 додавати й переміщувати слайди, змінювати формат 

тексту та форм тощо; 
 проводити презентації з мобільного пристрою.

Текстове перевантаження

1

2

3

4

Не варто заповнювати один слайд занад-
то великим обсягом інформації: слухачі 
можуть одноразово запам’ятати не біль-
ше трьох фактів, висновків, визначень.

Не розміщуйте на слайді дослівно все, 
що Ви маєте намір сказати словами. Ве-
ликий текст дуже важко читати та май-
же неможливо запам’ятати.

Основна роль анімації в презентаціях – 
це вирішення питання дозування інфор-
мації. Анімуючи об’єкт у презентації, 
варто пам’ятати, що будь-який рухомий 
об’єкт знижує сприйняття, відволікає, 
порушує динаміку уваги.

Під час презентації неприпустимо зчиту-
вання тексту з презентації, тобто надру-
кований і вимовлений текст не повинні 
дублювати один одного!!!

 Google Презентації — безкоштовний застосунок , що 
входить до складу безкоштовного веб програмного офі-
сного пакету, пропонованого компанією Google у межах 
служби Google Drive (диск). 
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Практична роботаПрактична робота

1. Відкрийте редактор презен-
тацій MS PowerPoint.

2. Створіть один титульний 
слайд за зразком. 

3. Створіть новий слайд, обе-
ріть тип слайда Порівняння. 

Наповніть слайд інформа-
цією про пристрої введення та 
виведення інформації. Додайте 
до кожної частини мінімум по  
4 зображення.

4. Створіть новий слайд, обе-
ріть тип слайда Пустий.

Додайте таблицю про різнови-
ди клавіатур за таким зразком. 
Двох типів клавіатур достатньо.

5. Створіть новий слайд, обе-
ріть тип слайда Пустий.

Вставте 5 різних піктограм та 
форматуйте їх на Ваш вибір.

Підготував
Учень 6 класу

Ваше прізвище та ім’я
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6. Створіть новий слайд, оберіть 
тип слайда Пустий.

Вставте 5 різних 3D моделей.

7. Створіть новий слайд, оберіть 
тип слайда Пустий. Вставте об’єкт 
Smart Art / простий список. Напов-
ніть блоки змістом на Ваш вибір 
(наприклад, дії з інформацією).

8. Створіть новий слайд, оберіть 
тип слайда Пустий. Вставте 5 різ-
них фігур та форматуйте їх. 

9. Вставте Пустий слайд. Додайте 
текстове поле та введіть текст 
«Дякую за увагу!».

10. Збережіть презентацію на Робо-
чому столі.

11. Якщо Ви працюєте онлайн, мо-
жете надіслати презентацію 
вчителеві на електронну пошту.
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Інтерактивні ігри в ґаджеті або ПКІнтерактивні ігри в ґаджеті або ПК

Домашнє завданняДомашнє завдання

	ª Вимоги до вмісту презентації.
	ª Вимоги до тексту презентаці.
	ª Демонстрація презентцаії.
	ª Основні поняття.

Завдання. За допомогою редактора презентацій MS PowerPoint 
створити презентацію на 5 слайдів.
Тема на вибір:

Ілон Маск та його проєкти.Ілон Маск та його проєкти.
Стів Джобс – найвідоміші проєкти.Стів Джобс – найвідоміші проєкти.

Спам. Як вберегтися від спаму.Спам. Як вберегтися від спаму.
Фішинг. Ознаки фішингових листів.Фішинг. Ознаки фішингових листів.

Кібербулінг.Кібербулінг.
Етикет електронного спілкування.Етикет електронного спілкування.

Ознаки зараження смартфона вірусами.Ознаки зараження смартфона вірусами.
Вимоги до презентації:
	ª Титульний слайд (тема, інформація про автора, зобра-
ження);
	ª 2-4-й слайди (коротенька інформація);
	ª 5-й слайд («Дякуємо за увагу»);
	ª на кожному слайді мінімум 2 зображення.

Уникайте текстової перевантаженості на слайдах.
Збережіть презентацію та відправте на електро-

нну пошту Вашому вчителеві/Вашій вчительці.

Перевірка знаньПеревірка знань
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Кл
ю
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ві

 поняття

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Засоби керування презентацією
Режим доповідача
Репетиція та записування  часу
Анімація
Рух об’єктів в презентації
Групування об’єктів

Налаштування показу презентацій.  Налаштування показу презентацій.  
Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.  Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.  
Різновиди та сфери застосування анімаціїРізновиди та сфери застосування анімації

Відкрийте презентацію й натисніть 
клавішу F5, щоб почати показ слайдів 
із початку, або клавіші Shift+F5, щоб по-
чати його з поточного слайда.

Попередній 
слайд

Наступний 
слайд

Макет 
слайдів

Збільшити 
частину 
слайда

Тема 2Тема 2

Засоби керування презентацією
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Під час показу презентації 
можна використати мишу як ла-
зерний вказівник, щоб привер-
нути увагу до чогось на слайді.

За замовчуванням колір вка-
зівника є червоним, але він також 
доступний іншими кольорами.

Нотатки доповідача
Поки Ви проводите презентацію, нотатки доповідача відо-

бражаються лише на Вашому моніторі, і глядачі їх не бачать. 
Тож якщо під час ведення презентації потрібно згадати про 
певні моменти, додайте їх до області нотаток.

Область нотаток – це поле, яке відображається під кож-
ним слайдом. 
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Створюючи презентацію, Ви можете додати нотатки доповідача/
доповідачки, які стануть у пригоді під час показу слайдів.

      

Чудовий спосіб переглядати презентацію з нотатками допо-
відача на одному комп’ютері (наприклад, на ноутбуку), та на 
екрані, який бачить аудиторія (наприклад, більший екран, 
на який Ви проєктуєте), де відображаються лише самі слайди.

Нотатки доповідача, які відображаються великим чітким 
шрифтом, можна використовувати як сценарій презентації.

За допомогою ескізів можна вибирати потрібні слайди та 
показувати їх аудиторії в довільному порядку.

Режим доповідача
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Демонструючи презентацію, можна змінювати яскравість 
екрана. Наприклад, може знадобитися не відображати вміст 
слайда під час перерви або періоду відповіді на запитання.

1. Задайте загальний час презентації.
2. Щоб указувати на слайди або писати на них під час до-

повіді, натисніть кнопку Знаряддя пера та лазерного вка-
зівника. Щоб вимкнути перо, лазерний вказівник або 
маркер, натисніть клавішу Esc.

3. Щоб переглянути збільшений фрагмент слайда, ви-
беріть елемент Збільшити, а потім наведіть вказівник 
миші на потрібну частину.

4. Щоб переглянути всі слайди презентації відобразіть ес-
кізи всіх слайдів. Це допоможе Вам швидко переходити 
до потрібного слайда.

3

4 5

76

1

2

5. Можна приховати або відобразити поточний слайд 
презентації.

6. Щоб перейти до попереднього або наступного слайда, 
натисніть кнопку Повернутися до попереднього слайда 
або Перейти до наступного слайда.

7. Можна збільшити або зменшити розмір символів.



22 23

Презентації та анімації

Ви можете записувати PowerPoint презентацію або один 
слайд, записувати голос, відео, рухи рукописного вводу.

Перо, маркер 
та ластик

Ви можете ввімкнути або 
вимкнути камеру та мікрофон

Перехід  
між слайдами

Нотатки до слайдів

Назва презентації

Навіть якщо підключення до Інтернету 
відсутнє, Ви можете створювати,  
відкривати та редагувати файли

Переглянути ко-
ментарі, які лишили 
користувачі/корис-
тувачки. Виділіть 

фрагмент, до якого 
Ви хочете додати 

коментар. На панелі 
інструментів натис-
ніть значок «Додати 

коментар» 

Перемістити в папку 
на Google диску

Позначити презен-
тацію як важливу, 

тобто «із зірочкою»

Поширити пре-
зентацію або за-
вантажити на свій 
пристрій, роздру-
кувати або дода-
ти на Головний 

екран смартфону
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Репетиція та записування  
часу показу презентації

Під час репетиції часу PowerPoint записуватиме час, протя-
гом якого потрібно відображати кожен слайд.

Хронометраж слайдів мож-
на використати для автома-
тичного показу слайдів.

Виберіть Так, щоб зберегти 
хронометраж слайдів, або Ні, 
щоб скасувати.

Перейти на на-
ступний слайд

Зробити паузу

Час відображення 
слайда

Повторити ще раз 
запис часу відобра-

ження слайда

Загальний час 
презентації

Анімація

Анімація — це динамічний візуальний ефект, доданий 
до текстового або графічного об’єкта слайда.

Запис

0:00:08 0:00:14
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Ефекти дозволяють оформити появу, зникнення та перемі-
щення об’єктів. За їх допомогою можна змінювати розмір та 
колір об’єктів.

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

Додайте ефекти анімації до тексту, малюнків, фігур та ін-
ших об’єктів у презентації:

 Перейдіть до тексту або об’єкта, до якого потрібно додати  
 анімацію.
1

2

Натисніть кнопку Параметри 
ефектів та виберіть потріб-
ний варіант.

3

Перейдіть на вкладку Анімації та виберіть ефект анімації.
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Управління анімацією та ефектами
Анімацію можна запускати кількома способами:

1. Щоб налаштувати ефект анімації за клацанням на 
слайді, виберіть По клацанню.

2. Щоб відтворити анімацію відразу після попереднього 
ефекту, виберіть Після попереднього.

3. За допомогою поля Час можна зробити ефект довшим 
або коротшим, встановити тривалість, кількість повто-
рень.

4. Натисніть кнопку Параметри ефектів  та виберіть потріб-
ний варіант саме для цієї анімації.

5. Щоб ефект анімації запускався одночасно з попереднім 
ефектом, виберіть Попередній.

1

2

3
4

5

До одного об’єкта можна додати кілька 
анімацій різних типів.
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Зміна порядку відтворення анімації
	ª Виберіть маркер анімації.
	ª Виберіть потрібний варіант:
1. Перемістити назад, щоб анімація виводилася раніше  

у заданій послідовності.
2. Перемістити вперед, щоб анімація виводилася пізніше 

у заданій послідовності.

Маркер анімації  
можна переміщувати.

Рух об’єктів в презентації

Анімаційні ефекти в групі Шляхи переміщення дають змогу 
налаштувати переміщення об’єктів слайда в послідовності, 
яка відповідає розповіді.
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Додавання шляху переміщення до об’єкта
1. Клацніть об’єкт, до якого потрібно додати анімацію. 
2. На вкладці Анімація натисніть кнопку Додати анімацію. 
3. Прокрутіть до розділу 

Шляхи переміщення та 
виберіть потрібний ва-
ріант.

Якщо ви вибрали Користу-
вацький шлях, потрібно на-
креслити шлях, який має 
пройти об’єкт.

Групування об’єктів

Групування — це об’єднання об’єктів у одну групу, що 
надає можливість діяти з усією групою, як з одним ці-
лим.
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Алгоритм групування об’єктів
1. Виберіть об’єкти, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.
2. Викличте контекстне меню та оберіть команду  

Групувати.
3. Змініть форматування згрупованого об’єкта або його 

розташування.

Розгрупування об’єктів
1. Виберіть згрупований 

об’єкт.
2. Викличте контекстне 

меню та оберіть команду 
Розгрупувати.

Скасувати зміни/ 
Повторити введення

Вставити 
об’єктиЗберегти зміни

Слайд

Вставити 
новий слайд

Область 
структури 
слайдів
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1. Відкрийте редактор презентацій MS PowerPoint.
2. Відкрийте презентацію на Робочому столі з назвою «Прак-

тична робота».
3. Виконайте завдання з анімацією до кожного слайда (в но-

татках презентації продубльовано завдання до кожного 
слайда). 

Практична роботаПрактична робота

Завдання до слайда 1: 
Додайте анімацію на Ваш  

вибір.
Обов’язково до кожного об’єк-

та анімації:
	ª Входу.
	ª Виокремлення.
	ª Виходу.

Параметри анімації — на 
Ваш вибір. 

Завдання до слайда 2: 
Додайте анімацію  входу, 

виокремлення, виходу на Ваш 
вибір.

Всі об’єкти повинні з’явитися 
за клацанням миші.
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Завдання до слайда 3:
За допомогою анімації руху 

розмістіть складові частини ПК 
на Ваш вибір. 
	ª Тип анімації — запустити 
після попереднього.
	ª Анімації виокремлення та 
виходу додати за власним 
бажанням. 
	ª Об’єкт рухається за вказа-
ною траєкторією, яку по-
трібно намалювати. 

Завдання до слайда 4:
З’єднайте назву частин сис-

темного блоку з їх зображенням 
за допомогою анімації руху.

1. До кожного слайда додайте свої  нотатки. 
2. Збережіть презентацію.
3. Відправте презентацію електронним листом своєму вчи-

телеві.
Презентувати/запустити 

слайд-шоу

Додати коментар
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Інтерактивні ігри в ґаджеті або ПКІнтерактивні ігри в ґаджеті або ПК

Домашнє завданняДомашнє завдання

	ª Режим доповідача/доповідачки. 
	ª Алгоритм додавання анімації.
	ª Управління анімацією та ефектами. 

Перевірка знаньПеревірка знань

Завдання. За допомогою редактора презентацій MS PowerPoint 
зробити анімовану презентацію на слайді 1 на тему: «Зміна 
пір року».

Вимоги:
слайд 1
	ª графічні об’єкти, які характеризують зміни пір року змі-
нюються один за одним кожних 5 секунд;
	ª до кожної пори року додати мінімум 5 графічних зобра-
жень та текстовий напис;
	ª за бажанням додати аудіо;
	ª зберегти презентацію на Робочий стіл та надіслати на 
електронну адресу своєму вчителеві.

Виконати домашнє завдання можна за допомогою застосун-
ку Google презентації 
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Ефекти зміни слайдів. Планування представлення Ефекти зміни слайдів. Планування представлення 
  презентації та виступ перед аудиторією.   презентації та виступ перед аудиторією. 
Проєкт «Презентація на задану тему»Проєкт «Презентація на задану тему»

Тема 3-4Тема 3-4

Ефекти зміни слайдів
Створення переходів
Установка часу переходів
Установка швидкості переходів
Структура презентації
Виступ перед аудиторією

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Ефекти зміни слайдів

Ефект зміни слайдів — це візуальний ефект, який від-
бувається під час переходу від одного слайда до наступ-
ного під час презентації.

Ви можете вибрати швидкість, додати звук і налаштувати 
вигляд ефектів переходу.

Параметри переходу між слайдами встановлюються ко-
мандами, які розташовані на вкладці Переходи.

Ефект переходу можна встановити для кожного слайда 
презентації окремо, але доцільніше і зручніше встановити 
один ефект переходу для всіх слайдів: Виберіть слайд. 
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Створення переходів

1 2

Натисніть кнопку Застосувати 
до всіх, щоб додати перехід до  
всієї презентації.

Створення переходів між слайдами
1.  Виберіть слайд, до якого потрібно додати перехід.
2.  Перейдіть на вкладку Переходи та виберіть перехід. 

Якщо клацнути Перехід, Ви зможете переглянути його.
3.  Клацніть Параметри ефекту та виберіть потрібний на-

прямок і характер ефекту.
4.  Натисніть кнопку Переглянути, щоб переглянути пе-

рехід.

3

4
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Вилучення переходу між слайдами
1. Виберіть слайд із переходом, який потрібно видалити.
2. На вкладці Переходи виберіть Немає.
3. Якщо потрібно видалити всі переходи з презентації, 

після вибору Немає натисніть кнопку Застосувати до всіх.

21

3

Перехід визначає, як входить 
слайд і як завершується попе-
редній слайд. Тому, якщо (напри-
клад) ефект переходу між слай-
дами 2 та 3 не потрібен, вилучіть 
перехід зі слайда 3.

Змінення переходу
1. Виберіть слайд із переходом, 

який потрібно змінити.
2 На вкладці Переходи виберіть 

ефект або параметри ефектів.
2
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Одночасно до слайда можна засто-
сувати лише один ефект переходу.

Установлення часу переходів

1. Установити звук для відтворення під час переходу 
слайда.

2. Визначити тривалості переходу.
3. Застосувати задані параметри для всіх слайдів.
4. Щоб активувати мишу та автоматичний перехід, уста-

новіть прапорець після натискання кнопки миші та піс-
ля цього. Потім введіть у полі параметра Після потрібну 
кількість хвилин або секунд. Слайд буде автоматично 
змінено, але Ви можете пришвидшити, клацнувши ми-
шею.

5. Щоб перейти до наступного слайда після клацання ми-
шею, установіть прапорець після клацання мишею.

6. Щоб зробити перехід автоматичним, заздалегідь уста-
новіть прапорець Після, а потім введіть потрібну кіль-
кість хвилин або секунд. Таймер запуститься, коли на 
слайді завершиться остання анімація або інший ефект.

1

2

3

4

5

6
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Якщо Ви хочете використовувати власний звук, у списку 
Звук виберіть інший звук. Потім у діалоговому вікні Додаван-
ня звуку виберіть потрібний звук, а потім натисніть кнопку 
OK.

Якщо Ви хочете, щоб усі слайди могли заздалегідь вико-
ристовувати такі ж налаштування, натисніть кнопку Засто-
сувати до всіх.

Щоб установити швидкість переходу, використовуйте пара-
метр Тривалість. Коротша тривалість дає змогу швидко пере-
ходити між слайдами, а більша — значно повільніше.

Ви можете змінити тривалість переходу, змінити ефект пере-
ходу та навіть вказати звук для відтворення під час переходу.

1

2
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Крім того, Ви можете вказати час, витрачений на слайд, 
перш ніж перейти до наступного. 

Якщо потрібно, щоб усі переходи в показі слайдів вико-
ристовували однакові швидкості, натисніть кнопку Застосува-
ти до всіх.

Структура презентації

Вимоги до структури комп’ютерної презентації:

кожен слайд 
повинен містити 

заголовок, що 
описує основну 

ідею вмісту  
цього слайда

3
матеріали 

розміщують в 
хронологічній 
або логічній 

послідовності

1 2
презентація  
починається  
з титульного  

слайда

Комп’ютерна презентація

 Не намагайся презентацією замінити себе.

  Одна думка = один слайд.

 Підкріплюй, а не повторюй.

  Не варто читати з слайдів презентації.

 Більше зображень — менше тексту.

1

2

3

4

5
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Ефективне представлення презентації досягається за ра-
хунок виконання чотирьох загальноприйнятих етапів – чоти-
рьох «П»:

	ª планування 
	ª підготовка
	ª практика 
	ª презентації

Працювати над Google презентацією можуть кілька людей 
одночасно: так усі учасники команди завжди матимуть доступ 
до останньої версії документа.

Ви можете легко надати доступ 
до презентації іншим користува-
чам/кори сту вачкам, вибравши при  
цьому, які права вони матимуть: 
редагувати її або лише перегля-
дати.

Колективне редагування озна-
чає, що над однією презентаці-
єю одночасно можуть працю вати 
кілька користувачів/користува-
чок. У налаштуваннях спільно-
го доступу для кожного файлу 
можна вибрати, хто має право пе-
реглядати й редагувати його.

Говоріть стверджувальним підви-
щеним тоном. Сповільнюйте мову, 
щоб виділити основні моменти, витри-
муйте паузу, щоб відділити їх один від 
одного.

Ввести  
електронну  

адресу  
користувача
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Практична роботаПрактична робота

Проєкт «Презентація на задану тему»Проєкт «Презентація на задану тему»
Обрати тему проєкту:

РізновРізновиди клавіатурииди клавіатури
Різновиди комп’ютерної мишіРізновиди комп’ютерної миші

Різновиди принтерівРізновиди принтерів
Різновиди сканерівРізновиди сканерів

3D принтер та його призначення3D принтер та його призначення
Різновиди моніторівРізновиди моніторів

Вебкамера таВебкамера та її характеристики її характеристики
Завдання 
	ª Створіть презентацію на задану тему.
	ª Структури комп’ютерної презентації:
 презентація починається з титульного слайда;
 матеріали розміщують в хронологічній або логічній по-

слідовності; 
 кожен слайд повинен містити заголовок, що описує 

основну ідею вмісту цього слайда.
Вимоги:
	ª мінімум 5 слайдів
	ª на кожному слайді мінімум 2 зображення або відео
	ª до кожного об’єкта додати анімацію
	ª додати ефекти переходу до слайдів
	ª додати нотатки до кожного слайда
	ª бажано використати піктограми, Smart Art та інші гра-
фічні об’єкти

Підготувати виступ від 5 до 7 хвилин. 
Попередньо надіслати готову презентацію вчителеві/вчи-

тельці на електронну адресу.

Примітка для вчителя

Урок 4 — перші 15-20 хв уроку учні/учениці продовжують 
роботу над своєю презентацією; з 20-ої хв уроку – представ-
лення власних проєктів.
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Інтерактивні ігри в ґаджеті або ПКІнтерактивні ігри в ґаджеті або ПК

Домашнє завданняДомашнє завдання

	ª Хронометраж. 
	ª Алгоритм створення переходів між слайдами.
	ª Планування представлення презентації.
	ª Виступ перед аудиторією.

Перевірка знаньПеревірка знань

Здійснити в Інтернеті пошукову діяльність та знайти ці-
каві факти до вашої теми проєкту. Використати цікаві фак-
ти при підготовці виступу перед аудиторією.

Презентація  presentation 
Слайд   slide 
Вставити   insert 
Нотатки   notes 
Анімація   animation 
Зображення  image
Заголовок   title 
Тривалість   duration
Звук    sound
Групування  grouping 

IT English
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Тема 5Тема 5Інформаційні системи. Інформаційні системи. 
Апаратна і програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія. Апаратна і програмна складові інформаційної системи, їх взаємодія. 
Види програмного забезпечення. Види програмного забезпечення. 
Прикладне програмне забезпечення.  Прикладне програмне забезпечення.  
Поняття про ліцензії на програмне забезпеченняПоняття про ліцензії на програмне забезпечення

Інформаційні системи
Апаратна складова
Програмна складова
Сервісні програми
Прикладні програми
Ліцензія та типи ліцензій

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Інформаційні системи

Інформаційна система — це си-
стема, яка здійснює або в якій 
відбуваються інформаційні про-
цеси: пошук, збирання, зберіган-
ня, передавання й опрацювання 
інформації.

В інформаційній системі відбуваються такі процеси:
	ª введення інформації, отриманої з джерел інформації;
	ª опрацювання (перетворення) інформації;
	ª зберігання вхідної і опрацьованої інформації;
	ª виведення інформації, призначеної для користувача/
користувачки;
	ª відправка / отримання інформації мережею.

Повторимо

Сучасна інформаційна система складається з апаратної та 
програмної складових.

2Інформаційні системи та мережі Розділ



42 43

Інформаційні системи та мережі

42 43

Апаратна складова (Hardware) — це комплекс технічних 
засобів, до яких входять пристрої опрацювання і зберіган-
ня даних, пристрої введення і виведення, засоби комуні-
кації.

За способом отримання

Інформаційні процеси Властивості інформації

візуальна

аудіальна

нюхова

смакова

тактильна

За способом подання

пошук

отримання

зберігання

захист

опрацювання

передача

знищення

актуальність

повнота

достовірність

об’єктивність

корисність

доступність

зрозумілість

текстова

графічна

звукова

комбінована

умовні
жести

Класифікація інформації

Software

Програмне забезпечення (Soft ware) — це загальний тер-
мін для різних видів програм, які використовують для ро-
боти за комп’ютерами та пов’язаними з ними пристроями.

Інформація — будь-які відомості та/
або дані, що можуть бути збережені 
на матеріальних носіях або відобра-
жені в електронному вигляді.

Дані — це інформація, подана у фор-
малізованому вигляді, прийнятно-
му для обробки автоматичними за-
собами за можливої участі людини.

текстові

звукові графічні

відеодані числові

2 Hardware
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Апаратна складова

Апаратна складова комп’ютера

Пристрої введення/  
виведення інформації

Системний 
блок

Засоби комп’ютер-
ного зв’язку

Пристрої введення — це пристрої, які необхідні для 
введення даних до комп’ютера під час його роботи.

Системний блок призначений для використання у 
складі персонального комп’ютера і до нього вже під’єд-
нуються монітор, пристрої введення та перифе рійні 
пристрої. Архітектура системного блоку модуль-
на, що дозволяє, за необхідності, переконфігурува-
ти комп’ютер, додавати або посилювати компоненти. 
Системний блок не є обов’язковою складовою в сучас-
них комп’ютерах.
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Пристрої введення-виведення використовуються лю-
диною (або іншою системою) для взаємодії з комп’юте-
ром. Наприклад, клавіатури і миші — спеціально роз-
роблені комп’ютерні пристрої введення, а монітори та 
принтери — комп’ютерні пристрої виводу.

Пристрої виведення інформації — периферій ні при-
строї для виведення інформації (результати роботи 
комп’ютера). Найчастіше пристрої виведення інфор-
мації виводять інформацію через звук і візу ально.

Комп’ютерна мережа — система зв’язку між двома чи 
більше комп’ютерами.

Лептоп

Смартфон

Принтер

Комп’ютер

РоутерМодемІнтернет
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Портативний комп’ютер ще можна назвати – перенос-
ний. Відрізняються від настільних габаритами і вагою 
в меншу сторону і більш ємними батареями, що зрозу-
міло, адже його потрібно носити з собою.

Кишенькові персональні комп’ютери і смартфони 
— відносяться до виду портативних (переносних) ПК. 
Відмінні риси – маленький розмір і великий запас 
часу автономної роботи акумулятора. Засіб введення 
або сенсорний екран, або висувна клавіатура.

Ноутбук

Кишеньковий 
персональний комп’ютер

Смартфон Мікрокомп’ютер

Нетбук

Планшетний 
ноутбук  

та планшети

Настільні комп’ютери (десктопи) — відносяться до виду 
стаціонарних ПК. З назви зрозуміло, що це пристрої, 
які встановлені і працюють на столі і не переносяться 
в процесі роботи. Як правило, представники цієї групи 
високопродуктивні потужні пристрої. Складаються з 
системного блоку (прямокутна коробка), до якого під-
ключаються монітор, клавіатура і миша.

Стаціонарний 
комп’ютер

Неттоп

Моноблок
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Введення інформаціїВведення інформації

 Маніпулятор типу миша — один з вказівних пристро-
їв уведення, який дає змогу користувачеві через інтер-
фейс взаємодіяти з комп’ютером.

 Клавіатура — сукупність розміщених у певному порядку 
клавіш пристрою, що використовується для введення і 
редагування даних, а також керування виконанням ок-
ремих операцій.

 Джойстик — пристрій-рукоятка керування у відеоіграх: 
важіль на підставці, який можна відхиляти у двох пло-
щинах. На важелі можуть бути різного роду гашетки і 
перемикачі. Словом «джойстик» в побуті називають ва-
жіль управління.

 Вебкамера — цифрова відео- чи фотокамера, яка має 
можливість в реальному часі фіксувати зображення, 
призначені для подальшої передачі по мережі Інтер-
нет.

 Мікрофон — прилад, що перетворює звукові коливання 
на електричні та застосовується для передачі звукових 
коливань на велику відстань. Мікрофони використову-
ються у багатьох пристроях, таких як телефони і магні-
тофони, у звукозапису та відеозапису, на радіо і теле-
баченні, для радіозв’язку, а також для ультразвукового 
контролю та вимірювання.
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 Сканер — пристрій, що аналізуючи певний об’єкт, ство-
рює його цифрове зображення. Процес отримання тако-
го зображення називають скануванням.

На моніторі у вигляді текстової та графічної інформа-
ції відтворюються результати роботи комп’ютера. Крім 
того, на моніторі відображуються елементи керуван-
ня, які користувач може вибрати за допомогою миші 
та активізувати у такий спосіб певну дію (ініціювати 
виконання команди видалити фрагмент тексту тощо).

Графічний планшет або Дігітайзер — периферійний 
пристрій планшетного типу, призначений для створен-
ня, введення та редагування цифрової інформації у 
графічній формі.

 Геймпад або ґеймпад — пристрій введення для двох рук, 
який використовується для керування ігровим проце-
сом, наприклад на гральній консолі. Геймпади можуть 
бути як дротовими так і бездротовими, універсальними 
чи тільки для одного типу пристроїв (однієї консолі).
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Виведення інформаціїВиведення інформації

 Мультимедійні проєктори призначені для паралель-
ного відображення зображення на виносному екрані, 
інтерактивній дошці.

   Майже кожний сучасний персональний комп’ютер об-
ладнано звуковими колонками, призначеними для 
відтворення звуку. Таких колонок може бути від 2 до 8. 
Колонки бувають пасивні та активні. 

 Навушники — пристрій для відтворення звукової інфор-
мації персонально.

 Принтер дає змогу вивести результати роботи комп’юте-
ра на папір чи прозору плівку. 

 Сьогодні найпоширенішими є принтери двох типів: 
струменеві (як правило, їх використовують для кольо-
рового друку) та лазерні (використовуються частіше 
для чорно-білого друку).
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Програмна складова

Програмна складова комп’ютера

Прикладне програмне 
забезпечення

Інструментальні 
засоби

Прикладне програмне забезпечення — це програми, 
що призначені для реалізації конкретних задач опра-
цювання даних, які користувач розв’язує в ході своєї 
діяльності.

Системне програмне  
забезпечення

Сервісні програми — це допоміжні інструменти, що 
розширюють та доповнюють функції операційних 
систем.  

Програми загального користування. Комплекс про-
грам, які широко використовуються серед різних ка-
тегорій користувачів. Най відомішими серед них є 
текстові редактори, графічні редактори, елект ронні 
таблиці та системи управління базами даних.

Програми спеціального користування — це програ-
ми, за допомогою яких користувач може вирішувати 
свої інформаційні завдання, не вдаючись до програ-
мування.

Системи програмування — це системи для розробки 
нових програм на конкретній мові програмування.

Інструментальні системи — це комплексні програмні 
рішення для розробки програмного забезпечення.
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Описати її роботу можна так:

	ª ОС розпізнає та обробляє команди, що надходять з 
клавіатури;
	ª керує роботою дисків, готує інформацію для виведен-
ня на екран монітора чи на принтер;
	ª розподіляє ресурси між різними завданнями, що ви-
конуються;
	ª також узгоджує роботу периферійних пристроїв;
	ª підтримує діалог із користувачем.

Операційна система — це набір 
програм, призначених для забез-
печення взаємодії всіх пристроїв 
комп’ютера і виконання користува-
чем різних дій.

Екскурс в історію. Історія становлення ОС Wndows
На початку появи персональних комп’ютерів операційна 

система була відома як DOS (Дискова операційна система) та 
її варіанти. 

На момент першого релізу Windows була далека від повно-
цінної операційної системи, яка нам сьогодні добре знайома. 
Раніше це було просто «операційне середовище» для MS-DOS.

7. 2006 Windows Vista
8. 2009 Windows 7
9. 2012 Windows 8
10. 2015 Windows 10
11. 2021 Windows 11

1. 1981 MS-DOS
2. 1990 Windows 3
3. 1995 Windows 95
4. 1998 Windows 98
5. 2000 Windows Me, Windows 2000
6. 2001 Windows XP
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Графічний інтерфейс характеризується такими особливос-
тями:
	ª уся робота з програмами, файлами і документами відбу-
вається у вікнах;
	ª програми, файли, документи, пристрої та інші об’єкти по-
дані у вигляді значків;
	ª якщо їх відкрити, вони перетворюються на вікна;
	ª усі дії з об’єктами здійснюються за допомогою меню, що 
стає основним елементом керування, маніпулятор (миша) 
виступає в ролі головного засобу керування.

Комп’ютер завжди працює під керуванням програм.
У розділі «Пуск» знаходяться повзунки-перемикачі:
	ª Показу рекомендацій. При включенні цієї опції система 
буде іноді давати Вам «корисні поради» для допомоги у 
вивченні Windows.
	ª Показу найбільш часто використовуваних додатків для 
швидкого переходу до останніх документів, вкладок бра-
узера і т. д.

Графічний інтерфейс здійснює взаємозв’язок між 
комп’ютером і його користувачем за допомогою графіч-
них елементів (вікон, значків, ярликів, меню, кнопок, 
списків тощо).
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	ª Показу нещодавно доданих додатків.
	ª Перемикання Пуску в повноекранний режим.
	ª Показу останніх відкритих елементів в самому Пуску і на 
панелі завдань.

Меню Пуск — елемент інтерфей-
су користувача, що використовуєть-
ся в Microsoft Windows, починаючи з 
Windows 95, та в деяких інших опера-
ційних системах. Це меню головним 
чином забезпечує доступ до встанов-
лених на комп’ютері програм, нала-
штувань операційної системи та керу-
вання сеансами роботи.

Весь набір плиток, установлений за 
замовчуванням, рідко буває потрібен 
користувачу. Як змінити відображен-
ня плиток меню Пуск в Windows 10 
«під себе»? Ось які можливості надає 
система:

	ª Переміщати плитки по вільному простору меню (точні-
ше, на його правій частині).
	ª Створювати групи плиток і давати кожній групі назву.
	ª Вибирати розмір плитки — великий, середній, дрібний 
або широкий. 
	ª Видаляти плитки з меню Пуск.
	ª Створювати користувальницькі плитки.

Меню «Пуск»
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Сервісні програми

Диспетчери файлів (файлові менеджери) — за їх до-
помогою виконується більшість операцій по обслугову-
ванню файлової структури копіювання, переміщення, 
перейменування файлів, створення каталогів (папок), 
знищення об’єктів, пошук файлів та навігація у файло-
вій структурі.

Засоби стиснення даних (архіватори) — призначені 
для створення архівів.

Програми інсталяції (встановлення) — призначені 
для контролю за додаванням нового програмного за-
безпечення.

Засоби комунікації — дозволяють встановлювати з’єд-
нання з віддаленими комп’ютерами.

Засоби перегляду та відтворення — програми для пе-
регляду (у випадку тексту) або відтворення (у випадку 
звуку або відео) даних.

Засоби комп’ютерної безпеки — до них відносяться за-
соби пасивного та активного захисту даних від пошко-
дження, несанкціонованого доступу, перегляду та змі-
ни даних.

Класифікація сервісних 
програмних засобів

Диспетчери файлів 
(файлові менеджери)

Засоби стиснення да-
них (архіватори) 

Програми інсталяції 
(встановлення)

Засоби комунікації

Засоби перегляду та 
відтворення

Засоби комп’ютерної 
безпеки
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Прикладні програми

Текстові процесори

Табличні процесори

Класифікація прикладних 
програмних засобів

Текстові процесори — Microsoft Word, WordPad, Блокнот, 
OpenOffice.org Writer та ін.

Табличні процесори — Microsoft Excel, Open Office Calc, 
IBM Lotus Symphony тощо.

Системи ілюстративної і ділової графіки — Corel Draw, 
PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Macromedia 
Flash, QuarkXPress.

Системи управління базами даних — MySQL, Microsoft 
SQL Server 2008, Paradox, Microsoft Access, Oracle та ін.

Програми створення презентацій — Microsoft Power 
Point, Quick Slide Show, MySlideShow та ін.

Програми розпізнання символів — Scanitto Pro, Fine Reader.

Ліцензія та типи ліцензій

Ліцензія на програмне забез-
печення — угода, яка надає 
право використовувати про-
грамне забезпечення.

Програми створення 
презентацій

Програми 
 розпізнавання символів

Табличні процесори

Системи ілюстративної 
і ділової графіки

Системи управління 
базами даних
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Відповідно до законодавства про авторське право, все роз-
роблене програмне забезпечення є захищеним авторським 
правом, а саме вихідним кодом. 

Власник/власниця ПЗ обмежує можливість копіювати, мо-
дифікувати або, навпаки, дозволяє такі дії.

Типи ліцензій на використання ПЗ

FREEWARE
Безкоштовне програмне забезпечення, яке можна вико-

ристовувати безкоштовно і яке не вимагає активації. Однак 
в призначеній для користувача угоді може бути обумовле-
но, що наданий продукт безкоштовний тільки для особисто-
го і некомерційного використання.

DEMOWARE
Програмне забезпечення, яке 

служить для демонстрації мож-
ливостей програми. 

TRIALWARE
Вид ліцензії на ПЗ, який також як і Demoware вико-

ристовується для демонстрації роботи платних програм.

OPEN SOURCE
Є безкоштовним вільним програмним забезпеченням 

з відкритим вихідним кодом. Користувач/користувачка 
може копіювати, поширювати, вивчати роботу програм, 
модифікувати і змінювати вихідний код, використовува-
ти ці програми в комерційних цілях. 



56 57

Інформаційні системи та мережі

ADWARE
Цей тип програмного забезпечення, яке може бути як 

платним, так і безкоштовним, але відмітною його рисою 
є наявність реклами в інтерфейсі або на стадії установки 
програми. Adware програми можуть містити в собі кілька 
видів реклами.

DONATION WARE
Програмне забезпечення категорії Donationware може 

бути використано на безоплатній основі, але розробники 
приймають пожертви, або для отримання прибутку або 
для підтримки проєкту, сума може бути фіксованою або 
на розсуд користувача. Даний вид ліцензування можна 
віднести до категорії безкоштовно, оскільки на надане ПЗ 
немає обмежень на функціональність або використання, 
а пожертва не є обов’язковою умовою.

Комерційне програмне забезпечення
Програмне забезпечення, створене з 

метою отримання прибутку від його ви-
користання іншими, наприклад, шля-
хом продажу примірників.

Програми з такою ліцензією часто 
відрізняються тим, що розробник не ви-
пускає навіть пробні версії.

Найважливішою особливістю комерційних програмних 
продуктів є підтримка великих компаній,  зацікавлених у по-
ширенні свого програмного продукту. 
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Практична роботаПрактична робота

Завдання 1.Завдання 1. Створіть файли та папки на Робочому столі:

Завдання 2. Завдання 2. 
	ª У папці «Інформатика» створіть такі папки:

Папка «Проєкти в текстовому редакторі»
Папка «Проєкти в редакторі презентацій»
Папка «Додаткові проєкти»

Завдання 3. Завдання 3. У папку «Українська література» завантажте з 
мережі Інтернет 5 зображень українських письменників.

Завдання 4. Завдання 4. У папці «Зарубіжна література» створіть 2 тек-
стових документа (пусті): 
	ª Текстовий документ «Твір за романом Стівенсона «Ост-
рів скарбів»
	ª Текстовий документ «Твір за байкою Езопа «Вовк та ягня»

Завдання 5. Завдання 5. У папці «Українська мова» створіть 2 презента-
ції (пусті):
	ª Презентація «Фразеологізми української мови»
	ª Презентація «Сленг в українській мові» 

Ваше прізвище та ім’я

Інформатика
Українська 
література

Зарубіжна 
література

Українська 
мова

Частина 1



59

Інформаційні системи та мережі

Частина 2

Завдання.Завдання. В папці «Інформатика» створіть презентацію 
«Приклади прикладного програмного забезпечення»«Приклади прикладного програмного забезпечення»

Структура презентації:
	ª Титульний слайд (назва презентації, інформація про 
автора, кілька зображень)
	ª текстові процесори
	ª табличні процесори
	ª системи ілюстративної і ділової графіки
	ª програми створення презентацій
	ª останній слайд («Дякую за увагу»)

Збережіть на Робочий стіл та надішліть на електронну пош-
ту своєму вчителеві.

Сполучення клавіш з використанням клавіші Windows. 
Сполучення клавіш працюють в ОС Windows.

Windows  Відкриття або закриття меню  
  «Пуск».

Windows   +  D  Відображення чи приховування  
  робочого стола.

Windows   +  E  Відкриття файлового провідника.

Windows   +  M  Згортання всіх вікон.

Windows   +  S  Відкриття області пошуку.

Windows   +  T  Перемикання між програмами  
  на панелі завдань.

Windows   +  V  Відкриття буфера обміну.
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Інтерактивні ігри в ґаджеті або ПКІнтерактивні ігри в ґаджеті або ПК

Домашнє завданняДомашнє завдання

	ª Типи ліцензій.
	ª Класифікація сервісних програмних засобів. 
	ª Пристрої введення та виведння інформцаії.
	ª пристрої ПК.
	ª різновиди ПК.

Перевірка знаньПеревірка знань

Здійснити пошукову роботу на тему «Найпопулярніші 
операційні системи в світі».

Результати пошукової діяльності продемонструвати в пре-
зентації. Використати редактори презентацій MS  PowerPoint 
або Google презентації.

Зберегти презентацію та надіслати електронним листом 
своєму вчителеві. 

F5 — оновлення активної вкладки

Масштабування за допомогою комбінації  
клавіш клавіатури у браузерах

Ctrl + «+» , Ctrl + колесо миші вгору — Збільшити.

Ctrl + «–» , Ctrl + колесо миші вниз — Зменшити.

Ctrl + 0  — Повернути вихідний масштаб.

F11  — Повноекранний режим.
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Глобальна мережа Інтернет та її сервіси.Глобальна мережа Інтернет та її сервіси.
Хмарні сервіси для зберігання даних.Хмарні сервіси для зберігання даних.
Рівні й способи доступу. Рівні й способи доступу. 
Колективна робота з документами в ІнтернетіКолективна робота з документами в Інтернеті

Тема 6Тема 6

Комп’ютерна мережа
Браузер
Хмарні сервіси
Параметри доступу
Рівні доступу
Відкриття доступу

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Кл
ю

чо
ві

 поняття

Комп’ютерна мережа

Пристрої з’єднуються в мережу за допомогою спеціального 
мережевого обладнання. З’єднання може бути бездротовим 
або кабельним.

Найбільш поширені бездротові з’єднання:

	ª Wi-Fi
	ª Bluetooth
	ª Мобільний інтернет

Провайдер (від англ. provider 
— постачальник) — це орга-
нізація, що надає послуги, 
пов’язані з доступом до гло-
бальної ме режі.

Пригадай, що таке комп’ютерна мережа.
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Комп’ютерні мережі бувають:

Персональні 
(Personal area 

networks — PAN)

Локальні 
(Local area 

networks — LAN)

Глобальні
(Wide area  

networks — WAN)

Персональна мережа — це мережа, побудована 
«навколо» людини. Такі мережі покликані об’єднува-
ти усе персональне електронне обладнання користу-
вача. Такими стандартизованими мережами в наш 
час є Bluetooth, ZigBee, Piconet.

Локальні мережі звичайно займають обсяг одного чи 
декількох поряд розташованих будинків. Кількість 
пристроїв, що складають мережу, типово не переви-
щує декількох тисяч.

Глобальні мережі розміщуються на великих геогра-
фічних просторах.  

Найкращим прикладом глобальної мережі є Internet.

Найвідомішими та найпоширенішими службами Інтерне-
ту вва жають всесвітню павутину WWW (world wide web) та 
електро нну пошту.



62 63

Інформаційні системи та мережі

Всесвітня павутина Web (з англ. web — павутина), або 
WWW — це найвідоміша і найбільш популярна служ-
ба Інтернету. WWW — це сховище взаємопов’язаних 
електронних документів і засоби доступу до них. Ці 
документи можуть містити текст, графіку, мультиме-
дійні об’єкти тощо.

Електронна пошта — засіб обміну повідом леннями, 
який нага дує роботу звичайної пошти, але значно пе-
реважає її за швид кістю доставки повідомлень.

Всесвітня 
павутина 

Web Електронна
пошта

Вебфорум

Вікі

Розмова 
в мережі, 
або IRC

Служби Інтернету

Вебфорум — це місце для спілкування учасників ін-
тернет-спільнот. Зазвичай форуми є тематичними, 
оскільки пропону ють фіксований набір тем для обго-
ворення. Спілкування відбувається в режимі, коли 
часу для відповіді достатньо. Форуми часто вико-
ристовують для проведення різних консультацій, об-
міну досвідом.

Вікі — це вебсайт, структуру та вміст якого можуть змі-
нювати користувачі. Найбільший та найвідоміший 
вікісайт — Вікіпедія (інтернет-енциклопедія).

Розмова в мережі, або IRC (Internet Relay Chat) — 
спілкування спів розмовників шляхом уведення тек-
сту з клавіатури. Найбільш відомі програми для обмі-
ну такими повідомленнями — це Viber, Skype тощо. 
Передаватися можуть текстові повідомлення, зву кові 
сигнали, графічні зображення та відео.

FTP
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FTP (File Transfer Protocol — протокол передавання 
файлів) — пере давання програм і файлів даних між 
комп’ютерами глобальної мережі.

Мобільний інтернет — це спосіб бездротового доступу 
до Інтернет. В першу чергу такий доступ надає або-
ненту свободу дій і мобільність — можливість вико-
ристовувати Інтернет на смартфоні та роздавати Ін-
тернет на пристрої.

Переваги використання мобільного Інтернету сьогодні вже 
більш ніж очевидні.
	ª доступність практично по всій території України
	ª доступ до мережі там, де  інші варіанти підключення  від-
сутні
	ª можливість роздавати Інтернет друзям.

WI-FI — технологія бездротової локальної мережі з при-
строями на основі стандартів IEEE 802.11. Логотип 
WI-FI є торговою маркою WI-FI ALLIANCE.

Wi-Fi Direct дозволяє комп’ютерам і порта-
тивним ґаджетам зв’язуватися один з одним 
без дротів, без використання маршрутизато-
рів і точок доступу. Тобто з’єднання встанов-
люється так само просто, як через Bluetooth.
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Браузер

Браузер — це програма, що дозволяє переглядати веб-
сторінки на комп’ютері.

Піктограми найпоширеніших браузерів

Основна мета браузера — перевести код, за допомогою 
якого створено вебсайт, у текст, графіку вебсторінок, які ми 
звикли бачити сьогодні.

Слово «браузер» походить від англійського слова browse, що 
означає «гортати». Цю назву програма отримала за кордоном 
ще до виникнення системи World Wide Web у той час, коли, 
окрім тексту, переглядати в мережі було нічого, і користувачі/ 
користувачки «гортали» сторінки на екранах комп’ютерів. 

Google Chrome — це безкоштовний браузер, розробле-
ний компанією Google.

Типово інтерфейс Google Chrome має кнопки:

	назад ;  	уперед ; 

	відновити / зупинити завантаження ;

	додати поточну сторінку в закладки ; 

	перейти на головну сторінку (додому) .

1 2 3 4

1. Дозволяє повернутись 
на попередню сторінку, 
з якої ми перейшли;
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2. відповідно після повернення стане активна друга кно-
пка, що дозволить нам повторно перейти на останню 
сторінку;

3. кнопка Оновити повторно завантажує сторінку;
4. дана кнопка переносить нас на сторінку, яку ми вста-

новили як домашню.

вкладки

голосове 
повідомлення

налаштування

головна
сторінка

пошуковий
рядок

обліковий
запис

Будова вікна 
браузера в 
смартфоні

Мобільний браузер — вебоглядач, 
призначений для використання 
на таких пристроях, як смарт-
фон або КПК. Мобільні браузери 
оптимізовані так, щоб показува-
ти сторінку найбільш ефективно 
для маленьких екранів порта-
тивних при строїв.

створити 
закладку
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Хмарні сервіси

Хмарні сервіси — це сервіси, 
пов’язані з наданням корис-
тувачам постійного доступу до 
віддалених інтернет-ресурсів 
(серверів, сховищ тощо).

Хмарні сервіси для зберігання даних

Dropbox — файлообмінник та синхронізатор файлів від 
компанії Dropbox Inc. Сервіс дає можливість отрима-
ти посилання до будь-якого файлу.

Google Диск — сховище даних, яке належить компанії 
Google Inc., що дозволяє користувачам зберігати свої 
дані на серверах у хмарі і ділитися ними з іншими 
користувачами в Інтернеті.

OneDrive — це файловий хостинг, що надається компа-
нією Майкрософт як частина набору онлайн-послуг. 
Він дозволяє користувачам зберігати файли.

Google – це компанія, що займається технологіями Ін-
тернету, яка управляє найпопулярнішою у світі по-
шуковою системою, яку також називають Google. Ок-
рім того, що компанія пропонує десятки вебпрограм 
та служб, Google також володіє Youtube і Blogger.

Параметри доступу
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Google також є власником 
платформи Android, найпопу-
лярнішої мобільної операцій-
ної системи для смартфонів та 
планшетів.

День народження Google –  
4 вересня 1998 року.

Google Drive включає 
Google Документи,  
Таблиці та Презен-
тації, офісний пакет, 
який дозволяє спіль-

но редагувати до-
кументи, електронні 
таблиці, презентації, 
малюнки, форми, і 

багато іншого

Поширювати файли та папки 
за допомогою команди  

“Відкрити доступ” та надава-
ти дозволи різного рівня для 

співавторів

Сервіс безкоштов-
ний, має україно-
мовний інтерфейс

Google пропонує всім користува-
чам початкові 15 Гб онлайн-про-

стору для зберігання, що  
доступний для трьох найбільш 

використовуваних послуг: Google 
Drive, Gmail, фотографії на Google

Доступ до файлів з 
будь-якого місця. 

Розмістіть файли на 
Диску Google,  

і ви зможете отри-
мувати доступ до 
них із настільного 

комп’ютера, мобіль-
ного телефону або 
планшетного ПК

Google диск

Інструменти Google

Пошукова система Google. Google 
Search або Google — найбільша пошу-
кова система, що належить корпорації 
Google Inc.
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Карти Google (Google Maps) — безкош-
товний картографічний сервіс. Допомо-
же визначити ваше місцезнаходження, 
дороги для велосипедистів/велосипеди-
сток, ґрунтові/неасфальтовані доріжки, 
затори, дослідити нові місця та ін.

Ютуб (YouTube) — популярний відео-
хостинг, що надає послуги з розміщення 
відеоматеріалів.

Google Фото (Google Photos) — сервіс, 
призначений для зберігання, упоряд-
кування та демонстрації ваших фото та  
відео.

Контакти Google (Google Contacts) — 
дають можливість зберегти імена, елек-
тронні адреси, номери телефонів та інші 
дані.

Диск Google (Google Drive) — хмарне схо-
вище даних Google надає всім користу-
вачам/користувачкам безкоштовні 15 ГБ 
онлайн-простору.

Google Календар (Google Calendar) — 
сервіс для планування зустрічей, подій, 
справ із прив’язкою до календаря. Мож-
ливе спільне використання календаря 
групою користувачів.

Доступ до файлів
Документи, збережені на хмарно-

му диску, можуть бути опрацьовані 
будь-якими користувачами, які ма-
ють до них доступ.

Замість того, щоб надсилати фай-
ли між співавторами, Ви можете вно-
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сити зміни та пропозиції одночасно, як ніби всі Ви на одному 
комп’ютері в режимі реального часу. Єдина відмінність поля-
гає в тому, що кожна людина має свій власний курсор введення 
тексту для використання на своєму персональному комп’ютері.

Параметри доступу
За допомогою параметрів доступу можна визначити, яким 

чином користувачі/користувачки зможуть отримати доступ до 
ваших файлів, папок і документів Google.

Загальнодоступні документи і файли можуть бути 
включені в результати пошуку, і відкрити їх зможе 
будь-який користувач/користувачка, який знайде їх 
адресу. Крім того, включивши відповідні параметри, 
Ви можете дозволити всім користувачам/користувач-
кам, які знайдуть документ, змінювати його і дода-
вати коментарі. Такий вид доступу рекомендується, 
коли необхідно поширити якусь інформацію.

Користувачі/користувачки, у яких є посилання. Пе-
реглянути документ, файл або папку зможуть тільки 
користувачі/користувачки, які знають їх точний URL. 
Якщо ще вибрати параметр «Змінювати може будь-
який користувач/користувачка», то будь-який корис-
тувач/користувачка, що знає URL документа, зможе 
його редагувати. Вхід в систему не потрібно, тому чи-
тачі та редактори можуть бути анонімними.

 Налаштування Користувачі, у яких є посилання рекомен-
дується в тих випадках, коли доступ до інформації не-
обхідно надати великій групі людей, при цьому вміст 
документа не є конфіденційним.

Особистий (всім, кому дано дозвіл). Коли Ви створю-
єте документ, доступ до нього є тільки у Вас.  Якщо 
потрібно, Ви можете надати доступ до нього і іншим 
людям. Будь-який користувач/користувачка, який 
намагається відкрити документ, повинен буде увійти 

Рівні доступу



70 71

Інформаційні системи та мережі

Якщо Ви створили, синхронізували або завантажили доку-
мент, то Ви є його власником.

Рівні доступу до Google документа
У Google Диску передбачено кілька рівнів спільного доступу 

до файлів, папок і документів Google.

Читач:

	ª Перегляд файлів, папок і документів Google.
	ª Завантаження файлів і синхронізація з іншими пристро-
ями.
	ª Створення копій в Диску Google.

 Коментатори   (тільки документи та презентації Google):

	ª Написання коментарів до документів і презентацій Google.
	ª Перегляд документів і презентацій.
	ª Завантаження документів і презентацій на комп’ютер і 
їх синхронізація з іншими пристроями.
	ª Створення копій документів і презентацій в Google Диску.

в свій аккаунт Google, щоб підтвердити право досту-
пу до нього. Варіант доступу Особистий краще вико-
ристовувати, якщо Ви хочете відкрити доступ до фай-
лу для невеликого кола людей.
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Редактори:

	ª Редагування документів, таблиць, презентацій і малюн-
ків Google (тільки Документи Google).
	ª Запрошення і видалення інших співавторів (тільки якщо 
власник файлу надав редакторам такий дозвіл).
	ª Завантаження файлів і синхронізація з іншими пристро-
ями.
	ª Перегляд списку інших співавторів.
	ª Створення копій в Google Диску.
	ª Завантаження й вилучення версій файлів (тільки син-
хронізовані і завантажені файли) .
	ª Додавання та видалення елементів з папки.

Відкриття доступу

У правому верхньому кутку оберіть кнопку Поділитися. 

Додайте електронні адреси користувачів.

Оберіть рівень доступу до файла.

1

2

3
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Якщо в адресному рядку форми доступу зазначити електро-
нні адреси, то адресати  отримають автоматичний лист-пові-
домлення про те, що їм надано доступ до файла  або дізнають-
ся про це, увійшовши до свого Google-диску.

Також доступ до файла (папки) можна надати, використав-
ши команду Отримати посилання для доступу.

У правому верхньому кутку обрати кнопку Поділитися.

Обрати в налаштуванні Загальний доступ та у випа-
даючому списку  Усі користувачі, які отримали поси-
лання. 

Вибрати відповідний рівень доступу до об’єкта.

1

2

3
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Видалити об’єкт або скасувати спільний доступ може тіль-
ки власник цього об’єкта.

Документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, 
розміщуються на Google Диску в розділі Відкриті для мене.

Коментування
Виділіть мишею текст, до якого хочете залишити коментар, 

після чого клацніть правою кнопкою миші та виберіть опцію 
«Коментувати».

Текст пофарбується в жовтий, а поруч з’явиться текстове 
поле для коментаря. Після завершення потрібно натиснути 
блакитну кнопку Коментувати.

На мобільному ґаджеті у програмі Google Документи необхід-
но також виділити текст для коментування, після чого клац-
нути на кнопку Додати коментар із меню, що з’явиться. Після 
введення тексту необхідно клацнути блакитну галочку в пра-
вому верхньому кутку. 
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Запропонувати зміни

Якщо Ви є власником документа і бажаєте, щоб співав-
тори пропонували змінити файл (замість того, щоб реда-
гувати їх безпосередньо), Ви можете встановити дозвіл на 
доступ до Пропонування.

Це дозволяє іншим редагувати документ, не турбую-
чись про те, що інші працюють у Вашому файлі.
Коли співавтор вносить зміни, власник отримує повідом-

лення електронною поштою щодо запропонованого редагу-
вання і може зберегти або відхилити зміни.

Останні зміни в документі
Документи Google відстежують усі зміни, що відбуваються  

в документі, і об’єднують їх у періоди, не допускаючи безладу.
Ви можете переглянути спи-

сок усіх останніх змін, натиснув-
ши Файл>Історія версій>Переглянути  
історію версій.

Також можна повернути файл 
до будь-якої з попередніх версій, 
перелічених в історії, клацанням 
миші.
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Практична роботаПрактична робота

Попередньо скопіюйте Google документ на свій 
Диск та додайте електронні адреси учнів з правом 
редагування.

Примітка для вчителя/вчительки

Частина 2
Завдання.
	ª Відкрити Google  документ з номером Вашої групи; 
	ª Залишити мінімум 3 коментарі з цікавими фактами 
про видатну персону IT (відповідно до теми документа).

Група 1      Група 3

Група 2    Група 4 

Група 4 https://cutt.ly/LNdSrg8 

Примітка для вчителя/ вчительки

	ª Попередньо завантажити документи на свій Google диск.
	ª Поділити учнів/учениць на групи по 3-4 учні. 
	ª Надати доступ на електронну адресу учнів/учениць з рів-
нем доступу — може коментувати.

Частина 1
1. Напишіть своє ім’я в стовпці.
2. Здійсніть пошукову діяль-

ність за допомогою мережі 
Інтернет та втавте відповіді у 
відповідний стовпець.
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Інформаційні системи та мережі

Домашнє завданняДомашнє завдання

	ª Параметри доступності. 
	ª Рівні доступу до Google документа.
	ª Будова вікна Google Chrome.
	ª Сервіси Google. 

Перевірка знаньПеревірка знань

На Вашому Google диску створити Google документ. Здійс-
нити пошукову діяльність на тему  “Чому пошукова система 
Google носить таку назву?”.

Надати доступ з правом коментування на електронну ад-
ресу вчителя/вчительки.

Інтерактивні ігри в ґаджеті або ПКІнтерактивні ігри в ґаджеті або ПК

Комбінації клавіш для роботи з вкладками
Ctrl  + 1   -  8  —  Перемикання на вкладку, положення якої   

    на панелі вкладок відповідає натиснутій   
    вами цифрі.

Ctrl  + 9       —  Перемикання на останню вкладку незалежно  
    від її номера.

Ctrl  + Tab      —  Переключення на наступну вкладку, тобто   
    на одну вправо.

Ctrl  + Shift + Tab   — Переключення на попередню вкладку,  
   тобто на одну вліво.

Ctrl  + W  , Ctrl  + F4 — Закрити поточну вкладку.

Ctrl  + Shift  +  T      —  Відкрити повторно останню закриту   
     вкладку.

Ctrl  + T   — Відкрити нову вкладку.

Ctrl  + N   — Відкрити нове вікно браузера.
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