
Сполучення клавіш 

Наступна таблиця містить сполучення клавіш, які можуть полегшити 

роботу з комп’ютером. 

Клавіша Дія 

Утримувати клавішу SHIFT справа 

протягом 8 секунд 
Увімкнути або вимкнути «Фільтрація натиснень клавіш» 

ALT зліва+SHIFT зліва+PRINT 

SCREEN (або PRTSCRN) 
Увімкнути або вимкнути «Висока контрастність» 

ALT зліва+SHIFT зліва+NUM 

LOCK 
Увімкнути або вимкнути «Кнопки миші» 

Натиснути SHIFT п’ять разів Увімкнути або вимкнути «Залипання клавіш» 

Утримувати клавішу NUM LOCK 

протягом 5 секунд 

Увімкнути або вимкнути «Озвучування переключення 

режимів клавіатури» 

клавіша з емблемою Windows  +U Відкрити Центр легкого доступу 

загальні сполучення клавіш. 

Клавіша Щоб 

F1 Відобразити довідку 

CTRL+C Копіювати вибраний об’єкт 

CTRL+X Вирізати вибраний об’єкт 

CTRL+V Вставити вибраний об’єкт 

CTRL+Z Скасувати дію 

CTRL+Y Повторити дію 

DELETE Видалити вибраний об’єкт і перемістити його до Кошика 

SHIFT+DELETE 
Видалити вибраний об’єкт, не переміщуючи його до 

Кошика 

F2 Перейменувати вибраний об’єкт 

CTRL+СТРІЛКА ВПРАВО Перемістити курсор на початок наступного слова 

CTRL+СТРІЛКА ВЛІВО Перемістити курсор на початок попереднього слова 

CTRL+СТРІЛКА ВНИЗ Перемістити курсор на початок наступного абзацу 

CTRL+СТРІЛКА ВГОРУ Перемістити курсор на початок попереднього абзацу 

CTRL+SHIFT і клавіша зі 

стрілкою 
Виділити блок тексту 

SHIFT і клавіша зі стрілкою 
Вибрати кілька об’єктів у вікні або на робочому столі, або 

виділити текст документа 

CTRL і клавіша зі 

стрілкою+ПРОБІЛ 

Вибрати кілька окремих елементів у вікні або на робочому 

столі 

CTRL+A Вибрати всі об’єкти в документі або вікні 

F3 Шукати файл або папку 

ALT+ENTER Переглянути властивості вибраного об’єкта 

ALT+F4 Закрити активний об’єкт або вийти з активної програми 



Клавіша Щоб 

ALT+ПРОБІЛ Відкрити меню активного вікна 

CTRL+F4 
Закрити активний документ (у програмі, яка підтримує 

одночасну роботу з кількома документами) 

ALT+TAB Переключитися між відкритими об’єктами 

CTRL+ALT+TAB 
Щоб переключатися між відкритими об’єктами, 

скористайтеся клавішами зі стрілками 

клавіша з емблемою 

Windows  +TAB 

Переключитися між програмами на панелі завдань можна 

за допомогою перегляду «Об’ємне гортання Windows»  

CTRL+ клавіша з емблемою 

Windows  +TAB 

Переключитися між програмами на панелі завдань за 

допомогою перегляду «Об’ємне гортання Windows», 

використовуючи клавіші зі стрілками 

ALT+ESC 
Переключитися між програмами в послідовності, в якій 

вони були відкриті 

F6 Переключитися між елементами вікна або робочого стола 

F4 Відобразити список панелі адреси у провіднику Windows 

SHIFT+F10 Відобразити меню вибраного об’єкта 

CTRL+ESC Відкрити меню «Пуск» 

ALT+підкреслена літера Відобразити відповідне меню 

ALT+підкреслена літера Виконати команду меню (або іншу підкреслену команду) 

F10 Активувати рядок меню в активній програмі 

СТРІЛКА ВПРАВО 
Відкрити наступне меню справа, або відкрити вкладене 

меню 

СТРІЛКА ВЛІВО 
Відобразити наступне меню зліва або закрити вкладене 

меню 

F5 Оновити активне вікно 

ALT+СТРІЛКА ВГОРУ Переглянути папку рівнем вище у провіднику Windows 

ESC Скасувати поточне завдання 

CTRL+SHIFT+ESC Відкрити «Диспетчер завдань» 

SHIFT при вставленні 

компакт-диска 
Заборонити автоматичне відтворення компакт-диска 

сполучення клавіш, які вживаються в діалогових вікнах. 

Клавіша Щоб 

CTRL+TAB Перейти до наступної вкладки 

CTRL+SHIFT+TAB Перейти до попередньої вкладки 

TAB Перейти до наступного параметра 

SHIFT+TAB Перейти до попереднього параметра 

ALT+підкреслена 

буква 

Виконати команду або вибрати параметр, які відповідають цій 

букві 

ENTER Рівнозначна клацанню мишею для багатьох вибраних команд 

ПРОБІЛ Установити або зняти прапорець, якщо він є активним 

Клавіші зі стрілками Вибрати перемикач, якщо активний елемент є групою 



Клавіша Щоб 

перемикачів 

F1 Відобразити довідку 

F4 Відобразити елементи активного списку 

BACKSPACE 
Перейти на один рівень вище під час перегляду списку папок у 

діалоговому вікні «Зберегти» як або «Відкрити». 

сполучення клавіш для клавіатур Microsoft. 

Клавіша Щоб 

клавіша з емблемою 

Windows  
Відкрити або закрити меню «Пуск» 

клавіша з емблемою 

Windows  +PAUSE 
Відобразити діалогове вікно «Властивості системи» 

клавіша з емблемою 

Windows  +D 
Відобразити робочий стіл 

клавіша з емблемою 

Windows  +М 
Згорнути всі вікна 

клавіша з емблемою 

Windows  +SHIFT+M 
Відновити згорнуті вікна на робочому столі 

клавіша з емблемою 

Windows  +E 
Відкрити «Комп’ютер» 

клавіша з емблемою 

Windows  +F 
Пошук файлу або папки 

CTRL+ клавіша з 

емблемою Windows  

+F 

Пошук комп’ютерів (у разі підключення до мережі) 

клавіша з емблемою 

Windows  +L 
Заблокуйте комп’ютер або змініть користувача 

клавіша з емблемою 

Windows  +R 
Відкрити діалогове вікно «Запуск» 

клавіша з емблемою 

Windows  +T 
Переключитися між програмами на панелі завдань 

клавіша з емблемою 

Windows  +TAB 

Переключитися між програмами на панелі завдань за 

допомогою перегляду «Об’ємне гортання Windows» 

CTRL+ клавіша з 

емблемою Windows  

+TAB 

Переключитися між програмами на панелі завдань за 

допомогою перегляду «Об’ємне гортання Windows», 

використовуючи клавіші зі стрілками 

клавіша з емблемою 

Windows  +ПРОБІЛ 

Відобразити на передньому плані всі пристосування і вибрати 

бічну панель Windows 

клавіша з емблемою 

Windows  +G 
Переключитися між пристосуваннями бічної панелі 

клавіша з емблемою 

Windows  +U 
Відкрити Центр легкого доступу 

клавіша з емблемою 

Windows  +X 
Відкрити Центр Windows підтримки портативних ПК 



Клавіша Щоб 

клавіша з емблемою 

Windows  і будь-яка 

цифрова клавіша 

Відкрити ярлик панелі швидкого запуску, розташування якого 

відповідає вибраному числу. Наприклад, клавіша з емблемою 

Windows  +1 запускає перший ярлик у меню швидкого 

запуску. 

сполучення клавіш для роботи з вікнами або папками у 

провіднику Windows. 

Клавіша Щоб 

CTRL+N Відкрити нове вікно 

END Відобразити кінець активного вікна 

HOME Відобразити початок активного вікна 

F11 Розгорнути або згорнути активне вікно 

NUM LOCK+ЗІРОЧКА (*) на 

цифровій клавіатурі 
Показати всі папки, вкладені у вибрану 

NUM LOCK+ЗНАК ПЛЮС (+) на 

цифровій клавіатурі 
Відобразити вміст вибраної папки 

NUM LOCK+ЗНАК МІНУС (-) на 

цифровій клавіатурі 
Згорнути вибрану папку 

СТРІЛКА ВЛІВО 
Згорнути поточне виділення (якщо воно 

розгорнуте), або вибрати батьківську папку 

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО Переглянути попередню папку 

СТРІЛКА ВПРАВО 
Відобразити поточне виділення (якщо воно 

згорнуте), або вибрати першу вкладену папку 

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО Переглянути наступну папку 

ALT+D Вибрати панель адреси 

сполучення клавіш для роботи з бічною панеллю Windows. 

Клавіша Дія 

клавіша з емблемою Windows  

+ПРОБІЛ 

Відобразити на передньому плані всі пристосування і 

вибрати бічну панель  

клавіша з емблемою Windows  

+G 
Переключитися між пристосуваннями бічної панелі 

TAB 
Переключитися між елементами керування бічної 

панелі 

сполучення клавіш для роботи з фотоколекцією Windows. 

Клавіша Дія 

CTRL+F Відкрити область «Виправити» 

CTRL+P Друкувати вибране зображення 

ENTER Переглянути вибране зображення в більшому розмірі 

CTRL+I Відкрити або закрити область «Докладно» 



Клавіша Дія 

CTRL+КРАПКА (.) Обернути зображення за годинниковою стрілкою 

CTRL+КОМА (,) Обернути зображення проти годинникової стрілки 

F2 Перейменувати вибраний об’єкт 

CTRL+E Пошук об’єкта 

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО Назад 

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО Вперед 

ЗНАК ПЛЮС (+) Збільшити масштаб або розмір ескізу зображення 

ЗНАК МІНУС (-) Зменшити масштаб або розмір ескізу зображення 

CTRL+B Масштаб відповідно до екрана 

СТРІЛКА ВЛІВО Вибрати попередній об’єкт 

СТРІЛКА ВНИЗ Вибрати наступний об’єкт або рядок 

СТРІЛКА ВГОРУ Попередній об’єкт (мольберт) або попередній рядок (ескіз) 

PAGE UP Попередній екран 

PAGE DOWN Наступний екран 

HOME Вибрати перший об’єкт 

END Вибрати останній об’єкт 

DELETE Перемістити вибраний об’єкт до Кошика 

SHIFT+DELETE Назавжди видалити вибраний об’єкт 

СТРІЛКА ВЛІВО Згорнути тему 

СТРІЛКА ВПРАВО Розгорнути тему 

Сполучення клавіш для роботи з відеозаписами 
J Назад на один кадр 

K Призупинити відтворення 

L Вперед на один кадр 

І Установити початкову точку монтажу 

О Установити кінцеву точку монтажу 

М Розділити кліп 

HOME Зупинити й повернутися до початкової точки монтажу 

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО Перейти до наступного кадру 

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО Повернутися до попереднього кадру 

CTRL+K Зупинити й повернутися до початку відтворення 

CTRL+P Відтворювати з поточного місця 

HOME Перейти до початкової точки монтажу  

END Перейти до кінцевої точки монтажу 

PAGE UP Пошук найближчої точки розділення перед поточним місцем 

PAGE DOWN Пошук найближчої точки розділення після поточного місця 

сполучення клавіш для роботи із програмою перегляду довідки. 

Клавіша Дія 

ALT+C Відобразити зміст довідки 

ALT+N Відобразити меню «Параметри підключення» 



Клавіша Дія 

F10 Відобразити меню «Параметри» 

ALT+СТРІЛКА ВЛІВО Повернутися до попереднього переглянутого розділу 

ALT+СТРІЛКА ВПРАВО Перейти до наступного (раніше переглянутого) розділу 

ALT+A Відобразити сторінку підтримки користувачів 

ALT+HOME Відобразити домашню сторінку «Довідка та підтримка» 

HOME Перейти на початок розділу 

END Перейти у кінець розділу 

CTRL+F Пошук у поточному розділі 

CTRL+P Друкувати розділ 

F3 Перейти до поля пошуку 

 


