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ППЕЕРРЕЕДДООВВАА  

 

 

Бурхливий розвиток інформаційних технологій вимагає від 

педагогів надати кожній молодій людині рівні можливості для 

всебічного розвитку, підвищення загально – культурного і 

професійного рівня, самоосвіти і самовиховання. 

Така потреба соціального замовлення спонукала педагогів  до 

пошуків різноманітних технологій навчання, які зосереджують свою 

увагу на особистості учня, створюють умови для його розвитку, 

самовираження. 

 В сучасному суспільстві комп’ютери використовуються в 

усіх сферах життя і вчитись працювати на них необхідно якомога 

раніше, постійно вдосконалюючи свій рівень знань. 

Лабораторно-практичні роботи з предмету "Технології 

комп’ютерної обробки інформації" розроблені згідно Державних 

стандартів професійно-технічної освіти для підготовки 

кваліфікованих робітників з професії "Оператор комп’ютерного 

набору" ІІ категорії. 

Виконуючи запропоновані лабораторно-практичні  роботи 

учні закріплять отримані теоретичні знання та вдосконалять  

практичні навики роботи на комп’ютері з розділів: 

обробки текстової інформації (введення, редагування, 

форматування текстової інформації; засоби оформлення документів;  

перевірка орфографії та граматики; побудова та форматування 

таблиць); 

обробки табличної інформації (введення та редагування 

даних за допомогою електронних таблиць; використання та 

створення формул при обчисленнях; редагування та форматування 

елементів діаграм та створення макросів); 

роботи в базах даних (основи побудови систем управління 

базами даних; створення форм, запитів, звітів); 

обробки графічної інформації (створення електронних 

презентацій; редагування та коректування фотозображень; робота з 

векторною графікою). 

 

 

 

Цей збірник може бути використаний викладачами  та 

учнями, які навчають та навчаються професії "Оператор 

комп’ютерного набору". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

ННааввччааттии  іінншшиихх  

ччооммуу--ннееббууддьь  ––  

ооззннааччааєє  ппооккааззааттии  

їїмм,,  щщоо  ввооннии  

ппооввиинннніі  ррооббииттии,,  

щщообб  ннааввччииттииссяя  

ттооммуу,,  ччооммуу  їїхх  

ннааввччааююттьь..  

  

ЖЖ..ЖЖааккооттоо  
 

 

 

 

 

 

 

 

ВВччииттииссяя  ттррееббаа  

ввеессееллоо..  

ММииссттееццттввоо  

ннааввччаанннняя  ––  ццее  

ммииссттееццттввоо  

ззббуудджжууввааттии  вв  

ююнниихх  ддуушшаахх  

ддооппииттллииввііссттьь,,  аа  

ппооттіімм  

ззааддооввооллььнняяттии  їїїї..  

  

АА..  ФФррааннсс  
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ООббррооббккаа  ттееккссттооввооїї  ііннффооррммааццііїї  

  
Програмні засоби, які забезпечують створення, редагування та 

форматування простих i комплексних текстових документів називаються 

текстовими процесорами. Мiсrosoft Word — це потужний текстовий 

процесор, що призначений для iндивiдуальних користувачів i компаній, він 

дозволяє підготувати професіонально оформлені друкарські й електронні 

текстові документи: звіти, листи, бізнес-плани тощо i опублікувати їх в 

Інтернеті.  

Word дозволяє включити в документ графiчнi зображення, таблиці, 

звуковий супровід, фрагменти вiдеофiльмiв. Текстовий процесор прискорює 

створення документа за рахунок скорочення кiлькостi дій, виконуваних 

користувачем. автоматизує набір тексту, оформлення змісту, перевірку 

правопису та iн. Можливість використання численних функцій, точного 

форматування наближають Word до настільних видавничих систем. Word 

можна використовувати для створення i редагування документів електронної 

пошти, при колективній роботі над документами.  

Текстовий процесор Мiсrosoft Word, дякуючи належній адаптації до 

потреб користувачів, є найбільш розповсюдженим текстовим процесором в 

Україні.  
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ППеерреелліікк  ллааббооррааттооррнноо--ппррааккттииччнниихх  ррооббіітт  ддоо  ттееммии::  

««ООббррооббккаа  ттееккссттооввооїї  ііннффооррммааццііїї»»  

  
  

  

1. Ознайомлення з вікном текстового редактора    (1 год.) 

2. Настройка інтерфейсу програми                        (2 год.) 

3. Введення та редагування тексту                          (3 год.)  

4. Форматування документу                                     (4 год.) 

5. Засоби оформлення документів                           (4 год.) 

6. Робота з колонками                                               (2 год.) 

7. Побудова та заповнення таблиць                        (2 год.) 

8. Редагування та форматування таблиць           (2 год.) 

9. Поля злиття                                                         (2 год.) 

10.  Робота з графічними об’єктами                       (2 год.) 

11.  Попередній перегляд і друк документів            (2 год.) 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Ознайомлення з вікном текстового редактора (1 год.) 
Мета: ознайомитися з вікном прикладної програми MS Word. Розглянути 

основні  можливості редактора 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити текстовий редактор (за допомогою ПУСК, ярлика на 

робочому столі, через контекстне меню).  

2. Розглянути кнопку системного меню на рядку заголовку.  

3. Розглянути рядок в якому є назва програми і назва документу та 

кнопки керування вікном (записати в зошит де він знаходиться).  

4. Розглянути рядок головного меню (операційного меню). Пункти 

записати в зошит  

5. Розглянути панелі інструментів Стандартна та Форматування. 

Записати в зошит їх призначення.  

6. За допомогою пункту  Вигляд/Панель інструментів добавити панелі 

інструментів Таблиці і границі, Рисование (Рисування).  

7. Виконати завдання на роздаткових карточках  

 

 
 

 

 

 

 
                                       Кнопка системного меню        Рядок заголовку          Рядок головного меню  

               

                                                                           І         Панель інструментів Стандартна  

                                                                                     Панель інструментів Форматування  

 

Кнопки керування вікном програми 

Кнопки керування вікном документу 

Робоча область 

Вертикальна лінійка          Горизонтальна лінійка 

                                      Вертикальна лінійка прокрутки                Горизонтальна лінійка прокрутки  

                                                                                                                      Межі області тексту 

 

Кнопки переключення режимів перегляду 

Рядок стану 

Текстовий курсор 

Повзунок 

Маркер відступу першого рядка 

                                      Маркер лівого відступу                                            Маркер правого відступу  

 
 

 

 

 

8. Оформити висновки і записати в зошит. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Настройка інтерфейсу програми (2 год.) 

Мета: розглянути основні можливості редактора. Навчити учнів 

налаштовувати інтерфейс редактора 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 
  

 

Хід роботи 

 

1. Завантажити текстовий редактор  

2. За допомогою пункту меню Вигляд/Панель інструментів добавити 

панелі інструментів (відмітити  потрібні пункти) Таблиці і границі, 

WordArt  
3. За допомогою пункту меню Вигляд / Панель інструментів / 

Настройка закладка Команди добавити на панель інструментів 

Вставка /  (виокремити символ і перетягнути на панель 

інструментів утримуючи ліву клавішу миші)  

4. Пункт 3 виконати декілька разів (5)  

5. Видалити з панелі інструментів символ  (4 шт.) для виконання 

цього завдання необхідно знову вибрати пункт меню Вигляд / Панель 

інструментів / Настройка закладка Команди і відмітити 

непотрібний інструмент та перетягнути його у діалогове вікно або 

будь-яке інше місце.  

6. Вставити на панель інструментів слідуючі елементи: , , , , 

 та інші за бажанням.  

7. За допомогою пункту меню Вигляд / Панель інструментів / 

Настройка закладка Параметри відмітити  Завжди показувати 

повне меню (записати в зошит в чому полягає різниця  Завжди 

показувати повне меню, Завжди показувати повне меню).  
8. За допомогою пункту меню Вигляд / Панель інструментів / 

Настройка закладка Параметри відмітити  Включити в підказки 

комбінації клавіш (записати в зошит в чому полягає різниця  

Включити в підказки комбінації клавіш,     Включити в 

підказки комбінації клавіш).  
     9. Оформити висновки до роботи. 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

Лабараторно-практична робота 

 

Тема: Введення та редагування тексту (1 год.) 

Мета: набувати навиків роботи з текстовою інформацію 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити текстовий редактор 

2. Надати файлу назву Введення та редагування тексту   та зберегти його 

Файл / Сохранить как… 

3. Ввести наступний текст 
 

Ще не так давно, під час підготовки листа, реферату чи твору, після редагування тексту 

доводилося не раз переписувати його. Сьогодні, використовуючи комп'ютер і текстові редактори 

(ТР), можна обійтися без ручки, гумки та витрачання паперу. Звичне уявлення про стіл 

журналіста, письменника чи інженера, завалений паперами, відживає. Тепер на їхньому 

письмовому столі стоїть комп'ютер. 

Текстовий редактор(TP) — це програма, призначена для створення та оформлення тексту. 

ТР призначені для опрацювання текстів. За допомогою комп'ютера користувач створює тексти, 

редагує їх, ілюструє, зберігає і пересилає на відстань. У текст можна внести доповнення, 

вставити або викинути літеру чи абзац і записати його в пам'ять.  

З часом, коли можливості текстових редакторів розширювалися, їх стали називати текстовими 

процесорами. Різниця між редакторами та процесорами умовна, процесори звичайно мають 

більше засобів для створення складних за формою текстів. Усі сучасні системи оброблення 

текстів належать до текстових процесорів. 

На сьогодні поширеними є декілька десятків текстових процесорів, наприклад: Microsoft Word, 

WordPerfect, WordStar, ХуWrite, LaTeX тощо. Популярними також є редактори Лексикон, Твір. 

Проміжною між ТР і процесорами є програма WordPad, яка постачається разом з ОС Windows 

95/98/МЕ/ХР. 

Один з найпростіших, створених ще для роботи в операційній системі MS DOS — це текстовий 

редактор Лексикон, призначений для створення та опрацювання документів українською, 

російською, англійською та іншими мовами. Він дозволяє вносити зміни в документ, 

автоматично формувати абзаци, заголовки, зміст, розбивати текст на сторінки, переносити 

фрагменти тексту з одного місця в інше. 

Редактор LaTeX має широкі можливості щодо роботи з математичними формулами і підготовки 

до друку наукових статей і книг, що зумовило його широке поширення серед науковців. 

Універсальними є такі текстові процесори як Microsoft Word та WordPerfect. 

Вважається, що до функцій сучасного текстового процесора належать такі:  

організація введення тексту за допомогою клавіатури та збереження його в пам'яті;  

редагування тексту (копіювання, переміщення, вилучення тощо);  

підготовка документa до друку та його друкування;  

редагування декількох документів одночасно;  

форматування тексту (оформлення тексту, зміна його параметрів);  

перевірка правопису (орфографії та синтаксису);  

використання графічних зображень у тексті;  

використання таблиць у тексті.  

Деякі сучасні текстові процесори дозволяють також використовувати макроси (програмні коди) 

в текстових документах. 

4. Виправити граматичні помилки скориставшися піктограмою  

5. Зберегти документ у власній папці. 

6. Оформити висновки до роботи 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема : Введення і редагування тексту (1 год.) 

Мета: розглянути основні прийому редагування документів 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть текстовий процесор командою Пуск / Всі програми / Microsoft 

Word 2003. 

2. Створіть новий текстовий документ (Файл / Створити). 

3. Клацніть на посиланні Новий документ на ділянці задач, яка відкрилася 

в режимі Створення документа. 

4. Відкрийте діалогове вікно Параметри сторінки (Файл / Параметри 

сторінки). 

5. На вкладці Розмір паперу виберіть у списку, що розкривається розмір 

паперу пункт А4 (210×297мм). 

6. На вкладці Поля задайте орієнтацію паперу (Книжкова). 

7. На цій же вкладці задайте розміри полів. 

     • верхнє поле – 2 см; 

     • нижнє поле – 2 см;  

     • праве поле – 3 см; 

     • ліве поле – 1,5 см. 

8. Зберегти документ під своїм  іменем у 

папку Мої документи / Папка під 

власним іменем / Word, використавши 

команду Зберегти з меню Файл. 

9. Скопіювати  в створений документ 

текст попередньої лабораторної роботи 

Введення та редагування тексту 
(відкрийте потрібний документ, 

виокремте текст за допомогою миші 

або К.К.Ctrl+A; натисніть на панелі 

інструментів - копіювати або К.К.  

Ctrl+С; відкрити документ з яким 

працюєте і вставити текст натиснувши 

на панелі інструментів  -вставити або 

К.К. Ctrl+V) 

10. Змініть орієнтацію паперу (на вкладці Параметри сторінки  виберіть 

орієнтацію Альбомна та задайте розміри полів згідно пункту 7. 

11.  Переглянути текст документа, за необхідності виправити помилки. 

12.  Зберегти внесені зміни в документ (команда Зберегти з меню Файл). 

13.  Після завершення роботи закрити програму 

14. Оформити висновки до роботи. 
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Лабораторно-практична робота 

Тема: Форматування документів (2 год.) 

Мета: навчитися основним прийомам форматування документів 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення 

  

Хід роботи 

 
1. Запустіть текстовий редактор. 

2. Задайте вигляд документа Розмітка сторінки з меню Вигляд. 

3. Задайте параметри сторінки: розмір – А4, орієнтація – книжкова, праве 

поле – 1см, інші – поля 2см., скориставшись меню Файл / Пареметри 

сторінки 

4. Збережіть документ у файлі у власній папці виконавши команду Файл / 

Зберегти як… 

5. Створіть титульну сторінку до реферату з інформатики за заданим 

нижче зразком (уводьте дані про себе): 

 
Міністерство освіти і науки України 

Перечинський професійний ліцей 

 

Реферат з інформатики 

на тему: 
«Використання редактора Word  

для створення текстових документів» 

Виконав: 

Зейкан Руслан 

Перевірив: 

(Прізвище учителя) 
 

Сімер 2012 р. 

 

6. Сформуйте її якнайкраще, використовуючи шрифти різних розмірів і 

виглядів: жирні, курсиви, підкреслені, кольорові. 

7. Застосуйте різні Анімаційні ефекти до прізвища та імені з меню 

Формат / Шрифт / Анімація 

8. Текст повинен заповнити всю сторінку. Для цього введіть достатню 

кількість порожніх рядків, а зайві вилучіть. Щоб переглянути 

розташування тексту на сторінці, скористайтеся 

кнопкою Попередній перегляд.  

9.   Закрийте вікно перегляду кнопкою Закрити. 

10. Оформіть  сторінку в рамку з малюнком (команда Формат / Межі і 

заливка / закладка Сторінка / список Малюнок). 

11. Замініть рамку – малюнок на звичайну рамку шириною 1 пункт. 

12. Ліве і праве поле  збільшіть на 1см.  

13.  Збережіть документ у файлі у власній папці. 

14. Закінчіть роботу та оформіть  висновки. 
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Лабораторно - практична робота 

Тема: Форматування документів (1 год.) 

Мета: навчитися основним прийомам форматування документів 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити текстовий редактор 

2. Створити документ згідно зразка використовуючи маркери табуляції  з 

слідуючими параметрами: 

Поля: верхнє – 30 мм, нижнє – 30 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм 

Шрифт: Arial Narrow, розмір шрифту – 13 

 

ЗМІСТ 
Вступ 3 
Поняття про інформацію. Файли і файлова структура 6 
  
 1. Сигнали і дані 6 
 2. Поняття про інформацію 7  
 3. Властивості інформації 8 

4. Дані  9 
4.1. Операції представлення даних 10  
4.2. Кодування даних 12 
4.3. Основні структури даних 13 

5. Файли і файлова структура 15 
5.1. Одиниці представлення даних 18 
5.2. Одиниці зберігання даних 20 
5.3. Поняття про файлову структуру 21 

 
Обчислювальна система, комп’ютер 22 

1. Принцип дії комп’ютера 24 
2. Логічні основи комп’ютера 25 
3. Математичні першоджерела 27 
4. Методи класифікації комп’ютерів 28 

4.1. Класифікація за призначенням 30 
4.2. Інші види класифікації  32 

 
Список використаної літератури 
 

3. Зберегти документ у власній папці під назвою Зміст. 

4. Завершити роботу. 

5. Оформити  висновки до роботи. 
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Лабораторно-практична робота 

Тема: Форматування документів (1 год.) 

Мета: навчитися основним прийомам форматування документів 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть текстовий редактор. 

2. Відкрийте документ «Ведення та редагування тексту» 

3. Для тексту документа встановити параметри шрифту: 

    Times New Roman, розмір шрифту – 13, міжсимвольний інтервал – 

розріджений на 0,5 пт.  (меню Формат  / 

Шрифт або за допомогою панелі 

інструментів)  

4. Для абзаців документа встановити 

вирівнювання – за шириною, відступ 

першого рядка  – 2 см, міжрядковий 

інтервал – 2,5 (меню Формат / Абзац 

або за допомогою панелі інструментів чи 

маркерів) 

5. Для виділення визначень у тексті 

використовувати курсив. 

6. Збережіть файл. 

7. Введіть на новій сторінці текст деякого 

вірша чи пісні з чотирьох куплетів (по 

чотири рядки у кожному). Допускається 

зі зниженням оцінки скопіювати один куплет тричі підряд. Текст 

вирівняти до лівого краю. Шрифт – 12 пунктів. 

8. Вставте порожні рядки між куплетами. 

9. У першому куплеті задайте міжрядковий інтервал – одинарний.  

10. Для другого куплету  задайте міжрядковий інтервал – півтора. Змістіть 

куплет праворуч відносно першого на 1 см і задайте колір шрифту – 

червоний.  

11. У третьому куплеті  задайте міжрядковий інтервал – подвійний. Змістіть 

праворуч відносно другого куплету на 1 см., візьміть у рамку і залийте 

блакитним кольором.  

12.  Четверту строфу змістіть далі праворуч. Інтервал між символами – 

розріджений на 0,5 пт. Шрифт – 14 пунктів, курсив, піднятий, колір - 

зелений. 

13. Перегляньте  текст документа, за необхідності виправте помилки чи 

внесіть зміни на власний смак. 

14. Зберегти внесені зміни в документі без зміни назви. 

15. Закінчити роботу та оформити висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Засоби оформлення документів (1 год.) 

Мета:  навчитися створювати колонтитули, оформляти і нумерувати 

сторінки 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1.  Запустіть редактор Microsoft Word. 

2.  Створіть документ згідно зразка та встановіть параметри: 

      поля: в-20 мм, н-20мм, п-15 мм, л-25 мм; орієнтація книжкова, А4, 

відстань від краю до верхнього колонтитулу – 12 мм, відстань від краю 

до нижнього колонтитулу – 12 мм 

3. Створити верхній колонтитул (Вигляд / Колонтитули), в якому вказати 

своє ім’я та прізвище Шрифт – 10, Arial, напівжирний, курсив, 

вирівнювання – по правому краю, фон заливки – сірий 10%. 

4. Створити нижній колонтитул, в якому вставити поточну дату по центру, 

та номер сторінки – справа. Параметри форматування такі ж як і для 

верхнього колонтитулу, без заливки. 

5. Створити тло сторінки (з текстурою «водяні каплі») (Формат / Фон / 

Способи заливки / Текстура / Водяні каплі) 

6. Для тексту задати наступні параметри форматування:   

     Шрифт - Bookman Old Style, 12;  Міжрядковий інтервал – 1,5; Відступ 

перед абзацем – 6 пт; Після абзацу – 6 пт;   Перший рядок відступ – 2 см; 

Вирівнювання – по ширині;    Рівень – основний текст 

7. Для першого абзацу створити буквицю за зразком (Формат / Буквиця / 

На полі / Висота в рядках 2 см) 

 

сновою або, як ще кажуть, серцем комп’ютера є його центральний процесор 

(ЦП). Центральним процесором сучасного комп’ютера є дуже малий (з ніготь 

людини) кремнієвий кристал з величезною кiлькiстю (кiлъка мiльйонiв) 

розміщених у ньому транзисторів. Через його розміри ЦП називають 

мікропроцесором, або чiпом (від англ. Chip- тонкий шматочок).  

Слово чіп нині вживається не лише у зв’язку з ЦП комп’ютера. На 

телефонній або кредитній картці також є чіп — пластинка з умонтованим 

запам’ятовуючим пристроєм i мікропроцесором. Тому такі картки часто 

називають чiп-картами.  

Центральний процесор комп’ютера міститься на спецiальнiй платі, 

що зветься материнською. Там же розташовані роз’єми  (слоти) для 

установки плат із мікросхемами пам’яті та інших пристроїв.  

 

8. Оформіть роботу та висновки 

О 
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Засоби оформлення документів (1 год.) 

Мета:  розглянути механізми оформлення документів 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть текстовий редактор 

2. Відкрийте файл під назвою «Введення та редагування тексту» 

3. Вставте в необхідному на Ваш погляд місці ярлик  документу  Microsoft 

Word Вставка / Объект / Создание  тип объекта Документ Microsoft 

Word у вигляді значка 
Документ Microsoft 

Word  

4. Вставте в документ після першого абзацу вікно редактора Microsoft Word.  
     Для цього виконайте наступне: натисніть 

клавішу 
SysRq

tScPr
 розташуйте курсор в 

необхідному місці документу і натисніть  

  або Ctrl+V . 

 

5. В кінці третього абзацу  (після слів 

текстових процесорів) вставте панель 

інструментів форматування. Для цього 

виконайте наступне: скопіюйте вікно 

редактора (яке у вас вже розміщено 

вище). На об’єкті викличте контекстне меню, виберіть  пункт 

отобразить панель настройки изображения, виберіть кнопку - 

обрезка і за її допомогою обріжте зображення так, щоб у вас залишилася 

тільки панель форматування. 

 

 
 

6. В кінці документу виконайте наступне Вставка / Рисунок / 

Картинки  виберіть Коллекции Microsoft Office / Проффесии 

виберіть запропонований малюнок.                             

   Клацніть П.К.М. на об’єкті виберіть пункт Формат рисунка / 

Положение. Розташуйте об’єкт в тексті (за бажанням можете вибрати 

будь-який спосіб обтікання об’єкта текстом) 

7. Закінчіть роботу. 

8. Оформіть висновки.
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Засоби оформлення документів (1 год.) 

Мета: навчитися створювати і використовувати шаблони документів, 

оформляти тексти за допомогою стилів та редактора формул 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. В текстовому редакторі створіть шаблон документу лабораторно-

практичної роботи назвою ЛПР 

(Файл / Создать / Шаблоны / На  моем компьютере закладка Общие / 

 Шаблон / Новый документ / Ок) 

2. Використовуючи щойно створений шаблон введіть текст даної 

лабораторно-практичної роботи (у Вас  повинен з’явиться даний 

документ). Для цього виконайте слідуючі кроки: Файл / Створити в 

області задач виберіть пункт шаблон / ЛПР. Відкриється документ з 

шаблоном ЛПР. 

3.  

  

4. Використовуючи вбудований редактор Microsoft Equation введіть 

формули:     

      
2

24

c

c

T

l
g


 ,   

g

l
T 2 , 

P

P

F

F

T

T
pFT





   , gmFтяж


  

5. Створіть Гіперпосилання Perechin_lizej13@ua.fm 

6.  Закінчіть роботу   

7.  Оформіть роботу та висновки 

 

Опишіть виконання п.3___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Опишіть виконання п.5__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

mailto:Perechin_lizej13@ua.fm
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Засоби оформлення документів (1 год.) 

Мета:  за допомогою комп’ютера навчитися перевіряти орфографію та 

граматику. Навчитися замінювати текст при наборі 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть текстовий процесор. 

2. Відкрийте документ до попередньої лабораторної роботи. 

3. Перевірте орфографію і грамматику за допомогою меню Правка / 

Виділити все,  Сервіс / Правопис  

4. За допомогою Сервис / Язык / Перевод  перекладіть деякі російські 

слова на українську мову 

5. Знайдіть у тексті слово Объект і 

замініть його на Об’єкт 

(відмітьте  скільки зроблено 

замін) 

 

6. Збережіть зміни внесені до 

документу . 

7. «Навчіть» комп’ютер при наборі тексту 

замінювати: 

         к. – комп’ютер  

         МВ. - Microsoft Word 

         ТР. – текстовий редактор  

         В-с – Windows 

         Інтернет – Internet 

          

8. Закінчіть роботу  та збережіть всі внесені 

зміни 

9. Оформіть роботу та висновки 

 

 

Опишіть виконання п.3: __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Опишіть виконання п.4:__________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Опишіть виконання п.5___________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Опишіть виконання п.6___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Опишіть виконання п.7___________________________________________ 

_______________________________________________________________
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з колонками (1 год.) 

Мета:  навчитися оформляти текстові документи за допомогою колонок 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Відкрийте текст до ЛПР «Введення та редагування тексту» 

2. Скопіюйте текст і збережіть документ під назвою Робота з 

колонками. 

3. Командою Формат / Колонки створіть три колонки одинакові за 

шириною. Оформіть заголовок до тексту Текстовий редактор. 

Заголовок виконайте у сірому тлі (скасуйте колонки для заголовку) 

4. Створіть буквицю у першому абзаці. 

 

Текстовий редактор. 

е не так 

давно, під 

час підготовки листа, 

реферату чи твору, після 

редагування тексту 

доводилося не раз пе-

реписувати його. 

Сьогодні, вико-

ристовуючи комп'ютер і 

текстові редактори (ТР), 

можна обійтися без 

ручки, гумки та 

витрачання паперу. 

Звичне уявлення про 

стіл журналіста, 

письменника чи 

інженера, завалений 

паперами, відживає. Тепер 

на їхньому письмовому столі 

стоїть комп'ютер. 

екстовий 

редактор (TP) — це 

програма, призначена для 

створення та оформлення 

тексту. 

 призначені для 

опрацювання текстів. За 

допомогою комп'ютера 

користувач створює тексти, 

редагує їх, ілюструє, 

зберігає і пересилає на 

відстань. У текст можна 

внести доповнення, вставити 

або викинути літеру чи 

абзац і записати його в 

пам'ять.  

роцес внесення 

змін у текст називається 

редагуванням. Текстові 

можна надати бажаного 

вигляду, наприклад, як 

вашій улюбленій книжці або 

цьому електронному 

посібнику. 

роцес оформлення 

тексту з метою надання 

йому необхідного вигляду 

називається форматуванням 

тексту.  

 

5. Відформатуйте текст. Вимоги: буквиця, абзаци, текст по ширині, 

терміни – курсивом, інтервали перед і після абзаців, переноси. 

6. Перетворіть текст у дві колонки з розділювачем. На свій розсуд 

позмінюйте кількість колонок у тексті та задайте різну ширину 

колонок. 

7. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 

 

 

 

 

 

Щ  

  

Т 

ТР 

П 

П 
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Робота з колонками (1 год.) 

Мета:  навчитися оформляти газетні публікації  за зразком 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

Завдання: оформіть публікацію згідно з підібраним зразком –вирізкою з 

газети чи журналу (або за нижче приведеним зразком).  

 

Вимоги: три колонки, дві картинки, повна сторінка, заголовки на тлі.  

 

Робота з колонками 
 

Щоб зробити текст 

компактнішим і 

привабливішим, його 

розбивають на колонки. Тексти 

у вигляді колонок друкуються 

на сторінках газет, журналів, 

довідкових видань. Розглянемо 

прості прийоми створення 

таких колонок у документі 

Microsoft Word. 

Створити багато 

колонковий текст 

найпростіше за 

допомогою кнопки Столбцы 

панелі інструментів 

Стандартная. Установіть режим 

розмітки тексту і виділіть 

частину тексту, яку потрібно 

розбити на колонки. Якщо не 

виділити будь-який текстовий 

фрагмент, розбиття на колонки 

буде застосовано до поточного 

розділу або до всього документа. 

Клацніть по кнопці Столбцы 

панелі інструментів 

Стандартная. Натискаючи ліву 

кнопку миші, виділіть у списку 

потрібну кількість колонок і 

відпустіть кнопку миші. 

Колонки, створені 

таким чином, матимуть 

однакову ширину. Для 

стандартних аркушів формату 

А4 з мінімальними полями та 

портретною орієнтацією можна 

створити від 2 до 7 колонок. 

 

  

 

Відкоригувати ширину створених 

колонок, а також пропуски між ними можна 

лінійкою. Включіть лінійку (меню Вид → 

Линейка) та розмістіть курсор у одній з колонок. 

На горизонтальній лінійці відобра-

жатимуться межі колонок. Ви можете змінити 

положення будь-якої межі і відповідно ширину 

колонки, якщо мишею перетягнете межу у нове 

положення. 

Текст до колонок можна вводити і 

редагувати звичайними прийомами.

 

 

 

 

Закінчіть роботу. Оформіть висновки 

 

 

 

 

Документ Microsoft 
Word
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Побудова та заповнення таблиць (2 год.) 

Мета:  навчитися створювати таблиці різними способами 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

Завдання:  створіть таблиці за зразком різними способами та збережіть 

документ під назвою Робота з таблицями (для подальшого використання).  

 

Створюючи таблиці використовуйте пункт меню Таблиці  або для більш 

зручної роботи розташуйте на панелі інструментів панель Таблиці і границі 

(Вигляд-Панель інструментів) 

 

№ ПІБ учня 

Успішність 

Фізика Математика Інформатика 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

        

 

№ ПІБ учня Успішність 

Фізика Математика Інформатика 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

        

        

 

№ ПІБ учня Успішність 

Фізика Математика Інформатика 

1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 1 сем. 2 сем. 

        

        

        

        

        

        

 

 

Закінчіть роботу. Оформіть висновки
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Редагування та форматування таблиць (1 год.) 

Мета: розглянути механізми оформлення документів, які містять таблиці. 

Навчитися редагувати та форматувати таблиці 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть текстовий редактор 

2. Створіть файл під назвою редагування та форматування таблиць 

3. Створіть таблицю за поданим нижче зразком (використовуйте 

розміщення тексту по центру комірки, розриви таблиці та невидимі 

лінії) 

 

№ 

з/п 

Перелік 

предметів 

В
и

в
ч

ал
и

 п
р

ед
м

ет
 

А
те

ст
о

в
ан

о
 

Н
е 

ат
ес

то
в
ан

о
 

Рівні компетентності учнів 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

початковий середній достатній високий 

К
-с

ть
 

%
 д

о
 а

те
ст

 

К
-с

ть
 

%
 д

о
 а

те
ст

 

К
-с

ть
 

%
 д

о
 а

те
ст

 

К
-с

ть
 

%
 д

о
 а

те
ст

 

1 
Електро-

техніка 
138 137 1 20 14,6 79 57,7 34 24,8 4 2,9 4 

 
2 Креслення 52 52 - 6 11,5 26 50 20 38,5 - - 4,5 

 
3 Охорона праці 189 189 - 18 9,5 103 54,5 57 30,2 11 5,8 5,5 

 
4 Інформац.техн 186 186 - 27 14,5 107 57,5 40 21,5 12 6,5 4,5 

 

5 Основи 

економіки 
186 186 - 25 13,4 109 58,6 39 21 13 7 5,5 

 

 

Всього 

(середній 

показник) 

150 150 1 19 12,7 85 55,7 38 27,2 8 4,4 4,8 

 

4.  Закінчіть роботу. 

5. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Редагування та форматування таблиць (1 год.) 

Мета:  розглянути механізми оформлення документів, які містять таблиці. Навчитися редагувати та форматувати 

таблиці 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 
 

Хід роботи 

1. Запустіть текстовий редактор 

2. Створіть файл під назвою редагування та форматування таблиць2 

3. Створіть таблицю за поданим нижче зразком 
 

№ п/п Навчальні предмети  

за видами підготовки 

Р
о

зп
о

д
іл

 е
к
за

м
е
н

ів
 

Кількість 

годин 

Розподіл по курсах і семестрах (кількість годин на тиждень)  

1 курс 2 курс 3 курс 

1 сем 2 семестр 1сем 2 семестр 1  2 семестр 

15 2 10 5 3 1 4  

конс 

Всього 17 10 4 1  

конс 

2 

ДПА 

6 

 

всього 17 5 3 1 1  

конс 

1 

і 

12 

ОКН 1 кат 

всього 

1 Види підготовки для здобуття повної загальної 

середньої освіти 
Всьог

о 

Теоре

тичн 
ЛПЗ 

                          

1.1 Природничо-математична підготов.  781   11 11 12 12 10 10   407 13 10 11 9 6 6  374          

1.1.1 Алгебра, (в т.ч. геометрія 130 )  260   4 4 4 4 4 4   144 4 4 2     116          

1.1.2 Фізика   209 194 15 3 3 3 3 3 3   108 3 3 4 4    101          

1.1.3 Астрономія   17            1       17          

1.1.4 Хімія  110 104 6 2 2 1 1 1 1   53 2 1 3 1    57          

1.1.5 Інформатика 2 70   1 1 1 1 1 1   36 1 1 1 3 6 6  34          

1.1.6 Біологія, основи екології – 15  85 80 5 1 1 1 1 1 1   36 2 1 1 1    49          

1.1.7 Географія  30     2 2     30                  

1.2 Гуманітарна підготовка  653   9 8 10 8 8 7   322 10 9 10 14 12 10  314 1        17 

1.2.1 Українська  мова 2 140   2 2 2 2 2 2   72 2 2 3 2 6 4  68          

1.2.2 Українська  література  70   1 1 1 1 1 1   36 1 1 1 3    34          

1.2.3 Зарубіжна література  70   2 1 3 1 1    70                  

1.2.4 Історія України 2 70   1 1 1 1 1 1   36 1 1 1 3 6 6  34          

1.2.5 Всесвітня історія  70   1 1 1 1 1 1   36 1 1 1 3    34          

1.2.6 Іноземна мова  130   2 2 2 2 2 2   72 2 2 1     58          

1.2.7 Основи правових знань  34            1       17 1        17 

1.2.8 Основи філософії  35            1 1 2     35          

1.2.9 Основи ринкової економіки  34            1 1 1 3    34          

 

7. Закінчіть роботу. 

8. Оформіть висновки.
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Поля злиття (2 год.) 

Мета: уміти готувати ділові листи однакового змісту для розсилання 

декільком адресатам, підписувати конверти, створювати шаблони 

бланків. 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть текстовий редактор і створіть новий документ. 

          Вимкніть режим Коды полей на закладці Вид команди Сервис / 

Параметры… 

2. Виконайте команду Сервис / Письма и рассылки / Слияние 

3. Виконайте запропоновані шість кроків: 

 

-  Вибрати тип документа (вибираємо підкреслене): листи, конверти, 

повідомлення, каталоги, наклейки → виконати команду Далі. 

-   Вибрати документ: поточний, шаблон, існуючий→ Далі. 

-  Вибрати одержувачів: використання списку, створення  списку. Виконати 

команду Створити список… У вікні Новий список адрес натиснути на 

останню кнопку  Налаштування… і користуючись іншими кнопками, 

додати, вилучити чи перейменувати назви полів даних для злиття, а 

також впорядкувати їх у порядку використання (за допомогою кнопок 

Вверх, Вниз) → ОК. Ввести адресу та інші дані другої особи і т.д. 

Закрити вікно. Зберегти список як базу даних у форматі .mdb  під 

назвою Список. Переглянути список у вікні Одержувачі злиття, внести 

зміни, якщо потрібно → ОК → Далі. 

-  Створити головний документ, набираючи незмінну частину тексту листа і 

вставляючи поля бази даних за допомогою команди Інші елементи… 

Відповідне вікно потрібно щоразу закривати, щоб продовжити 

набирати лист → Далі. 

-  Переглянути листи. На цьому етапі можна вилучити деякий лист, 

скоригувати список адресатів, знайти конкретного адресата → Далі. 

-  Завершити злиття. На цьому етапі можна внести зміни у листи, виконати 

команду друкування всіх чи вибраних листів, зберегти створений файл 

на диску. 

                   Конверти та наклейки створюють подібним способом. 

4.  Завершіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з графічними об’єктами  (1 год.) 

Мета:  навчитися будувати графічні об’єкти та виконувати дії над ними 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть текстовий редактор 

2. Виберіть команду Вставка / Рисунок / Объект WordArt 

3. Виберіть третій зразок в четвертому ряду. Відмітьте його і натисніть 

ОК на екрані з’явиться діалогове вікно 

Изменение текста WordArt. 
4. Введіть слово Книги (в цьому вікні ви також 

можете змінити шрифт,  розмір шрифту, стиль 

написання) і натисніть ОК. 

 
Word вставить надпис в текст документа. Як і будь-який графічний об’єкт, надпис 

WordArt можна виділяти, змінювати розмір, видаляти та ін. 
 

5. Клацніть в будь-якому місці документа, щоб зняти виділення 

надпису. 

6. Перейдіть на панель Рисование. 

7. Клацніть на кнопці Автофигуры (перегляньте запропоновані зразки). 

Виберіть закладку Звезды и ленты клацніть на першому зразку в 

четвертому ряді.  

 
На екрані з’явиться надпис Создайте рисунок. Покажчик миші 

перетвориться на хрестик. Перетягаючи показником, задайте необхідні 

розміри фігури. Навколо зображення з’являться маркери білого кольору, 

які дозволяють змінювати розмір фігури. Крім білих маркерів на екрані 

з’явиться  жовтий квадратний маркер. Якщо його перетягати 

мишкою, форми фігури будуть змінюватися. Зелений круглий маркер 

служить для повороту фігурою.  
 

8.  Клацніть на кнопці Автофигуры / Фигурные стрелки.  

Виберіть першу фігуру останнього ряду. Добавте її в 

документ поверх інших фігур. 

9. Клацніть Л.К.К. на цій фігурі і виберіть в 

контекстному меню команду Рисование / Порядок / 

На задний план.  Поміняйте фігури місцями за своїм 

бажанням. 

10. Закінчіть  роботу. Оформіть висновки. 
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Мій 

будинок 
 

Лабораторно-практична робота 

Тема:  Робота з графічними об’єктами (1 год.) 

Мета:  навчитися будувати графічні об’єкти та виконувати дії над ними 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть текстовий редактор 

2. Засобами панелі Рисування побудуйте малюнок за зразком 

(використовуючи об’ємне зображення) та створіть  запропонований 

надпис (виділити об’єкт та натиснути праву клавішу миші – добавити 

надпис). 

3. Згрупуйте малюнок (натисніть клавішу Ctrl  і виділяйте  по одному 

об’єкту. Коли всі об’єкти малюнка будуть виділені натисніть Л.К.М.. 

на об’єкті  і виберіть Группировка – Группировать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Побудуйте декілька малюнків на власний розсуд та розмість текст даної 

ЛПР за лівим краєм відносно малюнку. 

 

5. Закінчіть  роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Попередній перегляд і друк документів (1 год.) 

Мета: навчитися використовувати одну з можливостей ТР «попередній 

перегляд» перед друком документа  

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть ТР 

2. Створіть будь-яку титульну сторінку або використайте зразок з ЛПР 

«Форматування документів». 

3. Клацніть на кнопці Попередній перегляд з меню Файл або  на 

стандартній панелі інструментів 
 

У вікні попереднього перегляду документ відображається в такому ж вигляді, як 

він буде виведений на друк. Зверніть увагу, що покажчик миші приймає вигляд 

збільшуваного скла (лупа) з символом «+» у середині Якщо клацнути покажчиком на 

сторінці, то зображення збільшиться, а лупа буде з символом «-».  Якщо знову 

клацнути на сторінці – зображення зменшиться. Якщо клацнути на кнопку 

Збільшення в режимі попереднього перегляду – покажчик приймає вигляд 

вертикальної стрілки і в документ можна вносити зміни. В масштабі 100% текст 

документа буде відображатися на екрані так, як і на папері. Для зміни масштабу 

сторінки можна вибрати потрібне значення в списку Масштаб на панелі 

попереднього перегляду. В цьому ж списку можна вибрати, декілька сторінок. 

(Змінюючи масштаб перегляду ви не змінюєте розміри символів). 
 

4. Вийдіть з режиму Попередній перегляд (кнопка Закрити на панелі 

інструментів).  

5. Якщо необхідно внесіть зміни в документ.  

6. Вставте в документ текст з ЛПР «Ведення та редагування тексту» (3-

4 стор.) 

Клацніть на кнопці Попередній перегляд. Перетягніть покажчик миші вниз 

і вправо. На екрані з’явиться палітра з зображенням доступних сторінок і 

ви можете вибрати кількість сторінок які мають відображатися на 

екрані одночасно. 

7. Клацніть на кнопці    Подгонка страниц.  

Ця кнопка скорочує документ, якщо це можливо. (ТР змінює розміри шрифту, 

міжрядкові інтервали, поля сторінок тощо.) 

8. Збережіть документ під назвою Друк у власній папці. 

9. Завершіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Попередній перегляд і друк документів (1 год.) 

Мета: навчитися друкувати документи, конверти, наклейки. Задавати і 

змінювати  параметри друку. 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть ТР 

2. Відкрийте документ під назвою Друк з попередньої роботи. 

3. Клацніть на кнопці попередній перегляд і переконайтеся, що документ 

готовий до друку (всі необхідні зміни виконані) 

4. Виконайте команду Файл / Друк.  

5. Розгляньте вікно  Друк  

6. Розгляньте список 

запропонованих вам 

принтерів і виберіть 

ім’я принтера за 

допомогою якого ви 

хочете друкувати 

документ 

7. Перегляньте варіанти і 

виберіть діапазон 

сторінок для друку, які 

ви хочете 

роздрукувати 

(наприклад, сторінку номер 1.) 

8. Задайте число копій (1). 

9. Клацніть на кнопку Властивості і перегляньте  всі вкладки. Запишіть 

результат у висновках. Роздрукуйте документ. 

10. Роздрукуйте сторінки 2-4 текучого документа. 

11. Самостійно надрукуйте конверт для листа своєму другу (меню Сервіс / 

Листи…/  Листи і наклейки…) 

12. * Змініть параметри сторінки документа  «брошура» і роздрукуйте його. 

13.  Завершіть роботу. Оформіть висновки 
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ООббррооббккаа  ттааббллииччннооїї  ііннффооррммааццііїї  

  
Microsoft Excel – найпопулярніша програма обробки табличної 

інформації у вигляді електронних таблиць, що призначена для 

моделювання облікових, економічних, статистичних, наукових та інших 

табличних розрахунків. Разом з тим це грандіозна програма, що є 

універсальною системою обробки даних. 

Microsoft Excel обчислює будь-які табличні розрахунки – суми по 

стовпчиках і рядках, вираховує відсотки, середньоарифметичні величини, 

банківські відсотки, дисперсію та кореляцію; в ній можна використовувати 

велику кількість фінансових, математичних, логічних функцій. Можливості 

форматування тексту в Excel, такі ж як у текстовому редакторі, що 

дозволяє вибирати будь-який шрифт, кольорову гаму, рамки, лінійки. Excel 

будує за даними таблиць графіки, діаграми; працює з графічними 

об’єктами. 
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ППеерреелліікк  ллааббооррааттооррнноо--ппррааккттииччнниихх  ррооббіітт  ддоо  ттееммии::  

««ООббррооббккаа  ттааббллииччннооїї    ііннффооррммааццііїї»»  

  
   

1. Ознайомлення з вікном програми    (2  год.) 

2. Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка,  

     вилучення, перейменування аркушів книги       (2  год.) 

3. Введення даних за типами (2  год.) 

4. Форматування комірок та діапазонів комірок (2  год.) 

5. Створення формул. Введення формул (2  год.) 

6. Робота з майстром функцій. (4  год.) 

7. Засоби «Пошук рішення» та «Підбір параметрів» (2  год.) 

8. Робота зі списками (2  год.)  

9. Фільтрація даних. Автофільтр. Розширений фільт. (2  год.) 

10.  Зведені таблиці (2  год.) 

11.  Створення бази даних в ЕТ  (2  год.) 

12.  Побудова діаграм в ЕТ  (2  год.) 

13.  Редагування та форматування елементів діаграм (2  год.) 

14.  Створення макросів (2  год.) 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Ознайомлення з вікном програми Excel (1 год.) 

Мета: ознайомитися з вікном прикладної програми MS Excel. Розглянути 

основні   можливості ЕТ 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити ЕТ (за допомогою ПУСК, ярлика на робочому столі, через 

контекстне меню). 

2. Розглянути кнопку системного меню на рядку заголовку. 

3. Розглянути рядок в якому є назва програми і назва документу та 

кнопки керування вікном. 

4. Розглянути рядок головного меню (операційного меню). Пункти 

записати в зошит 

5. Розглянути панелі інструментів Стандартна та Форматування. 

Записати в зошит їх призначення. 

6. За допомогою пункту  Вигляд / Панель інструментів добавити 

панелі інструментів Строка формул, Строка состояния. 

7. Описати вікно Excel. 

 

 
 

8. Закінчити роботу. Оформити висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Ознайомлення з вікном програми Excel (1 год.) 

Мета: отримання  довідкової інформації  прикладної програми MS Excel 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 
 

1. Відкрити ЕТ (за допомогою ПУСК, ярлика на робочому столі, через 

контекстне меню). 

2. Для отримання довідкової інформації натисніть клавішу F1 

3. Знайдіть інформацію про:  

- створення, відкриття і збереження файлів-книг; 

- створення і використання шаблонів робочих книг; 

- формули; 

- діаграми; 

- абсолютні і відносні адреси 

4. Розгляньте структуру 

аркуша (кожен аркуш 

книги розбито на стовпці і 

рядки, на перетині яких 

утворюються комірки). 

5. Розгляньте позначення 

стовпців, позначення 

рядків та позначення 

комірки. 

6. За допомогою смуг 

прокручування 

перемістіться по аркушу. 

Виясніть скльки стовпців 

та рядків міститься в одному аркуші.  (Для швидкого переміщення до 

країв аркуша використовують к.к.  Ctrl+→, Ctrl+↑, Ctrl+←, Ctrl+↓.) 

7. Клацніть п.к.м. у будь якому місці робочого аркша. Таким чином, одну з 

комірок виділено, вона називається активною. Розгляньте адресу 

активної комірки (заголовок стовпця і рядка або в лівому кінці рядка 

формул). 

8. Виокремте діапазон стовпців – вертикальна смуга таблиці (наприклад, 

В:Н). 

9. Виокремте діапазон рядків – горизонтальна смуга таблиці (наприклад, 

2:15). 

10. Виокремте блок комірок – прямокутник, що задається адресою лівої 

верхньої і правої нижньої комірок (наприклад, В2:Н15) 

 

11. Закінчити роботу. Оформити висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, 

перейменування аркушів книг (1 год.) 
Мета:  навчитися  працювати з аркушами книг та виконувати дії над 

об’єктами 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 
1. Запустіть Ехсеl. 

2. Заповніть блок комірок  В2:Е4 довільними даними. Скопіюйте його 

в будь-яке інше місце всіма відомими вам способами, скасовуючи 

попереднє копіювання при переході до кожного наступного 

способу. 

3. Виконайте пункт 2 методом Drag and Drop. 

4. Заповніть комірки А1:А10 числом 25 за допомогою маркера 

заповнення (введіть у комірку А1 число 25, підведіть курсор миші у 

правий нижній кут комірки, з’явиться чорний квадрат, натисніть 

Л.К.М. і невідпускаючи її тягніть маркер до комірки А10). 

5. Заповніть комірки В1:В10 числами, починаючи з 10 за допомогою 

маркера заповнення. 

6. Заповніть комірки  С1:С12 номером по порядку за допомогою 

команди Правка / Заповнити / Прогресія або натиснути Ctrl  і 

утримуючи клавішу переміщати маркер або  за допомогою маркера 

заповнення (введіть в комірку С1 цифру 1, в С2 – 2, виокремте дані 

комірки, підведіть курсор миші у правий нижній кут виокремленого 

блоку і перемістіть маркер до комірки С12) 

7. Заповніть комірки  Е1:Е12 назвами місяців за допомогою маркера 

заповнення (скористайтеся порадами п.6.) 

8. За допомогою команди Правка / Спеціальна вставка та Буферу 

обміну  кожну комірку блока  С1:С12 помножте на число 5 (введіть 

числа в блок С1:С12, введіть число 5 в будь-яку комірку та скопіюйте 

її, виконайте команду Правка / Спеціальна вставка / Помножити) 

9. Налаштуйте панель інструментів так, щоб вставку і видалення 

рядків і стовпців можна було виконувати за допомогою кнопок. 

10. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, 

перейменування аркушів книг (1 год.) 
Мета:  навчитися  переміщувати, вставляти, вилучати та 

перейменовувати аркуші книг 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть Excel. Створіть документ під назвою Аркуші 

2. Добавте в книгу лист 4, лист 5, лист 6 ( підведіть курсор миші до 

ярлика аркуша н.: лист 3, клацніть П.К.М. виберіть команду 

Добавить) 
 

 
3. Задайте аркушам імена: понеділок, вівторок, ···, неділя (підведіть 

курсор миші до ярлика аркуша, який буде перейменовуватись, 

натисніть П.К.М. і виберіть команду Перейменувати або двічі 

клацніть Л.К.М на назві ярлика аркуша., задайте потрібне ім’я) 

4. Перемістіть аркуші в такому порядку: неділя, субота, …, понеділок 

(виберіть потрібний ярлик аркуша, натисніть л.к.м і утримуючи її 

перетягніть аркуш у потрібне місце) 

5. Вилучіть аркуші під назвою субота та неділя. 

6. Введіть деякі дані в комірки А1:А10. Скопіюйте значення цих 

комірок на інші аркуші. 

7. Відкрийте Нове вікно за допомогою пункту меню Вікно. Прогляньте, 

що спільне, а що відмінне у даних вікнах.  

8. У новому вікні виділіть блок комірок В20:Н40. Виконайте команду 

Вікно / Закріпити область. За допомогою горизонтальної і 

вертикальної прокрутки полистайте аркуш. Зафіксуйте зміни. 

9. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Введення даних  за типами (2 год.) 
Мета:  розглянути основні типи даних та способи їх уведення 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Теоретичні відомості 

 

У клітинки користувач вводить дані трьох основних типів: числа, тексти, дати, а також 

формули для дій з даними. Щоб увести в клітинку дане, її виокремлюють, набирають дане на клавiатурi i 

натискають на клавішу вводу або Таb. Під час введення дане можна редагувати. Якщо почати вводити 

нове дане у клітинку, то старе зникає. Вилучити з клітинки дане, примітку, формат даного можна 

командами з меню: Редагувати-Очистити-Все. 

Текстові дані використовують, зокрема, для оформлення назв таблиць i назв рядків та стовпців 

даних. Уведений у клітинку текст (до 255 символів) автоматично вирівнюється до лівого краю, а числа 

— до правого. Щоб число трактувалось як текст, перед ним слід ввести символ апострофа (‘2006).  

Числа формуються з цифр, роздiлювачiв, а також символів Е або е, за якими зазначається 

степінь числа (1,2е+6), $ — символ грошової одиниці (120$), % символ вiдсоткiв (80%), 

/ — символ правильного дробу, який відокремлюється від цілої частини пропуском (2 1 /2 — це 2,5). 

Роздiлювачем цілої i дробової частини в десяткових числах залежно від налаштування ОС 

може бути крапка або кома. Розділювач можна поміняти на закладці Числа у вiкнi програми Мова i 

стандарти панелі керування так: Пуск-Налаштовування- Панель керування-Мова i стандарти. 

Якщо помилитись із вибором крапки чи коми, то програма може зрозуміти введене 

десяткове число, наприклад (5.4) як дату (5 квітня). У цьому випадку клітинку треба буде очистити 

командами Редагувати-Очистити-Формат або Все i ввести число правильно — 5,4. 

Якщо в клiтинцi вже є дане і його треба відредагувати, то клітинку вибирають і 

користуються одним із двох способів: 

1) двічі клацають мишею; 

2) натискають на клавішу F2. 

Числа в клітинку вводить звичайним способом, але на екрані вони можуть бути вiдображенi 

незвично: число може виглядати як заокруглене, із символом грошової одиниці ($, грн.), з комами чи 

пропусками, які відокремлюють тріади цифр тощо. 

Відображення даного залежить від формату його зображення. Формати чисел у вибраних 

клітинках задають командою Формат-Клiтинки-вибирають закладку Число. Для роботи з числами 

корисним є формат Числовий, де можна задати кiлькiсть десяткових знаків після коми, розмежування 

тріад, вигляд від’ємних чисел. Є й iншi формати: загальний, грошовий,  фінансовий, дата, час, 

процентний, дробовий, експоненціальний, текстовий, додатковий: поштовий індекс, номер телефону, 

табельний номер; усі формати (дає змогу користувачам вибрати чи створити для власних потреб 

спеціальний формат). 

Наприклад, число 1230,5 у форматі користувача [Чорний]# ##0,00грн;[Червоний]- # # #0,00 

грн. буде зображене на екрані у грошовому форматі   1 230,50грн чорним кольором, а від’ємне таке ж 

число — червоним кольором. Перша половина формату призначена для подання додатних чисел i нуля, а 

друга — від’ємних. Щоб специфічно відобразити число нуль, для нього записують третю частину 

формату. 

Символ 0 у форматі — це вказівка відображати у вiдповiднiй позиції конкретну цифру або 

нуль, символ # — лише значущi цифри, пропуск забезпечує відокремлення груп цифр (зазвичай тріад). 

Назву грошової одиниці (грн., $ тощо) прийнято описувати у форматі, а не вводити в клітинки разом із 

числовими значеннями. 

 

ЗАВДАННЯ: проекспериментуйте з введенням даних різних типів. 

Висвітліть пророблену роботу у висновках. 

 

Оформіть висновки.  
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Форматування комірок та діапазонів комірок (2 год.) 

Мета:  навчитися форматувати комірки та діапазони комірок в Excel 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Короткі теоретичні відомості  
 

Для форматування вмісту клітинки використовують команду Формат-

Клітинки. Використовучи вкладку Вирівнювання можна виконати горизонтальне і 

вертикальне вирівнювання тексту й чисел у комірках. На ділянці Орієнтація є 

можливість розташувати вміст клітинок під заданим кутом.  Для створення ліній 

використовують вкладку Межа діалогового вікна Формат клітинок, де вибирають тип 

ліній і рамок (Формат-Клітинки…-Межа). 

У комірках цифри повинні бути однакової кількості десяткових знаків. Для 

цього використовують округлення чисел за допомогою панелі інструментів. 

 

Хід роботи 
 

1. Запустіть Excel 

2. Введіть у комірку В8 текст «Можливості форматування комірок в 

Excel» жирним курсивом червоного кольору, об’єднайте комірки, які 

займає текст, та розмістіть його по центру . Обрамуйте текст 

пунктирною рамкою синього кольору. 

3. Заповніть блок В2:Е6 довільними числовими значеннями. 

4. Розташуйте всі числа біля правих меж комірок, подайте у відсотках із 

трьома знаками після коми. 

5. Встановіть розмір  шрифту 13. 

6. Обрамуйте блок рамкою червоного кольору і залийте світло-жовтим 

кольором. 

7. Змініть ширину стовпця та ширину рядка переміщаючи маркер на 

заголовку стовпців  або заголовку рядків. 

 

 
 

8. Вставте стовці або рядки за допомогою Вставка / Рядки / Стовпці. 

9. Видаліть рядок або стовпець за допомогою Правка / Видалити. 

7. Поекспериментуйте з іншими елементами форматування. 

8. Відобразіть виконання п.6 у висновках 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема уроку:  Створення формул. Введення формул (1 год.) 

Мета уроку:  навчитися вводити текстові, числові дані і формули в 

таблицю.  

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 
Арифметичнi операцiї i операцiї з текстом. Ехсеl  використовує звичайнi 

знаки арифметичних операцiй +, — , /, *,^. Запис арифметичних операцiй 

здiйснюється за загальноприйнятими правилами, можна використовувати 

багаторiвневi дужки. Наприклад, =((F4+С5)/Еб)*(В2-D2)+С4^2. Щоб 

об’єднувати або приєднувати текст до формул використовують знак & 

(амперсанд). Наприклад, обчислена сума виражається в грн., тодi формула 

набирає вигляд: =(F4+С5)/Еб)*(В2-D2)+С4^2&’грн”. 

Приєднаний текст береться в лапки. Пробiли також повиннi 

знаходитись у лапках. Дуже важливо знати, що цифра з назвою не 

вважається числом i не може використовуватися як аргумент в iнших 

формулах. У ЕхсеI  можна об’єднувати текст. Наприклад, у клiтинку А1 

введено текст Наш головний партнер, в А2 — масло, в АЗ — завод. В А4 

вписується формула = “У 2001 роцi «&А1”є”&А2&АЗ, одержимо “В 2001 

роцi наш головний партнер є маслозавод”. 
 

Виконання практичної роботи 
 

Завдання 1.  Приклади розглянуті в теоретичних відомостях виконати 

практично. Комірки, на які ідуть посилання, заповнити довільними 

числами. 

 

Завдання 2. Введіть у комірки С3:С7 тексти: «не», «інформатику», «я», 

«знаю», «поки ще», а в комірку С9 – формулу, яка поєднує ці тексти в 

осмислену фразу. 

 

Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Створення формул. Введення формул (1 год.) 

Мета:  навчитися вводити текстові, числові дані і формули в таблицю,  

копіювати формули. 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Виконання практичної роботи 

 

Задача «Товарний чек» 

Підготувати товарний чек, де зафіксована купівля декількох 

найменувань товарів. Вхідні дані: порядковий номер, назва товару 

(наприклад, канцтовари), ціна за одну одиницю, кількість, сума. Вхідні 

дані задайте самостійно. 

 

Хід розв’язання задачі 

 

1. Введіть дані для розв’язування задачі 
 

Адреса  Дане  Адреса  Дане  

А1 Товарний чек C3 0,45 

А2 Номер D3 4 

В2 Назва A4 2 

С2 Ціна B4 Альбом  

D2 Кількість C4 0,6 

E2 Сума D4 5 

A3 1 І т.д. (введіть аналогічні дані у рядки 

5,6,7,8,9) 

B3 Зошит  C11 всього 
 

2. Перемкніть клавіатуру на англійський алфавіт 

3. Уведіть формули: 
 

Адреса  Формула  

Е3 =C3*D3 
 

Е4 =C4*D4 

Е5 =C5*D5 
 

Е6 =C6*D6 
 

Е7 =C7*D7 
 

Е8 =C8*D8 
 

Е9 =C9*D9 
 

Е11 =Е3+Е4+Е5+Е6+Е7+Е8+Е9  або =СУММ(Е3:Е9) 

  

4. Скопіюйте робочу таблицю на лист 2. Змініть ціну за одиницю 

товару. 

5. Скопіюйте робочу таблицю з лист 1 на лист 3. Змініть кількість 

придбаного товару. 

6. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з майстром функцій (1 год.) 
Мета:  уміти користуватися стандартними функціями. Вміти 

створювати захист даних та виконувати їх консолідацію 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть ЕТ, відкрийте нову книжку та задайте їй назву Температура. 

2. Оформіть заголовок (н.: температура повітря). 

3. За допомогою маркера заповнення в діапазон-стовпець А2:А8 ведіть дні 

тижня. 

4. Заповніть діапазон-стовпець В2:В8 показниками температури. 

5. У комірку А10 введіть слово максимальна t
0
. 

6. У комірку В10 введіть формулу = МАКС(В2:В8) або Вставка-Функція-

Статистична-МАКС. 

7. У комірку А11 введіть слово мінімальна t
0
. 

8. У комірку В11 введіть формулу = МИН(В2:В8) або Вставка-Функція-

Статистична-МИН. 

9. У комірку А12 введіть - середнє значення. 

10. У комірку В12 введіть формулу =СРЗНАЧ(В2:В8). 

11.  Самостійно заповніть лист2 і лист3 подібними значення та визначте 

максимальну, мінімальну,  середню температуру. 

12. Закінчіть роботу.  

Завдання: виконайте консолідацію трьох таблиць «Товарний чек»  на 

лист4. З’ясуйте,  скільки всього одиниць і на яку суму куплено товару з 

номером 1? Скільки всього затрачено грошей? 
 

1. Запустіть ЕТ, відкрийте  «Товарний чек». 

2. Розв’яжіть задачу за таким алгоритмом: 

- скопіюйте стовпці А,В,С (які містять незмінні дані) з лист1 на 

лист4; 

- виокремте поряд з ними стовпці D,Е для занесення 

консолідованих даних; 

- виконайте команди з головного меню Дані-Консолідація… 

- переконайтеся, що функція консолідації – Сума; 

- виокремте стовпці D,Е з вхідними даними; 

- виконайте команду Додати у вікні консолідації; 

- повторіть п.6 і п.7 для листів 2 і 3; 

- візуально переконайтеся, що список діапазонів містить 

посилання на три потрібні аркуші; 

- Натисніть кнопку ОК – отримаєте результат. 

3. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема:  Робота з майстром функцій (1 год.) 

Мета:  уміти застосовувати математичні функції для розв’язків задач 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 
 

Виконання практичної роботи 
 

Задача. «Табулювання функції та обчислення площі» 
Протабулювати функцію у=n(sin n x

2
+1), де n – номер варіанта, та 

обчислити площу під кривою методом лівих прямокутників. Відрізок, на якому 

розглядати функцію, і крок табулювання  h задати самостійно (у таблиці повинно 

бути 10-12 рядків). 

Хід роботи 
1. Запустіть ЕТ, створіть книгу під назвою Табулювання функції та 

обчислення площі 

2. Введіть вхідні дані розв’язування задачі 
Адрес  Дані Адрес  Дані 

А1 Табулювання функції та обчислення А5 х 

А2 Площі під кривою  В5 у  

А3 (вказати свою функцію, межі, крок) С5 площа 

3.  Задайте режим Допускати назви діапазонів. Сервіс – Параметри 

– закладка Обчислення. 
4. Введіть у клітинку D4 значення кроку i дайте клітинці ім’я h. Введіть 

число i виберіть цю клітинку. Застосуйте команду Вставити - Ім’я - 

Присвоїти - Введіть h - Додати -ОК. 

5. Уведіть формули розв’язування задачі так: 
Адрес  Формула  Примітка  

А6 0 Значення лівої межі задайте своє 

В6 =SIN(x^2)+1 Це формула обчислення значення функції, а ви введіть свою формулу 

С6 =h*у Обчислено площу одного лівого прямокутника 

А7 =А6+ h  

6. Скопіюйте формули з клітинок А7, В6, С7 вниз до кінця робочої 

таблиці — отримаєте площі всіх лівих прямокутників у стовпці С. 

7.  У стовпці С вилучіть останнє значення. Щоб отримати площу під 

всією кривою обчисліть суму площ всіх лівих прямокутників. Клацніть 

під стовпцем С i застосуйте команду-кнопку Автосума.  
8. У клітинку зі значенням площі вставте таку примітку: Цей результат 

отримав «Ваше прізвище» 

9.  Обчислити середнє арифметичне всіх  значень функції. Результат 

має бути в клiтинцi В18.  Назвіть робочий аркуш Площа. 

10. Сформатуйте числові значення результатів, щоб кiлькiсть цифр 

була оптимальною. Має бути дві цифри після десяткової коми. 

11. Сформатуйте таблицю, щоб вона мала якнайкращий вигляд. 

12. Скопіюйте таблицю на наступний аркуш, назвіть його Площа2,  

переробіть таблицю, щоб розв’язати задачу. Зменшiть значення удвiчi й 

обчисліть площу під кривою на тому ж самому проміжку. Оскільки ім’я клітинки h та її 

значення діють у всій книзі, це ім’я не можна застосувати на новому аркуші без 

деформації даних на попередньому. Тому кроку потрібно надати ново ім’я, наприклад v, i 

вiдповiдно змінити формули в таблиці. 

13. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з майстром функцій (1 год.) 

Мета:  уміти застосовувати математичні функції для розв’язування 

задач, використовувати абсолютні та відносні величини 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Виконання практичної роботи 

 

Задача. «Продаж відеокарт» 

Визначити кількість проданих відеокарт за квартал різних фірм 

виробників в доларах та гривнях. 

 

Хід роботи 

 

1. Введіть свої дані за поданим нижче зразком: 

 

 
 

2. Заповніть комірку Н4 слідуючою формулою: =$C4*D4. 

Cкопіюйте дану формулу в діапазон (Н5:Н9. Скопіюйте комірку 

Н4 для стовпців І і J. 

3. В таблиці, проведіть перерахунок грошових сум, які виражені в 

доларах, в суми в гривнях. Значення, яке відображає курс гривні 

до долара, розмістіть на іншому аркуші книги. (В комірку L4 

введіть ==$C4*Лист2!$A$1*Лист1!D4. ) 

4. Заповніть всі необхідні комірки формулами. У висновках 

відмітьте загальну кількість суму продажу за квартал в доларах 

та гривнях. 

5. *Відобразіть продаж відеокарт у наступних двох кварталах (курс 

гривні до долара змінюйте щомісячно) 

6. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема уроку:  Робота з майстром функцій (1 год.) 

Мета уроку:  уміти використовувати логічні функції при роботі з даними  

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Теоретичні відомості  

 

Логiчнi функцii значно розширюють можливостi Excel : 

Команда ЕСЛИ дозволяє органiзовувати рiзного виду 

розгалуження.  

Формат команди: = ЕСЛИ(Логiчна умова; коли правильно; коли не 

правильно). Логiчна умова може бути виражена знаками >, <,= , >=, <=,<>. 

Наприклад, (С1>D1*В5; “УРА!”; “НА ЖАЛЬ...”. Вираз означає, якщо в 

клiтинцi С1 число бiльше, нiж добуток D1*В5, то в нашiй клiтинцi 

вiдобразиться текст УРА!, iнакше в клiтинцi буде текст НА ЖАЛЬ... 

Команда І дозволяє задати декiлька умов, якi можна 

використовувати в командi ЕСЛИ. Всi умови в командi І повиннi бути 

виконанi, тiльки тодi функцiя приймає значення IСТИНА. Якщо хоч одна 

умова не виконана, то її значения (ЛОЖЬ). Формат команди : = І(логiчна 

умова 1; логiчна умова  

Всього логiчних умов може бути до 30. Так, наприклад, разом 

можуть виконуватися i І. = (И (Е1>1; С2 = УРА!); “Угадав”; “Не угадав”) — 

якщо в клiтинцi Е1 знаходиться число >1, а в С2 слово “УРА!”, то в нашiй 

клiтинцi висвiтиться “Угадав” (Iстина), якщо ж будь-яка з логiчних умов не 

виконана в нашiй клiтинцi одержимо “Не угадав”. 

Команда ИЛИ також дозволяс задати декiлька умов, але iншим 

способом. Якщо хоча б одна з умов виконується, то функцiя набирає 

значення Iстина; коли всi значення умови не виконанi одержимо значения 

НЕПРАВДА. Формат команди: = ИЛИ (логiчна умова1, логiчна умова2), як 

i формат І, використовуватися може з. Наприклад: = ЕСЛИ(ИЛИ В1>=1; D 

2=”ТАК”) “ПРЕМIЯ”; “НЕМАЄ ПРЕМIЇ”)—якщо в клiтинцi В1 коефiцiєнт 

>= 1 або в клiтинцi присутнiй текст “ТАК” в нашiй клiтинцi висвiтиться 

“ПРЕМIЯ”, якщо нi одна з умов не виконана, в клiтинцi висвiтиться “ 

НЕМАЄ ПРЕМIЇ”. 
 

 

ЗАВДАННЯ: поекспериментуйте з введенням різних ЛОГІЧНИХ 

ФУНКЦІЙ. Висвітліть пророблену роботу у висновках. 
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Лабораторно-практична робота 

 
Тема:  Засоби „Пошук рішення” та „Підбір параметрів” (2 год.) 
Мета:  розглянути механізм використання засобу «підбір параметрів» 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 
 

Хід роботи 

Задача 1 

Внесемо в банк  100 грн. під 12 % річних на 5 років. Вирахувати суму, яку ми 

отримаємо через 5 років. 

1. Запускаємо ЕТ. Створюємо таблицю за зразком і вводимо в комірку А3 

формулу =(A2*$B$2)+A2 

 
2. Копіюємо формулу з А3 в діапазон А3:А7 (5 комірок 

– 5 років). В комірці А7 ми отримаємо необхідну суму  

 
3. Нехай ми хочемо отримати суму виплати 100 000 грн. 

Засобом Підбір параметрів дізнаємось, яку суму необхідно вкласти в банк 

на тих же умовах. 

4. Виконайте команду Сервіс / Підбір параметрів  і введіть 

запропоновані дані 

    
Задача 2. Протягом якого періоду чоловіку (пенсійний вік 60 років) потрібно 

накопичувати грошові кошти під 12% ставки на внески, щоб отримувати 

прибавку до пенсії 1000 грн. Щомісячна сума внеску 50 грн. 

1. Створіть таблицю за зразком  

2. У комірку А2 введіть число 35; у В2 – 50; у С2 введіть формулу =60-А2; 

D2 - =12/100; E2 - =БС(D2;C2;-B2*12;0;1); F2 - =E2*D2/12 

3. Шляхом підбору параметрів визначимо з якого віку потрібно накопичувати 

грошові кошти, щоб отримувати надбавку до пенсії 1000 грн. Для цього 

виокремте комірку F2  і виконайте команду Сервис /  Подбор параметра.  

Установить в ячейке: F2, Значение: 1000, Изменяя значение ячейки: $А$2, Ок. 

Задача 3. У трьох містах Ви продаєте певну кількість принтерів. Визначте 

середнє значення продажу товару і побудуйте гістограму. 

1. На стовпчику «середнє значення» створеної гістограми клацніть мишею два 

рази. З’являться маркери і мишею збільшіть висоту стовпця (тобто 

збільшуємо середнє значення продажу). З’явиться вікно «підбір параметрів» в 

якому введіть необхідні значення.  
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Лабораторно-практична робота 

Тема:  Робота зі списками (2 год.) 

Мета:  навчитися створювати списки  та здійснювати пошук даних за 

заданими критеріями 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть Excel. 

2. Створіть книгу під назвою Списки учнів 

3. Введіть слудуючі дані 

 

Адреса  Дане 

А1 № 

В1 Прізвище 

С1 Ім’я 

D1 По батькові 

E1 Дата народження 

F1 Адреса проживання 

Н1 Професія  

  

4. Виокремте діапазон комірок А1: F1 задайте шрифт Arial, 12. 

5. Відкрийте діалогове вікно форми даних за допомогою команди 

Данные / Форма та введіть необхідні дані і натисніть Добавить. 

6. Введіть 15 записів 

7. Здійсніть пошук записів за заданими критеріями наприклад:  виділіть 

у вашому списку всіх учнів під іменем Іван, (в даному діалоговому 

вікні вибрати закладку Критерии) 

8. Натисніть кнопку  Далее (Find Next ), і в діалоговому вікні 

відобразиться (або не відобразиться) перший запис, який відповідає 

заданому критерію.  

9. Проекспериментуйте з пошуком записів за заданими критеріями на 

власний розсуд. 

10. Закінчіть роботу,  оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Фільтрація даних. Автофільтр. Розширений фільтр (2 год.) 

Мета:  розглянути можливість ЕТ – впорядковування даних, відбір даних 

за заданими критеріями 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Теоретичні відомості 

Сортування даних. 

Часто зручно щоб дані у стовпцях чи рядках були розташовані у певному 

порядку: за зростанням чи спаданням значень, в алфавітному порядку. Для 

цього потрібно виділити діапазон комірок або стовпців і виконати 

сортування даних. 

Сортування даних здійснюється за допомогою   або Данные-

Сортировка 
Перед сортуванням треба зберегти книгу, щоб відновити вихідні дані у разі 

їх порушення при сортуванні. 

Створення власного порядку сортування   Сервис-Параметри-Список 

Фільтрація даних. 

Для аналізу даних таблиці зручно  користуватися фільтрами. 

Відфільтрувати  дані – це означає вивести тільки ті дані, які задовольняють 

певні умови. Дані,  які не відповідають заданому критерію, при 

фільтруванні не відображаються, а  загальний порядок їх місце 

розташування зберігається. 

Для фільтрації даних Excel надає дві команди: 

Автофільтр – для простих умов відбору (Данные- Фильтр-Автофильтр)   

Розширений фільтр – для складніших. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть Excel. 

2. Відкрийте  книгу під назвою Списки учнів. 

3. Виконайте сортування даних в стовпці В2:В16 в алфавітному 

порядку . 

4. Скориставшись Автофільтром відфільтруйте всі записи з  іменем 

Василь. 

5. Скориставшись Автофільтром виведіть на екран всі записи з 

адресою с. Зарічево. 

6. Відфільтровані дані скопіюйте на інший аркуш.  

7. Відкрийте книгу під назвою Продаж відеокарт. 

8. Виясніть які марки відео карт за результатами продажу у  травні 

продали більше10 шт і менше 25 шт. 

9. Закінчіть роботу, оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Зведені таблиці (2 год.) 

Мета:  навчитися будувати зведені таблиці за допомогою майстра 

зведених таблиць та діаграм 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть Excel. 

2. Відкрийте книгу «Продаж відеокарт» 

3. Побудуйте зведену таблицю. Для цього викличте майстра побудови 

зведених таблиць   та діаграм (виконайте  команду Данные-Сводная 

таблица)  

4. У діалоговому вікні (крок 1 із 3) виберіть зведена таблиця і натисність 

кнопку Далее; 

5. У діалоговому вікні (крок 2 із 3)  задайте необхідний діапазон (або перед 

початком побудови зведеної таблиці виокремте потрібний діапазон і в 

вікні крок 2 із 3 він буде відображений автоматично) і  натисність 

кнопку Далее; 

6. У діалоговому вікні (крок 3 із 3)  виберіть команду Новый лист, а потім 

команду Макет; 

7. У діалоговому вікні Макет 

перетягніть з права  наліво 

наступні дані: 

  у Строка – Відеокарти,   

      Ціна  $,  травень,  червень,     

липень;   

  у  Данные – Всього і   натисніть 

клавішу ОК. 

8.  Перегляньте отриманий 

результат.  

 

9
*
. Використовуючи панель 

інструментів Сводная таблица 

можете внести зміни в таблицю. 

10. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 

 

Висновки  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Створення бази даних в ЕТ (2 год.) 

Мета:  навчитися створювати базу даних засобами табличного процесора 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 
 

1.  Запустіть Excel. 

2. Створіть книгу з назвою Список моїх друзів  

3. Створіть Базу даних з іменами стовпців:  

 

№з/п ПІБ  Адреса 
Номер 

телефону 

Дата 

народження 

 

5.  Уведіть у  таблицю дані десятьох своїх друзів. 

6. Задайте червоний колір шрифту для стовпця з прізвищами (Виберіть 

діапазон - Формат - Комірка -  Шрифт: колір - червоний). 

7. Відцентруйте імена стовпців та виділіть їх напівжирним шрифтом. 

8. Задайте межі таблиці. 

9. Посортуйте прізвища за алфавітом (Виберіть діапазон В2:Е11  Дані - 

Сортування: сортувати - по прізвищу; по зростанню  ). 

10. Закріпіть області таблиці (Виберіть комірку С2 - Вікно - Закріпити 

області). Перегляньте зміни. 

11. Знайдіть прізвища, які починають на букву «В*» або іншу  (Виберіть 

діапазон A1:Е1- Дані - Фільтр -  Автофільтр. Розгорніть стовпець ПІБ - 

Умова - ОК) 

12. Відновіть на екрані всю таблицю (Дані- Фільтр - Ввідобразити все). 

13. Збережіть дану  лабораторну роботу під назвою БД в ЕТ. 

14.Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Побудова діаграм  в ЕТ (2 год.) 

Мета:  навчитися будувати графіки та діаграми за допомогою майстра 

діаграм 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

  

Хід роботи 

 

1. Відкрийте книгу «Продаж відеокарт» 

2. Побудуйте діаграму за допомогою майстра діаграм. 

Виберіть діапазон D3:F9. Виконайте команду Вставка-Діаграма. 

Виберіть тип діаграми - Гистограмма, вид-Обычная (першу в списку). 

Натисніть кнопку Далее. Відкриється крок 2, ознайомтеся з його 

основними пунктами. Виберіть закладку Ряди і  задайте імена для рядів 

травень, червень, липень (легенда). Натисніть кнопку Далее. 

Відкриється крок 3 (закладка Заголовки).  Задайте назву діаграми 

Продаж відеокарт. Задайте для осі Х назву – Назва відеокарти, для осі 

У – Кількість. Натисніть кнопку  Далее. Відкриється крок 4. Виберіть 

потрібний пункт і натисніть Готово. 

Продаж відеокарт
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3. Дану задачу відобразіть за допомогою різних типів діаграм. 

4. Побудуйте самостійно діаграму для задачі «Товарний чек», 

користуючись майстром діаграм. 

5. Завершіть роботу і оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Редагування та форматування елементів діаграм (2 год.) 

Мета:  навчитися  редагувати та вносити зміни в основні елементи 

діаграми 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

  

Хід роботи 

 

1. Відкрийте книгу «Продаж відеокарт» та відповідну діаграму 

       2. Внесіть зміни в елементи діаграми за поданим нижче зразком: 
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3. Відкрийте книгу «Товарний чек» та відповідну діаграму. 

4. Внесіть зміни: перемістити назву діаграми в верхній лівий кут  області 

діаграми. 

5. Встановити підписи до секторів, використавши можливості редагування 

тексту надписів на діаграмі. 

6. Перемістити діаграму на новий лист і встановити оптимальне 

розташування. 

7.Завершіть роботу. Оформіть висновки. 

Опишіть виконання п. 4  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Створення макросів (1 год.) 

Мета:  навчитися   створювати та використовувати макроси. 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

1. Запишіть макрос, який виконує форматування виділеного фрагмента 

текста: шрифт - Arial Black, розмір - 10, колір шрифту – зелений, 

накреслення – напівжирний курсив, вирівнювання – по центру 

комірки. 

 

 

 

2. Створіть нову панель інструментів. 

3. Розмістіть на цій панелі кнопку для запуску макроса. Кнопка повинна 

мати надпис, яка інформує про її значення. 

4. Макрос повинен запускатися по команді Формат текста меню 

Настраиваемое. Для цього створіть це меню і добавте в нього вказану 

команду. 

5. Зупиніть запис макроса. 

6. Перевірте його дію 

7. Якщо створений макрос вам не потрібний, видаліть його. 

8. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Створення макросів (1 год.) 

Мета:  навчитися   створювати та використовувати макроси. 

Обладнання: комп’ютери,  опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

Завдання: запишіть макрос, який викликається К.К. Ctrl+в і  виконує 

вставку у виділену комірку слово Всього: червоного кольору, 

напівжирним курсивом, вирівнювання – по центру комірки, колір 

заливки комірки – сірий 25%. 

 

1. Запустіть ЕТ. 

2. Виконайте команду Сервис – Макрос – Начать запись. 

3. Задайте ім’я для макроса Всього та призначте К.К. Ctrl+в для 

автоматичного запуску дії макроса. 

4. Виокремте будь-яку комірку, залийте її кольором (за допомогою 

значка  на панелі інструментів  виберіть колір-сірий 25%). 

5. Введіть у комірку слово Всього: і  здійсніть необхідне форматування 

згідно завдання. 

6. Зупиніть запис макроса Сервис – Макрос - Остановить  запись. 

7. Перевірте його дію. 

8. Самостійно створіть макрос, який би вставляв новий аркуш в книгу за 

допомогою К.К. і продемонструйте його дію викладачу.  

9. Якщо створений макрос вам не потрібний, видаліть його. 

10. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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РРооббооттаа  зз  ббааззааммии  ддаанниихх  
 

Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує 

відомості про довкілля. До появи обчислювальної техніки вся інформація 

звичайно зберігалася в письмовому або надрукованому вигляді. Однак зі 

збільшенням обсягів інформації загострювалося питання зберігання 

інформації та її обробки.  

База даних — це інформація, що є об'єднаною у взаємозв'язаній 

сукупності за рядом ознак. 

Інформації, що міститься у базі даних, властива структурованість та 

взаємопов'язаність. 

Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, вона 

має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації у 

комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реального світу. Скажімо, 

зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. 

Легко відшукати у газеті необхідне оголошення, користуючись змістом 

газети. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані у каталозі або в 

газеті структуровані. Всі книги описані однаково: автор, назва, 

видавництво, рік видання тощо. Всі оголошення розміщені за рубриками і 

також мають визначену структуру: короткий опис товару, ціна, телефон 

тощо. 

У зв'язку з бурхливим розвитком обчислювальної техніки в 

середині 1960-х рр. з'явились перші комп'ютерні бази даних. У них 

відбивалося прагнення програмістів до однакового способу подання даних, 

який би надав змогу полегшити обмін даними між різними програмами. 
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ППеерреелліікк  ллааббооррааттооррнноо--ппррааккттииччнниихх  ррооббіітт  ддоо  ттееммии::  

««РРооббооттаа  зз  ббааззааммии  ддаанниихх»»  

  
   

1. Проектування БД. Дослідження предметної області (2 год.) 

2. Проектування БД. Нормалізація відношень (2 год.) 

3. Робота в СУБД. Створення таблиць (2 год.) 

4. Проектування БД. Створення схеми даних (2 год.) 

5. Робота в СУБД. Створення форм (2 год.) 

6. Робота в СУБД. Вставлення кнопок у форму (1 год.) 

7. Робота в СУБД. Створення запитів (2 год.) 

8. Робота в СУБД. Створення звітів (2 год.) 

9. Робота в СУБД. Робота з фільтрами (1 год.) 

10.  Робота в СУБД. Робота з макросам (2 год.). 

11.  Робота в СУБД. Використання QВЕ для запису  

     операторів   SQL (2 год.) 

12.  Робота в СУБД. Отримання підсумкових даних (2 год.) 

13.  Робота в СУБД. Створення управляючих запитів (2 год.) 

14.  Робота в СУБД. Використання Вкладених запитів (1 год.) 

15.  Робота в СУБД. Організація рівнів доступу до бази 

     даних у локальних обчислювальних мережах (1 год.) 

16.  Робота в автоматизованій системі обробки інформації (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

Лабораторно-практична  робота 

 

Тема: Проектування БД. Дослідження предметної області (2 год.) 

Мета: дослідити предметну область  "Перечинський професійний ліцей", її 

основні об’єкти та зв’язки між ними. 

Обладнання: комп'ютер, конспект. 

 

Теоретичні відомості 

 

Створити БД можна декількома способами. Можна розпочати «з нуля», 

тобто з пустої бази даних і заповнювати її даними і об’єктами. Можна 

використовувати майстра для формування готової структури, а потім 

пристосовувати її для себе. Можна також використовувати готовий 

шаблон. В будь-якому випадку, перед тим, як починати роботу з файлом 

БД розробник повинен виконати певну роботу. 

 

1. Визначити перелік задач, які будуть вирішуватися за допомогою БД. 

2. Визначити джерела даних, які необхідні для БД і оцінити об’єм цих 

даних. 

3. Визначити перелік полів (стовпчиків таблиці), які необхідні для 

зберігання даних. Визначити перелік таблиць, які будуть містити ці поля. 

Придумати імена для таблиць і полів. 

4. Визначити приблизний вигляд форми, в яку будуть вводитися дані. 

5. Визначити спосіб отримання результатів використання бази даних 

(наприклад, вивід на екран чи папір). 

 

На цьому етапі можна приступати до безпосереднього створення бази 

даних засобами Access. Здебільшого розробка включає такі етапи: 

 

1.Створення таблиць. Визначення ключових полів, вибір типів полів, 

вибір форматів даних. 

2. Установка зв’язків між таблицями. 

3. Створення запитів на основі таблиць. 

4. Заповнення бази даних певною кількістю інформації, яка дозволить 

протестувати базу. 

5. Розробка форм і звітів. 

6. Вирішення питань безпеки даних. Підготовка БД для передачі 

користувачам. 

 

Завдання: дослідити предметну область  БД "Перечинський професійний 

ліцей", її основні об’єкти та зв’язки між ними.  Відобразіть основні 

об’єкти БД та їхні важливі зв’язки у вигляді схеми.  
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Лабораторно-практична  робота 

 

Тема: Проектування БД. Нормалізація відношень (2 год.) 

Мета: на етапі  проектування предметної  області  «Перечинський 

професійний ліцей» розглянути процес нормалізації відношень. 

Обладнання: комп'ютер, конспект. 

 

Теоретичні відомості 

 
У процесі перетворення зв’язкiв у вiдношення (таблицi) ми враховували властивостi цих 

зв’язкiв. Але будь-яке вiдношення саме по собі також є не що iнше, як певний зв’язок 

атрибутiв, що у нього входять. Тому уважнiше розглянемо зв’язки мiж атрибутами вiдношень. 

Дослiдження будь-якого вiдношення потрiбно проводити виходячи зi зручностi розв’язування 

трьох задач, а саме: оновлення, видалення i вставки записiв. Нехай при аналiзi вiдношення 

Гурток ми визначили, що мiж атрибутами Адреса i Телефон iснує певний зв’язок — кожнiй 

адресi вiдловiдає один телефон. Зв’язки мiж атрибутами, при яких кожному значенню одного 

атрибута (аргументу) вiдповiдає одне значення iншого атрибута (функцiї), називаються 

функцiональними. Це загальне означення функцiї. Функцiональнi зв’язки зображуються за 

допомогою стрiлок. Наприклад Адреса→ Телефон. 

 
Назва гуртка Керівник Адреса Телефон 

Настільний теніс Гудак Роман Васильович Перечинський профліцей 2-18-97 

Комп’ютерна грамотність Вишневська Тетяна Іванівна Перечинський профліцей 2-18-97 

Рукодільниця Радецька Віра Золтанівна Перечинський профліцей 2-11-63 

Художня обробка дерева Геровський Віктор Казимирович Перечинський профліцей 2-11-63 

Обробка металу Ролич Іван Михайлович Перечинський профліцей 2-18-97 

 
Зауваження. Первинний ключ вiдношення функцiонально визначає всi iншi неключовi 

атрибути вiдношення, тобто можна записати, що Назва гуртка → Керівник, Назва гуртка → 

Адреса, Назва гуртка → Телефон. 

Первинним ключем вiдношення Гурток є Назва гуртка. Припустимо, що в ліцеї  змiнився 

телефон. У цьому випадку потрiбно зробити заміну в усiх записах вiдношення Гурток, у яких є 

ця адреса, iнакше порушиться цiлiснiсть (правильнiсть) бази даних. Наприклад, якщо змiнити 

тiльки один запис, то незрозумiло, який саме телефон правильний — у першому чи другому 

записi. Такi незручностi при роботi з базою даних називаються проблемами оновлення, 

видалення i вставки. для їхнього усунення на етапi логiчного проектування проводиться процес 

нормалiзацiї, що полягає в розбивцi вихiдного вiдношення на кiлька дрiбнiших вiдношень. 

Наприклад, вiдношення Гурток слiд розбити на два нових вiдношення — Гурток i Телефони 

гуртків. При зміні номера телефону досить замінити тільки один запис у відношення телефони 

гуртків, при цьому у відношенні Гурток нічого не змінитися і правильність БД збережеться 

 

Завдання: В гуртку «Настільний теніс» змінився номер телефону. 

Провести процес нормалізації відношень. У висновках зобразити нове 

відношення. 
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Лабораторно-практична  робота 

 

Тема: Робота в СУБД. Створення таблиць  (1 год.) 

Мета: навчитися створювати таблиці і реалізувати створений проект  

предметної  області  «Перечинський професійний ліцей» в базі даних 

Обладнання: комп'ютер, конспект, унаочнення 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть програму Ms Access. 

1. Розгляньте головне вікно програми. 

2. Виконайте команду Файл / Створити або клацніть на панелі 

інструментів значок .  

Відкриється область задач. 

3. Виберіть закладку Створення пункт Нова база даних. У діалоговому 

вікні виберіть свою папку і створіть файл нової бази даних під 

назвою ППЛ. 

4. Розгляньте вікно БД. Активізуйте закладку (натисніть пункт) 

Таблиці і виконайте команду Створити в режимі конструктора. 

Відкриється вікно конструктора з назвою Таблиця 1. 

5. Створіть першу таблицю з проекту «Перечинський професійний 

ліцей». Введіть назви полів і задайте їхні типи: № учня (лічильник), 

Прізвище (текстовий), Ім’я (текстовий), По батькові (текстовий), Дата 

народження (дата/час), Адреса (текстовий), № групи (числовий).  

6. Задайте ключове поле  № учня  за допомогою значка  на панелі 

інструментів або Правка / Ключове поле (виокремте необхідний 

запис і клацніть Ключове поле). 

7. Надайте таблиці ім’я Список учнів, для цього виконайте команду 

Файл / Зберегти.  
8. Закрийте вікно конструктора таблиці (не переплутайте з вікном 

Access).  

9. Відповідно до проведених раніше етапів  проектування створіть такі 

таблиці: 

- Предмет  - № предмета (лічильник, ключове), Назва предмета 

(текстовий); 

- Гурток - № гуртка (лічильник, ключове), Назва гуртка (текстовий), 

Керівник (текстовий), Адреса (текстовий); 

- Телефони гуртків – Адреса(текстовий, ключове), Телефон (числовий); 

- Оцінка – Значення оцінки (числовий, ключове). 

10. Відкрийте таблицю Список учнів. Для полів Прізвище, Ім’я, По 

батькові  змініть розмір поля з 50 символів на 20. 

11. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична  робота 

 

Тема: Робота в СУБД. Створення таблиць (1 год.) 

Мета: введення даних у таблиці, внесення змін у структури таблиць 

Обладнання: комп'ютер, конспект. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть програму Ms Access. 

2. Відкрийте файл бази даних ППЛ створений на попередньому уроці  

3. Введіть заздалегідь підготовлені дані у таблиці.  

У таблицю Список учнів уведіть 10 записів своїх одногрупників 

та видаліть поле № групи.  

 

У таблицю Предмет  введіть назви всіх предметів, які ви вивчаєте 

на даний час. 

У таблиці Гурток та Телефони гуртків введіть дані ЛПР 

«Нормалізація відношень». 

У таблицю Оцінки  введіть оцінки на власний розсуд (можна і не 

дійсні) 

4. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 

Висновки________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Створення схеми даних (2 год.) 

Мета: навчитися організовувати зв’язки полів, зв’язувати таблиці, 

створювати схему даних. 

Обладнання: комп’ютер, конспект. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть Access. 

2. Відкрити БД ППЛ. 

3. Створіть схему даних за допомогою команди Сервис / Схема даних 

або значка на панелі інструментів   

4. Відкриється вікно Схема даних. 

5. Виберіть таблицю Список учнів  і Додайте її до нової схеми даних 

(дана таблиця відобразиться у вікні схеми даних). Додайте всі таблиці 

до схеми даних. Закрийте діалогове вікно Додавання таблиць. 

6. Для налагодження зв’язків між таблицями  перетягніть поле № учня  

таблиці Список учнів в таблицю Предмет (виокремте необхідне поле 

і натиснувши п.к.м. перетягніть запис у потрібну таблицю та  

клацніть на кнопку Створити). 

7. Організувати решту зв’язків. Прогляньте створену схему даних. При 

необхідності змініть зв’язки між таблицями (підвести курсор до лінії 

зв’язку, викликати контекстне меню і вибрати пункт Змінити 

зв'язок) 

 

 
Схема бази даних ППЛ 

 

8. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Створення форм  (2 год.) 
Мета: навчитися створювати форми в різних  режимах створення форм. 

Обладнання: комп’ютер, конспект, унаочнення 

 

Хід роботи 

 

1.Запустіть БД. Відкрийте файл бази даних ППЛ. 

2. Виберіть одну з таблиць. 

3. Виберіть вкладку Форми. 

4. На вкладці активізуйте команду Створити. 

5. У діалоговому вікні Нова форма виберіть один із режимів створення 

форм (наприклад, Конструктор), а також джерело даних (назву таблиці) на 

підставі якої будується форма. З’явиться вікно для створення нової форми з 

назвою Форма 1. Перейменуйте форму Файл / Зберегти. 

6. Для того, щоб розмістити поля на формі, потрібно відкрити список полів 

таблиці Список учнів. Для цього на панелі інструментів виберіть Список 

полів або на панелі 

інструментів   

7. Перетягніть в область даних 

форми поле, яке вам потрібне. 

8. Для того, щоб подивитися, 

який вигляд матиме форма 

при введенні даних, потрібно 

вибрати Вигляд / Режим 

форми. 
9. Щоб повернутися у режим 

конструктора, слід на панелі 

інструментів натиснути на кнопку Вигляд-Конструктор. 

10. Для створення заголовку форми виконайте 

команду Вигляд / Заголовок. У заголовок помістіть 

назву форми (на панелі інструментів кнопка 

Надпис). Якщо додаткова панель елементів 

(інструментів)  не з’явилася, натисніть значок  

або викличте контекстне меню і виберіть Панель елементів 

(інструментів)  
11. В полі  приміток форми введіть текст: 

       Роботу виконав(-ла) Прізвище І.Б. 
12. Спробуйте інші режими створення 

форм. 

13. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична  робота 
 

Тема: Робота в СУБД. Вставлення кнопок у форму (1 год.) 

Мета: навчитися  вставляти  у  форми елементи керування та реда- 

            гувати їх. 

Обладнання: комп'ютер, конспект, унаочнення 
 

Хід роботи 
 

1.  Запустіть програму Ms Access. 

2.  Відкрийте файл бази даних ППЛ створений на попередніх заняттях.   

3.  Відкрийте форму «Cписок учнів».  Перейдіть у режим конструктора.  

4.  Розташуйте на макеті форми 

кнопку для переходу до 

наступного запису. Для цього на 

Панелі елементів (як викликати 

панель елементів див. ЛПР 

«Створення форм» п.10)  

клацніть мишею на кнопках:   

з назвою Кнопка і  з назвою 

Запуск майстра та клацніть 

мишею у полі приміток форми. 

Відкриється вікно майстра створення кнопок. 

5.  У категорії Переходи по записах 

виберіть дію Наступний запис. Введіть 

текст підпису кнопки Далі та виберіть 

рисунок для кнопки з меню зразків. 

Робочу назву кнопки можете не давити. 

6.  Перейдіть у режим форм і погор-тайте 

записи форми, користуючись своїми 

кнопками. 

7.  Уведіть два нові записи у режимі форм, 

користуючись своїми кнопками. 

9
*
.  Розташуйте на формі кнопки для гор-

тання Назад та Створити новий запис 

або створіть кнопки на власний розсуд.  

10. Вставте у заголовок форми картинку  як 

об'єкт OLE. Для цього виконайте команду з меню Вставити / Об’єкт / 

ClipArt - виберіть і вставте картинку. Змініть розміри рамки і правильно 

впишіть картинку у вибрану рамку командами Вигляд / Властивості/ 

Макет / Задання розмірів / Зі списку значень цього параметра виберіть 

За розмірами рамки. 

11. Перегляньте результат роботи у режимі Форма. 

12. Закрийте базу даних. Оформіть висновки. 
 



 59 

Лабораторно-практична  робота 
 

Тема: Робота в СУБД. Створення запитів (2 год.) 

Мета: навчитися  створювати запити в СУБД. 

Обладнання: комп'ютер, конспект, унаочнення 
 

Теоретичні відомості 
 

Запит — це засіб відшукання записів, різних маніпуляцій з даними, зокрема, 

перетворення таблиць і створення на їхній основі нових таблиць. На відміну від фільтра запит є 

структурним елементом бази даних, що має назву, яка поміщається на закладку Запити 

головного вікна БД. Запити за своїм призначенням та результатами відбору поділяють на: запит 

на вибірку;  запити на зміну даних;  запити з параметрами; перехресні. 

Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідовність команд, стартуючи з 

головного вікна бази даних: вікно БД - Запити - Створити - Конструктор - ОК  -   Додають 

таблицю, наприклад, Гурток - Закривають вікно Додати таблицю. 

Отримують вікно (бланк) конструктора запитів, яке потрібно заповнити. 

Конструювання запиту складається з декількох етапів. 

1.  Рядок Поле міститиме назви полів, які користувач хоче відобразити у запиті. Щоб заповнити 

цей рядок, у вікні таблиці вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок Поле на 

бланку.  

2.   Задають, якщо потрібно, режим упорядкування записів (методом вибору режиму зі списку) і 

режим відображення полів на екрані. 

3.   Вводять умови пошуку в рядок умов. 

4.   Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит  - Запуск чи натискають на 

кнопку запуску, на якій нарисовано знак оклику (!). 

5.   Для редагування запиту треба повернутися до конструктора. 

6.   У разі потреби змінюють тип запиту командою з меню Запит -  Вибирають потрібний тип із 

запропонованого списку. 

7.   Коли запит готовий, закривають конструктор зі збереженням запиту з деякою назвою у 

файлі БД. 

Хід роботи 
 

1. Запустіть БД. Відкрийте файл бази даних ППЛ.  

2. Виберіть вкладку Запити. На вкладці активізуйте команду Створити. 

3. У діалоговому вікні Новий запит виберіть створення запитів у режимі 

Конструктора  і натисніть ОК. 

4. Відкриється діалогове вікно Дабавлення таблиць у якому вибираємо таблиці 

на основі яких буде побудовано запит, наприклад, Гурток / Добавити, 

Список учнів / Добавити.  

5. Заповніть рядок Поле, яке  містить назви полів, які хочете  відобразити у 

запиті. Щоб заповнити цей рядок, у вікні таблиці вибирають усі чи потрібні 

поля і перетягують їх у рядок Поле на бланку.  

6. Перегляньте результат роботи у режимі запитів. 

7. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 

 



 60 

Лабораторно-практична  робота 
 

Тема: Робота в СУБД. Створення звітів (2 год.) 

Мета: навчитися  створювати звіти за допомогою Майстра звітів в СУБД. 

Обладнання: комп'ютер, конспект, унаочнення 
 

Теоретичні відомості 
 

Звіти призначені для оформлення потрібних даних з БД згідно з вимогами стандартів чи 

замовника і виведення їх на папір. 

Є такі засоби створення звітів: 1) конструктор (не для початківців); 2) майстер звітів; 3) 

автозвіти. 

Як і у випадку форм, оптимальним є комбінований спосіб: звіт створюють за допомогою 

майстра звіту, а потім дооформляють вручну за допомогою конструктора. 

Звіт складається з декількох частин (елементів, не всі вони є обов'язковими), які створює 

конструктор, а саме: 

- заголовок звіту; 

- верхній колонтитул (повторюється на усіх сторінках); 

- заголовок групи (якщо записи групуються); 

- область даних; 

- нижній колонтитул (повторюється на всіх сторінках); 

- примітки. 

За допомогою елементів керування у звіт можна додавати рисунки, діаграми, інші об'єкти. 

У колонтитулі можна помістити (будь-яку обчислювальну функцію бази даних, наприклад, для 

вставляння дат, номерів сторінок тощо. Дані редагувати у звіті не можна. 
 

Хід роботи 
 

1. Запустіть БД. Відкрийте файл БД «ППЛ». 

2. Виберіть вкладку Звіти. 

3. На вкладці активізуйте команду 

Створити. 

4. У діалоговому вікні Новий звіт виберіть 

створення звітів за допомогою Майстер 

звітів  
5. Відкриється вікно у якому виберіть 

потрібні таблиці та поля, наприклад, 

таблиця Список учнів: поля - Прізвище, 

Ім’я, По батькові; таблиця Гурток: поля – 

Назва гуртка, Керівник, використовуйте вставити один запис >, вставити 

всі записи >> або повернути запис назад <, повернути всі записи <<. 

Натисніть Далі. 

6. Рівні групування не вибирайте. Натисніть Далі. 

7. Виберіть По зростанню. Натисніть Далі. Виберіть один з макетів. 

Натисніть Далі. Виберіть один з стилів. Натисніть Далі. 

8. Задайте ім’я і натисніть Готово. 

9. Перегляньте результат роботи у режимі звітів. 

10. *
Створіть звіт у режимі конструктора та проекспериментуйте з видами 

макетів для оформлення звітів. 

11. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Робота з фільтрами (1 год.) 

Мета: навчитися конструювати фільтри  і фільтрувати дані. 

Обладнання: комп’ютер, конспект. 
 

Теоретичні відомості 

 

Під час роботи з базою даних важливу роль відіграє пошук та аналіз інформації, яка 

задовольняє певним умовам. 

         Фільтрація даних – це відображення на екрані лише тих записів таблиці, які 

задовольняють певним умовам. 

         Програма Access використовує три види фільтрації: 

     · просту фільтрацію – пошук інформації, яка задовольняє хоча б одній з заданих 

умов; 

     · фільтрацію за зразком – відбір даних, які співпадають з виділеним фрагментом; 

     · розширену фільтрацію – відбір інформації, яка відповідає складним критеріям 

пошуку. 

         Для створення фільтра потрібно відобразити таблицю в режимі таблиці. 

         Перед створенням будь-якого фільтра, потрібно пересвідчитись у тому, що на 

дані таблиці не накладено жодних умов, тобто що всі фільтри знищено (при цьому 

кнопка Применение фильтра панелі інструментів буде неактивна). 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть БД.  Виберіть БД «ППЛ». 

2. Виберіть одну з таблиць, наприклад Список учнів. 

3. Для того, щоб здійснити фільтрацію виконайте Записи / Фільтр / 

Змінити фільтр. На екрані відобразиться рядок таблиці кожна 

комірка якого містить список значень відповідного поля (наприклад,  

відфільтруємо всі прізвища, які починаються буквою Б. Введіть запис 

«Б*» у поле Прізвище) 

     

4. Коли умови задані застосуйте 

команду Застосувати фільтр. 

5. Для того, щоб повернутися у 

таблицю і відобразити всі записи 

виконайте команду Видалити 

фільтр. 
6.  Відфільтруйте дані за допомогою Розширеного фільтру. 

7. Поекспериментуйте з фільтрацією даних. 

8. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Робота з макросами  (2 год.) 

 Мета: навчитися створювати макроси. 

Обладнання: комп'ютер, опорний конспект. 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть БД.  Виберіть БД «ППЛ». 

2. Виберіть об’єкт Макроси. 

3. Виберіть команду Створити. 

4. Відкриється вікно Макроси.  

5. У стовпці Макрокоманда виберіть Відкрити таблицю.У лівому куті 

вікна (аргументи макрокоманди) виберіть ім’я таблиці Список учнів. 

6. У стовпці Макрокоманда виберіть Друк. В полі аргументів 

макрокоманд задайте середню  якість друку. 

 

  
 

7. Закрийте вікно і збережіть макрос під назвою Друк. 

8. Перевірте дію макросу. 

9. Створіть декілька макросів на свій розсуд та перевірте їх  дію. 

10. Задайте для макросів комбінацію клавіш. 

11. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 

  

 

Висновки _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Робота в СУБД. Використання QВЕ для запису операторів  SQL  (1 год.) 

Мета: навчитися створювати запити мовою SQL 

Обладнання: комп’ютер, конспект.  

 

Теоретичні відомості  
 

Створення запитів за допомогою конструктора називають технологією QBE (Query 

By Examle). Створивши (QВЕ-запит, можна ознайомитися з його SQL-кодом, натиснувши на 

кнопку з написом SQL. Усі запити  виконуються за допомогою мови SQL. 

Перехід у вікно SQL відбувається в режимі запитів за допомогою команди 

Вид/Режим SQL. Основною командою мови є команда вибору записів із таблиці чи кількох 

таблиць. 

'SELECT' - (список полів) виконує пошук зазначеної таблиці (таблиць), вибирає 

відповідні стовпці, вибирає рядки, що відповідають заданим умовам і сортує отримані рядки в 

заданому порядку. Інструкції SELECT не вносять змін у вміст бази даних 

'FROM' - список таблиць 

'WHERE' – умови для вибору рядків 
 

Хід роботи 
 

1. Запустіть БД. Відкрийте файл бази даних ППЛ. 

2. Виберіть закладку Запити і команду  Створити – Конструктор – ОК. 

3. Відкриється вікно Добавлення таблиць , виберіть таблицю Список учнів 

натисніть Добавити та закрийте діалогове вікно.  

4. Виберіть необхідні поля для створення запиту. 

 
5. Виконайте команду Вид / Режим SQL.  

6. У вікні яке відкрилося зявляться  записи з таблиці мовою SQL. 

SELECT [Список учнів].Прізвище, [Список учнів]. [Ім"я], [Список учнів]. [По 

батькові], 

FROM [Список учнів]; 

7.  На панелі інструментів натисніть на кнопку Запуск  

8.  Продивіться виконану роботу. 

9.  Проекспериментуйте з запитами з різних таблиць. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Робота в СУБД. Використання QВЕ для запису операторів  SQL  (1 год.) 
 

Мета: навчитися створювати SQL-запити для вибору даних з кількох 

таблиць із застосуванням у критеріях вибірки деяких  функцій 
 

Обладнання: комп’ютер, конспект.  
 

Хід роботи 
 

Завдання: зробіть запит, який вибере з таблиці Список учнів прізвища, які 

починаються на літеру "К"  
 

1. Запустіть БД. 

2. Відкрийте файл бази даних ППЛ. 

3. Виберіть закладку Запити і команду  Створити  - Конструктор - ОК 

4. Відкриється вікно Добавлення таблиць , виберіть таблицю Список учнів 

натисніть Добавити та закрийте діалогове вікно.  

5. Виберіть необхідні поля для створення запиту. 

6. Виконайте команду Вид / Режим SQL і перевірте чи правильно введено 

дані: 
 

SELECT [Список учнів].Прізвище, [Список учнів]. [Ім"я], [Список учнів]. 

[По батькові], 

FROM [Список учнів] 

WHERE Прізвище Like  «К*» 
 

7. На панелі інструментів натисніть на кнопку Запуск  

8. Перегляньте результат та роздрукуйте його 
 

Завдання: з деякої таблиці вибрати всі записи прізвищ, які починаються 

літерою «К» і які проживають в населених пунктах, назви яких 

починаються літерою «П»  

 

 
Отриманий результат: 

 
Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Робота в СУБД. Отримання підсумкових даних  (2 год.) 
 

Мета: навчитися отримувати підсумкові значення полів, використовувати 

функції 
 

Обладнання: комп’ютер, конспект.  

Теоретичні відомості. 
 

Функція (оператор) Опис 
MAX(), MIN()  Знаходить максим., або мінім. значення для заданих аргументів.  

AVG()  Знаходить середнє значення для заданих аргументів.  

AVG(DISTINCT ...)  Знаходить середнє значення не враховуючи повторення 

SUM()  Обчислює суму значень.  

SUM(DISTINCT ...)  Обчислює суму різних значень.  

COUNT()  Рахує кількість рядків, які повертає запит.  

COUNT(DISTINCT …)  Рахує кількість різних значень.  

BIT_AND(), BIT_OR()  Повертає побітове "і", "або" для аргументів.  

STD(), STDDEV_POP()  Обчислює значення стандартного відхилення для аргументів.  

VAR_POP()  Обчислює значення дисперсії для аргументів.  
 

Хід роботи 
 

1. Створіть нову таблицю Товар, введіть дані  згідно зразка: 

                     
2. Перейдіть в режим форми та створіть форму на основі таблиці Товар.  Для 

отримання підсумкових даних добавте поля Всього та введіть формули:  

3. Прогляньте отриманий результат  

4
*
. Виведіть максимальні і мінімальні значення для кожного поля окремо. 

5. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Робота в СУБД. Створення управляючих запитів  (2 год.) 

Мета: навчитися створювати управляючі запити мовою SQL 

використовуючи функції 

Обладнання: комп’ютер, конспект.  
 

Теоретичні відомості 
Управляючий запит - запит, що управляє, створює, видаляє або змінює таблиці або 

створює індекси в таблиці бази даних. 

'DELETE' - Створює запит на видалення, видаляючи записи з однієї або декількох 

таблиць, перерахованих у  FROM і який задовільняє  WHERE. 

DELETE [таблиця.*] 

FROM таблиця 

WHERE умови_відбору 

 'SELECT' - виконує пошук зазначеної таблиці (таблиць), вибирає відповідні 

стовпці, вибирає рядки, що відповідають заданим умовам і сортує отримані рядки в заданому 

порядку. Інструкції SELECT не вносять змін у вміст бази даних 

'INSERT' - інструкція INSERT  використовується для додавання одного запису в 

таблицю за допомогою синтаксису запиту на додавання одного запису, представленого вище. 

Записи додаються в кінці таблиці 

'UPDATE' - інструкція UPDATE особливо зручна при необхідності внесення змін у 

велику кількість записів або коли записи, які необхідно змінити, перебувають у декількох 

таблицях. 

UPDATE таблиця 

SET нове_значення 

WHERE умови відбору; 

Хід роботи 
 

Завдання: з таблиці Товар видаліть назви товару, які найгірше продаються 

(наприклад, менше 40 одиниць) 
 

1. Запустіть БД. 

2. Відкрийте файл бази даних ППЛ. 

3. Виберіть закладку Запити і команду  Створити  - Конструктор - ОК 

4. Відкриється вікно Добавлення таблиць, виберіть таблицю Товар 

натисніть Добавити та закрийте діалогове вікно.  

5. Виберіть необхідні поля для створення запиту. 

6. Виконайте команду Вид / Режим SQL і перевірте чи правильно введено 

дані: 
 

 

 
Увага! Виконуючи управляючі запити (наприклад, на видалення) 

перевіряйте чи правильно задані умови, оскільки вони видаляються з 

таблиці та не відновлюються. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема: Робота в СУБД. Використання вкладених запитів  (1 год.) 
 

Мета: навчитися створювати і використовувати вкладені  запити мовою SQL  
 

Обладнання: комп’ютер, конспект.  

Теоретичні відомості. 
SQL дозволяє вкладати одні запити в інші, використовуючи тим самим результати 

обчисленння одних запитів в інших запитах. Вкладений запит – це укладений у круглі дужки запит, що є 

присутнім у фразах WHERE, HAVING, FROM або START WITH пропозиції SELECT або інших 

пропозицій, що використовують ці фрази. Підлеглий запит є інструкцією SQL SELECT, вкладеною в запит 

на вибірку або запит на зміну. Аби визначити нове поле, дану інструкцію можна ввести в рядок Поле в 

бланку запиту. Аби вказати для даного поля умову відбору, введіть інструкцію в рядок Умова відбору. 

Підлеглі запити використовуються для наступного: 

 перевірка наявності результатів підлеглого запиту (використовуються зарезервовані слова 

EXISTS або NOT EXISTS);  

 пошук значень в основному запиті, які рівні, перевищують або менше значень, повертаних 

підлеглим запитом (використовуються зарезервовані слова ANY, IN або ALL);  

 створення підлеглих запитів усередині підлеглих запитів (вкладені запити).  

Хід роботи 

Завдання: створити запит, який виведе  дані про учнів, які проживають в 

Зарічеві і дата народження яких більша за 1992 р. 

 

Запит записаний мовою SQL: 

 
Результат запиту: 

 
Завдання: виведіть прізвища учнів, в яких адреса проживання та дата 

народження співпадає з даними прізвища Герич. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Робота в СУБД. Організація рівнів доступу до бази даних у локальних 

обчислювальних мережах         (1 год.) 
 

Мета: ознайомитися з можливостями спільного, одночасного вико-

ристання та опрацювання даних баз даних  в локальній мережі  
 

Обладнання: комп’ютери, локальна мережа, конспект. 
 

Теоретичні відомості 
 

Якщо комп'ютер підключений до мережі, то з однією базою даних Microsoft Access можуть 

одночасно працювати декілька користувачів.  Існує декілька способів спільного використання даних в 

розрахованому на багато користувачів середовищі. 

Спільне використання всієї бази даних Microsoft Access. Можна помістити всю базу даних 

Access на мережевий сервер або в загальну теку. Всі працюють з одними і тими ж даними, використовуючи 

одні і ті ж форми, звіти, запити, макроси і модулі. Це зручно, коли всі користувачі повинні використовувати 

базу даних однаково або коли немає можливості забезпечувати підтримку користувачам, що створюють 

свої власні об'єкти. 

Спільне використання таблиць бази даних Microsoft Access.  Можна помістити на мережевий 

сервер лише таблиці і зберігати останні об'єкти бази даних на комп'ютерах користувачів По мережі 

передаються лише дані. Якщо розділити базу даних на серверну частину (таблиці) і клієнтську частину, 

користувачі дістануть можливість змінювати форми, звіти і інші об'єкти у власній клієнтській базі даних, 

не впливаючи при цьому на інших користувачів. 

Спільне використання об'єктів бази даних Microsoft Access або сторінок доступу до даних в 

Інтернеті.   Є можливість вивести один або декілька об'єктів бази даних у форматі статичного HTML або 

що генерується сервером HTML, а також створити сторінки доступу до даних, а потім відображувати їх в 

оглядачі, наприклад в Microsoft Internet Explorer, в Інтернеті. 

Реплікація бази даних Microsoft Access. При використанні двох комп'ютерів, наприклад, що 

стоїть в офісі і переносного, є можливість створювати за допомогою портфеля Microsoft Windows репліки 

бази даних Microsoft Access і підтримувати синхронізацію цих реплік. При цьому користувачі, що 

знаходяться в різних місцях, можуть одночасно працювати кожен зі своєю копією, а потім синхронізувати 

їх через підключення віддаленого доступу або через Інтернет. 

Створення додатка в архітектурі клієнт/сервер. При роботі в середовищі клієнт/сервер можна 

використовувати наявні додаткові можливості і способи захисту, створивши додаток в архітектурі 

клієнт/сервер. Дані зберігаються в таблицях на сервері бази даних, наприклад на Microsoft SQL Server, а не 

в локальних таблицях в Microsoft Access. Додаток Access (клієнт) приймає потрібні йому дані з сервера. 

Сервер підтримує цілісність даних і виконує будь-які запити, які він може розпізнати. 

Можна також визначити параметри, які  керують блокуванням даних і оновленням даних в 

загальній базі даних.  
 

Хід роботи 
 

1. На Робочому столі клацніть піктограму Сетевое окружение. 

2. Відобразіть комп’ютери робочої групи.  

3. Відкрийте папку загального доступу на сервері (в нашому випадку: Мои 

документы на сервер). 

4.  Відкрийте файл бази даних ППЛ. Виберіть таблицю Список учнів2 та 

заповніть відповідні поля даними про себе.  Під час введення даних зверніть увагу на 

зміни, що відбуваються в таблиці на Вашому комп’ютері, сусідньому та на сервері.   

5. Створіть нову таблицю під назвою Ваше прізвище, створіть деякі поля та 

відправте таблицю на сервер. Для цього виконайте наступне: виберіть необхідну 

таблицю, викличте її контекстне меню та натисніть Экспорт. Виберіть Сетевое 

окружение, задайте (або виберіть) назву файлу бази даних (ППЛ) в яку здійснюєте 

передачу даних та натисніть Экспорт. Прогляньте результат своєї роботи на сервері 

(створена Вами таблиця з’явиться на сервері, а також інші таблиці створені Вашими 

одногрупниками). 

7. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Робота в автоматизованій системі обробки інформації         (2 год.) 
 

Мета: ознайомитися з прикладним програмним забезпеченням, що дозволяє 

автоматизувати обробку інформації 

Обладнання: комп’ютер, конспект, програмне забезпечення  

Теоретичні відомості  
 

На будь-якому підприємстві використовується інформація - життєво важливий продукт, 

необхідний для того, щоб бути в курсі всієї діяльності підприємства і керувати нею. За наявності або 

відсутності автоматизації, з комп'ютерною технікою або без неї, інформація існує і циркулює усередині 

підприємства, складаючи його інформаційну систему (ІС). При цьому автоматизація, навіть часткова, 

упроваджувана штучним шляхом в природні інформаційні потоки, буде ефективна  тільки тоді, коли 

відбудеться успішна інтеграція автоматизованої інформаційної системи (АІС) до структури 

підприємства. 

Упровадження автоматизованих систем обробки будь-якої інформації дозволяє істотно 

зменшити витрати, пов'язані з обробкою даних, підвищити продуктивність праці працівників (не 

витрачатися час на паперову роботу), поліпшити зв'язок між різними підрозділами підприємства 

(загальна база даних). 
 

ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Прикладне програмне забезпечення (ППП - пакети прикладних програм) можна розділити на дві групи: 

1. Базове (загальносистемне) програмне забезпечення, яке практично не прив'язане (або слабо 

прив'язано) до рішення конкретних вузько профільних задач, до області вузької професійної діяльності 

користувача, які можна розділити, у свою чергу, на три підгрупи: 

- функціональні ППП; 

- багатофункціональні і інтегровані ППП; 

- проблемно - орієнтовані ППП загальносистемного призначення.  

2. Проблемно-орієнтовані ППП професійного призначення, які можна розділити, у свою чергу, на дві 

підгрупи: 

типове ППП управління, обліку і аналізу (наприклад, автоматизована система бухобліку «1C: 

Бухгалтерія»); локальні (індивідуальні) ППП управління, обліку і аналізу.  

-      Персоніфікований облік платежів до Пенсійного фонду 

- Zvit 1DF –податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податківі сум утриманого з низ податку; 

-   АС Реєстр - автоматизована система обробки інформації про населення ( представляє собою 

комплекс програмних технологій для інформаційного забезпечення повсякденної діяльності 

органів місцевої влади в частині збирання, опрацювання, зберігання і відображення інформації 

про населення міста шляхом формування і ведення відповідної бази даних)  

- АРМ “Підготовка звітної документації» - формування звітних документів в електронному 

вигляді з допомогою ” та проведення прийому, контролю цих документів в податковій службі з 

АРМ “ Прийняття та обробки звітів ”.  

- АС «Юридичні особи» 

- АС «Матеріально-технічна база» 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ. Про захист інформації в автоматизованих системах  

Метою цього Закону є встановлення основ регулювання правових відносин щодо захисту інформації в 

автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України і юридичних осіб на 

інформацію та права доступу до неї, права власника інформації на її захист, а також встановленого 

чинним законодавством обмеження на доступ до інформації. Дія Закону поширюється на будь -яку 

інформацію, що обробляється в автоматизованих системах. Захисту підлягає будь-яка інформація в АС, 

необхідність захисту якої визначається її власником або чинним законодавством. 
 

Завдання  1: розглянути принцип дії та основні можливості  програми Zvit 1DF 

Завдання 2: ознайомитися з програмою Персоніфікований облік платежів до 

Пенсійного фонду.  

Завдання 3: ознайомитися з основними прийомами роботи в програмі «1С: 

Бухгалтерія» 
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ООббррооббккаа  ггррааффііччннооїї  ііннффооррммааццііїї  
 

 

 

← кращий засіб 

наочної демонстрації 

звітів, проектів, рек-

ламних буклетів ви-

користовуючи екран 

монітора чи про-

ектор для великих 

аудиторій. 

 

 

 

 

Професійний 

редактор             → 

опрацювання 

фотографій 

 

 

 

 

 

 

Професійний 

←             редактор 

опрацювання 

векторних 

зображень 
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ППеерреелліікк  ллааббооррааттооррнноо--ппррааккттииччнниихх  ррооббіітт  ддоо  ттееммии::  

««ООббррооббккаа  ггррааффііччннооїї  ііннффооррммааццііїї»»  
 

 

Програма для створення електронних презентацій PowerPoint 

1.   Створення слайдів презентації (2 год.) 

2. Робота зі слайдами презентації (2 год.) 

3. Редагування та демонстрація презентації (2 год.) 

Редактор для обробки фотозображень Adobe Photoshop 

4. Знайомство з інтерфейсом програми (2 год.) 

5. Робота з інструментами (2 год.). 

6. Корегування зображень (2 год.) 

Програми для роботи з векторною графікою Corel Draw 

7. Робота з об’єктами (2 год.) 

8. Робота з кольором (2 год.) 

9. Робота  з текстом (2 год.) 

10. Фотомонтаж (2 год.) 

11. Відеомонтаж (2 год.) 
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Лабораторно-практична  робота 

 

Тема: Створення слайдів презентації (2 год.) 
Мета: навчитися створювати слайди, вміти створювати найпростішу 

презентацію 

Обладнання: комп’ютер, опорний конспект, унаочнення 

 

 

Хід роботи 

 

1. Запустіть  програму PowerPoint. 

2. Задайте назву презентації Перечинський професійний ліцей. 

3. Виберіть вигляд першого слайда за допомогою команди Формат / 

Розмітка слайда. Виберіть макет Заголовок і об’єкт.  

 

4. Введіть заголовок за 

допомогою WordArt. 

5. Добавте фотографію із 

зображенням нашого 

навчального закладу. 

6. Створіть другий слайд. На 

панелі інструментів на-

тисніть на кнопку Ство-

рити слайд.  Створіть 

напис, який використовуватимете у вигляді гіперпосилання для 

переходу на документ WORD. 

7. Для створення гіперпосилання виокремте напис і в меню Вставка 

(Insert) програми PowerPoint виберіть команду Гіперпосилання 

(Hyperlink). 

8. У діалоговому вікні, що відкрилося Додавання гіперпосилання (Insert 

Hyperlink) виберіть документ, з яким хочете зв'язати слайд, після чого 

натискуйте кнопку ОК. Гіперпосилання створене. 

9. Збережете слайд у форматі HTML. Для цього в меню Файл (File) 

виберіть команду Зберегти як веб-сторінку (Save as Web Page). 

10. Перевірте дію розміщеного на сторінці гіперпосилання. 

11. Створіть ще декілька слайдів на свій смак. 

12. Виокремте на структурі слайду будь-який слайд і видаліть його П.К.М. – 

видалити  слайд. 

13. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Робота зі слайдами  презентації (2 год.) 

Мета: редагувати слайди, застосовувати анімаційні ефекти 

Обладнання: комп’ютер,  програмне забезпечення-самовчитель 
 

Хід роботи 
 

1. Відкрийте презентацію створену на попередньому занятті. 

2. Застосуйте шаблони оформлення (фон слайду) для кожного слайду 

окремо. Для цього у лівій частині робочої області, яка відображає структуру проекту 

презентації, виокремте потрібний слайд, а в області задач (права частина) вибираємо 

деякий шаблон  оформлення, підводимо до нього курсор миші, але клавішу миші не 

натискати, а натискаємо праву клавішу миші і в контекстному меню обираємо пункт: 

Применить к выделеным слайдам.  Зміниться фон тільки заданого слайду. 
3. Пункт другий застосуйте для всіх слайдів. 

4. Вище описаним методом застосуйте для декількох слайдів Цветовые 

схемы. 

5. Виокремлюємо перший слайд в структурі проекту, який зразу 

відобразиться в робочій області. Виокремте заголовок слайду (текст) і натисніть 

ПКМ. У контекстному меню виберіть пункт: Настройка анімації. Область задач 

зміниться. Відкрийте закладку Добавить ефект. Вибираємо Вход із списку. 

Вибираємо пункт Інші ефекти→Вылет→ ОК. 

6. Виокремте текст (заголовок) другого слайду і застосуйте ефект Вход / 

Ромб. 

7.  Виокремте текст (заголовок) третього слайду і застосуйте ефект Вход / 

Шашки. 

8. Зверніть увагу, що на робочій області з’явиться квадратики з   числами. 

Це означає порядковий номер дії над об’єктам в області задач. 

9. Натисніть закладку Просмотр . 

10. Вставте новий слайд. Для цього виокремте слайд після якого має бути 

створено новий слайд: Вставка / Создать слайд. Застосуйте розмітку для 

слайду Заголовок і чотири об’єкти. Вставте електронну таблицю, 

діаграму, фотографію, картинку. Для кожного об’єкта окремо  застосуйте 

один ефект. 

11. Видаліть щойно створений слайд. Виокремте слайд на структурі 

проекту, натисніть П.К.М. і виберіть пункт – Удалить слайд, а потім 

поверніть видалений слайд. 

12. Змініть порядок розміщення слайдів. Для цього виокремте слайд і 

невідпускаючи Л.К.М. перетягніть його в потрібне місце. 

13. Розташуйте  слайди в логічній послідовності. 

14. Оформіть всі слайди на свій розсуд застосовуючи різні анімаційні 

ефекти для тексту та картинок. Для всіх слайдів додайте поточну дату і 

час Вставка / Дата и время 

15. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 

 
 



 74 

Лабораторно-практична робота 
 

Тема: Редагування та демонстрація презентації (2 год.) 
Мета:  навчитися задавати ефекти демонстрації,звуковий супровід, 

регулювати час демонстрації презентації  

Обладнання: комп’ютер,  програмне забезпечення, самовчитель. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрийте презентацію створену на попередньому занятті. 

2. Активізуйте перший слайд. Задайте для нього час демонстрації 10 

сек. Для цього виконайте наступну дію виберіть пункт меню Показ 

слайдов  / Смена слайдов. В області задач задайте тип анімації з яким 

буде здійснюватися зміна слайдів . 

3. Ввімкніть  Автопросмотр. Анімація буде демонструватися зразу 

при виборі її типу. 

4. Виберіть швидкість зміни слайдів. 

5. Виберіть (за бажанням) звуковий ефект, який буде супроводжувати 

зміну слайду. 

6. Задайте дію відносно зміни слайдів По щелчку або Автоматически 

после  і задайте необхідний час. 

7. Застосуйте дані налаштування для всіх слайдів презентації. 

Виконайте Применить ко всем слайдам 

8. Перегляньте, як виглядають вибрані Вами ефекти натиснувши кнопку 

Просмотр або Показ слайдов. 

9. Продемонструйте презентацію. Удоскональте її на свій смак, 

вставляючи рисунки, ефекти анімації, звуковий супровід.   

10
*
.  Вище описаним методом відрегулюйте час 

демонстрації кожного слайда окремо. 

 

11. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 

 

 

Висновки 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Знайомство з інтерфейсом програми (2 год.) 

Мета: ознайомитися з вікном  програми Adobe Photoshop. Розглянути  

інтерфейс та  основні   можливості програми 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити програму Adobe Photoshop (за допомогою ПУСК, ярлика на 

робочому столі, через контекстне меню). 

1. Розгляньте кнопку системного меню на рядку заголовку. 

2. Розгляньте рядок в якому є назва програми і назва документу та кнопки 

керування вікном. 

3. Розгляньте рядок головного меню (операційного меню). Пункти 

записати в зошит 

4. Розгляньте панель параметрів (атрибутів). 

5. Розгляньте рядок стану 

6. Розгляньте панель інструментів (ліворуч).  Кнопки деяких інструментів 

містять невеликі чорні трикутники в правому нижньому куті, якщо клацнути на 

такій кнопці і утримувати ліву клавішу миші натиснутою то відкриється панель , 

яка містить додаткові інструменти. Панель інструментів не закріплена за певним 

місцем і може  вільно переміщатися по екрану. 

7. Розгляньте робоче поле 

8. Розгляньте набір вікон з палітрами. Записати в зошит їх призначення. 

9. Описати вікно Adobe Photoshop. 

 

     
 

10. Закінчити роботу. Оформити висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з інструментами (2 год.) 

Мета: навчитися використовувати інструменти програми  Adobe 

Photoshop.  

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити програму Adobe Photoshop  

2. Відкрийте будь-яку фотографію. Проаналізуйте, які зміни можна 

внести, щоб досягти кращого зображення. 

3. Збережіть цей файл у форматі Photoshop (.PSD, .PDD). 

4. Виділіть будь-який фрагмент правильної прямокутної форми за 

допомогою інструмента  

5. Перемістіть виділений фрагмент в інше місце. Для цього 

поміняйте інструмент на  і помістіть курсор всередину 

виділеної області. Курсор набуде вигляду чорної стрілки, 

якщо утримувати п.к.м. і переміщати її то виділений 

об’єкт також переміщатиметься. На старому місці 

залишиться область фонового кольору. 

6.  За допомогою команди Трансформація з пункту меню 

Редагування застосуйте різні ефекти до виділеного 

фрагменту. 

7. Якщо деякі ефекти вам не сподобались можна їх відмінити 

за допомогою панелі Історія. 

8. За допомогою інструмента   виділіть фрагменти 

неправильної форми.  

9. Добавте текстовий заголовок до фотографії  та 

деформуйте напис  за допомогою інструменту . 

10. На панелі інструментів виберіть . Даний інструмент 

імітує рисування пензлем. Утримуючи п.к.м. намалюйте 

будь-яку лінію.  Для зміни товщини ліній клацніть на 

панелі атрибутів. Виберіть діаметр пензля та жорсткість. 

При значенні 0% - лінія буде з розмитими краями, при 

значенні 100% -  чіткі краї. Прогляньте список заготовок 

пензля. 

11. Виберіть інструмент олівець. Проробіть всі дії застосовані 

до пензля. 

12. Закінчити роботу. Оформити висновки 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема:  Коригування зображень (2 год.) 

Мета: навчитися коригувати зображення за допомогою автоматичних  

та ручних налаштувань програми  Adobe Photoshop.  

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 
 

Хід роботи 
 

1. Відкрити програму Adobe Photoshop  

2. Відкрийте будь-яку фотографію. Проаналізуйте, які зміни можна внести, 

щоб досягти кращого зображення. 

3. Для автоматичної корекції зображення виконайте команду 

Изображение / Корекция / Автоматическая цветовая корекция чи 

Автоматическая тоновая корекция  
4. Для освітлення чи затемнення зображення виберіть команду 

Изображение / Корекция / Кривые. Проекспериментуйте з 

переміщенням кривої на графіку 

5. Для зміни світла і тіні використайте команду Изображение / Корекция /  

Света / Тени. Проекспериментуйте з даними параметрами. 

6. Розглядаючи знімки зроблені різними  фотоапаратами можна помітити, 

що один апарат   робить знімки трошки синішими, другий - 

червонуватими і т.д. Для виправлення такого недоліку можна 

використати команду Изображение / Корекция / Фотофильтр. За 

допомогою повзунка змініть на власний смак загальний відтінок 

зображення (тон). 

7. У деяких випадках вищеперераховані способи корегування зображення 

не допомагають, оскільки неправильно виставлена «белая точка» і кадр 

майже залитий одним певним кольором. Таке зображення можна 

«врятувати» за допомогою команди Изображение / Корекция / 

Варианты.  

8. Для корегування ефекту «красные глаза» потрібно виконати наступні 

кроки: збільшіть зображення за допомогою інструменту  для більш 

зручної роботи; на панелі інструментів виберіть інструмент «красные 

глаза»  Змінюючи значення розміру зрачка і величини затемнення 

внесіть необхідні зміни у зображення. . За 

бажанням збережіть внесені зміни. 

9. Відкрийте будь-яке скановане зображення (або відскануйте фотографію) 

10. Виконайте ретушування фотографії (видалення подряпин, плям, слідів 

пилу та ін.) Фильтр / Шум / Пыль и царипины. Плавно змінюйте 

радіус до повного зникнення дефекту, а потім підвищуйте значення 

порогу до досягнення оптимального результату. При необхідності або 

для отримання  найкращого ефекту проробіть даний алгоритм декілька 

разів.  

11. Проекспериментуйте з різними фільтрами даного меню 

12. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з об’єктами (2 год.) 

Мета: розглянути  інтерфейс та  основні можливості програми 

CorelDraw. Засвоєння основних інструментальних засобів програми 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Теоретичні відомості 
 

Виконання майже всіх операцій в CorelDraw починається з виділення 

об’єктів. Команди програми застосовуються тільки для виділених об’єктів. При цьому 

можна виділяти як окремий об’єкт, так і декілька об’єктів, групу або допоміжний об’єкт 

групи. Для виділення об’єктів і застосування об’єктів і застосування до них 

інтерактивних трансформацій, використовується інструмент Pick. Існує два метода 

виділення об’єкта: клацнути на потрібному об’єкті або виділення об’єктів за допомогою 

рамки. За допомогою інструментів рисування можна зображувати як прості  

геометричні фігури, так і складні об’єкти неправильної чи довільної форми . 
 

Хід роботи 
 

1. Відкрити програму CorelDraw (за допомогою ПУСК, ярлика на 

робочому столі, через контекстне меню). 

2. Розгляньте  вікно програми та головне меню. 

3. Виберіть із блока інструментів інструмент Ellipse . 
 

.  

   4. Клацніть в тому місці робочої сторінки де має знаходитися Ellipse і 

перетягніть показчик миші по діагоналі. Якщо при цьому утримувати 

клавішу Ctrl або Shift можна будувати різні окружності.  

  5. Таким чином побудуйте прямокутник, многокутник, спіраль. 

  6. Розгляньте панель властивостей для кожної побудованої фігури. 

 
 7. Побудуйте об’єкти за власним бажанням. 

8. Закінчіть роботу, оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з кольором (2 год.) 

Мета: засвоєння основних інструментальних засобів програми CorelDraw. 

Навчитися використовувати кольорову палітру  

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

.Хід роботи 
 

1. Завантажте програму CorelDraw  

2. Відкрийте Рисинок створений на попередньому занятті. 

3. Виділіть еліпс за допомогою інструмента Pick. Клацніть на інструменті  

 Заливка (Fill) та відкрийте додаткове меню. Виберіть Однорідна 

заливка  

4. Виділіть еліпс і клацніть на 

одному з кольорів екранної 

палітри. За допомогою 

інструменту інтер-активна 

прозорість  змініть баланс 

заливки об’єкту. 

5. За допомогою інструменту 

Інтерактивний контур та 

Інтерактивна прозорість 

створіть об’єкти за зразком. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Поекспериментуйте з кольоровою палітрою для створених 

геометричних фігур. 

7.  Закінчіть роботу,  оформіть висновки 
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Лабораторно-практична робота 

 

Тема:  Робота з текстом (2 год.) 

Мета: засвоєння основних інструментальних засобів програми CorelDraw.  

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

 

Теоретичні відомості 
 

Фігурний і простий текст CorelDraw відображає по-різному. Простий 

текст візуалізується у вигляді блока текста, а фігурний – розбивається на 

окремі об’єкти. Простий текст можна перетворити у фігурний. До фігурного 

тексту можна застосовувати різні спец ефекти. 

CorelDraw підтримує всі властиві текстовим редакторам функції: 

форматування, обгортання об’єкта текстом, створення колонок, створення 

маркованих списків, буквиці таін. 

 

Хід роботи 

 

1. Відкрити програму CorelDraw.  

2. Клацніть на панелі інструментів  - інструмент текст . 

3. Клацніть у робочій області, тим самим відмітивши місце вставки 

тексту. 

4. Введіть деякий 

текст або 

відкрийте текст 

ЛПР «Введення 

та редагування 

тексту» та 

скопіюйте його 

в CorelDraw. 

5. Відкрийте  

меню Текст і 

ознайомтеся з 

пунктами. 

6.Поекспериментуйте з форматуванням тексту. 

 

7. Закінчіть роботу. Оформіть висновки. 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема:  Фотомонтаж (2 год.) 

Мета: розглянути найпростіші способи  фотомонтажу за допомогою 

програми Adobe Photoshop та вміти виконувати фотомонтажні 

роботи 

Обладнання: комп’ютери, опорний конспект, унаочнення. 

Хід роботи 

 

1. Відкрити програму  Adobe Photoshop 

2. Відкрийте будь-який файл, що містить фотографію (бажано з 

портретом) 

3. Збережіть цей файл у форматі Adobe Photoshop. Виконайте команду 

Файл/ Сохранить как / задайте нову назву файлу наприклад Фото-проба, а у полі 

Формат виберіть формат Photoshop(*.PSD, *.PDD) 

4. Усуньте недоліки, (за бажанням) 

скориставшись інструкціями до 

ЛПР «Коригування зображень» 

5. Створіть новий файл. Виконайте 

команду Файл / Новый і введіть 

запро-поновані параметри → 

6. Задайте градієнту заливку 

для нового файлу 

(Фотомонтаж). 
Клацніть на кнопці Создает новый 

корректирующий слой или слой-

заливку, яка розташована внизу 

палітри Слои виберіть пункт 

Градиент. Виберіть один із запропонованих градієнтів. Збережіть внесені зміни. 

7. Відкрийте файл Фото-проба або скористайтеся пунктом меню Окно. 

8. Воокремте зображення портрету по контуру. Збільшіть необхідну 

частину зображення (за допомогою Лупи та п.к.м.) та скористайтеся 

інструментом групи Ласо у стандартному режимі.  

9. Скопіюйте виокремлену частину в буфер обміну або натисніть к.к. 

Ctrl+С. Перейдіть до файлу Фотомонтаж та вставте в нього вміст буфера 

обміну або натисніть Ctrl+V. Виокремлений фрагмент буде вставлений в новий 

прошарок. Якщо межі зображення виокремлені неакуратно то вилучіть зайві 

частини за допомогою інструмента Ластик. 

10.  Задайте потрібні розміри та розташування портрету. Якщо вставлене 

зображення незадовільняє розмірами або місцем розташування, виокремте його 

натисніть п.к.м. і виберіть Свободное трансформирование. Змініть розміри, 

поверніть або перемістіть об’єкт і натисніть клавішу вводу. 

11.  Об'єднайте прошарки. Збережіть зміни.  

12
*
. Створіть файл з власним зображенням на фоні пейзажу, річки та ін. 

13. Оформіть  висновки 
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Лабораторно-практична робота 
 

Тема:  Відеомонтаж (2 год.) 

Мета: розглянути найпростіший спосіб відеомонтажу (об’єднання 

декількох кліпів) 

Обладнання: комп’ютери,  унаочнення, програмне забезпечення  
 

Теоретичні відомості 
Можна використовувати програму  Windows Movie Maker для запису аудіо і відео на 

комп’ютер з відеокамери, веб-камери або іншого відеоджерела, а потім використовувати 

записаний зміст в фільмах. Можна також імпортувати існуючі аудіо- і відеодані в 

програму Windows Movie Maker, щоб використовувати в створюваному фільмі. Після 

виконання змін аудіо- і відеозмісту, задання ефектів та відоепереходів в даній програмі 

можна створити готовий фільм. 

Існує декілька варіантів монтажа кліпів. 
 Розділення кліпа.  

 Об’єднання кліпів.  

 Монтаж кліпа.  

 Створення кліпів.  
 

Хід роботи 
 

1. Відкрити програму Windows Movie Maker (за допомогою меню Пуск, 

ярлика на робочому столі, через контекстне меню). 

2. Вибираємо пункт меню Файл / Создать проект 

3. Вибираємо пункт  меню Файл / Импортировать проект  і 

вибираємо необхідні відео файли. 

4. Вибираємо пункт меню Сервис / Видеопереходы. Переміщуємо на 

Панель содержимого потрібний відеоперехід.  

5. Поекспериментуйте з відеоефектами з меню Сервис / Видеоефект 

6. Збережіть створений фільм і виконайте команду Файл / Сохранить 

файл фильма 

 
7. Поесприментуйте з створенням фільмів використовуючи різні відео 

переходи та відеоефекти. 

8. Закінчіть роботу. Оформіть висновки 
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