
Інструкція для створення PDF документів (скан-копій) з мобільного пристрою на Android 

 

Tiny Scanner – безкоштовна програма, має мінімум налаштувань, які дозволять виконувати 

необхідні задачі за допомогою мобільного пристрою. Дозволяє робити файли PDF формату з більш 

як 100 сторінками. 

Посилання для завантаження програми «Tiny Scanner» з «Play Маркет»: 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://play.google.com/store/apps/details

%3Fid%3Dcom.appxy.tinyscanner%26hl%3Duk%26gl%3DUS%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%

2526utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Dtiny%2Bscanner%2B-

%2Bpdf%2Bscanner%2Bapp%26pcampaignid%3DAPPU_1_yIQcYvCENpr0sAfnmLHYCg&ved=2ahUKEwjw

iInJ-qH2AhUaOuwKHWdMDKsQ5IQBegQIExAF&usg=AOvVaw2z43K_zvwa5SqkjJiv9kmj 

Інструкція для сканування документів на базі iOS: https://istore-d.ru/blog/kak-skanirovat-

dokumenty-na-iphone/ 
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Інструкція з користування програмним продуктом Tiny Scanner 

1. Натискаємо на три крапки в правій верхній частині екрану та створюємо папку для 

сканування. 

  
2. Для початку сканування, переходимо у створену папку та натискаємо в нижні частині 

екрану (зображення камери) для безпосереднього початку сканування або зображення 

для вибору попереднього зроблених фото. 

 
3. Наводимо камеру телефону на документ та проводимо фокусування (дотиком на екран). 

Натискаємо кнопку внизу екрану для сканування. Під час процесу зйомки можливо 

включати та відключати спалах (кнопка блискавки) у верхній правій частині екрану. 



 
4. Корегуємо межі сканування за необхідності. Також на даному етапі можливо обернути 

зображення чи змінити формат аркуша, натиснувши на кнопку «А4» та розгорнувши список 

пропонованих форматів. Натискаємо галку в нижній праві частині екрану. 

 
5. У нижній частині екрану розміщена панель та повзунок корегуванням контрасту. Для 

створення чорно-білої скан-копії повзунок контрасту переводимо в положення «0» для 



покращення чіткості та зберігаємо. Можливо відразу змінити назву скан-копії у верхній 

частині екрану. 

 
Якщо необхідно створити кольорову скан-копію натискаємо на знак зображення в нижній 

частині екрану. Після чого з’явиться вибір між двома режимами чорно білим та 

кольоровим. Обираємо ліве кнопку у нижній частині екрану. Натискаємо галку для 

продовження. Звертаємо Вашу увагу, що документи, що подаються ОСББ, повинні бути 

відскановані в кольоровому вигляді! 

 
6. У разі закінчення створення PDF документу, натискаємо кнопку назад в верхній лівій 

частині екрану.  



 
Для продовження створення додаткових сторінок (копій) у документі натискаємо кнопку у 

нижній лівій частині екрану та повторюємо пункт 3-5.  

 



7. Для надсилання обираємо файл або папку та натискаємо кнопку надіслати. Обираємо 

програму та місце для відправлення. Для збереження на внутрішньому сховищі телефону 

нажимаємо на «File» та обираємо місце збереження.  

 
8. Для початку створення нового файлу скан-копії натискаємо знову на камеру та 

продовжуємо, повторюємо пункти 3-7. 

 
 


