
НАСТАНОВА КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА 

З БІОЛОГІЇ ДЛЯ 8-9 КЛАСІВ 

 

Встановлення 

 

Для того щоб запустити програму встановлення електронного посібника 

з біології для 8-9 класів, необхідно запустити з диска файл з ім’ям 

«Setup.exe» (програма встановлення повинна запускатися з правами 

адміністратора). У результаті чого з’явиться вікно, яке зображене на 

Малюнку 1: 

 

 
 

Малюнок 1 

 

Для того щоб вибрати каталог, куди необхідно здійснити встановлення, 

натисніть кнопку «Перегляд» і виберіть відповідний каталог. Для початку 

процесу встановлення необхідно натиснути на кнопку «Встановити», після 

чого почнеться копіювання файлів. Програма встановлення скопіює усі 

файли в каталог призначення, занесе дані у системний реєстр і виведе ярлики 

на робочий стіл і у меню «Пуск». 

 

Опис використання електронного посібника з біології для 8-9 класів 

 

Електронний посібник «Біологія 8-9. Людина» розроблений у 

Державному університеті інформатики і штучного інтелекту. Він дозволить 

Вам побувати під шкірою людського тіла (див. Малюнок 2). Ви станете 

свідком захопливих речей, про які Ви й не здогадувались раніше. Фотографії 

і відеоматеріали розкажуть Вам про фізіологію людини і її функції. Програма 

зрозуміла і проста у використанні. 

 



 
 

Малюнок 2 

 

У центрі екрана зображено людину і десять прямокутних полів з 

піктограмами (приклад піктограми див. на Малюнку 3), які відображають 

відповідні системи людського тіла. Тіло і піктограми можна вільно 

пересувати по екрану за допомогою миші. 

 

 
 

Малюнок 3 

 

Дві піктограми над малюнком людського тіла дозволяють Вам вибрати 

стать (див. Малюнок 4). 



 
 

Малюнок 4 

 

Поряд зі значком кожної системи на піктограмі Ви побачите 

світлоіндикатор (Малюнок 5), за допомогою якого можна зробити відповідну 

систему прозорою. Натисніть кнопкою миші на екрані або протягніть курсор 

уверх або вниз. 

 

 
 

Малюнок 5 

 

 Просто натисніть правою або лівою кнопкою миші на піктограмі (див. 

Малюнок 6), 

 

 
 

Малюнок 6 

 

щоб викликати вікно, у якому перераховуються тексти, малюнки, моделі 

певної системи або підсистеми (див. Малюнок 7). 

 

 
 

Малюнок 7 



 

 Щоб відкрити нове вікно, яке містить потрібну інформацію, натисніть на 

відповідну піктограму (див. Малюнок 7) або протягніть піктограму на 

головний екран програми. Щоб не допустити небажаного закриття вікна зі 

списком Ви можете заблокувати дане вікно на екрані, натиснувши на кульці 

поряд з кнопкою закриття вікна. Усі вікна можуть переміщатися при 

натисканні на заголовок вікна. Розмір можна змінити за допомогою 

перетягання нижнього правого кута вікна (див. Малюнок 8, кнопка 5). Щоб 

закрити вікно натисніть на кнопку у правому верхньому куті (див. Малюнок 

8, кнопка 3). Крім того, усі вікна, які містять текст і малюнки, можна 

позначити «Закладкою», використовуючи кнопку у верхньому нижньому куті 

вікна (див. Малюнок 8, кнопка 1). Вікно виділяється, якщо воно вже було 

позначене «Закладкою». 

 

 
 

Малюнок 8 

 

 Додавання або видалення вікна зі списку позначених «Закладкою» 

здійснюється натисканням на ньому. Коли вікно позначається «Закладкою», 

відповідний елемент списку позначається галочкою. Зліва від закриваючої 

кнопки є кнопка (див. Малюнок 8, кнопка 2), яка відображає список тем, які 

показані раніше у цьому вікні (див. Малюнок 9). 

 



 
 

Малюнок 9 

 

 Вікно тримірної моделі (див. Малюнок 11) має ще кілька додаткових 

кнопок (див. Малюнок 10). 

 

 
 

Малюнок 10 

 

 
 

Малюнок 11 

 

 Перша кнопка з лівого боку (Малюнок 10, кнопка 1) дозволяє Вам 

вмикати режим вибору підсистеми моделей і обертати модель за допомогою 

миші. У першому режимі, якщо поряд з курсором на моделі з’являється 

підказка, просто натисніть лівою кнопкою миші і відповідна підсистема 

з’явиться у тому ж вікні, що й модель. Натисканням правої кнопки миші Ви 

викличете основне вікно цієї підсистеми. У другому режимі Ви можете 

переміщувати модель по екрану: помістіть курсор над моделлю, натисніть на 



кнопку миші, не відпускаючи, пересувайте мишу. Наступні три кнопки 

дозволяють Вам обертати модель (див. Малюнок 10, кнопки 2, 3, 4). Потім 

Ви знайдете кнопки для зрушення моделі і для її збільшення (див. Малюнок 

10, кнопки 5, 6). Для цього натисніть на одну з кнопок і не відпускайте її, 

доки миша рухається. Остання кнопка дозволяє повернути модель у 

початкове положення (див. Малюнок10, кнопка 7). 

 

 Унизу вікна відео є контрольна панель, натиснувши на яку, Ви можете 

вибрати початкову позицію для перегляду відео (див. Малюнок 12). Почати і 

закінчити відтворення відео Ви можете, натискаючи прямо на зображення. 

 

 
 

Малюнок 12 

 

 Вікно «Фото» має контрольну панель, яка виділяє відповідні органи і 

системи (див. Малюнок 13). Прозорість можна встановити, натиснувши на 

панель або пересуваючи мишу вздовж панелі. 

 

 
 

Малюнок 13 



 

 Текстове вікно має смуги прокрутки з правого боку для просування 

тексту у вікні. Але Ви можете також рухати текст за допомогою миші. 

Натискання лівою кнопкою миші на посиланні у тексті дозволяє 

перестрибнути одразу на потрібну статтю. Натискання правою кнопкою 

миші на посиланні відкриває основне вікно відповідної статті. 

 

 Основні функції програми представлені кнопками у правій частині 

екрана (див. Малюнок 14). 

 

 
 

Малюнок 14 

 

 Нижня кнопка дозволяє Вам вийти з програми (див. Малюнок 14, кнопка 

8). А кнопка поряд дозволяє Вам мінімізувати програму (див. Малюнок 14, 

кнопка 7). Над ними знаходяться кнопки для друку (див. Малюнок 14, кнопка 

6), для копіювання вмісту активного вікна у буфер обміну (див. Малюнок 14, 

кнопка 5). Результатом натискання на четверту кнопку меню (див. Малюнок 

14, кнопка 4) буде поява вікна для налаштування конфігурацій програми 

(див. Малюнок 15). 

 



 
 

Малюнок 15 

 

 Наступна кнопка (див. Малюнок 14, кнопка 3) викликає інформаційне 

структурне вікно (див. Малюнок 16). 

 

 
 

Малюнок 16 

 

 Використовуйте закладки зверху вікна, щоб перемикати (Малюнок 16, 

кнопки 1-7): 

1) Зміст; 

2) Індекс; 

3) Закладки (список статей, які позначені «Закладкою»); 

4) Пошук у тексті; 

5) Пошук у фото; 

6) Пошук у відео; 

7) Пошук у 3-D моделях. 

 



 Пошук здійснюється вводом тексту у вікно під заголовок вікна 

(Малюнок 16, поле, яке позначене номером 8) з наступним натисканням на 

клавішу Enter. 

 

 При натисканні на другу кнопку меню (Малюнок 14, кнопка 2) Ви 

отримуєте можливість проведення тестування для самостійної оцінки своїх 

можливостей (див. Малюнок 17). 

 

 
 

Малюнок 17 

 

 Значок «Допомоги» розташований у правому куті екрана (див. Малюнок 

14, кнопка 1). При натисканні на ньому активується режим «Допомоги» і 

відкривається відповідне вікно. І якщо Вам потрібна допомога з певною 

частиною програми, натисніть на ній мишею, у допоміжному вікні з’явиться 

пояснення (див. Малюнок 18). Якщо Ви натиснете на вікно «Допомоги», то 

отримаєте зрозумілі інструкції про те, як працювати з цією частиною 

програми. 

 



 
 

Малюнок 18 

 

 Якщо Ви натиснете на назві програми зверху екрана, то отримаєте 

інформацію про програму і її авторів. 

 

 Можливі проблеми і їх усунення: 

 

1) Некоректно відображається шрифт: 

Для усунення даної проблеми Вам необхідно скопіювати вміст з папки 

«Біологія/Fonts» у папку «операційна система/Fonts» (потім необхідно 

перезавантажити комп’ютер); 

 2) Якщо у Вас не відображаються частини тіла (скелет, внутрішні 

органи), то необхідно змінити значення індикаторів прозорості для них. 

 

 

Мінімальні системні вимоги: 

 

Операційна система  Windows XP; 

Процесор Pentium 200 MHz; 

Оперативна пам’ять  32 МБ; 

1GB вільного дискового простору для інсталювання ЕП; 

CD-Rom 

Відеокарта SVGA 

Звукова карта  

 


