
 

Правила пошуку інформації в GOOGLE. 
 

1. Як знайти фразу або форму слова 
Скористайтеся оператором "". Вставте фразу або слово в лапки, і Google буде шукати веб-

сторінки, де є така ж фраза (форма слова). 

 

Наприклад: 

[«Я Вам пишу»] 

 

2. Як знайти цитату, в якій пропущено слово 
Забули слово в цитаті? Візьміть всю цитату в лапки, а замість пропущеного слова поставте 

зірочку *. Цитата знайдеться разом із забутим словом. 

 

Наприклад: 

[«Ніч вулиця * аптека»] 

 

3. Як знайти декілька будь-яких слів 
Просто перерахуйте всі варіанти через вертикальний слеш: |. Google буде шукати 

документи з цими словами. 

 

Наприклад: 

[Ананаси | рябчики | шампанське] 

[Дачні ділянки (|київське | мінське) шосе] 

 

4. Як знайти слова в межах одного речення 
Використовуйте оператор з гарною назвою «амперсанд» - &. Якщо з&apos;єднати слова 

амперсандом, Google знайде документи, в яких ці слова знаходяться в одному реченні. 

 

Наприклад: 

[Пам&apos;ятник Пушкіну & Псков] 

 

5. Як знайти документ, що містить певне слово 
Поставте перед потрібним словом плюс, не виділяючи його від слова пробілом. У запит 

можна додати декілька обов&apos;язкових слів. 

 

Наприклад: 

[Пам&apos;ятник Шолохову + бульвар] 

 

6. Як виключити слово з пошуку 
Поставте мінус перед словом, яке Вас не цікавить. Так можна виключити навіть кілька 

слів: 

 

Наприклад: 

[Мумій троль мультфільм-рок -лагутенко] 

[Схеми в&apos;язання спицями -купити] 

 

7. Як шукати на певному сайті 
Для цього скористайтесь оператором site. Він дозволяє прямо в запиті вказати сайт, на 

якому потрібно шукати. Тільки обов&apos;язково поставте після site двокрапку. 

 

Наприклад: 



[Конституція України site: consultant (точка) uа] 

[Маяковский вікна site: lib (точка) ru] 

 

8. Як шукати документи певного типу 
Вам потрібен оператор mime. Поставте в запиті mime двокрапку, потім тип необхідного 

Вам документу. Наприклад, pdf або doc. 

 

Наприклад: 

[Заяву на закордонний паспорт mime: pdf] 

 

9. Як шукати на сайтах визначеною Вами мовою  
За допомогою оператора lang. Після lang необхідно поставити двокрапку і написати мову, 

на якій Вам потрібні документи. Якщо це російська мова, то потрібно вказати ru, якщо 

українська - uk. Білоруська мова позначається як by, англійська - en, французька - fr 
 

 

 

 

Нові можливості спілкування з комп'ютером, які дає 

«гаряча» кнопка Win. 
Мало хто знає, для чого на клавіатурі потрібні гарячі клавіші, наприклад, клавіша Win.  

У поєднанні з іншими клавішами Win просто творить дива та спрощує спілкування з 

комп'ютером! Скопіюйте ці комбінації і перейдіть на новий рівень користування 

комп'ютером ... 
 

Корисні функції кнопки Win на клавіатурі: 

Win 

Виклик меню «Пуск». 
 

Win + B 

Комбінація дозволяє вибрати потрібну іконку в системному треї. А також дає можливість 

перемикатися між різними іконками за допомогою курсорних клавіш. 
 

Win + D 

Це поєднання клавіш показує «Робочий стіл». 
 

Win + E 

Відкриває Провідник Windows. 
 

Win + F 

Дана комбінація дозволяє відкрити «Пошук», не використовуючи комп'ютерну мишу. 
 

Win + L 

Таке поєднання клавіш блокує комп'ютер. 
 

Win + M 

Якщо ти бажаєш згорнути всі вікна, скористайся цією комбінацією. 
 

Win + P 



Дозволяє переключити режим роботи додаткового монітора або проектора. 
 

Win + R 

Відкриває діалог «Виконати». 
 

Win + T 

Активує «Панель завдань». 
 

Win + U 

Дозволяє відкрити «Центр спеціальних можливостей». 
 

Win + X 

У Windows 7 така комбінація відкриває центр мобільних додатків.  

У Windows 8 - меню «Пуск». 
 

Win + Pause 

Дозволяє відкрити «Властивості системи». 
 

Win + F1 

Ця комбінація відкриває довідку Windows. 
 

Win + Ctrl + 1 + 2 + 3 

Забезпечує перемикання між різними вікнами однієї програми. 
 

Win + Стрілка вгору 

Комбінація цих клавіш дозволяє розгорнути вікно на весь екран. Відновлює і мінімізує 

вікно. 
 

Win + Стрілка вправо або вліво 

Притискає вікно до правої або лівої сторони екрану. 
 

Win + Shift + Стрілка вправо або вліво 

Дозволяє перемістити вікно на інший монітор. 
 

Win + Пробіл 

У Windows 7 ця комбінація дозволяє переключитися на «Робочий стіл». У Windows 8 - 

переключитися між розкладками. 
 

Win + Кнопка + 

Це поєднання клавіш збільшує масштаб екрану. 
 

Win + Кнопка - 

Дозволяє зменшити масштаб. 
 


