
Лекція №3 



Історія розвитку середовища 

Windows  

Останні версії: Windows 10 (NT10), Windows Server 2019, Windows 10 Mobile  



Типовий вигляд екрана в середовищі 

Windows 3.1 



Типовий вигляд екрана в середовищі 

Windows 9х (NТ)  



Типовий вигляд екрана в середовищі 

Windows 10 



• робочий стіл (desctop) 

• значки швидкого доступу (shortcuts)  

• «Смітник» (Recycle Bin)  

• «Мій комп’ютер» (My Computer) 

 

• панель задач (task bar)  

• «Старт» (Start)  

• Головне меню середовища Windows 

• кнопки програмних продуктів 

 

 

Основні елементи екрана в 

середовищі Windows 



Основні структурні елементи вікна 

програмного продукту 



Рядок заголовку (Title bar) – в ньому висвітлюється логотип 

та назва програмного продукту, а також ім’я відкритого файлу. 

В правому кінці рядка заголовку знаходяться кнопки керування 

вікна, 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 курсору миші (в 

момент коли курсор миші на краю вікна приймає вигляду 

різнонапрямлених стрілок) а також переміщати вікно по 

робочому столі (при цьому курсор миші повинен бути 

наведений на рядок заголовку і натиснута ліва клавіша миші);  

кнопка максималізації вікна, яка відкриває вікно на всю площу 

робочого столу; 

кнопка закривання вікна   



Рядок головного меню (Main Menu) – відкриває доступ до 

усіх можливих команд будь-якого програмного продукту або 

безпосередньо, або за допомогою діалогових вікон. Працюючи 

з командами головного меню слід мати на увазі, що деколи 

вигляд команд головного меню може відрізнятись:  

                           команда виконується безпосередньо після її 

вибору з 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  

                           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  



Панель інструментів, або піктографічне меню (Toolbar). Ця 

частина інтерфейсу, як правило, найчастіше використовується 

під час роботи з програмними продуктами завдяки своїй 

наочності та зручності. Фактично усі піктограми з панелі 

інструментів дублюють команди головного меню програмних 

продуктів чи діалогових вікон, які викликаються цими 

командами.  

 

New, Open, Save пункту головного меню File  

 

 

 

Cut, Copy, Paste пункту головного меню Edit  



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.  

 

Смуги прокрутки (Scroll Bar) служать для переміщення 

робочого поля на екрані комп’ютера.  
 

Рядок стану (Status Bar), як правило, знаходиться в нижній 

частині вікон програмних продуктів, у ньому відображається 

інформація про поточний стан програми та документа, 

місцезнаходження курсору (у текстовому редакторі – номер 

сторінки, рядка та колонки; у графічному редакторі – 

координати), пояснюється значення пунктів меню, подаються 

різні індикатори роботи (наприклад, процес запису файлу на 

диск тощо).  



Робота в діалогових вікнах  

    Діалогове вікно – вікно, в якому можна вносити зміни 

до вмісту файлу, вказувати чи змінювати різноманітні 

параметри роботи як програмних продуктів так і 

периферійного обладнання комп’ютера.  

    Інструментарій діалогових вікон: 

    Закладки. Коли діалогове вікно має кілька сторінок, то 

в інструментарій такого вікна обов’язково входить 

відповідна кількість закладок за допомогою яких 

відбувається перехід між сторінками  



Кнопки. У кожному діалоговому вікні є щонайменше дві 

кнопки: “OK”, після натискання якої встановлюються нові 

параметри роботи програмних 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. В багатьох 

діалогових вікнах може бути ще ряд й інших кнопок, які 

виконують свої конкретні функції, які визначаються назвами 

кнопок.  

Чи є винятки??? 



Поля вводу.  

Перший тип або зі списками альтернативних даних зі 

смугами прокрутки або зі списками, які розгортаються після 

натискання курсором миші по кнопці розкриття списку  

 

 

 

 

 

Другий тип – це поля, де вводяться якісь чисельні величини  

 

 

 

 

 

Часто обидва типи полів вводу можуть бути присутні поряд в 

діалогових вікнах  

   



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

інформації з кнопкою розкриття списку, але відрізняються від 

них тим що інформацію, оскільки інформація не є текстовою  

 

 

 

 

 

командні мітки, у вигляді галочки в квадратному полі вводу та 

альтернативні мітки – крапка в круглому полі вводу. Деколи 

альтернативні мітки мають дизайн в якому можна простежити 

попередній перегляд варіант вибору. 



Поля попереднього перегляду: під час внесення деяких 

коректив зміни можна побачити в самому діалоговому 

(Preview)  

 

 

 

 

Повзунки: для плавного регулювання режимів роботи деяких 

програмних продуктів та периферійного обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

Пікторгами.  



Робота з файлами в Windows 

Explorer  



Переміщення між дисками та директоріями: символи      та    

на дереві директорій та піктограма      (Up) 

 

Вигляд переліку об’єктів: піктограма         (Views)  

 

 

 

 

 

 

Перегляду файлу  

 

 

Редагування файлу  



копіювання файлу  

переміщення файлу  

переіменування файлу 

створення нової папки  

видалення файлу 

сортування файлів    

команда відміни операції             Undo  



Контекстні меню активного об’єкту, 

вмісту папки та перетягування мишею    



Перетягування мишею 


