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1.  Вступ 

В складі персонального комп’ютера (ПК) об’єднані пристрої з 

різною швидкістю роботи, засновані на різних фізичних принципах, 

спроектовані і виготовлені за різними стандартами та  з різними 

кодуваннями і рівнями сигналів. 

Операційна система (ОС) – складний набір проґрам, які 

керують роботою всіх пристроїв ПК та узгоджують їх між собою. 

Тільки з допомогою операційної системи сукупність з’єднаних між 

собою компонентів ПК перетворюється в єдину систему для 

розв’язування широкого кола різноманітних обчислювальних та 

інших задач.  

Основні функції операційної системи та системного 

проґрамного забезпечення: 

� запуск та забезпечення роботи прикладних проґрам; 

� перевірка справності (тестування) всіх підключених пристроїв та 

працездатності всієї системи в цілому;  

� організація зберігання великих обсягів інформації у вигляді файлів 

(проґрам, документів) на різноманітних носіях (дисках); 

� виконання операцій з дисками - форматування, сканування – 

пошук та виправлення помилок, копіювання, впорядкування - 

дефрагментація ; 

� виконання операцій з файлами - пошук, копіювання, переміщення, 

перегляд, знищення,  стискання; 

� виконання операцій з папками (каталогами файлів) – створення, 

пошук, копіювання, переміщення, перегляд, знищення; 

� організація діалогу з користувачем в текстовому чи ґрафічному 

режимі – виведення в зручній для сприйняття формі всієї необхідної 
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інформації та можливість задавати команди звичним і простим 

способом;   

� організація спілкування та спільної роботи декількох комп’ютерів, 

об’єднаних в мережі; 

� забезпечення доступу та ефективної роботи в Internet. 

Після вмикання комп'ютера тільки після завантаження 

операційної системи можна запускати прикладні проґрами і  

виконувати операції з файлами. 

Історично першими для IBM-сумісних комп’ютерів  були 

операційні системи MS DOS (Microsoft Disk Operating System) з 

номерами (версіями) від 1.0 до 6.22. Сучасне сімейство операційних 

систем для ПК фірми Microsoft було започатковане в 1995 році 

системою  MS Windows 95. Вдосконалені і доповнені версії отримали 

торгові назви MS Windows 98, MS Windows Me (Millenium). Для 

забезпечення надійної роботи центральних комп’ютерів в мережах 

(серверів) паралельно з вище названими  розроблялось сімейство ОС 

MS Windows NT, які забезпечують резервне дублювання, захист 

інформації  та роздільний доступ різних користувачів до проґрам та 

даних. Професійні версії цих систем – МS Windows 2000 та 

МS Windows XP були доповнені “розважальними” мультимедійними 

елементами, характерними для розрахованих на одного користувача 

систем Windows_95/98/Me і  активно рекламувались для використання 

на  “домашніх” комп’ютерах. На зміну МS Windows XP прийшли 

МS Windows Vista, МS Windows 7, МS Windows 8.1, 

МS Windows 10. Існують 32- та 64-розрядні варіанти цих систем. 

Домашні (Home) версії містять мінімальний набір засобів і є 

найдешевшими, професійні та серверні – найдорожчі. 
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2. Основні риси сімейства  ОС MS Windows 

� це багатозадачні операційні системи, які дозволяють одночасно 

працювати з великою кількістю проґрам і документів; 

� працюють в ґрафічному режимі роботи екрана, що вимагає значної 

швидкодії та системних ресурсів; 

� дружній, інтуїтивний інтерфейс, який характерний для всіх 

сучасних операційних систем, дозволяє початківцям швидко 

засвоювати команди і вивчати основні принципи роботи; більшість 

команд виконуються одинарним чи подвійним натисканням лівої 

кнопки мишки; для більш швидкої професійної  роботи можна також 

виконувати команди з допомогою комбінацій клавіш; 

� для відображення результатів роботи та керування для  кожної 

виконуваної проґрами створюється окреме вікно (звідси назва самої 

системи - Windows -вікна); всі вікна мають стандартизовані елементи,  

що спрощує роботу з проґрамами, а також прискорює створення 

нових проґрам; для вікон можна змінювати розміри, переміщувати на 

поверхні екрана, який отримав назву  Desktop (Робочий стіл); 

� всі проґрами використовують одну систему шрифтів, що значно 

спрощує виведення текстової інформації на екран та принтер; 

� разом з операційною системою надається великий набір 

стандартних проґрам, від найпростіших, таких як калькулятор, 

годинник, текстові редактори Notepad (Блокнот), WordPad, 

ґрафічний редактор Paint, до складних проґрам для роботи з 

електронною поштою і  Internet чи  універсальної проґрами для 

відтворення звукових та відео- файлів Media Player; 

� дозволяють працювати зі старим проґрамним забезпеченням в 

сеансі MS DOS чи режимі емуляції MS DOS; 
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� з допомогою Control Panel (Панелі керування) можна змінювати 

зовнішній вигляд та параметри системи в широких межах у 

відповідності зі смаком та потребами користувачів; 

� включають великий набір драйверів -  проґрам для керування 

роботою основних та різноманітних додаткових пристроїв; драйвери 

встановлюються автоматично при інсталяції системи чи підключенні 

нового пристрою;  

� оснащені детальною та розгалуженою системою довідкової 

інформації; 

� відрізняються значною кількістю недоробок та помилок, за що 

отримали іронічну назву Windows Must Die (мусить померти); 

� відсутність надійного захисту від вірусів і троянських проґрам, а 

також від зловмисників і недосвідчених користувачів;  

� можливість виправляти помилки (“латати”), оновлювати систему, 

отримувати консультації через Internet (для зареєстрованих 

користувачів).  

3.  Інсталяція (встановлювання та розгортання) 

Операційні системи MS Windows продаються на лазерному 

диску у вигляді дистрибутивів. Дистрибутив містить стиснуті файли 

власне операційної системи, великий набір драйверів для 

забезпечення роботи різних типів і марок пристроїв, рекламні 

матеріали, а також проґраму для встановлювання операційної системи  

- Setup. 

Встановлення та розгортання нової операційної системи  

виконується на новому ПК чи на  ПК з встановленою старою 

системою в такому порядку: 
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� зі спеціально підготовленої системної флешки чи лазерного диска 

завантажується операційна підсистема MS DOS ; 

� з допомогою проґрами FDISK новий жорсткий диск розбивається 

на потрібну кількість розділів -  логічних дисків (рекомендується 2-4); 

� всі нові розділи жорсткого диска форматуються з допомогою 

проґрами FORMAT; перший логічний диск C: форматується з 

перенесенням системних файлів, які відповідають підсистемі MS 

DOS; команди форматування розділів 

       format   c:/ s ↵      format   d: ↵              format   e: ↵        і т.д. 

� для прискорення інсталяції дистрибутив рекомендується 

скопіювати на жорсткий диск; 

� вийняти флешку чи лазерний диск і перезавантажити комп’ютер з 

жорсткого диска; 

� запустити проґраму Setup з дистрибутивного диска, яка керує 

подальшим процесом перевірки пристроїв та встановлення нової 

операційної системи; далі процес інсталяції при відсутності 

критичних ситуацій відбувається автоматично, користувачеві 

потрібно лише дати відповідь на декілька питань – вказати своє 

прізвище, ім’я, організацію, серійний номер дистрибутива; 

� процес інсталяції завершується завантаженням нової операційної 

системи; 

� якщо комп’ютер підключений до мережі, у властивостях папки 

Сетевое окружение потрібно вказати назву вже існуючої робочої 

групи і нове унікальне ім’я для даного комп’ютера; 

� для роботи в Internet потрібно з допомогою Панелі керування 

вказати  параметри модему і змінити властивості проґрами Internet 

Explorer, яка продається в складі операційних систем MS Windows; 
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це можна зробити самостійно або  використати проґраму Мастер 

подключения к Интернету; дані для настроювання надаються 

провайдером – організацією, яка забезпечує підключення і роботу з 

Інтернетом та електронною поштою. 

4. Основні складові та порядок завантажування  

операційної системи 

Перші операційні системи MS Windows 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.11 

завантажувались  із операційної системи MS DOS. Процесор при 

цьому переходив із реального 16-розрядного однозадачного режиму 

роботи в розширений багатозадачний 32-розрядний режим. Такий 

порядок завантаження успадкували всі наступні версії і хоч система 

MS DOS офіційно не продається, MS Windows 95 містить підсистему 

файлів MS DOS з номером 7.0, MS Windows 98/МЕ - з номером 7.1. 

Після вмикання комп’ютера першою завантажується підсистема MS 

DOS. Порядок завантаження визначається структурою (основними 

складовими) цієї системи і  включає такі етапи: 

1. Процесор автоматично зчитує і починає виконувати проґраму  

стартового модуля BIOS. Базова система введення-виведення BIOS 

(Basic Input-Output System) містить проґрами для тестування та 

керування роботою основних пристроїв і записана в мікросхемі 

постійної пам’яті на материнській платі. Процес тестування 

супроводжується морганням світлодіодів на клавіатурі, дисководах та 

інших пристроях. Найбільше часу займає тест оперативної пам’яті, 

який супроводжується відліком кілобайтів на екрані. Якщо комп’ютер 

непрацездатний  і продовження роботи неможливе, то на екран 

виводиться повідомлення про несправність або звучать відповідні 
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звукові сигнали. Після тестування і завантаження проґрам BIOS в 

оперативну пам’ять починається пошук системного диска. 

 Зауваження. Деякі віруси можуть псувати проґрами, записані в 

BIOS, і завантаження системи стає неможливим. 

2. Для завантаження операційної системи MS DOS потрібен хоча б 

один дисковод зі спеціально підготованим системним диском. Як 

правило, операційна система завантажується з першого розділу 

жорсткого диска. В деяких ситуаціях – якщо жорсткий диск новий чи 

пошкоджений – можна завантажуватись з системної флешки чи 

системного лазерного диска. В першому секторі кожного диска 

розміщується невеличка проґрама-завантажувач – Boot, яка містить 

дані про параметри диска та вказує на розташування системних файлів 

(для системних дисків).    На жорстких дисках в початкових секторах 

розміщується особливо важлива інформація – таблиця розділів MBR, 

яка містить дані про конфігурацію та розміщення логічних дисків. 

    Зауваження.  Бутові, файлово-бутові та деякі поліморфні віруси 

використовують перший сектор дисків для свого поширення.  Крім 

того багато вірусів псують, підміняють або шифрують бутовий сектор 

чи таблицю розділів.   

3.  Прочитавши Boot, комп’ютер знаходить і завантажує в 

оперативну пам’ять системні файли IO.SYS  та MS DOS.SYS.  

IO.SYS –доповнення базової системи введення-виведення BIOS; 

MS DOS.SYS – втратив своє старе значення,  містить параметри 

завантаження MS Windows:  

[Paths] 

WinDir=C:\WINDOWS 

WinBootDir=C:\WINDOWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

HostWinBootDrv=C 

[Options] 

Logo=0 

ВootDelay=0 

BootMulti=0 

BootGUI=1 

DoubleBuffer=1 

AutoScan=1 

WinVer=4.10.2222 

4. Після завантаження в оперативну пам’ять командного процесора 

COMMAND.COM, який містить проґрами для виконання основних 

команд MS DOS, на екрані з’являється командний рядок із PROMPT - 

запрошенням до роботи: 

   C:\> 

В командному рядку можна виконувати проґрами і команди 

MS DOS, набираючи їх назви на клавіатурі.  

Якщо на системному диску присутні файли AUTOEXEC.BAT і 

CONFIG.SYS, то вони виконуються автоматично. В нових версіях ОС 

ці файли втратили своє старе значення. Американські версії МS 

Windows коректно завантажуються без цих файлів, російські і 

мультинаціональні - містять команди для виклику проґрам, які 

підтримують національні символи на екрані і клавіатурі в режимі MS 

DOS.  

Після успішного завантаження підсистеми MS DOS  

починається завантаження  системи MS Windows. 

5. WIN.COM - в нормальному режимі запускається автоматично. 

Перевіряє конфігурацію ПК і визначає подальший режим 

завантаження і роботи MS Windows.  Процес завантаження включає 
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близько двохсот кроків і в залежності від швидкодії і складності 

системи триває від декількох секунд до декількох хвилин. 

Завантажуються проґрами  для підготовки і переходу в розширений 

режим, драйвери  для роботи всіх пристроїв,  ядро операційної 

системи KERNEL32, модуль обробки  подій USER32, модуль 

ґрафічного інтерфейсу GDI32, віртуальні драйвери VxD, файли 

шрифтів та багато інших системних бібліотек та проґрам. 

6. Після успішного завантаження операційної системи MS Windows 

автоматично виконуються проґрами із папки StartUp (в російській 

версії - Автозагрузка). 

5.  Інтерфейс користувача 

Керування Windows  

Windows розрахована на роботу в першу чергу з мишкою; 

альтернативним способом керування є клавіатура.  На екрані 

покажчик мишки найчастіше має вигляд широкої стрілочки, яка 

рухається на екрані відповідно переміщенням мишки.  

Основні операції з використанням мишки:  

Натискання (клацання, щиглик) мишкою - короткочасне 

натискання лівої кнопки мишки;  

Подвійний щиглик - подвійне короткочасне клацання лівої кнопки  

мишки без паузи між натисканнями;  

Перетягування - переміщення мишки з натиснутою лівою кнопкою.  

 

Робочий стіл  

Основну частину екрана MS Windows  (рис.1) займає Робочий 

стіл.  На ньому розташовуються значки об'єктів: папок, дисків, 

проґрам та ін.  Якщо значок має мітку  , то це значок ярлика.  
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Ярлик - посилання на об'єкт, розташований  не на Робочому столі, а в 

якійсь папці.  Один об'єкт може мати декілька ярликів, розташованих 

у різних папках.  Значки об'єктів, розташованих безпосередньо на 

Робочому столі, не мають таких міток.  При подвійному щиглику на 

значку об'єкта відкривається вікно цього об'єкта.  При подвійному 

щиглику на ярлику відкривається вікно об'єкта, на який посилається 

ярлик.  

Значки  Панель Microsoft Office       Робочий стіл  

 

Головне 

меню 

Кнопка

Пуск 

Підменю 

Проґрами 

 Кнопки 

активних 

додатків  

Панель 

задач 

Індика-

тори 

Рис.1 
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  Вікна Windows  

Вікно - прямокутна область екрана, у якій виконуються 

прикладні Windows-проґрами.  Кожна проґрама має своє вікно.  Всі 

вікна мають однаковий склад і структуру.  

    5 1 6 7 2 3 4 

 

  11  10 8 9 

Рис.2 

Вікна складаються з таких елементів (рис.2):  

1 - заголовок - верхній рядок вікна, у якому знаходиться назва 

проґрами, вікна чи документа;  

2 - кнопка згортання вікна;  

3 - кнопка відновлення вікна (її вигляд залежить від стану вікна);  

4 - кнопка закриття вікна;  

5 - кнопка системного меню - відкриває системне меню вікна;  

6 - рядок меню - містить команди для керування вікном;  
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7 - панель інструментів - містить кнопки, що викликають найчастіше 

вживані команди;  

8 - смуги прокручування - дозволяють переглядати вміст вікна;  

9 - робоче поле - простір для розміщення об'єктів (тексту, малюнків, 

значків та ін.) і роботи з ними;  

10 - рядок стану - смуга, на якій розташовані індикатори стану;  

11 - рамка вікна.  

Вікно може перебувати в трьох станах: 

• повноекранне - вікно розгорнуте на весь екран; 

• нормальне - вікно займає частину екрана;  

• згорнуте - вікно в згорнутому стані.  

Зміна стану вікон: 

• згортання вікна - щиглик мишкою на кнопці згортання; 

• із згорнутого в попередній стан - щиглик мишкою по прямокутній  

кнопці активної прикладної проґрами на панелі задач (див. нижче);  

• з повноекранного в нормальне й навпаки - щиглик мишкою по 

кнопці відновлення вікна.  

         

                       Рис. 3.                                                                     Рис. 4 

Для виклику команди з меню (рис.3,4) необхідно навести 

покажчик мишки на пункт меню і натиснути ліву кнопку мишки.  
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Меню відкриється і для вибору з нього команди потрібно клацнути 

мишкою по відповідному пункті.  Якщо в нижній частині меню 

знаходиться кнопка  , то в меню виведені не всі команди, а тільки 

ті, що використовувалися останніми (рис.3). Після натискання на 

кнопку  з'являться всі команди цього меню (рис.4).  

 

Рис.5 

Якщо справа від пункту меню виводиться знак  , то після 

наведення  на нього покажчика мишки відкриється підменю (рис.5).  

Якщо назва команди містить трикрапку, то після її вибору 

виводиться діалогове вікно.  Сірим кольором зображені команди, що у 

даний момент недоступні.  Щоб закрити меню без вибору команди, 

досить клацнути мишкою поза областю меню або натиснути клавішу 

Esc.   

Одне з вікон є активним.  Заголовок активного вікна 

виділяється темним кольором, вікно виводиться на передньому плані, 

у ньому знаходиться курсор.  

Зміна розміру вікна (у нормальному стані) здійснюється 

перетягуванням рамок або кута вікна з утримуванням в натиснутому 

стані лівої кнопки мишки.  

Переміщення вікна (у нормальному стані) здійснюється 

перетягуванням заголовка вікна з натиснутою кнопкою мишки.  
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Смуги прокручування з'являються автоматично, коли 

документ чи список не вміщається у видимій частині вікна.  Перегляд 

вмісту вікна можна здійснювати одним з декількох варіантів:  

• клацати по кнопках 5і6 на смугах прокручування;  

• перетягувати повзунок �;  

• клацати мишкою між повзунком  і кнопками 5,6.  

Закривання вікон: для завершення роботи з прикладною 

проґрамою необхідно закрити її вікно.  Активне вікно можна закрити 

одним із наступних способів: 

• клацнути по кнопці закриття вікна r; 

• набрати на клавіатурі комбінацію Alt+F4;  

• вибрати команду Вихід із меню Файл; 

вибрати команду Закрити в системному меню вікна (або клацнути двічі на 

кнопці системного меню).  

Файлова система  

Логічні імена дисків і дисководів позначаються латинськими 

літерами:  

A: та B: - перший та другий дисководи для гнучких дисків (дискет); 

C:, D:, E:,... -  розділи на жорсткому диску (вінчестері);  

наступні літери відповідають присутнім в системі дисководам 

лазерних дисків (CDROM чи CD-RW), флешкам, мережевим  чи 

віртуальним дискам, які створюються спеціальними проґрамами. 

Вся інформація (проґрами, тексти, таблиці, малюнки та ін.) 

зберігається у вигляді файлів.  Файл – організований набір даних, 

який зберігається під однією назвою на диску у вигляді байтів.  Назва 

файла складається із двох частин - імені і розширення. Ім'я файла 

може мати до 250 символів; розширення імені – як правило - 3 
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символи.  Розширення вказує на тип файла і відокремлюється від імені 

точкою. Розширення документа також часто вказує на програму, в 

якій він був створений.    

Наприклад:  Договір оренди.doc – створений редактором 

Word. 

У імені і розширенні файла не можна використовувати такі 

символи: * ? \ / | : < > " 

В ґрафічному режимі перед іменем файла розміщується його 

значок, який відповідає розширенню імені  файла.  Найчастіше 

зустрічаються такі значки файлів:   

 

- файли з розширенням com, exe, містять проґрами, готові 

до виконання;  

 
 - файли з розширенням bat – пакетні файли;  

 

 - файли з розширенням doc – документи, створені в 

текстовому редакторі Microsoft Word;  

 

 - файли з розширенням xls – таблиці, створені в 

табличному процесорі Microsoft Excel.  

 

 - файли з розширенням bmp – малюнки, створені в 

ґрафічному редакторі Paint.  

Каталог (папка) – один із головних елементів файлової 

системи, який використовується для організації зберігання великої 

кількості програм та даних на диску. Папка може містити в собі файли 

та вкладені папки. На початку кожного диску записується кореневий 

каталог - таблиця, в якій вказуються назви файлів і вкладених 

каталогів, їх довжина в байтах, дата і час створення, системні  

атрибути. Додаткова таблиця FAT вказує на ланцюжки секторів, які 
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відповідають файлам на диску. Вкладені каталоги іменуються подібно 

до файлів і мають  таку саму структуру, як кореневий. 

Сукупність каталогів (папок) утворює деревовидну 

структуру (рис.7).  Значок звичайної папки зображений на 

рис.6.  Для відкриття папки необхідно двічі клацнути по її 

значку.  Після цього відкриється вікно, в якому буде 

відображатись вміст цієї папки.   

При звертанні до файла в деяких командах необхідно 

зазначати його шлях.  Шлях - це послідовність імені логічного диска, 

назв папок і вкладених папок, розділених символом «\».  Наприклад, 

звертання до файлу Статут.doc, що знаходиться на диску С: у папці 

Договори, яка входить у папку Мої документи (рис.7):  

С:\Мої документи\Договори\Статут.doc 

Папка, із якою в даний час працює користувач, називається 

відкритою (поточною) папкою.  Якщо потрібний файл знаходиться у 

відкритій папці, то шлях до файла можна не вказувати.  

Системні папки Робочого столу  

Мій комп'ютер - спеціальна папка, за допомогою якої можна  

переглядати вміст дисків комп'ютера та виконувати різні операції з 

файлами і папками (запуск проґрам, копіювання, переміщення, 

вилучення файлів, створення папок та ін.).  

Кошик - спеціальна папка, з допомогою якої можна 

відновлювати вилучені файли і папки.  

Портфель - системна папка, що використовується для 

узгодження копій документів, змінюваних на різних комп'ютерах.  

 
Рис.6 
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С:\    

  
AVP 

  
Авторський договір.doc 

Program Files 

 

 

Доручення.doc 

Windows 

 

 

Договір на обслуговування.doc 

Мої документи 

 

 
Арендa.doc 

  
Договори 

 

 
Статут.doc 

   

 
Установчий договір.doc 

Звіти 
 

  

  
Звіт за І квартал.xls 

  

Листи Звіт за ІІ квартал.xls 
   

 
Звіт за І півріччя.xls 

Словники 

 

 
Звіт за ІІІ квартал.xls 

  
Socrat 

 

 
Звіт за ІV квартал.xls 

Ruta 
 

  

Stylus 
 

Autoexec.bat 
 

Command.com  

Рис.7. Приклад розташування файлів і папок на диску 
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Мережеве оточення - спеціальна папка, що 

використовується для перегляду вмісту дисків інших комп'ютерів, 

підключених до локальної мережі, і виконання різних операцій.  

Діалогове вікно  

Діалогові вікна (рис.14) з'являються тоді, коли Windows 

необхідна додаткова інформація для виконання команди. Вони 

можуть містити такі елементи:  

 

–  кнопка закриття вікна зі збереженням всіх 

змінених параметрів; 

 
–  кнопка закриття вікна без збереження змінених 

параметрів; 

 
–  кнопка збереження всіх змінених параметрів без 

закриття вікна; 

 

–  кнопка закриття вікна, коли змінені параметри 

вже збережені; 

 
–  поле введення – обмежена прямокутною рамкою 

область, у якій користувач може вводити з клавіатури 

текст; щоб ввести дані в поле необхідно спочатку 

клацнути в ньому мишкою; 

 
–  лічильник - поле з двома кнопками справа; 

можна клацнути в ньому мишкою і набрати значення 

параметра на клавіатурі або клацати по кнопках: для 

збільшення параметра t, для зменшення - u;  

 

– поле списку – містить список об'єктів, доступних 

для вибору; якщо список не поміщається у видимій  

частині, то з'являються смуги прокручування для 

перегляду довгих списків; щоб вибрати пункт із 

списку, досить клацнути по ньому мишкою; 

 
–  поле схованого списку у видимій частині має 

тільки значення поточного параметра, для відкриття 

повного списку потрібно клацнути мишкою по 

кнопці6; 
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–  перемикачі – кола з чорною точкою або без неї, 

призначені для вибору одного із взаємовиключних 

режимів; 

 

–  прапорець – квадратне поле індикатора з міткою 

a всередині або без неї, використовується для 

вмикання/ вимикання режиму (його ім'я написане 

поруч); 

 –  кнопка контекстної довідки – для виклику 

контекстної довідки потрібно клацнути по ній, а потім 

по невідомому елементу. 

  

Панель задач 

Панель задач призначена для запуску прикладних проґрам і 

переключення між ними. За замовчуванням вона знаходиться в 

нижній частині екрана.  

 

 Рис.8 

 

Панель задач містить (рис .8):  

� кнопку Start(Пуск); 

� Quick Launch -ділянку зі значками для швидкого запуску 

програм; 

� прямокутні кнопки зі значками розміщених в оперативній 

пам’яті і виконуваних в даний час прикладних проґрам; 

� індикатори.  

Після натискання кнопки Пуск з'являється Головне меню. 

Якщо пункт меню відзначений трикутником4, то після наведення на 

нього покажчика мишки розгорнеться підменю. Для запуску проґрами 
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необхідно клацнути по її імені. Після цього відкриється вікно 

проґрами, а на панелі задач з'явиться кнопка з її значком. Для 

переходу до іншої активної проґрами потрібно клацнути по  

відповідній кнопці на панелі задач. 

Також для переходу між активними проґрамами  

використовується комбінація клавіш Alt+Tab. Натиснувши й 

утримуючи клавішу Alt, потрібно натиснути клавішу Tab. У центрі 

екрана з'явиться вікно зі значками активних проґрам. Продовжуючи 

утримувати клавішу Alt необхідно натискати Tab, поки потрібний 

значок не буде виділений рамкою, після чого відпустити Alt. 

  

Рис.9 

     Контекстне меню 

Контекстне меню містить основні команди для керування 

об'єктом, на який вказує покажчик мишки. Для виклику контекстного 

меню потрібно підвести покажчик мишки до потрібного об'єкта і 

натиснути праву клавішу мишки. Наприклад, якщо клацнути правою 

клавішею мишки на панелі задач, з'явиться контекстне меню панелі 

задач (рис.9), що містить команди для керування вікнами активних 

прикладних проґрам. Пункти меню вибираються, як звичайно, 

натисканням лівої кнопки мишки. 
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     Панелі інструментів - після вибору цього пункту 

розгорнеться підменю, за допомогою якого можна виводити і 

забирати панелі інструментів. Якщо назва панелі відмічена галочкою 

a, то панель виводиться на екрані.  

      Вікна каскадом - упорядкування вікон активних проґрам 

каскадом, за винятком згорнутих. 

     Вікна згору вниз - упорядкування вікон активних проґрам 

горизонтальними смугами. 

    Вікна зліва направо - упорядкування вікон активних 

проґрам вертикальними смугами. 

    Згорнути усі вікна - згортання всіх активних проґрам. 

    Властивості - виклик діалогового вікна для настроювання 

панелі задач. 

             Довідкова система 

Викликати довідку можна декількома способами: 

� клацнути кнопку s справа від заголовку діалогового вікна, 

потім - невідомий елемент; 

� клацнути по невідомому елементу правою кнопкою мишки, 

потім - лівою кнопкою по пункту Що це таке? у контекстному 

меню; 

� клацнути по невідомому елементу мишкою, потім натиснути 

клавішу F1; 

� вибрати пункт Довідка (?)  у рядку меню, потім пункт 

Виклик довідки; 

� клацнути кнопку Пуск, потім - пункт Довідка. 

У двох останніх випадках повинно з'явитися вікно довідкової 

системи (рис.10). Для пошуку за тематичними розділами 
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використовується закладка Зміст. Розділи довідки мають значки  

і містять пункти й інші розділи. Розділ розгортається подвійним 

щигликом мишки по його значку. Пункт довідки має значок . 

Якщо клацнути по ньому мишкою, у правій частині вікна з'явиться 

текст довідки до цього пункту.  

Для пошуку за предметним покажчиком необхідно у закладці 

Покажчик вводити літери потрібного слова, поки воно не з'явиться в 

полі списку, розташованому нижче. Для виведення довідки для 

виділеного пункту натиснути кнопку Показати або двічі клацнути по 

пункту списку. Також терміни можна шукати, продивляючись список. 

 

 

Рис.10. Вікно довідкової  системи 

             Кошик 

Кошик - спеціальна папка, що містить список вилучених 

файлів і папок. Для відновлення вилучених файлів і папок їх 

необхідно виділити й у пункті меню Файл вибрати команду 
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Відновити. Для вилучення файлів і папок їх потрібно виділити і 

натиснути клавішу Delete або кнопку . Для остаточного 

знищення всіх вилучених файлів і папок використовується команда 

Очистити кошик із меню Файл. 

Підготування до вимикання комп'ютера 

� клацнути кнопку Пуск; 

� вибрати пункт Завершення роботи; 

� у діалоговому вікні , яке з'явиться, вибрати пункт 

Завершення роботи; 

� клацнути кнопку ОК; 

� після того, як на екрані з'явиться вікно з повідомленням 

"Живлення комп'ютера можна вимкнути" натиснути вимикач на 

системному блоці. 

Для комп’ютерів в ATX-корпусі підготування до закінчення 

роботи і вимикання живлення відбувається автоматично після 

натискання клавіші Power на клавіатурі чи системному блоці.  

Дії при "зависанні" комп'ютера 

Іноді під час роботи комп'ютер "зависає", тобто перестає 

реагувати на натискання клавіш. У цьому випадку необхідно: 

� одночасно натиснути клавіші Ctrl + Alt + Delete; 

� у  діалоговому вікні, що з'явиться , натиснути кнопку 

Диспетчер задач; 

� у діалоговому вікні (рис.11) виділити назву проґрами, що 

зависла, і клацнути кнопку Зняти задачу; 

� якщо діалогове вікно не з'являється, натиснути кнопку RESET 

на системному блоці; 
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Рис.11 

6.     Провідник Windows 

  

Рис.12 

  Ярлик проґрами Провідник (Explorer) зображений на рис.12. 

У лівій частині вікна проґрами (рис.13) відображається дерево 

папок, у правій - вміст відкритої (поточної) папки. Поруч з ім'ям 

кожного об'єкта (диска, папки, файла) розміщується його значок, що 

вказує на тип об'єкта. 
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Рис.13. Вікно Провідник 

 
- значок дисковода гнучких дисків; 

  - значок жорсткого диска (вінчестера);  

 
- значок дисковода лазерних дисків; 

 
 - стандартний значок папки; 

 
 - значок відкритої (поточної) папки; 

 

 - папка містить вкладені папки (підкаталоги) і їх структура 

може бути показана; 

 
 - папка містить вкладені папки і їх структура показана. 

 Натискаючи мишкою значки ,  можна показувати і 

ховати структуру папок. Для відкриття папки потрібно один раз 

клацнути по значку папки в лівій частині або двічі в правій. 
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Подвійний щиглик по значку папки в лівій частині розгортає папку і 

показує її структуру. 

Для переходу на один рівень вгору (у папку, що містить 

поточну папку) використовується кнопка  на панелі інструментів 

або клавіша Backspace. Щоб перейти на один і більше рівнів нагору 

або на інший диск, можна використовувати поле списку на панелі 

інструментів Адреса. Перейти до попередньої папки, що була 

відкрита, можна за допомогою кнопки , а повернутися - . 

Сховані списки  містять імена папок, що були відкриті в 

поточному сеансі. Для переходу до будь-якої із них, потрібно вибрати 

в полі списку ім'я папки. Для виведення панелі інструментів і рядка 

стану необхідно включити відповідні режими в меню Вид. 

Вміст відкритої папки можна переглядати в 4-х варіантах: 

Великі значки, Дрібні значки, Список, Таблиця, Ескіз 

сторінки. Для зміни вигляду використовується схований список 

 на панелі інструментів або пункти меню Вид. Для сортування 

файлів за іменем, за типом, за розміром, за датою необхідно в 

контекстному меню або меню Вид вибрати пункт Упорядкувати 

значки, потім - тип сортування. 

Для запуску проґрами потрібно двічі клацнути по значку 

відповідного файла. Якщо двічі клацнути по значку документа, то 

завантажиться проґрама, що зв’язана з його типом, і в її вікні 

відкриється цей документ. Наприклад, якщо двічі клацнути по значку 
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Договір оренди (документ Microsoft Word), то запуститься 

проґрама Microsoft Word  і в її вікні документ Договір оренди. 

Виділення файлів і папок 

� Для виділення одного файла досить клацнути мишкою по його 

значку. 

� Для виділення блока файлів необхідно клацнути в одному куті 

блока і розтягти виділення до протилежного кута. 

� Для виділення декількох файлів підряд - виділити ім'я першого 

файла, натиснути клавішу Shift і виділити останній файл із групи. 

� Для виділення декількох файлів, розташованих  окремо - 

натиснути Ctrl і клацати по іменах потрібних файлів. 

� Для виділення усіх файлів у папці можна використовувати 

команду Виділити усі із меню Правка. 

Копіювання і переміщення файлів і папок 

    I спосіб: 

� виділити файли і папки; 

� клацнути кнопку ; 

� відкрити папку, у яку необхідно скопіювати файли; 

� клацнути кнопку . 

Переміщення файлів виконується так само, тільки замість 

кнопки  використовується кнопка . 

II спосіб: 

� виділити файли і папки;  
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� натиснути кнопку  для копіювання або кнопку  для 

переміщення; 

� у діалоговому вікні (рис.14) вибрати папку, в яку необхідно 

помістити файли і натиснути ОК. 

 

Рис.14 

III спосіб: 

� виділити файли і папки; у лівій частині вікна показати папку, 

в яку необхідно скопіювати файли; 

� перетягнути виділену ділянку з правої частини вікна на ім'я 

потрібної папки. 

Якщо під час переміщення поруч із покажчиком мишки 

з'являється +, то виконується операція копіювання. Для 

переміщення потрібно виконувати цю операцію з натиснутою 

клавішею Shift. Якщо поруч із покажчиком мишки знак + не 

з’являється, то файли і папки будуть переміщені, а для копіювання в 

цьому випадку необхідно перетягати їх з натисканням клавіші Ctrl. 
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Для перейменування файла або папки потрібно клацнути 

два рази по імені з деяким інтервалом. У  рамці із курсором, що 

з'явиться, можна відредагувати ім'я і для завершення операції 

натиснути Enter. Також для перейменування можна клацнути правою 

кнопкою мишки на імені файла або папки й у контекстному меню 

вибрати команду Перейменувати. 

Для створення папки необхідно в меню Файл або в 

контекстному меню вибрати пункт Створити, а потім пункт Папка. 

У  рамці , що з'явиться, ввести ім'я папки і натиснути Enter. 

  

Рис.15 

Для створення ярлика файла необхідно перетягнути значок 

цього файла на ім'я потрібної папки. Під час перетягування поруч із 

покажчиком мишки з'явиться значок . Після перетягування 

з'явиться меню (рис.15), в якому потрібно вибрати Створити ярлик. 

Для вилучення файлів і папок їх потрібно виділити і 

натиснути клавішу Delete або кнопку . 

Для скасування останньої операції необхідно натиснути 

кнопку  або вибрати відповідний пункт у меню Правка чи в 

контекстному меню. 

Кожний об'єкт (файл, папка, диск і ін.) має набір параметрів. 

Для їхнього перегляду і зміни потрібно виділити цей об'єкт і клацнути 
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кнопку  або в контекстному меню об'єкта вибрати пункт   

Властивості. 

 

Рис.16 

Основні операції з об'єктами 

Запуск проґрам 

Щоб запустити проґраму, що не має свого значка в меню або 

на Робочому столі, необхідно: 

� клацнути кнопку Пуск; 

� вибрати пункт Виконати; 

� у полі Відкрити (рис.16) ввести шлях та назву проґрами, яку 

потрібно запустити; 

� клацнути кнопку ОК. 

Для заповнення поля Відкрити можна використовувати 

кнопку Огляд. 

Пошук файлів 

� клацнути кнопку Пуск; 

� вибрати пункт Знайти; 

� вибрати пункт Файли і папки; 
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� у полі Шукати імена файлів або папок (рис.17) ввести ім'я 

файла або фрагмент імені файла; 

� у полі Шукати текст можна ввести фрагмент тексту, який 

повинні містити шукані файли; 

� у полі Де шукати вибрати диск або інший об'єкт, на якому 

буде проводитися пошук; 

� клацнути кнопку Знайти.  

 

Рис.17 
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Для введення додаткових параметрів пошуку можна клацнути 

напис Параметри пошуку >> , після чого у вікні з'являться нові 

елементи. За допомогою них можна вести пошук за датою створення 

або останньої зміни, за типом, розміром та ін.  

Створення ярлика 

Для створення ярлика на Робочому столі необхідно: 

� клацнути правою клавішею мишки у вільному місці Робочого 

столу; 

� у контекстному меню вибрати пункт Створити, потім - пункт 

Ярлик; 

� у діалоговому вікні Створення ярлика ввести повне ім'я 

файла-проґрами, для якого створюється ярлик (для заповнення 

командного рядка можна використати кнопку Огляд); 

� клацнути кнопку Далі; 

� ввести назву ярлика і клацнути кнопку Готово. 

Зміна значка ярлика 

Для зміни значка ярлика потрібно: 

� клацнути правою клавішею мишки на ярлику; 

� у контекстному меню вибрати пункт Властивості; 

� у діалоговому вікні вибрати закладку Ярлик (або Проґрама) 

(рис.18); 

� клацнути кнопку Змінити значок (або Зміна значка); 

� у діалоговому вікні Зміна значка вибрати значок і клацнути 

ОК (для вибору значка з іншого файла використовується кнопка 

Огляд); 

� у діалоговому вікні Властивості клацнути ОК. 
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Рис.18 

 

Рис.19 
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  Форматування дискет 

Перед першим використанням дискету потрібно 

відформатувати (підготувати для роботи з файлами). Для цього 

необхідно: 

� помістити дискету в дисковод; 

� клацнути правою кнопкою миші на значку диска А: (або В:); 

� у контекстному меню вибрати команду Форматувати; 

� у полі списку Обсяг (рис.19) вибрати стандартний обсяг 

1,44 Мб, на який буде відформатована дискета; 

� клацнути кнопку Почати. 

 

Рис.20 

7.  Панель керування 

Панель керування (рис.23) - один із командних центрів 

Windows, вона містить значки вікон, з допомогою яких 

встановлюються параметри Робочого стола, проґрам та пристроїв. 

Наприклад, за допомогою вікна Дата/час змінюється дата і час на 
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Рис.21 

системному годиннику комп'ютера. Для виклику Панелі керування 

необхідно: 

� клацнути кнопку Пуск; 

� вибрати пункт Настроювання; 

� вибрати пункт Панель керування. 

Настроювання екрана 

Для зміни параметрів екрана потрібно в 

Панелі керування двічі клацнути по значку, 

зображеному на рис.21 або встановити покажчик 

мишки на пустому місці Робочого стола і вибрати 

пункт Властивості із контекстного меню.  

 

Рис.22 

Закладка Фон (рис.22) служить для встановлення фонового 

малюнка Робочого столу. У полі списку Малюнок робочого столу 
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можна вибрати стандартний малюнок. Для вибору нестандартних 

малюнків використовується кнопка Огляд. 

 

Рис.22 

 

Рис.23 
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Закладка Заставка (рис.23) використовується для вибору 

параметрів проґрами – зберігача екрана (screensaver). Ці проґрами 

служили спочатку для запобігання непотрібного вигоряння 

люмінофору і продовження терміну експлуатації монітора. Додаткова 

мета – збереження конфіденційності в той час, коли користувач 

відходить від свого робочого місця. Якщо декілька хвилин користувач 

не використовує клавіатуру і мишку, на екрані з'являється заставка. У 

полі списку Заставка можна вибрати одну з проґрам-заставок, а в 

полі Інтервал вибирається час від останнього натискання клавіш до 

початку роботи проґрами. Для зміни параметрів роботи проґрами 

використовується кнопка Настроювання. В наш час для 

енергозбереження в персональних комп’ютерах використовуються 

інші більш досконалі методи, а скрінсейвери відіграють більше 

розважальну роль. Вони виводять на екран малюнки, відеофрагменти 

чи створюють ґрафічні спецефекти.  

 

Рис.24 
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Закладка Оформлення (рис.24) містить поля, в яких 

встановлюється колір, розмір і шрифт елементів вікон. У полі списку 

Елемент або щигликом по зразку у вікні потрібно вибрати елемент 

вікна, а в полях справа - його параметри. У полі списку Схема можна 

вибрати стандартні сполучення кольорів. 

В закладці Настроювання (рис.25) у рамці Область 

екрана вибирається  роздільна здатність монітора, яка відповідає 

кількості точок і кольорів, які створюють зображення на екрані. 

Додаткові параметри екрана встановлюються після щиглика по кнопці 

Додатково. У поле списку Розмір шрифту можна вибрати розмір 

шрифту елементів екрана. Якщо встановити прапорець Вивести 

значок настроювання на панель задач, то на панелі задач 

з'явиться значок вікна настроювання екрана. Подвійний щиглик на 

значку викликає вікно настроювання екрана. Натискання правої 

кнопки миші на цьому значку викликає меню, у якому можна вибрати 

роздільну здатність монітора. 

 

Рис.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41

  Настроювання панелі задач 

Для зміни параметрів Головного меню і панелі задач 

необхідно натиснути кнопку Пуск і вибрати пункт Настроювання, 

потім - Панель задач і меню "Пуск". З'явиться діалогове вікно, що 

містить дві закладки (рис.26, 27), за допомогою яких можна змінювати 

необхідні параметри. 

Закладка Загальні містить 5 прапорців, що включають такі 

режими: 

Розташувати поверх усіх вікон - панель задач 

розташовується поверх усіх вікон прикладних проґрам; 

Автоматично забирати з екрана - панель задач 

з'являється тільки після наведення мишки на її місце; 

Дрібні значки в головному меню - пункти головного 

меню мають дрібні значки і займають менше місця; 

Відображати годинник - на панелі задач встановлюється 

індикатор системного годинника. 

Використовувати скорочені меню - при відкритті меню 

з'являються тільки команди, що використовувалися останніми. 

На малюнку у вікні відображається фрагмент екрана з 

обраними параметрами. 

За допомогою закладки Додатково можна добавляти, 

вилучати, переміщати чи перейменовувати пункти головного меню. 
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Рис.26 

 

Рис.27 
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Рис.28 

Встановлення шрифтів 

Разом із Windows поставляються усього 

декілька десятків шрифтів. Додаткові шрифти 

встановлюються в папці Шрифти (Fonts), ярлик 

котрої (рис.28) знаходиться в папці Панель 

керування. Для встановлення шрифту необхідно в меню Файл 

вибрати команду Установити шрифт. У поле списку Диск 

діалогового вікна Додавання шрифтів (рис.29) вибирається диск, 

на якому знаходяться файли додаткових шрифтів. У полі списку 

Папки - папка. Після цього в поле списку Список шрифтів 

з'являються назви шрифтів. Необхідно виділити потрібні шрифти і 

клацнути ОК. Якщо буде встановлений прапорець Копіювати 

шрифти в папку Fonts, то файли шрифтів скопіюються в папку 

Fonts (C:\Windows\Fonts), що містить файли шрифтів.  

 

Рис.29 
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