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Вступ 
Один з найкращих способів чомусь навчитись – це написати на цю тему 

навчальний посібник. І коли у мене з’явилась ідея познайомитися з мовою 

програмування Python, то я і вирішив створити відповідну книгу. 

Перш ніж ми почнемо, необхідно зробити два зауваження. 

По-перше, не забувайте, що книги з програмування потрібно не тільки читати, 

а й виконувати всі приклади та завдання, а також експериментувати, змінюючи що-

небудь у прикладах щоб глибше зрозуміти та краще засвоїти текст книги. 

Намагайтеся вдосконалити запропоновані  у книзі алгоритми та оптимізувати 

наведений код. Це запорука успіху. Тому, якщо ви зручно влаштувалися на дивані і 

налаштувалися просто читати, у вас практично немає шансів вивчити мову. 

По-друге, пам'ятайте, що прочитати цю книгу один раз недостатньо. Більшу 

частину книги ви повинні знати та розуміти! Скільки на це піде часу, залежить від 

ваших здібностей і бажання. Чим більше ви будете самостійно програмувати, тим 

більших успіхів досягнете. Щоб навчитися програмувати – потрібно …, правильно – 

програмувати ! 

Програмування, як відомо, – це процес створення комп’ютерних програм. 

Фундаментальні складові, що входить до поняття програмування, наведені на 

схемі 1. У посібнику основна увага буде приділена саме основам програмування. 

У зв’язку з неузгодженістю використання деяких термінів у різноманітній 

літературі з програмування (особливо в книгах, перекладених з інших мов) 

Синтаксис мови 
програмування 

Алгоритми та 
структури даних 

Дизайн 
(архітектура) 

ПЗ  

Прикладні 
бібліотеки 

Практика 
програмування 

Групова 
робота 

Схема 1 



 

3 
 

вважаємо за доцільне навести тлумачення деяких понять і термінів з програмування 

та алгоритмізації, що ми використовували у цьому посібнику. З цією метою був 

створений термінологічний словник. 

У процесі роботи над книгою було опрацьовано та використано значну 

кількість джерел з програмування та алгоритмізації, зокрема присвячених мові 

Python та її функціональним можливостям, що наведені у списку літератури та 

використаних джерел. Це значною мірою сприяло підвищенню якості книги та 

пришвидшило роботу над нею. 

Висловлюю вдячність рецензентам. Окрема подяка Андрію Костюченко. Його 

слушні поради та критичні зауваження значно сприяли покращенню якості книги. 

Посібник розраховано на читачів з різним рівнем підготовки, як на тих хто 

вже знайомий з певною мовою програмування (що значно полегшить оволодіння 

мовою Python) так і на тих хто тільки починає знайомитися з алгоритмізацією та 

програмуванням. 

Запрошую, також, всіх бажаючих на свій авторський курс «Python у шкільному 

курсі інформатики. Основи програмування». 

Посібник є відкритим для подальшого вдосконалення. Автор буде вдячний за 

побажання та зауваження читачів, що сприятимуть підвищенню якості книги. 

(E-mail: valerarakuta@gmail.com). 
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Основи мови програмування Python 

1. Про мову програмування Python. Чому саме Python? 
Отже, чому саме Python? Python – це об'єктно-орієнтована мова 

програмування високого рівня, призначена для самого широкого кола завдань. За її 

допомогою можна обробляти різні дані, створювати зображення, працювати з 

базами даних, розробляти Web-сайти та додатки з графічним інтерфейсом. Python є 

кросплатформенною мовою, що дозволяє створювати програми, які будуть 

працювати у всіх операційних системах. У цій книзі ми розглянемо базові 

можливості Python 3.7 стосовно операційної системи Windows. 

Згідно з офіційною версією назва мови пішла не від змії. Творець мови Гвідо 

ван Россум (Guido van Rossum) назвав своє творіння на честь британського 

комедійного телешоу BBC "Monty Python's Flying Circus". Тому більш правильною 

назвою буде "Пайтон". Проте багато хто вважає, що більш звично називати мову 

"Пітон". Так чи інакше, а у цій книзі ми будемо дотримуватися традиційного 

написання слова Python англійською мовою. 

Програма на мові Python являє собою звичайний текстовий файл з 

розширенням py (консольна програма) або pyw (програма з графічним інтерфейсом). 

Всі інструкції з цього файлу виконуються інтерпретатором порядково. 

Python є об'єктно-орієнтованою мовою. Це означає, що практично всі дані є 

об'єктами, навіть самі типи даних. У змінній завжди зберігається тільки посилання 

на об'єкт, а не сам об'єкт. Наприклад, можна створити функцію, зберегти посилання 

на неї у змінній, а потім викликати функцію через цю змінну. Ця обставина робить 

мову Python ідеальним інструментом для створення програм, що використовують 

функції зворотного виклику, наприклад, при розробці графічного інтерфейсу. Той 

факт, що мова є об'єктно-орієнтованою, аж ніяк не означає, що ООП-стиль 

програмування є обов'язковим. Мовою Python можна писати програми як в ООП-

стилі, так і в процедурному стилі. 

Python не допускає двоякого написання коду. Наприклад, в мові Perl існує 

залежність від контексту і множинність синтаксису. Часто два програміста, які 

пишуть на Perl, просто не розуміють код один одного. В Python код можна написати 

тільки одним способом, бо у ньому відсутні зайві конструкції. Всі програмісти 

повинні дотримуватися стандарту, описаного у документі 

http://python.org/dev/peps/pep-0008/. Більш читабельного коду немає у жодній іншій 

мові програмування. 

Синтаксис мови Python викликає багато нарікань у програмістів, знайомих з 

іншими мовами. На перший погляд може здатися, що відсутність обмежувальних 

знаків (фігурних дужок або конструкції begin ... end) для виділення блоків і 

обов'язкова вставка пробілів попереду інструкцій може приводити до помилок. 

Однак це тільки перше і неправильне враження. Хороший стиль програмування в 

будь-якій мові зобов’язує виділяти інструкції всередині блоку однаковою кількістю 

пробілів. У цій ситуації обмежувальні символи просто є зайвими. Існує думка, що 

програма буде по-різному виглядати у різних редакторах. Це невірно. Відповідно до 

стандарту для виділення блоків необхідно використовувати чотири пробіли. Чотири 

http://python.org/dev/peps/pep-0008/
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пробіли в будь-якому редакторі виглядатимуть однаково. Якщо в іншій мові вас не 

привчили до хорошого стилю програмування, то мова Python швидко це виправить. 

Якщо кількість пробілів всередині блоку буде різним, то інтерпретатор виведе 

повідомлення про фатальну помилку, і програма буде зупинена. Таким чином, мова 

Python привчає програмістів писати красивий і зрозумілий код. 

Оскільки програма на мові Python являє собою звичайний текстовий файл, 

його можна редагувати за допомогою будь-якого текстового редактора, наприклад 

за допомогою Notepad ++. Однак краще скористатися спеціалізованими 

редакторами, які не тільки підсвічують код, але і виводять різні підказки і 

дозволяють налагодити програму. Таких редакторів дуже багато, наприклад 

PyScripter, PythonWin, UliPad, Eclipse, + PyDev, Netbeans та ін. Повний список 

редакторів розташований на сторінці http://wiki.python.org/moin/PythonEditors. У цій 

книзі ми будемо використовувати редактор IDLE, який входить до складу 

стандартної бібліотеки Python у Windows. [4] 

І як підсумок – кілька вагомих причин вивчення Python. [3, 7] 

 Python – проста і зручна мова програмування. У порівнянні з багатьма 

іншими мовами читати і складати програми на Python зовсім не складно. 

 У Python є бібліотеки готових процедур для використання у своїх 

програмах. Це дозволяє створювати складні програми швидко. 

 Python підходить для створення серйозних програм. Наприклад, його 

використовують у Google, NASA та на студії Pixar. 

 Python працює на різних платформах (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi 

тощо). 

 Підтримка різних парадигм програмування. 

 Python має простий синтаксис, який дозволяє розробникам писати 

програми з меншою кількістю рядків, ніж деякі інші мови 

програмування. 

 Python виконує програми за допомогою інтерпретатора, що значно 

спрощує процес написання та налагодження програм. 

Можна також переглянути відео на YouTube https://youtu.be/BWiLeud_yh4. 

Дзен Python 
Розробники мови Python є прихильниками певної філософії програмування, 

яку називають «The Zen of Python» («Дзен Пайтона»). Її текст можна отримати у 

інтерпретаторі Python за допомогою команди import this (лише один раз за 

сесію). Автором цієї філософії вважається Тім Пейтерс. Текст філософії [12]: 

 Гарне краще за потворне. (Beautiful is better than ugly.) 

 Явне краще за неявне. (Explicit is better than implicit.) 

 Просте краще за складне. (Simple is better than complex.) 

 Складне краще за заплутане. (Complex is better than complicated.) 

 Плоске краще за вкладене. (Flat is better than nested.) 

 Розріджене краще за щільне. (Sparse is better than dense.) 

 Легкість читання має значення. (Readability counts.) 

http://wiki.python.org/moin/PythonEditors
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://youtu.be/BWiLeud_yh4
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 Особливі випадки не є настільки особливими, щоб порушувати правила. 

(Special cases aren't special enough to break the rules.) 

 Хоча практичність є важливішою за бездоганність. (Although practicality 

beats purity.) 

 Помилки ніколи не повинні проходити непомітно. (Errors should never 

pass silently.) 

 Якщо їх приховування не прописано явно. (Unless explicitly silenced.) 

 Зустрівши неоднозначність, опирайтесь спокусі вгадати. (In the face of 

ambiguity, refuse the temptation to guess.) 

 Має бути один – і, бажано, тільки один – очевидний спосіб зробити це. 

(There should be one – and preferably only one – obvious way to do it.) 

 Хоча спочатку він може бути й не очевидним, якщо ви не голландець. 

(Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.) 

 Зараз – краще, ніж ніколи. (Now is better than never.) 

 Хоча ніколи, найчастіше, – краще, ніж просто зараз. (Although never is 

often better than *right* now.) 

 Якщо реалізацію важко пояснити – задум поганий. (If the implementation 

is hard to explain, it's a bad idea.) 

 Якщо реалізацію легко пояснити – можливо, задум добрий. (If the 

implementation is easy to explain, it may be a good idea.) 

 Простори імен – чудова річ, тож робімо їх більше! (Namespaces are one 

honking great idea -- let's do more of those!) 

Питання для самоконтролю 
1. Перерахуйте основні переваги та особливості мови програмування 

Python. 

2. Які ви можете навести вагомі причини вивчення Python? 

3. Що у філософії програмування «The Zen of Python» вам сподобалось 

найбільше? 

2. Інсталяція Python у системі Microsoft Windows 
Щоб встановити Python в системі Microsoft Windows виконайте такі дії: 

 у пошуковій системі Google наберіть запит «Python»; 

 серед результатів пошуку оберіть офіційний сайт проекту 

(https://www.python.org); 

 на сайті, що відкриється (рис. 2.1), виберіть пункт  ; 

 на сторінці, що відкриється, під написом «Download the latest version for 

Windows» натисніть кнопку . (Версія може бути новішою, 

ви також маєте можливість обрати попередні версії, наприклад Python 3.6.6, 

або  Python 3.7.5 тощо. Ми рекомендуємо використовувати останню.); 

https://www.python.org/


 

7 
 

 далі, у залежності від налаштувань вашого браузера, відбудеться 

завантаження інсталяційного пакету або вам перед початком скачування 

потрібно буде обрати папку для завантаження; 

 після завершення завантаження відкриваємо папку та запускаємо файл 

інсталяції; 

 ставимо прапорець біля пункту «Add Python 3.7 to PATH» та обираємо 

«Install Now»; 

 у вікні, що з’явиться натискаєте кнопку <Так>, дозволяючи зробити зміни 

на комп’ютері; 

 чекаєте доки завершиться процес інсталяції та натискаєте кнопку 

; 

Можете приступати до використання Python. 

Питання для самоконтролю 
1. Де можна завантажити інсталяційний пакет Python? 

2. Які особливості інсталяції Python в операційній системі Microsoft 

Windows? 

  

Рис. 2.1 
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3. Інтегроване середовище IDLE. Перша програма 
При інсталяції Python також встановлюється інтегроване середовище для 

розробки та навчання IDLE (Python's Integrated Development and Learning 

Environment). Щоб його запустити у операційній системі Microsoft Windows 

потрібно обрати пункт меню Пуск /  /  / . У 

результаті відкриється вікно командної оболонки Python (рис. 3.1), яка входить до 

IDLE, а три знаки «більше» (>>>) називаються запрошенням. Після запрошення 

можна вводити різні команди. 

У IDLE є два види вікон: вікно програми (рис. 3.2) та вікно консолі (рис. 3.1). 

У вікні програми можна писати, редагувати, зберігати та запускати програмний код, 

а результат виконання можна переглянути  у вікні консолі. У вікні консолі також 

можна відразу виконувати команди Python. 

Вікно програми добре підходить для великих програм, які потрібно зберігати 

та редагувати. Це простіше, ніж друкувати команди кожного разу, коли вони 

знадобляться. Вікно консолі ідеально для експериментів – наприклад, якщо потрібно 

розібратися, що робить команда. Крім того, консоль можна використовувати як 

калькулятор. Однак, якщо якісь команди потрібно повторювати, краще 

використовувати вікно програми.  

Традиційно при вивченні нової мови програмування першою програмою є 

програма-вітання «Hello, World!». Ось з неї і почнемо. Для цього: 

 відкрийте IDLE; 

 після >>> введіть ; 

 натисніть клавішу <Enter>; 

Рис. 3.1 

Рис. 3.2 



 

9 
 

 після виконання у новому рядку повинен з’явитися 

напис  (рис. 3.2). 

У IDLE є два види вікон. У вікні програми можна писати і зберігати 

програмний код, а у вікні консолі – відразу виконувати команди Python. 

А тепер розглянемо як створений код зберегти у окремому файлі на диску та 

виконати його. 

3.1. Практикум. Завдання 3.1 
Створіть та збережіть на диску програму після 

виконання якої на екран буде виведено текст «Привіт 

Світ!». Файл для збереження «Завдання 3-1». 

Технологія виконання 

1. Запустіть IDLE. 

2. Для створення та збереження програми 

виконайте такі дії: 

 оберіть  / ; 

 відкриється вікно програми 

(рис. 3.1.1); 

 введіть у вікні програми текст 

; 

 щоб зберегти файл оберіть File / ; 

 у вікні, що відкриється оберіть папку для 

збереження, введіть ім’я файлу «Завдання 3-1» та натисніть 

кнопку ; 

 для виконання програми оберіть пункт меню  / 

 або просто натисніть клавішу <F5>; 

 у вікні консолі відобразиться результат 

виконання програми . 

3. Закрийте вікна програми та консолі. 

3.2. Практикум. Завдання 3.2 
Створіть та збережіть на диску програму після виконання якої на екран буде 

виведено текст «Мені подобається Python!». Файл для збереження «Завдання 3-2». 

Технологія виконання 

1. Запустіть IDLE. 

2. Скористайтеся досвідом, набутим під час виконання Завдання 3.1. 

1.1. Практикум. Завдання для самостійного виконання 

Створіть та збережіть на диску програму (ім’я файлу «Завдання 3-3-с»)  після 

виконання якої на екран буде виведено текст «Ура! Я почав вивчати Python!». 

Рис. 3.1.1 
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Питання для самоконтролю 
1. Що таке IDLE? 

2. Які є два види вікон у IDLE? Розкажіть про їх призначення. 

4. Додаткові можливості IDLE 
Як ви вже знаєте, у вікні командної оболонки символи >>> означають 

запрошення ввести команду. Якщо після введення команди натиснути клавішу 

<Enter>, то на наступному рядку відразу відобразиться результат (за умови, що 

інструкція повертає значення), а далі – запрошення для введення нової команди. При 

введенні багаторядкової команди після натискання клавіші <Enter> редактор 

автоматично вставить відступ і буде очікувати подальшого введення. Щоб 

повідомити редактору про кінець введення команди, необхідно двічі натиснути 

клавішу <Enter>. 

Ви можете самостійно розглянути приклад: 

 
У прикладі використовуються цикл for (про нього ви дізнаєтеся пізніше) та 

функції range() (див. Додаток 1. Функції). 

Раніше ми виводили рядок "Привіт, Світ!" за допомогою функції print(). У 

вікні Python Shell це робити не обов'язково. Наприклад, ми можемо просто ввести 

рядок і натиснути клавішу <Enter> для отримання результату: 

 
Зверніть увагу на те, що рядки виводяться з апострофами. Цього не станеться, 

якщо виводити рядок за допомогою функції print(). 

З огляду на можливість отримати результат відразу після введення команди, 

вікно Python Shell можна використовувати для вивчення команд, а також в якості 

багатофункціонального калькулятора. Наприклад: 

 
Зверніть увагу, що при використанні ділення у числовому виразі результатом 

буде дійсне число у якому замість коми (до якої ми звикли при вивченні математики) 

використовується крапка. 

Результат обчислення останньої інструкції зберігається у змінній _ (одне 

підкреслення). Це дозволяє проводити подальші розрахунки без введення 

попереднього результату. Замість нього досить ввести символ підкреслення. 

Наприклад: 
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При введенні команди можна скористатися комбінацією клавіш <Ctrl> + 

<Пробіл>. В результаті буде відображено список, з якого можна вибрати потрібний 

ідентифікатор. Якщо при відкритому списку вводити літери, то будуть з’являтися 

ідентифікатори, що починаються з цих букв. Вибирати ідентифікатор необхідно за 

допомогою клавіш <↑> і <↓>. Після вибору не слід натискати клавішу <Enter>, 

інакше це призведе до виконання інструкції. Просто вводьте інструкцію далі, а 

список закриється. 

Такий же список буде автоматично з'являтися (з деякою затримкою) при 

зверненні до атрибутів об'єкта або модуля після введення точки. Для автоматичного 

завершення ідентифікатора після введення перших букв можна скористатися 

комбінацією клавіш <Alt> + </>. 

Для пришвидшення процесу введення коду можна використовувати комбінації 

клавіш швидкого доступу – <Ctrl> + <C> (копіювати) і <Ctrl> + <V> (вставити). 

Комбінації стандартні для Windows, і ви напевно їх вже використовували раніше. 

Але знов-таки, перш ніж скопіювати інструкцію, її попередньо необхідно виділити. 

Редактор IDLE позбавляє нас від зайвих дій і надає комбінацію клавіш <Alt> + <N> 

для вставки першої введеної інструкції, а також комбінацію <Alt> + <P>, щоб додати 

останню інструкцію. Кожне наступне натискання цих клавіш буде вставляти 

наступну (або попередню) інструкцію. Для ще більш швидкого повторного введення 

інструкції слід попередньо ввести її перші літери. В цьому випадку перебиратися 

будуть тільки інструкції, що починаються з цих букв. 

Зауваження. При використанні у середовищі Python Shell комбінацій клавіш 

мова повинна бути виставлена англійська. 

4.1. Практикум. Завдання 4.1 
За допомогою інтегрованого середовища IDLE обчисліть значення виразів: 

a) 
7+9−4

5
; 

b) 7,77 ∙ 27,8 − 348: 34 + 10; 

c) (45 − 67) ∙ 34 + 100; 

d) (7,2 + 2,4)7: 5,6 

Технологія виконання 

1. Запустіть IDLE. 

2. Скористайтеся знаннями та навичками набутими під час вивчення пункту 4. 

1.2. Практикум. Завдання для самостійного виконання 
За допомогою інтегрованого середовища IDLE обчисліть значення виразів: 
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a) 
17-9∙4

10
+9; 

b) 7,77∙(27,8+3,4):20-10; 

c) 9,8 ∙ (6,3 − 3,54). 

Питання для самоконтролю 
1. Як можна використовувати вікно Python Shell? 

2. З якою метою в IDLE використовується комбінація клавіш <Ctrl> + 

<Пробіл>? 

3. Якою повинна бути виставлена мова при використанні у середовищі 

Python Shell комбінацій клавіш? 

5. Початкові відомості про синтаксис мови Python 
Синтаксис мови Python, як і сама мова, доволі простий. [6] 

 Кінець рядка є кінцем інструкції (крапка з комою не потрібна). 

 Вкладені інструкції об'єднуються в блоки за величиною відступів. 

Відступ може бути будь-яким, головне, щоб в межах одного вкладеного 

блоку відступ був однаковий. І про читабельність коду не забувайте. 

Відступ в 1 пробіл, наприклад, не найкраще рішення. Використовуйте 4 

пробіли. 

 Вкладені інструкції в Python записуються за одним і тим же шаблоном, а 

саме – основна інструкція завершується двокрапкою, слідом за якою 

розташовується вкладений блок коду, зазвичай з відступом під рядком 

основної інструкції. 

 Іноді декілька інструкцій можна записувати в одному рядку, розділяючи 

їх крапкою з комою але краще цього не робити. 

 Є можливим запис однієї інструкції у кількох рядках. Для цього її 

достатньо взяти у круглі дужки. 

З іншими особливостями синтаксису мови Python будемо знайомитися пізніше 

під час її вивчення. 

Питання для самоконтролю 
1. Чи потрібна крапка з комою у мові Python в кінці інструкції? 

2. Яким чином у мові програмування Python вкладені інструкції об'єднуються в 

блоки? 

3. Чи є можливим у Python запис однієї інструкції у кількох рядках? 

6. Коментарі 
Коментарі призначені для вставки пояснень в текст програми. Інтерпретатор їх 

повністю ігнорує. Всередині коментаря може розташовуватися будь-який текст, 

включаючи інструкції, які виконувати не слід. Пам'ятайте, коментарі потрібні 

програмісту, а не інтерпретатору Python. Вставка коментарів в код дозволить через 

деякий час швидко згадати призначення фрагмента коду. 

У мові Python присутній тільки однорядковий коментар. Він починається з 

символу #. Однорядковий коментар може починатися не тільки з початку рядка, а й 
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розташовуватися після інструкції. Якщо символ коментаря розмістити перед 

інструкцією, то вона також не буде виконана. Щоб продемонструвати це 

скористаємося файлом, Hello_world. Відкриємо його за допомогою інтегрованого 

середовища IDLE та збережемо під ім’ям Komentar, а потім додамо рядок коду, який 

наведено нижче: 

 
або 

. 

Якщо ми виконаємо змінену програму, то побачимо, що додані коментарі на 

результат не вплинули. 

Питання для самоконтролю 
1. Яке призначення коментарів у мові Python? 

2. Які правила додавання коментарів? 

7. Модуль turtle (Черепашка) 
Графічний модуль turtle (Черепашка) створений для тих хто починає 

вивчати програмування. За його допомогою можна малювати різні фігури. При 

роботі з графікою turtle можна написати інструкції для віртуальної Черепашки, 

що повідомлятимуть їй про те, як переміщатися по екрану. Черепашка має ручку 

(перо), а користувач може проінструктувати черепашку (скласти відповідну 

програму) яким чином скористатися цією ручкою для малювання ліній під час 

переміщення по екрану. 

Використання графіки turtle дає 

можливість не тільки створювати малюнки 

та орнаменти за допомогою всього лише 

кількох рядків коду, але також дозволяє 

відстежувати рух черепашки, щоб 

зрозуміти, яким чином кожний рядок коду 

впливає на траєкторію руху черепашки. Це 

допомагає зрозуміти логіку програмного 

коду. 

Виконавець Черепашка керується 

командами відносних («вперед-назад» і 

«вправо-вліво») і абсолютних («перейти у 

точку з координатами ...») переміщень. 

Виконавець є «перо», що залишає слід на площині малювання (полотні). Перо 

можна підняти, тоді при переміщенні слід залишатися не буде. Крім того, для 

пера можна встановити товщину і колір. Всі ці функції виконавця 

забезпечуються модулем turtle (документація з модуля turtle (Черепашка). 

Наведений нижче код створює графічне вікно (рис. 7.1) і поміщає перо 

(«Черепашку») у початкове положення. 

Рис. 7.1 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdocs.python.org%2F3%2Flibrary%2Fturtle.html%3Fhighlight%3Dturtle%23module-turtle&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpSDjKJ8k9fT8MOb5dEEd6mRU2qg
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Команда from turtle import* використовується для підключення 

модуля Черепашки (див. «Додаток 3. Модулі у Python»). Команда reset() 

повертає Черепашку (стрілочка у центрі) до початкового стану: очищається 

полотно, скидаються всі параметри, а Черепашка встановлюється в початок 

координат, дивлячись вправо. Виконання інструкції exitonclick()призводить до 

закриття графічного вікна при натисканні лівої кнопки мишки. 

Ідея малювання полягає у переміщенні пера (Черепашки) у точки полотна з 

вказаними координатами або у зазначених напрямках на задані відстані, а також у 

проведенні відрізків прямих, дуг та кіл. 

Поточний напрямок переміщення пера (що відповідає напрямку «вперед») 

вказується вістрям стрілки зображення Черепашки. 

Список команд управління «черепашкою» (і, відповідно, малювання), а також 

функцій, які забезпечуються модулем, можна отримати, набравши команду 

help('turtle'). Список цей досить довгий, а серед функцій є також 

математичні, оскільки вони можуть бути затребувані при обчисленні параметрів 

відрізків, дуг та кіл. Наведемо, команди   Черепашки, які ми будемо 

використовувати у посібнику (таблиця 7.1).   

Таблиця 7.1 

Синтаксис Призначення 
Приклади 

використання 

Команди переміщення 

forward(n) 

fd(n) 

(forward – вперед)  

Переміщає Черепашку вперед  на 

n кроків (пікселів).  

back(n) 

bk(n) 

(back – назад) 

Переміщає Черепашку назад  на n 

кроків (пікселів).  

right(k) 

rt(k) 

Поворот направо (за годинниковою 

стрілкою) на k одиниць. 
 

left(k) 

lt(k) 

Поворот наліво (проти 

годинникової стрілки) на k одиниць. 

 

circle(r) 

Малювання кола радіусом |r| 

точок з поточної позиції пера. 

Якщо r додатне, коло малюється 

проти годинникової стрілки, якщо 

від’ємне – за годинниковою 

стрілкою. 
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circle(r,k) 

Малювання дуги радіусом |r| 

точок і кутом k одиниць. Варіант 

команди circle().  

goto(x,y) 

setpos(x,y) 

Переміщення пера (Черепашки) 

у точку з координатами (х, y) в 

системі координат полотна. 

 

 

setx(x) 
Встановити x-координату 

Черепашки.  

sety(y) 
Встановити y-координату 

Черепашки.  

home() 
Повернути черепашку додому – у 

точку, з координатами (0,0).  

setheading(angle) 

Повернути Черепашку під кутом 

angle до вертикалі (0 – наверх, 90 

– направо). 
 

speed(v) 

(speed – швидкість) 

Встановити швидкість черепашки. 

v має бути від 1 (повільно) до 10 

(швидко), або 0 (миттєво). 
 

delay(z) 

Встановлює затримку малювання в 

мілісекундах. Чим більше z, тим 

повільніше рухається Черепашка. 

(z≥0) 

 

Команди малювання 

down() 

(down – вниз) 

Опускає перо (по замовчанню – 

перо опущене). Після цієї команди 

Черепашка почне залишати слід 

при будь-якому своєму пересуванні. 
 

up() 

(up – вгору) 
Піднімає перо.  

dot(d[, 'color']) 

Малює точку діаметра  d кольору 

color. Параметр color 

необов'язковий. 
 

width(n) 

(width – ширина) 

Встановлює ширину пера 

Черепашки у n пікселів. 
 

color('color') 

(color – колір) 

Встановлює колір Черепашки. 

Колір вказується у дужках 

англійською мовою у верхніх 

лапках – 'red'. (Див. Додаток 5. 

Перелік кольорів.) 

 

color('color', 

'fillstring') 

Дозволяє змінити кольори ліній та 

заливки. 
 

fillcolor(‘color’) 
Встановлює колір зафарбовуваної 

області.  



 

16 
 

begin_fill() та 

end_fill() 

Використовуються для малювання 

зафарбованих областей. Перед 

початком малювання вказується 

команда begin_fill(), а у кінці 

– end_fill(). 

 

hideturtle() Сховати Черепашку.  

showturtle() Показати Черепашку.  

Інформація про Черепашку 

position() 

pos() 

Отримати поточні координати 

Черепашки. 
 

xcor() 
Отримати x координату 

Черепашки.  

ycor() 
Отримати y координату 

Черепашки. 
 

Інші команди 

radians() 
Встановлює одиниці вимірювання 

кутів у радіанах.  

degrees() 

Встановлює одиниці вимірювання 

кутів у градусах (увімкнений за 

замовчуванням).  

undo() 
Відміняє попередню дію 

ЧЧерепашки.  

reset() 

(reset – скинути) 

Повертає Черепашку 

(стрілочка по центру) до 

початкового стану: очищається 

полотно, скидаються всі 

параметри, Черепашка 

встановлюється у початок 

координат, дивлячись вправо. 

 

clear() 

Очищає полотно. Черепашка 

залишається на попередньому 

місці.  

write(s, move, 

align, font) 

Виводить текстовий рядок s у 

точці знаходження Черепашки. 

Параметр move може приймати 

значення True або False (по 

замовченню  move=False). 

move=False – Черепашка 

залишається на місці. move= 

True –Черепашці переміщається у 

кінець тексту. Параметр  align 

вирівнює текст відносно 
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початкового положення 
Черепашки (left, center 

або right). Font – визначає 

характеристики шрифту (Назва, 

Розмір, Тип). 

exitonclick() 

Призводить до закриття 

графічного вікна при 

натисканні лівої кнопки 

мишки.  

done() 

(done – зроблено) 

Остання команда у програмі 

для Черепашки. Не слід 

використовувати, якщо 

сценарій запускається з IDLE. 

done() 

shape() 

(shape – форма) 

Дозволяє змінити форму 

Черепашки. Існують такі 

варіанти: 

“arrow” (стрілка), 

“turtle” (черепашка), 

“circle” (коло), 

“square” (квадрат), 

“triangle” (трикутник), 

“classic” (класичний). 

 

x,y = pos() 
Поточні координати 

присвоюються змінним x та y. 
 

setup(n,m) 

(setup – 

установка, 

налагодження) 

Встановлює розміри екрану 

довжиною n пікселів та 

шириною m. 

setup(1000,500) 

А тепер перейдемо до створення програм. 

7.1. Практикум.  Завдання 7.1 (Черепашка) 
Створіть та збережіть на диску програму, після виконання 

якої, на полотні  Python Turtle Graphics за допомогою 

модуля Черепашка буде побудовано прямокутник (розміри 

сторін оберіть довільні, наприклад, 150 і 

80, рис. 7.1.1). 

Технологія виконання 

1. Запустіть IDLE. 

2. Створіть новий файл та збережіть його під іменем 

«Завдання 7-1». 

3. Введіть текст програми (рис. 7.1.2). 

4. Збережіть зміни. 

Рис. 7.1.1 
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5. Запустіть програму на виконання обравши  /  або просто 

натиснувши клавішу <F5>. 

6. У вікні Python Turtle Graphics перегляньте результати виконання. 

7. При потребі зробіть корективи у програмі. 

8. Досягши шуканого результату збережіть зміни та закрийте IDLE.  

7.2. Практикум.  Завдання 7.2 (Черепашка) 
Створіть та збережіть на диску програму, після виконання якої, на полотні  

Python Turtle Graphics за допомогою модуля Черепашка буде побудовано 

прямокутник згідно зразка, наведеного на рисунку 7.2.1 (розміри оберіть 

довільними).  

Технологія виконання 

1. Запустіть IDLE. Для спрощення виконання відкрийте файл, 

що є результатом виконання завдання 7.1 та збережіть його під 

ім’ям «Завдання 7-2». 

2. Для збільшення товщини лінії та кольору потрібно після 

команди reset() додати команди width(7) та 

color('red')відповідно. Щоб здійснити заливку 

прямокутника зеленим кольором після команди color('red')необхідно вставити 

інструкції fillcolor('green') та begin_fill(), а перед командою 

exitonclick() інструкцію end_fill(). 

3. Збережіть внесені до файлу програми зміни. 

4. Запустіть програму на виконання. 

5. Перегляньте результати виконання та при потребі зробіть потрібні зміни у 

програмі. 

6. Збережіть зміни та закрийте IDLE. 

7.3. Практикум.  Завдання 7.3 (Черепашка) 
Створіть та збережіть на диску програму, після виконання 

якої, на полотні  Python Turtle Graphics за допомогою 

модуля Черепашка буде побудовано правильний 

(рівносторонній) п’ятикутник згідно зразка, наведеного на 

рисунку 7.3.1 (розмір сторони оберіть на власний розсуд, 

наприклад, 150).  

Технологія виконання 

1. Для спрощення виконання зробіть копію файлу «Завдання 7-2», що є 

результатом виконання відповідного завдання та змініть його ім’я на «Завдання 7-3». 

2. Відкрийте файл «Завдання 7-3» за допомогою середовища IDLE (наприклад, 

так – оберіть пункт контекстне меню файлу  / , або 

іншим способом).  

3. Скориставшись досвідом, набутим під час виконання завдання 7.2 та знаннями 

зі шкільного курсу математики (градусна міра кутів правильного п’ятикутника 

дорівнює 108°) зробіть у програмі потрібні зміни та доповнення. 

Рис. 7.2.1 

Рис. 7.3.1 
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4. Збережіть внесені зміни. 

5. Запустіть програму на виконання. 

6. Перегляньте результати та при потребі зробіть потрібні корективи. Перевірте, 

виконавши програму. 

7. Збережіть зміни та закрийте IDLE. 

7.4. Практикум.  Завдання 7.4 (Черепашка) 
Створіть програму, після виконання якої, на полотні  Python Turtle 

Graphics за допомогою модуля Черепашка буде побудовано державний прапор 

України (співвідношення довжини та ширини як 3:2, розміри довільні). Збережіть 

програму у файлі з ім’ям «Завдання 7-4». 

Технологія виконання 

1. Відкрийте інтегроване середовище IDLE. 

2. Створіть новий файл та збережіть його під ім’ям «Завдання 7-4».  

3. Скориставшись досвідом, набутим під час виконання завдань 7.1, 7.2 та 7.3 

розробіть алгоритм малювання прапору та введіть відповідний текст програми. 

4. Збережіть внесені зміни. 

5. Запустіть програму на виконання. 

6. Перегляньте результати виконання та при потребі зробіть необхідні корективи. 

Перевірте, виконавши програму.  

7. У випадку виникнення труднощів зверніться до лістингу програми. 

8. Збережіть зміни та закрийте IDLE. 

Зауваження 

Програма буде виконуватися і якщо просто відкрити її файл, наприклад 

подвійним клацанням мишки. 

7.5. Практикум.  Завдання 7.5 (Черепашка) 
Створіть програму, під час виконання якої, на полотні  Python Turtle 

Graphics за допомогою модуля Черепашка буде побудовано фігуру згідно зразка 

на відео https://youtu.be/63YwvzDb0E8. Екран демонстрації повинен мати розміри 

800×600 пікселів. Підчас побудови виконавець повинен змінювати зовнішній вигляд 

відповідно до наведеного зразка. Збережіть програму у файлі з ім’ям «Завдання 7-5». 

Технологія виконання 

1. Відкрийте інтегроване середовище IDLE. 

2. Створіть новий файл та збережіть його під ім’ям «Завдання 7-5». 

3. Скориставшись досвідом, набутим під час виконання завдань 7.1-7.4 розробіть 

алгоритм та введіть відповідний текст програми. Для зміни зовнішнього вигляду 

Черепашки використовуйте команду shape(‘форма’) 

4. Збережіть внесені зміни. 

5. Запустіть програму на виконання. 

6. Перегляньте результати виконання та при потребі зробіть необхідні корективи. 

Перевірте, виконавши програму.  

7. У випадку виникнення труднощів зверніться до лістингу програми. 

8. Збережіть зміни та закрийте IDLE. 

https://drive.google.com/open?id=1Ia7ki1mqOuDJjAvMG87Zk8QFWiQC2OhK
https://youtu.be/63YwvzDb0E8
https://drive.google.com/open?id=11GxE0bOd_-zCQREhcbFDbZSyiqMoefjY
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7.6. Практикум. Завдання для самостійного виконання 
1. Створіть та збережіть (ім’я файлу «Завдання 7-6-1-с») програму, після 

виконання якої, на полотні  Python Turtle Graphics за допомогою 

модуля Черепашка буде побудовано квадрат (розміри сторін оберіть довільні, 

рис. 7.6.1). 

2. Створіть та збережіть на диску програму (ім’я файлу «Завдання 7-6-2-с»), 

після виконання якої, на полотні  Python Turtle Graphics за 

допомогою модуля Черепашка буде побудовано квадрат згідно зразка, 

наведеного на рисунку 7.6.2 (розмір сторони оберіть довільний). 

3. Створіть та збережіть (ім’я файлу «Завдання 7-6-3-с») програму, після 

виконання якої, на полотні  Python Turtle Graphics за допомогою 

модуля Черепашка буде побудовано правильний (рівносторонній) 

трикутник згідно зразка, наведеного на рисунку 7.6.3 (розмір сторони оберіть 

довільний). 

4. Створіть програму, для виконавця Черепашка, 

після виконання якої, на полотні  Python 

Turtle Graphics буде побудовано фігуру, 

що складається з 4 квадратів червоного та 

зеленого кольорів згідно зразка, наведеного на 

рисунку 7.6.4. Розміри квадратів та товщину 

ліній підберіть довільним чином. Збережіть її 

(ім’я файлу «Завдання 7-6-4-с»). 

5. Створіть та збережіть (ім’я файлу «Завдання 7-6-5-

с») програму, після виконання якої, на полотні  за 

допомогою модуля Черепашка буде побудовано 

горизонтальний відрізок прямої, червоного кольору, 

довжиною 400 пікселів, не 

повинно буди подвійних ліній 

(економія фарби). Після 

виконання – Черепашка у 

початковому положенні. 

6. Створіть та збережіть  

програму, після виконання якої, 

на полотні  за допомогою модуля 

Черепашка буде побудовано 5 горизонтальних 

відрізків прямої зеленого кольору, довжиною 400 

Рис. 7.6.1 Рис. 7.6.2 Рис. 7.6.3 

Рис. 7.6.4 

Рис. 7.6.6 

Рис. 7.6.7 



 

21 
 

пікселів, товщиною 5 пікселів (рисунок 7.6.6). Повинні виконуватися умови 

економії «фарби» (довжина шляху  який Черепашка проходить з опущеним 

пером повинна бути мінімальною) та «пального»  (довжина шляху  який 

черепашка проходить повинна бути як можна меншою). Після виконання – 

Черепашка у початковому положенні. (Ім’я файлу для збереження 

«Завдання 7-6-6-с».) 

7. Створіть та збережіть  програму, після виконання якої, на полотні  за 

допомогою модуля Черепашка буде побудовано у центрі полотна квадрат 

згідно зразка, поданого на рисунку 7.6.7, розміром 400×400 пікселів, 

товщиною лінії 1 піксель. Повинні виконуватися умови економії «фарби» 

(довжина шляху  який черепашка проходить з опущеним пером повинна 

бути мінімально) та «пального»  (довжина шляху  який черепашка 

проходить повинна бути як можна меншою). Після виконання – Черепашка 

у початковому положенні. (Ім’я файлу для збереження «Завдання 7-6-7-с».)  

Питання для самоконтролю 
1. Для чого призначений модуль turtle (Черепашка)? 

2. Яка інструкція використовується для підключення модуля Черепашки? 

3. Яким чином можна отримати весь список команд управління 

«черепашкою»? 

4. Які команди з переміщення Черепашки вам відомі? 

5. Перерахуйте відомі вам команди Черепашки для малювання? 

8. Змінні 
Всі дані в мові Python представлені об'єктами. Кожен об'єкт має тип даних і 

значення. Для доступу до об'єкта призначені змінні (ідентифікатори). При 

ініціалізації у змінній зберігається посилання (адреса об'єкта в пам'яті комп'ютера) 

на об'єкт. Завдяки цим посиланням можна надалі працювати та змінювати об'єкт з 

програми. 

Кожна змінна повинна мати унікальне ім'я, що складається з латинських букв, 

цифр і знаків підкреслення, причому ім'я змінної не може починатися з цифри. Крім 

того, слід уникати використання символу підкреслення на початку імені тому, що 

ідентифікатори з таким символом мають спеціальне значення. 

Як ім'я змінної не можна використовувати ключові слова. Отримати список 

всіх ключових слів (див. також додаток 2) дозволяє код: 

 
Окрім ключових слів слід уникати збігів з вбудованими ідентифікаторами. На 

відміну від ключових слів, вбудовані ідентифікатори можна перевизначати, але 

краще цього не робити. 
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У редакторі IDLE вбудовані ідентифікатори підсвічуються фіолетовим 

кольором. Звертайте увагу на колір змінної, він повинен бути чорним. Якщо ви 

помітили, що змінна підсвічена, то назву змінної слід обов'язково змінити. 

Отримати повний список (див. додаток 2) вбудованих ідентифікаторів дозволяє код: 

 
В імені змінної важливо враховувати регістр букв: x і X – різні змінні, але 

верхній регістр краще не використовувати. 

У мові Python зв'язок між даними і змінними встановлюється за допомогою 

знаку “=”.  

Така операція називається «присвоюванням». Наприклад, вираз a=4 означає, 

що на об'єкт (дані) у певній області пам'яті посилається ім'я a і звертатися до нього 

тепер слід за цим іменем. 

Щоб дізнатися значення, на яке посилається змінна, перебуваючи в режимі 

інтерпретатора, достатньо її викликати (написати ім'я і натиснути клавішу <Enter>). 

Розглянемо приклад роботи зі змінними в інтерактивному режимі: 

 
У мові Python використовується динамічна типізація. Це означає, що при 

присвоєнні змінній значення інтерпретатор автоматично відносить змінну до одного 

з типів даних. 

В одному рядку можна присвоїти значення зразу декільком змінним: 

 
Після надання значення у змінній зберігається посилання на об'єкт, а не сам 

об'єкт. Це обов'язково слід враховувати при груповому присвоєнні. Групове 

присвоювання можна використовувати для чисел, рядків і кортежів, але для 

змінюваних об'єктів цього робити не можна. 

Крім групового присвоювання мова Python підтримує позиційне 

присвоювання. У цьому випадку змінні вказуються через кому зліва від оператора 

«=», а значення – через кому справа. Приклад позиційного присвоювання: 
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Питання для самоконтролю 
1. З чого може складатися ім’я змінної у мові Python? 

2. Що означає динамічна типізація? 

3. Яким чином у Python здійснюється позиційне присвоювання? 

4. Чи важливо враховувати регістр в іменах змінних у мові програмування 

Python? 

5. Яке призначення операції присвоювання? 

9. Типи даних у мові Python 
Якщо вам доводилося використовувати мови програмування, такі як C або 

C++, то ви вже знаєте, що значна частка роботи перепадає на реалізацію об'єктів, 

відомих також як структури даних, які призначені для подання складових 

предметної області. У таких мовах програмування необхідно займатися 

опрацюванням структур даних, управляти виділенням пам'яті, реалізовувати функції 

пошуку і доступу до елементів структур і так далі. Це досить складно (і сприяє появі 

помилок) і, як правило, відволікає від досягнення істинних цілей. 

У типових програмах на мові Python в цьому немає необхідності. Python надає 

потужну колекцію об'єктних типів, вбудованих безпосередньо у мову, тому зазвичай 

немає ніякої необхідності створювати власні реалізації об'єктів, призначених для 

вирішення поставлених завдань. Фактично якщо у вас немає потреби у спеціальних 

видах обробки, які не забезпечуються вбудованими типами об'єктів, вам завжди 

краще використовувати вбудовані об'єкти замість реалізації своїх власних. 

Іншими словами, вбудовані типи об'єктів не тільки спрощують процес 

програмування, але вони мають більшу ефективність і продуктивність, ніж 

більшість типів, створених вручну. Навіть якщо ви створюєте власні типи об'єктів, 

вбудовані об'єкти будуть ядром будь-якої програми на Python. 

Наведемо типи даних які можуть мати об’єкти у мові Python 3. 

 int – цілі числа. Розмір числа обмежений лише обсягом оперативної 

пам'яті: 

 
 float – дійсні числа: 
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 complex – комплексні числа: 

 
 str – Unicode-рядки: 

 
 bool - логічний тип даних. Може містити значення True або 

False, які ведуть себе як числа 1 і 0 відповідно: 

 
 list – списки. Тип даних list схожий на масиви в інших мовах 

програмування: 

 
tuple – кортежі: 

 
 dict - словники. Тип даних dict аналогічний асоціативним 

масивам в інших мовах програмування: 

 
 set – множини (колекції унікальних об'єктів): 

 
 frozenset – незмінні множини: 

 
 bytes – незмінювана послідовність байтів: 

 
 function – функції: 
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 module – модулі: 

 
 type – класи та типи даних. Не дивуйтесь! Всі дані в мові Python є 

об'єктами, навіть самі типи даних! 

 
 NoneType – об'єкт зі значенням None (позначає відсутність значення): 

 
Основні типи даних діляться на змінювані і незмінювані. До змінюваних типів 

належать списки, словники і тип bytearray. Приклад зміни елемента списку: 

 
До незмінюваних типів належать числа, рядки, кортежі і тип bytes. 

У мові Python використовується динамічна типізація. Після присвоювання 

значення у змінній зберігається посилання на об'єкт певного типу, а не сам об'єкт. 

Якщо потім змінній присвоїти значення іншого типу, то змінна буде посилатися на 

інший об'єкт, і тип даних відповідно зміниться. Таким чином, тип даних в мові 

Python – це характеристика об'єкта, а не змінної. Змінна завжди містить тільки 

посилання на об'єкт. 

Після присвоювання змінній значення над об'єктом можна виконувати 

операції, призначені для цього типу даних. Наприклад, рядок не можна скласти з 

числом, тому, що це призведе до виводу повідомлення про помилку. 

 
Python у будь-який момент часу змінює тип змінної відповідно до даних, яким 

вона відповідає. Визначити, на який тип даних посилається змінна, дозволяє 

функція type(<Ім'я змінної>): 
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Типи даних можна змінювати за допомогою відповідних функцій. Наприклад, 

потрібно ціле число записати, як рядок. або, навпаки, якщо рядок складається з 

цифр, то корисно цей рядок представити у вигляді числа, щоб далі можна було 

виконувати арифметичні операції з ним. Для цього використовуються функції, 

однойменні з ім'ям типу, тобто int, float, str. Наприклад, int('757') поверне 

ціле число 757, а str(777) поверне рядок '777'. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Які переваги вбудованих у мову Python типів? 

2. Перерахуйте відомі вам типи даних, що можуть мати об’єкти у мові 

програмування Python 3? Наведіть приклади. 

3. Яким чином можна змінювати типи даних у мові Python? Наведіть приклади. 

10. Виведення результатів роботи програми 
Як ви вже знаєте, вивести результати роботи програми можна за допомогою 

функції print(). 

Функція має наступний формат: 
print([<Об’єкти>][, sep=' '][, end='\n'][, file=sys.stdout]) 

Функція print() перетворює об'єкт в рядок і посилає її в стандартний вивід 

stdout. За допомогою параметра file можна перенаправити вивід в інше місце, 

наприклад в файл. Перенаправлення виводу ми детальніше розглянемо при вивченні 

файлів. 

Після виведення рядка автоматично додається символ переходу на новий 

рядок ('\n'): 

 
Результат: 

 
Якщо необхідно вивести результат у тому же рядку, то у функції print() 

дані вказуються через кому у першому параметрі: 

 
Результат: 

 
Як видно з прикладу, між виведеними словами автоматично вставляється 

пробіл. За допомогою параметра sep можна вказати інший символ. Виведемо рядки 

із зірочкою «*» замість пробілу: 

 
Результат: 
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Для приміток 
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