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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Практичний 

курс інформатики з елементами програмування» складена відповідно до 

галузевих стандартів підготовки фахівців галузі знань 01 «Педагогічна освіта» 

напряму підготовки 013 «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби комп’ютерної 

техніки, інформаційні системи та комп’ютерні мережі, інформаційно-

комунікаційні технології, технології комп’ютерного моделювання навчальних 

систем, явищ і процесів, складання алгоритмів і програмування простих 

програм. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення дисципліни «Практичний курс 

інформатики  з елементами програмування» базується на шкільному курсі 

«Основи інформатики і обчислювальної техніки». Матеріал цієї дисципліни 

використовується у подальшому вивченні фундаментальних і професійно-

орієнтованих дисциплін, а знання, набуті в процесі цього вивчення, 

використовуються під  час виконання домашніх завдань, лабораторних, 

практичних робіт із дисциплін, пов’язаних із опрацюванням педагогічної 

інформації і професійним становленням висококваліфікованого фахівця 

(«Сучасні інформаційні технології навчання», «Методика навчання 

інформатики»). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання 

текстової інформації. 

Алгоритмізація і розробка простих програм.  

Програмне забезпечення опрацювання табличних даних. Робота в 

середовищі Internet. 
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Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс 

інформатики з елементами програмування» є навчання студентів сучасним 

методам обробки інформації, навичкам алгоритмізації і програмування, 

методам розв’язання педагогічних завдань на персональному комп’ютері, 

формування у майбутнього фахівця знань із основ застосування 

персонального комп’ютера, вмінь і навичок роботи з широким спектром 

сучасного програмного забезпечення: операційні системи, офісні програми, 

комунікаційні програми, спеціальні пакети програм, мультимедійні програми, 

середовища програмування.  

Курс спрямовано на набуття студентами базових знань, на основі 

котрих у межах дисциплін педагогічного та психологічного циклів наступних 

семестрів будуть формуватися такі вміння й навички роботи з інформацією за 

допомогою комп’ютера й інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які 

дозволяють у подальшому всебічно, усвідомлено й ефективно 

використовувати комп’ютер і засоби ІКТ у своїй професійній діяльності. 

Розвиток обчислювальної техніки, насичення ринку новими програмними 

продуктами, нове бачення концепції інформатизації освіти ставить за мету 

необхідність постійного коригування змісту дисципліни «Практичний курс  

інформатики з елементами програмування» виходячи з сучасних вимог до 

випускника ВНЗ. Тому майбутній фахівець має оволодіти, передусім, 

базовими технологіями роботи з основним типом програмних продуктів і 

вміти швидко адаптуватися на ринку програмних продуктів (прикладного та 

професійного призначення), що швидко змінюється. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи інформатики  з 

елементами програмування» є: 

 формування в студентів інформаційної культури й 

інформаційного світогляду; 
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 відпрацювання вмінь представлення даних найбільш адекватним 

чином, використовуючи графічне, табличне, текстове, 

мультимедійне подання; 

 засвоєння основних понять і визначень; 

ознайомлення з апаратним забезпеченням сучасних 

персональних комп’ютерів; 

 ознайомлення з сучасними системами обробки даних; 

розвиток у студентів алгоритмічного і логічного стилів 

мислення; 

опанування основними засобами представлення інформації, 

необхідними для розв’язання завдань за допомогою комп'ютера; 

напрацювання вміння будувати інформаційні моделі для опису 

об'єктів і систем; 

 формування навичок застосування основних видів програмного 

забезпечення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

 основні поняття й визначення інформатики; структуру 

апаратного й програмного забезпечення персональних 

комп’ютерів; 

 основні сучасні й перспективні системи обробки даних; 

 роль інформатики в професійній діяльності вчителя початкових 

класів; 

 можливості застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі підготовки й проведення психолого-

педагогічних досліджень; 

 основні методи роботи з текстовою інформацією, можливості 

обробки великих, структурованих документів, прийоми 
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автоматизації роботи з текстовою інформацією в практичній 

діяльності вчителя початкових класів; 

 принципи обробки табличної інформації, що збирається в 

процесі практичної діяльності вчителя початкових класів, 

можливості візуалізації результатів вимірювальних процедур, 

аналізу й прогнозу процесів на основі статистичних даних; 

 прийоми статистичної обробки експериментальних даних за 

допомогою електронних таблиць; 

 особливості й переваги роботи з комп’ютерними мережами, 

методи ефективного пошуку інформації в Інтернеті, прийоми 

використання послуг, що надаються комп’ютерними мережами в 

процесі пошуку й передавання інформації; 

 шляхи використання комп'ютерних систем, мереж і засобів 

телекомунікацій в реалізації інформаційних процесів; 

 види комп'ютерної безпеки, методи і засоби захисту інформації; 

 основні критерії вибору технічних і програмних засобів для 

розв’язання наукових, педагогічних і управлінських завдань; 

 експлуатаційні можливості персональних комп’ютерів і 

комунікаційних засобів; 

 організаційні форми  і їх застосування для реалізації 

інформаційних процесів; 

 особливості роботи в інтегрованих оболонках Pascal і Delphi; 

 структуру, властивості і принципи побудови алгоритмів; 

 структуру, алфавіт, ключові слова мови програмування Pascal; 

 основні прийоми розробки і реалізації лінійних, розгалужених і 

циклічних алгоритмів і програм; 

 правила опису типів, змінних і констант, математичних і 

фізичних функцій; 

 правила побудови логічних і математичних виразів; 
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вміти: 

 працювати на персональному комп’ютері в операційній системі 

Windows; 

 працювати з програмним забезпеченням і файловою системою, 

проводити найпростіші операції щодо обслуговування 

комп’ютера, адекватно і обґрунтовано вибирати програмний 

засіб для розв’язання фахових завдань і здійснювати обмін 

даними між програмами;працювати з сучасними системами 

обробки даних (текстові редактори й процесори, електронні 

таблиці, диспетчери архівів тощо);  

 створювати за допомогою текстових процесорів документи, що 

містять текст, таблиці, рисунки, схеми, діаграми, математичні 

формули й інші об’єкти; 

 працювати зі складно структурованими документами значного 

обсягу й ефективно управляти їх структурою,  а також 

застосовувати навички автоматизованої роботи з текстовими 

документами в процесі підготовки бланків педагогічних анкет, 

опитувальників, тестів; 

 коректно ставити завдання, для розв’язання котрих 

використовується табличний процесор, подавати емпіричні дані 

в електронних таблицях, автоматизувати проведення в них 

математичних розрахунків, оперативно й точно статистично 

опрацьовувати та наочно подавати результати педагогічного 

експерименту або вимірювання; 

 користуватися основними можливостями, послугами й 

інформаційними ресурсами комп’ютерних мереж, у тому числі 

мережі Інтернет, необхідними в навчальній та професійній 

діяльності майбутнього вчителя початкових класів;  

 здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет і користуватися 

електронною поштою. 
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 працювати із додатками в середовищі MS Office - складати 

алгоритми розв’язання життєвих, педагогічних і управлінських 

завдань; 

 реалізовувати розроблені алгоритми, використовуючи мови 

програмування високого рівня; 

 створювати лінійні, розгалужені і циклічні алгоритми для 

розв’язування задач; 

 будувати і описувати блок-схеми; 

 використовувати процедури і функції для роботи з числовими, 

символьними, рядковими і логічними змінними; 

 використовувати математичні і логічні процедури і функції для 

перетворення типів і виконання над ними різноманітних 

операцій; 

створювати і описувати блочні алгоритми і програми; 

використовувати пакети прикладних програм для розв’язання 

педагогічних і управлінських завдань. 
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 ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ПРЕДМЕТУ 

 
№

 п
/п

 

Назва розділу, модуля, теми заняття 

Кількість годин 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

Тема1. Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання 

текстової інформації 

1.  Основні базові поняття інформатики. Знання про 

персональні комп’ютери 

2 2 0  

2. Операційна система Windows 2 2 0  

3. Текстовий процесор Microsoft Word 14 0 14  

4. Контрольна робота 2    

 Всього по розділу 20 4 14  

 

 

Тема2. Алгоритмізація і розробка простих програм 

1. Основи програмування в середовищі Delphi. 

Основні поняття та елементи мови Pascal. 
4 4   

2. Стандартні скалярні типи даних мови Pascal. 

Арифметичні і логічні вирази 

10 2 8  

3. Умовні оператори. Використання одно-, дво- 

і багатоальтернативних розгалужень 

2 0 2  

 Творчий проект 2  2  

4. Контрольна робота 2 2   

 Всього по розділу 20 8 12  
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Тема 3. Програмне забезпечення опрацювання табличних даних.  Робота в 

середовищі Internet 

1.  Електронний журнал 4 2 2  

2. Автоматизація оброблення, пошуку і захисту 

електронних документів. Створення власної 

сторінки в Інтернеті с 

2  2  

. Узагальнююче заняття 2  2  

 Всього по розділу 8 2 2  

 

Всього: 48   
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1.Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання 

текстової інформації  

Основні базові поняття інформатики. Знання про персональні 

комп’ютери . Операційна система Windows. Текстовий процесор Microsoft Word 

Студент повинен знати: 

 основні поняття й визначення інформатики; 

 структуру апаратного й програмного забезпечення персональних 

комп’ютерів; 

 основні сучасні й перспективні системи обробки даних; 

 роль інформатики в професійній діяльності вчителя початкових класів; 

 можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

процесі підготовки й проведення психолого-педагогічних досліджень; 

 основні методи роботи з текстовою інформацією, можливості 

обробки великих, структурованих документів, прийоми автоматизації 

роботи з текстовою інформацією в практичній діяльності вчителя 

початкових класів; 

 Студент повинен вміти: 

 працювати на персональному комп’ютері в операційній системі 

Windows; 

 працювати з програмним забезпеченням і файловою системою, 

проводити найпростіші операції щодо обслуговування комп’ютера, 

адекватно і обґрунтовано вибирати програмний засіб для розв’язання 

фахових завдань і здійснювати обмін даними між 

програмами;працювати з сучасними системами обробки даних 

(текстові редактори й процесори, електронні таблиці, диспетчери 

архівів тощо); 

2.Алгоритмізація і розробка простих програм 
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Основи програмування в середовищі Delphi. Основні поняття та 

елементи мови Pascal. Стандартні скалярні типи даних мови Pascal. 

Арифметичні і логічні вирази. Умовні оператори. Використання одно-, 

дво- і багатоальтернативних розгалужень 

 

Студент повинен знати: 

 особливості роботи в інтегрованих оболонках Pascal і Delphi; 

 структуру, властивості і принципи побудови алгоритмів; 

 структуру, алфавіт, ключові слова мови програмування Pascal; 

 основні прийоми розробки і реалізації лінійних, розгалужених і циклічних 

алгоритмів і програм; 

 правила опису типів, змінних і констант, математичних і фізичних 

функцій; 

 правила побудови логічних і математичних виразів 

 

Студент повинен вміти: 

 

 реалізовувати розроблені алгоритми, використовуючи мови 

програмування високого рівня; 

 створювати лінійні, розгалужені і циклічні алгоритми для розв’язування 

задач; 

 будувати і описувати блок-схеми; 

 використовувати процедури і функції для роботи з числовими, 

символьними, рядковими і логічними змінними; 

 використовувати математичні і логічні процедури і функції для 

перетворення типів і виконання над ними різноманітних операцій; 

створювати і описувати блочні алгоритми і програми; 

використовувати пакети прикладних програм для розв’язання 

педагогічних і управлінських завдань. 
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3. Програмне забезпечення опрацювання табличних даних.  Робота в 

середовищі Internet 

 

Електронний журнал. Автоматизація оброблення, пошуку і захисту 

електронних документів. Створення власної сторінки в Інтернеті 

 

Студент повинен знати: 

 

 принципи обробки табличної інформації, що збирається в процесі 

практичної діяльності вчителя початкових класів, можливості візуалізації 

результатів вимірювальних процедур, аналізу й прогнозу процесів на основі 

статистичних даних; 

 прийоми статистичної обробки експериментальних даних за допомогою 

електронних таблиць; 

 особливості й переваги роботи з комп’ютерними мережами, методи 

ефективного пошуку інформації в Інтернеті, прийоми використання 

послуг, що надаються комп’ютерними мережами в процесі пошуку й 

передавання інформації; 

 шляхи використання комп'ютерних систем, мереж і засобів 

телекомунікацій в реалізації інформаційних процесів; 

 види комп'ютерної безпеки, методи і засоби захисту інформації; 

 основні критерії вибору технічних і програмних засобів для розв’язання 

наукових, педагогічних і управлінських завдань; 
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Студент повинен вміти: 

 

 коректно ставити завдання, для розв’язання котрих використовується 

табличний процесор, подавати емпіричні дані в електронних таблицях, 

автоматизувати проведення в них математичних розрахунків, 

оперативно й точно статистично опрацьовувати та наочно подавати 

результати педагогічного експерименту або вимірювання; 

 користуватися основними можливостями, послугами й інформаційними 

ресурсами комп’ютерних мереж, у тому числі мережі Інтернет, 

необхідними в навчальній та професійній діяльності майбутнього вчителя 

початкових класів;  

 здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет і користуватися 

електронною поштою. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

1.Інформаційні процеси та програмне забезпечення опрацювання 

 текстової інформації 

 Інформатика. Предмет і завдання сучасної інформатики. Правові 

аспекти інформатики. Національна програма інформатизації . 

 Інформація як основа інформатики. Поняття про інформацію. Одиниці 

вимірювання інформації. Інформація і знання. Види та основні 

властивості інформації. Інформаційний процес. 

 Дані. Реєстрація та операції з даними. Кодування даних. Основні 

структури даних. Одиниці подання і вимірювання даних. Одиниці 

зберігання даних. 

 Загальна інформація про комп’ютери. Класифікація сучасних 

комп’ютерів. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки. 

  Склад персонального комп’ютера. Архітектура персонального 

комп’ютера. Склад центрального обладнання персонального 

комп’ютера.  

  Пристрої збереження інформації у персональному комп’ютері. 

 Периферійне обладнання  персонального комп’ютера для введення-

виведення інформації і допоміжних функцій. 

 Технічні засоби для створення комп’ютерних мереж. Поняття про 

комп’ютерні мережі. Технічні засоби комп’ютерних мереж. 

   Програмне забезпечення комп’ютерів. Системні програми. 

Інструментальні  програми. Прикладні програми. 

 Організація інформації на зовнішніх носіях. Поняття накопичувача. 

Види накопичувачів та принципи збереження інформації на них. 

Ідентифікація накопичувачів.  

 Розміщення файлів на магнітному диску. Дефрагментація файлів. Файл. 

Характеристики  файлу. Файли зареєстрованого та незареєстрованого 
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типів. Маска (шаблон) файлу. Ієрархічна структура збереження 

інформації на носії. 

  Характеристика операційної системи Windows 7. Робочий стіл. Поняття 

«бібліотека». Управління файлами бібліотек. Відображення файлів і 

папок на робочому столі.  

  Редагування вмісту папки Комп’ютер. Оформлення робочого стола. 

Панель завдань. Кнопки відкритих файлів і папок. Функція AeroPeek. 

Область повідомлень. 

  Меню «Пуск». Вікна у Windows 7. Інтерфейс Aero. Гаджети. 

Контекстне меню. 

   Операції з файлами, папками та ярликами. Створення об’єктів 

Windows 7. Переміщення і копіювання об’єктів Windows 7. 

Перейменування і контроль властивостей об’єктів Windows 7. 

Видалення і відновлення об’єктів Windows 7. 

   Система пошуку. Захист об’єктів Windows 7 засобами операційної 

системи . Запис файлів на оптичні диски в провіднику Windows 7. 

  Панель управління. Персоналізація. Настроювання пристроїв. Облікові 

записи користувача. Батьківський контроль. 

  Обслуговування дискових пристроїв. Перевірка диска. Очищення 

диска. Архівація файлів. Форматування дисків.  

  Програма «Проводник». 

    Робота з текстовими документами. Програма «Блокнот».  

 Текстовий редактор Word Pad. Програма «Записки». 

  Робота з графічними файлами. Графічний редактор Paint. Програма 

«Ножницы» . 

 Загальні відомості про текстовий процесор  Microsoft Word 2007. 

Головне вікно Microsoft Word 2007. Стрічковий інтерфейс програми. 

Групи інструментів.  

 Панель швидкого доступу Microsoft Word 2007. Рядок стану. 

Настроювання стрічки. Спеціальна вкладка Файл. 
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 Створення, редагування та оформлення текстових документів у 

Microsoft Word 2007. Створення документа. Форматування, редагування 

та оформлення документа. Робота з рисунками і картинками.  

 Списки у Microsoft Word 2007. Створення та редагування таблиць. 

Уведення математичних формул.  

 Розриви сторінок і розділів у Microsoft Word 2007.. Зміст та інші 

покажчики. Колонтитули та номери сторінок.  

 Графічні елементи SmartArt у Microsoft Word 2007. Організаційні 

діаграми. Створення, включення та виключення макросів. 

 Форми у Microsoft Word 2007. Створення форм, призначених для 

заповнення.  

 Шаблони форм документів для Microsoft Word 2007.  Збереження і 

захист документів. Друкування документів. 

 

2. Алгоритмізація і розробка простих програм 

  Поняття програми, алгоритму, блок-схеми. Правила створення 

алгоритмів. Поняття Pascal-програми і її структура. Використання 

коментарів і директив. 

   Алфавіт мови Pascal. Службові слова мови Pascal. Ідентифікатори. 

Стандартні імена. Правила утворення імен користувачем. Оголошення 

сталих і змінних в описовій частині програми. Правила запису команд. 

  Поняття даного і змінної. Дані цілого типу: цілочислові типи; операції, 

процедури і функції, що виконуються над даними цілого типу.  

  Дані дійсного типу: дійсні типи; операції, процедури і функції, що 

виконуються над даними дійсного типу.  

  Дані символьного типу: оголошення типу; функції і процедури, задані 

на множині char.  

  Дані логічного типу: оголошення типу; функції і процедури, задані на 

множині boolean. 
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  Поняття простої програми. Команди присвоєння і переприсвоєння. 

Алгоритм обміну значеннями між змінними. Допоміжні змінні. 

Команди введення даних. Команди виведення даних. Формати 

виведення. 

  Арифметичні вирази, правила їх утворення і обчислення. Пріоритет 

виконання арифметичних і логічних операцій. 

  Логічні операції та вирази. Прості і складені логічні вирази. Логічні 

операції. Пріоритет виконання арифметичних і логічних операцій. 

  Неповне і повне розгалуження, блок-схеми неповного і повного 

розгалуження. Поняття складеної команди. 

 

3.Програмне забезпечення опрацювання табличних даних.   Робота в 

середовищі Internet 

 Оброблення табличних даних. Інтерфейс програми Microsoft Excel 2007. 

Дані в програмі Microsoft Excel.  

 Сортування та фільтрування даних.  

 Виконання обчислень у Microsoft Excel 2007 за допомогою формул. 

Використання функцій.  

 Графічне представлення рядів даних.  

 Застосування Microsoft Excel 2007 для тестування знань учнів. 

 Основні поняття стиснення та архівації даних. Принципи стиснення 

даних. Основні поняття архівації.  

 Програми архіватори. Типи архівів. 

 Програмні засоби архівації даних. Архіватор WinRAR.  

 Функціональні можливості архіватора  WinRAR.  

 Інтерфейс архіватора  WinRAR. Настроювання параметрів архівації. 

Створення архівів у режимі управління файлами. Режим управління 
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архівами. Відновлення даних з архіву. Захист архівів від пошкоджень. 

Обмеження доступу до архівів. 

 Технологічні основи функціонування Internet. Передавання даних в 

Internet. Адресація в Internet. Адресація Web-сторінок. 

 Підключення до Internet. 

  Брандмауер у системі користувача в Internet. 

  Робота в Internet. Пошукові системи в Internet.  

  Електронна пошта.  

  Популярні формати файлів у Internet. Програми обміну миттєвими 

повідомленнями. Телефонний та відеозв’язок через Internet.  

  Програма Skype.  

  Власна сторінка в Internet.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінка Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня 

«Задовільно» 

Студент: 

 розпізнає задачі, для розв'язання яких можна 

застосовувати текстовий та табличний редактори; 

  називає основні функції та можливості редактора; 

Студент: 

• описує вікно програми, користується функціями меню;  

• відрізняє принципи редагування та форматування 

документів , зберігання та друку документів. 

 Студент:  

 має уяву про створення таблиць, обробку графічних 

примітивів у текстовому редакторі;  

 форматує бланки та шаблони документів у 

табличному процесорі; 

 володіє знаннями адресації комірок та простими 

формулами. 

 З находить необхідну інформацію, використовуючи 

мережу Інтернет. 

 вміє створювати прості алгоритми, називає їх типи, 

створює прості програми з допомогою викладача. 

 

 

 

 

 

 

 

«Добре» 

 Студент: 

 • застосовує вивчений матеріал по основам 

алгоритмізації та програмування у стандартних 

ситуаціях; 

 вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження 

певних думок; 

 вміє вирішувати задачі на рівні математичних 

алгоритмів; 
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 пояснює покрокову  роботу таких алгоритмів і програм; 

 знає всі стандартні функції форматування документів, 

знайомі всі основні пункти меню програм. 

 володіє методикою використання браузера в освітньому 

процесі. 

 

 Студент: 

 • знає правила записів алгоритмів та операторів мови 

Pascal; 

 узагальнює й систематизує навчальну інформацію по 

основам алгоритмізації та програмування під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовує 

ії на практиці; 

 виправляє самостійно вказані викладачем помилки; 

самостійно визначає спосіб розв'язування навчальної 

задачі. 

 

. 

 Студент: 

 •За допомогою викладача створює дидактичні матеріали 

згідно вимог у текстовому та табличному редакторі; 

 За інструкційними картками може створити програми 

для діагностики знань учнів. 

 

 

 

 

 Студент: 

 має тверді знання, вміння й навички,які  повністю 

відповідають вимогам програми; 

 визначає самостійно проміжні цілі власної навчальної 
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«Відмінно» 

 

 

діяльності, оцінює нові факти, явища; 

 вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та 

використовує ії для реалізації поставлених перед ним 

навчальних цілей, судження його логічні і достатньо 

обґрунтовані; 

 вміє розв'язувати задачі обов'язкового і підвищеного 

рівня. 

 

 Студент: 

 досконало (у межах навчальної програми) знає і 

використовує можливості текстового та табличного 

редакторів;  

 самостійно виконує навчальні завдання;  

 без допомоги викладача створює навчальні тестові 

технології, наочність до занять, слайдові презентації. 

 студенти самостійно розробляють шаблони для 

оцінювань навчальних досягнень, зокрема створюють 

електронний журнал у табличному процесорі. 

 має стійкі системні знання та творчо їх використовує у 

процесі продуктивної діяльності; 

 вільно опановує та використовує нові інформаційні 

технології для поповнення власних знань та 

розв’язування задач; 

 має стійкі навички керування інформаційними 

системами в нестандартних ситуаціях•  під час 

виконання завдань проявляє творчий підхід;  

 •  ефективно використовує розроблені за допомогою 

графічних редакторів зображення в публікаціях, 

презентаціях, на веб-сторінках та в інших документах 
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