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Група: 45 

Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

Тема 4: Робота з графікою 

 

УРОК 12 

ТЕМА: «Графічні редактори» 

 

МЕТА:  

- Вивчити відомості та основні поняття Paint 

- Опанувати прийоми роботи з інструментами Paint 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ХІД УРОКУ: 

 

1. Частини програми Paint 

 Щоб відкрити програму Paint, натисніть кнопку Пуск  і послідовно клацніть Усі 

програми, Стандартні, Paint. 

Після запуску програми Paint відкриється пусте вікно; знаряддя для креслення та 

малювання розташовані на стрічці у верхній частині вікна. На рисунку показано різні 

частини вікна програми Paint. 



 

Вікно програми Paint 

2. Робота з інструментами 

На стрічці у програмі Paint розміщено зручний набір знарядь для креслення. Їх можна 

використовувати для малювання від руки та додавання різних фігур до готових 

зображень. 

Малювання ліній 

 Щоб відкрити програму Paint, натисніть кнопку Пуск  і послідовно клацніть Усі 

програми, Стандартні, Paint. 

Для малювання у програмі Paint можна використовувати кілька різних інструментів. 

Зображення лінії на малюнку залежить від використовуваного інструмента та обраних 

параметрів. Ось інструменти, які можна використовувати для малювання ліній у 

програмі Paint. 

  



Олівець 

Інструмент Олівець  використовується для малювання тонких довільних ліній або 

кривих. 

1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть інструмент Олівець . 

2. У групі Кольори клацніть Колір 1, виберіть колір і перетягніть вказівник на 

зображення для малювання. 

Щоб малювати кольором 2 (тло), утримуйте праву кнопку миші під час 

перетягування вказівника. 

Пензлі 

Інструмент Пензлі  використовується для малювання ліній різного вигляду та 

текстури, як під час використання професійних пензлів. За допомогою різних пензлів 

можна малювати довільні та криві лінії з різноманітними ефектами. 

1. На вкладці Основне натисніть стрілку вниз у списку Пензлі. 

2. Виберіть потрібний пензель. 

3. Клацніть Розмір і виберіть розмір лінії, що визначає товщину розчерку пензля. 

4. У групі Кольори клацніть Колір 1, виберіть колір і перетягніть вказівник миші 

для малювання. 

Щоб малювати кольором 2 (тло), утримуйте праву кнопку миші під час 

перетягування вказівника. 

Лінія 

Інструмент Лінія  використовується, якщо потрібно накреслити пряму лінію. Під час 

використання цього інструмента можна вибрати товщину лінії, а також її вигляд. 

1. На вкладці Основне у групі Фігури клацніть інструмент Лінія . 

2. Клацніть Розмір і виберіть розмір лінії, що визначає товщину лінії. 

3. У групі Кольори клацніть Колір 1, виберіть колір і перетягніть вказівник, щоб 

накреслити лінію. 

Щоб накреслити лінію кольором 2 (тло), утримуйте праву кнопку миші під час 

перетягування вказівника. 

4. (Необов’язково) Щоб змінити стиль лінії, у групі Фігури клацніть Контур і 

виберіть потрібний стиль лінії. 

Підказка. 

• Щоб накреслити горизонтальну лінію, утримуйте натиснутою клавішу Shift і 
проведіть вказівником з одного боку до іншого. 
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• Щоб накреслити вертикальну лінію, утримуйте натиснутою клавішу Shift і 

проведіть вказівником вгору або вниз. 

Крива 

Інструмент Крива  використовується, якщо потрібно намалювати плавну криву. 

1. На вкладці Основне у групі Фігури клацніть інструмент Крива . 

2. Клацніть Розмір і виберіть розмір лінії, що визначає товщину лінії. 

3. У групі Кольори клацніть Колір 1, виберіть колір і перетягніть вказівник, щоб 

накреслити лінію. 

Щоб накреслити лінію кольором 2 (тло), утримуйте праву кнопку миші під час 

перетягування вказівника. 

4. Після створення лінії, клацніть область зображення, де слід розташувати вигин 

кривої, і перетягніть вказівник миші, щоб змінити криву. 

Малювання різноманітних фігур 

За допомогою програми Paint до рисунка можна додавати різноманітні фігури. Серед 

готових фігур є не тільки традиційні елементи - прямокутники, еліпси, трикутники та 

стрілки, - але й цікаві та незвичні фігури, наприклад серце, блискавка, виноски і багато 

інших. Щоб створити власну фігуру, можна використовувати інструмент 

«Багатокутник» . 

Фігури у програмі Paint 

 

Готові фігури 

За допомогою програми Paint можна малювати різноманітні типи готових фігур. 

Нижче наведено список цих фігур. 

 Лінія 

 Крива 

 Овал 

 Прямокутник і заокруглений прямокутник 

 Трикутник і прямокутний трикутник 

 Ромб 

 П’ятикутник 

 Шестикутник 

 Стрілки (стрілка вправо, стрілка вліво, стрілка вгору, стрілка вниз) 
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 Зірки (чотирикутна, п’ятикутна, шестикутна) 

 Виноски (заокруглена прямокутна виноска, овальна виноска, виноска-хмарка) 

 Серце 

 Блискавка 

1. На вкладці Основне у групі Фігури виберіть готову фігуру. 

2. Щоб намалювати фігуру, перетягніть вказівник. 

Щоб накреслити рівносторонню фігуру, утримуйте натиснутою клавішу Shift під 

час перетягування вказівника. Наприклад, щоб накреслити квадрат, 

клацніть Прямокутник  і перетягуйте вказівник, утримуючи натиснутою 

клавішу Shift. 

3. Коли фігуру вибрано, можна змінити її вигляд, виконавши одну або кілька з 

наведених нижче дій. 

 Щоб змінити стиль лінії, у групі Фігури клацніть Контур і виберіть 

потрібний стиль лінії. 

Якщо для фігури не потрібен контур, клацніть Контур і виберіть пункт Без 

контуру. 

 Щоб змінити розмір контуру, клацніть Розмір і виберіть розмір лінії 

(товщину). 

 У групі Кольори клацніть Колір 1 і виберіть колір контуру. 

 У групі Кольори клацніть Колір 2 й виберіть потрібний колір для заливки 

фігури. 

 Щоб змінити тип заливки, у групі Фігури клацніть Заливка й виберіть 

потрібний тип заливки. 

Якщо для фігури не потрібна заливка, клацніть Заливка та виберіть 

пункт Без заливки. 

Багатокутник 

Інструмент Багатокутник  використовується, якщо потрібно створити фігуру з будь-

якою кількістю сторін. 

1. На вкладці Основне у групі Фігури клацніть інструмент Багатокутник . 

2. Щоб намалювати багатокутник, перетягніть вказівник миші, щоб намалювати 

пряму лінію. Клацніть кожну точку, де слід накреслити сторони багатокутника. 

Щоб створити сторони з кутами 45 або 90 градусів, утримуйте клавішу Shift під 

час створення сторін багатокутника. 

3. Щоб завершити малювання багатокутника та закрити фігуру, з’єднайте останню 

та першу лінії багатокутника. 

4. Коли фігуру вибрано, можна змінити її вигляд, виконавши одну або кілька з 

наведених нижче дій. 

http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/using-paint


 Щоб змінити стиль лінії, у групі Фігури клацніть Контур і виберіть 

потрібний стиль. 

Якщо для фігури непотрібен контур, клацніть Контур і виберіть пункт Без 

контуру. 

 Щоб змінити розмір контуру, клацніть Розмір і виберіть розмір (товщину) 

лінії. 

 У групі Кольори клацніть Колір 1 і виберіть колір контуру. 

 У групі Кольори клацніть Колір 2 й виберіть потрібний колір для заливки 

фігури. 

 Щоб змінити стиль заливки, у групі Фігури клацніть Заливка та виберіть 

потрібний її стиль. 

Якщо для фігури непотрібна заливка, клацніть Заливка та виберіть пункт Без 

заливки. 

3. Додавання тексту 

У програмі Paint до рисунка також можна додати текст або повідомлення. 

Текст 

ІнструментТекст  використовується, якщо потрібно зробити напис на зображенні. 

1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть інструмент Текст . 

2. Перетягніть вказівник в ту ділянку області малювання, куди потрібно додати 

текст. 

3. У розділі Знаряддя для роботи з текстом на вкладці Текст у 

групі Шрифт виберіть шрифт, розмір і стиль. 

 

Група "Шрифт" 

4. У групі Кольори клацніть Колір 1 і виберіть колір тексту. 

5. Введіть текст, який потрібно додати. 

6. (Необов’язково) Щоб додати заливку тла області тексту, у групі Тло виберіть 

пункт Непрозоре. У групі Кольориклацніть Колір 2 й виберіть колір тла для 

області тексту. 
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7. (Необов’язково) Якщо потрібно змінити вигляд частини тексту в текстовому полі, 

виберіть текст, який потрібно змінити, а потім виберіть новий шрифт, розмір, 

стиль або колір вибраного тексту. 

4. Швидка робота з Paint 

Щоб забезпечити швидкий доступ до команд у Paint, які використовуються 

найчастіше, їх можна розташувати на панелі швидкого доступу над стрічкою. 

Щоб додати команду програми Paint до панелі швидкого доступу, клацніть правою 

кнопкою миші кнопку або команду та виберіть пункт Додати до панелі швидкого 

доступу. 

Виділення та редагування об’єктів 

Під час роботи з Paint може знадобитися змінити частину зображення або об’єкт. Для 

цього треба виділити частину зображення, яку слід змінити, і відредагувати її. Ось 

деякі дії, які можна виконати: змінення розмірів об’єкта, переміщення, копіювання або 

повертання об’єкта, обтинання зображення для відображення тільки вибраної частини. 

Виділення 

Інструмент Виділення  використовується для виділення частини зображення, яку 

потрібно змінити. 

1. На вкладці Основне у групі Зображення клацніть стрілку вниз у 

списку Виділення. 

2. Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно від того, що саме потрібно 

виділити. 

 Щоб виділити будь-який квадратний або прямокутний фрагмент зображення, 

виберіть Виділення прямокутного фрагмента та перетягніть вказівник, щоб 

виділити потрібну частину зображення. 

 Щоб виділити будь-яку частину зображення неправильної форми, 

виберіть Виділення довільного фрагмента та перетягніть вказівник миші, 

щоб виділити потрібну частину зображення. 

 Щоб виділити зображення повністю, виберіть пункт Виділити все. 

 Щоб виділити все зображення, крім виділеної області, виберіть 

пункт Обернути виділення. 

 Щоб видалити виділений об’єкт, натисніть кнопку Видалити. 

3. Переконайтеся, що колір 2 (тло) включено до виділених елементів, виконавши 

такі дії. 

 Щоб включити колір тла до виділених елементів, зніміть прапорець Прозоре 

виділення. Після вставлення виділених елементів колір тла буде включено, і 

він стане частиною вставленого елемента. 

 Щоб зробити виділення прозорим, без кольору тла, установіть 

прапорець Прозоре виділення. Після вставлення виділення будь-які області з 
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поточним кольором тла стануть прозорими, завдяки чому решта зображення 

виглядатиме гармонійно. 

Обтинання 

Інструмент Обтинання  використовується для обтинання зображення, щоб 

відобразити лише виділену його частину. За допомогою обтинання зображення можна 

змінити так, щоб на ньому було видно лише вибраний об’єкт або людину. 

1. На вкладці Основне у групі Зображення клацніть стрілку у списку Виділення та 

виберіть потрібний тип виділення. 

2. Щоб виділити частину зображення, яку слід залишити, перетягніть по ній 

вказівник. 

3. У групі Зображення виберіть команду Обтинання. 

4. Щоб зберегти обітнуте зображення в новому файлі, натисніть кнопку Paint , 

наведіть вказівник на пунктЗберегти як і виберіть тип файлу для поточного 

зображення. 

5. У полі Ім’я файлу введіть нове ім’я для файлу та натисніть кнопку Зберегти. 

Зберігання обітнутого зображення в новому файлі допоможе уникнути 

перезаписування вихідного зображення. 

Повертання 

Інструмент Повертання  використовується для повертання всього зображення або 

виділеної його частини. 

 Залежно від того, що потрібно повернути, виконайте одну з наведених нижче дій. 

 Щоб повернути все зображення, на вкладці Основне у 

групі Зображення клацніть Повернути та оберіть напрямок повертання. 

 Щоб повернути об’єкт або фрагмент зображення, на вкладці Основне у 

групі Зображення клацніть Виділити. Перетягніть вказівник миші, щоб 

виділити область або об’єкт, клацніть Повернути та виберіть напрямок 

повертання. 

Стирання частини зображення 

Інструмент Гумка  використовується для видалення певної області зображення. 

1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть інструмент Гумка . 

2. Натисніть кнопку Розмір, виберіть розмір гумки й перетягуйте гумку по області 

зображення, яку слід стерти. Усі видалені області буде замінено кольором тла 

(колір 2). 

5. Змінення розміру зображення або його частини 

Інструмент Змінення розміру  використовується для змінення розміру всього 

зображення, об’єкта або частини зображення. Також можна змінити кут нахилу 

об’єкта на зображенні. 
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Змінення розмірів усього зображення 

1. На вкладці Основне у групі Зображення клацніть Змінити розмір. 

2. У діалоговому вікні Зміна розміру й нахилу встановіть прапорець Зберегти 

пропорції, щоб зображення зі зміненим розміром мало ті самі пропорції, що й 

вихідне зображення. 

3. В області Змінити розмір виберіть пункт Пікселі та введіть нову ширину в 

поле По горизонталі або нову висоту в поле По вертикалі. Натисніть 

кнопку OK. 

Якщо прапорець Зберегти пропорції встановлено, потрібно лише ввести 

значення "по горизонталі" (ширина) або "по вертикалі" (висота). Інше поле в 

області "Змінити розмір" оновлюється автоматично. 

Наприклад, якщо розмір зображення становить 320x240 пікселів і вам потрібно 

зменшити цей розмір наполовину, зберігши пропорції, в області Змінити 

розмір установіть прапорець Зберегти пропорції та введіть значення 160 у 

поле По горизонталі. Новий розмір зображення буде 160 х 120 пікселів, тобто 

вдвічі менше за оригінал. 

Змінення розмірів частини зображення 

1. На вкладці Основне клацніть Виділити та перетягніть вказівник, щоб виділити 

область або об’єкт. 

2. На вкладці Основне у групі Зображення натисніть кнопку Змінити розмір. 

3. У діалоговому вікні Зміна розміру й нахилу встановіть прапорець Зберегти 

пропорції, щоб частина зі зміненим розміром мала ті самі пропорції, що й 

вихідна частина. 

4. В області Змінити розмір виберіть пункт Пікселі та введіть нову ширину в 

поле По горизонталі або нову висоту в поле По вертикалі. Натисніть 

кнопку OK. 

Якщо прапорець Зберегти пропорції встановлено, потрібно лише ввести 

значення "по горизонталі" (ширина) або "по вертикалі" (висота). Інше поле в 

області "Змінити розмір" оновлюється автоматично. 

Наприклад, якщо розмір виділеної частини становить 320x240 пікселів і вам 

потрібно зменшити розмір наполовину, зберігши пропорції, в області Змінити 

розмір установіть прапорець Зберегти пропорції та введіть значення 160 у 

поле По горизонталі. Новий розмір частини зображення буде вдвічі менший за 

оригінал: 160х120 пікселів. 

Змінення розміру області малювання 

 Виконайте одну з наведених нижче дій, залежно від того, як потрібно змінити 

розмір області малювання. 
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 Щоб збільшити розмір області малювання, перетягніть один із маленьких 

білих квадратів на краю області малювання до потрібного розміру. 

 Щоб змінити розмір області малювання на певне значення, натисніть 

кнопку Paint  і клацнітьВластивості. У полях Ширина та Висота введіть 

нові значення ширини та висоти й натисніть кнопку ОК. 

Нахилення об’єкта 

1. На вкладці Основне клацніть Виділити та перетягніть вказівник для виділення 

області або об’єкта. 

2. Натисніть кнопку Змінення розміру. 

3. У діалоговому вікні Змінення розміру й нахилу введіть значення кута нахилу 

виділеної області (у градусах) у полях По горизонталі та По вертикалі в 

області Нахил (градуси) й натисніть кнопкуОК. 

6. Переміщення та копіювання об’єктів 

Коли об’єкт виділено, його можна вирізати або скопіювати. Це дасть змогу 

використовувати на зображенні один об’єкт кілька разів або перемістити об’єкт (коли 

його виділено) до іншої частини зображення. 

Вирізання та вставлення 

Інструмент Вирізання  використовується для вирізання вибраного об’єкта та його 

вставлення до іншої частини зображення. Після вирізання виділеної області її буде 

замінено кольором тла. Тому, якщо зображення має суцільний колір тла, можливо, 

перед вирізанням об’єкта потрібно буде змінити Колір 2 на колір тла. 

1. На вкладці Основне у групі Зображення клацніть Виділення та перетягуйте 

вказівник, щоб виділити область або об’єкт, який потрібно вирізати. 

2. У групі Буфер обміну клацніть пункт Вирізати. 

3. У групі Буфер обміну клацніть пункт Вставити. 

4. Коли об’єкт виділено, перемістіть його на нове місце на зображенні. 

Копіювання та вставлення 

Інструмент Копіювання  використовується для копіювання вибраного об’єкта в 

Paint. Це зручно, якщо на зображенні потрібно збільшити кількість однакових ліній, 

фігур або фрагментів тексту. 

1. На вкладці Основне у групі Зображення клацніть Виділення та перетягуйте 

вказівник, щоб виділити область або об’єкт, який потрібно скопіювати. 

2. У групі Буфер обміну виберіть пункт Копіювати. 

3. У групі Буфер обміну виберіть пункт Вставити. 

4. Коли об’єкт виділено, перемістіть його на нове місце на зображенні. 
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Вставлення зображення у програму Paint 

Щоб вставити існуюче зображення у програму Paint, використовуйте 

команду Вставити з. Після вставлення файлу зображення його можна редагувати, не 

змінюючи вихідне зображення (за умови що відредаговане зображення збережено з 

ім’ям файлу, відмінним від вихідного зображення). 

1. У групі Буфер обміну клацніть стрілку вниз у списку Вставити та виберіть 

пункт Вставити з. 

2. Знайдіть зображення, яке потрібно вставити в Paint, виберіть його та натисніть 

кнопку Відкрити. 

7. Робота з кольором 

У програмі Paint є низка спеціальних інструментів для роботи з кольорами. Це дає 

змогу під час малювання та редагування у програмі Paint використовувати саме ті 

кольори, які потрібно. 

Палітри 

Колірні поля вказують поточний колір 1 (колір переднього плану) та колір 2 (колір 

тла). Їх використання залежить від того, які дії виконуються у програмі Paint. 

Палітри 

 Під час роботи з палітрою можна виконати одну або кілька наведених нижче дій. 

 Щоб змінити вибраний колір переднього плану, на вкладці Основне у 

групі Кольори клацніть Колір 1 і виберіть квадрат із кольором. 

 Щоб змінити вибраний колір тла, на вкладці Основне у 

групі Кольори клацніть Колір 2 й виберіть квадрат із кольором. 

 Щоб малювати вибраним кольором переднього плану, перетягуйте вказівник 

миші. 

 Щоб малювати вибраним кольором тла, утримуйте праву кнопку миші під час 

перетягування вказівника. 

Палітра кольорів 

Інструмент Палітра кольорів  використовується для встановлення поточного 

кольору переднього плану або тла. Вибравши колір на зображенні, можна бути 

впевненим, що буде використано саме той колір, який потрібен для роботи з 

зображенням у Paint. 

1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть інструмент Палітра кольорів . 

2. Виберіть колір на зображенні, який слід зробити кольором переднього плану, або 

клацніть правою кнопкою миші колір на зображенні, що слід зробити кольором 

тла. 
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Заливка 

Інструмент Заливка  використовується, якщо потрібно залити кольором усе 

зображення або вкладену форму. 

1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть Заливка . 

2. У групі Кольори клацніть Колір 1, виберіть колір і клацніть усередині області 

для заливки. 

3. Щоб видалити колір або замінити його кольором тла, клацніть Колір 2, виберіть 

колір і клацніть правою кнопкою миші всередині області для заливки. 

Редагування кольорів 

Інструмент Редагування кольорів  використовується для вибору нового кольору. 

Змішування кольорів у Paint дає змогу вибрати саме той колір, який потрібен. 

1. На вкладці Основне у групі Кольори клацніть інструмент Редагування 

кольорів. 

2. У діалоговому вікні Редагування кольорів виберіть колір із палітри й натисніть 

кнопку ОК. 

Колір буде відображатися в одній із палітр, і його можна буде використовувати в 

Paint. 

8. Перегляд зображення 

Різні режими перегляду зображень у Paint дають змогу вибирати спосіб роботи з 

зображенням. Можна наблизити окремий фрагмент зображення або зображення 

повністю. І навпаки, можна зменшити масштаб зображення, якщо воно завелике. Крім 

того, під час роботи в Paint можна відобразити лінійки та лінії сітки, які полегшать 

роботу у програмі. 

Екранна лупа 

Інструмент Екранна лупа  використовується для збільшення певної частини 

зображення. 

1. На вкладці Основне у групі Знаряддя клацніть Екранна лупа , перемістіть 

лупу, а потім клацніть фрагмент зображення, щоб збільшити масштаб 

відображення. 

Перетягуйте горизонтальну та вертикальну смуги прокручування внизу та 

праворуч вікна для переміщення зображення. 

2. Щоб зменшити масштаб зображення, клацніть екранну лупу правою кнопкою 

миші. 

Збільшення та зменшення масштабу 

Інструменти Збільшити масштаб і Зменшити масштаб використовуються для 

збільшення або зменшення масштабу перегляду зображення. Наприклад, для 

http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/using-paint
http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows/using-paint


редагування маленького фрагменту зображення може знадобитися збільшити його. 

Або ж навпаки, зображення може бути завеликим для екрана, і його потрібно буде 

зменшити для перегляду всього зображення. 

У програмі Paint є кілька різних способів збільшення або зменшення зображення, 

залежно від потрібного результату. 

1. Щоб збільшити масштаб, на вкладці Перегляд у групі Масштаб виберіть 

пункт Збільшити масштаб. 

2. Щоб зменшити масштаб, на вкладці Перегляд у групі Масштаб виберіть 

пункт Зменшити масштаб. 

3. Для перегляду зображення у фактичному розмірі на вкладці Перегляд у 

групі Масштаб виберіть пункт 100%. 

Підказка 

 Для збільшення та зменшення масштабу зображення також можна використовувати 

кнопки «Збільшити масштаб»  або «Зменшити масштаб»  на повзунку масштабу, 

розташованому в нижній частині вікна програми Paint. 

Повзунок масштабу 

Лінійки 

Інструмент Лінійки використовується для відображення горизонтальної лінійки у 

верхній частині області малювання та вертикальної лінійки в лівій частині області 

малювання. За допомогою лінійок краще видно розміри зображення, що може бути 

корисним під час змінення розмірів зображення. 

1. Щоб відобразити лінійки, на вкладці Перегляд у групі Відобразити або 

приховати встановіть прапорець поруч із пунктом Лінійки. 

2. Щоб приховати лінійки, зніміть прапорець поруч із пунктом Лінійки. 

Лінії сітки 

Інструмент Лінії сітки використовується для вирівнювання фігур і ліній під час 

малювання. Лінії сітки допомагають зрозуміти розміри об’єктів під час малювання, а 

також вирівняти об’єкти. 

1. Щоб відобразити лінії сітки, на вкладці Перегляд у групі Відобразити або 

приховати встановіть прапорець поруч із пунктом Лінії сітки. 

2. Щоб приховати лінії сітки, зніміть прапорець поруч із пунктом Лінії сітки. 

На весь екран 

Режим На весь екран  використовується для перегляду зображення в 

повноекранному режимі. 
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1. Щоб переглянути зображення на весь екран, на вкладці Перегляд у 

групі Відображення виберіть На весь екран. 

2. Щоб вийти з повноекранного режиму та повернутись у вікно Paint, клацніть 

зображення. 

9. Збереження зображення 

Часто зберігайте внесені до рисунка зміни, щоб випадково не втратити їх. Для 

збереження змін натисніть кнопку Paint , а потім виберіть команду Зберегти. 

Буде збережено всі зміни в рисунку, внесені з моменту останнього збереження. 

Під час першого збереження рисунка потрібно надати йому ім'я файлу. Для цього: 

1. Натисніть кнопку Paint , а потім виберіть команду Зберегти. 

2. У полі Зберегти як тип виберіть потрібний формат. 

3. У полі Ім'я файлу введіть ім'я та натисніть кнопку Зберегти. 

V. Закріплення нових знань: Виконання практичної вправи 

 
 

VІ. Домашнє завдання:  

Морзе Н.В. «Інформатика 9 кл.» - §13 

Виконати презентацію на одну з тем уроку. Вислати на e-mail: 2573562@ukr.net 
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