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Створення графічного інтерфейсу

Розділ 3 

§ 17

Багато програм використовують графічний інтерфейс,
який є більш наочним і зручним для користувача, ніж
консоль.

Графічний інтерфейс — це вигляд
вікна програми, в якому для взаємодії
людини й комп’ютера застосовуються
графічні компоненти (вікна, меню,
кнопки тощо).

Користувач має довільний доступ (за допомогою
клавіатури або миші) до екранних об’єктів — елементів
інтерфейсу.
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Створення графічного інтерфейсу

Розділ 3 

§ 17

За допомогою мови програмування Python можна
створювати програми з графічним інтерфейсом.

Для цього в середовищі Python
застосовується окремий
вбудований модуль tkinter, який
містить набір графічних
компонентів для створення
графічного інтерфейсу. Кожний
графічний компонент — це об’єкт
певного класу, що має
властивості та методи.
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Cтворення вікна програми

Розділ 3 

§ 17

Побудова програми починається зі створення вікна. У
вікно додаються потрібні компоненти графічного
інтерфейсу.

Створимо порожнє вікно:

from tkinter import *
root = Tk()
root.title ('Графічна програма')
root.geometry('250x150')
root.mainloop()

Після збереження програми й запуску на виконання
відображається порожнє вікно.
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Cтворення вікна програми

Розділ 3 

§ 17

Проаналізуємо наведений код.

 Створюється об’єкт root як новий екземпляр класу
Tk(), який визначений у модулі tkinter. Через змінну
root ми можемо керувати атрибутами вікна.

 За допомогою методу geometry() встановлюють
розміри вікна (у пікселях). Як параметр методу
geometry() передається рядок у форматі «ширина х
висота». Якщо під час створення вікна програми
метод geometry() не викликається, то вікно займає
простір, необхідний для розміщення внутрішнього
вмісту.



6
Cтворення вікна програми

Розділ 3 

§ 17

(Продовження…) Проаналізуємо наведений код.

 За допомогою методу title() додають заголовок вікна.

 Метод mainloop запускає головний цикл обробки
подій.

Рядок root.mainloop() має бути останнім
рядком програмного коду.
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Початкова позиція вікна

Розділ 3 

§ 17

За замовчуванням вікно позиціонується у верхній
лівий кут екрана. Але ми можемо змінити його
положення, додавши потрібні значення в метод
geometry():

root.geometry('250x150+300+250')

Тепер рядок у методі geometry має такий вигляд:
ширина х висота + координата X + координата Y. Тобто
при запуску вікно розміщуватиметься на 300 пікселів
праворуч і на 250 пікселів униз від верхнього лівого
кута екрана.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Користувач в основному взаємодіє з програмою за
допомогою різних кнопок, меню, значків, уводячи
інформацію в спеціальні поля, вибираючи певні
значення у списках тощо. Ці графічні компоненти
називатимемо віджетами (від англ. widget).

Віджети — це блоки для
створення графічного
інтерфейсу програми,
тобто будівельні цеглинки
програми.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Більшість віджетів є стандартними в усіх візуальних
мовах програмування.

Модуль tkinter містить описи класів графічних
компонентів, і ми будемо створювати віджети як
екземпляри цих класів.

Віджет Label містить рядок
(або декілька рядків) тексту й
застосовується для виведення
заголовків, підписів елементів
інтерфейсу тощо.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Об’єкт Label створюється викликом класу Label
модуля tkinter.

При цьому обов’язковим аргументом є лише
батьківський віджет (всередині якого створюється
напис). Інші властивості можуть задаватися
(змінюватися) пізніше.

Синтаксис створення віджета:

змінна = Label(батьківський_віджет,
[властивість = значення])

Квадратні дужки в переліку аргументів вказують
на те, що ці параметри задавати необов’язково.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

При створенні об’єкта Label можно задати такі
властивості:

текстовий рядок;text

ширина і висота у знакомісцях (кількість 
символів); 

width,  
height

колір фону і символів;bg,  fg

параметри шрифту (тип, кегль).font

Наприклад, font = 'Arial 18' — шрифт Arial, 18 кегль.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Створений об’єкт потрібно відобразити у вікні.
Найпростіший спосіб — це використання методу pack:

змінна.pack()

Якщо не вставити цей рядок, то напис у вікні так і не
з’явиться, хоча він є в програмі.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Додамо у вікно напис Hello, World!

from tkinter import*
root = Tk()
root.title('Привітання')
root.geometry('300x100’)
lab = Label(root, text = 'Hello, World!', font = 'Arial 18',

bg = 'blue',
fg = 'yellow')
lab.pack()
root.mainloop()

Напис з’явиться у верхньому лівому куті вікна.
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Розташувати об’єкт в іншій частині вікна можна за
допомогою метода place(x, y), де параметри x і y
установлюють зміщення елемента по горизонталі та
вертикалі відносно верхнього лівого кута вікна:

змінна.place(x = <значення>, y = <значення>)
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Застосуємо метод place() замість методу pack().
Замінимо оператор lab.pack() оператором

lab.place(x = 80, y = 30)

Тепер верхній лівий
кут напису зміщено на
80 пікселів від лівого
краю вікна і на 30
пікселів від верхнього
краю.
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Зміна властивостей віджета

Розділ 3 

§ 17

У ході роботи з програмою вже створені об’єкти
можуть змінювати властивості. Наприклад, нам може
знадобитися змінити текст напису або колір і розмір
символів. Змінити значення атрибутів віджета можна за
допомогою методу config.

Синтаксис виклику методу:

об’єкт.config (властивість = значення)
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Змінимо для раніше створеного об’єкта lab текст
напису, колір тла й символів і помістимо напис у лівий
верхній кут вікна.

Для цього потрібно додати до програмного коду (але
перед рядком root.mainloop()!) оператори:

lab.config(text = 'Я
вивчаю Python', bg =
'grey', fg = 'white')

lab.place(x = 1, y = 1)
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Додавання віджета

Розділ 3 

§ 17

Отже, під час розробки програм із графічним
інтерфейсом для того, щоб розмістити у вікні програми
графічні компоненти, потрібно створити об’єкт і задати
значення атрибутів (налаштувати його властивості).



6
Питання для самоперевірки

Розділ 3 

§ 17

1. Опишіть хід побудови графічного інтерфейсу
програми.

2. Опишіть порядок дій під час створення вікна програми.

3. Як створити об’єкт класу Label?

4. Як змінити властивості вже створеного віджета класу
Label?

5. Яким оператором має завершуватися код
програми з графічним інтерфейсом?
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Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 17, ст. 110-114

Розділ 3 

§ 17
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Працюємо за комп’ютером

Розділ 3 

§ 17

Сторінка
114



Дякую за увагу!
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