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Інструкційна картка для проведення практичної роботи 

з предмету «Інформатика» 

 

Стандартні програми і робота з ними 

Практична робота №  

Тема: Програма Paint. 

Мета: Студенти повинні навчитись користуватись програмою Paint 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows 

 

План 

1. Ознайомитись із програмою Paint; 

2. Створити перші примітивні малюнки; 

3. Навчитись зберігати та відкривати створені файли. 

 

Теоретичні відомості 

Програма Paint призначена для створення і редагування малюнків. Це простий і 
доступний редактор для роботи з графічними зображеннями. 

Програма Paint є редактором растрової графіки, у якій найменшим елементом зображення 
є кольорова точка (піксель). У редакторів векторної графіки принцип роботи зовсім інший: 

найменшим елементом зображення є лінія, яка описана математичним виразом. 

Paint завантажується командою "Пуск" => "Программы" => "Стандартные" => "Paint". 

Зверху вікна знаходиться рядок заголовка, під ним рядок меню, далі панель інструментів, 
палітра налагодження інструментів, горизонтальна і вертикальна смуги прокрутки з бігунками, 

кольорова палітра. 
Задання основного кольору і кольору фону: 
− Щоб задати основний колір, треба вибрати його на палітрі і клацнути на ньому лівою 

кнопкою миші. 
− Щоб задати колір фону треба вибрати його на палітрі і клацнути на ньому правою 

кнопкою миші. 
Використовувані основний колір і колір фону виводяться зліва від палітри. У верхньому 

квадраті відображається основний колір, в 
нижньому – колір фону. 

Основний колір використовується при 

натисканні лівої кнопки миші, а колір фону – 

правої. Також такі кольори комбінуються при 

встановленні додаткових на лаштувань для певних 

інструментів у палітрі на лаштування. 
Основні інструменти знаходяться на палітрі 

інструментів та виконують малювання кольорами 

палітри. (рис. 1.4.) 

Гумка – стирає зображення, замінюючи його 
кольором фону. 

Олівець – для малювання довільних ліній. 

Товщину лінії попередньо вибирають в палітрі 
налагодження інструмента. 

Пензель – для малювання широких ліній. 

Ширину і слід від пензля вибирають в палітрі 
налагодження інструмента. 

Розпилювач – для малювання ліній 

розпилюванням фарби. Розміри плями вибирають 
в палітрі налагодження інструмента. 

Лінія – для креслення прямих ліній. 

Товщину лінії попередньо вибирають в палітрі 
налагодження інструмента. Щоб намалювати 

горизонтальну, вертикальну лінію або лінію під 
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Введення тексту та панель атрибутів тексту. 
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кутом 45 градусів, треба утримувати натиснутою клавішу Shift при перетягуванні курсору 
миші. Якщо виконати попередні дії з натиснутою правою кнопкою, лінія матиме колір, 

вказаний на палітрі як колір фону. 
Крива лінія – для малювання гладких кривих ліній. Товщину лінії попередньо вибирають 

в палітрі налагодження інструмента. 
Прямокутник – для малювання прямокутних фігур з різним методом заповнення: "Без 

заполнения" (малюється тільки рамка), "Заполнение фоновым цветом" і "Заполнение основным 

цветом". 

Округлений прямокутник – те ж саме, що і прямокутник, тільки з округленими кутами. 

Багатокутник – для малювання довільних замкнутих багатокутників (кінцева точка 
співпадає з початковою). 

Еліпс – для малювання еліпсів і кіл. 

Для того, щоб останні чотири фігури були побудовані правильними, слід перетягувати 

курсор, утримуючи натиснутою клавішу Shift. 

Заливка – для заповнення замкнутих контурів основним (лівою кнопкою миші) або 
фоновим (правою кнопкою миші) кольором. 

Вибір кольору – дозволяє вибрати основний або фоновий колір не з палітри, а 
безпосередньо з малюнка. 

Виділення області або Виділення довільної області - служить для роботи з виділеними 

областями. Виділену частину малюнка можна зафарбувати вибраним кольором, копіювати, 

змінити розміри, повернути тощо. 

Масштаб – для збільшення малюнка, щоб вималювати деталі. У режимі 8-разового 

збільшення на малюнок можна накласти додаткову сітку командою "Вид" => "Масштаб" => 

"Показать сетку". Кожна клітинка сітки є збільшеною точкою зображення для редагування 
зображення. 

Введення тексту – для введення коротких заголовків. Щоб ввести текст, треба вибрати 

цей інструмент і протягуванням виділити прямокутник .у тому місці, де він повинен бути – 

відкриється поле введення тексту. Такий "текст" після введення буде мати всі ознаки 

растрового малюнка, і його, після введення, як звичайний редагувати неможливо. (Рис. 1.5.) 

Змінювати розмір, тип шрифту та інші параметри можна за допомогою панелі атрибутів тексту, 
яка викликається командою „Вид” => „Панель атрибутов текста”. 

Для додаткового налаштовування інструментів для деяких з них передбачені палітри 

налагодження, котрі з’являються під палітрою інструментів. (рис. 1.6.) (Для зручності показано 

групи інструментів та палітри налагоджування, які їм відповідають).  
Палітра налагодження позначена як а) призначена для зміни прозорості фону. При виборі 

першого варіанту виділений фрагмент та введений текст буде 
мати фоновий колір, а при виборі другого – фон, який співпадає 
із вибраним фоновим кольором, буде прозорим. 

Палітра налагодження б) дозволяє вибрати розмір гумки, 

палітра в) – розмір області розпилення, а її варіант е) – ширину 
ліній, які будуть проводитись. 

Варіант палітри г) призначений для вибору коефіцієнту 
збільшення лупи. 

Палітра д) дозволяє змінити форму пензля. 
Для інструментів „Прямокутник”, „Багатокутник”, „Еліпс” 

та „Округлений прямокутник” можливі три варіанти малювання, 
які можна вибрати на палітрі налагодження поміченій нами як є). 
У першому варіанті буде малюватись звичайний прямокутник 
основним або фоновим кольором. Наступний варіант дозволяє 
побудувати прямокутник як і в попередньому варіанті, але він 

буде мати фоновий або відповідно основний колір. У останньому 
варіанті колір границі прямокутника та його заливки будуть 
однаковими. 

Розміри деяких інструментів можна змінювати 

натисканням кнопок „+” та „-” на додатковій клавіатурі. 

 
Палітри налагодження, які 
відповідають певним 

інструментам 
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Також видно, що деякі із інструментів мають порожню палітру налагодження, тобто 
вони його не допускають. 

Для відміни кількох останніх змін виконати команду "Отменить" в меню "Правка" або 

натиснути клавіші Ctrl+Z. 

Зберегти малюнок можна скориставшись командами „Файл” => „Сохранить” або „Файл” 

=> „Сохранить как…”. Перша з команд зберігає малюнок під вже існуючою назвою, а друга – 

дозволяє задати нову. При першому зберіганні обидві команди працюють однаково. 

Відкрити раніше створений малюнок можна одним із двох способів: 
– за допомогою команди „Файл” => „Открыть” програми Paint; 

– відшукавши та запустивши потрібний файл за допомогою будь-якої навігаційної 
програми. 

Команди меню „Рисунок” => „Отразить / Повернуть” та „Рисунок” => „Растянуть / 

Наклонить” використовуються для трансформації виділених об’єктів. 
Для того, щоб весь малюнок очистити, заливши фоновим кольором слід використати 

команду „Рисунок” => „Очистить”. 

 

Хід роботи: 

1. Увімкніть комп’ютер. Запустіть програму Paint. 

2. Створіть запропоновані малюнки використовуючи потрібні інструменти. 

(Додаток) 

Можна  запропонувати таку послідовність дій: 

– на потрібному місці побудувати основний елемент фігури; 

– додаткові елементи спробувати будувати збоку від основного і тоді шляхом 

перетягування постаратись встановити її у необхідне місце; 
– дії які були виконані неправильно відмінити Ctrl + Z; 

– якщо нова перенесена фігура лише дещо не підходить постаратись довести її за 
допомогою олівця і гумки; 

– деякі малюнки або їх елементи слід копіювати. 

– витерти частину малюнку можна виділивши її та натиснувши „Delete” 

3. Зберігайте створені малюнки у своїй папці. 

4. Завершіть роботу із програмою. Вимкніть комп’ютер 

 

Студенти повинні: 

знати: Призначення ЕТ та основні способи автоматизації обчислень; 
вміти: вносити, редагувати і форматувати дані та формули у Excel. 

 

Контрольні запитання: 

1. Як завантажити графічний редактор Paint? 

2. Які основні елементи має графічний редактор Paint? 

3. Як розгорнути вибране меню у список команд ? 

4. Що означають значки ... та ► праворуч від команди меню? 

5. Що означає значок √ перед командою меню? 

6. Як встановити основний колір і колір фону? 

7. Який склад має панель основних інструментів? 

8. Як намалювати багатокутник? 

9. Для чого використовується виділення області малюнка? 

10. Як ввести в малюнок текст? 

11. Як згорнути і знову розгорнути вікно Paint?  

12. Як завершити роботу з Paint? 

13. Як задати розміри робочої області? 

14. Як намалювати пряму лінію? довільну лінію? 

15. Яким чином відмінити неправильні дії? 

16. Як намалювати криву лінію потрібної кривизни ? 

17. Як намалювати і зафарбувати еліпс або круг? прямокутник або квадрат ? 

18. Як намалювати багатокутник? 
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19. Як ввести і форматувати текст? 

20. При яких умовах і яким чином фігуру залити потрібним кольором? 

21. Що робити, якщо фарба "розіллється? 

22. Як малювати за допомогою пензля? 

23. Як копіювати для нового об'єкта існуючий колір? 

24. Як очистити невелику область? велику область? весь малюнок? 

25. Як і для чого виділяють фрагмент малюнка? 

26. Як скопіювати фрагмент малюнка? 

27. Як зберегти та відкрити файл? 

 

Самостійна робота: Створити малюнки, які не встигли зробити 

Додаток 
Зразки малюнків  

     
 

 
 

 

      

як можна побудувати таку 
фігуру за допомогою іструмента 
багатокутник, не проводячи одну 

і ту саму лінію двічі  


