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Середовище Windows. 

 

Основні елементи екрана комп’ютера під час роботи в середовищі 

Windows. 

Після вмикання живлення комп’ютера спочатку відбувається 

автотестування апаратури, після чого завантажується базова система вводу-

виводу (BIOS), на чорному екрані операційної системи MS-DOS з’являється 

повідомлення “Starting Windows…”, яке змінюється графікою середовища 

Windows. Після завершення запуску середовища Windows можна відкрити деякі 

вікна програмних продуктів для роботи з різного типу файлами. Як результат, 

екран комп’ютера може мати наступний вигляд (рис. 3.1.): 

 

 
Рис. 3.1. Типовий вигляд екрана в середовищі Windows. 

 

На екрані можна виділити дві області: робочий стіл (desctop), який займає 

майже весь екран та панель задач (task bar). На робочому столі знаходяться як 
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мінімум два значки (icons) та ряд значків швидкого доступу (shortcuts), котрі 

відкривають доступ до різноманітних програм, файлів чи інших об’єктів (у 

тому числі апаратних, наприклад, принтерів). Один з обов’язкових значків це 

«Мій комп’ютер» (My Computer) , котрий відкриває користувачеві доступ 

до усіх можливих дисків та контрольної панелі через наступне вікно (рис. 3.2.): 

 

 
Рис. 3.2. Вміст папки My Computer. 

 

Інший значок це «Смітник» (Recycle Bin) , котрий дає можливість 

повертати видалені файли поки «Смітник» не буде випорожнений. Значки 

швидкого доступу легко розрізнити за маленькою стрілкою в нижньому лівому 

кутку: для прикладу наведо значки швидкого доступу до програм Microsoft 

Word і Microsoft Excel та документів, створених за допомогою відповідних 

програм:  . 

 Панель задач – невелика смуга, на котрій розташовуються кнопка 

«Старт» (Start) з логотипом Windows , котра відкриває головне меню 

(Start Menu); кнопки відкритих на робочому столі вікон (кнопка активного вікна 

при цьому має вигляд втопленої); сервісні значки (годинник, індикатор мовної 

розкладки клавіатури, тощо). 

 Усі елементи екрану комп’ютера: робочий стіл, панель задач, вікна на 

робочому столі мають своє контекстне меню, яке викликається натискання 

правої клавіші миші в момент знаходження курсора на цікавлячому нас об’єкті. 

Про дії деяких пунктів контекстного меню буде розказано далі. 
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Головне меню середовища Windows 

 Як згадувалось раніше, кнопка «Старт» викликає головне меню 

середовища Windows і воно має такий вигляд (у версії Windows XP дизайн 

головного меню зовсім інший, однак основні пункти є аналогічними) (рис. 3.3.): 

 

 
Рис. 3.3. Головне меню середовища Windows. 

 

- Програми (Programs). Цей пункт відкриває доступ до ієрархічного меню 

прикладних програм, адреси до яких записувались у головному меню в 

процесі їхньої інсталяції. Інші програми, яких немає у головному меню, 

можна запускати на виконання безпосередньо з їхнього 

місцезнаходження на дисках за допомогою .exe, .com чи .bat файлів. 

- Документи (Documents). Уцьому пункті меню відкривається список усіх 

«найсвіжіших» документів, котрі відкриввались в середовищі Windows. 

За допомогою цього пункту меню можна відразу відкрити будь-який з 

цих документів разом з редактором в якому він був створений. 

- Налаштування (Settings). Цей пункт меню відкриває доступ до папки 

«Панелі керування» (Control Panel), за допомогою якої можна 

налагоджувати роботу усіх вузлів комп’ютера (інсталювати та 

деінстальовувати програми, додавати та демонтовувати обладнання, 

керувати параметрами роботи миші, клавіатури, монітору, здійснювати 

налаштовування часу та дати, роботи електронної пошти, тощо) (рис. 

3.4.): 
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Рис. 3.4. Вмвст папки Control Panel. 

 

Окрім доступу до контрольної панелі цей пункт меню дає можливість 

вибирати принтери та налагоджувати роботу панелі задач. 

- Пошук (Search). Цей пункт меню відкриває однойменне діалогове вікно 

(рис. 3.5.), в якому окрім імені файлу, котрого потрібно знайти, 

вказуються інші додаткові дані для полегшення пошуку, так наприклад за 

часовими параметрами можна вказати приблизний час останньої 

модифікації файлу (часу створення чи часу останнього доступу до нього). 

Після натискання кнопки  починається процес пошуку файлу, 

результати якого відображаються на провому полі вікна “Search Results”.  

- Допомога (Help). Цей пункт головного меню викликає на екран довідкову 

систему середовища Windows, котра нажаль є англомовною. 

- Виконати (Run). Результатом дії цього пункту меню є однойменне 

діалогове вікно (рис. 3.6.), в котрому вказується назва програми, котру 

потрібно виконати, як правило це використовується для специфічних 

цілей, на-приклад коли потрібно перевірити стано роботи мережі, тощо. 
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Рис. 3.5. Діалогове вікно, яке відкриває команда головного меню Search. 

 

 
Рис. 3.6. Діалогове вікно, яке відкриває команда головного меню Run. 

 

- Завершення роботи (Shut Down). Окрім, власне, завершення роботи (Shut 

Down) серед команд в цьому діалоговому вікні можна вибирати і 
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перезавантаження комп’ютера (Restart) тощо. (рис. 3.7.) 

 
Рис. 3.7. Діалогове вікно, яке відкриває команда головного меню Shut Down. 

 

На робочому столі комп’ютера може бути відкрита ціла низка вікон папок чи 

проргамних продуктів, яким в Рядку задач (Task bar) відповідатимуть кнопки з 

назвами цих програмних продуктів та файлів, які в них відкриті. Кнопка, котра 

відповідатиме активному вікну, матиме вигляд втисненої: , а 

пасивному вікну – випуклої . 

 

Структура вікна програмного продукту в середовищі Windows. 

 Більшімть програмних продуктів, котрі вивчатимуться в курсі 

«Інформатика і програмування» мають підібну структуру вікон. Основні 

структурні елементи вікна приведено на рис. 3.8.: 

Рядок заголовку (Title bar) – в ньому висвітлюється логотип та назва 

проргамного продукту, а також ім’я відкритого файлу. В правому кінці рядка 

заголовку знаходяться кнопки керування вівкна, котрі мають наступні функції: 

 – кнопка мінімалізації вікна, зменшує розмір вікна до кнопки на панелі задач 

(згортає вікно); 

 – кнопка переведення вікна в проміжний розмір. В цьому режимі розмір 

вікна можна змінювати за допомогою курсора миші (в момент коли курсор 

миші на краю вікна приймає вигляду різнонапрямлених стрілок) а також 
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переміщати вікно по робочому столі (при цьому курсор миші повинен бути 

наведений на рядок заголовку і написнута ліва клавіша миші); 

 – кнопка максималізації вікна, яка відкриває вікно на всю площу робочого 

столу. 

 – кнопка закривання вікна  

 
Рис. 3.8. Основні структурні елементи вікна програмного продукту в 

середовищі Windows 

 

Рядок головного меню (Main Menu) – відкриває доступ до усіх 

можливих команд будь-якого програмного продукту або безпосередньо, або за 

допомогою діалогових вікон. Для переходу в підменю потрібно підвести курсор 

миші до необхідного пункту меню та натиснути ліву клавішу миші, або ж 

набрати комбінацію клавіш [Alt] + [підкреслена буква в пункті головного 

меню], ці ж дії потрібно виконати і для виконання підпунктів головного 

(команд) меню. Працюючи з командами головного меню слід мати на увазі, що 

деколи вигляд команд головного меню може відрізнятись: 

 – команда виконується безпосередньо після її вибору з 
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головного меню, також в головному меню може зазначатись комбінація клавіш, 

котра виконує команду без входження ані в головне, ані в піктографічне меню. 

 – пасивна команда, котра в даний момент часу виконатись не 

може (команда Cut не може виконуватись, якщо нема виділеного фрагменту, 

який має вирізатись). 

 – наявність трикрапки свідчить про те, що команда меню 

викликатиме на екран діалогове вікно. 

– наявність трикутника свідчить про те, що за цим пунктом 

меню заховані інші підпункти. 

Як правило, всі програмні продукти, які редагують якісь дані, маю пункти 

головного меню File (Файл), з командами New (Новий), Open (Відкрити), Save 

(Зберегти), чи Edit (Редагувати), з командами Cut (Вирізати), Copy (Копіювати), 

Paste (Вставити), і звичайно у всіх програмних протуктах є пункт головного 

меню Help (Допомога). 

Панель інструментів, або піктографічне меню (Toolbar). Ця частина 

інтерфейсу, як правило, найчастіше використовується під час роботи з 

програмними продуктами завдяки своїй наглядності та зручності. Кількість 

піктографічних меню може бути різною і не обов’язково розміщуватись під 

головним меню: їх можна розмістити з будь-якої сторони екрана чи у вигляді 

підвікон на робочому полі. Фактично усі піктограми з панелі інструментів 

дублюють команди головного меню програмних продуктів чи діалогових вікон, 

які викликаються цими командами. Так, для вже згаданих команд New, Open, 

Save пункту головного меню File та Cut, Copy, Paste пункту головного меню 

Edit в майже усіх програмних продуктах, які редагують дані є відповідні 

піктограми  та . Детальніше про дії піктограм панелей 

інструментів буде розповідатись під час вивчення конкретних програмних 

продуктів. 

Лінійки (Rullers), як правило, існують в усіх текстових і графічних 

редакторах і для орієнтації в масштабі та місцезнаходженні тексту та інших 

об’єктів на робочому полі. Окрім того лінійки мають певні активні функції, про 

що йтиметься під час вивчення відповідних програмних продуктів. 
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Рядок стану (Status Bar), як правило, знаходиться в нижній частині вікон 

програмних продуктів, у ньому відображається інформація про поточний стан 

програми та документа, місцезнаходження курсора (у тексовому редакторі – 

номер сторінки, рядка та колонки; у графічному редакторі – координати), 

пояснюється значення пунктів меню, подаються різнв індикатори роботи 

(наприклад, процес запису файла на диск тощо).   

Смуги прокрутки (Scroll Bar) служать для переміщення робочого поля 

на екрані комп’ютера. Найшвидше переміщення відбувається при 

перетягуванні бігунця (сірого прямокутника) за допомогою лівої клавіші миші; 

при клацанні лівої клавіші миші між бігунцем та квадратами із стрілками 

зображення на зображення на екрані переміщається вверх (вних), вправо (вліво) 

на площу робочого поля; під час клацання курсором миші по квадратиках із 

стрілками зміщення зображення на екрані відбувається на одну позицію (на 

приклад, в текстовому редакторі – на один рядок). 

 

Робота в діалогових вікнах. 

Як уже згадувалось раніше, під час виконання команд головного меню, 

які закінчуються трикрапкою, а також під час відкривання об’єктів контрольної 

панелі, відкриваються діалогові вікна, де можна вказувати чи змінювати 

різноманітні параметри роботи як програмних продуктів так і периферійного 

обладнання комп’ютера. 

Закладки. Коли діалогове вікно має кілька сторінок, то в інструментарій 

такого вікна обов’язково входить відповідна кількість закладок (рис. 3.9.) за 

допомогою яких відбувається перехід між сторінками; для переходу необхідно 

лише клацнути по закладці сторінки, яка є потрібною.  

 

 
Рис. 3.9. Закладки в діалоговому вікні 
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Кнопки. У кожному діалоговому вікні є щонайменше дві кнопки: “OK”, 

після натискання якої (клацанням лівої клавіші миші під час знаходження 

курсора на кнопці) встановлюються нові параметри роботи прорамних 

продуктів чи здійснюються інші операції при внесенні змін в діалоговому вікні 

та “Cancel”, після натискання якої відмінюються усі змінні які здійснювались 

після відкриття діалогового вікна. Деколи бувають випадки коли замість 

кнопки ОК є однойменна кнопка з відкритим діалоговим вікном (в діалогових 

вікнах які відкриваються командами Open... та Save... кнопка ОК так і 

називаються “Оpen” та “Save”). В багатьох діалогових вікнах може бути ще ряд 

й інших кнопок, які виконують свої конкретні функції, які визначаються 

назвами кнопок (рис. 3.10.) 

 

 
Рис. 3.10. Кнопки в діалоговому вікні. 

 
Поля вводу. Найчастіше зустрічаються поля вводу інформації, які є двох 

типів. Перший тип, як правило, зустрічається або зі списками альтернативних 

даних зі смугами прокрутки (рис. 3.11.а.), аналогічними до смуг прокрутки 

вікон програмних продуктів, або зі списками, які розгортаються після 

натискання курсором миші по кнопці розкриття списку  (рис. 3.11.б.). 

Необхідну інформацію в таких полях можна набрати як з клавіатури, коли 

курсор стоїть у відповідному полі вводу інформації, так і вибрати її зі списків 

за допомогою курсора миші. 

 

 а)   б) 

Рис. 3.11. Перший тип полів вводу інформації зі смугами прокрутки (а) та з 

кнопкою розкриття списку (б) в діалових вікнах. 
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 Другий тип полів вводу інформації – це поля, де вводяться якісь чисельні 

величини (рис. 3.12.). Справа біля таких полів є прямокцутники з 

різнонапрямлненими вверх та вних стрілками, клацаючи по яких можна 

збільшувати або зменшувати значення, яке є в полі вводу інформації з заданим 

кроком. Якщо крок зміни не влаштовує, то нові чисельні значення можна 

вводити з клавіатури. Часто обидва типи полів вводу можуть бути присутні 

поряд в діалогових вікнах 

 

 
Рис. 3.12. Другий тип полів вводу інформації в діалових вікнах. 

 

 Іншим, часто вживаним, способом вводу інформації є невеликі поля, які 

бувають двох типів: командні мітки, у вигляді галочки в квадратному полі 

вводу (рис. 3.13.а.), та альтернативні – крапка в круглому полі вводу (рис. 

3.13.а.). Позначена мітка робить активними певні параметри роботи 

програмних продуктів чи периферійного обладнання. Принципова різниця мвж 

мітками полягає в тому, що у вигляді альтернативної мітки завжди повинен 

бути обраний один із запропонованих варіантів (ці варіанти є 

взаємовиключаючими), тоді як у випадку командної мітки кількість варіантів 

не обмежена (може бути поставлена одна мітка, кілька, всі або жодної 

позначки). Для того щоб поставити мітку, необхідно підвести курсор миші до 

відповідного поля і клацнути лівою клавішею миші; для зняття командної мітки 

потрібно клацнути повторно. Деколи альтернативні мітки мають дизайн в 

якому можна простежити попередній перегляд варант вибору (рис. 3.13.в.) 

 Існує ще один варіант полей вводу, які ідентичні до полей вводу 

інформації з кнопкою розкриття списку, але відрізняються від них тим що 

інформацію не можна набрати з клавіатури, а лише вибирати курсором миші, 

оскільки інформація не є текстовою (рис. 3.14.) 
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 а)   б)  

 в) 

Рис. 3.13. Командні мітки (а), альтернативні класичні мітки (б) та альтернативні 

мітки з попереднім переглядом варіанту вибору (в) 

 

    
Рис. 3.14. Поля вводу інформації з кнопкою розкриття списку з не текстовою 

інформацією. 

 

 Поля попереднього перегляду. У деяких діалогових вікнах під час 

внесення деяких коректив зміни можна побачити в самому діалоговому вікні 

(схематично або в режимі 1:1) в полі попереднього перегляду (Preview), яке 

може мати різний характер в залежності від конкретного випадку (рис. 3.15.). 

 Повзунки. Під час регулювання режимів роботи деяких програмних 

продуктів та периферійного обладнання у діалогових вікнах досить часто 

використовують повзунки (рис. 3.16.). Для зміни роботи параметрі потрібно 

підвести курсор миші до повзунка і утримуючи натиснуту ліву клавішу миші 

перемістити його в потрібному напрямку. 

 Пікторгами. Поряд з перерахованим інструментарієм діалогових вікон, в 

них є й піктограми, які характерні для піктографічних меню про які вже 

згадувалось вище (рис. 3.17.) 
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 а) 

 б) 

 в) 

Рис. 3.15. Поле попереднього перегляду меж сторінок (а), формату шрифту (б) 

формату абзацу (в) в діалогових вікнах. 

 

  
Рис. 3.16. Повзунки в діалогових вікнах. 

 

 
Рис. 3.17. Піктограми в діалогових вікнах. 
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Робота з файлами в Windows Explorer 

 В попередньому розділі розглядалась робота таких оболонок операційної 

системи як FAR Manager та Total Commander. Однак обидва цих програмних 

продукта не входять в стандартний пакет середовища Windows і тому вони не 

завжди можуть бути на усіх комп’ютерах. За відсутності цих програмн их 

продуктів будь-які операції по роботі з файлами можна виконати за допомогою 

Windows Explorer, який інтегрований в стандартний пакет середовища Windows 

і який можна запустити на виконання з головного меню, пункту Programs, 

підпункту Accessories, або ж з робочого столу, якщо на ньому є відповідний 

значок швидкого доступу .  

 Як і кожен, працюючий в середовищі Windows програмний продукт, 

програма Windows Explorer має аналогічну до інших струкатуру свого вікна 

(рис. 3.18.). Особливістю його є поділ робочого поля на дві вертикальні 

частини: в лівій виводиться структура всіх папок, які є на комп’ютері включно з 

доступом до усіх ресурсів комп’єтера, а в правій відкривається доступ до 

активного зліва об’єкта. 

 Дерево структури директорій починається з робочого столу (Desctop) і 

далі через My Computer до дисків як жорстких так і гнучких і CD та іншого 

периферійного обладнання. Для переміщення між директоріями (папками) 

достатньо в лівій частині вікна клацнути курсором миші по необхідній папці. 

Відкриті директорії в дереві директорій позначаються символом , якщо 

напрти директорії стоїть символ , то це означає що всередині директорії є 

піддиректорії і клацання курсором миші по цому символу відкриває доступ до 

них доступ. В правій частині вікна для переходу до піддиректорій достатньо 

клацнути по відповідному значку, а для переходу в наддиректорію 

використовується піктограма  (Up).  

 Вигляд переліку об’єктів на правій частині вікна можна змінювати за 

допомогою команд, захованих за піктограмою  (Views) і таких варіантів є 

п’ять (рис. 3.19.): великі значки, малі значки (розташовані в рядок), список 

(аналог Brief), детальна інформація про файли (аналог Full) та попередній 

перегляд вмісту графічного файлу (рис. 3.20.) 
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Рис. 3.18. Вікно програмного продукту Windows Explorer. 

 

 
Рис. 3.19. Способи представлення об’єктів в правій частині вікна. 

 

 
Рис. 3.20. Режим попереднього перегляду вмісту графічного файлу (Thumbnails) 
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 Фактично майже усі команди роботи з файлами, які розглядались під час 

вивчення оболонок операційних систем FAR Manager Total Commander можна 

виконувати й у Windows Explorer. Для перегляду чи редагування файлу 

достатньо клацнути лівою клавішою миші при наведеному курсорі на значок 

відповідного файлу. Для копіювання файлів можна скористатись одним з 

багатьох способів: це і команда Copy пункту головного меню Edit з наступною 

командою Paste після відкриття папки в яку має бути здійснене копіювання; і 

піктограма Copy То  з піктографічного меню, яка відкриває діалогове вікно 

(рис. 3.21.) в якому безпосередньо вибирається папка, в яку потрібно 

скопіювати виділений файл; і команда Copy контекстного меню активного 

об’єкта (рис. 3.22.) після якої також потрібно відкрити папку, в яку копіюється 

файл і в контекстному меню папки вибрати (рис. 3.23.) команду Paste; це і 

можливість копіювання в буфер пам’яті комбінаціями клавіш [Ctrl]+[C] або 

[Ctrl]+[Ins] з наступною вставкою з буфера пам’яті в нововідкрту папку, куди 

має здійснитись копіювання, за допомогою комбінації клавіш [Ctrl]+[V] або 

[Shift]+[Ins].  

 

 
Рис. 3.21. Діалогове вікно Browse For Folder. 
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Поряд з цим є зовсім новий спосіб копіювання файлів, який не 

зустрічався раніше, а саме перетягування файлів курсором миші (рис. 3.24.): 

коли курсор миші із силуетом значка файлу перетинає лінію яка розділяє вміст 

папки та дерево папок, то та папка до якої наближатиметься курсор миші стає 

активною, про що свідчить синя підсітка її імені. Якщо під час перетягування 

файлу була натиснута і утримувалась права клавіша миші то під час її 

відпускання з’являється контекстне меню (рис. 3.25) в якому можна вибрати 

команду Copy Here.  

 

 
Рис. 3.22. Контекстне меню активного об’єкту. 

 

 
Рис. 3.23. Контекстне меню вмісту папки. 
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Усе те, що вище було сказано про копіювання файлів стосується і 

переміщення файлів, з тою лише різницею що замість команди Copy 

вибирається команда Cut в пункті головного меню Edit чи контекстному меню 

активного об’єкта, трошки інший вигляд має піктограма Move То , яка 

відкриває таке саме діалогове вікно (рис. 3.21.), для поміщення в буфер пам’яті 

файлу використовується комбінація клавіш [Ctrl]+[X] або [Shift]+[Del] і після 

перетягання курсором миші в каонтекстному меню слді вибрати команду Move 

Here. 

 

 
Рис. 3.24. Перетягування файлу за допомогою курсора миші. 

 

 
Рис. 3.25. Контекстне меню файлу після його перетягування курсором миші. 

 

 Для переіменування файлу можна вибрати команду Rename з 

контекстного меню активного об’єкту (рис. 3.22.), або просто двічі клацнути 

курсором миші із більшим інтервалом по імені файла, чи іншого об’єкту, який 

треба переіменувати. Ім’я файлу буде взяте в рамку, а стара назва виділена (рис. 

3.26.), таким чином під час набирання нової назви вона запишеться поверх 

старої, якщо потрібно лише внести незначну зміну в стару назву файлу, то 

потрібно зняти виділення зі строї назви просто клацнувши курсором миші і 

продовжити редагування назви. 
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Рис. 3.26. Переіменування файлу. 

 Для створення нової папки потрібно в контекстному меню вмісту папки 

(рис. 3.23.) вибрати команду New, а в ній підкоманду Folder і в лівому полі 

з’явиться значок папки, якій лише потрібно буде дати назву, в аналогічній 

рамці як під час переіменовування файлу (рис. 3.27.). 

 

 
Рис. 3.27. Створення нової папки. 

 

 Видалення файлу можна здійснити також багатьма способами, однак 

найпростішим буде використання клавіші [Del]. 

 Для сортування файлів використовуються відповідні підкоманди команди 

Arrange Icons з контекстного меню вмісту папки: by Name (сортування за 

іменами файлів), by Type (сортування за розширеннями файлів), by Size 

(сортування за розмірами файлів) by Date (сортування за часом останньої 

модифікації файлів). Інший спосіб, це спосіб аналогічний як в Total Commander: 

натискання курсором миші по заголовку відповідного критерію, за умови що 

присутня інформація про файли (режим перегляду вмісту папки Details, рис. 

3.19.). 

 Як і в FAR Manager і Total Commander так і у Windows Explorer операції 

копіювання, переміщення, видалення можна здійснювати для груп файлів. Для 

виділення групи файлів за допомогою клавіатури потрібно при натиснутій 

клавіші [Shift] використовувати клавіші переміщення курсору, а для твиділення 

за допомогою курсору миші потрібно при натиснутій лівій клавіші миші 

переміщати курсор так, щоб охопити ці файли, які слід виділити. Якщо ці 

файли знахоляться в різних місцях папки, то під час виділення потрібно 
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утримувати натиснутою клавішу [Ctrl]. 

 Порівняно з роботою облонок FAR Manager і Total Commander у Windows 

Explorer є дуже важлива нова деталь, а саме команда Undo пункті головного 

меню Edit з однойменною піктограмою , дія якої дозволяє відміняти 

виконану попередньо команду (в тому числі і видалення файлів). 


