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Дата: 09.09.2020 

Група: Е-1 

Предмет: Обчислювальна техніка та програмування 
 

Лекція 5 

ТЕМА: «Введення та форматування тексту» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні інструменти ведення, редагування та форматування 

тексту 

- Опанувати основні інструменти  форматування у текстовому редакторі 

Word 

- Розвити навички роботи з інструментами форматування  

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

дисципліну та уважність 

 

МАТЕРІАЛ УРОКУ: 

 

План 

1. Операції над фрагментами тексту  

2. Форматування символів 

3. Форматування абзаців.  

4. Форматування сторінок. 

 

1. Операції над фрагментами тексту  

Виділення фрагментів тексту 

   

Фрагмент тексту Спосіб виділення 

Слово Двічі клацнути на потрібному слові 

Речення Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати довільне місце в 

реченні 

Рядок Вибрати місце зліва від потрібного рядка  

Кілька рядків підряд Вибрати місце зліва від початкового рядка фрагмента  і при 

натиснутій лівій кнопці миші перемістити вказівник вниз або вгору 

на потрібну кількість рядків  

Абзац Двічі клацнути зліва від абзацу  

Тричі клацнути в довільному місці абзацу  

Довільний Вибрати початок фрагмента, натиснути ліву кнопку миші і, не 
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горизонтальний 

фрагмент 

відпускаючи її, перемістити вказівник до кінця потрібного 

фрагмента  

Вибрати початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу 

Shift, вибрати кінець фрагмента 

Установити курсор на початок фрагмента і, утримуючи 

натиснутою клавішу Shift, перемістити курсор у потрібному 

напрямі за допомогою клавіш керування курсором  

Вертикальний фрагмент  Виділити область екрана, в яку входить потрібний фрагмент тексту, 

при натиснутій клавіші Alt  

Несуміжні фрагменти Виділити перший фрагмент і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, 

виділити інші фрагменти  

Весь документ Тричі клацнути зліва від довільного рядка тексту  

Указати місце зліва від довільного рядка тексту і, утримуючи 

натиснутою клавішу Ctrl, клацнути ліву кнопку миші  

 

Операції над фрагментами тексту 

        Операції копіювання, переміщення і видалення фрагментів тексту 

виконуються за аналогією до виконання даних операцій над    об'єктами 

файлової системи і виконуються різними способами. 
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Розглянемо операції над фрагментами тексту з використанням кнопок групи 

Буфер обміну вкладки Основне: 

     

Видалення  Копіювання  Переміщення 

 Вибрати кнопку 

Вирізати  

 

  

1. Вибрати кнопку Копіювати 

 
2. Перемістити курсор у 

потрібне місце тексту 

3. Вибрати кнопку Вставити 

 

1.  Вибрати кнопку Вирізати  

2. Перемістити курсор у потрібне 

місце тексту. 

3. Вибрати кнопку Вставити 

 

 

Буфер обміну Microsoft Office 

        На відміну від Буфера обміну операційної системи, який може 

вміщувати тільки один об’єкт, Буфер обміну Microsoft Office 2010 може 

одночасно зберігати 24 об’єкти. За замовчуванням ця властивість доступна 

тільки при відкритому Буфері обміну Microsoft Office 2010. 

        Для відкриття Буфера обміну (мал. 1) слід вибрати кнопку відкриття 

діалогового вікна групи Буфер обміну на вкладці Основне, що призведе до 

його відображення на панелі зліва. 

       Заповнення Буфера відбувається послідовно при виконанні команд 

Вирізати або Копіювати. Новий об’єкт завжди додається на початок 

списку. Якщо скопіювати в Буфер обміну двадцять п’ятий об’єкт, то перший 

об’єкт автоматично видаляється з Буфера. При виконанні команди 

Вставити здійснюється вставка в документ об’єкта, який був занесений в 

Буфер останнім. Об’єкт, який знаходиться в Буфері обміну, може 

використовуватися для вставки в документ багаторазово. 

 

 
Мал. 1 Група Буфер обміну вкладки Основне  і відкрита панель Буферу 

обміну 

Над об’єктами Буфера обміну можна виконувати такі операції:  

 вставити об’єкт з Буфера обміну в певне місце документа; 

 вставити всі об’єкти з Буфера обміну в певне місце документа; 
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 видалити об’єкт з Буфера обміну; 

 очистити Буфер  обміну. 

        Використовуючи Буфер обміну, зручно реалізувати таку операцію як 

«зібрати і вставити». Наприклад, можна скопіювати послідовно в Буфер 

обміну кілька слів, а потім вставити все разом у документ, вибравши кнопку 

Вставити все. При цьому слід мати на увазі, що першим вставлятиметься 

об’єкт, який перший був занесений в Буфер.  

Після закриття всіх програм, які входять до пакета Microsoft Office, 

Буфер обміну Microsoft Office очищується, а в Буфері обміну операційної 

системи залишається тільки останній об’єкт.  

2. Форматування символів 

 

    Форматування тексту - внесення змін у зовнішній вигляд тексту за 

рахунок зміни значень властивостей текстових об'єктів документа.   

 

 

    Форматування символів і абзаців здійснюється для виділеного фрагмента 

тексту.  

    Якщо форматування здійснюється для символів одного слова або одного 

абзацу - достатньо зробити це слово або абзац поточним. 

        Після виділення фрагмента тексту поруч із ним автоматично з'являється 

напівпрозора міні-панель, на якій розміщено деякі елементи керування, що 

використовуються для форматування фрагментів тексту. 

        Якщо потрібні інструменти форматування відсутні на міні-панелі, то 

слід скористатися елементами керування груп Шрифт і Абзац вкладки 

Основне (мал. 1). 
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Мал. 1 Група Шрифт і група Абзац вкладки Основне 

         

Повний набір усіх можливостей форматування символів і абзаців надається у 

діалогових вікнах Шрифт і Абзац, які відкриваються вибором запускача у 

нижньому правому куті групи Шрифт або Абзац (див. мал. 1). 

 

 
Мал. 2 Діалогове вікно Шрифт 

 

Діалогове вікно "Шрифт" 

        За допомогою параметрів у діалоговому вікні Шрифт (мал. 2) можна 

настроювати зовнішній вигляд тексту в публікації. Доступні параметри 

залежать від того, які мови та шрифти інстальовано та ввімкнуто для 

редагування. 

Загальні 

Шрифт. Дає змогу вказати шрифт. Різні шрифти матимуть різні 

характеристики, наприклад доступні функції OpenType. 
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Стиль шрифту. Дає змогу визначити стиль шрифту, 

наприклад Жирний або Курсив. Виберіть стиль шрифту в полі. Вибраний 

стиль шрифту відображається в полі Зразок. 

Розмір. Дає змогу визначити розмір шрифту в пунктах. У списку виберіть 

розмір шрифту. Щоб забезпечити легкість читання для більшості документів 

і користувачів, використовуйте розмір вісім пунктів і більше. Вибраний 

розмір відображається в полі Зразок. 

Колір шрифту. Дає змогу визначити колір шрифту та підкреслення. 

Ефекти 

Підкреслення. Дає змогу визначити, чи підкреслюватиметься виділений 

текст, а також стиль підкреслення. Виберіть пункт (немає), щоб видалити 

підкреслення. 

Надрядковий.  Піднімає виділений текст над базовою лінією та зменшує 

розмір його шрифту. 

Підрядковий.  Опускає виділений текст нижче базової лінії та зменшує 

розмір його шрифту. 

Закреслення.  Накреслює лінію через виділений текст. 

Зменшені великі букви.  Форматує виділений текст у нижньому регістрі як 

великі букви та зменшує їхній розмір. Зменшення великих букв не впливає на 

числа, знаки пунктуації, неалфавітні символи та букви у верхньому регістрі. 

Усі великі букви.  Форматує букви в нижньому регістрі як великі. 

Форматування всіх букв як великих не впливає на числа, знаки пунктуації, 

неалфавітні символи та букви у верхньому регістрі. 

Інші ефекти. Ця кнопка відкриває діалогове вікно Формат текстових 

ефектів, у якому доступні додаткові параметри тексту. 

Зразок 

У полі Зразок відображається попередній перегляд указаного шрифту та 

текстових ефектів для виділеного тексту або зразка тексту, якщо текст не 

виділено. 

 

3. Форматування абзаців.  

Абзац – це структурна складова тексту, зазвичай пов'язана логічно і 

виділена графічно, наприклад, у вигляді відступів. Коли ви набираєте текст, 

кожен раз натиснувши клавішу "Enter", ви створюєте новий абзац. Установ 
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абзацу визначає його формат, який відповідає за розміщення тексту на 

сторінці. 

Налаштування (форматування) абзацу, передбачає: 

 відстань праворуч або ліворуч від абзацу; 

 міжрядковий інтервал абзацу; 

 вирівнювання рядків абзацу відносно лівого і правого поля; 

 відступ або виступ першого рядка абзацу; 

 інтервал перед абзацом і після нього; 

 розбивка абзацу на сторінки. 

У першу чергу, приступаючи до настройки абзацу, необхідно вміти 

його виділяти. Для цього зробіть наступне: 

1 спосіб: Тричі клацніть лівою кнопкою миші 

по будь-якому слову абзацу; 

2 спосіб: Використовуйте комбінації клавіш: 

<Ctrl+Shift+(стрелка Вверх)> – виділення 

від місця розташування курсора введення 

тексту до початку абзацу; 

<Ctrl+Shift+(стрелка Вніз)> – виділення від 

місця розташування курсора введення тексту 

до кінця абзацу. 

 
 

Мал. 1 Діалогове вікно "Абзац" 

Діалогове вікно «Абзац» 

        За допомогою діалогового вікна «Абзац»  (мал. 1) у вибраних 

абзацах можна настроїти вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал, 

позиції табуляції та заповнювачів, а також розриви рядків і абзаців. 

Відступи та інтервали 

Вкладка Відступи та інтервали дає змогу настроювати вирівнювання, 

відступи та міжрядкові інтервали у вибраних абзацах. 

Загальні 

Тут можна встановлювати вирівнювання для абзаців. 

Ліворуч.    Крайній зліва символ кожного рядка вирівнюється за лівим 

полем, а праві краї рядків нерівні. Це вирівнювання за промовчанням для 

абзаців із напрямком тексту зліва направо. 

По центру.    Центр кожного рядка вирівнюється за серединою між 

лівим і правим краєм текстового поля, а ліві та праві краї рядків нерівні. 
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Праворуч.    Крайній справа символ кожного рядка вирівнюється за 

правим полем, а ліві краї рядків нерівні. Це вирівнювання за промовчанням 

для абзаців із напрямком тексту справа наліво. 

За шириною.    Перший і останній символи кожного рядка (крім 

останнього) вирівнюються за лівим і правим полем, а рядки заповнюються 

збільшенням або зменшенням простору між словами та всередині них. 

Останній рядок абзацу вирівнюється за лівим краєм, якщо напрямок тексту – 

зліва направо, або за правим краєм, якщо напрямок тексту – справа наліво. 

Розподілено.    Таке саме вирівнювання, як і за шириною, тільки рядки 

заповнюються однаковим збільшенням або зменшенням простору біля 

кожного символу, а не між словами та всередині них. 

Розповсюдити всі рядки.    Це те саме, що й розподілене 

вирівнювання, тільки останній рядок абзацу також вирівнюється за лівим і 

правим краєм. 

Відступ 

Відступ визначає відстань абзацу від лівого або правого краю 

текстового поля. Ви можете збільшувати чи зменшувати відступ для абзацу 

або групи абзаців у межах полів. Також можна створити відступ вліво (такий 

відступ називають виступом). У цьому разі абзац виступає в бік лівого поля, 

якщо напрямок тексту – зліва направо, чи в бік правого поля, якщо напрямок 

тексту – справа наліво. 

Вигляд. Цей параметр надає п’ять попередньо встановлених 

параметрів відступу та дає змогу створювати настроювані відступи. 

 Вихідний. Використовуються параметри відступу, 

установлені в розділі Вирівнювання. 

 Зсув вліво. Цей параметр використовує 

вирівнювання Ліворуч. 

 Відступ першого рядка. Вибір цього параметра 

установлює відступ 0,25 дюйма для першого рядка абзацу. 

 Нависаючий відступ. Вибір цього параметра установлює 

виступ -0,25 дюйма для першого рядка абзацу та відступ 0,25 дюйма 

для решти рядків. 

 Цитата. Цей параметр установлює значення 0,5 дюйма для 

лівого та правого відступів. 

 Настроюване. Якщо ви вносите зміни в будь-яку 

заготовку, відступ стає настроюваним. 

Міжрядковий інтервал 

Міжрядковий інтервал визначає відстань по вертикалі між рядками 

тексту в абзаці. За промовчанням для міжрядкового інтервалу встановлено 
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значення 1,19 дюйма. Це означає, що інтервал вміщує найбільший шрифт у 

рядку та невелику додаткову відстань. Інтервали між абзацами визначають 

простір перед абзацом і після нього. Коли ви натискаєте клавішу ENTER, 

щоб почати новий абзац, інтервал переноситься на наступний абзац, але 

настройки можна змінювати для кожного абзацу окремо. 

Розбиття абзаців по сторінках 

 

При роботі з великими документами, буває потрібно задати пропорційне 

розміщення абзаців тексту на сторінках. Наприклад, ви пишете документ з 

більшими абзацами, і вам треба, щоб кожен новий абзац починався з нової 

сторінки. Для розбивки абзаців по сторінках зробіть наступне: 

1. Виділіть необхідні абзаци; 

2. Клацніть по виділеному фрагменту правою кнопкою миші і в 

контекстному меню, виберіть пункт "Абзац"; 

3. У вікні "Абзац" перейдіть на вкладку "Розташування на сторінці"; 

4. У групі "Розбиття на сторінки" виберіть потрібні пункти: 

 

o "Заборона висячих рядків" – заборону переходу одного рядка на 

наступну сторінку або першого рядка на попередню; 

o "Не відривати від наступного" – заборону переходу наступного 

абзацу на наступну сторінку; 

o "Не розривати абзац" – заборона поділу абзацу на дві сторінки; 

o "З нової сторінки" – вставка розриву сторінки перед абзацом 

(кожен наступний абзац починається на новій сторінці). 

 

 

http://easy-code.com.ua/img/020920111200008507.jpg
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Малюнок 2 Розбивка абзацу за допомогою засобів вкладки "Положення на 

сторінці" 

Для того щоб швидко задати інтервал зверху абзацу, який відповідає розміру 

шрифту стандартної рядка (12пт), зробіть наступне: 

1. Поставте курсор на потрібний абзац; 

2. Натисніть комбінацію клавіш <Ctrl+0>. 

Врахуйте, що повторне натиснення клавіш прибирає інтервал. 

 

4. Форматування сторінок. 

 

Створення настроюваних параметрів полів сторінки 

1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки 

клацніть елемент Поля. З’явиться колекція полів. 

 
2. У нижній частині колекції полів виберіть пункт 

Настроювані поля. З’явиться діалогове вікно Параметри сторінки.  
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Вставлення ручного розриву сторінки 

1. Клацніть мишею місце, в якому потрібно почати нову 

сторінку. 

2. На вкладці Вставлення у групі Сторінки клацніть елемент 

Розрив сторінки. 

 
 

Вставлення розриву розділу 

1. На вкладці Розмітка сторінки у групі Параметри сторінки 

клацніть елемент Розриви. 

 
2. Виберіть потрібний тип розриву розділу. 

 

 

Контрольні питання: 

Бесіда за запитаннями: 

- Дайте визначення поняттю «текстовий редактор» 

- Як створити новий документ? 

- Як налаштувати панель інструментів? 

- Як додати новий інструмент на панель? 

 

 

 

Домашнє завдання:   

1) Законспектувати матеріал уроку 

2) Читати підручники: 9)§6; 6) §3 
3) Виконати самостійну роботу у вигляді реферату на тему: «Текстовий 

процесор Word» Реферат повинен включити в себе виконані практичні 

вправи  №2 та № 3  (додаток 2) 

В рефераті повинні буди дотримані вимоги до оформлення: наявність титулки за 

зразком (додаток 1), шрифт Times New Romans, 14 пт, вирівнювання по ширині 

сторінки. Матеріал реферату вислать на ел. пошту: 2573562@ukr.net. В темі 

листа вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 

mailto:2573562@ukr.net
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Додаток 1 

Зразок оформлення титульного листа до самостійної роботи. 

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ  

БУДІВНИЦТВА  І ДИЗАЙНУ 
 

Випускна циклова комісія із спеціальності «Будівництва, електротехніки, 

електромеханіки та цивільної інженерії» 

 

 

 

САМОСТІЙНА  РОБОТА  

до теми «________________________» 

з дисципліни 

«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» 

Спеціалізація:   5.06010105   «Обслуговування електротехнічного обладнання і 

автоматичного устаткування будівель і споруд»___________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки) 

Спеціальність: 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»_____ 

 
(шифр і назва спеціальності)  

Кваліфікація: 3113 «Електромеханік»____ 
                                                         (назва спеціалізації) 

 

Виконав учень групи Е-1: 

_______________________ 
                                                                                                                             (Прізвище, ім’я)  

Перевірив викладач: 

Сидорко Оксана. 

 

 

 

 

2020 р. 
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Додаток 2 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1 «Форматування тексту» 

1. Виконайте зразок документу 

Материнська плата
2 2 2

.  Материнська плата 

(motherboard) призначена для кріплення і  з 'єднання всіх 

інших вузлів комп'ютера в системному блоці.  
Я в л я є  с о б о ю  

п л а с т и н у  з  п л а с т и к о в о г о  і з о л я ц і й н о г о  м а т е р і а л у
,  на яку напаяні 

з 'єднання і  гнізда для  кріплення процесора й інших 

чипів,  оперативної  пам'яті ,  гнізда для плат розширення, 

елементи електроживлення та ін.  

Основу материнської плати22222 складає системна 

шина — ряд рівнобіжних провідників для передачі 

32-розрядних машинних чисел, за допомогою 

яких виробляється обмін даними між процесором, 

оперативною пам'яттю, накопичувачами 

інформації, платами, керуючими зовнішніми 

пристроями і ін. Швидкодія такого обміну залежить 

від частоти системної шини — 133, 266, 333, 400, 

533 чи 800 МГц. 

Функціональні можливості материнської плати визначаються набором 

рознімань для приєднання комплектуючих і мікросхем, призначених для керування 

спільної роботи комплектуючих різних фірм. На материнській платі може бути одне чи кілька гнізд для центрального 

процесора, від одного до чотирьох рознімань для мікросхем оперативної пам'яті, рознімання 

високо-швидкісного графічного обміну з відеокартою AGP, від двох до восьми рознімань для плат пристроїв 

стандартів РСІ чи ISA, рознімання (порти) для підключення миші, клавіатури, рознімання RS232 

для принтера, універсальне рознімання USB.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2 «Робота зі списками» 

1. Виконайте зразок списків 

1. Іванов 
2. Петров 
3. Сидоренко 
4. Петренко 

 

 Мило 
 Мочалка 
 Шампунь 
 Гель 

 

1. Крупи 
a). Пшоно 
b). Гречка 

2. Макарони 

 

Нумерований список 

1. Ручка 

2. Пенал 

3. Зошит 

4. Олівець 

5. Лінійка 

 

1) Портфель 

2) Валіза 

3) Чемодан 

4) Кошик 

5) Сумка 

 

a) Дитячий садочок 
b) Школа 
c) Ліцей 
d) Гімназія 
e) Інститут 
f) Університет 

 
Маркірований список 

 Журнал 

Плакат  

Брошура  

Буклет 

Газета 

 

• Відеокамера 

•           Телефон 

• Магнітофон 

• Комп'ютер         
• Телевізор 

 

 Папка 
 Файл 
 Вінчестер 
 Гнучкий диск 
 Жорсткий диск 

  Б о м б а  
 Книга  
Окуляри  
   Квітка  
  Дзвінок  

 
 

 

 

  



15 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3 «Робота з графічними об’єктами» 

Виконайте зразок малюнків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
  ;  2)  (1 + 𝑥)𝑛 = 1 +

𝑛𝑥

1!
+

𝑛(𝑛−1)𝑥2

2!
;  

3)  𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑ (𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1
 

4)sin 𝛼 ± sin𝛽 = 2 sin
1

2
(𝛼 ± 𝛽) cos

1

2
(𝛼 ∓ 𝛽) 

 

 

 

 

 

 

 

Практична 

вправа 

А 

Б В 

С 

Е

  Б 

Д 

Ж 

З К 

л 
Геометрична 

фігура 

У сучасних умовах, коли обсяг 

необхідних для людини знань різко й 

швидко зростає, уже неможливо 

робити головну ставку на засвоєння 

певної суми, фактів важливо 

прищеплювати вміння самостійно 

поповнювати свої знання, 

орієнтуватися в стрімкому потоці 

наукової й політичної інформації.  

ВСТУП 

У сучасних умовах, коли 
обсяг необхідних для 
людини знань різко й 
швидко зростає, уже 
неможливо робити 
головну ставку на 
засвоєння певної суми, 
фактів важливо 
прищеплювати вміння 
самостійно поповнювати 
свої знання, орієнтуватися 
в стрімкому потоці 
наукової й політичної 
інформації. Рішенню цього 
завдання може сприяти 
ознайомлення майбутніх 
учених, конструкторів, 
технологів, керівників 
виробництва з 
досягненнями 
інформатики. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 4 «Робота з таблицями» 

1. Побудуйте таблицю №1 за зразком. 

2. Скопіюйте таблицю №1  три  рази. В першому зразку виконайте 

сортування за алфавітом покупців, в другому – по марці матеріалу, а 

третьому – по розміру вартості 

3. Виконайте розрахунки даних «Сума до сплати» по формулам 

№ п/п П.І.Б. покупець 
Марка 

матеріалу 

кількість матеріалів Сума до 

сплати шт. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Котенко Л.В. СВУ 24 35,36 ? 
2 Мусієнко Л.Г. ПРО 25 36,86 ? 
3 Газдя К.О. НЕМО 36 69,56 ? 
4 Анашкін Г.К. КЛП 30 52,45 ? 
5 Бублик У.Ж. ЖКО 35 69,78 ? 
6 Янгель А.П. СВУ 28 35,36 ? 
7 Бабак К.О. ПРО 29 36,86 ? 
8 Гудим Н.О. НЕМО 36 69,56 ? 
9 Носик П.П. КЛП 34 52,45 ? 
10 Маташ Е.Е. ЖКО 30 69,78 ? 

РАЗОМ ? ? ? 

4. Виконайте зразок кросворду, використовуючи інструменти таблиці. 

Запишіть відповіді в клітинки. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1  
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3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   4           

    5          

1. Пристрій комп’ютера, схожий на телевізор. 
2. Пристрої комп’ютера, з яких лунає музика. 
3. Пристрій, за допомогою якого звук чуєш тільки ти. 
4. Системний … 
5. Цей пристрій має більше 100 клавіш. 
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5. Виконайте зразок бланку, використовуючи інструменти таблиці
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №5 «Роботи з діаграмами»   

1. Відповідно практичного завдання 4 побудуйте: 

 діаграму №1, яка буде відображати вартість матеріалів,  

 діаграму №2, яка буде відображати суму сплати за матеріали кожним 

покупцем.  

Застосуйте до діаграм елементи оформлення. 

2. Побудуйте таблицю відповідно поданих діаграми 
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