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ВВССТТУУПП  

Інформатика – це фундаментальна природнича наука, що 
вивчає структуру й загальні властивості інформації, а також 
питання, пов’язані з процесами збору, зберігання, пошуку, передачі, 
переробки, перетворення й використання інформації в різних сферах 
людської діяльності за допомогою засобів обчислювальної й 
організаційної техніки. 

Під інформацією (від лат. informatio – роз’яснення, виклад) 
спочатку сприймали відомості, передані людьми усним, письмовим 
або іншим способом за допомогою умовних сигналів, технічних 
засобів і т.п. Із середини XX століття інформація є загальнонауковим 
поняттям, що включає в себе: обмін відомостями між людьми, 
людиною й автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигналами у 
тваринному й рослинному світі; передачу ознак від комірки до 
комірки, від організму до організму і т.д. Інформацію можна 
визначити також як сукупність відомостей, що зменшують ступінь 
невизначеності знання про конкретні події, процеси, явища й т.п.  

Залежно від сфери використання інформація може бути 
економічною, технічною, генетичною і т.д. 

Під економічною інформацією слід розуміти інформацію, що 
характеризує виробничі відносини в суспільстві. 

До неї відносяться відомості економічного характеру про процеси 
виробництва, матеріальні ресурси, процеси керування виробництвом, 
фінансові процеси, що циркулюють в економічній системі. 

Економічною інформатикою називається наука, що вивчає 
методи автоматизованої обробки економічної інформації за 
допомогою засобів обчислювальної та організаційної техніки.  

Предметом економічної інформатики є: технологія й етапи 
розробки систем автоматизованої обробки економічної інформації й 
обґрунтування доцільності такої обробки, функціональний аналіз 
предметної області, алгоритмічне представлення завдання та його 
програмна реалізація.  

Із сучасної точки зору інформатику можна розглядати і як науку, 
і як прикладну дисципліну, і як галузь народного господарства. 

Інформатика як наука 
Інформатика як фундаментальна наукова дисципліна розглядає 

наступні поняття: 
• інформація й інформаційні ресурси; 
• технічні засоби обробки інформації; 
• інформаційні технології; 
• інформаційні системи. 
Інформатика як прикладна дисципліна 
Інформатика історично виникла й розвивалася як природна 

дисципліна, до складу якої входила розробка: 
• методів і правил раціонального проектування пристроїв і 

систем обробки інформації; 
• технології використання цих пристроїв і систем для рішення 

наукових і практичних завдань; 
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• методів взаємодії людини із цими пристроями й системами. 
Навчальний курс “Інформатика” орієнтований на те, щоб у 

результаті його освоєння: 
• сформувати в студента фундамент сучасної інформаційної 

культури;  
• забезпечити стійкі навички роботи на персональному 

комп’ютері в умовах локальних і глобальних обчислювальних мереж і 
систем телекомунікацій, нових інформаційних технологій в 
економічній діяльності; 

• освоїти основи сучасної методології розробки комп’ютерних 
інформаційних систем і практичної реалізації її основних елементів з 
використанням персональних комп’ютерів і типових програмних 
продуктів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
• мати уяву про національні і світові інформаційні ресурси, як 

складові економічної категорії; 
• знати основи нових інформаційних технологій та їх вплив на 

успіх у бізнесі; 
• знати сучасний стан і напрямки розвитку комп’ютерної техніки 

та програмних засобів; 
• володіти основами автоматизації рішення економічних задач; 
• впевнено працювати на персональному комп’ютері у якості 

кінцевого користувача інформаційних систем; 
• знати основи створення інформаційних систем і використання 

передових інформаційних технологій переробки інформації, у т.ч. 
уміти працювати із програмними засобами, що відповідають сучасним 
вимогам світового ринку програмних продуктів; 

• мати уяву про роботу в локальній і глобальній комп’ютерних 
мережах, мати навички роботи з електронною поштою, 
телеконференціями, електронною дошкою оголошень, засобами 
створення електронного офісу; 

• знати найбільш важливі інформаційні ресурси, програмні 
засоби інформаційного пошуку, а також економічні й правові основи 
використання інформаційних ресурсів. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  11..    
ООППЕЕРРААЦЦІІЙЙННАА  ССИИССТТЕЕММАА  WWIINNDDOOWWSS  

1. 1. НАСТРОЮВАННЯ СЕРЕДОВИЩА WINDOWS 
Рабочий стол 
Рабочий стол Windows можна побачити на рис. 1. Після 

завантаження Windows більшу частину екрана займає так званий 
Рабочий стол, причому він виглядає так само, як поверхня звичайного 
стола. На ньому можна "розкласти" потрібні документи, програми 
(додатки) у вигляді ярликів (значків). Настроювання Рабочего стола 
включає в себе розміщення на столі ярликів для найбільш часто 
використовуваних додатків, документів і принтерів, а також зміну 
параметрів фону стола, малюнків заставок і інші дії. Запуск програми, 
позначеної ярликом, змінюється встановленням на нього покажчика 
миші й подвійним клацанням її лівої кнопки. Розглянемо основні 
елементи Рабочего стола. 

 
Рис.1. Рабочий стол Windows з головним меню програм 
Кнопка Пуск і Панель задач 
У нижній (інколи, можливо, і в іншому місці) частині Рабочего 

стола знаходиться Панель задач. Вона містить кнопку [Пуск], що 
призначена для відкриття Главного меню, швидкого запуску програм і 
пошуку файлів, а також забезпечує доступ до довідки. 

При відкритті програми, документа або вікна на Панели задач 
з’являється кнопка, яка відповідає відкритому вікну. Натискання цієї 
кнопки дозволяє швидко перейти в обране вікно. 
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Мой компьютер 
Мой компьютер представляє на Рабочем столе системну папку, 

у якій відображається зміст комп’ютера цілком. Щоб переглянути 
папки й файли, що знаходяться у вікні [Мой компьютер], треба двічі 
клацнути по системній папці Мой компьютер. 

Папки 
Всі документи й програми зберігаються в папках, структуру яких 

можна переглянути за допомогою системної папки Мой компьютер 
або програми Проводник Windows. Число рівнів вкладення папок 
практично не обмежено. 

Файли 
У файлах може знаходитися текстова інформація, графіка, 

числові дані, програмні модулі (додатки). В Windows імена файлів 
створюються за наступними правилами: 

• в імені файлу (або папки) можна використовувати максимум 
256 символів; 

• можна використовувати імена, розділені крапками, наприклад 
Факультет. Курс. Група. Прізвище. txt; 

• імена можуть містити пробіли, але не можуть включати 
наступні символи: ? \ * " [ ]: 

• Windows запам’ятовує, у якому регістрі, верхньому або 
нижньому, набрані символи, але не розрізняє регістра символів при 
порівнянні імен файлів. Наприклад, файли Іванов.txt і ІВАНОВ.txt 
будуть розглядатися як один і той же файл; 

• при пошуку й перегляді списку файлів у їхніх іменах можна 
використовувати наступні символи: * і ? (використовуються для 
формування маски файлів для пошуку). * замінює будь-яку 
послідовність будь-яких символів, ? замінює один будь-який символ. 

Контекстні меню (меню об’єктів) 
Натискання правої кнопки миші відкриває контекстне меню 

об’єкта, в області якого перебуває покажчик миші. Це меню містить 
основний набір команд для роботи з даним об’єктом. Наприклад, для 
будь-якого файлу в цьому меню присутні команди відкриття, 
копіювання й видалення. На рис. 2. зображено контекстне меню 
настроювання Рабочего стола, що з’являється, якщо на ньому 
клацнути один раз правою кнопкою миші. 
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Рис.2. Рабочий стол Windows з контекстним меню 

Корзина 
Корзина – це спеціальна системна папка, значок якої перебуває на 

Рабочем столе. В неї поміщуються видалені файли. Будь-який файл 
можна відновити на тому місці, на якому він був перед видаленням, 
або в будь-якому іншому місці. Файл безповоротно губиться, якщо він 
видаляється з Корзины. Видалити всі файли з Корзины можна, 
виконавши команду Очистить корзину. Надмірно заповнена Корзина 
може привести до нестачі дискової пам’яті. 

1. 1. 1. Лабораторна робота №1 
 Настроювання середовища WINDOWS 

Контрольне завдання 
Прочитайте уважно наведене нижче контрольне завдання. Далі 

під заголовком Технологія роботи в покроковому варіанті наведене 
розв’язання поставлених завдань. 

Увага! Перед тим як повертати всі внесені зміни до первісного стану 
(настроювання зовнішнього вигляду робочого столу, миші, клавіатури, створених 
ярликів), покажіть результати роботи викладачеві. 

1. Встановіть необхідні характеристики дисплея: колірну гаму, 
роздільну здатність екрану, розмір екранного шрифту. 

2. Настройте необхідні параметри клавіатури: інтервал перед 
початком повтору символів, швидкість повтору, швидкість мерехтіння 
курсору. 

3. Настройте клавіші перемикання мови клавіатури. 
4. Настройте роботу миші: роботу кнопок, покажчик курсору, 

характеристики переміщення. 

MAMA
Машинописный текст
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5. Настройте звукові сигнали для подій: запуск Windows, вихід 
з Windows, критична помилка, спливаюче меню, відкриття програми, 
закриття програми. 

6. Розмістіть значки, що перебувають на Рабочем столе, у 
довільному порядку. За допомогою контекстного меню Рабочего 
стола впорядкуйте їхнє розміщення. 

7. Перевірте правильність встановлення дати й часу. 
8. У Главном меню Пуск, Программы, Стандартные 

(аналогічно рис. 1) запустіть на виконання дві програми (на вибір). 
Розгорніть обидві програми на весь екран (каскадом, ліворуч 
праворуч, зверху вниз). Згорніть вікно однієї із програм, а вікно другої 
відновіть до первісного розміру кнопкою [Восстановить]. Змініть за 
допомогою миші розміри вікна. Закрийте відкриті програми. 

9. Запустіть додаток на вашому робочому диску. Створіть ярлик 
для цієї програми й помістіть його на Рабочий стол. Запустіть 
програму за допомогою створеного ярлика. Видаліть створений ярлик 
по закінченню роботи. Помістіть програму-додаток у меню 
Программы. Запустіть програму з Главного меню. Видаліть програму-
додаток з меню Программы. 

10. Знайдіть у довідковій системі Windows три терміни, 
наприклад мультимедиа, настройка Главного меню, прокрутка. 
Скопіюйте по черзі їхній опис і помістіть зведений текст у файл 
Довідка.txt за допомогою програми-редактора Блокнот. Попередньо 
вивчіть меню Справка програми Блокнот. 

 
Рис. 3. Закладка настроювання параметрів фону Рабочего стола 
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Рис. 4. Закладка настроювання параметрів заставки Рабочего 

стола 

 
Рис. 5. Закладка настроювання оформлення Рабочего стола 
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Рис. 6. Закладка настроювання інших параметрів Рабочего стола 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для зміни характеристик екрана дисплея скористайтеся 

діалоговим вікном „Свойства: Экран” (рис. 6). Для цього: 
• виконайте команду Пуск, Настройка, Панель управления й 

двічі клацніть по значку Экран або викличте контекстне меню 
Рабочего стола, відкрийте меню Свойства й клацніть на вкладці 
Параметры; 

• для того щоб встановити ширину колірного ряду, клацніть по 
стрілці, спрямованій вниз, у полі „Качество цветопередачи”. Якщо 
ви виберете велику кількість кольорів, швидкодія системи незначно 
знизиться; 

• для того щоб підібрати роздільну здатність монітора, 
перемістіть повзунок Разрешение экрана у вкладці Параметры. При 
високій роздільній здатності ви зможете бачити на екрані більшу 
кількість вікон, хоча вони будуть меншого розміру, що може 
ускладнити читання тексту. Якщо ви встановите високу роздільну 
здатність дисплея, то, можливо, захочете вибрати збільшений шрифт у 
полі „Размер шрифта”; 

• для того щоб змінити розмір шрифту, оберіть вкладку 
Оформление та клацніть по стрілці, спрямованій вниз, у полі „Размер 
шрифта”, задавши зручний для вас розмір. 

Для впорядкування розміщення значків на Рабочем столе 
викличте контекстне меню. Для його виклику клацніть на вільному 
місці Рабочего стола правою кнопкою миші. 

Увага! Будь-який об’єкт Windows має контекстне меню. Команди 
контекстного меню Рабочего стола перераховані далі: Упорядочить значки; 
Обновить; Вставить; Вставить ярлык; Создать; Свойства. 
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Для установки нових властивостей інтерфейсу Рабочего стола в 
контекстному меню Рабочего стола оберіть команду Свойства й 
виконайте наступні дії: 

• встановіть закладку Рабочий стол. Виберіть фоновий 
візерунок і малюнок (див. рис. 3), використовуючи лінійки 
прокручування у відповідних вікнах закладки. Клацніть по кнопці 
[Применить]; 

• установіть закладку Заставка. Виберіть (див. рис. 4) бажану 
заставку, попередньо перегляньте її, клацнувши по кнопці 
[Просмотр], і встановіть необхідні параметри кнопкою [Параметры]. 
Встановіть часовий інтервал і, при необхідності, пароль; 

• установіть закладку Оформление (див. рис. 5). У вікні 
[Элемент] виберіть Рабочий стол, а у вікні [Схема] – схему 
оформлення, відмінну від стандартної. Змініть колір. Клацніть по 
кнопці [Применить]. 

• установіть закладку Параметры (див. рис. 6). У вікні 
[Область экрана] виберіть мишкою роздільну здатність, що 
відрізняється від установленої. Клацніть по кнопці [Применить] і 
відповідайте позитивно на всі виникаючі питання. 

2. Для управління параметрами клавіатури використовується 
вікно, що викликається командою Пуск, Настройка, Панель 
управления, Клавиатура (рис. 7). В ньому можна відрегулювати 
частоту мерехтіння курсору, швидкість введення символів і затримку 
перед початком повтору. 

Для настроювання параметрів клавіатури: 
• виконайте команду Пуск, Настройка, Панель управления й 

двічі клацніть по значку Клавиатура; 
• у діалоговому вікні „Свойства: Клавиатура” (рис. 7) 

установіть: 
• Задержка перед началом повтора. Для завдання часу, 

протягом якого ви повинні втримувати натиснутою 
клавішу на клавіатурі перед тим, як відповідний їй символ 
почне автоматично дублюватися на екрані, установіть 
повзунок між значеннями Длиннее й Короче; 

• Скорость повтора. Для зміни швидкості повторення 
символів при натиснутій клавіші клавіатури встановіть 
повзунок між значеннями Ниже й Выше; 

Увага! Для перевірки цих двох установок клацніть мишею в полі тексту на 
вкладці й утримуйте натиснутою яку-небудь клавішу на клавіатурі. 

• Частота мерцания курсора. Для зміни швидкості 
мерехтіння курсору встановіть повзунок на лінійці 
Частота мерцания курсора й переміщуйте його вправо 
або вліво. 
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Рис. 7. Закладка настроювання параметрів клавіатури 

3. За допомогою меню Пуск, Настройка, Панель управления, 
Язык и региональные стандарты можна вказати країну проживання 
й регіональні стандарти (рис. 8), способи відображення чисел (рис. 9), 
грошових одиниць (рис. 10), часу (рис. 11) і дати (рис. 12). 

 
Рис. 8. Закладка настроювання регіональних параметрів 
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Рис. 9. Закладка настроювання відображення чисел 

 
Рис. 10. Закладка відображення грошових  величин 

 
Рис. 11. Закладка настроювання відображення часу 
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Рис. 12. Закладка настроювання параметрів відображення дати 

Також за допомогою вікна Язык и региональные стандарты 
можна настроїти клавіші переключення мови клавіатури. Для цього 
треба вибрати закладку Языки. Натиснувши кнопку [Подробнее...], 
викликаємо вікно Языки и службы текстового ввода, в якому 
встановлюємо всі необхідні параметри (див. рис. 13) 

 
Рис. 13. Закладка зміни мови клавіатури 

4. Для настроювання властивостей миші, виконайте команду 
Пуск, Настройка, Панель управления, Мышь. У діалоговому вікні, 
що з’явилося, є три закладки (рис. 14, 15 і 16).  

Для настроювання параметрів миші: 
• відкрийте папку Панель управления й двічі клацніть по значку 

Мышь; 
• у діалоговому вікні „Свойства: Мышь”, залежно від того, 

якою рукою ви бажаєте управляти мишею, виберіть перемикач 
Обменять назначение кнопок на вкладці Кнопки мыши (рис. 14). 
Настройте швидкість виконання подвійного клацання шляхом 
переміщення повзунка між значеннями Низкая й Высокая. Подвійним 
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клацанням в Области проверки перевірте нову швидкість 
спрацьовування подвійного клацання; 

 
Рис. 14. Закладка настроювання параметрів миші 

• відкрийте вкладку Указатели (рис. 9). Для зміни зовнішнього 
вигляду покажчика виконайте наступні дії: 

 
Рис. 15. Закладка настроювання параметрів миші 

• клацніть по покажчику, який хочете змінити; 
• клацніть по кнопці [Обзор] для пошуку нового покажчика. 

Покажчики зберігаються в спеціальних файлах з розширенням *.CUR; 
• після вибору нового зображення якого-небудь покажчика 

збережіть його для наступного використання, клацнувши по кнопці 
[Сохранить как...] і привласнивши йому нове ім’я. 

Увага! Для відновлення первісної схеми покажчиків Windows виберіть 
схему, що використовувалась за замовчуванням („Стандартная Windows”). 

• Відкрийте вкладку Параметры указателя (рис. 16). У вікні 
„Скорость перемещения указателя” пересувайте повзунок вліво 
або вправо для зміни швидкості, з якою покажчик переміщається 
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на екрані, коли ви рухаєте мишею по коврику. Для демонстрації 
виконаних змін клацніть по кнопці [Применить]; 

• для того щоб стежити за переміщенням покажчика, 
установіть прапорець Отображать след указателя мыши. 
Перемістіть повзунок до центру. Це приведе до появи "хвоста" з 
декількох покажчиків, які будуть переміщатися за курсором по мірі 
його переміщення по екрану. 

 
Рис. 16. Закладка настроювання параметрів миші 

5. В Windows дуже багатьом подіям, таким як відкриття або 
закриття програми, вікна, меню й т.д., можна привласнити звукові 
події. Настроювання відповідності звуків подіям здійснюється 
командою Пуск, Настройка, Панель управления, Звуки и 
аудиоустройства (рис. 17).  

 
Рис. 17. Закладка настроювання параметрів звукових схем 
Для встановлення звукових сигналів для подій: 
• відкрийте папку Панель управления й двічі клацніть по значку 

Звук; 
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• у вікні „Программные события” (рис. 17) виберіть необхідну 
системну подію: вихід з Windows, критична помилка, спливаюче 
меню, відкриття програми, закриття програми; 

• у вікні „Звуки” виберіть звуковий файл. Для прослуховування 
звуку клацніть по стрілці ліворуч від поля „Проба”; 

• після внесення змін у звукову схему клацніть по кнопці 
[Сохранить как...] і привласніть схемі нове ім’я; 

• після завершення редагування звукових сигналів для тих або 
інших подій клацніть по кнопці [ОК]. 

6. Для упорядкування значків на Рабочем столе потрібно 
скористатися контекстним меню Рабочего стола (див. рис. 2). 
Вибравши команду Упорядочить значки, можна вибрати потрібний 
спосіб упорядкування значків. Якщо не вибирати ніякий спосіб, то 
значки можна упорядковувати вручну, тобто розміщувати їх там, де 
зручно користувачеві. 

7. Для того щоб змінити дату й час на годинниках комп’ютера, 
скористайтеся командою Пуск, Настройка, Панель управления, 
Дата/Время: установіть правильні значення години, хвилини і 
секунди у полі під годинником. Зміна значень виконується за 
допомогою кнопок лічильника, розташованого праворуч від поля. 

Іншим способом викликати вікно зміни системного часу й дати 
можна подвійним клацанням на годиннику, розташованому у лівому 
нижньому куті панелі задач Рабочего стола. 

Увага! Системний час використовується для визначення моменту створення 
й зміни файлів. 

 
Рис. 18. Закладка настроювання часу й дати Windows 

8. Щоб запустити програму з головного меню, треба виконати 
команду Пуск, Программы, Стандартные та вибрати будь-яку 
програму. Так само можна запустити ще одну програму. 

Для того щоб упорядкувати розміщення відкритих вікон на 
Рабочем столе, скористайтеся контекстним меню Панели задач, опції 
якого дозволяють на Рабочем столе розмістити кілька вікон (на 
вибір), а також визначити особливості їх розміщення: каскадом, слева 
направо, сверху вниз. 

Увага! Команда Свойства відкриває керування меню Панели задач. 
Для перемикання програми в різні режими скористайтеся 

кнопками в правому верхньому куті вікна програми: [Свернуть], 
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[Развернуть], [Восстановить], [3акрыть]. Для регулювання розмірів 
вікна вручну підведіть до краю вікна покажчик миші, що 
перетвориться в маркер розтягування. Потім, утримуючи натиснутою 
ліву кнопку миші, перетягніть маркер у необхідне положення.  

Закрити програму можна одним зі способів: клацнувши по кнопці 
[3акрыть], виконавши команду Выход меню Файл, або натиснувши 
комбінацію клавіш [Alt]+[F4]. 

9. Розміщення ярлика на Рабочем столе здійснюється таким 
чином: 

• за допомогою програми Проводник або папки Мой 
компьютер виділіть об’єкт (файл, програму, папку, принтер або 
комп’ютер), для якого необхідно створити ярлик; 

• виберіть у меню Файл команду Создать ярлык або 
використовуйте контекстне меню; 

• перетягніть ярлик на Рабочий стол за допомогою миші; 
• для того щоб змінити параметри ярлика (наприклад, розмір 

вікна, що відкривається, або комбінацію клавіш, які 
використовуються для його відкриття), відкрийте за допомогою 
правої кнопки миші контекстне меню ярлика й виберіть у ньому 
команду Свойства; 

• для того, щоб видалити ярлик, перетягніть його в корзину, 
або використовуйте команду меню Удалить, або контекстне меню. 
На сам об’єкт видалення ярлика не впливає. 

10. Для розміщення програми в Главном меню або меню 
Программы: 

• клацніть по кнопці [Пуск] і виберіть у Главном меню пункт 
Настройка; 

• виберіть пункт Панель задач и меню „Пуск” і відкрийте 
вкладку Меню „Пуск”, клацніть по кнопці [Настроить], потім – по 
кнопці [Добавить], а потім – по кнопці [Обзор]; 

• знайдіть потрібну програму й двічі клацніть по ній; 
• клацніть по кнопці [Далее] і потім двічі клацніть по потрібній 

папці в структурі меню; 
• введіть у поле Имя нового ярлыка потрібне ім’я і клацніть по 

кнопці [Готово]; 
• при необхідності виберіть для програми значок, а потім 

клацніть по кнопці [Готово].  
Для видалення програми з Главного меню або меню Программы: 
• клацніть по кнопці [Пуск] і виберіть у Главном меню пункт 

Настройка; 
• виберіть пункт Панель задач и меню „Пуск” і відкрийте 

вкладку Меню „Пуск”; 
• клацніть по кнопці [Настроить], потім – по кнопці 

[Удалить], потім знайдіть у структурі меню програму, яку потрібно 
видалити; 

• для того щоб відкрити меню, клацніть розташований поруч із 
ним знак "+". Деякі меню, наприклад Стандартные, містять підменю. 
У цьому випадку, щоб добратися до потрібного пункту, необхідно 
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розгорнути всю структуру. Виділіть пункт меню, який потрібно 
видалити, й клацніть по кнопці [Удалить]; 

• виділіть програму й клацніть по кнопці [Удалить]. При 
цьому видаляється тільки ярлик, створений у меню. Сама програма 
залишається на диску. 

11. Для того щоб одержати доступ до довідкової системи, 
запустіть програму Справка и поддержка меню Пуск. Виберіть 
закладку Указатель. Знайдіть у вікні покажчика необхідний термін 
(мультимедиа) і клацніть по кнопці [Вывести]. Скопіюйте зміст 
довідки в буфер за допомогою опції контекстного меню Копировать. 
Запустіть програму-редактор Блокнот з Главного меню, виконавши 
команду Пуск, Программы, Стандартные, Блокнот. Помістіть 
скопійований матеріал у Блокнот, викликавши контекстне меню на 
порожньому місці робочої області та обравши команду Вставить. 
Таким же чином знайдіть два інших терміни. Збережіть відібраний 
матеріал за допомогою команди Файл, Сохранить. У діалоговому 
вікні введіть ім’я файлу (Довідка). 

1. 1. 2. Типове контрольне завдання 
НАСТРОЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМИ WINDOWS 

1. Установіть на робочому столі фоновий малюнок „Тюльпаны”, 
розташування – „Растянуть”. 
2. Установіть заставку „Метаморфозы”, з такими параметрами: 
расцветка – в клетку, смена цветов, две стороні, форма – пирамида. 
3. Установіть цветовую схему – „оливковая”. 
4. Установіть системну дату – 1 квітня 2010 року. 
5. Додайте слід середньої довжини до покажчика миші. 
6. Як регіональний параметр виберіть „Английский (США)”. 
7. Додайте „Немецкий” у розкладку шрифтів. 
8. Переконайтеся в тому, що всі Ваші дії виконані коректно. 
9. Покажіть результати роботи викладачеві. 
10. Поверніть системні настроювання в первісний стан. 
 

1. 2. ПРОГРАМА ПРОВОДНИК 
Програма Проводник Windows (далі Проводник) одночасно 

відображає як структуру вкладеності папок, що є на комп’ютері (їхню 
ієрархію), так і вміст виділеної папки. Це особливо зручно при 
копіюванні й переміщенні даних: досить відкрити папку, що містить 
потрібний файл, і перетягнути цей файл в іншу папку. 

Програма Проводник управляє файлами й забезпечує один з 
найбільш зручних способів перегляду файлової системи. У випадку 
коли потрібно відкрити, скопіювати, перемістити, видалити, 
перейменувати файли або папки, існує можливість або скористатися 
програмою Проводник, або працювати з папками й файлами 
безпосередньо на Рабочем столе. Основна перевага програми 
Проводник, у порівнянні з вікнами папок на Рабочем столе, полягає в 
тому, що в програмі Проводник можна одночасно працювати із 
вмістом правої панелі вікна й з усією структурою файлової системи 
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вашого комп’ютера – лівої панелі (рис. 19). Це значно полегшує 
копіювання файлів із правої панелі на логічний диск або в папки, що 
відображаються на лівій панелі. При цьому немає необхідності 
відкривати велику кількість вікон, як це довелося б робити на 
Рабочем столе. Найбільш зручним прийомом є відкриття двох вікон 
програми Проводник, впорядкованих по вертикалі або по горизонталі. 

Робота із програмою Проводник нічим не відрізняється від 
роботи з більшістю інших вікон і програм, за винятком того, що у 
користувача є можливість перегляду ієрархічної структури файлової 
системи. Можна клацнути правою кнопкою миші по якій-небудь папці 
й переглянути її меню або клацнути по будь-якому ярлику й 
перетягнути його з одного місця на інше. 

 
Рис. 19. Вікно програми Проводник 

При роботі із програмою Проводник необхідно освоїти наступні 
операції: запуск Проводника, перегляд каталогу диска, перегляд 
вмісту папок, розгортання й згортання папки, копіювання, 
переміщення й видалення папок, файлів і додатків, пошук папок, 
файлів і додатків, сортування об’єктів. 

1. 2. 1. Лабораторна робота №2 
Робота в програмі Проводник 

1. Запустіть програму Проводник одним з відомих вам способів. 
2. Виконайте з вікном програми Проводник (рис. 19) стандартні 

операції: 
• зменшення розмірів вікна; 
• переміщення вікна в межах Рабочого стола; 
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• зміна співвідношення власних панелей програми Проводник 
(панелей перегляду); 

• згортання вікна програми Проводник; 
• розгортання вікна програми Проводник; 
3. Вивчіть склад меню вікна Проводник. 
4. Ознайомтеся з назвами кнопок Панели инструментов, 

вказуючи по черзі покажчиком миші на кожну з них. Назви кнопок по 
черзі з’являються під кнопками Панели инструментов. 

5. Впорядкуйте об’єкти вікна за ім’ям, типом, розміром або 
датою. Знайдіть додаток Explorer.exe. 

6. Ознайомтеся зі змістом робочого логічного диску, 
переглянувши всі гілки на відповідній панелі програми Проводник, й 
одержіть інформацію про властивості логічного диска. 

7. Створіть одним зі способів у кореневому каталозі робочого 
диска папку Персональна. 

8. Скопіюйте папку й помістіть копію на Рабочий стол, 
використавши при цьому різні способи копіювання. 

9. Помістіть документ Довідка.txt (див. завдання лабораторної 
роботи №1) у папку Персональна. 

10. Перейменуйте копію папки на Рабочем столе (нове ім’я 
папки Персональна-Копія). 

11. Перемістіть перейменовану папку з Рабочего стола на 
робочий диск, використавши при цьому різні способи переміщення. 

12. Відкрийте папку Персональна-Копія різними способами. 
13. Видаліть папку Персональна-Копія з робочого диску 

(перемістіть її в Корзину), використавши різні способи. 
14. Відновіть вилучений об’єкт і закрийте вікно Проводник. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Запуск програми Проводник можна виконати за допомогою: 
• кнопки [Пуск] (використовуйте контекстне меню); 
• папки Мой компьютер (використовуйте контекстне меню або 

команду Файл, Проводник); 
• каскадного меню Программы. 
2. Для виконання стандартних операцій із зображеним на рис. 19 

вікном програми Проводник використовуйте: 
• у правому верхньому куті вікна кнопки [Свернуть], 

[Развернуть], [Восстановить], [3акрыть]; 
• маркери розтягування (подвійна чорна стрілка, у яку 

перетворюється курсор при приміщенні його на границю вікна). 
Увага! Для створення „двовіконного режиму” програми Проводник двічі 

відкрийте цю програму, клацнувши правою кнопкою миші по Панели задач і 
вибравши опцію Сверху вниз або Слева направо. 

3. Встановіть покажчик миші на меню Файл, натисніть і 
відпустіть ліву кнопку миші. Ознайомтеся з командами меню Файл і 
переведіть покажчик миші на чергове меню. Запишіть основні 
команди меню Правка, Вид, Сервис. 

4. Викличте з меню Вид команду Панель инструментов 
(установіть прапорець). Ознайомтеся з командами Панели 
инструментов. 
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5. Виконайте сортування об’єктів за допомогою команди Вид, 
Упорядочить значки. Встановіть курсор на праву панель вікна 
програми Проводник. За допомогою команди Вид, Таблица 
перетворіть зовнішній вид панелі. Натисканням на підписах Имя, 
Размер, Тип можна відсортувати файли, відображені на цій панелі за 
відповідними властивостями.  

Для пошуку об’єкта натисніть кнопку [Поиск] панелі 
інструментів. У вікні, що з’явилося, натисніть кнопку [Файлы и 
папки], у полі Часть имени файла или имя файла целиком введіть ім’я 
файлу, який вам потрібно знайти (Explorer.exe). Після цього оберіть, 
де потрібно шукати файл. Якщо місце розташування (диск, папка) 
невідомі, то в полі Поиск в: доцільно вибрати Мой компьютер. Коли 
всі установки обрані, натисніть кнопку [Найти]. В правій частині 
вікна пошуку відображаються файли, які відповідають введеним 
параметрам пошуку. 

Для пошуку файлів можна використовувати додаткові параметри 
(тип файлу, розмір файлу, дату створення та зміни файлу та інші). 
Якщо потрібно знайти файли, які відповідають якимось загальним 
вимогам (наприклад, всі текстові файли), можна користуватися 
маскою файлів. Для створення маски використовують такі символи –  

* – заміняє будь-яку послідовність будь-яких символів; 
? – заміняє один будь-який символ. 
6. Для перегляду структури логічного диску треба встановити 

курсор на імені потрібного диску на лівій панелі вікна Проводник. 
Якщо диск або папка містить в своєму складі підпапки, то поруч з 
ім’ям диска або папки стоїть знак „+”. Натиснувши на нього, можна 
відобразити вкладену структуру. Якщо структура вже відкрита, то 
стоїть знак „–”. Якщо вкладень більше немає, то поруч з об’єктом 
ніяких знаків не відображається. Для одержання інформації про об’єкт 
використовуйте: 

• команду меню Файл, Свойства; 
• кнопку Панели инструментов [Свойства]; 
• контекстне меню об’єкта (праву кнопку миші). 

7. Для створення папки використовуйте наступні способи: 
• команду меню Файл, Создать; 
• контекстне меню (клацніть правою кнопкою миші в просторі 

правого вікна програми Проводник). 
Далі у меню треба вибрати пункт Папка. Потім треба ввести ім’я 

папки. 
8. Для копіювання використовуйте наступні способи: 
• команди меню Правка, Копировать, попередньо виділивши 

потрібний об’єкт (або об’єкти), та Правка, Вставить, перемістивши 
курсор в те місце, куди потрібно вставити об’єкт; 

• кнопки панелі керування програми Проводник [Копировать в 
буфер], [Вставить из буфера]; 

• контекстне меню (права кнопка миші); 
• метод перетаскування drag & drop (ліва кнопка миші при 

натиснутій клавіші [Ctrl]). Найбільше зручно виконується у 
двовіконному режимі. 
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Увага! Скасувати копіювання об’єкта можна командою меню Правка, 
Отменить копирование. 

9. Помістити об’єкт у папку можна будь-яким способом 
копіювання. В нашому випадку треба скопіювати в буфер файл 
Довідка.txt, потім перейти в папку Персональна і в неї вставити файл. 

10. Для перейменування використовуйте наступні способи, 
попередньо виділивши потрібний об’єкт: 

• команду меню Файл, Переименовать; 
• контекстне меню (права кнопка миші). 
11. Для переміщення використовуйте наступні способи, 

попередньо виділивши потрібний об’єкт: 
• команди меню Правка, Вырезать і Правка, Вставить; 
• кнопки панелі керування програми Проводник [Вырезать в 

буфер], [Вставить из буфера]; 
• контекстне меню (права кнопка миші); 
• метод перетаскування drag & drop (ліва кнопка миші). 
Увага! Скасувати переміщення об’єкта можна командою меню Правка, 

Отменить перемещение. 
12. Щоб відкрити папку, встановіть курсор на імені папки, 

використовуйте: 
• подвійне клацання лівої кнопки; 
• клавішу [Enter]; 
• команду меню Файл, Открыть; 
• контекстне меню (праву кнопку миші). 
13. Щоб видалити об’єкт (викинути в Корзину), виділіть файл, 

потім використовуйте: 
• клавішу [Delete]; 
• команду меню Файл, Удалить; 
• кнопку Панелі інструментів [Удалить]; 
• контекстне меню (праву кнопку миші). 
Увага! Скасувати видалення об’єкта можна командою меню Правка, 

Отменить удаление. Для того щоб видалити об’єкт остаточно, під час видалення 
утримуйте натиснутою клавішу [Shift]. 

14. Для відновлення вилученого об’єкта (викинутого в кошик) 
запустіть ярлик Корзина, розташований на Робочому столі. Виділіть 
потрібний файл і далі одним із наведених нижче способів відновіть 
файл: 

• командою меню Файл, Восстановить; 
• командою меню Правка, Отменить удаление; 
• через контекстне меню (за допомогою правої кнопки миші). 
Увага! При копіюванні, переміщенні, видаленні папки або файлу значок 

обраного об’єкта повинен бути активізований. Якщо задана команда виконується 
за допомогою контекстного меню, курсор повинен розташовуватися в області 
значка обраного об’єкта. 

1. 2. 2. Типове контрольне завдання 
РОБОТА З ОБ’ЄКТАМИ WINDOWS 

1. На відкритому для запису диску створіть папку з назвою Вашої 
групи. 
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2. У папці з назвою Вашої групи створіть папку з назвою 
„Інформатика”. 
3. Знайдіть на Вашому комп’ютері й скопіюйте в папку 
„Інформатика” декілька файлів з розширенням ЕХЕ, загальним 
обсягом ≈300 КВ. 
4. У поточній папці „Інформатика” упорядкуйте назви файлів за 
абеткою. 
5. У папці „Інформатика” створіть ярлик до програми explorer.exe, 
назвавши його „Оглядач”. 
6. Скориставшись довідковою системою WINDOWS, здійсніть 
пошук інформації про Інтернет-оглядач. 
7. Створіть у папці з назвою Вашої групи текстовий файл, куди 
скопіюйте знайдену в пункті 6 інформацію. Збережіть отриманий 
файл із назвою „Довідка”. 
8. Зробіть копію файлу „Довідка” у папку „Інформатика”, 
перейменувавши його в „Інтернет-оглядач”. 
9. Оцініть, скільки місця на диску займає папка з назвою Вашої 
групи. 
10. Переконавшись, що виконані Вами дії коректні, покажіть 
результат Вашої роботи викладачу. 
11. Видаліть в корзину створені Вами об’єкти. 
12. Очистіть корзину. 
 

1. 3. РОБОТА З ДИСКАМИ, ПАПКАМИ І ФАЙЛАМИ В 
СЕРЕДОВИЩІ TOTAL COMMANDER 

Існують програми, які служать не для отримання якого-небудь 
конкретного результату, а покликані тільки полегшити роботу з 
іншими програмами. Ці програми називають файловими 
менеджерами. 

Всі ці програми призначені для виконання різних дій з дисками, 
папками (папки також називають директоріями, каталогами) і 
файлами: 

− наочно і повно відображати вміст дисків, папок, файлів з їх 
різними характеристиками; 

− відображати дерево каталогів на диску з можливістю переходу в 
потрібний каталог за допомогою вибору його на цьому дереві, а також 
створення, переміщення, перейменування і видалення каталогів; 

− просто, зручно і наочно копіювати, перейменовувати, 
переміщувати і видаляти файли (як по одному так і декілька 
одночасно); 

− виконувати команди в режимі емуляції (імітації) роботи в MS 
DOS; 

− змінювати атрибути (характеристики і властивості) папок і 
файлів; 

− виконувати стандартні дії (перегляд вмісту, запуск на 
виконання) для файлів різних типів; 
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− архівувати інформацію (папки і файли) для наступного 
зберігання і копіювання в об’єктах меншого розміру, виконувати різні 
операції з архівами і багато що інше. 

Однією з таких програм є програма Total Commander (TC). 
Total Commander – є файловим менеджером Windows, подібно 

Проводнику. 
З іншого боку Total Commander – це сучасний аналог Norton 

Commander в Windows, який успадкував і зберіг простоту 
використання, надійність і зручності в роботі від Norton Commander, 
але в той же час отримав сучасний інтерфейс і багато можливостей з 
індивідуальної настройки під вимоги конкретного користувача. 

Total Commander (раніше WinCmd) – файловий диспетчер для 
Windows на зразок Проводника Windows. Однак Total Commander 
використовує інший підхід: у нього дві постійних панелі, розташовані 
поруч, як у добре відомій DOS-оболонці (NC). 

 
Рис. 20. Зовнішній вигляд екрана Total Commander 

От деякі основні характеристики Total Commander: 
- Функції клавіатури, близькі до оригіналу (NC для DOS). 
- Підтримка Drag&Drop за допомогою миші. 
- Розширене копіювання, переміщення, перейменування й 

видалення елементів файлової структури (допускається видалення 
непустих каталогів). 

- Робота з архівами так само, як з підкаталогами. Можна легко 
копіювати файли в архів і з нього. Відповідна програма-архіватор 
викликається автоматично. Підтримуються PKZIP, ARJ, LHA, RAR, 
UC2, ACE, TAR, GZ й TGZ. 

- Меню "Запуск" (команди, сформовані користувачем) для 
розміщення в меню, що випадає, часто використовуваних вами DOS- 
або Windows-програм. Поточний каталог й/або файл під курсором 
може бути переданий додатку. 
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- Командний рядок для простого запуску програм з параметрами, 
для цього треба просто набрати ім’я програми або натиснути 
[Ctrl+Enter] або [Ctrl+Shift+Enter] для додавання файлу під курсором 
у командний рядок. 

- Розширений пошук файлів, включаючи пошук тексту в будь-
яких файлах, у т.ч. на декількох дисках. 

- Вбудований переглядач файлів ([F3] або [Alt+F3]) для 
перегляду файлів будь-якого розміру в шістнадцятирічному, 
двійковому або текстовому форматі з використанням набору символів 
ASCII (DOS) або ANSI (Windows). Ширину рядка й розмір шрифту 
тепер можна настроювати. 

- Внутрішній розпаковщик від Info-Zip, що дозволяє 
розпаковувати архіви ZIP без виклику зовнішньої програми. 

- Настроювана панель інструментів із кнопками для запуску 
зовнішніх програм або внутрішніх команд меню. 

-  Головне меню, що можна настроювати. 
- Внутрішні розпаковщики для форматів ZIP, ARJ, LZH, GZ, TAR, 

RAR й ACE. 
- Внутрішній ZIP-пакувальник. 
Заголовок вікна – стандартний елемент вікна, що містить 

піктограму і назву додатку (програми), кнопки управління виглядом 
вікна і станом програми. 

Головне меню – містить команди (опції головного меню), 
всередині яких в свою чергу містяться підкоманди. 

Панель інструментів – містить кнопки, відповідні командам і 
підкомандами Головного меню. Вміст панелі (кількість, 
функціональне призначення і піктограми кнопок) можу бути 
встановлений або змінений користувачем, тому може відрізнятися на 
кожному комп’ютері. 

Кнопки дисків – призначені для вибору дисків на відповідній 
(правій або лівій) панелі натисненням миші. 

Вікно вибору дисків – натисненням миші розкривається список 
дисків, далі можна виконати вибір диска. 

Назва поточного каталогу – інформує користувача про те, який 
диск, каталог (або підкаталог) на відповідній панелі є поточним 
(робочим). 

Праве і ліве вікно (область) – вказує список об’єктів (файлів і 
папок), що знаходяться всередині даного об’єкта (каталогу). 

Рядок стану – відображає кількість файлів (підкаталогів) в 
каталозі, їх розмір, а у разі вибору об’єктів – розмір і кількість 
вибраних (відмічених) об’єктів. 

Командний рядок – призначений для набору і виконання (при 
необхідності) команд MS DOS. 

Кнопки функціональних клавіш – наведено підказки по 
відповідних клавішах, натиснення кнопки викликає ту ж дію, що і 
натиснення відповідної клавіші (табл. 1). 

Якщо Total Commander активний, значна частина введення із 
клавіатури направляється в командний рядок. 
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Робота з дисками, папками (каталогами) і файлами 
Одні і ті ж дії можна виконати декількома різними способами. 

Зокрема, можна користуватися тільки клавішами управління курсором 
і функціональними клавішами. При виборі і операціях з об’єктами 
(файлами і папками) можна користуватися лише кнопками миші, а 
також використовувати панель інструментів і команди (з 
підкомандами) Головного меню. Розглянемо деякі приклади дій, що 
часто виконуються. 

Перехід з диска на диск з використанням клавіш управління 
курсором здійснюється натисненням [Alt+F1] – для лівої панелі, і 
командою [Alt+F2] – для правої панелі. При цьому буде виведене 
вікно зі списком допустимих дисків. Далі клавішами управління 
курсором вибирається ім’я потрібного диска і натискається [Enter]. 
Внаслідок виконаних дій на екрані з’явиться зміст каталогу на 
вибраному диску. Переміщенням курсору за допомогою [Tab] можна 
виділити зображене зверху ім’я каталогу, визначаючи тим самим його 
і вказаний диск як поточний. 

Таблиця 1 
Призначення функціональних клавіш 
Клавіатурні сполучення Total Commander 

Клавіша Дія 
Файлові панелі 

F1 Допомога 
F2 Обновити вміст панелі (те ж, що й CTRL+R) 
F3 Переглянути файли (спосіб й об’єкти перегляду задаються 

в настроюваннях). 
F4 Редагувати файли. 
F5 Копіювати файли 
F6 Перейменувати/перемістити файли 
F7 Створити каталог 
F8 Видалити файли (те ж, що й DEL) 
F9 Активізувати меню над поточною панеллю (відповідно, 

крайнє ліве або крайнє праве) 
F10 Активізувати крайнє ліве меню / Вийти з меню 

 
Ті ж дії можна виконати мишею: натисненням миші 

розкривається список дисків, далі можна виконати вибір диска. 
Перехід між панелями виконується також натисненням миші по 
відповідній панелі. 

Увійти в існуючий каталог можна, навівши на нього стрілками 
управління курсором курсорну смужку і натиснувши [Enter] або 
навівши покажчик миші на ім’я необхідного каталогу і зробивши 
подвійне натиснення лівою кнопкою миші. 

Вийти з каталогу (в каталог більш високого рівня або 
безпосередньо на диск) можна, встановивши стрілками управління 
курсором курсорну смужку в перший рядок (що містить дві крапки) і 
натиснувши [Enter] або підвівши покажчик миші на вказаний вище 
об’єкт і зробивши подвійне натиснення лівою кнопкою миші. 

Створення папки (каталогу). Каталог створюється на 
активному диску в головному каталозі або підкаталозі, що досягається 
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переміщенням курсору на відповідну панель і потрібний каталог. 
Після натиснення клавіші [F7] у вікні, що з’явилося, треба указати 
ім’я каталогу (папки), що створюється, і натиснути клавішу [Enter] 
або клацнути мишею на кнопці [ОК]. 

Для видалення (знищення) папки (каталогу) необхідно вибрати 
об’єкт (стрілками управління курсором або натисненням миші навести 
курсорну смужку на папку або каталог) і натиснути [F8]. На запит про 
підтвердження видалення натиснути [Enter]. 

Для створення нового файлу (текстового) в якому-небудь 
каталозі треба перейти в необхідний каталог (увійти в нього), 
натиснути [Shift+F4], у вікні, що з’явилося, набрати ім’я файлу, 
натиснути [Enter]. Після появи вікна з повідомленням про те, що 
такого файлу ще не існує, необхідно натиснути [Enter]. 

Для копіювання файлу треба на одній з панелей встановити 
диск і папку, куди треба скопіювати файл. Потім на іншій панелі 
встановити папку, де знаходиться файл (або їх група), що копіюється, 
помітити (вибрати) файл (або групу) і натиснути [F5]. Після появи 
інформаційного вікна необхідно натиснути [Enter]. 

Для вибору файлу треба навести на нього стрілками управління 
курсором курсорну смужку або підвести покажчик миші на ім’я файлу 
і зробити натиснення мишею, якщо необхідно вибрати декілька 
файлів відразу (групу) – вибрати кожний файл і для кожного 
натиснути [Insert] – при цьому кожний вибраний файл буде 
відмічений жовтим кольором. Вибір відразу всіх файлів здійснюється 
натисненням великої сірої клавіші [+] на цифровій клавіатурі, потім 
натисненням [Enter]. 

Для переміщення файлу виконуються ті ж дії, що і для 
копіювання, тільки використовується функціональна клавіша [F6] 
(замість [F5]). 

Для перейменування файлу виконуються ті ж дії, що і для 
переміщення (використовуючи клавішу [F6]), тільки на обох панелях 
повинен бути встановлений один і той же каталог (де знаходиться 
файл, що перейменовується), у вікні, що з’являється, необхідно 
набрати нове ім’я файлу і натиснути [Enter]. 

Аналогічно здійснюються дії по копіюванню, переміщенню і 
перейменуванню цілих каталогів (папок). 

Для видалення (знищення) файлу (або їх групи) необхідно 
заздалегідь вибрати їх, потім натиснути [F8], у відповідь на запит про 
підтвердження видалення необхідно натиснути [Enter]. 

Склад і елементи Головного меню в Total Commander 
Команда Файл містить наступні підкоманди (опції): 
Изменить атрибуты… і Свойства файла – призначені для 

визначення і зміни службових характеристик файлів, регулювання 
доступу і можливостей користувача по зміні, видаленню, 
переміщенню і іншим подібним діям над файлами; 

Упаковать… і Распаковать… – призначені для архівації 
(стиснення) і розархівації файлів; 

Печать – забезпечує друк текстових файлів на принтері; 
Выход – вихід (закінчення роботи) з Total Commander. 
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Команда Выделение містить групу підкоманд (опції), 
призначених для виділення (вибору) об’єктів (файлів і папок) і їх 
груп, для подальшого копіювання, видалення, перейменування і т.п. 

Команда Команды містить, зокрема, наступні підкоманди 
(опції): 

Поиск файлов… – для пошуку файлів (за їх іменами) на дисках; 
Информация о системе – для отримання інформації про 

параметри і технічні характеристики комп’ютера, його елементів, 
встановленій на йому операційній системі; 

Запустить сеанс DOS – для переходу в режим емуляції (імітації) 
роботи комп’ютера в режимі MS DOS і виконання команд MS DOS; 

Команда Вид дозволяє встановити необхідний вигляд, склад і 
обсяг інформації, що виводиться у вікнах. Можна вивести тільки 
імена об’єктів, також їх розміри, дати створення і зміни. Можна 
виводити об’єкти в алфавітному порядку, або в порядку збільшення 
(зменшення) їх розмірів, або по датах їх створення. Можна виводити 
лише об’єкти необхідних типів (тільки текстові файли, або файли, що 
тільки виконуються і т.п.). 

Команда Конфигурация містить підкоманди (опції) настройки 
зовнішнього вигляду самого вікна програми Windows Commander, 
наявність (відсутність) тих або інших компонентів вікна, склад 
(наявність тих або інших кнопок) на панелі інструментів, мова написів 
і т.п. 

Команда Справка ([F1]) містить контекстне меню допомоги і 
може бути використана безпосередньо в процесі роботи для 
отримання підказок. 

1. 3. 1. Лабораторна робота №3  
Робота із файловим менеджером Total Сommander. 

1. Створити наведені каталоги й файли на відкритому для 
запису диску. 
ХЕРСОН 

ВЕСНА 

ЛІТО 

ОСІНЬ 

ЗИМА 

березень.txt 

червень.txt 

вересень.txt 

грудень.txt 

квітень.txt 

липень.txt 

жовтень.txt 

січень.txt 

травень.txt 

серпень.txt 

листопад.txt

лютий.txt 
 

2. Вид каталогів і файлів: Подробный. 
3. Виконати сортування файлів каталогу ОСІНЬ за типом 
4. Скопіювати: 
- лютий.txt у ЛІТО 
- листопад.txt у ВЕСНА 
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- серпень.txt у ЗИМА  
- вересень.txt у ВЕСНА 
- травень.txt в ОСІНЬ 
5. Перейменувати каталоги: 
- ВЕСНА в ТЕПЛО 
- ЛІТО в СОНЦЕ 
- ЗИМА в СНІГ 
- ОСІНЬ у ЗЛИВА 
5. Перемістити каталоги 
 - СОНЦЕ в ТЕПЛО 
 - ЗЛИВА в СНІГ 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте файловий менеджер Total Commander, виконавши 

команду Пуск, Программы, Total Commander, Total Commander або 

клацнувши двічі по ярлику  на Рабочем столе.  
2. На відкритому для запису диску в кореневому каталозі (коли в 

адресному рядку з’явиться запис, наприклад: D:\. Для цього потрібно 
клацнути по назві необхідного диска на панелі інструментів, а потім 
по двох крапках – «..» – доти, поки не опинимося в необхідному 
каталозі, або один раз на «/») створимо необхідні папки й файли: 

- клацнувши [F7] введемо ім’я першого каталогу Херсон, 

 
 
натискання ОК або [ENTER] приведе до створення каталогу із 

заданим ім’ям; 
- подвійне натискання лівою клавішею миші по папці Херсон – 

увійшли в папку Херсон; 
- аналогічно вище описаним діям у папці Херсон створюємо 

папки ВЕСНА, ЛІТО, ОСІНЬ і ЗИМА; 
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- увійдемо в папку Весна й створимо в ній текстові файли 

березень.txt, квітень.txt і травень.txt, натиснувши комбінацію клавіш 
[Shift+F4]; 

 
 
натискання ОК або [Enter] приведе до створення файлу із 

заданим ім’ям (з’явиться вікно найпростішого текстового редактора 
Блокнот, збережіть створений файл, виконавши команду верхнього 
меню Файл, Сохранить, закрийте вікно редактора); 
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- аналогічно створюємо необхідні файли у всіх необхідних 

папках. 
3. Щоб встановити вид каталогів і файлів Подробный, виконаємо 

команду верхнього меню Вид, Подробный (курсор перебуває на 
необхідній панелі) 
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3. Щоб відсортувати файли каталогу Осінь за типом, потрібно 
ввійти в зазначений каталог і виконати команду верхнього меню Вид, 
По типу: 

 
 

4. Щоб скопіювати файли, необхідно щоб на одній панелі була 
відкрита необхідна папка й на файлі-джерелі був установлений 
курсор, а на іншій панелі – була відкрита папка, куди необхідно 
помістити копію. Натискання клавіші [F5] призведе до появи копії 
файлу в зазначеній папці: 
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натискання [ОК] або [ENTER] приведе до копіювання файлу із 
заданим ім’ям; 

 
 
аналогічні дії робимо для того, щоб виконати всі завдання по 

копіюванню файлів. 
5. Щоб перейменувати каталоги, необхідно виконати команду 

контекстного меню Переименовать й внести необхідні виправлення 
а) І спосіб: 
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натискання [ENTER] приведе до зміни імені.  
б) ІІ спосіб – якщо повільно клацнути мишею двічі по необхідній 

назві каталогу: 

 
 
в) ІІІ спосіб – натисканням клавіші [F6]. 
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здійснимо дії для того, щоб виконати все завдання по 
перейменуванню каталогів. 

 
 
6. Щоб перенести каталоги, необхідно щоб на одній панелі 

курсор був установлений на папці, яку необхідно перемістити, а на 
іншій панелі – була відкрита папка, куди необхідно перенести обрану 
папку; натискання клавіші [F6] призведе до переміщення обраної 
папки в зазначене місце: 
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натискання ОК або [ENTER] приведе до переносу обраного 

каталогу в зазначене місце. 
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7. Продемонструйте отримані результати викладачеві. 
8. Видаліть створені Вами об’єкти, видаливши головний каталог 

Херсон, установивши на нього курсор і натиснувши клавішу [F8]. 
Вийдіть із Total Commander, натиснувши комбінацію клавіш 
[ALT+F4]. 

1. 3. 2. Типове контрольне завдання 
РОБОТА З ФАЙЛОВИМИ МЕНЕДЖЕРАМИ 

1. На Робочому столі створіть папку з назвою „Інформатика”. 
2. У папці „Інформатика” створіть папку „1 семестр”. 
3. Створіть у папці „1 семестр” текстовий файл, куди внесіть 
інформацію про кількість вільного місця на диску C, назвавши його 
„system_disk”. 
4. Скопіюйте файл „system_disk” у папку „Інформатика”. 
5. Знайдіть файл „iexplore.exe”, скопіюйте його в папку 
„Інформатика”. 
6. Перенесіть файл „iexplore.exe” з папки „Інформатика” у папку 
„1 семестр”, перейменувавши його в „viewer.exe”. 
7. Переконавшись у тім, що виконані Вами дії коректні, покажіть 
результат роботи викладачеві. 
8. Видаліть створені Вами об’єкти. 

1. 4. ПРОГРАМИ-АРХІВАТОРИ 
У процесі роботи на комп’ютері завжди накопичуються 

програми, документи, з’являються нові системи, і, яким би об’ємним 
не був у вас вінчестер, у якийсь момент виявляється, що на ньому 
зовсім не залишилося вільного місця. 
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Нині в досить великій кількості існують спеціальні програми, які 
називаються програмами стискання, упакування або просто 
програмами-архіваторами. Такі програми дозволяють зменшити обсяг 
інформації на диску. Є більше десятка різних програм-архіваторів. 
Одна від одної вони відрізняються по різних характеристиках: за 
ступенем стискання архіву, за швидкістю роботи, за зручністю 
користування. Розглянемо деякі формати архівації файлів. 

Архіви ZIP 
Основна перевага формату ZIP – його популярність і 

безкоштовність. Так, більшість архівів в Internet мають формат ZIP. 
Якщо ви хочете комусь відправити архів, але не впевнені, що в 
адресата є програма WinRAR для розпакування архіву, то доречно 
використовувати формат .ZIP. З іншого боку, у цьому випадку можна 
відправити архів, що саморозпаковується (SFX). Такі архіви трохи 
більші за звичайні, але для їхнього розпакування не потрібні інші 
програми. 

Інша перевага ZIP – швидкість. Архіви ZIP зазвичай створюються 
швидше архівів RAR. 

Архіви RAR 
Формат RAR у більшості випадків забезпечує істотно краще 

стискання, ніж ZIP, особливо в режимі створення безперервних 
архівів. Інша важлива можливість RAR – підтримка багатотомних 
архівів. Вони набагато зручніші й простіші у використанні, ніж так 
звані “розділені по дисках” архіви ZIP. Багатотомні архіви можна 
створювати тільки у форматі RAR. 

Крім того, RAR має кілька істотних можливостей, відсутніх в 
ZIP: 

– додавання інформації для відновлення, що дозволяє відновити 
фізично ушкоджений файл; 

– блокування важливих архівів для запобігання їхньої випадкової 
модифікації. 

Формат RAR дозволяє обробляти файли досить великого розміру, 
а максимальний розмір одного файлу в архіві ZIP обмежений 4 Гб.  

Крім повної підтримки архівів RAR і ZIP, в WinRAR реалізована 
підтримка основних операцій для архівів форматів CAB, ARJ, LZH, 
TAR, GZ, ACE і UUE, створених за допомогою інших програм 
архівування. До них належать: добування файлів, а також перегляд 
вмісту архіву, коментарів і інформації про архів. Для роботи із цими 
архівами не потрібні ніякі додаткові програми. 

Види архівів 
Безперервні архіви 

Безперервний архів – це архів RAR, упакований спеціальним 
способом, при якому всі стиснуті файли розглядаються як один 
послідовний потік даних. Безперервна архівація підтримується тільки 
у форматі RAR, для формату ZIP такого типу архіву не існує. Метод 
стискання для архівів RAR (звичайний або безперервний) вибирає 
користувач. Файли в безперервних архівах звичайно відсортовані за 
розширенням, однак за допомогою спеціального файлу можна задати 
альтернативний порядок сортування. 
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Безперервна архівація значно збільшує ступінь стискання, 
особливо при додаванні значної кількості невеликих схожих файлів. 
Однак варто враховувати деякі недоліки безперервної архівації: 

• відновлення безперервних архівів відбувається повільніше, ніж 
звичайних; 

• зашифровані безперервні архіви неможливо змінювати; 
• для добування одного файлу з безперервного архіву необхідно 

проаналізувати всі попередні заархівовані файли, тому добування 
окремих файлів із середини безперервного архіву відбувається 
повільніше, ніж добування зі звичайного архіву. Однак якщо з 
безперервного архіву витягають всі або декілька перших файлів, тоді 
швидкість розпакування практично дорівнює швидкості розпакування 
звичайного архіву; 

• якщо в безперервному архіві який-небудь файл виявиться 
ушкодженим, то не вдасться витягти й інші файли, що розташовані 
після нього. Тому при збереженні безперервного архіву на 
ненадійному носії (наприклад, на дискеті) рекомендується додавати 
інформацію для відновлення. 

Безперервні архіви краще використовувати в тих випадках, коли: 
o архів рідко оновлюється; 
o немає необхідності часто добувати з архіву один або 

декілька файлів; 
o ступінь стискання важливіша за швидкість стиску. 

Багатотомні архіви. 
Такі архіви також можуть бути безперервними. 
Том – це фрагмент такого архіву, який складається з декількох 

частин. Томи підтримуються тільки у форматі RAR. Зазвичай томи 
використовуються для збереження великого архіву на декількох 
дискетах або інших змінних носіях. 

Перший том у послідовності має звичайне розширення .rar, а 
розширення наступних томів нумеруються: .r00, .r01, r02 і т.д. Томи 
можуть бути також безперервними й такими, що самі розпаковуються. 
Перший том архіву, який сам розпаковується, має розширення .exe. 

Архівні томи не допускають наступного додавання, відновлення 
або видалення файлів. 

Для розпакування томів необхідно починати добування з 
першого тому (з розширенням .rar). Якщо томи перебувають на 
незмінному носії (наприклад, на жорсткому диску), то спочатку 
потрібно записати всі томи в одну папку. 

Архіви, що самі розпаковуються 
Архів, що сам розпаковується (SFX, від англ. SelF-eXtracting) – це 

архів, до якого приєднаний спеціальний модуль, що виконується. Цей 
модуль дозволяє витягати файли простим запуском архіву як 
звичайної програми. Таким чином, для добування вмісту SFX-архіву 
не потрібно додаткових зовнішніх програм. При цьому WinRAR може 
працювати з SFX-архівом так само, як і з будь-яким іншим, тому якщо 
ви не хочете запускати SFX-архів (наприклад, коли не можете 
гарантувати, що в ньому немає вірусів), то для перегляду або витягу 
його вмісту можна використовувати WinRAR. 
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SFX-архіви, як і будь-які інші файли, що виконуються, зазвичай 
мають розширення .EXE. SFX-архіви зручні в тих випадках, коли 
потрібно передати комусь архів, але немає впевненості, що в адресата 
є відповідний архіватор для його розпакування. При створенні нового 
архіву в оболонці WinRAR треба включити опцію “Створити SFX-
архів” у діалозі введення параметрів архіву. Якщо ж потрібно 
створити SFX-Архів із уже існуючого, то треба ввійти у нього й 
натиснути кнопку [SFX].  

1. 4. 1. Лабораторна робота №4  
Робота із програмою архівації WinRAR. 

1. Створіть на вашому робочому диску папку з назвою Частина1. 
2. Скопіюйте в папку Частина1 додатки (декілька файлів з 

розширенням .exe, .com загальним обсягом не менше 2 Мb), 
документи (декілька файлів з розширенням .doc, .txt), малюнки 
(декілька файлів з розширенням .jpg, .bmp), які будете архівувати. 

3. Запустіть програму WinRAR. У його робочому вікні (рис. 21) 
знайдіть і відкрийте папку Частина1.  

4. Виділіть файли з розширенням *.doc. 
5. Викличте керуюче вікно програми WinRAR. 
6. Встановіть основні параметри архівації: 

a) папку архіву (Частина1), ім’я архіву (Документи); 
b) формат архіву (RAR); 
c) ступінь стискання (Обычный); 
d) метод оновлення (Добавить с заменой файлов), 
e) параметри архівації (Создать непрерывный архив). 
після цього натисніть кнопку [ОК].  
Порівняйте обсяги архівного файлу і неархівованих файлів. 

 
Рис. 21. Зовнішній вигляд вікна програми WinRar 

7. Виділіть файли з розширеннями *.txt. 
8. Відправте виділені файли в архів Документи.rar. 
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9. Перегляньте інформацію про архів. 
10. Створіть на вашому робочому диску папку Частина2. 
11. Витягніть із архіву Документи.rar файли з розширенням *.doc і 

помістіть їх у папку Частина2. 
12. Створіть на вашому робочому диску папку Частина3. 
13. Стисніть за допомогою багатотомного архіву файли-додатки. В 

керуючому вікні вкажіть розміщення архівного файлу (папка 
Частина3), ім’я (програми), розмір тому (200000 b). 

14. Скопіюйте багатотомний архів в папку Частина2, розпакуйте його. 
15. Створіть архів Художник, вмістивши в нього 3 картинки і 

перетворіть архів на такий, що сам розпаковується. 
16. Покажіть результати роботи викладачеві. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Запустіть програму Проводник і створіть папку Частина1 у 

кореневому каталозі вашого робочого диска. 
2. Будь-яким способом виберіть і скопіюйте в свою папку додатки 

(декілька файлів з розширенням .exe, .com загальним обсягом не 
менше 2 Мb), документи (декілька файлів з розширенням .doc, .txt), 
малюнки (декілька файлів з розширенням .jpg, .bmp). 

3. Запустити програму WinRAR можна такими способами: 
a) з Главного меню, виконавши команду Пуск, Программы, 

WinRAR; 
b) ярликом на Рабочем столе; 
В головному вікні програми будь-яким засобом навігації знайдіть 
свою папку. 

4. Виділити файли у вікні програми WinRAR можна: 
a) лівою кнопкою миші (при натиснутій клавіші [Ctrl] можна 

вибирати окремі файли); 
b) командами меню Файл, Выделить все; Выделить группу 

(клавішею [Сірий+]); 
c) клавішами керування курсором при натиснутій клавіші [Shift]. 

5. Командне вікно програми WinRAR можна викликати: 
a) командою меню Команды, Добавить файлы в архив; 
b) кнопкою [Добавить файлы в архив]; 
c) командою контекстного меню Добавить. 

6. Заповніть поля „Імя архива” (за допомогою кнопки [Обзор] 
виберіть місце, де буде вміщено архівний файл, потім введіть ім’я 
архіву), „Формат архива”, „Степень сжатия”, “Метод 
обновления”. Поставте прапорець “Создать непрерывный архив”. 
Клацніть по кнопці [ОК]. 
Для порівняння обсягів файлів можна скористатися будь-яким 

способом перегляду властивостей файлів. Безпосередньо у вікні 
WinRar обсяги файлів відображаються поруч з ім’ям файла. 
7. Виділити файли з розширенням *.txt можна декількома способами. 

Наведемо два з них: 
a) у вікні програми WinRAR відповідно до п. 4; 
b) відкрити вікно програми Проводник, знайти відповідну папку й 

виділити необхідні файли. 
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Рис. 22. Керуюче вікно програми WinRar 

8. Додати виділені файли в архів Doc.rar можна декількома 
способами. Наведемо два з них: 
a) у вікні програми WinRAR відповідно до п. 6; 
b) методом drag&drop, перетягнувши виділені файли з вікна 

програми Проводник у вікно WinRAR в архів Документи.rar. 
9. Для того, щоб переглянути інформацію про файли, поміщені в 

архів, відкрийте його у вікні програми WinRAR подвійним 
клацанням миші або натисканням клавіші [Enter], виділіть 
необхідний файл і скористайтеся: 
a) командою меню Команды, Просмотреть файл; 
b) кнопкою [Просмотреть] 
c) контекстним меню Просмотреть файл. 

10. Запустіть програму Проводник і створіть папку Частина2 у 
кореневому каталозі вашого робочого диска. 

11. Для того щоб витягти файли, відкрийте архів Документи.rar у вікні 
програми WinRAR подвійним клацанням миші або натисканням 
клавіші [Enter], виділіть необхідні файли (файли з розширенням 
.doc) і скористайтеся: 
a) командою меню Команды, Извлечь в указанную папку; 
b) кнопкою [Извлечь в...]; 
c) контекстним меню Извлечь в указанную папку. 
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Рис. 23. Вікно програми Путь и параметры извлечения 

У вікні „Путь и параметры извлечения” вкажіть необхідні 
параметри: робочий диск і папку, після чого клацніть по кнопці [ОК]. 
12. Запустіть програму Проводник і створіть папку Частина3 у 

кореневому каталозі вашого робочого диска. 
13. У вікні програми WinRar знайдіть папку Частина1, виділіть всі 

файли з розширенням .exe та .com. Викличте керуюче вікно 
WinRar. В цьому вікні встановіть необхідні параметри (розміщення 
– папка Частина3, ім’я – програми, в списку Разделить на тома 
размером (в байтах) введіть 200000). Після натискання кнопки 
[ОК] багатотомний архів буде створений. 

14. Для копіювання багатотомного архіву потрібно виділити всі томи і 
будь-яким відомим способом скопіювати в потрібне місце. Для 
того, щоб витягти файли з багатотомного архіву, можна 
скористатися декількома способами. Один з них – в програмі 
Проводник потрібно викликати контекстне меню на першому томі і 
вибрати пункт Извлечь в указанную папку, після чого в керуючому 
вікні WinRar за допомогою кнопки [Обзор] вказати потрібне місце. 

15. Для створення архіву, що сам розпаковується, алгоритм такий 
самий, як і для створення звичайного архіву, за виключенням того, 
що в керуючому вікні WinRar потрібно встановити прапорець 
Создать SFX-архив. 

1. 4. 2. Типове контрольне завдання 
РОБОТА З АРХІВАТОРАМИ 

1. На відкритому для запису диску створіть папку з назвою Вашої 
групи. 
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2. У папці з назвою Вашої групи створіть папку з назвою 
„Інформатика”. 
3. Знайдіть на Вашому комп’ютері й скопіюйте в папку 
„Інформатика” файли з розширенням ЕХЕ, обсягом ≈300 КВ. 
4. Заархівуйте папку „Інформатика”, створивши архів RAR, 
назвавши його „Документи з інформатики”. 
5. Зробіть копію архіву в папку з назвою Вашої групи, 
перейменувавши його в „1 семестр”. 
6. Перетворіть архів в такий, що сам розпаковується. 
7. Покажіть результати роботи викладачеві. 
8. Переконавшись у тім, що виконані Вами дії коректні, видаліть 
створені вами об’єкти. 

1. 5. СТАНДАРТНІ ТА СЛУЖБОВІ ПРОГРАМИ 
Програма Проверка диска (ScanDisk) 
Служить для перевірки фізичного та логічного стану поверхні 

диска, його магнітних властивостей, виділяє погані ділянки (bad-
сектори), щоб надалі на них запис не міг вироблятися. Якщо 
комп’ютер було вимкнено не коректно, тоді програма ScanDisk 
перевіряє лише логічний стан поверхні. Якщо в ушкоджених секторах 
була записана якась інформація, то вона листується автоматично на 
придатні ділянки. Програма ScanDisk є аналогом програми перевірки і 
лікування дисків ndd (Norton disk doctor). Оскільки магнітний шар усіх 
дисків не є стабільним, його цілісність залежить від багатьох факторів 
(температура, статична електрика, вплив зовнішніх магнітних полів і 
ін.), рекомендується щотижня перевіряти всі дискети і вінчестери 
програмою Проверка диска. 

Якщо комп’ютер був виключений неправильно (без підготовки 
до вимикання через пункт Завершение работы з Главного меню), то 
наступний запуск комп’ютера в середовищі Windows обов’язково 
починається зі сканування поверхні вінчестера програмою ScanDisk, 
тому що при цьому можливо фізичне порушення цілісності 
магнітного шару диску. 

Запуск програми виконується командою: Пуск, Программы, 
Стандартные, Служебные, Проверка диска. 

Програма Дефрагментация диска 
Об’єкти (файли і папки) записуються на дисках по 

концентричних доріжках, які розбиті на сектори. Фрагмент доріжки в 
секторі називається кластером. На дискеті 1,44 М міститься 2847 
кластерів. Програма служить для видалення порожніх проміжків на 
доріжках диска, перезаписування інформації на ньому без „просвітів”. 
„Просвіти” утворюються при первинному записі файлів і папок, 
оскільки, якщо файл не займає цілком доріжку в секторі, то наступний 
файл не продовжує записуватися в тім же секторі на тій же доріжці, а 
вводиться з початку наступного сектора. У результаті на диску 
утворюється багато порожніх фрагментів, що істотно знижують його 
реальну ємність. Програма Дефрагментация диска призначена для 
їхньої мінімізації і збільшення тим самим корисної ємності диску. 

Запуск програми виконується командою: Пуск, Программы, 
Стандартные, Служебные, Дефрагментация диска. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 45

Програма Сжатие данних 
Ця програма є програмою ущільнення даних на дисках для 

розміщення більшої кількості інформації на тій же поверхні і 
збільшення корисної ємності дисків. Принцип стискання даних 
відрізняється від створення архівів. Розкриття стиснутих даних 
виконується на тім же комп’ютері. 

На практиці ця програма використовується рідко, тому що 
існують спеціальні програми-архіватори WinZip, WinRar і ін., що 
забезпечують більш високий ступінь стискання і що дозволяють 
створювати архіви, що самі розкриваються. 

Запуск програми виконується командою: Пуск, Программы, 
Стандартные, Служебные, Сжатие даних. 

Форматування дискет у Windows 
Форматування – це процес розділення магнітного шару диска на 

концентричні доріжки і сектори з указівкою 0-доріжки – точки 
відліку. Щоб відформатувати дискету, потрібно відкрити папку Мой 
компьютер чи Проводник (подвійним натиском лівої кнопки миші по 
значку Мой компьютер при натиснутій клавіші [Shift]), клацнути 
значок дисковода для дискет Диск 3,5(А) правою кнопкою миші, 
вибрати в контекстному меню команду Форматировать. Після цього 
з’явиться вікно форматування, у якому можна в списку, що 
розкривається, указати потрібну ємність дискети (1,44М чи 720К), 
вибрати спосіб форматування (быстрое, полное, только перенос 
системных файлов). 

Швидке форматування виконує видалення з диска усіх файлів без 
перевірки поверхні диска, використовується для підготовки диска до 
запису інформації при повній впевненості в справності диска. 

При форматуванні дискет і будь-яких інших дисків необхідно 
пам’ятати, що процес форматування знищує всю інформацію, що була 
на диску (крім пункту “Только перенос системных файлов”). 

Повне форматування виконує підготовку диска до збереження 
даних з перевіркою поверхні диска на цілісність магнітного шару. 
Пошук помилок при цьому не проводиться і дані про них не 
зберігаються, тому після форматування потрібно перевірити диск 
програмою Проверка диска. 

Пункт „Только перенос системных файлов” використовується 
для вже відформатованих дисків, існуючі файли при цьому не 
видаляються, до них додаються системні файли. Використовується 
для створення завантажувальних дискет. 

При бажанні можна задати мітку диска.  
Для початку форматування потрібно натиснути клавішу Начать, 

у нижній частині вікна з’явиться індикатор, що відображає процес 
форматування дискети. 

Після завершення форматування комп’ютер пропонує вставити 
наступну дискету, якщо цього не потрібно, потрібно натиснути 
Закрыть. 

Графічний редактор Paint (додаток Windows) 
Графічний редактор Paint є додатком Windows, що забезпечує 

створення, редагування, форматування, збереження, друк й інші 
операції над малюнками й іншими зображеннями. 
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Щоб відкрити редактор Paint, потрібно натиснути клавішу Пуск, 
вибрати пункт Программы, Стандартные, Paint. 

Вікно редактора Paint має вид (рис.24): 

 
Рис. 24. Вікно програми Paint 

Вікно складається з Заголовка, Строки меню – Файл, Правка, 
Вид, Рисунок, Параметры, Справка і робоча зона в центрі вікна. 
Панель инструментов викликається командою Набор 
инструментов з пункту рядка меню Вид і розташовується в лівій 
частині вікна. Перелік інструментів містить: 

 Виділення довільної області. Проводиться покажчиком миші 
навколо об’єкта; 

 Виділення прямокутного елемента малюнка. Проводиться 
покажчиком миші по діагоналі; 

 Ластик. Стирає частини малюнка за допомогою ластику 
обраної товщини. За собою залишає колір фону; 

 Заливання. Заповнює область одним із двох поточних 
кольорів з урахуванням границь; 

 Вибір кольорів. Дозволяє „зняти кольоропробу” на малюнку і 
використовувати цей колір при роботі в подальшому; 

 Масштаб. Зміна масштабу зображення від 100 до 800%; 
 Олівець. Проводить довільну лінію товщиною в одну крапку; 
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 Кисть. Малювання за допомогою пензлика обрані форми і 
розміру; 

 Створення напису (при цьому необхідно виділити на 
зображенні область для майбутнього тексту). Викликає автоматичну 
появу панелі атрибутів тексту; 

 Лінія. Проведення лінії обраної товщини. При утриманні 
натиснутою клавіші [Shift] проводяться тільки горизонтальні, 
вертикальні чи діагональні лінії (45°). 

 Крива. Проведення такої лінії обраної товщини, що її потім 
можна вигнути, схопивши її мишею за середину. Ця дія може бути 
проведена не більше двох разів. 

 Прямокутник. Малює квадрати і прямокутники. При 
втриманні Shift малюються тільки квадрати. 

 Багатокутник. Створення прямокутника шляхом додавання 
покажчиком його вершин. Також можна вибрати 3 способи його 
заливання. 

 Еліпс. Малювання еліпса з заданим типом заливання. При 
утриманні натиснутою клавіші [Shift] одержуємо окружність. 

 Округлений прямокутник. Тип заливання також може бути 
заданий. При утриманні натиснутою клавіші [Shift] одержуємо 
округлений квадрат. 

Під панеллю інструментів розташовується вікно, у якому 
вибирається товщина і форма Олівця, Пензлика, Ластика й ін. 

Щоб довідатися, для чого потрібний той чи інший інструмент, 
потрібно підвести покажчик миші до нього, через 0,5 секунди 
з’явиться назва інструмента в рамці під його значком. 

Палитра цветов також викликається на екран через пункт рядка 
меню Вид. При бажанні можна змінити палітру, створивши свої 
кольори. 

За допомогою інструментів Paint можна креслити геометричні 
фігури (лінії, прямокутники, кола, еліпси, довільні фігури, малювати 
різні об’єкти, графіки, розфарбовувати їх та ін). 

Малювання графічних об’єктів 
Основним інструментом для створення і редагування зображень у 

редакторі Paint є миша. Малювання графічних об’єктів від руки 
виконується курсором миші при натиснутій лівій клавіші. Вони є 
графічними тільки при завданні їхніх розмірів і властивостей, по 
закінченні роботи з малюнками вони миттєво перетворяться в 
растрову форму і не можуть бути виділені з загальної маси крапок і 
ліній, наприклад, для редагування. Можлива тільки зміна розміру 
малюнка в цілому. 

Перед початком роботи з зображеннями потрібно вивести на 
екран панель інструментів і палітру кольорів командами Вид, Набор 
инструментов і Вид, Палитра. При введенні тексту також 
виводиться панель атрибутів тексту (Вид, Панель атрибутов 
текста), у якій задаються тип і розмір шрифту. 
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Для створення більшості об’єктів необхідно виконати наступні 
дії:  

• вибрати інструмент (Олівець, Лінія, Еліпс, Крива і т.д.);  
• вибрати параметри інструмента (товщину ліній, колір, 

заливання);  
• встановити курсор у вихідну точку (початок лінії, вершину 

прямокутника) і натиснути ліву клавішу;  
• утримуючи ліву клавішу, перемістити курсор до кінцевої крапки 

об’єкта. Якщо при цьому утримувати клавішу [Shift], будуть 
створюватися правильні фігури – лінії з визначеним нахилом, 
квадрати, кола;  

• відпустити клавішу миші, тим самим зафіксувавши малювання 
об’єкта чи етап його створення. 

Робота з фрагментом зображення 
Однією з можливостей програми Paint є робота з областю 

зображення. Для цього необхідну область потрібно виділити або у 
формі прямокутника, або вільно обвести її границі (перші два 
інструменти в наборі). Виділена область має границі у виді штрихової 
лінії і вісім маркерів (по кутах і серединам сторін), за допомогою яких 
можна змінювати розмір виділеного фрагмента. Для цього потрібно 
установити курсор на маркер, коли він перетвориться в стрілку ↔, 
натиснути ліву клавішу і, не відпускаючи її, перемістити границю в 
потрібну сторону. Якщо покажчик миші знаходиться в інших місцях 
виділеного фрагмента, то курсор перетвориться в хрестовину з 
чотирма спрямованими стрілками. У цьому випадку, натиснувши ліву 
клавішу миші, можна перенести виділений фрагмент в інше місце 
екрана. 

Поворот області зображення виконується відповідними 
командами пункту рядка меню Рисунок: Отразить-Повернуть і 
Растянуть-Наклонить. За допомогою команди Растянуть-
Наклонить можна також зменшити чи збільшити розміри малюнка на 
задану кількість відсотків (окремо – по горизонталі і по вертикалі). 
Для зміни розмірів об’єкта використовуються також клавіші [+] і [–], 
що розташовані на цифровому блоці клавіатури ([+] називається сірий 
плюс, [–] називається сірий мінус). Сірий плюс дозволяє тричі 
збільшити зображення (приблизно на 30%), Сірий мінус – тричі 
зменшити зображення (теж приблизно на 30%). 

Скасувати будь-яку операцію можна командою Правка, 
Отменить – три останніх дії. Стирання елементів зображення 
виконується інструментом Ластик, форма і розмір якого задаються у 
вікні під набором інструментів при виборі цього інструмента. 

Завдання полів аркуша паперу, на якому буде роздрукований 
малюнок, і його орієнтація (книжкова чи альбомна) установлюється 
командою Файл, Макет. Переглянути графічний документ перед 
друком можна командою Файл, Предварительный просмотр.  

Збереження, створення і відкриття документів виконується 
відповідними командами пункту меню Файл, при цьому вказується 
ім’я, тип файлу і папка його розміщення. 
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Програма Калькулятор (додаток Windows) 
Калькулятор – це програма, що імітує електронний калькулятор. 

Особливістю комп’ютерного калькулятора є те, що на екран можна 
вивести необмежену кількість калькуляторів (для збереження 
проміжних результатів, паралельного виконання різних розрахунків і 
ін.), що забезпечує цілком безпаперову технологію виконання 
розрахунків. 

Запуск програми виконується командою Пуск, Программы, 
Стандартные, Калькулятор. 

Вікно програми (рис. 25) є типовим вікном Windows: у рядку 
заголовка – назва програми, ліворуч – кнопка системного меню, 
праворуч – кнопки [Свернуть], [Развернуть], [Закрыть], потім йде 
рядок меню і т.д.  

 
Рис. 25. Вікно програми Калькулятор 

Калькулятор може бути представлений у двох режимах: 
звичайному – для проведення арифметичних розрахунків з 
використанням пам’яті та інженерному (науковому), що дозволяє 
виконувати тригонометричні, логічні і статистичні операції. 

Для переключення з одного режиму в іншій використовуються 
команди Инженерний чи Обычный з меню Вид. Инженерний 
калькулятор виконує значно більше операцій, але він більш складний. 
Результати розрахунків відображаються на індикаторі, зберігаються 
при переключенні режимів і переносяться в інші програми за 
допомогою буфера обміну. При переключенні зберігаються дані, що 
зберігаються в регістрі пам’яті. 

Введення чисел і знаків проводиться з клавіатури чи мишею 
натисканням відповідного символу. Цифрові клавіші можна 
використовувати як у верхній частині клавіатури, так і на цифровому 
блоці, що включається клавішею [NumLock]. Результати обчислень 
відображаються на індикаторі після натискання клавіші [=] чи [Enter].  

Звичайний режим 
У звичайному режимі на калькуляторі можна виконувати 

наступні операції: чотири арифметичних дії (додавання, віднімання, 
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ділення, множення), визначення оберненої величини будь-якого числа 
(результат від ділення 1 на задане число), зміна знака числа на 
протилежний, находження відсотка від числа і квадратного кореня, 
використання в розрахунках комірок пам’яті. У випадку необхідності 
повторити останню дію, наприклад, помножити на якесь число, можна 
повторно клацнувши кнопку [=]. 

Якщо виникає питання про призначення клавіші, то по ній можна 
клацнути правою кнопкою миші, з’являється напис: „Что это такое?” 
Після клацання мишею цього напису з’являється заставка про 
призначення клавіші. 

Призначення різних кнопок калькулятора і дублюючі їхні клавіші 
приведені в табл.2. 

Таблиця 2 
Призначення різних кнопок калькулятора і клавіші, що їх 

дублюють 
Кнопка Клавіша Виконувана дія 

+ + Додавання 
- - Віднімання 
/ / Ділення 
* * Множення 

1/х R Одержання зворотної величини 
+/- F9 Зміна знака числа 
Sqrt @ Корінь квадратний 
. чи ,  Відділення десяткової частини від цілої 

= = чи Enter Одержання результату, повторення 
останньої дії 

% % Знаходження відсотка від числа 
Back Backspace Видалення з індикатора останнього 

символу 
С Esc Очищення калькулятора 
СЕ Del Очищення індикатора 

   
М+ Ctrl +P Додаток поточного числа до величини, що 

зберігається в пам’яті 
МС Ctrl+L Очищення пам’яті 
MR Ctrl+R Витягти з пам’яті 
MS Ctrl+M Запис у пам’ять числа на індикаторі 
 
Інженерний режим 
Інженерний режим дозволяє працювати з функціями: 

тригонометричними (прямими і оберненими), логарифмічними і т.п., 
виконувати статистичні розрахунки. 

У звичайному режимі калькулятор виконує операції в тім 
порядку, як вони водяться. У виразі (45–2*3) спочатку з 45 буде 
віднято 2, потім значення буде помножено на 3. 

У науковому режимі дотримується пріоритет виконуваних 
операцій (піднесення до степеню; * ; / ; + ; -; логічні операції). 
Науковий режим дозволяє використовувати круглі дужки для зміни 
пріоритету і виконання розрахунків у необхідному порядку. Можна 
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вставляти одні дужки в інші. Максимальна кількість вкладень 
дорівнює 25. 

Призначення перемикачів системи виміру кутів у десятковій 
системі числення: 

Deg – градуси 
Rad – радіани 
Grad – десяткові градуси 
Установка перемикачів Hex, Dec, Oct, Bin дозволяє представляти 

числа в різних системах числення: шістнадцятиричній, десятеричній, 
восьмеричній, двійковій. Призначення прапорців:  

Hyp – робить переключення на обчислення гіперболічних 
функцій (синус, косинус, тангенс); 

Inv –  
1. Робить обернення виконуваної операції для функцій, що 

викликаються клавішами: sin, cos, tan, Pi, x^y, x^2, x^3, ln, log, Ave, 
Sum, s. 

2. Дозволяє визначити суму квадратів введених чисел. З 
клавіатури установка прапорця Inv виробляється натисканням на 
клавішу з буквою I. 

Логічні операції 
З правої сторони інженерного калькулятора розташовані наступні 

кнопки для виконання логічних операцій: 
And – і 
Or – чи 
Not – заперечення НЕ 
Xor – що виключає ЧИ  
Lsh – зміщує число, що відобразиться на індикаторі, на ту 

кількість двійкових розрядів, що задається наступним набором цілого 
числа. 

Статистичні операції 
При статистичних розрахунках використовуються кнопки [Ave] 

[Sum] калькулятора для проведення інженерних розрахунків. 
Призначення кнопок калькулятора для проведення інженерних 

розрахунків приведене в табл. 3. 
Кнопка [Sta] викликає вікно СТАТИСТИКА. Вікно частково 

закриває калькулятор, і його можна перемістити на інше, більш зручне 
місце. Для переносу вікна треба встановити курсор на рядку 
заголовка, натиснути кнопку миші і перемістити вікно на вільне місце 
екрана. 

Перехід з одного вікна в інше за допомогою миші здійснюється 
клацанням лівої кнопки. Для переходу з вікна СТАТИСТИКА в 
основне з клавіатури треба натиснути клавіші [Alt + R]. Для 
повернення натискають клавіші [Ctrl+S]. 

Натискання кнопок, наведених нижче, забезпечує наступні дії: 
[Ret] – повернення до інженерного калькулятора без вікна 

статистики, 
[Load] – копіювання в індикатор калькулятора виділених чисел, 
[CD] – видалення виділених чисел, 
[CAD] – видалення всіх чисел. 
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Вікно СТАТИСТИКА використовується для обчислення суми 
ряду чисел (кнопка [Sum]), середнього (кнопка [Ave]) і незміщеного 
відхилення ряду чисел (кнопка [s]) 

Таблиця 3 
Призначення кнопок калькулятора для проведення інженерних 

розрахунків 
Кнопка Призначення 

( ) За допомогою круглих дужок (правої чи лівий) 
задається порядок обчислень. Допускається до 25 
вкладень. 

A, B, C, D, 
E, F 

Використовується при наборі шістнадцятирічних чисел 

And Or Not 
Xor Lsh 

Використовується при виконанні логічних операцій 

Ave Визначення середнього арифметичного значення 
введених даних 

Cos Обчислення косинуса (при встановленому прапорці Inv 
– арккосинуса 

Dat Використовується після закінчення набору списку 
чисел 

Dms Представлення значення кута в градусах – хвилинах – 
секундах 

Exp Уведення чисел в експонентній формі 
F – E Перемикач режиму відображення індикатору: звичайної 

й експонентної форм представлення чисел 
Int Залишає на індикаторі ціле число без дробової частини 
Ln Обчислення натурального логарифма 

Log Обчислення десяткового логарифма 
Mod Обчислення залишку від ділення 
N! Обчислення факторіала числа N 
PI Число 3,14 
S Розрахунок стандартного відхилення для n-1 чисел, при 

встановленому прапорці Inv – для n чисел 
Sin Обчислення синуса (при встановленому прапорці Inv- 

арксинуса) 
Sta Використовується при статистичних розрахунках 

Sum Сума введених чисел, додаткове використання 
Tan Розрахунок тангенса (при встановленому прапорці Inv – 

арктангенса) 
X^ 2 Піднесення числа Х в квадрат 
X ^3 Піднесення числа Х до третього степеню 
X ^y Піднесення числа Х до степеню у 
 

Текстовий редактор Блокнот 
Програма найпростішого текстового редактора Блокнот 

призначена для виконання різних записів, наприклад, короткий опис 
файлів у різних папках, на дискеті, серійні номери, коди й паролі 
програмних продуктів, що запускаються з вінчестера або 
завантажуються з компакт-диску й ін. 
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Кожний запис може бути автоматично відмічено датою й часом 
його створення, скопійований, вилучений, надрукований й ін. 

Виклик програми Блокнот проводиться командою Пуск, 
Программы, Стандартные, Блокнот. 

Рядок меню редактора містить пункти Файл, Правка, Формат, 
Вид та Справка. Пункт Файл містить підменю Создать, Открыть, 
Сохранить, Сохранить как..., Макет страницы, Печать й Выход. 
Команда Создать виводить на екран новий чистий документ, 
Открыть розкриває вікно відкриття документа, через яке можна 
знайти й відкрити будь-який документ на будь-якому диску в будь-
якій папці, Сохранить – записує документ в пам’ять комп’ютера під 
колишнім ім’ям (якщо імені не було, то воно формується з початкових 
слів документа), Сохранить как... – відкриває вікно збереження 
документа, де вказується його ім’я, тип, диск і папка, у яку цей 
документ потрібно записати. Команда Макет страницы дозволяє 
задати розмір, поля, колонтитули й орієнтацію аркуша паперу, а також 
тип використовуваного принтера. Команда Печать виводить 
документ на друк, команда Выход закриває редактор Блокнот. 

Пункт меню Правка містить команди Отменить (останню 
операцію), Вырезать (фрагмент тексту, тобто переписати його в 
буферну пам’ять із видаленням з колишнього місця), Копировать 
(фрагмент тексту в буферну пам’ять, при цьому на колишнім місці він 
зберігається), Вставить (з буфера на місце, де встановлений курсор), 
Удалить (виділений текст), Выделить всё, Дата/Время (установка 
дати й часу створення документа на місце курсору), Перенос по 
словам (автоматичний перенос слів на новий рядок, якщо речення не 
міститься на одному рядку в межах робочої області). 

Пункт меню Поиск дозволяє автоматично знаходити в тексті 
задане слово. 

Пункт Справка описує всі перераховані вище операції, які можна 
виконувати в текстовому редакторі Блокнот. 

Текстовий редактор Word Pad 
Текстовий редактор Word Pad є електронною друкарською 

машинкою, що входить до складу операційної системи Windows. Якщо 
в комп’ютер не завантажений більш функціональний редактор, то 
можна оформити якісний документ, використовуючи вбудований 
редактор Word Pad. 

Запуск редактора виконується командою Пуск, Програми, 
Стандартні, WordPad. 

У вікні цього додатка є дві панелі інструментів: Стандартна й 
Форматування. Щоб довідатися, для чого служить той або інший 
інструмент, треба помістити курсор миші на його кнопку. 

Автоматичний перенос слів наприкінці рядка проводиться, якщо 
виконати команди Вид, Параметры вкладка Файл Word, поставити 
крапку в рядку В границах полей (рис. 26). 
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Рис. 26. Вікно Параметры програми WordPad 

Вертикальна лінійка в WordPad відсутня, розміри відступів 
тексту на аркуші по горизонталі при заданих полях виставляються на 
лінійці зверху за допомогою нижніх движків-трикутників. Верхній 
движок установлює відступ першої строки абзацу – новий рядок. 
Прямокутник під лівим движком пересуває одночасно верхні й 
нижній ліві движки. Через команди Файл, Макет страницы можна 
задати всі поля, розмір і орієнтацію аркуша (книжкову або альбомну). 

Основними операціями, які редактор WordPad дозволяє 
виконувати, є: 

1. Створення документа. 
Виконується клацанням лівої клавіші миші по значку Создать 

документ (одиночний аркуш) на панелі інструментів або командою 
пункту рядка меню Файл, Создать. 

2. Збереження документа. 
Щоб зберегти документ у перший раз, потрібно вибрати в пункті 

меню Файл команду Сохранить как…. З’явиться вікно збереження, у 
якому потрібно в рядку Папка вказати диск або папку, де повинен 
зберігатися документ, у рядку Имя файла ввести ім’я файлу, що 
зберігається, у рядку Тип файла залишити Документ Word 6 або 
вибрати інший і натиснути клавішу Сохранить. 

Якщо зберігається документ, що вже має ім’я й інші параметри, 
то достатньо використати команду Сохранить. Також можна 
натиснути кнопку [Сохранить] на панелі інструментів. 

3. Відкриття документа. 
Щоб відкрити документ, яки був збережений раніше, потрібно 

скористатися або командою пункту меню Файл, Открыть, або 
клацнути значок [Открыть] на Панели инструментов. У вікні 
відкриття документа потрібно вказати місце його розташування 
(папку) і натиснути клавішу [Открыть] або двічі клацнути по значку 
необхідного файлу 

4. Редагування тексту. 
Для видалення якого-небудь слова, рядка або іншого фрагмента 

потрібно його виділити. Для цього при натиснутій лівій клавіші миші 
потрібно протягнути курсор по цьому фрагменту (фрагмент стане 
темним) і натиснути клавішу [Del] на клавіатурі. 
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Видалення символу ліворуч від курсору виконується клавішею 
[Вackspace], символу праворуч від курсору – клавішею [Delete]. 

Переміщення курсору на одну позицію – на символ вліво-вправо 
або на рядок вгору-вниз – виконується за допомогою клавіш-стрілок, 
на слово вліво або вправо – відповідною стрілкою в сполученні із 
клавішею [Ctrl]. 

Скасування останньої операції проводиться натисканням кнопки 
зі стрілкою (проти годинникової стрілки). При повторних натисканнях 
відміняються попередні команди.  

Для переміщення або копіювання тексту або його фрагмента 
служать команди Вырезать, Копировать і Вставить з меню Правка 
або відповідні кнопки на панелі інструментів Стандартна. При цьому 
використовується буфер обміну.  

Команда Выделить всё виділяє весь документ 
Команда Найти дозволяє за введеним в діалогове вікно „Найти” 

словом або фрагментом визначити його місце розташування в даному 
тексті. Щоб знайти фрагмент і замінити його іншим, використовується 
команда Заменить. У діалоговому вікні „Заменить” вводиться текст, 
який потрібно вилучити, і текст, який треба вставити на його місце. 

5. Форматування тексту. 
Панель інструментів Форматування містить список типів 

шрифтів, їхнього розміру, кнопки написання, кольору символів і т.п. 
Щоб довідатися призначення тієї або іншої кнопки, потрібно підвести 
до неї курсор миші й почекати 1-2 секунди. 

Напівжирний шрифт, похилий або з підкресленням 
установлюється кнопками з буквами Ж, К и Ч. 

При завданні в тексті перерахувань, або якщо потрібно 
відзначити в тексті які-небудь пункти, використовується кнопка 
[Маркери]. 

Кнопками панелі інструментів можна задати вирівнювання 
тексту по лівому краю, по центру або по правому краю. 

Для форматування тексту використовується також пункт рядка 
меню Формат, у якому також можна вибрати шрифт і його 
параметри, задати маркери, установити відступ абзацу й 
вирівнювання тексту, додатково можна задати табуляцію, тобто 
табличний спосіб (по стовпчиках) введення тексту.  

За допомогою панелі інструментів Стандартна можна вставляти 
в текст поточну дату й час (Кнопка [Дата/Время] або меню 
Вставить/Дата и время, вибрати формат дати й часу й натиснути 
кнопку [Вставить]. 

6. Друк документу. 
Виконується командою Файл, Печать або натисканням кнопки 

із зображенням принтера на Стандартной панели инструментов. 
Перед роздруківкою документа WordPad його можна переглянути, 
нажавши кнопку [Предварительный просмотр] або за допомогою 
команди Файл, Предварительный просмотр. 
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1. 5. 1. Лабораторна робота №5  
Робота із набором стандартних програм Windows. 

ЗАВДАННЯ 1. 
Засвоєння прийомів роботи з текстовим редактором Блокнот 
1. Навчитися виконувати введення й редагування текстів у 

редакторі Блокнот.  
2. Засвоїти прийоми виділення фрагментів тексту. 
3. Засвоїти прийоми переміщення виділених фрагментів 

тексту через буфер обміну. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Запустіть текстовий редактор Блокнот (Пуск, Програми, 
Стандартные, Блокнот). 

2. Переконайтеся, що включено українську розкладку клавіатури. 
В іншому випадку клацніть на покажчику мови на панелі індикації й 
виберіть у меню, що відкрилося, пункт Украинский. 

3. Введіть із клавіатури слово Лізинг (при введенні заголовної 
букви утримуйте натиснутою клавішу [Shift]) і натисніть клавішу 
[Enter]. 

4. Далі введіть із клавіатури терміни Оренда, Амортизація, 
Комерція електронна, натискаючи після введення кожного терміна 
клавішу [Enter]. 

5. Розставте в документі терміни за алфавітом, виділяючи рядки й 
переміщаючи їх через буфер обміну. Двічі клацніть на слові 
Амортизація й переконайтеся, що воно при цьому виділяється (у 
програмі Блокнот цей спосіб служить для виділення окремих слів). 
Натисніть комбінацію клавіш [Shift+ВПРАВО], щоб включити у 
виділений фрагмент невидимий символ кінця рядка, – курсор при 
цьому переміститься в початок наступного рядка. 

 
6. Виконайте команду Правка, Вырезать, щоб помістити 

виділений фрагмент у буфер обміну. Переконайтеся, що він дійсно 
видаляється з документа. 

7. Натисніть комбінацію клавіш [Ctrl+Номе], щоб встановити 
курсор у початок документа. Виконайте команду Правка, Вставить, 
щоб вставити фрагмент із буфера обміну. 

8. Встановіть покажчик миші на початок слова Оренда. Натисніть 
ліву кнопку миші й, не відпускаючи її, виділіть це слово методом 
протягання. 
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9. Натисніть комбінацію клавіш [CtrL+X], перемістіть текстовий 
курсор у початок другого рядка тексту й вставте новий фрагмент із 
буфера обміну ([Ctrl+V]). 

10.Встановіть текстовий курсор у початок рядка, що містить 
слова Комерція електронна. Двічі натисніть комбінацію 
[Shift+Ctrl+ВПРАВО] й переконайтеся, що при кожному натисканні 
виділений фрагмент розширюється, охоплюючи наступне слово. 
Натисніть комбінацію клавіш [Shift+ВПРАВО]. Так буде виділено 
потрібний фрагмент за допомогою клавіатурних команд. 

11.Натисніть комбінацію клавіш [Shift+Delete], перемістіть 
текстовий курсор у початок третього рядку тексту й вставте новий 
фрагмент із буфера обміну за допомогою комбінації клавіш 
[Shift+Insert]. 

12.Використовуючи описані прийоми, завершіть формування 
списку розташуванням введених термінів за абеткою. 

13.Збережіть створений документ під ім’ям list.txt у папці зі своїм 
ім’ям. 

ЗАВДАННЯ 2. 
Засвоєння прийомів роботи із графічним редактором Paint 

1. Створити значок, який можна буде використати в 
інтерактивному електронному словнику.  

2. Розглянути прийоми, що дозволяють працювати з готовими 
об’єктами, використавши значок із набора, присутнього в операційній 
системі.  

3. Навчитися використовувати графічний редактор Paint для 
редагування зображень.  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На Рабочем столе клацніть правою кнопкою миші – 

відкриється контекстне меню Рабочего стола. 
2. У контекстному меню виберіть команду Создать, Ярлык – 

відбудеться запуск Мастера создания ярлыка.  
3. За допомогою кнопки [Обзор] виберіть будь-який файл і 

створіть йому ярлик на Рабочем столе. Що саме це буде за файл і 
який ярлик для нього буде створений, на даному етапі не має 
значення. 

4. Клацніть правою кнопкою миші на створеному ярлику – 
відкриється контекстне меню ярлика. 

5. У контекстному меню виберіть пункт Свойства – відкриється 
діалогове вікно властивостей ярлика. 

6. У діалоговому вікні властивостей ярлика виберіть вкладку 
Ярлык і на цій вкладці клацніть на кнопці [Сменить значок] – 
відкриється діалогове вікно Смена значка. 

7. У діалоговому вікні Смена значка наведена колекція 
стандартних значків Windows (рис. 27). Ми можемо скористатися 
кожним з них. Щоб передати ці значки в програму Paint, їх треба 
„сфотографувати”, тобто представити у вигляді графічного файлу. 
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Рис. 27. Одна з декількох колекцій стандартних значків, наявних 

в Windows 
8. У системі Windows є стандартний прийом „фотографування” 

екрана за допомогою клавіші [Print Screen]. При цьому графічний 
образ екрана міститься в буфер обміну Windows, звідки його можна 
буде згодом забрати. 

Якщо нам потрібний не весь екран, а тільки образ якогось вікна, 
наприклад вікна з колекцією значків, то це вікно варто зробити 
активним, а потім натиснути комбінацію [Alt+Print Screen]. Образ 
вікна буде занесений у буфер обміну. 

9. Закрийте усі раніше відкриті вікна, а Ярлик, створений у 
навчальних цілях, видаліть перетаскуванням у Корзину. У жодному 
разі не копіюйте нічого в буфер обміну, інакше графічний образ, що 
зберігається в ньому, буде загублений. 

10. Запустіть графічний редактор Paint (Пуск, Программы, 
Стандартные, Paint). 

11. Переконайтеся, що на палітрі заданий чорний колір в якості 
основного, та білий – у якості фонового. 

12. Виконайте команду Рисунок, Атрибуты, у діалоговому вікні 
Атрибуты задайте ширину малюнка, що дорівнює 450 точок, і висоту 
– 500 точок. Клацніть по кнопці [ОК]. 

13. Виконайте команду Правка, Вставить й у робочому вікні 
графічного редактора з’явиться графічний образ знімка вікна з 
колекцією значків (рис. 28). 

14. Виберіть значок за своїм розсудом. 
15. Виберіть інструмент Выделение. Він служить для виділення 

прямокутних об’єктів у зображенні. 
16. Інструментом виділення обведіть прямокутну область 

навколо обраного значка. 
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17. Скопіюйте виділену область у буфер обміну командою 
Правка, Копировать або комбінацією клавіш [Ctrl+С]. 

18. Виконайте команду на створення нового графічного файлу 
Файл, Создать. На пропозицію програми зберегти попередній 
малюнок відповідайте відмовою. При створенні нового файлу 
відкриється нова робоча область. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Знимок» 
колекції 
значків 

Изображение 
выбранного значка

 
Рис. 28. Підготовка значка засобами графічного редактора Paint 

19. Зменшіть розміри робочої області командою Рисунок, 
Атрибуты. Для значка досить області розміром 40 точок завширшки 
й 40 точок у висоту. 

20. Збережіть створений малюнок значка. Для цього виконайте 
команду Файл, Сохранить как. Як місце збереження виберіть папку 
зі своїм ім’ям, в якості імені файлу введіть ім’я Znachоk. 
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ЗАВДАННЯ 3. 
Засвоєння прийомів форматування тексту в текстовому 

процесорі WordPad 
1. Навчитися виконувати форматування тексту за допомогою 

текстового процесора WordPad.  
2. Навчитися оформляти заголовки й абзаци основного тексту, а 

також використати засоби керування табуляцією, створивши 
словникову статтю для одного з термінів, раніше введених у файл 
list.txt у завданні 1. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Запустіть текстовий процесор WordPad (Пуск, Программы, 

Стандартные, WordPad). 
2. Виконайте команду Файл, Сохранить как..., у списку Тип 

файла виберіть пункт Word для Windows 6.0, як місце зберігання 
виберіть папку зі своїм ім’ям, збережіть файл під ім’ям 
amortization.doc. 

Увага! Зверніть увагу на те, що наш файл поки порожній. Ми нічого ще не 
ввели у свій документ і, проте, виконуємо його збереження. Цей прийом 
вважається гарною практикою при роботі з будь-якими програмами. Зберігати 
документ треба не після того, як робота з ним завершена, а на самому початку 
роботі з ним. Це дозволить у майбутньому понизити збиток від некоректних дій 
або аварійних ситуацій. Навіть якщо в самому кінці роботи відбудеться аварійне 
відключення живлення, на жорсткому диску щось буде збережено, і не всю 
роботу прийдеться починати заново. 

3. Введіть перше слово документа Амортизація. Виділіть його. На 
панелі форматування задайте шрифт Arial (Кирилиця), розмір шрифту 
– 14 пунктів, виберіть напівжирне накреслення. 

4. Натисніть клавішу [End], щоб зняти виділення, а потім – 
клавішу [Enter]. 

5. Введіть короткий опис терміна, зазначеного в попередньому 
рядку, наприклад так: «об’єктивний економічний процес поступового 
переносу вартості засобів праці в міру їхнього зношування на 
вироблені за їхньою допомогою товари й послуги». 

7. Виділіть весь тільки що введений абзац (можна використати 
„потрійне натискання” миші). На панелі форматування задайте шрифт 
Times New Roman (Кирилиця), розмір шрифту – 12 пунктів. 

8. На лінійці, що розташована нижче панелі форматування, 
перетягніть маркер у вигляді квадратика на відстань 2 см (по лінійці) 
вправо. Переконайтеся, що весь абзац тепер відображається з 
відступом від лівого краю. 

9. Зніміть виділення й встановіть курсор у початок першого рядка 
того ж самого абзацу. Натисніть клавішу [Tab]. Переконайтеся, що 
табуляція в першому рядку абзацу може використатися для створення 
абзацного відступу (рис. 29). 
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Рис. 29. Приклад відформатованого тексту в процесорі WordPad 

10. Збережіть створений документ командою Файл, Сохранить 
(або комбінацією клавіш [Ctrl+S). Зверніть увагу на те, що 
користуватися командою Файл, Сохранить как вже не потрібно. Не 
потрібно ні вибирати місце зберігання, ні вказувати ім’я файлу. Все це 
ми вже зробили завчасно в п. 2. 

Увага! Практика роботи з документами припускає, що по ходу створення 
або редагування документа регулярно виконується його збереження комбінацією 
клавіш [Ctrl+S]. Так мінімізують збиток від раптових збоїв у роботі програм і 
устаткування, а також збиток від власних помилкових дій. 

11. Створіть файли з аналогічними короткими описами для інших 
термінів „електронного словника” і відформатуйте терміни й описи 
так, як зазначено вище. У якості навчальних користуйтеся наступними 
короткими визначеннями. 

Оренда – надання якого-небудь майна в тимчасове користування 
за певну плату (ім’я файлу – arenda.doc). 

Комерція електронна – торговельна діяльність, заснована на 
використанні електронних засобів зв’язку й здійснювана з метою 
одержання прибутку (ім’я файлу – e-commerce.doc). 

Лізинг – придбання якого-небудь майна у власність і надання 
його орендареві в тимчасове володіння й користування для 
підприємницьких цілей (ім’я файлу – leasing.doc). 

ЗАВДАННЯ 4. 
Створення комплексних документів у текстовому процесорі 

WordPad 
1. Навчитися створювати комплексні документи, що містять, крім 

тексту, інші об’єкти. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Запустіть текстовий процесор WordPad (Пуск, Программы, 
Стандартные, WordPad). 

2. Завантажте в текстовий процесор файл електронного словника 
(list.txt), підготовлений у програмі Блокнот (завдання 1). 
Завантаження готового файлу виконується командою Файл, 
Открыть. 
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3. Збережіть новий файл у папці зі своїм ім’ям (ім’я файлу – 
dict.doc). Це й буде наш інтерактивний електронний словник. 

4. Протяганням миші виділіть весь вміст документа й оформіть 
його шрифтом Times New Roman (Кирилиця) з великим розміром 
шрифту, наприклад 16 пунктів. 

5. Ще раз запустіть текстовий процесор WordPad – відкриється 
друге, (додаткове) робоче вікно. У ньому відкрийте раніше 
збережений документ amortizatіon.doc. Виділіть текст документа й 
скопіюйте його в буфер обміну командою Правка, Копировать. 
Закрийте додаткове вікно без збереження. 

6. У вікні документа dict.doc встановіть курсор після слова 
Амортизація, натисніть клавішу [Enter] для переходу на новий рядок і 
виконайте команду Вставка, Объект. У діалоговому вікні Вставка 
объекта встановіть перемикач Создать новый. У списку Тип объекта 
виберіть Документ WordPad. Встановіть також прапорець В виде 
значка. 

7. Після натискання кнопки [ОК] відкриється вікно редагування 
об’єкта WordPad. Скопіюйте в нього з буфера обміну вміст 
словникової статті Амортизація. Закрийте вікно редагування об’єкта. 
В основному вікні словника ви побачите значок вбудованого об’єкта 
після слова Амортизація. 

8. Це стандартний значок, прийнятий в операційній системі для 
позначення документів WordPad. Ми можемо замінити його значком 
власного виготовлення, взявши файл Znachok.bmp, підготовлений у 
завданні 2. 

9. Клацніть на стандартному значку правою кнопкою миші й у 
контекстному меню, що відкрилося, виберіть пункт Свойства 
объекта. 

10.В діалоговому вікні, що відкрилося, відкрийте вкладку Вид. На 
цій вкладці скористайтеся командною кнопкою [Сменить значок] – 
відкриється діалогове вікно Смена значка. 

11.У діалоговому вікні Смена значка включіть перемикач Из 
файла. За допомогою кнопки [Обзор] відшукайте свій файл 
Znachok.bmp і видаліть весь вміст поля Подпись, щоб значок не 
супроводжувався ніяким текстом. Закрийте вікно зміни значка 
натисканням по кнопці [ОК]. 

12.Закрийте вікно редагування властивостей об’єкта спочатку 
клацанням на кнопці [Применить], а потім на кнопці [Закрыть]. У 
результаті під терміном Амортизація повинен з’явитися значок, з 
яким пов’язана словникова стаття, що розкриває цей термін. 

13.Повторіть операції пп. 5-12 для інших термінів словника. 
14.У підсумку повинен вийти комплексний документ, 

аналогічний представленому на рис. 30. При клацанні на значку поруч 
з кожним терміном відкривається вікно процесора WordPad, у якому 
можна прочитати й змінити значення даного терміна. 

15.Збережіть документ dict.doc і покажіть його викладачеві як 
звіт про пророблену роботу. 
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Рис. 30. Інтерактивний словник у дії 

ЗАВДАННЯ 5. 
Робота зі стандартною програмою Калькулятор. 

1. Навчитися працювати зі стандартною програмою 
Калькулятор у режимі „звичайний”, обчисливши наступні значення: 

21*(30-6/803)+36/(84+126)-64 
2. Навчитися працювати зі стандартною програмою 

калькулятор у режимі „інженерний”, обчисливши наступні значення: 
( ) 3/86

125
123*64cos

4 +
−−π

 
3. Обчислити середнє арифметичне чисел 33, 14, 80, 40 за 

допомогою статистичних функцій 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Запустіть програму Калькулятор, виконавши команду 
Пуск, Программы, Стандартные, Калькулятор. 

2. Із програмою Калькулятор можна працювати у двох 
режимах: звичайному й інженерному. Для перемикання з одного 
режиму в іншій необхідно виконати команду верхнього меню Вид, 
Обычный (рис. 31) або Вид, Инженерный (рис. 32). 
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Рис. 31.Калькулятор у звичайному режимі 

 
Рис. 32. Калькулятор в інженерному режимі 

3. Оскільки необхідно виконати обчислення трьох значень, 
тому на екран виведемо три програми Калькулятор, виставивши на 
них необхідний для обчислення режим, виконавши пп.1-2. 

4. Щоб обчислити 21*(30-6/803)+36/(84+126)-64 у звичайному 
режимі Калькулятора, необхідно скористатися пам’яттю. Для цього 
визначимося на початку із пріоритетом операцій і будемо виконувати 
обчислення в наступній послідовності: 

1) 84 складемо з 126: на Калькуляторі за допомогою миші 
клацнемо по кнопках: 8, 4, +, 1, 2, 6, = або на цифровому блоці 
клавіатури натиснути ті ж самі клавіші, тільки замість [=], необхідно 
натиснути [Enter]. Якщо відбулася помилка при наборі, скористайтеся 
клавішею скидання [С] и почніть набір заново або [Backspace] для 
видалення останньої цифри. 
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2) занесемо отриманий результат в пам’ять, натиснувши 

клавішу [MS] на Калькуляторі або комбінацію клавіш [Ctrl+M], 
(ввімкнеться на Калькуляторі індикатор М) 

 

Індикатор 
заповнення 
пам’яті 

 
3) 36 поділимо на значення з пам’яті: наберемо на 3, 6, /, MR, =  

 
4) з отриманого результату віднімемо 64: наберемо -, 6, 4, = 
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5) отриманий результат помістимо в пам’ять, попередньо 

очистивши пам’ять натиснувши клавішу [МС] (індикатор М зникне), 
потім натиснемо клавішу [MS] на Калькуляторі або комбінацію 
клавіш [Ctrl+M] (індикатор М з’явиться) 

6) 6 поділимо на 803, набравши 6, /, 8, 0, 3, = 

 
7) установимо знак мінуса для отриманого значення, 

натиснувши клавішу [+/-] 

 
8) 30 складемо зі значенням, отриманим в пункті 7), натиснувши 

клавіші +, 3, 0, = 
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9) 21 помножимо на отримане в пункті 8) значення, натиснувши 

клавіші *, 2, 1, = 

 
10) додамо до результату значення з пам’яті, натиснувши 

клавіші +, MR, = 
 
5. В інженерному режимі обчислимо 
( ) 3/86

125
123*64cos

4 +
−π−

, для цього знову визначимо пріоритети 

операцій і виконаємо обчислення в наступній послідовності: 
1) π*3, натиснувши клавіші pi, *, 3, = 
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2) складемо 64 з від’ємним значенням вираження, 
отриманого в пункті 1), натиснувши клавіші [+/-], +6, 4, = 

 

 
3) знайдемо косинус значення, натиснувши клавішу CОS: 

 
4) віднімемо від результату 12, натиснувши клавіші –, 12, = 
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5) поділимо на 4 125 , натиснувши клавіші /, (, 1, 2, 5, INV, 

X^Y, 4, ), = 

 
6) додамо до отриманого значення 86/3, натиснувши клавіші 

+, (, 8, 6, /, 3, ), = 
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6. Обчислимо середнє арифметичне чисел 33, 14, 80, 40 за 
допомогою статистичних функцій, для цього натиснемо клавіші Sta, 
33, Dat, 14, Dat, 80, Dat, 40, Dat, Ave 

 
1. 5. 2. Типове контрольне завдання 

СТАНДАРТНІ ТА СЛУЖБОВІ ПРОГРАМИ 
1. Відкрити вікно папки Мой компьютер, активізувати відкритий для 
запису диск. У вікні, що розкрилося, створити папку, ім’я якої 
відповідає вашому прізвищу (папка Прізвище). 
2. За допомогою калькулятора у інженерному вигляді обчисліть: 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

2
2arcsinarcsin , завантажте екранний вигляд результату 

виконання у буфер обміну. 
3. Завантажте текстовий редактор WordPad, додайте до створеного 
документу зміст контрольного завдання, встановивши перенос по 
словах. Потім додайте в документ вміст буфера обміну (з екранним 
зображенням калькулятора). 
4. Завантажте графічний редактор Paint. Створіть в ньому схематичне 
зображення Вашого знаку зодіаку, збільшіть фігуру в 2 рази, нахиліть 
фігуру на 30°. Скопіюйте малюнок у буфер обміну. 
5. Додайте малюнок в свій документ. 
6. Для папки із створеним документом створіть ярлик і помістіть його 
на Робочий стіл. 
7. Видаліть створений файл, помістивши його в Корзину. Відновіть 
вилучений файл. 

1. 6. ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
КОМП’ЮТЕРНІ ВІРУСИ 

Комп’ютерним вірусом називається програма, що здатна 
створювати свої копії (які не обов’язково мають повністю співпадати з 
оригіналом) і вносити їх у різні об’єкти/ресурси комп’ютерних 
систем, мереж і т.д. без відома користувача. При цьому копії 
зберігають здатність подальшого поширення. 

Віруси можна розділити на класи за наступними ознаками: 
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• за середовищем перебування вірусу; 
• за способом зараження середовища перебування; 
• за деструктивними (руйнуючими) можливостями; 
• за особливостями алгоритму вірусу. 
Чому необхідно боротися з комп’ютерними вірусами? 
Хоча вірусні атаки трапляються не дуже часто, загальне число 

вірусів занадто велике, а збиток від „хуліганських” дій вірусу в 
системі може виявитися значним. Існують віруси, які можуть 
призвести до втрати програм, знищити дані, стерти необхідну для 
роботи комп’ютера інформацію, записану в системних областях 
пам’яті, призвести до серйозних збоїв у роботі комп’ютера. У 
результаті цих дій можна назавжди втратити дані, необхідні для 
роботи й понести істотний моральний і матеріальний збиток. 
“Епідемія” комп’ютерного вірусу у фірмі (неважливо – великій або 
маленькій) може повністю дестабілізувати її роботу. При цьому може 
відбутися збій у роботі, як окремих комп’ютерів, так і комп’ютерної 
мережі в цілому, що спричинить втрату інформації, необхідної для 
нормальної роботи, й втрату часу, який буде витрачено на 
відновлення даних і приведення комп’ютерів і/або мережі в робочий 
стан. 

Як уберегтися від комп’ютерних вірусів 
Одним з основних методів боротьби з вірусами є, як і в медицині, 

своєчасна профілактика. Комп’ютерна профілактика складається з 
невеликої кількості правил, дотримання яких значно знижує 
ймовірність зараження вірусом і втрати яких-небудь даних. 

• Обов’язково робіть регулярне резервне копіювання. 
• Купуйте дистрибутивні копії програмного забезпечення в 

офіційних продавців. 
• Створіть системний диск. Запишіть на нього антивірусні 

програми. Захистіть диск від запису. 
• Періодично зберігайте файли, з якими ведеться робота, на 

зовнішній носії, наприклад, на диски. 
• Перевіряйте перед використанням всі диски. Не запускайте 

неперевірені файли, у тому числі отримані з комп’ютерних мереж. 
• Обмежте коло осіб, допущених до роботи на конкретному 

комп’ютері. 
• Періодично перевіряйте комп’ютер на наявність вірусів. При 

цьому користуйтеся свіжими версіями антивірусних програм.  
Можливі симптоми вірусної поразки 
Основні симптоми вірусної поразки наступні: 
1. Уповільнення роботи деяких програм. 
2. Збільшення розмірів файлів (особливо виконуваних). 
3. Поява не існуючих раніше “дивних” файлів. 
4. Зменшення обсягу доступної оперативної пам’яті (у 

порівнянні зі звичайним режимом роботи). 
5. Раптово виникаючі різноманітні відео й звукові ефекти. 
При всіх перерахованих вище симптомах, а також при інших 

“дивних” проявах у роботі системи (нестійка робота, часті 
“самостійні” перезавантаження та інше) настійно рекомендується 
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негайно зробити перевірку системи на наявність вірусів за допомогою 
будь-якої антивірусної програми, наприклад, AVP. При цьому краще, 
якщо програма буде мати саму останню версію й самі свіжі 
відновлення антивірусних баз. 

На сьогодні існує багато різних антивірусних програм, серед яких 
Антивірус Касперського, Doctor Web, Norton AntiVirus, McAfee 
VirusScan, NOD32 та багато інших. 

 
Антивірус Касперського Personal Pro 

 
Doctor Web 
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Nod 32 

 
Ріс.6. McAfee VirusScan Professional 6.0 

Короткий опис і особливості антивірусного пакета AVP 
Ця програма – новий крок у боротьбі з комп’ютерними вірусами. 

Вона представляє із себе повністю 32-ох розрядний додаток, 
оптимізований для роботи в популярному в усьому світі середовищі 
Microsoft Windows та використовуючий всі його можливості. AVP має 
зручний користувальницький інтерфейс, характерний для Windows, 
велику кількість настроювань, які обирає користувач, а також досить 
велику антивірусну базу, що гарантує надійний захист від величезного 
числа найрізноманітніших вірусів. 

У ході роботи AVP сканує: 
• Оперативну пам’ять (DOS, XMS, EMS). 
• Файли, включаючи архівні й упаковані. 
• Системні сектори, що містять Master Boot Record, 

завантажувальний сектор ( Boot-Сектор) і таблицю розбивки диска 
(Partition Table). 
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Основні особливості AVP: 
1) Діагностування й видалення величезного числа 

найрізноманітніших вірусів, у тому числі: 
a) поліморфних або вірусів, що самошифруються; 
b) стелс-вірусів або вірусів-невидимок; 
c) нових вірусів для Windows; 
d) макро-вірусів, що заражають документи Word і 

таблиці Excel. 
2) Сканування всередині упакованих файлів (модуль 

Unpacking Engine). 
3) Сканування всередині архівних файлів (модуль Extracting 

Engine). 
4) Сканування об’єктів на гнучких, локальних, мережних і 

CD-ROM дисках. 
5) Евристичний модуль Code Analyzer, необхідний для 

діагностування невідомих вірусів. 
6) Пошук у режимі надлишкового сканування. 
7) Перевірка об’єктів на наявність у них змін. 
8) “AVP Monitor” – резидентний модуль, що перебуває 

постійно в оперативній пам’яті комп’ютера й скануючий всі файлові 
операції в системі. Дозволяє виявити й видалити вірус до моменту 
реального зараження системи в цілому. 

9) Зручний користувальницький інтерфейс. 
10) Створення, збереження й завантаження великої кількості 

різних настроювань. 
11) Механізм перевірки цілісності антивірусної системи. 
12) Потужна система допомоги. 
 
Як працювати з AVP 
Для зручності роботи AVP підтримує безліч операцій з мишею й 

клавіатурою. Щоб активізувати потрібний пункт меню (або вкладку), 
потрібно клацнути по ньому лівою кнопкою “миші” або натиснути 
одночасно клавіші [Alt] і клавішу з буквою, підкресленої в обраному 
пункті (вкладці). 

Для переміщення по пунктах меню (або вкладках) можна 
користуватися стрілками переміщення курсору, мишею або 
комбінаціями клавіш. 

Щоб вибрати команду в розгорнутому меню (вкладці), потрібно 
клацнути по ній лівою кнопкою “миші”, можна скористатися 
стрілками переміщення курсору або натиснути клавішу, що відповідає 
підкресленій букві. 

Основні клавіші для керування програмою: 
• [Home] – переміщає курсор у початок поля введення, що 

редагується. 
• [End] – переміщає курсор у кінець поля, що редагується. 
• [Spacebar] – включає або відключає параметри, або натискає 

кнопки. 
• [Tab] – переміщає курсор до наступного елемента. 
• [Shift+Tab] – переміщає курсор до попереднього елемента. 
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• [Alt+Tab] – перехід до іншого відкритого завдання. 
• [Alt+Spacebar] – відкриває системне меню. 
• [Alt+F4] – закриває активний додаток. 

1. 7. ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Які функції виконує операційна система?  
a) забезпечення організації й зберігання файлів; 
b) підключення пристроїв вводу/виводу; 
c) організація обміну даними між комп’ютером і різними 
периферійними пристроями; 
d) організація діалогу з користувачем, керування пристроями й 
ресурсами комп’ютера. 
2. Що називають комп'ютерним вірусом? 
a) Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з 
наступним впровадженням копій в інші файли, системні ділянки 
комп'ютера, інші комп'ютери в мережі. 
b) Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з 
наступним впровадженням копій в інші файли, системні ділянки 
комп'ютера, інші комп'ютери в мережі та обов'язково мають 
деструктивну дію. 
c) Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з 
наступним впровадженням копій в інші файли, системні ділянки 
комп'ютера, інші комп'ютери в мережі та можуть мати деструктивну 
дію. 
d) Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з 
наступним впровадженням копій в інші файли, системні ділянки 
комп'ютера, інші комп'ютери в мережі та не обов'язково мають 
деструктивну дію. 
3. Папка, у яку тимчасово попадають вилучені об’єкти, 
називається ... 
a) Корзина;  
b) Оперативна;  
c) Портфель;  
d) Блокнот. 
4. Поточний диск – це ... 
a) диск, з яким користувач працює в цей момент часу;  
b) CD-ROM; 
c) жорсткий диск;  
d) диск, у якому зберігається операційна система. 
5. ОС Windows підтримує довгі імена файлів. Довгим ім’ям файлу 
вважається ...  
a) будь-яке ім’я файлу без обмеження на кількість символів в імені 
файлу;  
b) будь-яке ім’я файлу латинськими буквами, не більш 255 символів;  
c) будь-яке ім’я файлу, що не перевищує 255 символів;  
d) будь-яке ім’я файлу, що не містить цифри. 
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6. Для розархівації RAR-архіву можна скористатися такими 
способами: 
a) Скористатися командою контекстного меню архіву Извлечь 
файлы... 
b) Для цього призначена команда меню Команды/Преобразовать 
архив(ы).  
c) Відкрити архів і скористатися командою меню програми WinRAR 
Файл/Извлечь в указанную папку. 
d) Скористатися будь-яким із перелічених варіантів. 
7. Що таке архів, що сам розпаковується? 
a) Це архів, в якому містяться програми. 
b) Це архів, що має розширення *.ехе, подвійне клацання якого 
запускає розархівацію. 
c) Це дистрибутив програми-архіватора. 
d) Це будь-який файл, що має розширення *.ехе. 
8. Завантажник операційної системи служить для ... 
a) завантаження програм в оперативну пам’ять ЕОМ;  
b) обробки команд, уведених користувачем;  
c) зчитування модулів операційної системи io.sys й msdos.sys;  
d) підключення пристроїв вводу-виводу.  
9. Що таке багатотомний архів? 
a) Це архів, в якому містяться програми. 
b) Це архів, що має розширення *.ехе, подвійне клацання якого 
запускає розархівацію. 
c) Це архів, поділений на частини. 
d) Це любий файл , який має розширення *.ехе. 
10. Які типи вірусів ви знаєте? 
a) Віруси-невидимки. 
b) Черв’яки. 
c) Поліморфні коні. 
d) Бурундуки. 
11. Який із файлів з найвищим ступенем стисне програма 
WinRAR: 
a) Графічний файл (*.jpg). 
b) Текстовий файл (*.txt). 
c) Файл програми (*.ехе). 
d) Файл мультимедіа (*.avi). 
12. Стандартний інтерфейс ОС Windows не має ...  
a) робочого поля, робочих інструментів (панелі інструментів); 
b) довідкової системи;  
c) елементів керування (згорнути, розгорнути, сховати й т.д.);  
d) рядка введення команди. 
13. Технологія Plug and Play ...  
a) дозволяє синхронізувати роботу комп’ютера й пристрою;  
b) дозволяє новим пристроям автоматично настроюватися під 
конфігурацію даного комп’ютера;  
c) використовується замість зовнішніх пристроїв;  
d) дозволяє грати в будь-які комп’ютерні ігри. 
14. Ярлик – це ...  
a) копія файлу, папки або програми; 
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b) директорія;  
c) графічне зображення файлу, папки або програми;  
d) переміщений файл, папка або програма.  
15. ОС Windows надає можливість працювати з мультимедіа 
інформацією. До таких програм не відносяться ...  
a) VolumeControl (Регулятор звуку);  
b) Scan Disk (Діагностика);  
c) Sound Recorder (Фонограф);  
d) CD-Player (Лазерний програвач);  
16. Функції програм-архіваторів: 
a) Можливість додавання файлів в архів. 
b) Перевірка файлів на наявність вірусів. 
c) Перевірка орфографії у файлах, що додаються в архів. 
d) Автоматична пересилка електронною поштою копії архіву 
користувачеві. 
17. До функціональних можливостей ОС Windows не 
відноситься ...  
a) підтримка мультимедіа;  
b) технологія Plug and Play;  
c) підтримка імен файлів тільки формату 8.3;  
d) багатозадачність.  
18. Поточний каталог – це каталог ... 
a) у якому зберігаються всі програми операційної системи  
b) обсяг якого змінюється при роботі комп’ютера  
c) з яким працює або працював користувач на даному диску  
d) у якому перебувають файли, створені користувачем  
19. При видаленні файлів в Корзину  
a) файли стираються з диска, а в Корзине зберігається лише їхній 
список; 
b) файли не видаляються з диска, вони зберігаються в папці Корзина, 
але в папці, де вони перебували, їх уже немає; 
c) файли не видаляються з диска, вони зберігаються в тій же папці, що 
й раніше; 
d) файли видаляються з комп’ютера назавжди. 
20. DOS призначена для ... 
a) роботи із зовнішніми пристроями  
b) тільки для обробки й зберігання файлів  
c) обміну даними між комп’ютером і різними периферійними 
пристроями  
d) організації керування комп’ютером і його ресурсами через набір 
елементарних операцій  
ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  

ПО ТЕМІ: «ОС WINDOWS» 
Номер питання Варіанти відповіді
 a b c d 
1    + 
2   +  
3 +    
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4 +    
5   +  
6 +    
7 +    
8   +  
9   +  
10 +    
11  +   
12    + 
13  +   
14   +  
15  +   
16 +    
17   +  
18   +  
19  +   
20    + 

1. 8. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ПИТАНЬ З ТЕМИ „WINDOWS” 

1. Стандартні й периферійні пристрої введення-виведення 
інформації в ЕОМ. 

2. Основне призначення, структура й програмне забезпечення 
ПЕОМ. 

3. Поняття й функції процесора, пам’яті, пристроїв введення-
виведення інформації.  

4. Поняття файлу. Каталоги (папки), дерево каталогів. Шлях до 
файлу. 

5. Призначення й основні риси системи Windows 
(багатозадачність, графічний інтерфейс і т.д.). Її переваги в порівнянні 
з MS-DOS. 

6. Склад Windows-екрана. 
7. Об’єкти Windows: піктограми, папки, вікна, ярлики, їхні 

властивості. Різновид вікон в Windows. 
8. Робота з об’єктами Windows (відкриття, закриття, зміна 

розмірів, копіювання, переміщення, видалення, зміна властивостей і 
т.д.) 

9. Робота з меню Пуск. 
10. Робота з вікнами, меню, довідковою системою в Windows. 
11. Створення ярликів на Робочому столі, їхнє призначення й 

властивості. 
12. Спеціальні папки Windows, їхнє призначення 
13. Настроювання Рабочего стола. Настроювання властивостей 

системи (дати й часу, миші й т.д.) 
14. Призначення програми Проводник. Склад вікна програми 

Проводник (панелі, їхній зміст, контекстні меню, Панель 
інструментів). 

15. Створення нової вкладеної папки на обраному диску (різні 
способи). Способи виділення групи файлів, папок (суміжних, 
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несуміжних, що мають загальну ознаку (наприклад, однакове 
розширення)і т.д.) 

16. Способи копіювання файлів, папок або їхніх груп. Способи 
переміщення  файлів, папок або їхніх груп. Способи видалення 
файлів, папок або їхніх груп. 

17. Як завантажити обраний файл-документ із вікна Проводник? 
Як завантажити обрану програму з вікна Проводник? 

18. Способи пошуку файлів, папок і їхніх груп по різних ознаках у 
Головному меню. 

19. Як завантажити обрану програму з Главного меню? 
20. Способи пошуку файлів, папок і їхніх груп по різних ознаках  

у Проводнике. 
21. Призначення Total Commander. Керування панелями в Total 

Commander. 
22. Призначення функціональних клавіш Total Commander. 

Конфігураційне меню пакета Total Commander, його опції. 
23. Робота з дисками в Total Commander. Можливості роботи з 

каталогами й файлами в Total Commander. 
24. Поняття про архівацію файлів. Види архівів. 
25. Характеристика програм архівації й розархівації файлів 

WinRar, WinZip. 
26. Створення архівів різних типів. Розпакування архівів різних 

типів. 
27. Що таке комп’ютерні віруси? Класифікація комп’ютерних 

вірусів за середовищем перебування, за середовищем зараження. 
28. Класифікація комп’ютерних вірусів за ступенем 

деструктивності, за прийомами маскування, за особливостями 
алгоритму 

29. Симптоми вірусного ураження. Антивірусні програми, 
короткий опис, види. 

30. Службова програма Проверка диска (призначення, способи 
запуску). Службова програма Очистка диска (призначення, способи 
запуску). 

31. Службова програма Дефрагментация диска (призначення, 
способи запуску).Форматування дискет в Windows. 

32. Текстовий редактор Блокнот. Текстовий редактор Word Pad  
33. Калькулятор. Графічний редактор Paint 

1. 9. ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ 
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (10 СТОРІНОК): 

1. Що таке комп’ютерні віруси? Класифікація комп’ютерних 
вірусів за середовищем перебування, за способом зараження. 

2. Класифікація комп’ютерних вірусів за ступенем 
деструктивності, за прийомами маскування, за особливостями 
алгоритму. 

3. Чому необхідно боротися з вірусами? 
4. Як уберегтися від комп’ютерних вірусів? 
5. Симптоми вірусного ураження. 
6. Антивірусні програми, короткий опис, види. 
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1. 10. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; 

Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. 
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Питер, 2006. – 639 с. 
3. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. 

Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с. 
4. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. 
Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с. 

5. Коваленко М.М. Комп'ютерні віруси і захист інформації. – К.: 
Наук, думка, 1999. 

6. Коварт Р., Книттель Б. Использование Microsoft Windows ХР 
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7. Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – 
СПб: Питер, 2002. – 560 с. 

8. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних 
технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, 
І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: 
Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424 с. 

9. Оуглтри Т. Microsoft Windows XP. – К.: DiaSoft, 2003. 
10. С. В. Глушаков, А. С. Сурядный, Т. С. Хачиров. Домашний ПК. 

– Харьков: Фолио, 2004. – 495 с. 
11. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Издание 8-е, 

переработанное и дополненное – М.: Инфра-М, 2000. – 640 с. 
12. CHIP. – 2004 – № 2-4, 9-10. 
13. Компьютеры + Программы. 2004. – № 3, 5,6, 10-12. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  22..  
ТТЕЕККССТТООВВИИЙЙ  РРЕЕДДААККТТООРР  MMIICCRROOSSOOFFTT  WWOORRDD  

2. 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

СТВОРЕННЯ Й РЕДАГУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
Одним з найвідоміших і найпотужніших текстових процесорів 

(редакторів) є Word фірми Microsoft. Особливою популярністю 
користуються версії Word, що входять до складу інтегрованого 
середовища Microsoft Office. Ними користуються як професіонали, що 
готують рукописи книг до видання в друкарні, так і користувачі, які 
тільки починають працювати, для роботи з текстами й документами. 
Однією із вимог, що пред’являються до професійної компетентності 
сучасного фахівця, є володіння ним інформаційною технологією 
роботи в середовищі текстового процесора Word. 

 
Рис. 33. Головне вікно програми Word 

Створення документів 
Документи й шаблони документів створюються за допомогою 

команди Файл, Создать і вибором необхідного виду документа із 
запропонованих. Після натискання на кнопку [ОК] на екран 
виводиться нове вікно, що має стандартне ім’я – „Документ” або 
„Шаблон” з порядковим номером. 

Word містить великий набір шаблонів стандартних документів: 
службові записки, факси, стандартні листи, резюме й т.п. Шаблони 
надають користувачеві заздалегідь підготовлені форм для введення 
даних. Найбільш часто при роботі використовується динамічний 
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режим, коли за допомогою Майстра шаблонів створюється в 
інтерактивному (діалоговому) режимі власний. 

Збереження документів 
Документи Word зберігаються у вигляді файлів зі стандартним 

розширенням .doc. Параметри збереження файлу можна задати 
командою Сервис, Параметры. 

Первісне збереження нового або збереження існуючого 
документа під іншим ім’ям, на іншому диску, в іншому каталозі 
виконується командою Файл, Сохранить как.... Обов’язково 
вибирається формат документа, що зберігається, за допомогою списку 
типу файлів. 

Відкриття документів 
Документ, який був збережений раніше, відкривається за 

допомогою команди Файл, Открыть. 
Для навігації по дисках комп’ютера використовується значок 

стрілки біля вікна адреси папки, а також значок папки зі стрілкою. 
Друк документів 
Для друкування документів необхідно настроїти друк за 

допомогою команди Сервис, Параметры, вибравши вкладку Печать. 
Перед виведенням документа на друк документ можна 

переглянути за допомогою команди Файл, Предварительный 
просмотр або відповідної кнопки на панелі завдань. 

Команда Файл, Печать викликає діалогове вікно „Печать” у 
якому проводяться установки для друку документа. 

За допомогою кнопки [Печать] панелі інструментів здійснюється 
безпосередній запуск друкування документа з раніше встановленими 
параметрами діалогового вікна „Печать”. 

Введення тексту 
Введення тексту в Word здійснюється рядками, перехід на 

наступний рядок у межах одного абзацу виконується автоматично. 
Після натискання клавіші [Enter] завершується попередній абзац і 
починається новий. 

Команди Правка, Отменить й Правка, Повторить або кнопки 
 дозволяють послідовно скасувати або повторити попередні 

дії. 
Способи виділення фрагментів тексту 
Перш, ніж почати роботу із уже існуючим фрагментом тексту, 

його потрібно виділити. Існують різні способи виділення фрагментів 
тексту – за допомогою клавіш або маніпулятора миша. Виділення 
тексту всього документа виконується за допомогою команди Правка, 
Выделить всё. 

Копіювання, переміщення й видалення фрагментів тексту 
Ці операції виконуються тільки стосовно виділеного фрагмента 

тексту. При цьому можна використовувати два незалежних механізми 
– через буфер обміну й без використання буфера обміну методом drag-
and-drop (перетаскуванням мишею). 

Копіювання здійснюється командою Правка, Копировать, копія 
розміщується в буфері і може багаторазово використовуватися для 
вставки за допомогою команди Правка, Вставить. Для переміщення 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 83

фрагмента використовуються команди: Правка, Вырезать, а потім – 
Правка, Вставить, Видалення фрагмента тексту виконується по 
команді Правка, Очистить або при натисканні клавіші [Del]. Ці 
операції можна також виконати за допомогою контекстного меню, де 
вибираються команди Вырезать, Копировать, Вставить. 

Можна використовувати спеціальні кнопки панелі інструментів 
Стандартна. 

ФОРМАТУВАННЯ ДОКУМЕНТА 
Процес оформлення зовнішнього вигляду документа в цілому або 

його фрагментів у будь-якому програмному середовищі називають 
форматуванням. Саме слово „форматування” походить від слова 
„форма”, тобто будь-чому треба надати певну форму. Різні способи й 
інструменти форматування, які надає текстовий процесор Word, 
дозволяють одержати професійно оформлений текст. 

Форматування документів здійснюється в результаті наступних 
дій: 

 встановлення параметрів сторінки документа; 
 застосування шрифтового оформлення символів тексту; 
 завдання положення абзаців на сторінці й установка для них 

відступів і інтервалів (ліворуч, праворуч, міжрядковий і міжабзацний 
інтервали); 

 вибору варіантів обрамлення й заповнення абзаців; 
 розташування тексту в колонках; 
 завдання стилю оформлення символу, абзацу, сторінки й т.п. 
Більша частина цих дій може бути реалізована за допомогою 

інструментів меню Формат. Форматування документа засноване на 
накладанні нових форматів на елементи тексту, які повинні бути 
попередньо виділені одним з існуючих способів. 

Крім того, більшість з популярних способів форматування 
винесено на спеціальну панель, що так і називається – 
Форматирование. Якщо в Word, який встановлено на комп’ютері, 
така панель відсутня, варто клацнути правою кнопкою миші в будь-
якому місці доступної панелі інструментів, і в меню, що з’явилося, 
клацнути лівою кнопкою миші на пункті Форматирование. Ліворуч 
від цього пункту повинна з’явитися підсвічена „галочка”, що й 
говорить про включення даної панелі.  

Шрифтове виділення тексту (форматування символів) 
Текст документа набирається встановленим за замовчуванням 

шрифтом. Настроювання шрифту виконується в діалоговому вікні 
Шрифт, що викликається командою Формат, Шрифт. Установки 
формату шрифту можуть бути зроблені для будь-якого фрагмента 
тексту. Установлені параметри шрифту діють стосовно до тексту, що 
вводиться, або до виділеного фрагмента тексту. 

Швидке форматування типу й розміру шрифту можливо за 
допомогою кнопок панелі інструментів Форматування. 
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Тип шрифту Розмір шрифту Типи написання  
Рис. 34. Кнопки шрифтового оформлення панелі інструментів 

Форматирование 
Форматування абзацу тексту 
Текст документа складається з абзаців, абзац закінчується 

натисканням клавіші [Enter]. При цьому в текст вставляється 
спеціальний символ (недрукований) ¶. Видалення цього символу 
забезпечує злиття абзаців, причому об’єднаний абзац набуває 
форматних настроювань нижнього приєднаного абзацу. При наборі 
тексту перехід на новий рядок виконується автоматично. 

Форматування абзаців встановлюється командою Формат, 
Абзац, що викликає діалогове вікно Абзац, яке містить вкладки 
Отступы и интервалы, Положение на странице. 

Швидке форматування абзаців може виконуватися за допомогою 
панелі Форматирование, що містить необхідні кнопки вирівнювання 
абзацу (рис. 35). 

 
 
 
 
 

                      

Вирівнювання абзацу 

по лівому краю по центру 

по правому краю 

по ширині 

 
Рис. 35. Кнопки вирівнювання абзацу на панелі Форматирование 

Всі інші установки формату абзацу виконуються в діалоговому 
вікні Абзац.  

Обрамлення й заповнення тексту 
Для більшої виразності оформлення абзаців і сторінок тексту 

використовуються різні способи обрамлення, заповнення візерунком, 
зміни кольору й т.п. 

Команда Формат, Границы и заливка викликає діалогове вікно 
настроювання Границы и заливка. Після вибору потрібних параметрів, 
виділений фрагмент тексту набуває цих параметрів. 

Зміна регістру для зображення букв 
Регістрове форматування забезпечує перетворення виділеного 

фрагмента тексту за допомогою команди Формат, Регистр і вибором 
відповідного кнопкового перемикача: 

 Как в предложениях – перша буква першого слова 
представляється як прописна; 

 все строчные – всі букви виділеного тексту рядкові 
(маленькі); 

 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ – всі букви виділеного тексту прописні 
(великі); 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 85

 Начинать С Прописных – перша буква кожного виділеного 
слова прописна; 

 иЗМЕНИТЬ РЕГИСТР – заміна у виділеному тексті 
прописних букв на рядкові, а рядкових – на прописні. 

Списки для оформлення перерахувань у тексті 
Перерахування в текстових документах часто оформлюються у 

вигляді списків. Розрізняють три типи списків: маркірований, 
нумерований, багаторівневий. На рис. 36 наведені приклади трьох 
типів списків. Список форматується як до уведення елементів, так і 
для вже набраних у вигляді окремих абзаців елементів. Для створених 
списків допускається зміна їхнього типу. 

Маркірований список Нумерований список Багаторівневий список 
 Апаратне забезпечення:  
 Системний блок 
 Монітор  
 Клавіатура  
 Принтер  

 Програмне забезпечення:  
 Системне  
 Прикладне  

 Інструментарій 
програмування 

 

I. Апаратне забезпечення:  
II. Програмне забезпечення:  

III. Інструментарій програмування 
 

1. Апаратне забезпечення:  
1.1. Системний блок  
1.2. Монітор  
1.3. Клавіатура 
1.4. Принтер 

2. Програмне забезпечення:  
2.1. Системне  
2.2. Прикладне  

3. Інструментарій 
програмування 

 
 

Рис. 36. Ілюстрація типів списків 
Команда Формат, Список виводить діалогове вікно Список для 

вибору вкладки, що відповідає типу списку. Обраний тип списку 
можна настроїти, нажавши кнопку [Изменить] і встановивши в 
діалоговому вікні Зміна списку необхідні параметри. 

Видалити список можна звичайними способами або за 
допомогою команди Формат, Список кнопкою [Удалить]. 

Нумерація сторінок 
Для нумерації сторінок використовується команда Вставка, 

Номера страниц, за допомогою якої можна вказати: 
 положення – зверху або знизу сторінки; 
 вирівнювання – праворуч, у центрі, ліворуч, зовні або 

усередині сторінки; 
 номер першої сторінки; 
 формат номерів сторінок. 
Стилі документа 
Всі документи Word створюються за допомогою команди Файл, 

Создать. Важливим компонентом створюваного документа є стилі. 
Стилі дозволяють швидко оформляти різноманітні за зовнішнім 
виглядом й характером тексти. Стартовий набір стилів вибирається із 
приєднаного до документа шаблона. Стиль – пойменована сукупність 
форматів елементів тексту. 

Розрізняють стандартні й користувальницькі (спеціальні) стилі. 
Стандартні стилі створюються текстовим процесором Word 
автоматично. Користувальницькі стилі створюються користувачем 
модифікацією стандартних або в результаті вибору з наявних 
характеристик необхідних. Стиль користувача може бути доступним 
або тільки для окремого документа, або для шаблона. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ  ІНФОРМАЦІЇ В ТАБЛИЧНІЙ ФОРМІ 
Документи Word часто містять дані, оформлені у вигляді таблиці. 

Зазвичай таблиці використовуються для більш зручного розташування 
інформації документа. 

Таблиця (рис. 37) складається зі стовпчиків і рядків, на 
перетинанні яких знаходяться комірки. Таблиця Word може містити 
максимум 63 стовпчики й довільне число рядків. Комірки таблиці 
мають адреси, утворені ім’ям стовпчика (А, В, С,...) і номером рядка 
(1, 2, 3,...). Комірки одного рядка позначаються праворуч, починаючи 
зі стовпчика А, причому в явному виді ні стовпчики, ні рядки не 
нумеруються. У комірках таблиць розміщається інформація 
довільного типу: текст, числа, графіка, малюнки, формули. 

 A B C D E … 
1       
2       
3       
4       
…       

Рис. 37. Приклад таблиці Word 
Word надає можливість використання таблиць довільної 

конфігурації, з різним числом рядків, стовпчиків, навіть на рівні 
окремого рядка таблиці. Можливий вид такої таблиці показаний на 
рис. 38. 

 

    
  
   

 

    
  
Рис. 38. Структура таблиці Word довільної конфігурації 
Форматування таблиці 
Для вмісту комірок таблиці працюють всі команди меню Формат 

(припустимі різне шрифтове оформлення тексту усередині однієї й тої 
ж комірки, обрамлення й заповнення виділених комірок або їхнього 
вмісту на рівні окремих абзаців, зміна регістра символів, вставки 
табуляторів абзаців комірок, форматування кадрів і т.п.). 

Таблицю можна багаторазово автоматично форматувати за 
допомогою команди Таблица, Автоформат (рис. 39). 

Для автоформатування таблиці вибирається стандартний 
табличний формат і проводиться його додаткове настроювання. При 
цьому можна відмовитися від використовуваного обрамлення, типу 
шрифту й т.п., відключивши відповідні перемикачі. Крім того, до 
окремих частин таблиці (заголовків рядків, першого стовпчика, 
останнього рядка, останнього стовпчика) можна застосувати 
спеціальні формати. 
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Рис. 39. Вигляд вікна Автоформат таблицы 

Використання в таблиці формул 
Текстовий процесор Word дозволяє виконувати обчислення, 

записуючи в окремі комірки таблиці формули за допомогою команди 
Таблица, Формула. Формула задається як вираз, у якому можуть бути 
використані: 

• абсолютні посилання на комірки таблиці у вигляді списку 
(розділені крапкою з комою – Al; B5; і т.д.) або блоку (початок і 
кінець блоку комірок – A1:F10); 

• ключові слова для посилання на блок комірок: 
• LEFT – комірки, розташовані в рядку зліва від комірки з 
формулою; 
• RIGHT – комірки, розташовані в рядку справа від комірки з 
формулою; 
• ABOVE – комірки, розташовані в стовпчику вище за комірку 
з формулою; 
• BELOW – комірки, розташовані в стовпчику нижче за 
комірку з формулою; 

• константи – числа, текст у подвійних лапках; 
• убудовані функції Word; 
• знаки операцій (+, -, *, /, %, =, [,  [=,  ], ]=, []). 
Слід пам’ятати, що значення, розраховане за допомогою 

формули, не змінюється після зміни складових формули. Для 
оновлення обчислення потрібно викликати контекстне меню на 
формулі і вибрати пункт Обновить поле. Після цього результат 
обчислення оновиться. 

СТВОРЕННЯ СКЛАДЕНИХ (ІНТЕГРОВАНИХ) 
ДОКУМЕНТІВ 

Досить часто при створенні документа виникає необхідність 
вставити в нього фрагмент із документів, створених в інших 
програмних середовищах. Цей фрагмент може мати інший тип даних. 

Складений (інтегрований) документ – документ, у якому зв’язані 
між собою фрагменти мають різні типи й створювалися в різних 
додатках або програмах. 
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 Джерело 1 
Електронна таблиця Excel 

 
А В С Е 
1 2 3 4 

Джерело 2 
Графічний редактор Paint 

 

Джерело 3 
СУБД Access 

 

Приймальник
Microsoft Word 

 
 
 
 

А В С Е 
1 2 3 4 

 

 
 
 

 

Фрагмент тексту 1 

Фрагмент тексту 2 

 
Рис. 40. Створення складеного документу 

Створення складеного документа за допомогою миші 
У багатьох додатках для прискорення процесу обміну даними 

між ними передбачена можливість перетаскування об’єкта за 
допомогою миші, при цьому реалізується або операція копіювання, 
або операція перетаскування (переміщення). Попередньо об’єкт 
повинен бути виділений. Таким способом рекомендується 
скористатися при невеликій відстані між джерелом і приймачем. Для 
цього вікна додатків доцільно розташувати поруч. 

Створення складеного документа через буфер обміну 
командою Правка, Вставить. 

Технологія обміну даними через буфер обміну командою Правка, 
Вставить вимагає виконання наступної послідовності дій: 

• виділити об’єкт, що підлягає копіюванню, переміщенню або 
видаленню; 

• перенести виділений об’єкт у буфер обміну за допомогою 
команди Копировать або Вырезать з контекстного меню або з меню 
Правка; 

• встановити курсор у нове місце вставки об’єкта; 
• вставити об’єкт командою Правка, Вставить. 
Створення складеного документа через буфер обміну за 

технологією OLE 
Основне призначення технології OLE – це створення зв’язку між 

різнотипними об’єктами Windows. Технологія OLE розроблена 
фірмою Microsoft і визначається правилами (протоколом) взаємодії 
Windows-додатків. Сучасні додатки операційної системи Windows 
опираються на специфікацію версії OLE 2.0. Абревіатура OLE означає 
Object Linking and Embedding і переводиться як „зв’язування й 
впровадження об’єкта”. 
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Технологія OLE забезпечує користувачеві можливість редагувати 
вставлений у складений документ об’єкт засобами, які надає додаток-
джерело (де був створений цей об’єкт). OLE-об’єкт завжди зберігає 
зв’язок з додатком-джерелом (активізується подвійним клацанням), 
але вставлені дані можуть і не бути пов’язаними з документом-
джерелом. 

Технологія OLE передбачає такі варіанти обміну даними: 
• впровадження об’єкта, при якому створюється й вставляється 

в документ-приймач дубль об’єкта. У цьому випадку організується 
зв’язок вставленого об’єкта з додатком-джерелом, зв’язок з 
документом-джерелом втрачається; 

• зв’язування об’єкта, при якому об’єкт залишається в 
документі-джерелі, а на нього в документі-приймачі є тільки 
посилання (покажчик). У цьому випадку організується зв’язок 
вставленого об’єкта не тільки з додатком-джерелом, але й з файлом-
джерелом, де зберігається документ із цим об’єктом. Будь-які зміни в 
цьому об’єкті відіб’ються в документі-приймачі; 

• при впровадженні об’єкта створюється дубль об’єкта, що 
вставляється в складений документ і при цьому втрачається зв’язок з 
вихідним документом. Зв’язок з додатком-джерелом зберігається.  

Об’єкт, впроваджений за технологією OLE, можна редагувати 
засобами додатка-джерела такими способами: 

• викликати контекстне меню й вибирати відповідний 
інструментарій редагування; 

• двічі клацнути лівою кнопкою миші на впровадженому 
об’єкті.  

Для технології впровадження об’єктів характерно наступне: 
• впроваджений об’єкт цілком записується в складений 

документ і, якщо є дублем існуючого документа, вимагає додаткової 
витрати дискової пам’яті; 

• впроваджений об’єкт редагується в додатку-приймачі, 
використовуючи для цього інструментарій додатка-джерела. 

При зв’язуванні об’єкта відмінність від технології впровадження 
буде тільки при редагуванні. При перегляді складеного документа 
зв’язаний об’єкт нічим не відрізняється від впровадженого. Зв’язаний 
об’єкт завжди перебуває в документі-джерелі, а в складеному 
документі-приймачі зберігається посилання на файл із цим 
документом. Хоча зовні це й не помітно, вигляд об’єкта залишається 
таким же, як якби він був впроваджений або вставлений через буфер 
обміну. 

СТВОРЕННЯ Й РЕДАГУВАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
У документах Word часто використовується різного виду графіка: 
• кліпи-малюнки з колекції, створеної виробниками 

програмного забезпечення; 
• графічні об’єкти, що зберігаються у файлах і створені 

спеціалізованими засобами машинної графіки; 
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• графічні об’єкти, створені за допомогою панелі інструментів 
Рисование Word, що з’являється на екрані після натискання кнопки 
[Рисование] на панелі Стандартна. 

Вставка графічних кліпів 
Доступ до колекції кліпів Microsoft здійснюється додатком 

Microsoft Clipart (Clip Gallery), що входить до складу Microsoft Office 
він підтримує не тільки малюнки, але й звуки, і відео. Microsoft Clipart 
призначений не тільки для попереднього перегляду кліпів і їхньої 
вставки в документ, але й для керування ними: розширення галереї й 
створення добірок кліпів по темах і т.п. 

На вкладці Картинки містяться растрові об’єкти (зображення). 
Растровий графічний об’єкт формується як матриця найпростіших 
елементів – пікселів. Кожен піксель розфарбовується в певний колір, а 
вся сукупність пікселів створює цільне зображення. Растрові 
зображення характеризуються такими параметрами, як зернистість 
(величина пікселів, виражена як кількість пікселів на дюйм), колірна 
модель (кількість кольорів пікселів і спосіб їхнього формування). 
Походження растрового малюнка може бути будь-яким. Колекція 
кліпів вкладки Картинки може містити файли малюнків форматів 
.bmp, .tif, .gif, jpg, .psd, .pcx. 

Малюнки векторного типу допускають поелементне редагування, 
для цього виділяються певні елементи малюнка натисканням лівої 
кнопки миші й виконується їхнє графічне настроювання (колір, лінія, 
розмір, місце розташування). Можливе додавання нових графічних 
елементів, переміщення всього малюнка за заданий контур, зміна 
розмірів контуру. 

Створення графічних об’єктів за допомогою панелі 
інструментів Рисование 

Графічні об’єкти в Word можна створювати й редагувати, 
використовуючи інструменти панелі Рисование (рис. 41). У результаті 
буде створене векторне зображення, що складається з елементарних 
графічних фігур: квадратів, прямокутників, багатокутників, ліній, 
окружностей, еліпсів та ін. 

При установці покажчика миші на інструмент панелі Рисование 
виводиться назва кнопки – інструмента малювання. 

 
Рис. 41. Панель інструментів Рисование 

Кнопки геометричних фігур: лінія, квадрат або прямокутник, 
коло або еліпс, криволінійна замкнута плоска фігура, рамки тексту 
(напис), набір автофігур забезпечують побудову основи 
геометричного малюнка. 

Кнопки колірного оформлення й стилю ліній забезпечують 
форматування елементів малюнка. 

Мальований об’єкт має багатошарову структуру, окремі елементи 
малюнка можуть розташовуватися певним чином щодо інших 
об’єктів. Управляє цим режимом кнопка [Действия], що викликає 
меню з командами для роботи із графічними об’єктами. 
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СТВОРЕННЯ ФОРМ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ДАНИХ 
Форма – це бланк для заповнення конкретними даними. Форма 

Word являє собою електронну версію форми у вигляді документа з 
незаповненими областями, у які користувач повинен на комп’ютері 
вводити дані. Форма призначена для скорочення часу на оформлення 
документів за рахунок попереднього створення шаблона, на базі якого 
створюються нові документи, наприклад, форми різних довідок 
встановленого зразка, бланків документів, таблиць та ін. В Word 
можна створити наступні види форм: 

• форми, які друкуються, а потім заповнюються на папері. Для 
введення даних використовуйте панель інструментів Формы для 
вставки текстових полів і прапорців зі списками можливих відповідей. 
Це звичайний документ, що не вимагає захисту при роботі. 

• електронні форми, які можна поширювати через електронну 
пошту або по мережі. Для вставки поля форми використовуйте панель 
інструментів Формы, а для спрощення заповнення до полів форм 
можна додати підказки. Ці форми вимагають захисту від 
несанкціонованого доступу до зміни їх виду. 

• електронні форми, що набудовуються. Вони надають великі 
можливості для введення даних, вибору відповідей зі списку й запису 
відповідей. Ці форми також можна поширювати через електронну 
пошту або по мережі. Для них також необхідний захист від 
несанкціонованого доступу до зміни її виду. 

Форма складається з постійної і змінної при введенні даних 
частини документа.  

До елементів форм можуть застосовуватися всі основні команди 
меню Формат. До постійної частини форми відносяться: незмінний 
при введенні текст, таблиці фіксованого змісту, оформлювальні 
елементи: малюнки, графіка, лінії розмітки, елементи оформлення – 
заповнення, обрамлення. Текст форми й елементи, що включаються в 
неї, можуть бути організовані в табличному виді. 

Змінна частина документа містить поля, списки, перемикачі. 
Настроювання елементів змінної частини форми здійснюється у 
відповідних діалогових вікнах „Параметры текстового поля”, 
„Параметры со списком”, „Параметры флажка”. Виклик цих вікон 
проводиться командою Свойства з контекстного меню. 

Елемент форми (поле) може мати статус Только для чтения на 
момент заповнення форми, це встановлюється при знятті прапорця 
Разрешить изменение. 

Щоб користувачі могли вводити дані тільки в призначені для 
цього поля, але не могли змінювати вид форми, необхідно встановити 
захист. 
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2. 1. 1. Лабораторна робота №6 
Створення й редагування документів 

Завдання 1 
Знайомство з основними настроюваннями документа й 

технологією його збереження в середовищі текстового редактора 
Word. 

1. Завантажте текстовий редактор Word. 
2. Встановіть режим посторінкового відображення документа на 

екрані. 
3. Задайте основні параметри (тип і розмір шрифту, спосіб 

вирівнювання тексту), які будуть використовуватися за 
замовчуванням при введенні тексту. 

4. Наберіть текст, наведений нижче, не натискаючи клавішу 
[Enter]. При наборі, по мірі заповнення рядків, символи, що 
набираються знову, будуть самі переходити на новий рядок. 
Шановні добродії! Запрошуємо вас на презентацію нової 
спеціальності, що з’явилася в нашому університеті – „Діловодство й 
дизайн документів”. Ми працюємо на українському ринку освіти 
багато років і є першим університетом у нашому місті. Рівень нашої 
освіти знають і цінують багато фірм і установ країни. Наші фахівці 
працюють краще за всіх! Будемо раді бачити вас. Запам’ятайте адресу 
й час нашої презентації – Комп’ютерна вулиця, буд. 5, 18-00. Довідки 
за телефоном 123-45-67. 

5. Збережіть набраний текст у файлі з ім’ям Текст1. Зверніть 
увагу на різницю між командами Сохранить как... і командою 
Сохранить. 

6. Закрийте документ. 
7. Відкрийте документ. 
8. Закрийте документ. 
9. Навчиться виходити із середовища Word. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Завантажити текстовий процесор Word можна, скориставшись 

одним з відомих способів. Наприклад, завжди це можна зробити через 
Головне меню.  

Для цього: 
 клацніть по кнопці [Пуск]; 
 у Головному меню виберіть команду Програми, Microsoft 

Word. 
Після цього на екрані з’явиться інтерфейс Word з новим 

документом. 
2. Режим посторінкового відображення документа на екрані 

встановлюється командою Вид, Разметка страницы. 
3. Виконайте мінімально необхідні настроювання документа. Для 

цього на панелі Форматирование (рис. 36); 
 клацніть по кнопці вирівнювання тексту [По левому краю]; 
 встановіть розмір шрифту – 12; 
 встановіть тип шрифту – Times New Roman. 
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Стиль шрифту 

Тип шрифту 

Розмір шрифту 

Кнопки керування написанням шрифту: 
напівжирний, курсив, з підкресленням 

Вирівнювання абзацу 

по лівому краю по центру 

по правому краю 

по ширині 

 
Рис. 42. Панель інструментів Форматирование 

4. Наберіть текст відповідно до завдання. Скористайтеся при 
цьому порадами: 

 постарайтеся працювати на клавіатурі пальцями обох рук; 
 у процесі набору тексту не натискайте клавішу [Enter]; 
 не виправляйте в процесі набору помилки. Це знижує 

швидкість введення тексту. Ви це зробите після закінчення набору, 
скориставшись порадами завдання 2. 

5. Збережіть набраний текст у файлі з ім’ям Текст1.dос. Для цього 
скористайтеся типовою послідовністю операцій по збереженню 
документа, яку можна застосовувати в будь-якій прикладній програмі 
із сімейства Microsoft Office: 

 виконайте команду Файл, Сохранить как; 
 у діалоговому вікні „Сохранение документа” (рис. 43), 

використовуючи кнопки навігації по дисках, виберіть папку Мои 
документы; 

 створіть у папці Мои документы особисту папку (назва, 
наприклад, ваше прізвище). Для цього натисніть кнопку [Создать 
папку] (рис. 37) і змініть назву Новая папка на вашу назву й натисніть 
кнопку [ОК]; 

 перейдіть в особисту папку, клацнувши на її ім’я два рази; 
 наберіть у нижній частині діалогового вікна в рядку Ім’я 

файлу – Текст1, за замовчуванням тип файлу буде Документ Word; 
 натисніть кнопку [Сохранить]. 

 
Рис. 43. Діалогове вікно «Сохрание документа» 
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Увага! Для збереження документа, що має ім’я, рекомендується 
користуватися командою Файл, Сохранить або кнопкою [Сохранить] на панелі 
інструментів Стандартная. 

6. Закрийте створений документ із текстом, виконавши команду 
Файл, Закрыть. При цьому можливі два варіанти: 

 якщо ви перед цим зберегли документ, то вікно буде закрито 
відразу; 

 якщо ви документ попередньо не зберігали, то буде задане 
питання, чи треба перед закриттям вікна цей документ зберегти.  

7. Відкрийте створений вами документ: 
 виконайте команду Файл, Открыть; 
 в полі, в якому відображені папки і файли, знайдіть свою 

папку, відкрийте її, встановіть курсор на імені вашого файлу; 
 натисніть кнопку [Открыть]. 

8. Закрийте документ, виконавши команду Файл, Закрыть 
(див. п. 6). 

9. Вийдіть із Word, виконавши команду Файл, Выход або 
нажавши на кнопку [Закрыть] вікна Word. 

 
ЗАВДАННЯ 2 

Виконайте основні операції по редагуванню текстових 
документів Word, скориставшись раніше створеним текстом з файлу 
Teкст1.doc. 

У цьому тексті проведіть редагування, варіанти якого будуть 
зазначені нижче. 

1. Відкрийте створений у завданні 1 документ, що зберігається у 
файлі Текст1.doc. 

2. Перевірте орфографію в документі. 
3. Виправте допущені в процесі набору тексту помилки. 
4. Розбийте текст на абзаци й порівняйте із зображенням на рис. 

44. 
5. Опануйте різні способи виділення фрагментів тексту. 
6. Навчиться копіювати абзаци за допомогою контекстного меню. 
7. Навчиться копіювати абзаци за допомогою основного меню. 
8. Видаліть копію абзацу за допомогою контекстного меню. 
9. Видаліть копію абзацу за допомогою основного меню. 
10. Виконайте низку самостійних вправ по копіюванню й 

перестановці абзаців, слів в абзацах, букв у словах і т.п.  
11. Здійсніть пошук у тексті однокорінних слів, наприклад з 

коренем освіт. 
12. Здійсніть пошук у тексті слів, що починаються з однакової 

букви, наприклад з М, 
13. Здійсніть пошук у тексті однакових слів, наприклад вас. 
14. Скопіюйте весь текст завдання й виправте в ньому звертання 

„Шановні добродії!” на „Дорогий друг!”. 
15. Замініть одне слово на інше, наприклад вас на Вас. 
16. Створіть і використовуйте далі елемент автозаміни тексту при 

наборі, наприклад, номер телефону 123-45-67. 
17. Збережіть файл під ім’ям Текст2. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте документ Teкст1.doc – команда Файл, Открыть, 

указавши в діалоговому вікні наступні параметри: 
Папка: Раніше створена вами особиста папка 
Тип файлу: документ Word 
Встановіть курсор на імені файлу Текст1 і натисніть кнопку 

[Открыть]. 
2. Перевірте орфографію, використовуючи основний вбудований 

словник: 
 встановіть курсор у початок тексту; 
 виконайте команду Сервис, Правописание; 
 при відсутності помилок буде видане повідомлення про 

закінчення перевірки правопису; 
 при підозрі на помилку буде виділене відповідне слово, його 

можна відредагувати, використовуючи кнопки діалогового вікна. 
3. Для виправлення допущених у процесі набору тексту помилок, 

які не виправилися у процесі перевірки засобами Word, треба 
встановити курсор перед або після неправильної букви й ввести 
правильну. Помилкову букву (символ) треба стерти, скориставшись 
клавішами [Del] або [BackSpace]. 

4. Розбивка тексту на абзаци проводиться за допомогою клавіші 
[Enter]. Підводячи курсор до першої букви (символу) абзацу або до 
останньої букви (символу) попереднього речення, натискайте клавішу 
[Enter]. У результаті ви повинні одержати текст, зображений нижче. 
Шановні добродії!  
Запрошуємо вас на презентацію нової спеціальності, що з’явилася в 
нашому університеті – „Діловодство й дизайн документів”.  
Ми працюємо на українському ринку освіти багато років і є першим 
університетом у нашому місті. Рівень нашої освіти знають і цінують 
багато фірм і установ країни. Наші фахівці працюють краще за всіх!  
Будемо раді бачити вас.  
Запам’ятайте адресу й час нашої презентації – Комп’ютерна вулиця, 
буд. 5, 18-00. Довідки за телефоном 123-45-67. 

Рис. 44. Текст після розбивки на абзаци 
5. Опануйте різні способи виділення фрагментів тексту: окремих 

слів, символів, рядків тексту, групи рядків тексту, абзацу. Для цього: 
 для виділення слова встановіть на ньому курсор і два рази 

клацніть лівою кнопкою миші; 
 для виділення одного або декількох символів, що знаходяться 

у рядку підряд, встановіть курсор перед першим або останнім 
символом, натисніть ліву кнопку миші й, утримуючи її, протягніть 
мишу по символах; 

 для виділення рядка встановіть покажчик миші на ліве поле 
тексту біля рядка. Покажчик змінить своє зображення на стрілку з 
нахилом вправо. Клацніть лівою кнопкою миші. Рядок буде виділений 
темним кольором; 

 для виділення групи рядків встановіть покажчик миші на ліве 
поле тексту біля першого або останнього рядка. Покажчик змінить 
своє зображення на стрілку з нахилом вправо. Клацніть лівою 
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кнопкою миші й протягніть мишу до кінця блоку рядків. Рядки будуть 
виділені темним кольором; 

 для виділення абзацу встановіть курсор у будь-яке місце 
абзацу й три рази клацніть лівою кнопкою миші. 

6. Скопіюйте перший абзац у кінець тексту, використовуючи 
контекстне меню: 

 виділіть абзац; 
 встановіть курсор миші на виділення; 
 клацніть правою кнопкою миші й у меню, що з’явилося, 

виберіть команду Копировать; 
 встановіть курсор миші в кінець документа, клацніть правою 

клавішею й у меню, що з’явилося, виберіть команду Вставить; 
 повторіть всі дії для створення другої копії. 

7. Скопіюйте другий абзац у кінець тексту запрошення, 
скориставшись командами меню: 

 виділіть абзац; 
 виконайте команду Правка, Копировать; 
 встановіть курсор миші в кінець документа; 
 виконайте команду Правка, Вставить; 
 повторіть всі дії для створення другої копії. 

8. Видаліть копію першого абзацу, проробивши дії мишею: 
 виділіть абзац; 
 встановіть курсор миші на виділений фрагмент; 
 клацніть правою кнопкою миші й у меню, що з’явилося, 

виберіть команду Вырезать. 
9. Видаліть копію другого абзацу, скориставшись командами 

меню: 
 виділіть абзац; 
 виконайте команду Правка, Вырезать. 

10. Виконайте низку самостійних вправ по копіюванню й 
перестановці абзаців, речень в абзацах, слів у реченнях, букв у словах. 

Увага! Для виконання цього завдання необхідно звернутися до пп. 4-8 або 
вивчити довідку по способах виділення, копіювання, переміщення й видалення 
фрагментів тексту. 

Після тренування скопіюйте весь текст два рази. 
11. Виконайте пошук у тексті слів з коренем освіт. Для цього: 
 встановіть курсор на початок тексту; 
 виконайте команду Правка, Найти; 
 у рядок запиту введіть необхідне слово; 
 у діалоговому вікні для повного його відображення натисніть 

на кнопку [Больше]; 
 встановите параметр Направление: Везде; 
 натискайте кнопку [Найти далее], доки не знайдете всі 

включення цього слова в тексті. 
12. При виконанні завдання по пошуку слів, що починаються з 

букви М, треба встановити прапорець Учитывать регистр, інше – 
аналогічно п. 10. 

13. Виконання завдання по пошуку слова вас проводиться 
аналогічно п. 10. 
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14. Виправте в тексті звертання „Шановні добродії!” на звертання 
до однієї людини „Дорогий друг!”. 

 виконайте команду Правка, Заменить; 
 у рядку Найти: введіть Шановні добродії!; 
 у рядку Заменить на: введіть Дорогий друг!; 
 після натискання кнопки [Заменить все] у всьому тексті буде 

проведено заміну. 
15. Для заміни слова вас на Вас: 
 виконайте команду Правка, Заменить; 
 у рядку Найти: слово вас; 
 у рядку Замінити на: слово Вас; 
 направление: везде; 
 встановіть прапорець: Учитывать регистр 

16. Створіть елемент автозаміни й використовуйте його при 
наборі й редагуванні тексту: 

 виділіть фрагмент тексту, наприклад, зазначений у 
запрошенні номер телефону 123-45-67; 

 виконайте команду Сервис, Параметры Автозамены. У 
діалоговому вікні в правому рядку буде відображений виділений 
фрагмент – номер телефону. У лівому рядку наберіть позначення, 
наприклад т1, і натисніть кнопку [Добавить] (кнопка [Добавить] 
може мати вигляд Изменить, якщо елемент автозаміни з таким 
позначенням вже був створений); 

 закрийте вікно, натиснувши кнопку [ОК]; 
 встановіть курсор у будь-яке місце; 
 наберіть абревіатуру т1 і, натиснувши клавішу [Enter] або 

[Пробел], ви побачите її розшифровку у вигляді номера телефону. 
17. Збережіть файл, виконавши дії, аналогічні описаним у п.5 

завдання 1: 
 виконайте команду Файл, Сохранить как; 
 у вікні, що з’явилося, встановіть особистий каталог, 

створений в попередньому завданні, й введіть ім’я файлу Текст1-
проба; 

 натисніть кнопку [Сохранить] 
18. Перед збереженням відновіть текст до вигляду, зображеного 

на рис. 44. Збережіть файл, виконавши дії, аналогічні описаним у п.5 
завдання 1: 

 виконайте команду Файл, Сохранить как; 
 у вікні, що з’явилося, встановіть особистий каталог, 

створений в попередньому завданні, й введіть ім’я файлу Текст2; 
 натисніть кнопку [Сохранить]. 

 
ЗАВДАННЯ 3 

Створити стандартний документ на основі шаблона, що є в 
Word. 

Як тренінг створіть своє резюме, без якого вам важко буде 
обійтися під час пошуку роботи. Для цього скористайтеся Мастером 
резюме, виконавши наступні завдання: 

1. Викличте Мастер резюме. 
2. Виберіть тип шаблона резюме й необхідні стандартні поля. 
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3. Заповніть шаблон резюме особистими даними. 
4. Збережіть створене резюме, привласнивши йому будь-яке ім’я. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Викличте Мастер резюме, виконавши наступні дії: 
 виконайте команду Файл, Создать; 
 виберіть команду Общие шаблоны; 
 в діалоговому вікні, що з’явилося, виберіть вкладку Другие 

документы; 
 клацніть на вкладці на зразку Мастер резюме; 
 натисніть кнопку [ОК]. 

2. Задайте тип резюме й визначіть стандартні поля, які повинні 
бути в ньому. Для цього вам потрібно користуватися для зміни вікон 
кнопкою [Дальше] і вибирати в кожному вікні ті параметри, які ви 
хотіли б мати у своєму резюме. Наприклад, встановіть наступні 
параметри: 

 Стиль: стандартний 
 Тип: звичайний 
 Адреса: введіть прізвище, адресу, телефон та ін. 
 Відомості про себе: дата й місце народження, адреса, батьки 

й ін. 
 Стандартні пункти: ціль, освіта, знання мов та ін. 
 Інші пункти: не встановлюйте 
 Натисніть кнопку [Готово]. 

3. На екрані з’явиться стандартний шаблон з полями, які ви самі 
тільки що визначили. Заповнюються ці поля конкретними даними 
таким способом: 

 якщо наведено назву поля із двокрапкою, то треба ввести 
дані в цьому рядку, встановивши курсор після двокрапки; 

 якщо назва поля виділена темним кольором у квадратних 
дужках, то треба по цьому полю клацнути мишею й почати введення 
тексту із клавіатури. Як тільки ви введете перший символ, назва поля 
зникне. 

4. Після введення даних збережіть резюме, виконавши команду 
Файл, Сохранить как... Оберіть свою папку, як ім’я файлу 
використовуйте Резюме.doc. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 99

2. 1. 2. Лабораторна робота №7 
Форматування документів 

ЗАВДАННЯ 1 
Проведіть форматування тексту, створеного у попередній роботі, 

щоб вийшов зразок, наведений на рис. 45. 

ШАНОВНІ ДОБРОДІЇ! 

Запрошуємо вас на презентацію нової спеціальності, що з’явилася в 
нашому університеті 

«Діловодство й дизайн документів». 

Ми працюємо на українському ринку освіти багато років і є першим 
університетом у нашому місті. Рівень нашої освіти знають і цінують багато фірм і 
установ країни.  

Наші фахівці працюють краще за всіх!  

Будемо раді бачити вас. 

Запам’ятайте адресу й час нашої презентації –  
Комп’ютерна вулиця, б. 5, 18-00.  
Довідки за телефоном 123-45-67. 

 
Рис. 45. Приклад форматування тексту 

Стандартні операції форматування виконуйте за допомогою 
меню (у командному режимі) або за допомогою панелі інструментів. 

1. Відкрийте створений у роботі №6 документ Текст2.doc. 
2. Оформіть в тексті рядок „Шановні добродії!” напівжирним 

шрифтом розміром 16 пт врозрядку. 
3. Відцентруйте абзац – фрагмент тексту „Шановні добродії!”. 
4. Змініть малі літери на прописні, використовуючи для цього 

фрагмент тексту „Шановні добродії!”. 
5. Зробіть вирівнювання й оформлення шрифтами всього тексту 

відповідно до рис. 45. 
6. Помістіть весь текст у рамку й зробіть фон. 
7. Збережіть документ у файлі з ім’ям Текст3. 
Увага! Після виконання цих завдань ви повинні вміти: 
 розбивати текст на абзаци; 
 накладати на виділений фрагмент тексту різні шрифти; 
 вирівнювати абзац; 
 встановлювати в абзаці різні інтервали; 
 поміщати текст у рамку й задавати колір фону й рамки; 
 змінювати рядкові символи на прописні й навпаки. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте документ Текст2.dос командою Файл, Открыть. 
2. Оформіть в тексті рядок „Шановні добродії!” напівжирним 

шрифтом, розміром 16 пт врозрядку в командному режимі. Для цього 
зробіть наступне: 
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 виділіть рядок „Шановні добродії!” одним з можливих 
способів; 

 виконайте команду Формат, Шрифт; 
 у діалоговому вікні „Шрифт” встановіть параметри: 

На вкладці „Шрифт”: 
Шрифт: Times New Roman. 
Накреслення: напівжирне. 
Розмір: 16 пт. 
По інших параметрах: прапорців і вказівок немає 

На вкладці „Интервал”: 
Масштаб: 100%. 
Інтервал: розріджений На: 6 пт. 
Зміщення: немає.  
Кернинг: прапорця немає. 

 натисніть кнопку [ОК]. 
3. Розташуйте абзац, виділений шрифтом у п.2, симетрично щодо 

центра (відцентруйте абзац) з відступами зверху й знизу. Для цього 
скористайтеся командним режимом: 

 встановіть курсор в абзаці, клацнувши в ньому мишею; 
 виконайте команду Формат, Абзац; 
 у діалоговому вікні „Отступы и интервалы” встановіть 

параметри: 
Вирівнювання: по центру; 
Відступи: ліворуч і праворуч – 0; 
Інтервал: перед – 6 пт; після – 12 пт; 
Рівень: основний текст; 
Перший рядок: немає; 
Міжрядковий інтервал: полуторний. 

 натисніть кнопку [ОК]. 
4. Змініть у виділеному фрагменті малі літери на прописні. Для 

цього: 
 виділіть фрагмент тексту („Шановні добродії!”); 
 виконайте команду Формат, Регистр; 
 натисніть кнопку [Все прописные] і натисніть кнопку [ОК]. 

5. Оформіть фрагмент тексту з зазначенням адреси фірми 
шрифтом напівжирним курсивом, розміром 12 пт за допомогою 
кнопок панелі інструментів Форматирование, і розбийте цей 
фрагмент на абзаци: 

 розбийте текст на абзаци так, як показано на рис. 45. Для 
цього встановлюйте курсор перед першою буквою абзацу й 
натискайте клавішу [Enter]; 

 виділіть зазначений фрагмент тексту одним з можливих 
способів; 

 накладіть шрифт, клацнувши лівою кнопкою миші по 
кнопках накреслення шрифту [Ж] и [К] панелі інструментів 
Форматирование; 

 встановіть розмір шрифту 12, клацнувши лівою кнопкою 
миші на кнопці [Размер шрифта] і вибравши зі списку потрібний 
розмір; 
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 вирівняйте текст виділеного фрагмента тексту по лівому 
краю, натиснувши кнопку [По левому краю]. 

Інший текст оформіть шрифтами й вирівняйте його 
самостійно відповідно до зразка на рис. 45. 

6. Помістіть весь текст у рамку й зробіть фон. Для цього: 
 виділіть весь текст одним з можливих способів; 
 виконайте команду Формат, Границы и заливка; 
 у діалоговому вікні „Граница” встановіть параметри: 

Тип (рамки): тінь; 
Тип (лінії): подвійна хвиляста; 
Ширина: 0,75 пт; 
Колір: червоний; 
Застосувати до: абзацу. 

 у діалоговому вікні „Заливка” встановіть параметри: 
Тип: світла сітка  
Цвіт фону: бірюзовий  
Застосувати до: абзацу 

 натисніть кнопку [ОК]. 
7. Збережіть файл: 
 виконайте команду Файл, Сохранить как; 
 у вікні, що з’явилося, встановіть свій диск і папку та введіть 

ім’я файлу Текст3; 
 натисніть кнопку [Сохранить]. 

ЗАВДАННЯ 2 
Опанування технології роботи зі стилями. 
Для цього: 
1. Відкрийте файл Текст2.dос і визначіть, які стилі використані 

при оформленні текстового документу. 
2. Змініть стиль виділеного фрагмента тексту. 
3. Створіть новий стиль абзацу. 
4. Застосуйте створений вами стиль до будь-якого абзацу. 
5. Створіть новий стиль символу й застосуйте його спочатку до 

одного символу, а потім до групи символів. 
6. Створіть стиль на основі виділеного фрагмента документа. 
7. Закрийте документ. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте раніше створений файл Текст2.doc: 
 виконайте команду Файл, Открыть; 
 встановіть свій каталог, встановіть курсор на імені файлу 

Текст2; 
 натисніть кнопку [ОК]; 
 встановіть курсор у будь-яке місце тексту й визначіть стиль, 

у якому створений текст. Для цього подивіться на панелі 
Форматирование в крайнє ліве вікно, у якому відображається назва 
застосованого стилю. 

2. Змініть стиль фрагмента документу, вибравши зі списку інший 
тип стилю. Для цього: 

 виділіть фрагмент тексту; 
 виконайте команду Формат, Стили и Форматирование; 
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 у діалоговому вікні „Стиль” виберіть зі списку стиль, 
наприклад стиль ШАПКА (якщо в наведеному списку стилів стиль 
ШАПКА відсутній, то в нижній частині вікна оберіть Показать: все); 

 виділений текст змінить своє відображення на екрані; 
 проробіть ці операції по призначенню різних стилів іншим 

фрагментам тексту. 
3. Створіть новий стиль абзацу: 
 виконайте команду Формат, Стили и Форматирование; 
 натисніть кнопку [Создать стиль] і встановіть у вікні 

„Создание стиля” параметри нового стилю: 
Имя: Проба1 
Основан на стиле: Основной текст 
Стиль: абзаца 
Стиль следующего абзаца: Основной текст 

 натисніть кнопку [Формат] і встановіть параметри шрифту: 
Arial, курсив, напівжирний, 16 пт; 

 натисніть два рази кнопку [ОК] для виходу з вікон 
визначення стилю, потім кнопку [×] вікна Стили и форматирование. 

4. Застосуйте створений вами стиль Проба1 до будь-якого абзацу: 
 виділіть в тексті документа абзац; 
 виконайте команду Формат, Стили и Форматирование; 
 виберіть у діалоговому вікні зі списку стиль Проба1; 
 після вибору стилю у діалоговому вікні, набір форматів буде 

застосовано до виділеного фрагменту. 
5. Аналогічно створіть новий стиль символу й застосуйте його 

спочатку до одного символу, а потім до групи символів. 
6. Створіть стиль на основі виділеного фрагмента документа. Це 

необхідно в тому випадку, коли ви який-небудь фрагмент, наприклад 
абзац, відформатували особливим чином і хотіли б зберегти цей стиль 
оформлення. В цьому випадку спочатку виділіть даний фрагмент, а 
потім проробіть ті ж операції, як і при створенні нового стилю. 

7. Закрийте документ, виконавши команду Файл, Закрыть, з 
підтвердженням збереження змін. 

ЗАВДАННЯ 3 
Наберіть текст і оформіть його фрагменти як нумеровані й 

маркіровані списки відповідно до рис. 46. 
Для цього: 
1. Створіть новий документ. 
2. Встановіть режим посторінкового відображення документа на 

екрані. 
3. Наберіть текст, наведений на рис. 46. 
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Запам'ятайте! 
Перш ніж почати форматування фрагмента тексту, треба його виділити. 
Форматувати можна за допомогою меню або панелі інструментів Форматирование. 
Форматувати текст - це значить уміти виконувати наступні операції: 
встановлювати шрифт, тобто задавати параметри: 
тип, 
написання, 
розмір, 
підкреслення, 
кольори; 
визначати ефекти в шрифтах: 
верхній індекс,  
нижній індекс,  
закреслений,  
утоплений,  
піднятий  
та ін.; 
встановлювати міжсимвольні інтервали; 
встановлювати міжстрочні інтервали; 
робити перший рядок абзацу червоним; 
і ще безліч інших операцій, з якими можна познайомитися в меню Формат. 

 
Рис. 46. Зразки фрагментів тексту для оформлення 

4. Виділіть шрифтом заголовок (рядок 1). 
Увага! Нумерація рядків наскрізна. Починається з першого рядка. 
5. Оформіть рядки 2-3 як нумерований список. 
6. Відцентруйте й установіть напівжирний шрифт у рядку 4. 
7. Оформіть рядок 5 тексту як маркірований список 1-го рівня. 
8. Оформіть рядки 11 і 18-21 як маркірований список 1-го рівня. 
9. Оформіть групу рядків 6-10 і 12-17 маркірованим списком 2-го 

рівня. 
10. Змініть вид маркірованого списку 2-го рівня для групи рядків 

6-10 і 12-17. 
11. Збережіть текст у файлі Текст4. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть новий документ, виконавши команду Файл, Создать, 

з підтвердженням встановленого за замовчуванням типу шаблона – 
Обычный документ. 

2. Встановіть режим відображення тексту на екрані, виконавши 
команду Вид, Разметка страницы. 

3. Наберіть текст, наведений на рис. 46. Для переходу до нового 
рядка в процесі набору тексту натискайте клавішу [Enter].  

4. Виділіть 1-ий рядок і встановіть напівжирний шрифт. 
5. Оформіть фрагмент тексту як нумерований список за 

допомогою меню. Для цього: 
 виділіть 2-ий та 3-ий рядок; 
 виконайте команду Формат, Список; 
 виберіть вкладку Нумерованный; 
 на вкладці клацніть мишею по другому зразку у верхньому 

рядку; 
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 натисніть кнопку [ОК]. 
6. Виділіть 4-ий рядок, встановіть напівжирний шрифт і 

відцентруйте. 
7. Оформіть фрагмент тексту як маркірований список 1-го рівня 

за допомогою меню. Для цього: 
 виділіть 5-ий рядок; 
 виконайте команду Формат, Список; 
 виберіть вкладку Маркированный; 
 на вкладці клацніть мишею по третьому зразку в нижньому 

рядку; 
 натисніть кнопку [ОК]. 

8. Як маркірований список 1-го рівня оформіть рядки 11 і 18-21, 
скориставшись технологією пункту 5. 

9. Оформіть маркірованим списком 2-го рівня групу рядків 6-10 і 
12-17. Для цього: 

 виділіть групу рядків; 
 виконайте команду Формат, Список; 
 виберіть вкладку Маркированный; 
 на вкладці клацніть мишею по другому зразку у верхньому 

рядку; 
 натисніть кнопку [Изменить]; 
 у діалоговому вікні „Изменение маркированного списка” 

встановіть значення параметра Положение маркера, отступ – 4 см; 
 натисніть кнопку [ОК]; 
 повторіть описану в даному пункті технологію для наступної 

групи рядків, скориставшись контекстним меню. 
10. Змініть оформлення списку 2-го рівня (рядка 6-10 і 12-17), 

виконавши наступні дії: 
 виділіть групу рядків; 
 виконайте команду Формат, Список; 
 виберіть вкладку Маркированный і натисніть кнопку 

[Изменить]; 
 у вікні, що з’явилося встановіть наступні параметри: 

Символ маркера: вибрати символ із запропонованих 
зразків або зі списку, натиснувши кнопку [Знак]; 
Положение маркера, відступ: 4 см; 
Положение текста, відступ: 0. 

 Натисніть кнопку [Шрифт] і на вкладці Анимация виберіть 
тип анімації Мерцающий фон. 

 натисніть кнопку [ОК] у кожному вікні; 
 повторіть описані тут дії стосовно іншої групи рядків. 
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Запам'ятайте! 
1. Перш ніж почати форматування фрагмента тексту, треба його виділити. 
2. Форматувати можна за допомогою меню або панелі інструментів Форматирование.

 
Форматувати текст - це значить уміти виконувати наступні операції: 

 
 встановлювати шрифт, тобто задавати параметри: 
• тип, 
• написання, 
• розмір, 
• підкреслення, 
• кольори; 

 визначати ефекти в шрифтах: 
• верхній індекс,  
• нижній індекс,  
• закреслений,  
• утоплений,  
• піднятий  
• та ін.; 

 встановлювати міжсимвольні інтервали; 
 встановлювати міжстрочні інтервали; 
 робити перший рядок абзацу червоним; 
 і ще безліч інших операцій, з якими можна познайомитися в меню Формат.  

Рис. 47. Відформатований текст до завдання 3 
11. Збережіть файл: 
 виконайте команду Файл, Сохранить как; 
 у вікні, що з’явилося, встановіть свій каталог й введіть ім’я 

файлу Текст4; 
 натисніть кнопку [Сохранить]. 

ЗАВДАННЯ 4 
Розташуйте текст у два стовпчики так, як показано на рис. 48. 
При виконанні цього завдання рекомендується дотримуватися 

наступної послідовності дій: 
1. Відкрийте файл Текст4.doc. 
2. Розташуйте виділений фрагмент у двох колонках. 
3. Змініть розміщення тексту у двох колонках. 
4. Застосуйте інший тип розташування тексту у двох колонках. 
5. Збережіть документ у файлі з ім’ям Текст5. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте раніше створений файл Текст4.dос, у якому 

зберігається текст із фрагментами нумерованих і маркірованих 
списків: 

 виконайте команду Файл, Открыть; 
 встановіть свій каталог, встановіть курсор на імені файлу 

Текст4; 
 натисніть кнопку [ОК]. 
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Запам'ятайте! 
1. Перш ніж почати форматування фрагмента тексту, треба його виділити. 
2. Форматувати можна за допомогою меню або панелі інструментів Форматирование.

 
Форматувати текст - це значить уміти виконувати наступні операції: 

 
 встановлювати шрифт, тобто 
задавати параметри: 
• тип, 
• написання, 
• розмір, 
• підкреслення, 
• кольори; 

 визначати ефекти в шрифтах: 
• верхній індекс,  
• нижній індекс,  
• закреслений,  
• утоплений,  

 встановлювати міжсимвольні 
інтервали; 

 встановлювати міжстрочні 
інтервали; 

 робити перший рядок абзацу 
червоним; 

 і ще безліч інших операцій, з 
якими можна познайомитися в 
меню Формат 

 
 
 

 
Рис. 48. Текст у двох колонках (файл Текст5.doc) 

2. Розташуйте виділений фрагмент у двох колонках. Для цього: 
 виділіть весь фрагмент маркірованого тексту; 
 виконайте команду Формат, Колонки; 
 у діалоговому вікні „Колонки” встановіть параметри: 

Тип: дві 
 натисніть кнопку [ОК]. 

3. Розташуйте текст у колонках так, щоб маркірований 
дворівневий список перебував у лівому стовпчику, а однорівневий 
маркірований список – у правому стовпчику. Для цього підведіть 
курсор у кінець тексту й натисніть кілька разів клавішу [Enter]. 
Вирівняти розташування тексту в колонках можна також за 
допомогою клавіш [Enter] і [Delete]. 

4. Застосуйте інший тип розташування тексту у двох колонках, 
наприклад Справа. Скористайтеся для цього послідовністю операцій у 
п.2. Уберіть роздільник стовпчиків. 

5. Збережіть документ у файлі з ім’ям Текст5.dос. 
2. 1. 3. Лабораторна робота №8 

Робота з таблицями 
ЗАВДАННЯ 1 

Підготуйте таблицю підрахунку кількості студентів, що здали 
іспити на відмінно, добре, задовільно, незадовільно, і студентів, що не 
з’явилися (табл. 4). 

При виконанні цього завдання рекомендується дотримуватися 
наступної послідовності дій: 

1. Створіть новий документ. 
2. Створіть таблицю з 9 стовпчиків і 12 рядків. 
3. Виконайте об’єднання комірок першого рядка. 
4. Встановіть ширину стовпчика А (для рядків 2-12) – 0,7 см. 
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5. Встановіть ширину стовпчика В (для рядків 2-12) – 2,75 см. 
6. Встановіть ширину стовпчика С (для рядків 2-12) – 1,5 см. 
7. Встановіть ширину стовпчика D-I (для рядків 2-12) – 1,75 см. 
8. Відформатуйте належним чином рядок для шапки таблиці. 
9. Введіть текст у комірки таблиці. 
10. Затініть підсумкові рядки й стовпчики для підрахунку 

кількості оцінок. 
11. Збережіть документ у файлі Table.doc. 

Таблиця 4 
Відомість для підрахунку кількості оцінок (файл Table.doc) 

 A B C D E F H I J 
1 Відомості про успішність студентів 
2   

Навчальна дисципліна Група Усього 
здавало

В
ід
мі
нн
о 

Д
об
ре

 

За
до
ві
ль
но

 

Н
ез
ад
ов
іл
ьн
о.

 

Н
ея
вк
и 

3 1. Інформатика 133  12 10 6 3 1 
4 2. Інформатика 134  7 9 6 3 2 
5 3. Інформатика 135  9 8 3 5 3 
6 4. Інформатика 136  8 8 8 3 2 
7  РАЗОМ       
8 1. Вища математика 133  8 12 10 1 1 
9 2. Вища математика 134  12 9 6 3 2 
10 3. Вища математика 135  12 8 3 5 3 
11 4. Вища математика 136  7 8 8 3 2 
12  РАЗОМ       

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Створіть новий документ. 
2. Створіть таблицю з дев’яти стовпчиків і чотирнадцяти рядків 

(на зразку рядок із буквами та стовпчик із цифрами наведено для 
полегшення подальшої роботи. Їх набирати не потрібно). Для цього: 

• виконайте команду Таблица, Вставить таблицу; 
• у діалоговому вікні, що з’явилося, вкажіть необхідне число 

стовпчиків (9) і рядків (12). 
3. Виконайте об’єднання комірок першого рядка. Для цього: 
• встановіть мишу в першій комірці першого рядка, натисніть 

ліву клавішу миші й, не відпускаючи, переміщайте курсор доти, поки 
весь рядок не буде виділений (подальші виділення комірок, 
стовпчиків і рядків проводяться таким же способом); 

• натисніть праву клавішу миші й у меню, що з’явилося, 
виберіть команду Объединить ячейки. 

4. Виконайте команду Таблица, Автоподбор, Фиксированная 
ширина столбца. Виділіть стовпчик А для рядків 2-12 і встановіть 
ширину стовпчика 0,7 см. Для цього виконайте команду Таблица, 
Свойства таблицы, Столбец. 
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5. Виділіть стовпчик В для рядків 2-12 і встановіть ширину 
стовпчика 2,75 см. – команда Таблица, Свойства таблицы, Столбец. 

6. Виділіть стовпчик С для рядків 2-12 і встановите ширину 
стовпчика 1,5 см. – команда Таблица, Свойства таблицы, Столбец. 

7. Виділіть стовпчики D-I для рядків 2-12 і встановіть ширину 
стовпчика 1,75 см. – команда Таблица, Свойства таблицы, Столбец.  

8. Для того, щоб текст у комірках був поверненим, треба 
викликати в цій комірці контекстне меню та виконати команду 
Направление текста. Потім треба вибрати належне форматування. 
Для вирівнювання тексту в комірках теж можна використовувати 
команду контекстного меню Выравнивание в ячейке, за допомогою 
якої можна вибрати той формат, який більш за все підходить до цієї 
комірки. 

8. Введіть текст у комірки таблиці, дотримуючись форматування. 
Шрифт: Times New Roman 
Розмір – 10 пт 

9. Затініть підсумкові рядки й стовпчики для підрахунку кількості 
оцінок: 

• введіть команду Формат, Границы и заливка; 
• у діалоговому вікні „Заливка” виберіть відтінки, якими 

необхідно виділити підсумки. 
10. Збережіть файл, виконавши наступні дії: 
• виконайте команду Файл, Сохранить как; 
• у діалоговому вікні, що з’явилося, встановіть наступні 

параметри: 
Тип: документ Word; 
Папка: відкрийте список і виберіть потрібну вам папку; 
Ім’я файлу: наберіть у даному вікні Table.doc. 

11. Закрийте файл, виконавши команду Файл, Закрыть. 
 

ЗАВДАННЯ 2 
Зробіть розрахунки по формулах у таблиці 4. Знайдіть: 
• число студентів кожної навчальної групи, що здавали екзамен 

з певної дисципліни; 
• загальне число студентів, що здали екзамен з кожної 

дисципліни на відмінно, добре й т.д.; 
• кількість всіх студентів, що здавали екзамен з певної 

дисципліни; 
• число студентів, що здавали іспити. 
При виконанні цього завдання рекомендується дотримуватися 

наступної послідовності дій: 
1. Відкрийте файл Table.doc. 
2. Створіть формулу для розрахунків числа студентів кожної 

навчальної групи, що здавали екзамен з певної дисципліни. 
3. Скопіюйте формулу в інші комірки таблиці. 
4. Зробіть відновлення (розрахунок) значень у скопійованих 

формулах. 
5. Створіть формулу для розрахунку загального числа студентів, 

що здавали екзамен з кожної дисципліни на відмінно, добре й т.д. 
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6. Введіть формулу для підрахунку всіх студентів, що здавали 
екзамен з певної дисципліни. 

7. Збережіть файл Table.doc. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Відкрийте файл Table.doc, у якому зберігається таблиця 4, за 
допомогою команди Файл, Открыть. 

2. Введіть формули для розрахунків числа студентів кожної 
навчальної групи, що здавали екзамен з певної дисципліни:  

• встановіть курсор у комірку D3 (комірка знаходиться на 
перетині стовпчика D та рядка 3) і виконайте команду Таблица, 
Формула; 

• у діалоговому вікні „Формула” наберіть наступне вираження:  
=SUM(RIGHT) 

3. Скопіюйте формулу з комірки D3 у комірки D4–D6 і D8–D11. 
Для цього: 

• виділіть значення формули в комірці D3, натисніть праву 
кнопку миші й у контекстному меню виберіть команду Копировать; 

• послідовно встановлюючи курсор у кожній комірці блоків 
D4–D6 і D8–D11, вставте формулу, використовуючи для цього з 
контекстного меню команду Вставить; 

• після копіювання формули в кожній комірці буде те саме 
число, наприклад, у нашому випадку це число 32. 

4. Зробіть відновлення значень у скопійованих формулах. Для 
цього в кожній комірці: 

• встановлюйте курсор у комірку, куди була скопійована 
формула; 

• викличте контекстне меню й виберіть команду Обновить 
поле; 

• змініть значення в деяких комірках, де введена кількість 
отриманих оцінок, а потім обновіть значення у відповідних комірках 
графи Усього здавало. 

5. Введіть формулу для розрахунку загального числа студентів, 
що здавали екзамен з інформатики на відмінно, добре й т.д. Для цього 
в комірки Е7–I7 і за аналогією з п.2 введіть формулу: =SUM(ABOVE). 

Для підрахунку загального числа студентів, що здавали екзамен з 
вищої математики, в комірки Е12–I12 за аналогією з п.2 введіть у 
комірку Е12 формулу: =SUM(Е8:Е11); у комірку F12 відповідно, 
=SUM(F8:F11) і т.д., оскільки необхідно підсумувати діапазон даних з 
рядка 8 по 11, тому що в якості аргументу функції використовується 
конкретний діапазон – комірка, з якої почати підсумовування, і якою 
закінчити. 

6. Введіть формулу для підсумовування всіх студентів, що 
здавали екзамен з певної дисципліни. Для цього встановіть курсор у 
комірку D7 і за схемою, наведеною в п.2, введіть формулу: 
=SUM(RIGHT) 

Те ж саме проробіть і для заповнення комірки D12.  
7. Збережіть файл Table.doc командою Файл, Сохранить. 
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2. 1. 4. Лабораторна робота №9 
Робота з інтегрованими документами 

ЗАВДАННЯ 
Освоєння технології OLE для зв’язування й впровадження 

об’єктів у документі Word. 
Скористайтеся раніше створеним файлом Текст3.doc, у якому 

зберігається текст–запрошення на презентацію нової спеціальності 
(див. лаб.роб. № 7). Використовуючи цей документ зробіть наступні 
дії: 

1. Створіть новий документ. 
2. Збережіть файл, надавши йому ім’я Інтеграція. 
3. Відкрийте файл Текст3.dос. 
4. Скопіюйте в буфер обміну текст документа Текст3.dос. 
5. Вставте в документ впроваджений об’єкт (текст документу 

Текст3.doc) у його повнім зображенні й у вигляді значка. 
6. Відредагуйте впроваджений у вигляді значка об’єкт (текст). 
7. Порівняйте вихідний текст із відредагованим у впровадженому 

об’єкті. 
8. Вставте в документ зв’язаний об’єкт (текст документа 

Текст3.dос) у його повнім зображенні й у вигляді значка. 
9. Встановіть параметр, що забезпечує перетворення зв’язаного 

документа. 
10. Встановіть автоматичне відновлення зв’язків. 
11. Відредагуйте об’єкт-джерело (документ Текст3.dос). 
12. Закрийте документ Інтеграція. 
13. Повторно відкрийте документ Інтеграція. 
14. Порівняйте стан документа Інтеграція з документом 

Текст3.doc. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть новий документ.  
• Введіть текст „Вивчення технології створення інтегрованого 

документа”. 
2. Збережіть файл, виконавши наступні дії: 
• виконайте команду Файл, Сохранить как; 
• у діалоговому вікні, що з’явилося, встановіть наступні 

параметри: 
Тип: документ Word 
Папка: відкрийте список і виберіть потрібне вам ім’я 
Ім’я файлу: наберіть у даному вікні Інтеграція.dос 

• натисніть кнопку [ОК]. 
3. Відкрийте файл Текст3.dос із раніше збереженим документом, 

виконавши команду Файл, Открыть. 
4. Скопіюйте в буфер обміну текст документа Текст3.dос 

(команда Правка, Копировать або будь-який інший спосіб). 
5. Вставте в документ впроваджений об’єкт, використовуючи 

різні формати. Для цього: 
• перейдіть у вікно документа Інтеграція.doc за допомогою 

команди Окно; 
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• встановіть курсор у місце вставки впроваджуваного об’єкта 
(тексту) і введіть будь-який заголовок, що відбиває дану технологію 
(наприклад: Додавання НЕЗВ’ЯЗАНИХ документів); 

• виконайте команду Правка, Специальная вставка для 
вставки впровадженого об’єкта; 

• установите перемикач Вставить; 
• виберіть формат Текст в формате RTF і натисніть кнопку 

[ОК]; 
• встановіть курсор в інше місце й вставте текст ще раз за тією 

ж технологією з буфера обміну, але в діалоговому вікні „Специальная 
вставка” виберіть формат Документ Microsoft Word (объект) й 
установіть прапорець В виде значка.  

• Натисніть кнопку [ОК]. 
Увага! В результаті цих дій в документі з’явиться дві копії тексту: перша 

– повністю запрошення в незмінному вигляді, друга – у вигляді значка, подвійним 
клацанням на якому можна попасти в документ Текст3. 

6. Відредагуйте другу копію впровадженого об’єкта: 
• щоб побачити текст, два рази клацніть мишкою по значку 

[Документ Microsoft Word]; 
• встановіть курсор в об’єкт, видаліть з тексту два останні 

рядки й виділіть будь-який фрагмент іншим шрифтом; 
• поверніться в документ Інтеграція.doc після завершення 

редагування об’єкта за допомогою команди Файл, Закрыть и 
вернуться; 

• у документі Інтеграція.dос установіть покажчик миші на 
значок і клацніть спочатку лівою кнопкою миші, а потім правою. У 
меню, що з’явилося, виберіть команду Объект документ, 
Преобразовать. У діалоговому вікні уберіть прапорець В виде значка. 

• Натисніть кнопку [ОК]. 
7. За допомогою команди Окно перейдіть у вікно документа 

Текст3.dос і порівняйте його вміст із результатом редагування об’єкта 
в документі Інтеграція.dос. 

8. Вставте в документ зв’язаний об’єкт, використовуючи різні 
формати. Для цього: 

• перейдіть у вікно документа Інтеграція.doc за допомогою 
команди Окно; 

• за допомогою сполучення клавіш [Ctrl+Enter] додайте нову 
сторінку; 

• встановіть курсор у місце вставки пов’язаного об’єкта 
(тексту) і введіть будь-який заголовок, що відбиває дану технологію 
(наприклад, Додавання ЗВ’ЯЗАНИХ документів); 

• скопіюйте в буфер обміну текст документа Текст3.dос 
(команда Правка, Копировать або будь-який інший спосіб). 

• вставте зв’язаний об’єкт командою Правка, Спеціальна 
вставка; 

• установите перемикач Связать; 
• виберіть формат Текст в формате RTF і натисніть кнопку 

[ОК]; 
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• встановіть курсор в інше місце й вставте текст ще раз за тією 
ж технологією з буфера обміну, але в діалоговому вікні „Специальная 
вставка” виберіть формат Документ Microsoft Word (объект), 
встановите перемикач Связать, встановіть прапорець В виде значка.  

• Натисніть кнопку [ОК]. 
Увага! В результаті цих дій в документі з’явиться дві копії тексту: перша 

– повністю запрошення в незмінному вигляді, друга – у вигляді значка, подвійним 
клацанням на якому можна попасти в документ Текст3. 

9. У документі встановіть покажчик миші на значок і клацніть 
спочатку лівою кнопкою миші, а потім правою. У меню, що з’явилося, 
виберіть команду Связанный объект Документ, Преобразовать. У 
діалоговому вікні уберіть прапорець В виде значка. Натисніть кнопку 
[ОК]. 

10. Установите автоматичне відновлення зв’язків. Для цього в 
документі Інтеграція.dос: 

• виконайте команду Правка, Связи. У діалоговому вікні 
„Связи” виділіть рядки з іменами файлів зв’язаних об’єктів; 

• установите тип відновлення Автоматическое; 
• натисніть кнопку [ОК]; 
• збережіть зміни у файлі Інтеграція.doc командою Файл, 

Зберегти. 
11. Відредагуйте об’єкт-джерело (документ Tекст3.doc). Для 

цього: 
• перейдіть у вікно файлу Текст3.doc. 
• установить курсор після слів „Будемо раді бачити вас” і 

вставте поточну дату за допомогою команди Вставка, Дата и время; 
• змініть в тексті шрифти й інші формати; 
• збережіть зміни командою Файл, Сохранить. 
12. Закрийте документ Інтеграція.dос командою Файл, Закрыть. 
13. Повторно відкрийте документ Інтеграція.dос командою 

Файл, Открыть. 
14. Порівняйте стан документа Інтеграція.dос із попереднім й з 

документом Tекст3.doc. 
Увага! В тій частині, в якій розташовані незв’язані об’єкти ніяких змін 

бути не повинно. А в частині із зв’язаними документами повинні відобразитися 
всі зміни, що були проведені в документі Текст3.doc. 

2. 1. 5. Лабораторна робота №10 
Робота із графічними зображеннями 

ЗАВДАННЯ 1 
Опануйте технологію створення документів, у яких 

використовуються графічні об’єкти: 
• стандартні малюнки;. 
• графічні об’єкти з колекції WordArt; 
• графічні об’єкти з колекції Автофигуры. 
Оформіть фрагменти тексту, що зберігається у файлі Текст2.doc, 

так, як показано на рис. 49, дотримуючись наступної послідовності 
дій: 

1. Відкрийте документ Текст2.doc 
2. Вставте нову сторінку й викличте на екран панель Рисование. 
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3. Вставте малюнок, що буде служити фоном для тексту 
запрошення. 

4. Перенесіть картинку на другу сторінку. 
5. Оформіть фрагменти тексту як фігурний текст за допомогою 

інструментів WordArt. 
6. Згрупуйте всі графічні об’єкти. 
7. Вставте фігуру з колекції Автофигуры панелі Рисование. 
8. Скопіюйте і поверніть графічний об’єкт на 180 градусів. 
9. Збережіть документ у файлі Графіка1. 

 
 
                                                        

 
Рис. 49. Текст, оформлений за допомогою інструментів колекції 
WordArt і набору стандартних малюнків (файл Графіка1.doc) 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте документ Текст2.dос командою Файл, Открыть. 
2. Проробіть підготовчу роботу: 
• виконайте команду Вставка, Разрыв і клацніть по кнопці 

[Новую страницу]. З’явиться нова сторінка, на якій ви будете робити 
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подальше оформлення тексту. Те ж саме можна виконати, натиснувши 
одночасно дві клавіші [Ctrl] і [Enter]; 

• якщо над рядком стану відсутня панель інструментів 
Рисование, то виконайте команду Вид, Панели инструментов, 
Рисование. Знизу з’явиться рядок панелі інструментів Рисование. 

• для того, щоб малюнок додавався не у полотні виконайте 
команду Сервис, Параметры, Общие та зніміть прапорець в 
параметрі Автоматически создавать полотно при вставке 
автофигур, а також на вкладці Правка в списку Вставлять рисунки 
как оберіть пункт За текстом. 

3. На новій сторінці додайте малюнок, що буде служити фоном 
для тексту запрошення: 

• виконайте команду Вставка, Рисунок, Картинки. В меню, 
що з’явилося, оберіть пункт Коллекция картинок, Коллекции Microsoft 
Office; 

• продивіться різні категорії та оберіть картинку, яка за змістом 
підходить для оголошення; 

4. Перенесіть картинку з вікна додавання малюнка на свій 
документ, „схопивши” її мишею та відпустивши безпосередньо на 
документі; 

• розташуйте картинку на сторінці так, як ви вважаєте 
потрібним (підберіть потрібний вам розмір та місцеположення). 

Увага! Для переміщення картинки треба встановити на ній покажчик 
миші, натиснути ліву кнопку й, утримуючи її, почати перетаскування. Для зміни 
розмірів картинки треба підвести покажчик миші до маркера так, щоб з’явилася 
двостороння чорна стрілка, потім натиснути ліву кнопку й, утримуючи її, 
змінити розміри. 

5. Оформіть фрагменти тексту, використовуючи можливості 
інструменту WordArt, що створює фігурний текст. Для цього: 

• виділіть фрагмент Шановні добродії!; 
• виконайте команду Вставка, Рисунок, Объект WordArt; 
• у вікні „Колекция WordArt” виберіть потрібний стиль і 

натисніть кнопку [ОК]; 
• у вікні „Изменение текста WordArt” встановіть розмір 

шрифту, наприклад 20 пт, і його накреслення (наприклад, 
напівжирний) і натисніть кнопку [ОК]; 

• перенесіть фігурний текст, що з’явився, на картинку, 
скориставшись командами контекстного меню або перетаскуванням 
мишею; 

• збільшіть фігурний текст, використовуючи прийоми роботи з 
маркерами графічного об’єкта (див. п.4); 

• здійсніть аналогічні операції з іншими фрагментами тексту 
відповідно до рис. 49. 

Увага! Якщо текст займає кілька рядків у діалоговому вікні „Изменение 
текста WordArt», то доцільно розбити його на кілька абзаців, натискаючи 
клавішу [Enter] наприкінці кожного рядка. 

5. Згрупуйте всі графічні об’єкти. Для цього: 
• на панелі Рисование натисніть кнопку з білою стрілкою, що 

розташовується поруч із кнопкою [Действия]. Ця кнопка виділиться 
підсвічуванням; 
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• клацніть мишею в будь-якому куті краю сторінки на полях; 
• не відпускаючи кнопку миші, розтягніть рамку так, щоб вона 

охопила всю площину, де розташовуються графічні об’єкти. Якщо все 
зроблено правильно, то на всіх графічних об’єктах з’являться 
маркери; 

• на панелі Рисование натисніть кнопку [Действия] і виберіть 
параметр Группировать; 

• натисніть кнопку з білою стрілкою, підсвічування кнопки 
пропаде. 

Увага! Щоб проводити нове редагування всього згрупованого графічного 
об’єкта, необхідно його спочатку розгрупувати.  

Для цього: 
• клацніть мишею по поверхні графічного об’єкта; 
• натисніть кнопку [Действия] і виберіть параметр 

Разгруппировать. 
7. Навчіться користуватися інструментами колекції Автофигури з 

панелі Рисование. Для цього: 
• встановіть курсор, клацнувши мишею, ліворуч від напису 

Довідки за телефоном; 
• на панелі Рисование натисніть кнопку [Автофигуры], 

виберіть параметр Фигурные стрелки й відповідну стрілку (див. 
рис. 49); 

• змінюючи маркери, встановіть необхідні розміри стрілки; 
• скопіюйте стрілку. Для цього виділіть стрілку, натисніть і 

тримайте натиснутою клавішу [Ctrl], утримуючи натиснутою кнопку 
миші, перетягніть стрілку й встановіть її праворуч від напису з 
телефоном.  

• відпустіть клавішу [Ctrl]. 
8. Поверніть графічний об’єкт на 180 градусів. Для цього: 
• виділіть стрілку; 
• на панелі Рисование натисніть кнопку [Действия], виберіть 

параметр Повернуть/Отразить й параметр Отразить слева направо. 
9. Перегрупуйте малюнок (додайте до попереднього групування 

стрілки). 
10. Збережіть файл: 
• виконайте команду Файл, Сохранить как; 
• у вікні, що з’явилося, встановіть свій каталог й введіть ім’я 

файлу Графіка2; 
• натисніть кнопку [Сохранить]. 
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ЗАВДАННЯ 2 
Навчиться малювати схеми, використовуючи стандартні графічні 

об’єкти панелі Рисование: Лінія, Стрілка, Прямокутник, Овал, Напис. 
Опануйте цю технологію в процесі створення схеми, зображеної 

на рис. 50, дотримуючись наступної послідовності дій: 
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Системне Прикладне Інструментарій 
технології 

програмування  
Рис. 50. Схема, виконана за допомогою стандартних графічних 

об’єктів панелі 
1. Створіть новий документ. 
2. Відкрийте панель інструментів Рисование. 
3. Оформіть назву схеми за допомогою графічних об’єктів 

Автофигуры. 
4. Намалюйте прямокутник верхнього рівня схеми (див. рис. 50) і 

введіть у нього текст. 
5. За аналогічною технологією намалюйте інші прямокутники 

схеми. 
6. Намалюйте стрілки, які з’єднують прямокутники. 
7. Виконайте в схемі форматування прямокутників з написами. 
8. Виконайте форматування графічного об’єкта Стрілка. 
9. Згрупуйте всі графічні об’єкти. 
10. Згрупуйте всі графічні об’єкти. 
11. Збережіть документ у файлі Графіка3. 
12. Закрийте файл. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть новий документ. Для цього виконайте команду Файл, 

Создать з підтвердженням у діалоговому вікні встановлених за 
замовчуванням параметрів документа. 

2. Викличте панель інструментів Рисование, якщо вона не 
присутня на екрані. 

3. Оформіть назву схеми за допомогою графічного об’єкта 
Автофигуры. Для цього: 

• на панелі Рисование натисніть кнопку [Автофигуры], 
виберіть параметр Звезды и ленты й відповідний тип стрічки(див. рис. 
50); 

• змінюючи маркери, встановіть необхідні розміри стрічки; 
• викличте контекстне меню на стрічці, виконайте команду 

Добавить текст; 
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• введіть в прямокутник назву схеми Класифікація 
програмного забезпечення, відцентруйте його кнопкою [По центру] 
панелі Форматирование, виберіть розмір шрифту й накреслення. 

4. Намалюйте прямокутник верхнього рівня схеми (рис. 50) і 
введіть у нього текст. Для цього: 

• натисніть кнопку [Надпись] на панелі Рисование; 
• покажчик миші змінив своє зображення на хрест; 
• підведіть покажчик миші на початок схеми, натисніть ліву 

кнопку й, утримуючи її, намалюйте прямокутник; 
• введіть у прямокутник текст; 
• відцентруйте текст, попередньо його виділивши. 
Увага! Якщо текст не повністю відбивається в прямокутнику, змініть 

розміри прямокутника. Для цього треба клацнути по прямокутнику, встановити 
покажчик на одному з маркерів і, утримуючи натиснутою кнопку миші, 
збільшити розмір об’єкта. 

5. Аналогічно описаній в п. 4 процедурі малювання 
прямокутника з текстом, намалюйте інші наведені на рис. 50 графічні 
об’єкти. 

6. Намалюйте стрілки, використовуючи однакову технологію: 
• натисніть кнопку [Стрелка] на панелі Рисование; 
• встановіть покажчик миші у вигляді хреста на місце початку 

стрілки в схемі, натисніть ліву кнопку миші й, утримуючи її 
натиснутою, протягніть лінію до кінця. 

7. Виконайте форматування прямокутників з написами, 
використовуючи однакову технологію: 

• виділіть кожний прямокутник (підвести покажчик миші до 
лінії й клацнути лівою кнопкою); 

• викличте контекстне меню й виберіть команду Формат 
надписи; 

• у вікні „Формат надписи” встановіть параметри на деяких 
вкладках, наприклад, на вкладці Цвета и линии параметри, що 
визначають тип заливання й тип лінії. 

8. Аналогічно проведіть форматування графічного об’єкта 
Стрелка. 

9. Згрупуйте всі графічні об’єкти: 
• на панелі Рисование натисніть кнопку з білою стрілкою, що 

розташовується поруч із кнопкою [Действия]. Ця кнопка виділиться 
підсвічуванням; 

• клацніть мишею в будь-якому куті сторінки на полях; 
• розтягніть рамку так, щоб вона охопила всю площину, де 

розташовуються графічні об’єкти; 
• якщо все зроблено правильно, то на всіх графічних об’єктах 

з’являться маркери; 
• на панелі Рисование натисніть кнопку [Действия] і виберіть 

параметр Группировать; 
• натисніть кнопку з білою стрілкою, підсвічування кнопки 

пропаде. 
10. Збережіть файл: 
• виконайте команду Файл, Сохранить как; 
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• у вікні, що з’явилося, встановіть свій каталог і введіть ім’я 
файлу Графіка3; 

• натисніть кнопку [Сохранить]. 
11. Закрийте файл командою Файл, Закрыть з підтвердженням 

збереження 
2. 1. 6. Лабораторна робота №11 

Створення форм для введення даних 
ЗАВДАННЯ 

Розробіть форму Електронна анкета (рис. 51), що дозволить в 
інтерактивному режимі роботи вводити номер курсу, вибирати 
назви факультету, давати відповіді на поставлені в анкеті 
питання шляхом заповнення полів або вибором відповідних 
перемикачів. 

 
Форма документа повинна бути розроблена як шаблон, що 

складається з декількох різнотипних за технологією підготовки зон: 
• текст, що пояснює технологію роботи користувача з формою; 
• малюнок; 
• поле введення номера курсу; 
• список найменувань факультетів (додавання нового 

факультету або коректування його назви в процесі введення 
неможливі); 

• таблиця А, що складається з постійної частини у вигляді 
фіксованих назв рядків (1-7) і змінної частини у вигляді полів 
введення в 2-ий стовпчик і комірки підсумків; 

• таблиця В, що складається з постійної частини у вигляді 
фіксованих назв рядків (1-8) і змінної частини у вигляді полів 
введення в 2-ий стовпчик і комірки підсумків; 

• таблиці Рівень доходу, Додаткові заробітки. Родинний стан. 
Кожна таблиця складається з постійної частини у вигляді заголовка й 
фіксованих назв рядків, а також змінної частини у вигляді прапорців.  

Виконання завдання рекомендується робити по етапах: 
1-й етап – створення постійної частини форми у вигляді тексту й 

таблиць; 
2-й етап – впровадження малюнка; 
3-й етап – створення змінної частини форми; 
4-й етап – встановлення захисту й збереження форми. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1-й етап – створення постійної частини форми у вигляді 

тексту й таблиць 
1. Створіть новий документ. Для цього виконайте команду Файл, 

Создать з підтвердженням у діалоговому вікні встановлених за 
замовчуванням параметрів документа. 

2. Введіть назву форми (див. рис. 51), користуючись шрифтом 
Times New Roman, 12 пт, розріджений (2пт), напівжирний. 

3. Уведіть текст, що пояснює заповнення таблиць А и В, а також 
текст знизу, що пояснює заповнення Електронної анкети тим же 
шрифтом, але звичайного виду. 
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Увага! Інший текст будете вводити шрифтом Times New Roman, 12 пт, 
звичайний. 

Для номера курсу й назви факультету залишіть порожнє місце. 
 

 ЕЛ ЕК Т РО Н Н А  
А Н К Е ТА  

 
студента           курсу,   факультету машинобудування  

 
 
 
 

Оцініть щоденні витрати  часу  (%)  Оцініть  щоденні витрати  (% ) 
Таблиця  А   Таблиця  В  

1. Дорога  (транспорт) 0.00%   1. Їжа  0.00%  
2. Навчальний  процес  0.00%   2. Одежа  0.00%  
3. Підготовка  до  занять  0.00%   3. Взуття  0.00%  
4. Спорт 0.00%   4. Дорога  (транспорт) 0.00%  
5. Дозвілля  0.00%   5. Навчальні приладдя  0.00%  
6. Сон  0.00%   6. Спортивні приладдя  0.00%  
7. Побутові потреби  0.00%   7. Розваги  0.00%  
РАЗОМ    8. Інш і витрати  0.00%  
   РАЗОМ   

 
 
 
 
 
 

Рівень  доходу   Додаткові заробітки   Родинний  стан  
Високий    Дуже  потрібні   Не  одружена  (ий)  
Середній   Потрібні   Одружена  (ий)  
Низький    Не  потрібні   Одружена  (ий), є діти   

 
 
 
 

 
УВАГА  !!! 

1. При  заповненні полів  таблиць А  и  В  Електронної анкети  значення РАЗОМ  повинне
рівнятися  100% . 

2. Для  перевірки  підсумків  необхідно  нажати  кнопку <3ащита  формы> на  панелі 
інструментів Форма . 

Якщо  підсумок  не  дорівнює  100% , зніміть захист, відредагуйте  значення  вихідних  даних  і
повторіть  обчислення  підсумків, знову встановивши  захист. 

3. Прапорці встановлюються  пробілом  тільки  при  натиснутій  кнопці <3ащита  формы> на  
панелі інструментів Форма . 

4. При  відповіді на  питання  з полем -прапорцем  вибирається  тільки  одна  відповідь. 
Для  запису в БД  введених  відповідей  анкети  варто  виконати  команду Сервис , 

Параметры , вкладка  Сохранение  – Сохранять  только данные  для  форм , а  потім  збережіть 
документ, привласнивши  йому нове  ім 'я  Файл , Сохранить  как  

Малюнок  

Поле  
„Список” 

Поле  
«Текст» 

Поле  
„Прапорець”

 
Рис. 51. Форма документа Електронна анкета (файл Анкета.dос) 

4. Створіть таблиці А и В, користуючись освоєною раніше 
технологією формування таблиць. Ми пропонуємо дотримуватися 
наступних рекомендацій: 

• створіть загальну таблицю з 5 стовпчиків і 9 рядків, задавши 
ширину стовпчиків, як на рис. 51; 

• в 1-му стовпчику розмістіть назви рядків таблиці А і 
перенумеруйте їх. Для цього виділіть комірки з назвами й виконайте 
команду Формат, Список, Нумерованный – 1, 2, 3, ...; 
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• в 4-му стовпчику розмістіть назви рядків таблиці В і 
перенумеруйте їх; 

• установіть покажчик миші на таблицю й натисніть праву 
кнопку миші. У меню, що з’явилося, виберіть команду Автоформат і 
скасуйте прапорець у графі Границы. Потім, використовуючи кнопку 
[Внешние границы] на панелі інструментів Форматирование, 
сформуйте рамку для таблиць, як на рис.51. 

5. Створіть таблиці Рівень доходу, Додаткові заробітки, 
Родинний стан, користуючись освоєною раніше технологією 
формування таблиць. Ми пропонуємо дотримуватися наступних 
рекомендацій: 

• створіть загальну таблицю з 8 стовпчиків і 4 рядків, задавши 
ширину стовпчиків, як на рис. 51; 

• об’єднайте 1-у й 2-у комірки першого рядка таблиці й 
наберіть назву Рівень доходу, аналогічним образом введіть назви двох 
таблиць, що залишилися; 

• в 1-му стовпчику розмістить назви рядків таблиці Рівень 
доходу, в 4-му стовпчику – назви рядків таблиці Додаткові заробітки, 
а в 7-му – таблиці Родинний стан; 

• установіть покажчик миші на таблицю й натисніть праву 
кнопку миші. У меню, що з’явилося, виберіть команду Автоформат і 
скасуйте прапорець у графі Границы. Потім, використовуючи кнопку 
[Внешние границы] на панелі інструментів Форматирование, 
сформуйте рамку для таблиць, як на рис. 51, щоб вийшли три окремі 
таблиці. 

 
2-й етап – додавання малюнка 

1. Додайте малюнок у форму, використовуючи наступні 
технологічні операції: 

• встановіть курсор у тім місці Електронної анкети, де 
повинен перебувати малюнок; 

• виконайте команду Вставка, Рисунок, Картинки. В меню, 
що з’явилося оберіть пункт Коллекция картинок, Коллекции Microsoft 
Ofice; 

• продивіться різні категорії та оберіть картинку, яка за змістом 
підходить для оголошення; 

• перенесіть картинку з вікна додавання малюнка на свій 
документ, „схопивши” її мишею та відпустивши безпосередньо на 
документі; 

• розташуйте картинку на сторінці так, як ви вважаєте 
потрібним (підберіть потрібний вам розмір та місцеположення). 

• установіть покажчик миші на малюнок у формі і натисніть 
спочатку ліву кнопку миші, а потім праву. У меню, що з’явилося, 
виконайте команду Формат рисунка й встановіть наступні 
параметри: 

Вкладка Размер 
Ширина: точно 1,36 см; висота-точно 1,6 см;  
Сохранять пропорции: прапорець; 
Относительно исходного размера: прапорець; 
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Вкладка Положение/Дополнительно 
По горизонтали: положение 3,05 см правее страницы; 
По вертикали: положение 0,61 см ниже абзаца; 
Поверх текста: прапорець; 
Перемещать вместе с текстом: прапорець. 

 
3-й етап – створення змінної частини форми 

Увага! Вставку полів форми можна організувати за допомогою команди 
Вид, Панели инструментов, де установкою прапорця Формы відображається 
на екрані панель Формы. 

1. Розмістіть Текстовое поле в заголовок анкети, виконавши 
технологічні операції: 

• встановіть курсор у місце вставки поля для номера курсу; 
• виконайте вставку текстового поля натисканням кнопки [ab] 

на панелі Формы; 
• зробіть настроювання поля Текст. Для цього поставте 

покажчик миші на поле й натисніть праву кнопку миші. У меню, що 
з’явилося, виберіть команду Свойства й установіть в діалоговому 
вікні наступні параметри (також можна використовувати кнопку 
[Параметры поля формы] на панелі інструментів Формы): 

Тип: число.  
Максимальна довжина: 1 
Число за замовчуванням: 1 
Формат числа: 0 
Закладка: ТекстовеПоле1 (привласнюється системою) 
Виконати макрос при вході/виході: немає 
Дозволити зміни: прапорець 

2. Розмістіть Поле со списком у заголовок анкети: 
• встановіть курсор у місце вибору назви факультету; 
• виконайте вставку поля натисканням кнопки [Поле со 

списком] на панелі Формы; 
• зробіть настроювання поля Список. Для цього поставте 

покажчик миші на поле й натисніть праву кнопку миші. У меню, що 
з’явилося, виберіть команду Свойства й установіть в діалоговому 
вікні наступні параметри: 

Увага! Список елементів формується за допомогою введення в поле 
„Элемент” назв факультетів: економічний, кібернетики, технологічний, 
машинобудівний, ФПК, автодорожній, юридичний, міжнародний і т.д.  

Виконати макрос при вході/виході: немає  
Закладка: Поле зі списком (за замовчуванням 
привласнюється системою)  
Дозволити зміни: прапорець 

3. Розмістіть Текстовые поля в другий стовпчик таблиць А и В. 
Процес буде складатися з наступних операцій: 

• встановіть курсор у комірку 2-го стовпчику таблиці, де буде 
перебувати поле числа, що вводиться з клавіатури; 

• виконайте вставку Текстового поля за аналогією з п. 1; 
• зробіть настроювання Текстового поля за аналогією з п. 1. 

Тип: число. Обмеження довжини: немає 
Число за замовчуванням: 0,00%.  
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Формат числа: 0,00% 
Виконати макрос при вході/виході: немає 
Закладка: Текстове поле 2 (за замовчуванням 
привласнюється системою) 
Дозволити зміни: прапорець 
Текст довідки: число менше 1, виклик по натисканню [F1] 

Увага! Скопіюйте введене текстове поле в усі комірки таблиць А і В, окрім 
підсумкових комірок.. 

4. Для формування підсумків у таблицях А и В скористайтеся 
наступною технологією: 

• встановіть курсор у порожню комірку рядка РАЗОМ; 
• виконайте команду Таблица, Формула; 
• у вкладці, що з’явилася, відображається формула 

=SUM(ABOVE)*100 і формат обчисленого значення 0,00%, для 
підтвердження яких натисніть кнопку [ОК]. 

5. Розмістіть поля типу Флажок у другий стовпчик таблиць 
Рівень доходу, Додаткові заробітки, Родинний стан. Для цього; 

• встановіть курсор у комірку 2-го стовпчику таблиці, де буде 
перебувати поле Флажок; 

• виконайте вставку поля за допомогою кнопки [Флажок] на 
панелі інструментів Формы; 

• зробіть настроювання поля Флажок за аналогією з 
технологією настроювання в п.1. 

Розмір: точно 12 пт. За замовчуванням: снять 
Виконати макрос при вході/виході’ немає 
Закладка: флажок# (# – порядковий номер перемикача) 
Дозволити зміни: прапорець 

Таким же чином розмістіть поля типу Флажок в усі відведені для 
цього комірки. 

4-й етап – захист і збереження шаблона форми 
1. Установіть захист форми від змін. Для цього: 
• введіть команду Сервис, Установить защиту; 
• установіть перемикач Введение данных в поля форм; 
• введіть пароль (до 15 символів), що буде запитуватися при 

спробах внесення змін у форму або зняття з неї захисту. 
2. Збережіть шаблон. Для цього: 
• введіть команду Файл, Зберегти як; 
• укажіть ім’я файлу, наприклад АНКЕТА, а в графі Тип файла 

виберіть Шаблон документа; 
• укажіть ім’я диска й виберіть каталог для запису файлу; 
• натисніть кнопку [ОК]. 

2. 1. 7. Типове контрольне завдання 

Засобами Word зробити контрольну роботу, суворо 
дотримуючись вимог. В результаті повинен бути такий самий 
документ 
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Підсумкова робота  

 

 

 

 

Варіант №1 
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МОДУЛЬ ДІЙСНОГО ЧИСЛА 

 

1. Числові інтервали 
 

В наведеній нижче таблиці для кожного виду числового 

інтервалу надані його позначення й запис за допомогою 

нерівностей. 

 

Вид інтервалу Позначення Запис за 

допомогою 

нерівностей 

Інтервал (a;b) a[x[b 

Відрізок [a;b] a≤x≤b 

Напівінтервал (a;b] a[x≤b 

Напівінтервал [a;b) a≤x[b 

 

2. Визначення модулю 
 

Модулем (абсолютною величиною) дійсного числа а 

називається: 

1. саме це число, если а≥0; 

2. протилежне число – а, якщо а[0; 

3. 0, якщо а=0. 

 

 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 127

3. Позначення модулю 
 

Математично 
 

Модуль числа а позначається ׀а׀. Отже,  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
<−

≥
=

.0a   я як,0
,0a  яякщ,a

,0a  яякщ,a
a  

Наприклад, 33 −=− ππ , так як 03 >−π  (π =3,14…); 

7,3)7,3(7,3 =−−=− , так як -3,7[0. 

 

Геометрично 
 

Геометрично a  означає відстань на координатній 

прямій до точки а від точки 0 (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 0 

 1 ׀а׀
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4. Властивості модулей 

 
10. 0a ≥ . 

20. aa −= . 

30. baab ⋅= . 

40. 0b,
b
a

b
a

≠= . 

50. 22 aa = . 

 

 

5.  Приклади 
 

Знайти модуль наступних 

чисел 

Відповідь 

-3 3 

7,69 7,69 

Знайти модуль наступних виразів 

Добутки двох чисел Відповідь 

5 -0,9 4,5 

Частка від ділення 

ділене дільник 

Відповідь 

7,1 -3 2,37 

Корінь квадратний Відповідь 

-4,34 18,84 
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Вимоги: 

  

1. Оформляти текст у вигляді брошури. 
 
2. Текст: 
 Шрифт – 16 пт, Times New Roman; 
 Інтервал – полуторний; 
 
3. Параметри сторінки: верхнього й лівого поля – 2,5 см, 
нижнього й правого поля – 1,5 см. 
 
4. Для заголовків і підзаголовків використовувати 
спеціальні стилі. 
 
5. Для нумерації заголовків і підзаголовків 
використовувати „Нумерацію”. 
 
6. Всі виділення „курсивом” і „напівжирним” – 
відповідно до зразка. 
 
7. Формули в текст вставляти, використовуючи редактор 
формул. 
 
8. У таблиці з розрахунками користуватися формулами 
для таблиць. 
 
9. Малюнок згрупувати. 
 
10. Зміст повинен бути автоматичним. 
 
11. Вставити в текст нумерацію сторінок. 
 
12. На титульному аркуші вставити поточну дату й 
рамку. 
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2. 2. ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
РЕДАКТОР ФОРМУЛ 

Однією із суттєвих переваг Word є наявність у ньому 
вбудованого редактора формул, який дає змогу легко і швидко 
оформити математичний вираз довільної складності. 

Редактор формул – це інструмент візуального редагування, що 
розміщає структури математичних формул, у які можна вводити із 
клавіатури й вставляти з буфера числа, букви, символи й інші 
елементи.  

Редагування вже введених у документ Word формул виконується 
після подвійного клацання по них або виклику команди Правка, 
Объект, Формула, Изменить – текстовий редактор Word запускає 
Редактор формул з готовими для виправлення елементами формул.  

Необхідність в уведенні математичних виражень у текстові 
документи більше характерна для науково-технічної документації, 
чим для економічної або юридичної. Проте, навіть уведення простих 
дробів може представляти певні труднощі. У текстовому процесорі 
Microsoft Word такий засіб є – це редактор формульних виразів 
Microsoft Equation 3.0. Він дозволяє створювати формульні об’єкти й 
вставляти їх у текстовий документ. При необхідності вставлений 
об’єкт можна редагувати безпосередньо в полі документа. 

Запуск і настроювання редактора формул 
Для запуску редактора формул служить команда Вставка, 

Объект. У діалоговому вікні, що відкрилося, треба вибрати пункт 
Microsoft Equation 3.0 – відкриється панель керування Формула. При 
цьому рядок меню текстового процесора заміщається рядком меню 
редактора формул. 

Варто мати на увазі, що редактор формул Microsoft Equation 3.0 
для програми Microsoft Word є не внутрішнім, а зовнішнім 
компонентом. Це означає, що, якщо в діалоговому вікні Вставка 
объекта відповідний пункт відсутній, то при установці Word 
відповідний компонент установлений не був і його треба 
довстановити, повторивши установку пакета Microsoft Office. 

Перш ніж користуватися редактором формул, варто виконати 
його настроювання. Настроювання складається в призначенні 
шрифтів для різних елементів, що входять у формули. Вона 
виконується в діалоговому вікні Стили, що відкривається командою 
Стиль, Определить. 

Це настроювання є обов’язковим – без нього редактор формул 
працювати не буде, але виконати його досить тільки один раз. 

Інші (необов’язкові) настроювання редактора формул виконують 
у діалоговому вікні Интервал (Формат, Интервал). Численні засоби 
настроювання, що присутні при ньому, призначені для завдання 
розмірів різних елементів формул. 

Панель інструментів редактора формул містить два ряди кнопок. 
Кнопки нижнього ряду створюють своєрідні шаблони, що містять 
поля для введення символів. Так, наприклад, для введення звичайного 
дробу варто вибрати відповідний шаблон, що має два поля: чисельник 
і знаменник. Заповнення цих полів може проводитися як із клавіатури, 
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так і за допомогою елементів керування верхнього рядка. Переходи 
між полями виконують за допомогою клавіш керування курсором. 

Уведення й редагування формул завершується натисканням 
клавіші [Esc] або закриттям панелі редактора формул. Можна також 
клацнути лівою кнопкою миші де-небудь у полі документа поза 
областю введення формули. Уведена формула автоматично 
вставляється в текст як об’єкт. Далі її можна перемістити в будь-яке 
інше місце документа через буфер обміну ([Ctrl+X] – вирізати; 
[Ctrl+V] – вставити). 

Для редагування формули безпосередньо в документі досить 
виконати на ній подвійне клацання. При цьому автоматично 
відкривається вікно редактора формул. 

Особливості редактора формул 
1. Редактор формул Microsoft Equation 3.0 являє собою окремий 

компонент, тому при установці текстового процесора потрібно 
спеціально вказати необхідність його підключення. 

2. При роботі з редактором формул варто прагнути до 
максимальної повноти виразів, що вводяться. Так, наприклад, вираз 
(формула) може містити компоненти, введення яких можливе і без 
використання редактора формул, але для зручності роботи й простоти 
подальшого редагування треба вводити всю формулу цілком тільки в 
редакторі формул, не використовуючи інші засоби. 

3. При введенні формул і виразів не рекомендується 
використовувати символи російського алфавіту. У тих випадках, коли 
вони необхідні, наприклад, як описові індекси змінних, їм варто 
призначати стиль Текст. 

4. У редакторі формул не працює клавіша [Пробел], оскільки 
необхідні інтервали між символами створюються автоматично. Однак 
якщо необхідність введення пробілів все-таки виникне, то їх можна 
вводити за допомогою кнопки [Пробелы и многоточия] панелі 
інструментів Формула. Усього передбачено п’ять різновидів пробілів 
різної ширини. 

 
Різні елементи формул форматують по-різному. Для вибору 

стилю (тобто набору параметрів) форматування використовують 
команди меню Стиль: 

Математический – стиль, що автоматично застосовується до 
змінних та функцій (стандартний); 

Текст – стиль для тексту; 
Функция – для функцій; 
Переменная – для змінних; 
Греческий – для символів грецького алфавіту; 
Матрица-Вектор  – для елементів векторів та матриць. 
Для визначення параметрів цих стилів застосовують команду 

Стиль, Определить, яка активізує спеціальне діалогове вікно. У 
ньому для кожного стилю задають шрифт (поле Шрифт) та 
накреслення (опції Полужирный та Курсив). Якщо потрібно ввести у 
формулу символи з відмінними від визначених вище параметрами 
форматування, то використовують команду Стиль, Другой. 
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Розмір елементів формул визначають у вікні Размеры, що 
відкривається командою Размер, Определить: 

Обычный – звичайні символи; 
Крупный индекс  – символи у верхньому та нижньому індексах; 
Мелкий индекс  – символи в індексах індексів; 
Крупный символ – спеціальні символи: сума, інтеграл тощо; 
Мелкий символ  – спеціальні символи в індексах. 
Щоб використати інший розмір, потрібно виконати команду 

Размер, Другой. Зауважимо також, що розміри для чотирьох нижніх 
полів можна задавати у відсотках до значення, вказаного у полі 
Обычный. Це дає змогу в разі потреби змінювати розмір лише у 
верхньому полі. Стандартні ж значення для нижніх полів у порядку їх 
розміщення згори-донизу відповідно 58%, 42%, 150%, 100%. 

Відстані між елементами формул задають у діалоговому вікні 
Интервал, яке активізується командою Формат, Интервал. У лівій 
частині вікна міститься список відстаней між різними елементами 
формули, а зображення праворуч пояснює їхній зміст. Результат 
зроблених змін можна побачити у формулі, не закриваючи вікна, якщо 
натиснути на кнопку [Применить]. Кнопка [По умолчанию] 
призначена для відновлення стандартних значень. 

Для завершення редагування формули потрібно натиснути 
мишею за її межами. 

Подвійне натискання мишею на потрібній формулі дає змогу 
швидко перейти в режим редагування, а клавіша [Esc] – швидко вийти 
з нього. 

2. 3. ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Які з тверджень є правильними? 
a) Програма Microsoft Word – потужний, популярний текстовий 
редактор, розроблений фірмою Intel. 
b) Програма Microsoft Word дає змогу створювати складні таблиці, 
проводити математичне оброблення, виконувати аналіз процесів. 
c) Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи 
Windows. 
d) Можливості програми Microsoft Word дуже широкі – починаючи 
від створення нескладних текстових повідомлень до складних, 
багатосторінкових документів, що передбачають складне 
форматування, графічні елементи. 
2. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами: 
a) За допомогою команди головного меню Пуск/Программы/Microsoft  
b) За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі 
Windows. 
c) За допомогою контекстного меню. 
d) Не має правильної відповіді. 
3. Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для: 
a) Настроювання програми. 
b) Роботи з документами. 
c) Задають зовнішній вигляд документа. 
d) Роботи з вікнами документа. 
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4. Для збереження документа потрібно виконати такі дії: 
a) Скористатися командою меню Сервис/Сохранить как... – вказати 
папку, куди буде збережено документ та ім'я документа. 
b) Скористатися командою меню Файл/Сохранить как... – вказати 
папку, куди буде збережено документ та ім'я документа. 
c) Скористатися командою меню Правка/Сохранить – вказати папку, 
куди буде збережено документ та ім'я документа. 
d) Натиснути кнопку Сохранить как... на панелі інструментів 
Сохранение. 
5. За допомогою команди Файл/Параметры страницы... можна 
задати такі параметри: 
a) Вирівнювання тексту. 
b) Розмір шрифту. 
c) Поля документа. 
d) Направлення тексту. 
6. Для виділення абзацу тексту потрібно: 
a) Клацнути мишею на початку абзацу і при натиснутій лівій кнопці 
провести до кінця абзацу. 
b) Скористатися кнопкою панелі інструментів Выделить абзац. 
c) Двічі клацнути в межах абзацу. 
d) Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів. 
7. Комбінація клавіш Ctrl+5(Num) призначена для: 
a) Виділення всього документа. 
b) Форматування виділеного фрагменту тексту напівжирним 
накресленням. 
c) Відміни останньої дії. 
d) Така комбінація клавіш у програмі не працює. 
8. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його 
виділити і: 

a) За допомогою кнопки  вказати потрібний розмір. 

b) За допомогою кнопки  вказати потрібний розмір. 
c) Скористатися командою меню Вид/Шрифт. 
d) Скористатися командою контекстного меню Абзац. 
9. Що таке Стиль? 
a) Сукупність параметрів форматування символів, що має своє ім'я. 
b) Сукупність параметрів форматування абзаців, що має своє ім'я. 
c) Сукупність параметрів форматування, що має своє ім'я. 
d) Документ має стиль, якщо в ньому є малюнки, таблиці, об'єкти 
WordArt. 
10. Які дії можна виконати за допомогою команди 
Формат/Абзац? 
a) Вирівняти текст абзацу. 
b) Такої команди не існує. 
c) Установити шрифт абзацу тексту. 
d) Установити необхідну орієнтацію текста абзаца. 
11. Вирівняти текст по ширині сторінки дає можливість кнопка: 

a)  
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b) . 

c) . 

d)  
12. Для створення об'єкта WordArt потрібно: 

a) Скористатися кнопкою панелі інструментів . 

b) Скористатися кнопкою панелі інструментів  . 

c) Скористатися кнопкою панелі інструментів . 

d) Скористатися кнопкою панелі інструментів . 
13. Яке положення не може займати малюнок відносно тексту? 
a) Стати невидимим. 
b) Навколо рамки. 
c) По контуру. 
d) За текстом. 
14. Чи можна трансформувати таблицю Word у текст? 
a) Так, потрібно скористатися командою Сервис/Трансформация... 
b) Так, потрібно скористатися командою 
Формат/Трансформировать... 
c) Так, потрібно скористатися командою Таблица/Преобразовать. 
d) Ні, таблиця – вона і в Африці таблиця. 
15. Для того щоб надрукувати документ Word на принтері, 
потрібно: 
a) Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать – документ 
буде надруковано на принтері, що встановлений за замовчуванням. 
b) Скористатися командою меню Файл/Распечатать документ. 
c) Скористатися командою меню Формат/Печать. 
d) Скористатися командою меню Вставка/На принтер. 
16. Як розповсюдити встановлені параметри сторінки на 
документи, що далі створюватимуться? 
a) Клацнути на кнопці По умолчанию... 
b) Клацнути на кнопці 3 мовчазної згоди... 
c) Клацнути на кнопці ОК... 
d) Клацнути на кнопці Размер бумаги... 
17. У якому меню і яке діалогове вікно потрібно викликати, щоб 
змінити встановлений розмір паперу? 
a) Меню Файл, діалогове вікно Параметры страницы/Размер бумаги. 
b) Меню Вид, діалогове вікно Параметры страницы. 
c) Меню Файл, діалогове вікно Размер бумаги. 
d) Меню Вид, діалогове вікно Размер бумаги. 
18. Що таке шаблон? 
a) Це зразок документа, який міститься в папці Шаблоны. 
b) Це зразок документа, який дає змогу створювати подібні 
документи. 
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c) Це зразок документа, який визначає основну структуру документа і 
утримує його настроювання. 
d) Це активний документ. 
19. Які режими роботи з документами забезпечує Word? 
a) Обычный, Веб-документ, Разметка страницы... 
b) Веб-документ, Режим пользователя, Структура... 
c) Разметка страницы, Структура, Поверх екрана... 
d) Нормальный, Веб-документ, Разметка страницы... 
20. Які об'єкти розміщуються на горизонтальній лінійці вікна 
Word? 
a) Бігунок Отступ правой строки, бігунок Отступ слева, бігунок 
Отступ справа. 
b) Бігунок Отступ левой строки, бігунок Отступ правой строки, 
бігунок Отступ слева, кнопки, що регулюють розмір полів. 
c) Бігунок Отступ первой строки, бігунок Отступ слева, бігунок 
Выступ, бігунок Отступ справа, поділки і цифри, крім того, може 
містити позиції табуляції. 
d) Бігунок Отступ левой строки, бігунок Отступ правой строки, 
бігунок Отступ слева. 
ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  

ПО ТЕМІ: «ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MS WORD» 
Варіанти відповідіНомер питання
a b c d 

1.     + 
2.   +   
3.   +   
4.   +   
5.    +  
6.  +    
7.  +    
8.  +    
9.    +  
10.  +    
11.   +   
12.    +  
13.  +    
14.    +  
15.  +    
16.  +    
17.  +    
18.    +  
19.  +    
20.    +  

2. 4. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ПИТАНЬ З ТЕМИ „MS WORD” 

1. Основні елементи екрана Word. Режими перегляду документа. 
Характеристики масштабу. Установка розміру полів і формату паперу. 
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2. Створення документа. Введення тексту. Розбивка на рядки. 
Розбивка на сторінки. 

3. Редагування тексту. Пошук і заміна тексту. Переміщення й 
копіювання тексту. Перетаскування даних (функція Drag-and-Drop). 

4. Форматування тексту. Характеристики символів. Скасування 
дій. 

5. Форматування абзаців. Характеристики абзацу. Вирівнювання 
абзацу. 

6. Завдання інтервалів для абзацу. Завдання міжрядкового 
інтервалу. Завдання відступів (виступів). Границі й заливання. 

7. Друк документа. Параметри друку. Попередній перегляд. 
8. Списки. Створення списку. Нумерований список. 

Маркірований список. Характеристики списку. 
9. Стиль. Стилі абзацу й стилі символів. Елементи вікна Стиль. 

Застосування стилю. Створення власного стилю.  
10.Створення стилю за зразком. Створення стилю за допомогою 

меню. Зміна стилів. 
11.Форматування за зразком. Реквізити документів. 
12.Використання шаблонів Microsoft Word при створенні 

документів. Створення документа на основі потрібного шаблона. 
13.Створення власних шаблонів. Послідовність дій для створення 

шаблона. Зміна шаблона. Шаблони й надбудови 
14.Робота із двома й більше документами. Відкриття декількох 

документів. Розташування вікон документів на екрані. Закриття всіх 
відкритих документів 

15.Автотекст. Створення елемента автотексту. Вставка елемента 
списку автотексту. Видалення елемента списку автотексту. 

16.Автозаміна. Додавання елемента в список автозаміни  
17.Перевірка правопису. Установки для автоматичної перевірки 

правопису при введенні. Перевірка орфографії тексту документа 
іноземною мовою. 

18.Створення колонтитулів. Оформлення колонтитула. Установка 
виносок 

19.Розробка змістів. 
20.Подання даних у вигляді таблиці. Створення таблиць. Вставка 

таблиці за допомогою команди меню. Вставка таблиці за допомогою 
кнопки [Добавить таблицу]. Використання інструмента Нарисовать 
таблицу. 

21.Уведення даних і переміщення по таблиці. Перетворення 
тексту в таблицю. Редагування таблиць. Виділення таблиць 

22.Видалення рядків, стовпчиків або комірок. Сортування даних. 
Форматування таблиці. Зміна ширини стовпчиків і висоти рядків. 

23.Заголовки. Об’єднання або поділ комірки. Зміна напрямку 
тексту. Розрахунки в таблицях MS WORD. 

24.Побудова діаграм в Word. Виконання обчислень в Word. 
25.Графічні об’єкти. Фігури й написи. Бібліотека картинок. 

Використання об’єктів WordArt. 
26.Редактор формул. Уведення формул у текст 
27.Імпорт інформації з одних файлів в інші (меню Вставка). 

Використання механізму OLE для впровадження в документ MS 
WORD. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 137

2. 5. ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ  
Набрати наведені нижче сторінки 

 
ЗАВДАННЯ 1 З ТЕМИ: “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD” 

 
Київський промислово-
економічний коледж 

 Затверджую 
Директор коледжу (підпис) 

_________________ 200 __ р. 
 
 
 
 

АКТ № ______ 
 

________________ 200 ___ р.       м. Київ 
 

Списання малоцінного інвентарю 
 

Підстава: Наказ Міністра освіти і науки України від ______________

___________________ 200 __ р. № 

 

Складений комісією: 

Голова _____________________________________________________

Члени комісії _______________________________________________

Присутні ___________________________________________________

Оглянувши стан майна в коледжі, комісія відзначає, що майно в
результаті тривалої експлуатації стало непридатним і підлягає списанню. 
 
№ 
п/п 

Інвентарний 
номер 

Найменування 
списуваного 
малоцінного 
інвентарю 

Рік 
введення 
в дію 

Вартість Номер 
рахунку

      

 
 

Голова комісії _____________ 
    підпис 
Члени комісії _____________ 
    підпис 
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ЗАВДАННЯ 2 З ТЕМИ: “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD” 
 

Форма N Т-2 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Госкомстата СССР  
от 28 декабря 1989 г. N 241 

 

  _________________________________
(предприятие, организация) 

Код по ОКУД
  

 
Номер 

документа 
Пол 

(м/ж) 
Табельный  
номер 

Алфавит  

Личная карточка 
    

 
1. Общие сведения 

1. Фамилия _____________________________________ 
имя ___________________________________________ 
отчество _______________________________________ 
2. Дата рождения ________________________________ 
                                                    (число, месяц, год) 
3. Место рождения ______________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
4. Национальность _______________________________ 
5. Партийность __________________________________ 
                                                   (год вступления) 
6. Состоит ли членом ВЛКСМ _____________________ 
_______________________________________________ 
                                     (с какого года) 
7. Член профсоюза ______________________________ 
                                                             (да, нет) 
8. Образование: 
а) _____________________________________________ 
                            (название и дата окончания 
_______________________________________________ 
                               высшего или среднего 
_______________________________________________ 
                              специального учебного 
_______________________________________________ 
                                        заведения) 
б) _____________________________________________ 
                             (название и дата окончания 
_______________________________________________ 
                                училища, школы по 
_______________________________________________ 
                     профессионально-техническому 
_______________________________________________ 
                                      образованию) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Код профессии по ОКПДТР    
в) ____________________________________________ 
9. Специальность по диплому (свидетельству) 
______________________________________________ 
                 (для окончивших высшее или среднее 
______________________________________________ 
                                специальное учебное 
______________________________________________ 
                                       заведение) 

К
 О

 Д
 

Код специальности по ОКСО   

10. Квалификация по диплому (свидетельству) 
______________________________________________ 
Диплом           N ________ 
------------------ 
свидетельство 
"__" ____________ 19__ г. 
11. Ученое звание ______________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
12. Профессия: 
основная ______________________________________ 
вторая ________________________________________ 
13. Должность _________________________________ 
______________________________________________ 
Стаж работы: 
14. По основной профессии, должности  
______________________________________________ 
15. Общий _____________________________________ 
                                                     (дата, год) 
16. Непрерывный _______________________________ 
17. В том числе на данном предприятии 
______________________________________________ 
18. Семейное положение _________________________ 
_______________________________________________ 
19. Состав семьи ________________________________ 
                                                        (с указанием 
_______________________________________________ 
                                      года рождения 
_______________________________________________ 
                                каждого члена семьи) 
_______________________________________________ 
20. ____________________________________________ 
_______________________________________________ 
21. ____________________________________________ 
_______________________________________________ 
22. Паспорт: серия ______________________________ 
N _____________________________________________ 
Кем выдан ______________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата выдачи ____________________________________ 
23. Домашний адрес _____________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон _______________________________________ 

К
 О

 Д
 

 
 
Дата заполнения "__" __________ 19__ г.                         Личная подпись  
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ЗАВДАННЯ 3 З ТЕМИ: “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD 
 

УГОДА  

про дострокове розірвання контракту 
Місто ________                  “____” ________ 20__ р.

 

Директор______________________________________________________ 
(зазначити назву підприємства, 

________________________________________________________________
прізвище, ім'я і по батькові директора) 

 

який називається далі "Директор", діє на підставі Статуту Підприємства, з 

однієї сторони, і начальник юридичного відділу  

________________________________________________________________ 
(зазначити прізвище, ім'я і по батькові) 

який називається далі "Начальник відділу", з другого боку, уклали цю 

угоду про таке: 

1. Контракт від ''__'' _______ 20__ р., укладений між Директором і 

Начальником відділу, розірвати достроково з "__”________ 20__ р. 

2.______________________________________________________________ 
(зазначити, при необхідності, інші умови стосовно розірвання контракту) 

 

Директор                         Начальник відділу      
______________        _________________  

(підпис, печатка)                     (підпис) 
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ЗАВДАННЯ 4 З ТЕМИ: “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD”  
 

Типова форма N П-3 
 
__________________________                                              Затверджена наказом Мінстату
     підприємство                                                                      України від 09.10.95 р. N 253 
Ідентифікаційний                                                                    Код за УКУД ____________ 
код ЄДРПОУ ______________                                              ________________________  
__________________________                                                     N особової справи 
                                                                                                  ________________________  
 

АЛФАВІТНА КАРТКА 
 
     Прізвище _________________________________ 
     ім'я, по батькові ____________________________ 
 

Цех (відділ), 
дільниця 

Посада, яку займає 
працюючий 

Дата прийому 
(зарахування) 

Номер 
наказу 

Табельний 
№ 

     
     
     
     

 
 
 

Зворотна сторона форми N П-3
 

Цех (відділ), 
дільниця 

Посада, яку займає 
працюючий 

Дата прийому 
(зарахування) 

Номер 
наказу 

Табельний 
№ 
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ЗАВДАННЯ 5 З ТЕМИ: “ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD 
 

Додаток 2
до податкової декларації з податку на 
додану вартість, затвердженої наказом 
Державної податкової адміністрації України 
від 30 травня 1997 р. N 166 
(у редакції наказу ДПА України 
від 2 листопада 2000 р. N 568) 

Відмітка про одержання: 
(вхідний N, дата, штамп ДПІ(А)) 
 

Розрахунок коригування сум ПДВ 
до податкової декларації з податку на додану вартість 

 
Подається платником при заповненні рядків 8 та 16 податкової декларації з податку на додану вартість 
 

01 Звітний (податковий) період _______________________________________________________________
(місяць, квартал) 

   
02 Платник ________________________________________________________________________________

(назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи) 
   

03 Індивідуальний податковий 
номер 

              

    (номер свідоцтва про 
реєстрацію платника ПДВ) 

04 Адреса, телефон платника  
грн.

N  
з/п 

Коригування податкових зобов'язань з податку на додану вартість 
рядок 8 

Сума ПДВ 
(+) 

Сума ПДВ  
(-) 

1 2 3 4 
1    
2    
3    
4    
5    
 Усього до збільшення  Х 
 Усього до зменшення Х  
 Усього: рядок 8 (графа 3 + графа 4)                  (+ або -)  

грн.
N 
з/п 

Коригування податкового кредиту з податку на додану вартість  
рядок 16 

Сума ПДВ 
(+) 

Сума ПДВ  
(-) 

1 2 3 4 
1    
2    
3    
4    
5    
 Усього до збільшення  Х 
 Усього до зменшення Х  
 Усього: рядок 16 (графа 3 + графа 4)               (+ або -)  

 
Дата подання розрахунку 

 
Наведена інформація є вірною. 

 
Директор    
 (підпис) (прізвище)  
Бухгалтер    
 (підпис) (прізвище)  

М. П.  

Платник ПДВ     
(для фізичної особи - платника податку) (підпис) (прізвище)   
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РРООЗЗДДІІЛЛ  33..  
ЗЗААССІІББ  ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦІІЙЙ  MMIICCRROOSSOOFFTT  

PPOOWWEERRPPOOIINNTT  

3.1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
Microsoft PowerPoint як засіб створення презентацій 

У презентації, підготовленій засобами обчислювальної техніки, 
як і в будь-якій іншій презентації, основою успіху є оптимальний 
баланс між змістом і засобами його подання. У цьому комплексі вибір 
теми й підбор матеріалу залишаються творчими процесами автора й 
не автоматизуються. Автоматизації підлягають лише процеси втілення 
авторських ідей у готовий продукт і процеси його публічного 
відтворення. 

Одним з таких засобів автоматизації є додаток Microsoft 
PowerPoint, що входить у комплект Microsoft Office. Це універсальний 
засіб, призначений для створення й оформлення презентацій, що 
покликані наочно представити роботу виконавця (або групи 
виконавців) увазі інших людей. Очевидно, що в основі документа 
PowerPoint повинна бути яка-небудь уже закінчена робота. У якості 
такої може виступати й величезний бізнес-проект із десятками й 
сотнями учасників розробки, і індивідуально виконана студентська 
курсова або дипломна робота. 

Хотілося б підкреслити, що за допомогою інструментів 
PowerPoint можна представити роботу на кожному з її етапів: від 
концепції до підсумків практичної реалізації. Для цього в програмі є 
всі необхідні засоби, які дозволяють ефективно продемонструвати як 
цілком матеріальні об'єкти (наприклад машини й механізми), так і 
нематеріальні ідеї, думки, концепції та інше. 

Неочевидною, але, проте, корисною властивістю PowerPoint є 
необхідність у процесі підготовки презентації чітко структурувати 
свої думки й підводити проміжні підсумки етапів проробленої роботи. 
Часто це допомагає вчасно побачити проблеми й недоліки, після чого 
знайти нові напрямки розвитку проекту. 

Основні властивості PowerPoint 
Інтеграція PowerPoint з Microsoft Office й іншими 

програмами 
Хоча додаток PowerPoint має власні засоби для створення об'єктів 

різного типу (текст, таблиці, графіки та інші), завдяки тісній інтеграції 
з іншими компонентами пакета Microsoft Office виконавець має 
можливість застосовувати вже напрацьовані матеріали, у тому числі й 
створені іншими людьми. Наприклад, текст може бути підготовлений 
у текстовому процесорі Word, формули – у додатку Microsoft Equation, 
таблиці – у табличному процесорі Microsoft Excel, діаграми – у 
додатку Microsoft Graph, художні заголовки – у додатку Microsoft 
WordArt і так далі.  

Ступінь взаємодії зовнішніх об'єктів, використовуваних у 
документі PowerPoint, з додатками залежить від рівня підтримки 
програмою технології OLE і способу зв'язку об'єкта з документом.  
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Основні можливості PowerPoint 
PowerPoint – це спеціалізований програмний засіб, проте він, 

звичайно ж, не може охопити всі елементи презентації. Адже для 
повноцінного представлення роботи перед реальною аудиторією 
знадобляться й організаційні зусилля, і апаратне забезпечення, і інші 
компоненти. 

Для підготовки повноцінної презентації необхідно чітко 
представляти можливості програмного продукту, за допомогою якого 
готуються допоміжні матеріали або розробляється закінчений 
документ. У сфері підготовки презентацій PowerPoint є одним з 
найбільш потужних додатків і забезпечує розробку наступних 
документів: 

• допоміжні матеріали (як правило, кольорові) презентації, 
розраховані на роздруківку на прозорій плівці з метою їхньої 
демонстрації через оптичний проектор; 

• допоміжні матеріали (як правило, кольорові) презентації, 
розраховані на роздруківку на 35-мм діапозитивній фотоплівці з 
метою їхньої демонстрації через оптичний слайд-проектор; 

• допоміжні матеріали презентації, розраховані на відтворення 
через комп’ютерний проектор або на демонстраційній панелі 
(кольородіодній, плазменній, LCD); 

• матеріали презентації для автономного показу на екрані 
комп'ютера або демонстраційної панелі; 

• матеріали презентації для відтворення в мережному оточенні в 
режимі реального часу; 

• матеріали презентації для публікації в мережному оточенні з 
наступним автономним переглядом користувачами; 

• матеріали презентації для розсилання по електронній пошті з 
наступним автономним переглядом адресатами; 

• матеріали презентації (як правило, чорно-білі) для роздруківки 
на папері (іменуються в PowerPoint видачами) з метою наступної 
роздачі зацікавленим особам. 

Структура документів PowerPoint 
Будь-який документ PowerPoint являє собою набір окремих, але 

взаємозалежних кадрів (сторінок, за аналогією із книгою), що 
називаються слайдами. Таких слайдів у презентації може бути як 
завгодно багато (у розумних межах). Кожний слайд у документі має 
власний унікальний номер, що привласнюється за замовчуванням 
залежно від його місця. 

Послідовність слайдів (а отже і їхній зв’язок, і нумерація) у 
документі лінійна. Така лінійність автоматично підтримується 
PowerPoint незалежно від дій користувача. Тобто, видалення, вставка, 
переміщення, приховання або показ слайдів не порушують лінійної 
структури документа. Таким чином, в PowerPoint неможливо 
побудувати ієрархічну структуру документа або організувати між 
слайдами інші види зв’язку (наприклад, за допомогою логічних 
операцій), крім лінійної. 

Об’єктами, розташованими на слайді, можуть бути: 
• фон (обов’язковий елемент будь-якого слайда); 
• текст; 
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• гіперпосилання (як особливий вид тексту); 
• колонтитули (як особливий вид тексту); 
• таблиці; 
• графічні зображення; 
• написи (як особливий вид графіки); 
• діаграми (як особливий вид графіки); 
• фільм (відеокліп); 
• звук; 
• значок (ярлик); 
• особливим об’єктом виступає колірне оформлення різних 

об’єктів, що у сукупності представляє колірну схему слайда. 
Специфічні властивості об’єктів PowerPoint 

Анімація. Анімація, по термінології, прийнятій в PowerPoint, є 
особливим видом демонстрації об’єктів і містить послідовність появи 
об’єкта в кадрі при демонстрації слайда. Анімація відноситься до 
властивостей об’єкта, специфічних для PowerPoint, і відтворюється 
вбудованими засобами. Настроювання параметрів анімації 
виконується засобами діалогового вікна Настройка анимации, що 
відкривають пунктом Настройка анимации контекстного меню 
об’єкта. 

Дія. Об’єктам PowerPoint може бути привласнена особлива 
властивість, що називається дією. Вона визначає, що саме 
відбувається при клацанні мишею або при наведенні покажчика на 
даний об’єкт. Параметри цієї властивості встановлюються в 
діалоговому вікні Настройка действия (Показ слайдов, Настройка 
действия). 

Властивості слайдів і властивості презентації. Кожний слайд 
презентації має набір властивостей, до яких відносяться параметри 
сторінки (тобто розмір і орієнтація слайда) і ефекти при зміні слайдів. 
Документ цілком (тобто презентація) має свій набір властивостей, що 
визначає параметри його демонстрації (публікації) або правила 
спільної роботи над змістом. 

3. 1. 1. Лабораторна робота №12 
Створення презентації 

ЗАВДАННЯ 1  
Швидке створення презентації за допомогою майстра автозмісту 

Отримано завдання в найкоротший термін розробити й 
представити коротку презентацію на тему “Переваги електронної 
торгівлі” для демонстрації потенційним замовникам торгівельного 
Web-Вузла. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Запустіть програму PowerPoint (Пуск, Программы, Microsoft 

PowerPoint). 
2. У діалоговому вікні PowerPoint, що відкрилося, встановіть 

перемикач Мастер автосодержания (якщо появу цього вікна за 
замовчуванням відключено, запустіть майстер командою Файл, 
Создать виберіть у вікні, що відкрилося, пункт Мастер 
автосодержания). 

3. У вікні Мастер автосодержания клацніть на кнопці [Далее]. 
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4. У наступному вікні виберіть рядок Общий доклад і клацніть на 
кнопці [Далее]. 

5. На етапі вибору стилю презентації встановите перемикач 
Презентация на экране й клацніть на кнопці [Далее]. 

6. На етапі вибору параметрів презентації введіть у вікно 
заголовка назву “Електронна торгівля”, у вікні нижнього колонтитула 
повторіть назву. Клацніть на кнопці [Далее], а потім – [Готово]. 

7. На робочому полі, що відкрилося, у вікні структури виберіть 
по черзі слайди з 5 по 9 і видаліть їх (клавіша [Delete]). У презентації 
повинно залишитися чотири слайди. 

8. Перейдіть до першого слайда й введіть власне ім'я як автора 
розробки замість зазначеного за замовчуванням. 

9. Перейдіть у вікно слайда, виберіть блок заголовка й за 
допомогою інструментів панелі керування задайте вирівнювання 
тексту по центру. Розмістіть за допомогою миші або клавіш керування 
курсором текстовий блок із заголовком у верхній частині слайда, 
вище червоної лінії, вирівнявши його по центру щодо горизонталі. Те 
ж саме проробіть із текстовим блоком з ім’ям автора, але розташуйте 
його нижче червоної лінії. 

10. Видаліть з титульного слайда колонтитул встановленням 
прапорця (Вид, Колонтитулы, Не показывать на титульном 
слайде). 

11. Перейдіть на другий слайд (у вікні структури або клавішею 
[PageDown]). Замість заголовка “Введення” наберіть текст Переваги 
електронної торгівлі. 

12. Перейдіть до маркірованого списку й введіть замість 
шаблонового тексту наступний зміст: 

• Масове обслуговування мільйонів покупців; 
• Індивідуальний підхід до кожного клієнта; 
• Інтерактивне спілкування з покупцем; 
• Нагромадження інформації про переваги клієнта; 
• Зниження витрат покупця й витрат продавця. 
13. Вирівняйте текстові блоки за своїм розсудом. 
14. Перейдіть до третього слайда. Введіть заголовок „Чому люди 

купують товари в мережі”. Видаліть другий текстовий блок. 
15. Виберіть на панелі інструментів інструмент Добавить 

таблицу й в інтерактивному полі протяганням задайте розмір поля 
таблиці 5x2. 

16. Заповніть в таблиці лівий стовпчик наступними значеннями 
(зверху вниз): Зручність оплати; Зручність пошуку; Прийнятні ціни; 
Гарний вибір; Інше. Заповните в таблиці правий стовпчик наступними 
значеннями (зверху вниз): 50%; 21%; 11%; 11%; 7%. Виберіть 
протяганням миші правий стовпчик і за допомогою кнопки [По 
центру] на панелі інструментів задайте вирівнювання по центру. 

17. Перейдіть до четвертого слайда. У полі заголовка введіть 
текст „Що купують у мережі”. Видалите другий текстовий блок. 

18. Клацніть на кнопці [Вставка диаграммы] на панелі 
інструментів. У вікні Презентация, Таблица данных у лівому 
стовпчику введіть наступні тексти (зверху вниз): Комп’ютери й 
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комплектуючі; Книги; Одяг; Музика; Інше. В комірках з назвами 
кварталів замініть їх на значення: 1997; 1998; 1999; 2000. 

19. В комірках з даними введіть наступні значення (зверху вниз, 
праворуч ліворуч): 

•  40,20,15,5,20; 
•  38,22,15,5,20; 
•  36,24,20,7,13; 
•  35,25,20,8,12. 
20. Перейдіть до першого слайда. Виберіть заголовок, клацанням 

правою кнопкою миші відкрийте інтерактивне меню, виберіть у ньому 
пункт Настройка анимации. Поставте прапорець у вікні Объекты для 
анимации напроти рядка Заголовок 1. У списку, що розкривається, у 
групі Выберите звук и эффект призначте ефект Вращение. У списку, 
що розкривається, у групі Появление текста виберіть рядок По 
словам. Клацанням на кнопці [ОК] закрийте вікно. 

21. Відкрийте вікно Смена слайдов (Показ слайдов, Смена 
слайдов). У групі Эффект виберіть ефект за своїм розсудом. У групі 
Продвижение встановіть прапорець автоматично після й задайте час 
10 секунд, зніміть прапорець по клацанню. Клацанням на кнопці 
[Применить ко всем] закрийте вікно. 

22. Перейдіть на останній слайд, виберіть діаграму, відкрийте 
вікно Настройка анимации. На вкладці Видоизменения в діаграмі 
самостійно виберіть ефекти анімації елементів діаграми. 

23. Поверніться до першого слайда, запустіть показ презентації 
(Показ слайдов, Начать показ) і перевірте демонстрацію слайдів. 
Виправте при необхідності помилки. Збережіть презентацію на диску 
під ім’ям E_Commerce. 

Таким чином, ми навчилися створювати презентацію простими 
й доступними засобами, вставляти таблиці, діаграми, редагувати 
текст, застосовувати ефекти анімації до об'єктів різного типу, 
управляти зміною слайдів при показі презентації. 

ЗАВДАННЯ 2 
Поліпшення оформлення презентації 

Презентація на тему “Переваги електронної торгівлі” у принципі 
схвалена керівництвом вашої організації й видане завдання поліпшити 
її оформлення. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Запустіть програму PowerPoint (Пуск, Программы, Microsoft 

PowerPoint). 
2. Відкрийте збережену презентацію E_Commerce (Файл, 

Открыть, Имя файла). 
3. Перебуваючи у звичайному режимі, відкрийте діалогове вікно 

Фон (Формат, Фон). Установите прапорець Исключить фон образца. 
4. У групі Заливка фона в списку, що розкривається, виберіть 

пункт Способы заливки. У діалоговому вікні, що відкрилося, перейдіть 
на вкладку Градиентная. У групі Цвета встановите перемикач 
заготовка. У списку Название заготовки виберіть пункт Поздний 
закат. Клацанням на кнопці [ОК] закрийте вікно. У вікні Фон 
клацніть на кнопці [Применить]. 
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5. Перейдіть до другого слайда. Створіть інший фон, наприклад 
Мідь, способом, описаним вище. 

6. На третьому й четвертому слайдах створіть фон, виконаний 
іншими методами: Текстура й Узор. Переконайтеся, що обраний фон 
добре виглядає на екрані. 

7. Перейдіть на перший слайд. На панелі інструментів WordArt 
клацніть на кнопці [Добавить объект WordArt]. У вікні Коллекция 
WordArt виберіть потрібний стиль напису й після клацання на кнопці 
[ОК] у вікні Изменение текста WordArt наберіть текст заголовка 
презентації – Електронна торгівля. Призначте розмір шрифту 66 
пунктів. Клацанням на кнопці [ОК] закрийте вікно. 

8. Видаліть старий заголовок Електронна торгівля й перемістіть 
на його місце створений об'єкт WordArt. Призначте новому заголовку 
ефект анімації Обертання. 

9. Перейдіть на другий слайд. Призначте тексту, оформленому як 
нумерований список, ефект анімації Виліт з параметрами: праворуч, 
Всі разом, по абзацах, 1-го рівня. 

10. Перейдіть на третій слайд. Виберіть у таблиці лівий стовпчик, 
призначте йому фон із градієнтним заливанням на вкладці Заливка у 
вікні Формат таблицы (Формат, Цвета и линии). Подібним чином 
оформіть правий стовпчик. 

11. Перейдіть до четвертого слайда. Оформіть фон діаграми 
градієнтним заливанням. 

12. Збережіть презентацію під колишнім ім'ям (E_Commerce). 
Таким чином, ми навчилися оформляти презентацію різними 

методами: зміною фону, заливань об'єктів, застосуванням об'єктів 
WordArt і іншими. Ми оформили різними ефектами анімації об'єкти 
різного типу для поліпшення сприйняття презентації. 

ЗАВДАННЯ 3 
Підготовка й друк видач 

Ваше керівництво в захваті від підготовленої вами презентації на 
тему “Переваги електронної торгівлі” і просить підготувати видачі для 
роздачі менеджерам. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Запустіть програму PowerPoint (Пуск, Программы, Microsoft 

PowerPoint). 
2. Відкрийте збережену презентацію E_Commerce (Файл, 

Открыть, Имя файла). 
3. На панелі інструментів клацніть на кнопці [Просмотр в 

оттенках серого]. 
4. Перегляньте всі слайди. Очевидно, що на третьому й 

четвертому слайдах деякі об’єкти читаються нерозбірливо. Виберіть 
всі комірки таблиці, клацніть правою кнопкою миші й в 
інтерактивному меню вкажіть пункти Черно-белый, Оттенки серого. 
У такий же спосіб оформіть діаграму на четвертому слайді. 

5. Відкрийте зразок видач (Вид, Образец, Образец выдач). 
6. На панелі інструментів Выдачи клацніть на кнопці [Показать 

размещение при четырех слайдах на странице]. 
7. На сторінці в області верхнього колонтитула введіть прізвище 

автора презентації. 
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8. За допомогою засобу WordArt вставте в центр сторінки 
заголовок Електронна торгівля. 

9. Вставте малюнок, який підходить за змістом, з колекції ClipArt 
(Вставка, Рисунок, Картинки) і помістіть його на задній план під 
текст заголовка. 

10. Клацанням на кнопці [Закрыть] на панелі інструментів 
Образец закрийте зразок видач. 

11. Відкрийте діалогове вікно Печать (Файл, Печать). У списку 
Напечатать виберіть пункт Выдачи. Встановіть прапорець Оттенки 
серого. 

12. За вказівкою викладача роздрукуйте видачі на принтері (по 
можливості). Якщо такої можливості ні, роздрукуйте видачі у файл 
PostScript (за рішенням викладача), перетворіть його за допомогою 
програми Adobe Acrobat Distiller у документ формату PDF, відкрийте 
й перегляньте його за допомогою програми Adobe Acrobat Reader. 

Таким чином, ми навчилися готовити видачі для подання 
презентації в друкованому виді. Ми навчилися перетворювати колірні 
схеми слайдів з урахуванням особливостей печатки на чорно-білих 
пристроях висновку. 

3. 2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ 
„MICROSOFT POWERPOINT” 

Створити презентацію, що задовольняє наступним вимогам: 
1. Презентація повинна містити інформаційне наповнення. 
2. Містити не менше 10 слайдів. 
3. Складатися з наступних слайдів: 
- титульний; 
- зміст; 
- інформативні слайди, які повинні містити принаймні в одному 

екземплярі: 
* таблицю; 
* діаграму; 
* картинку; 
* список; 

2. Повинні бути передбачені посилання для переходів на інші 
слайди, у початок і кінець презентації, а також посилання в тексті. 

3. Обов'язкова наявність спецефектів. 
4. Використовувати різну гарнітуру й оформлення тексту. 
Тема завдання вільна. 

3. 3. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ З ТЕМИ 
„ПРОГРАМА POWER POINT” 

1. Яке призначення програми PowerPoint? Що таке 
презентація? 

2. Що може містити слайд? Якими способами можна створити 
слайд? 

3. Які є режими роботи зі слайдами? 
4. Як редагують слайд? 
5. Що таке режим слайдів (звичайний)? 
6. Як вставити новий слайд? 
7. З яких елементів може складатися слайд? 
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8. Яке призначення режиму показу слайдів? 
9. Як вставити звук і відеокліп у слайд? 
10. Як підвищити рівень елемента списку? 
11. Для чого використовують анімаційні ефекти? Які є ефекти 

анімації? 
12. Які об’єкти можуть бути у слайді? 
13. Чим режим слайдів відрізняється від режиму структури? 
14. Як вставити дикторський текст у слайд? 
15. Що таке ефекти анімації? 
16. Як продублювати слайд? 
17. Яке призначення режиму структури слайдів? 
18. Що таке шаблон оформлення фону слайда? Які є стилі? 
19. Які є команди в основному меню програми PowerPoint? 
20. Як вставити картинку у слайд? 
21. Як змінити слайди на екрані під час показу? 
22. Як вставити діаграму у слайд? 
23. Для чого призначена кнопка керування показом і де вона є? 
24. Як перейти до потрібного слайда в режимі слайдів? 
25. Як ввести заголовок і текст у слайд? 

3. 3. ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Для чого призначена програма Microsoft PowerPoint? 
a) Для розроблення бази даних. 
b) Для створення електронних таблиць. 
c) Для розроблення веб-сторінок. 
d) Для створення електронних презентацій. 
2. Якими шляхами не можна скористатися при створенні нової 
презентації? 
a) Виконати команду верхнього меню Сервис/Параметры. 
b) Створити з існуючої презентації. 
c) Створити за допомогою шаблона оформлення. 
d) Створити за допомогою майстра автозмісту. 
3. Що таке розмітка слайда? 
a) Розмітка задає розміщення об'єктів на слайді презентації. 
b) Розмітка здійснюється за допомогою вертикальної і горизонтальної 
лінійок. 
c) Розмітка здійснюється за допомогою команди контекстного меню 
слайда Сетка и направляющие... 
d) Розмітка здійснюється за допомогою команди верхнього меню 
Сервис/Настройка. 
4. Розмітка слайдів може бути таких видів: 
a) Макеты текста. 
b) Макеты видео. 
c) Макеты аудио. 
d) Макеты мультимедиа. 
5. Що таке шаблони оформлення? 
a) Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна 
вибрати в ділянці завдань після використання команди контекстного 
меню слайда Оформление слайда. 
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b) Шаблон оформлення задає фон слайдів презентації, його можна 
вибрати в ділянці завдань після використання команди 
Cервис/Настройка. 
c) Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда 
презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання 
команди контекстного меню слайда Оформление слайда. 
d) Шаблон оформлення задає порядок анімації об'єктів слайда 
презентації, його можна вибрати в ділянці завдань після використання 
команди Формат/Оформление слайда. 
6. Чи можна для слайдів презентації застосовувати різні шаблони 
оформлення? 
a) Так. 
b) Ні. 
c) Так, але не бажано. 
d) Бажано. 
7. В яких режимах не може відображатися презентація PowerPoint: 
a) Нормальный. 
b) Сортировщик слайдов. 
c) Показ слайдов. 
d) Режим, разметки. 
8. Що називають анімацією? 
a) Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального 
відеоефекту. 
b) Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального звукового 
ефекту. 
c) Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціального відео- чи 
звукового ефекту.  
d) Додавання до тексту чи об'єкта презентації спеціальної 
мультиплікації. 
9. Для встановлення анімаційних ефектів потрібно: 
a) Скористатися командою меню Формат/Оформление слайда. 
b) Скористатися командою меню Формат/Эффекты анимации. 
c) Скористатися командою меню Вставка/Эффекты анимации. 
d) Скористатися командою Эффекты анимации контекстного меню 
слайда.  
10. При настроюванні зміни слайдів презентації можна задавати 
такі параметри: 
a) Відеоефекти зміни слайдів. 
b) Швидкість зміни слайдів. 
c) Звукові ефекти зміни слайдів. 
d) Усе, перераховане вище. 
11. Для запускання демонстрації презентації потрібно: 
a) Скористатися командою меню Показ слайдов/Начать показ. 
b) Скористатися командою меню Показ слайдов/Начать 
демонстрацию. 
c) Скористатися командою меню Показ слайдов/Демонстрировать. 
d) Скористатися функціональною клавішею F2. 
12. Який формат не є форматом презентації програми Microsoft 
PowerPoint? 
a) Веб-страница (*.htm). 
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b) Презентация (*.ppt). 
c) Шаблон презентации (*.pot). 
d) Текст презентации (*.txt). 
13. Що таке роздавальний матеріал PowerPoint? 
a) Це короткий зміст презентації по кілька слайдів на сторінці. 
b) Це замітки до слайдів зі зменшеними копіями слайдів. 
c) Це текст, що міститься на слайдах презентації. 
d) Це текст, що міститься на діаграмах презентації. 
14. Як установити кольорову схему слайдів презентації? 
a) Скористатися зображенням панелі завдань Дизайн слайда – 
Цветовые схемы. 
b) Скористатися командою меню Формат/ Цветовые схемы. 
c) Скористатися командою меню Формат/Эффекты анимации. 
d) Скористатися командою меню Вставка/Цветовые схемы. 
15. Як сховати слайд презентації? 
a) Скористатися командою Показ слайдов/Скрыть слайд. 
b) Скористатися командою Правка/Вырезать. 
c) Скористатися командою контекстного меню Скрыть слайд у 
режимі перегляду. 
d) Скористатися командою верхнього меню Сервис/Настройка. 
16. Як створити новий слайд презентації? 
a) Скористатися командою Файл/Создать. 
b) Скористатися кнопкою панелі інструментів Создать слайд. 
c). Скористатися командою Правка/Вставить. 
d) Скористатися командою Вставка/Слайд. 
17. Як змінити порядок анімації об'єктів слайда? 
a) Скористатися командою Правка/Сменить анимацию. 
b) Скористатися командою Справка/Сменить ориентацию. 
c) Скористатися кнопками Порядок ділянки завдань Настройка 
анимации. 
d) Скористатися кнопками Автоподбор ділянки завдань Настройка 
анимации. 
18. Як зупинити демонстрацію презентації? 
a) Скористатися командою Файл/Приостановить демонстрацию. 
b) Скористатися командою Файл/Остановить демонстрацию. 
c) Скористатися командою Показ слайдов/Приостановить 
демонстрацию. 
d) Скористатися командою контекстного меню Завершить показ 
слайдов. 
19. Які інструменти використовують для підкреслення деталей під 
час показу презентації? 
a) Ручка. 
b) Карлючка. 
c) Білка. 
d) Підкреслення. 
20 Які об'єкти не може вміщувати слайд презентації? 
a) Малюнки. 
b) Текст. 
c) Діаграми. 
d) Веб-сторінки. 
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ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  
ПО ТЕМІ: „ПРОГРАМА POWER POINT” 

Варіанти відповідіНомер питання
a b c d 

1.     + 
2.  +    
3.  +    
4.  +    
5.  +    
6.    +  
7.  +    
8.  +    
9.     + 
10.     + 
11.  +    
12.  +    
13.  +    
14.  +    
15.  +    
16.   +   
17.    +  
18.     + 
19.  +    
20.     + 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  44..  
ТТААББЛЛИИЧЧННИИЙЙ  ППРРООЦЦЕЕССООРР  MMIICCRROOSSOOFFTT  EEXXCCEELL  

4. 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ EXCEL 
Microsoft Excel (надалі просто – Excel) – це програма для 

виконання розрахунків і управління так званими електронними 
таблицями. 

Електронна таблиця – основний засіб, що використовується для 
обробки й аналізу цифрової інформації засобами обчислювальної 
техніки. Excel дозволяє виконувати складні розрахунки, у яких 
можуть використовуватися дані, розташовані в різних областях 
електронної таблиці й пов'язані між собою певною залежністю. Для 
виконання таких розрахунків в Excel існує можливість вводити різні 
формули в комірки таблиці. Excel виконує обчислення й відображає 
результат в комірці з формулою. Важливою особливістю 
використання електронної таблиці є автоматичне перерахування 
результатів при зміні значень комірок.  

Файл, з яким працює Excel, називається книгою. Книга, як 
правило, складається з декількох робочих аркушів, які можуть містити 
таблиці, тексти, діаграми, малюнки. 

Основа робочого аркуша (рис.52) являє собою сітку з рядків і 
стовпчиків. Комірка утворюється перетинанням рядка й стовпчика. 
Виділена мишею комірка (комірки) називається активною (на рис. 1 
активна комірка виділена рамкою). 

 Стовпчик Заголовки стовпчиків 

Рядок 

Заголовки рядків 

Активна комірка Неактивна комірка  
Рис. 52. Фрагмент робочого аркуша  

Рядок у робочому аркуші ідентифікується ім’ям (цифрою), що 
розташоване на лівій стороні робочого аркуша. Стовпчик у робочому 
аркуші також ідентифікується ім’ям (буквами латинського алфавіту), 
що розташоване вгорі робочого аркуша. 

Робочий аркуш книги Excel може містити до 65 536 рядків і 256 
стовпчиків. 

Комірка – основний елемент таблиці – має свою унікальну 
адресу, що складається з номера стовпчика й рядка, наприклад Е4. 
Кожна комірка містить один елемент інформації – цифрове значення, 
текст або формулу. 
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Створення нової робочої книги 
Так само як і в Word, кожна робоча книга, створена Excel, 

ґрунтується на деякій моделі, що називається шаблоном. За 
замовчуванням Excel засновує нову робочу книгу на шаблоні з ім’ям 
Книга. Шаблон зберігає інформацію про форматування комірок і 
робочих аркушів, а також використовуваних панелях інструментів. 

Клацнувши кнопку [Создать] на стандартній панелі 
інструментів, можна створити нову, порожню робочу книгу на базі 
шаблона, прийнятого за замовчуванням. 

Форматування таблиці 
Стовпчики й рядки 
Стандартна ширина стовпчиків не завжди підходить для 

стовпчиків на робочому аркуші. 
Наприклад, ширину стовпчиків необхідно змінювати при 

наступних умовах: 
− ширина недостатня, щоб показати текст повністю;  
− ширина недостатня, щоб показати цифрову інформацію (у 

цьому випадку комірку будуть заповнювати символи ####);  
− ширина занадто велика для даної таблиці, і її необхідно 

скоротити.  
Якщо ширина стовпчика занадто мала, дані не губляться; вони 

просто не показуються повністю. 
Ширина стовпчика й груп стовпчиків може бути змінена при 

використанні команд Формат, Столбец. 
Форматування рядків 
1. Виділіть необхідні рядки. 
2. Виберіть Формат, Строка і необхідні операції. 
Форматування комірок 
Вміст комірок таблиці може бути відформатований для 

поліпшення зовнішнього вигляду таблиці на робочому аркуші. Всі 
опції форматування комірок можуть бути знайдені у вікні діалогу 
команди Ячейки в меню Формат. Крім того, деякі кнопки доступні в 
панелі інструментів Форматирование для швидкого застосування 
найбільш загальних текстових і цифрових форматів. 

ВВЕДЕННЯ Й РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ 
Типи даних 
Excel дозволяє вводити в комірки три типи даних: числа, текст, 

формули. Текст може використовуватися для заголовків таблиць, 
пояснення або позначок на робочому аркуші. Якщо Excel не розпізнає 
тип даних як числовий або як формулу, то дані сприймаються як 
текст. 

Числа використовуються для представлення цифрової інформації 
й можуть бути введені в різних форматах: загальному, грошовому, 
фінансовому, процентному й т.д. Дата й час можуть також 
розглядатися як числа. 

Формули, введені в комірку, роблять обчислення, управляють 
роботою бази даних, перевіряють властивості й значення комірок і 
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використовуються для завдання зв'язку між комірками й масивами за 
допомогою адресних посилань. 

Будь-яка формула починається зі знака (=). Якщо в комірку 
введена формула, то за замовчуванням комірка буде показувати 
результат розрахунку. 

Введення даних в комірку 
Дані набираються безпосередньо в активній комірці, при цьому 

вони відображаються в рядку формул. Також дані можуть набиратися 
й у рядку формул. 

Відміна й повторення дій 
Excel дозволяє відмінити зміни, зроблені в робочій книзі. Хоча ця 

функція може бути застосовна до більшості команд, для неї існують 
винятки (наприклад, не можна відмінити видалення й перейменування 
аркуша). 

Команда Отменить в меню Правка контекстно залежна. Коли 
користувач набирає або редагує дані в рядку формул, у меню Правка 
буде запропонована команда, що відповідає останній виконуваній 
операції.  

На стандартній панелі для відміни останньої команди треба 
натиснути кнопку  або відмінити кілька команд, вибравши їх зі 
списку. 

Після вибору команди Отменить в меню Правка команда 
зміниться на команду Вернуть. 

Вставка рядків і стовпчиків 
Додаткові рядки або стовпчики можуть бути вставлені в міру 

необхідності в будь-якому місці таблиці. Команда Вставить в меню 
Правка може використовуватися для вставки нового стовпчика 
ліворуч від поточного стовпчик або нового рядка над поточним 
рядком. 

Кілька стовпчиків і рядків можуть бути додані при виділенні 
області, що включає більше ніж один стовпчик або рядок. 

1. Виділіть стільки стовпчиків або рядків, скільки необхідно 
вставити. 

2. Виберіть Вставка, Строки або Вставка, Столбцы або 
натисніть комбінацію клавіш [Ctrl] і [+] на цифровій клавіатурі. 

Для видалення рядків або стовпчиків: 
1. Виберіть рядки або стовпчики для видалення. 
2. Виберіть Правка, Удалить або натисніть комбінацію клавіш 

[Ctrl] і [–] на цифровій клавіатурі. 
При вставці й видаленні стовпчиків або рядків зміщаються 

адреси даних, що залишилися, у таблиці, тому при вставці або 
видаленні потрібно бути особливо уважними. 

Переміщення й копіювання даних 
Переміщення й копіювання даних є однією з основних операцій, 

використовуваних при роботі з табличними даними, при цьому 
копіюється на нове місце не тільки вміст комірок, але і їхнє 
форматування. 

Переміщення й копіювання вмісту комірок можна здійснити 
двома способами: 
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− командами меню Правка; 
− перетаскуванням за допомогою миші.  
Як тільки користувач виділить комірку і обере команду 

Вырезать або Копировать в меню Правка, Excel зробить копіювання 
вмісту комірки в буфер обміну. 

При переміщенні дані вихідних комірок будуть вставлені на нове 
місце.  

Копіювання даних використовується для дублювання інформації. 
Як тільки вміст однієї комірки скопійовано, він може бути вставленим 
в окрему комірку або в область комірок неодноразово. Крім того, 
обрана область оточується рухливою пунктирною границею, що буде 
залишатися доти, поки операція не буде завершена або скасована. 

Автозаповнювання 
Функція Автозаполнение  дозволяє заповнювати даними область 

комірок за певними правилами. Excel здійснює пошук правила 
заповнення введених даних для того, щоб визначити значення 
порожніх комірок. Якщо вводиться одне початкове значення зразка 
заповнення, то виділяється одна комірка, якщо список з інтервалом 
зміни даних, то необхідно виділити дві комірки, заповнені 
відповідними даними. 

Є один корисний прийом автозаповнення – це перетаскування 
маркера заповнення при натиснутій правій клавіші миші. При цьому 
з’являється контекстне меню, що допоможе вибрати спосіб 
автозаповнення. 

ОБЧИСЛЕННЯ В EXCEL 
Створення простих формул 
Формула – це математичний вираз, що створюється для 

обчислення результату і який може залежати від вмісту інших 
комірок. Формула в комірці може містити дані, посилання на інші 
комірки, а також позначення дій, які необхідно виконати. 

Використання посилань на комірки дозволяє перераховувати 
результат по формулах, коли відбуваються зміни вмісту комірок, 
включених у формули. 

В Excel формули починаються зі знака =. Дужки ( ) можуть 
використовуватися для визначення порядку математичної операції. 

Excel підтримує наступні арифметичні операції: 
• додавання (+);  
• множення (*);  
• знаходження відсотка (%);  
• віднімання (–);  
• ділення (/);  
• піднесення до степеню (^).  
Оператори порівняння: 
• = дорівнює;  
• [ менше;  
• ] більше;  
• [= менше або дорівнює;  
• ]= більше або дорівнює;  
• [] не дорівнює.  
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Оператори зв'язку: 
• : діапазон;  
• ; об'єднання;  
• & оператор з'єднання текстів.  
Існує два способи включення в таблицю функцій – їх можна 

набирати вручну з клавіатури (для цього варто пам'ятати написання 
їхніх імен), а можна викликати вікно автоматичного набору, у якому 
за допомогою миші виділити комірки аргументів. 

Автосума 
Кнопка [Автосумма] – ∑ може використовуватися для 

автоматичного створення формули, що підсумує область сусідніх 
комірок, що перебувають безпосередньо ліворуч у даному рядку й 
безпосередньо вище в даному стовпчику. 

Функція „Автосумма” автоматично трансформується у випадку 
додавання й видалення комірок усередині області. 

Тиражування формул за допомогою маркера заповнення 
Область комірок (комірка) може бути розмножена за допомогою 

використання маркера заповнення. Маркер заповнення являє собою 
контрольну точку в правому нижньому куті виділеної комірки. 

Часто буває необхідно розмножувати не тільки дані, але й 
формули, що містять адресні посилання. Процес тиражування формул 
за допомогою маркера заповнення дозволяє копіювати формулу при 
одночасній зміні адресних посилань у формулі. 

Відносні й абсолютні посилання 
Формули, що реалізують обчислення в таблицях, для адресації 

комірок використовують так звані посилання. Посилання на комірку 
може бути відносним або абсолютним. 

Використання відносних посилань аналогічно вказівці напрямку 
руху по вулиці – „йти три квартали на північ, потім два квартали на 
захід”. Дотримання цих інструкцій з різних початкових місць буде 
приводити в різні місця призначення. 

Абсолютне посилання на комірку або область комірок буде 
завжди посилатися на ту саму адресу рядка й стовпчика. При 
порівнянні з напрямками вулиць це буде приблизно наступне: „Йдіть 
на перетинання вулиці Миру та Бериславського шосе”. Поза 
залежністю від місця старту це буде приводити до одного й того ж 
місця. Якщо формула вимагає, щоб адреса комірки залишалась 
незмінною при копіюванні, то повинно використовуватися абсолютне 
посилання (формат запису $А$1).  

Імена у формулах 
Імена у формулах легше запам’ятати, чим адреси комірок, тому 

замість абсолютних посилань можна використовувати іменовані 
області (одна або кілька комірок).  

У меню Вставка, Имя існують дві різні команди створення 
іменованих областей: Создать і Присвоить. 

Команда Создать дозволяє задати (ввести) необхідне ім’я 
(тільки одне), команда Присвоить використовує мітки, розміщені на 
робочому аркуші, як імена областей (дозволяється створювати відразу 
кілька імен).  
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Функції в Excel 
Більш складні обчислення в таблицях Excel здійснюються за 

допомогою спеціальних функцій. Список категорій функцій 
доступний при виборі команди Функция в меню Вставка. 

Для обчислень у таблиці за допомогою вбудованих функцій 
рекомендується використовувати майстер функцій. Діалогове вікно 
майстра функцій доступно при виборі команди Функция в меню 

Вставка або натисканні кнопки , на стандартній панелі 
інструментів. У процесі діалогу з майстром потрібно задати аргументи 
обраної функції, для цього необхідно заповнити поля в діалоговому 
вікні відповідними значеннями або адресами комірок таблиці. 

УМОВНИЙ ОПЕРАТОР 
У деяких завданнях залежно від отриманих результатів 

доводиться виводити на екран різні повідомлення. У більш 
загальному випадку в залежності від вихідних даних і проміжних 
результатів доводиться змінювати алгоритм розрахунків 
(використовувати різні формули). Подібний вибір в електронній 
таблиці Excel досягається застосуванням логічної функції ЕСЛИ, що 
повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає 
значення ИСТИНА, і інше значення, якщо та ж умова дає значення 
ЛОЖЬ. 

Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень 
і формул. 

Синтаксис  
ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь) 

Лог_выражение – це будь-яке значення або вираз, що приймає 
значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Наприклад, A10=100 – це логічне 
вираження; якщо значення в комірці A10 дорівнює 100, то вираз 
приймає значення ИСТИНА. У противному випадку – ЛОЖЬ. Цей 
аргумент може бути використаний у будь-якому операторі. 

Значение_если_истина – це значення, що повертається, якщо 
лог_выражение дорівнює ИСТИНА. Наприклад, якщо цей аргумент – 
рядок „У межах бюджету” і лог_выражение дорівнює ИСТИНА, 
тоді функція ЕСЛИ відобразить текст „У межах бюджету”. Якщо 
лог_выражение дорівнює ИСТИНА, а значение_если_истина 
порожньо, то повертається значення 0. Щоб відобразити слово 
ИСТИНА, необхідно використовувати логічне значення ИСТИНА 
для цього аргументу. Значение_если_истина може бути формулою. 

Значение_если_ложь – це значення, що повертається, якщо 
лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ. Наприклад, якщо цей аргумент – 
рядок „Перевищення бюджету” і лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, 
то функція ЕСЛИ відобразить текст „Перевищення бюджету”. Якщо 
лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, а значение_если_ложь опущено 
(тобто після значение_если_истина немає крапки з комою), то 
вертається логічне значення ЛОЖЬ. Якщо лог_выражение дорівнює 
ЛОЖЬ, а значение_если_ложь порожньо (тобто після 
значение_если_истина стоїть крапка з комою з наступною 



РОЗДІЛ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MICROSOFT EXCEL 

 160 

закриваючою дужкою), то повертається значення 0. 
Значение_если_ложь може бути формулою. 

Логічні функції 
Будь-які складні логічні вирази можуть бути представлені у 

вигляді комбінації трьох логічних функцій И, ИЛИ й НЕ. При цьому 
И повертає „істину”, якщо істинні всі її аргументи (виконуються всі 
умови). ИЛИ повертає „істину”, якщо істинний хоч один її аргумент 
(виконується хоч одна умова). НЕ інвертує „істину” в „неправду”. 
(Константи „ИСТИНА” і „ЛОЖЬ” також визначені в Excel і можуть 
набиратися вручну або через „Мастер функций”). 

СОРТУВАННЯ 
Порядок сортування, що використовується за замовчуванням 
При сортуванні за зростанням Microsoft Excel використовує 

наступний порядок (при сортуванні за зменшенням цей порядок 
заміняється на зворотний за винятком порожніх комірок, які завжди 
поміщаються в кінець списку). 

Числа. Числа сортуються від найменшого від’ємного до 
найбільшого додатного числа. 

Алфавітно-цифрове сортування. При сортуванні алфавітно-
цифрового тексту Microsoft Excel порівнює значення по знаках 
ліворуч праворуч. Наприклад, якщо комірка містить текст „A100”, 
Microsoft Excel помістить її після комірки, що містить запис „A1”, і 
перед коміркою, що містить запис „A11”. 

Текст, у тому числі числа з текстом, сортується в наступному 
порядку: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (пробел) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } 
~ + [ = ] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z А Б В 
Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я  

Апострофи (’) і дефіси (-) ігноруються з єдиним винятком: якщо 
два рядки тексту однакові, не вважаючи дефіса, текст із дефісом 
ставиться в кінець. 

Логічні значення. Логічне значення ЛОЖЬ ставиться перед 
значенням ИСТИНА. 

Значення помилки. Всі значення помилки рівні. 
Порожні значення. Порожні значення завжди ставляться в кінець. 
Фільтрація. Автофільтр 
Одним з базових понять електронних таблиць і баз даних є 

„фільтрація”. Фільтром називається логічне подання даних, коли 
логічна умова перевіряється стосовно до всього виділеного фрагмента 
таблиці, і всі рядки, що не задовольняють умові, не показуються на 
екрані. Це легко помітити, оскільки в заголовку стовпчика з’являється 
кнопка виклику списку фільтрів. 

Розширений фільтр 
Більше складні умови відбору даних Excel дозволяє здійснити з 

використанням „розширеного фільтру”. 
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РОБОТА З АРКУШАМИ 
Ярлики аркушів 
Ярлики аркушів розташовуються внизу ліворуч в області робочої 

книги. Ім'я кожного робочого аркуша з’являється на відповідному 
ярлику. Однак будь-якому ярлику може бути привласнено інше ім'я, 
довжиною не більше 31 символу. 

Це ім’я може бути використане при адресації аркуша у формулах. 
Адресація аркуша 
Для використання у формулі даних, розташованих на певних 

аркушах, необхідно після назви аркуша поставити знак оклику, потім 
адресу комірки. Діапазон аркушів задається через двокрапку. 

Операції, виконувані з робочими аркушами, доступні при 
виклику контекстного меню. Операції видалення, переміщення й 
перейменування аркуша відмінити не можна.  

Кожна комірка в Excel має дві координати – номер рядка й номер 
стовпчика. Оскільки робоча книга складається з декількох робочих 
аркушів (за замовчуванням із трьох), то комірці можна привласнити 
третю координату – номер аркуша, що являє собою третій вимір, що 
дозволяє говорити про об'ємні таблиці. 

Використання робочих книг з декількома аркушами забезпечує 
наступні переваги: 

• гнучкість в оформленні робочих аркушів;  
• можливість консолідації (об’єднання) даних.  
У робочій книзі з кількома аркушами за допомогою групування 

аркушів можна змінювати формат одного аркуша таким чином, що 
одночасно змінюються й інші аркуші. Книга з кількома аркушами 
може бути використана для розміщення кожного сегмента даних на 
різних аркушах, дозволяючи виконувати операції обчислень 
незалежно або поєднувати й зв’язувати дані. 

Наприклад, якщо однотипна інформація із кварталів 
розміщається послідовно на чотирьох робочих аркушах, то п’ятий 
аркуш може містити підсумкові дані за рік. Для підсумовування 
значень по кварталах створюється формула зв’язування даних з 
використанням посилань із іменами аркушів. 

ПОБУДОВА ДІАГРАМ 
Діаграми – це графічний спосіб подання числових даних, що 

перебувають на аркуші, зручний для аналізу й порівняння. 
Для створення діаграми необхідно визначити, які дані на аркуші 

будуть використані.  
Область даних діаграми – це виділена область комірок на аркуші, 

значення яких використовуються для побудови діаграми. Вона може 
містити дані разом із заголовками (мітками) рядків і стовпчиків. 
Мітки рядків і стовпчиків використовуються відповідно для 
визначення осі X і найменувань груп даних, так званої легенди. 

Область числових даних – це комірки, які містять числові дані. 
Послідовність однотипних даних визначається як ряд. Ряди даних 
можуть бути задані по рядках або по стовпчиках. Залежно від 
обраного методу визначення рядів міняються мітки по осі X. 
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Категорії осі X – це область, що містить імена, які являють собою 
мітки, що поміщаються уздовж осі X (горизонтальної осі) діаграми. У 
круговій діаграмі категорії осі X використовуються для позначення 
сегментів кола. 

Легенда – це область, що містить імена, які використовуються 
для позначення відображуваних елементів зазначених категорій 
даних. 

Часто саме прямокутна область аркуша використовується для 
створення діаграми. У цьому випадку досить виділити цю область, 
щоб згенерувати діаграму. 

Іноді необхідно виключити деякі частини аркуша перед 
створенням діаграми, тому що вони порожні або містять дані, які 
повинні бути відсутніми на діаграмі. Найпростіший шлях виключити 
комірки, які не повинні відображатися на діаграмі, – це натиснути 
клавішу [Ctrl] при виділенні несуміжних областей комірок. 

Діаграми створюються з використанням Мастера диаграмм при 
послідовному заповненні полів пропонованих діалогових вікон. 

4. 1. 1. Лабораторна робота №13 
Основні елементи Excel 

ЗАВДАННЯ 1 
1. Створити книгу на основі шаблону „Рассрочка” 
2. Заповнити її даними. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Виберіть команду Создать з меню Файл. 
2. Виберіть закладку Решения (в нових версіях Excel Создать 

при помощи шаблона, Общие шаблоны) для визначення категорії 
шаблона створюваної робочої книги. 

3. Потім виберіть шаблон Рассрочка, на якому буде 
ґрунтуватися нова робоча книга. 

4. Заповніть шаблон наступними даними: 
Сума позики 1800 
Річний відсоток 21 
Період розстрочки (в роках) 2 
Кіл-ть платежів у рік 12 
Початкова дата розстрочки 25.09.2004 
Доповнить. платежі (необов’яз.) 107 

5. Збережіть книгу з ім’ям „Розстрочка за кредитом”, 
виконавши команду Файл, Сохранить как… 

Примітка. Усі числові дані треба вводити на додатковій цифровій 
клавіатурі та використовувати той знак для виділення десяткової частини, який 
знаходиться там (у вигляді крапки). На екрані знак десяткової частини може 
виглядати як крапка, або як кома, в залежності від того, як настроєна система. 

 Змінити знак можна, виконавши команду головного меню системи: Пуск, 
Настройка, Панель управления, Язык и региональные стандарты, вкладка 
Региональные параметры, клацніть по кнопці [Настройка], вкладка Числа, 
параметр Разделитель целой и дробной части.  

 
ЗАВДАННЯ 2 

Створити таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 
форматування: 
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ВІДОМІСТЬ НА ОДЕРЖАННЯ ЗАРПЛАТИ 

№
  

Прізвище Нараховано Податок До видачі 
1 Іванов 200 24 176 
2 Петров 300 36 264 
3 Сидоров 400 48 352 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть нову книгу. 
2. В комірку А1 введіть: „ВІДОМІСТЬ НА ОДЕРЖАННЯ 

ЗАРПЛАТИ”, натисніть ENTER. 
3. Встановіть курсор назад в комірку А1. За допомогою команди 

верхнього меню Формат, Ячейки, Шрифт, установіть наступні 
параметри для тексту: Times New Roman, 14, напівжирний курсив. 
Натисніть „ОК”. 

4. В комірку А2 введіть: „№”, натисніть ENTER. 
5. Установіть курсор назад в комірку А2. За допомогою команди 

верхнього меню Формат, Ячейки, Выравнивание, встановіть 
наступні параметри для Ориентация: 90 градусів, Выравнивание по 
горизонтали: по центру; по вертикали: по центру, виберіть закладку 
Шрифт, встановіть наступні параметри для тексту: Times New 
Roman, 14, напівжирний курсив. Натисніть „ОК”. 

6. Виділіть комірки з адресами B2-Е2. За допомогою команди 
верхнього меню Формат, Ячейки, Число, встановіть формат: 
Текстовий. Тепер у ці комірки можна ввести тільки текстову 
інформацію. Переключіться в закладку Выравнивание, встановіть 
наступні параметри: Выравнивание по горизонтали: по центру; по 
вертикали: по центру, виберіть закладку Шрифт, встановіть наступні 
параметри для тексту: Times New Roman, 14, напівжирний курсив. 
Натисніть „ОК”. 

7. Внесіть наступну інформацію в комірки: 
B2: Прізвище 
C2: Нараховано 
D2: Податок 
Е2: До видачі 
8. Виділіть комірки з адресами B3-B5. За допомогою команди 

верхнього меню Формат, Ячейки, Число, встановіть формат для 
даних: Текстовий, виберіть закладку Шрифт, встановіть наступні 
параметри: Times New Roman, 14, звичайний. Введіть прізвища в 
стовпчик, згідно зразка. 

9. Виділіть комірки з адресами А3-А5. За допомогою команди 
верхнього меню Формат, Ячейки, Число, встановіть формат для 
даних: Числовой, число десятичных знаков: 0, виберіть закладку 
Шрифт, встановіть наступні параметри: Times New Roman, 14, 
обычный. Введіть номери в стовпчик, відповідно до зразка. 

10. Виділіть комірки з адресами C3-C5. За допомогою команди 
верхнього меню Формат, Ячейки, Число, встановіть формат для 
даних: Числовой, число десятичных знаков: 0, виберіть закладку 
Шрифт, встановіть наступні параметри: Times New Roman, 14, 
обычный. Введіть дані в стовпчики, відповідно до зразка. 
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11. Виділіть комірки з адресами А2-Е5. За допомогою команди 
верхнього меню Формат, Ячейки, Границы, виберіть: внутренние, 
внешние. Натисніть „ОК”. 

12. Виділіть комірки з адресами А1-E1. Натисніть клавішу  
13. Збережіть книгу з ім’ям Відомість.xls 

ЗАВДАННЯ 3 
Створити таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 

форматування: 
Знайти модуль наступних чисел Відповідь 

-3 3 
7,69 7,69 

Знайти модуль наступних виразів 
Добуток Відповідь 

5 -0,9 4,5 
Частка 

Ділене Дільник 
Відповідь 

7,1 -3 2,37 
Корінь квадратний Відповідь 

4,34 2,08 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Створіть нову книгу. 
2. Формат комірок встановлюється аналогічно Завданню 2, там, 

де потрібен десятковий знак у числа за допомогою команди верхнього 
меню Формат, Ячейки, Число, встановлюється формат для даних: 
Числовой, число десятичных знаков: 2,. 

3. За допомогою команди верхнього меню Формат, Ячейки, 
Шрифт, встановіть наступні параметри: Times New Roman, 14, 
обычный. 

4. Об'єднання комірок робиться за допомогою клавіші  або 
за допомогою команди верхнього меню Формат, Ячейки, 
Выравнивание, Отображение – галочку в рядку объединение ячеек. 

 A B C 
1 Знайти модуль наступних чисел Відповідь 
2 -3 3 
3 7,69 7,69 
4 Знайти модуль наступних виразів 
5 Добуток Відповідь 
6 5 -0,9 4,5 
7 Частка 
8 Ділене Дільник 

Відповідь 

9 7,1 -3 2,37 
10 Корінь квадратний Відповідь 
11 4,34 2,08 

5. Збережіть файл із ім'ям Модуль.xls. 
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ЗАВДАННЯ 4 
У файлі Відомість.xls „залити” шапку таблиці червоним 

кольором, весь текст, що залишився, зробити теж червоним, границі 
таблиці зробити пунктиром. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте файл Відомість.xls. 
2. Виділіть комірки A2-E2. 
3. За допомогою команди верхнього меню Формат, Ячейки, 

Вид, виберіть колір заливання красный. 
4. Виділіть комірки А3-Е5. 
5. За допомогою команди верхнього меню Формат, Ячейки, 

Шрифт, виберіть колір шрифту красный. 
6. Виділіть комірки А2-Е5. 
7. За допомогою команди верхнього меню Формат, Ячейки, 

Граница, виберіть колір границі синій, натисніть внутренние, 
внешние. 

8. Виберіть тип лінії. 
9. Натисніть ОК. 
 

ЗАВДАННЯ 5 
Встановлення захисту. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте файл Модуль.xls. 
2. У меню Сервис виберіть команду Защита, а потім команду 

Защитить лист. 
3. Щоб ніхто інший не зміг зняти захист із аркуша, введіть 

пароль. 
4. Щоб зняти захист, у захищеному файлі виберіть команду 

Сервис, Защита, Снять защиту, введіть свій пароль 
 

4. 1. 2. Лабораторна робота №14 
Введення й редагування даних 

ЗАВДАННЯ 1 
Виконати обчислення за допомогою команди „Специальная 

вставка" 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Створіть нову книгу, збережіть її з ім’ям Лабораторна 2. 
2. Введіть дані, як показано в табл. 5, використовуючи 

форматування для комірок, вимоги: Times New Roman, 14, обычный. 
Таблиця 5 

Вихідні дані 
 А В С D Е F G Н 
1                          
2 5  2              2 4
3 12  3              3 15
4 8  2              4 24

 
3. Виділить область для копіювання А2:А4. 
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4. Виберіть Правка, Копировать. 
5. Клацніть комірку В2. 
6. Виберіть Правка, Специальная вставка. 
7. Установите параметр Умножить. 
8. Натисніть ОК. Зверніть увагу, що на екрані залишилася 

границя області виділення. 
9. Клацніть комірку С2, що буде початком області вставки. 
10. Виберіть Правка, Специальная вставка і встановіть 

параметр Транспонировать. 
11. Скопіюйте самостійно формати стовпчика G у стовпчик Н, 

застосувавши операцію ділення , і одержіть табл.6. 
12. Збережіть аркуш із ім’ям Спеціальна вставка. 

Таблиця 6 
Результат команди Специальная вставка 

 А B C D Е F G Н 
1         
2 5 10 5 12 8  2 2 
3 12 36     3 5 
4 8 16     4 6 

 
ЗАВДАННЯ 2 

Створити таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 
форматування, користуючись маркером заповнення: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 
1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 
1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Примітка. Якщо треба додати новий аркуш до книги, треба на ярличку 

аркуша (розташованому в нижній частини аркуша), перед яким треба додати 
аркуш, клацнути контекстне меню, у пункті Добавить, обрати Аркуш. Після 
цього додається аркуш, якщо треба його перемістити, потрібно натиснувши 
ліву кнопку „миші” на ярличку, перемістити його у потрібне місце книги. 

Якщо треба перейменувати аркуш, то треба на потрібному ярличку 
клацнути контекстне меню на пункті Переименовать, та набрати нове ім’я 
аркуша. 

Щоб у книзі за замовчанням створювалися одразу ж 5 аркушів, треба 
виконати команду верхнього меню Сервис, Параметры, вкладка Общие, 
параметр – Листов в новой книге, та встановити потрібну кількість аркушів. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Перейдіть на новий аркуш (додайте новий аркуш, якщо не 

достатньо). 
2. Для комірок А1-J10 встановіть числовий формат, без чисел 

після коми, параметри форматування: Times New Roman, 14, обычный. 
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3. Ввести в комірку А1 – 1, виділити цю комірку, навести курсор 
на нижній правий кут доки не з’явиться +, потягнути вправо до 
стовпчика J. 

4. Аналогічно, повернувшись в комірку А1, виділити цю комірку, 
навести курсор на нижній правий кут доки не з'явиться +, потягнути 
вниз по стовпчику А на 10 рядків. 

5. Аналогічно заповніть всі стовпчики, відповідно до зразка. 
6. Виділивши комірки A1-J10, виконайте обрамлення 

використовуючи команду верхнього меню Формат, Ячейки, 
Границы. 

7. Зберегти аркуш з ім’ям Заповнення1. 
 

ЗАВДАННЯ 3 
Для кожної групи даних залежно від правила заповнення 

потрібно ввести дані в одну або дві суміжні комірки. Використовуйте 
автозаповнення для введення наступних даних (табл. 7). 

Таблиця 7 
Приклади автозаповнення 

Початкове 
значення 

Ряди, отримані за допомогою автозаповнення 

середа четвер п'ятниця субота неділя 
Січень Лютий  Березень Квітень Травень 
Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 Квартал 1 
1  група  2  група 3 група  4 група  5 група 
07.жов  08.жов 09.жов 10.жов 11.жов 
11.01.06  12.01.06 13.01.06 14.01.06 15.01.06 

 
Примітка. Якщо у Вашій системі в якості регіонального стандарту обрано 

Русский, то вищезазначені ряди автозаповнення можуть не створюватися. 
Треба або в завданні створювати ряди російською мовою, або виконавши 

команду головного меню Пуск, Настройка, Язык и региональные стандарты, 
обрати в якості регіонального Украинский. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Перейдіть на новий аркуш (додайте новий аркуш, якщо не 

достатньо). Параметри форматування тексту: Times New Roman, 14, 
обычный. 

2. В комірку А1 введіть назву таблиці, розтягніть курсор на 5 
комірок і клацніть по кнопці [Объединить и поместить в центре] – 

 на панелі інструментів. 
3. В комірку А2 введіть назву першого стовпчика, 

використовуючи команду верхнього меню Формат, Ячейки, 
Выравнивание, виберіть Переносить по словам, вирівнювання по 
горизонталі та вертикалі: по центру, встановіть необхідну ширину 
стовпчиків. 

4. В комірку B2 введіть назву другого стовпчика, виконайте 
об’єднання комірок. 

5. В комірку А3 введіть: „середа”, в B3 введіть: „четвер”, 
виділіть ці дві комірки, наведіть курсор на нижній правий кут 
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виділення, доки не з'явиться +, потягніть вправо доти, поки в 
спливаючій підказці не з’явиться „неділя”. 

6. Проробіть аналогічні дії для всіх інших даних. 
7. Якщо заповнення не з’являється, зробіть необхідний список, 

виконавши команду верхнього меню Сервис, Параметры, вкладка 
Списки. 

8. Збережіть аркуш з ім'ям Заповнення2. 
 

ЗАВДАННЯ 4 
Створити таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 

форматування, користуючись копіюванням і маркером заповнення. 
Середні комунальні платежі 

Електроенергія Газ Вода 

Місяця 
Середня 
оплата 

Нароста-
ючий 

підсумок 
Середня 
оплата 

Нароста-
ючий 

підсумок 
Середня 
оплата 

Нароста-
ючий 

підсумок 
Січень 15 15 3,5 3,5 8,5 8,5 
Лютий 15 30 3,5 7 8,5 17 
Березень 15 45 3,5 10,5 8,5 25,5 
Квітень 15 60 3,5 14 8,5 34 
Травень 15 75 3,5 17,5 8,5 42,5 
Червень 15 90 3,5 21 8,5 51 
Липень 15 105 3,5 24,5 8,5 59,5 
Серпень 15 120 3,5 28 8,5 68 
Вересень 15 135 3,5 31,5 8,5 76,5 
Жовтень 15 150 3,5 35 8,5 85 
Листопад 15 165 3,5 38,5 8,5 93,5 
Грудень 15 180 3,5 42 8,5 102 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Перейдіть на новий аркуш (додайте новий аркуш, якщо не 

достатньо). Параметри форматування тексту: Times New Roman, 14, 
обычный. 

2. Внесіть наступну інформацію по комірках: 
А1: Середні комунальні платежі 
А2: Місяці 
B2: Електроенергія 
D2: Газ 
F2: Вода 
3. Зробіть об'єднання комірок  A2-A3, B2-C2, D2-E2, F2-G2. 
4. В комірку B3 введіть: Середня оплата, в C3 – Наростаючий 

підсумок, виконайте форматування за зразком. 
5. Виділіть комірки B3-С3, використовуючи маркер заповнення, 

заповніть рядок 3. 
6. Введіть в комірки А4 і А5, відповідно січень і лютий. 

Заповніть стовпчик А. 
7. В комірку С4 введіть: 15, в С5 – 30. Виділіть ці комірки, 

використовуючи маркер заповнення, заповніть даними стовпчик С. 
8. Проробіть аналогічні дії, вводячи в потрібні комірки потрібну 

інформацію й використовуючи маркер заповнення. 
9. Виконайте обрамлення таблиці. 
10.Збережіть аркуш із ім'ям Комунальні платежі. 
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ЗАВДАННЯ 5 
Користуючись маркером заповнення, копіюванням виконати 

таблицю за зразком, зберігаючи необхідне форматування. 
Картка обліку 

відвідування д/с Андрєєвою Катериною 
№ п/п Дата відвідування д/с Присутність

(б або н/б) 
Причина відсутності

1.  01.02.2006 б  
2.  02.02.2006 б  
3.  03.02.2006 б  
4.  04.02.2006 н/б хвороба 
5.  05.02.2006 н/б хвороба 
6.  08.02.2006 н/б хвороба 
7.  09.02.2006 б  
8.  10.02.2006 б  
9.  11.02.2006 б  
10.  12.02.2006 б  
11.  15.02.2006 б  
12.  16.02.2006 н/б хвороба 
13.  17.02.2006 н/б хвороба 
14.  18.02.2006 н/б хвороба 
15.  19.02.2006 н/б хвороба 
16.  22.02.2006 н/б хвороба 
17.  23.02.2006 б  
18.  24.02.2006 б  
19.  25.02.2006 б  
20.  26.02.2006 б  

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Перейдіть на новий аркуш (додайте новий аркуш, якщо не 
достатньо). Параметри форматування тексту: Times New Roman, 14, 
обычный. 

2. Внесіть наступну інформацію в комірки: 
А1: Картка обліку 
А2: відвідування д/с Андрєєвою Катериною 
А3: №п/п 
В3: Дата відвідування д/с 
С3: Присутність (б або н/б) 
D3: Причина відсутності 
Виконайте форматування згідно зразка. 
3. В комірку А4 введіть 1, в комірку  А5 – 2. 
4. Виділіть комірки А4:А5, заповніть даними стовпчик А. 
5. Введіть в комірки B4 і B5, відповідно 01.02.2006 і 02.02.2006. 

Заповніть п’ять рядків. 
6. Здійсніть аналогічні дії, вводячи в потрібні комірки потрібну 

інформацію й використовуючи маркер заповнення. 
7. В комірку С4 введіть б, виділіть й користуючись маркером 

заповнення заповніть 3 рядка, здійсніть аналогічні дії для заповнення 
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стовпчика С. Щоб не набирати слова заново в комірках, користуйтеся 
копіюванням. 

8. Аналогічно заповніть стовпчик D. 
9. Збережіть аркуш із ім'ям Картка. 
 
Примітка. При введенні дати треба вводити крапку (не на додатковій 

цифровій клавіатурі)! 
 

4. 1. 3. Лабораторна робота №14 
Обчислення в EXCEL 

ЗАВДАННЯ 1 
Створення таблиці й розрахунок по формулах. 

 ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть нову книгу, збережіть її з ім’ям Лабораторна 3. 
2. Створіть таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 

форматування, як показано в табл. 8. 
Таблиця 8 

Вихідна таблиця даних 
 А В С D E F 
1 Розподіл співробітників за освітою 
2    Магнолія Лілія Фіалка Усього  
3 Вища  25 20 9   
4 Середня спец. 28 23 21   
5 ПТУ  27 58 20   
6 Інша  8 10 9   
7 Усього       
8 Без вищої       

 
3. Виберіть комірку В7, у якій буде обчислена сума по вертикалі. 
4. Клацніть кнопку [Автосумма] – ∑ та ENTER. 
5. Повторіть дії пунктів 3 і 4 для комірок С7 і D7. 
6. Обчисліть кількість співробітників без вищої освіти в комірці 

В8 (по формулі В7-ВЗ): 
а) Оберіть комірку В8 і наберіть знак (=).  
б) Клацніть мишею в комірці В7, що є першим операндом у 

формулі. 
в) Введіть із клавіатури знак (-) і клацніть мишею в комірці ВЗ, 

що є другим операндом у формулі (буде введена формула). 
г) Натисніть Enter (в комірці В8 буде обчислений результат). 
7. Повторіть пункти а)-г) для обчислень по відповідних формулах 

в комірках С8 і D8. 
8. Збережіть аркуш із ім’ям Освіта_співробітників. 
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Таблиця 9 
Результат розрахунку 

 А B С D Е F 
1 Розподіл співробітників за освітою 
2    Магнолія Лілія Фіалка Усього    
3 Вища  25  20  9        
4 Середня спец. 28  23  21        
5 ПТУ  27  58  20         
6 Інша  8  10  9        
7 Усього  88  111  59        
8 Без вищої  63  91  50        

 
ЗАВДАННЯ 2 

Тиражування формул. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Відкрийте аркуш Освіта_співробітників. 
2. Введіть в комірку ЕЗ формулу для автосумування комірок 

=СУММ(В3:D3). 
3. Скопіюйте, перетягнувши маркер заповнення, формулу в 

комірки Е4:Е8. 
4. Перегляньте як змінюються відносні адреси комірок в 

отриманих формулах (табл.10) і збережіть аркуш. 
Таблиця 10 

Зміна адрес комірок при тиражуванні формул 
 А В С D Е F 
1 Розподіл співробітників по освіті 
2    Магнолія Лілія Фіалка Усього     
3 Вища  25  20  9  =СУММ(В3:D3)    
4 Середня спец. 28  23  21  =СУММ(В4:D4)    
5 ПТУ  27  58  20  =СУММ(В5:D5)    
6 Інша  8  10  9  =СУММ(В6:D6)    
7 Усього  88  111  58  =СУММ(В7:D7)    
8 Без вищої  63  91  49  =СУММ(В8:D8)    

ЗАВДАННЯ 3 
Створення абсолютного посилання  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Перейдіть на новий аркуш (додайте новий аркуш, якщо не 

достатньо). Параметри форматування тексту: Times New Roman, 14, 
обычный. 

2. Створіть таблицю, аналогічну представленій нижче, 
зберігаючи необхідне форматування. 
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Таблиця 11 
Розрахунок зарплати 

A B C 
1 Годинна ставка 100,00 грн.    
2 ПІБ   Годин  Зарплатня
3 Іванов  40     
4 Петров  30     
5 Сидорів 25     

 
3. Для комірки В1 використати форматування Денежный, 

виконавши команду верхнього меню Формат, Ячейки, вкладка 
Число, параметр Числовые форматы обрати Денежный. 

4. В комірку СЗ введіть формулу для розрахунку зарплати 
Іванова =В1*ВЗ. 

При тиражуванні формули даного приклада з відносними 
посиланнями в комірці С4 з’являється повідомлення про помилку 
(#ЗНАЧ!), тому що зміниться відносна адреса комірки В1, і в комірку 
С4 скопіюється формула =В2*В4; 

5. Задайте абсолютне посилання на комірку В1, поставивши 
курсор у рядку формул на В1 і нажавши клавішу [F4], Формула в 
комірці СЗ буде мати вигляд =$В$1*ВЗ. 

6. Скопіюйте формулу в комірки С4 і С5. 
7. Збережіть аркуш (табл.12) під ім’ям Зарплатня. 

Таблиця 12 
Підсумки розрахунку зарплати 

A B C 
1 Годинна ставка 100,00 грн.    
2 ПІБ Годин  Зарплатня  
3 Іванов  40 4 000,00 грн. 
4 Петров  30 3 000,00 грн. 
5 Сидорів 25 2 500,00 грн. 

 
ЗАВДАННЯ 4 

Обчислення величини середнього значення. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

Відкрийте аркуш з ім’ям Освіта_співробітників. 
1. Виділите комірку F3 і натисніть на кнопку [Мастер функций]. 
2. У першому вікні діалогу майстра функцій з категорії 

Статистические виберіть функцію СРЗНАЧ, натисніть на кнопку 
[Далее]. 

3. У другому діалоговому вікні майстра функцій повинні бути 
задані аргументи. Курсор введення перебуває в полі введення першого 
аргументу. У це поле як аргумент Число1 введіть адресу діапазону 
B3:D3 (рис. 53).  

Примітка. Для введення діапазону комірок у вікно майстра функцій можна 
мишею обвести на робочому аркуші таблиці цей діапазон (у прикладі B3:D3). 
Якщо вікно майстра функцій закриває потрібні комірки, можна пересунути вікно 
діалогу. Після виділення діапазону комірок (B3:D3) довкола нього з'явиться 
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пунктирна рамка, що біжить, а в поле аргументу автоматично з'явиться адреса 
виділеного діапазону комірок. 

Введення аргументів можна виконати й із клавіатури. 
5. Натисніть ОК. 
6. Скопіюйте отриману формулу в комірки F4:F6 і збережіть 

файл (табл. 13). 

 
Рис. 53. Введення аргументу в майстер функцій 

Таблиця 13 
Таблиця результатів розрахунку за допомогою майстра 

функцій 
 А В С D Е F 
1 Розподіл співробітників по освіті 
2    Магнолія Лілія Фіалка Усього Середнє 
3 Вища  25  20  9  54  18  
4 Середня спец. 28  23  21  72  24  
5 ПТУ  27  58  20  105  35  
6 Інша  8  10  9  27  9  
7 Усього  88 111 59 258    
8 Без вищої  63 91 50 204    

 
ЗАВДАННЯ 5 

Створення імені. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Відкрийте аркуш Зарплатня. Скопіюйте таблицю на новий 
аркуш. 

2. Виділите комірку В1. 
2. Виберіть у меню Вставка, Имя команду Присвоить. 
3. Якщо з’явиться Годинна_ставка, натисніть ОК, якщо ні – 

введіть це ім’я. 
4. Виділите комірку В1 і переконаєтеся, що в поле ім’я зазначена 

Годинна_ставка. 
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5. Виконайте обчислення з використанням ім’я, для цього в рядку 
формул установите курсор у те місце, де буде додане ім’я (замість 
комірки В1). 

6. Виберіть у меню Вставка, Имя команду Вставить, з’явиться 
діалогове вікно Вставить имена. 

7. Виберіть потрібне ім’я зі списку й натисніть ОК. 
8. Збережіть аркуш із ім’ям Імена. 

4. 1. 4. Лабораторна робота №15 
Умовний оператор 

ЗАВДАННЯ 1 
1. Підрахувати кількість дівчат у групі. 
2. Підрахувати кількість хлопців у групі. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створити нову книгу, зберегти її з ім’ям Лабораторна 4. 
2. Виконати таблицю за зразком, дотримуючи необхідного 

форматування: 
 A B C 
1 № п/п Прізвище Стать
2 1 Кікабідзе ч 
3 2 Овсієнко ж 
4 3 Мєладзе ч 
5 4 Арбакайте ж 
6 5 Руссо ч 
7 6 Круг ч 
8 7 Повалій ж 
9 8 Скрипка ч 
10 9 Кобзон ч 
11 10 Лель ж 
12 Кількість дівчат  
13 Кількість хлопців  
14 Усього  

3. В комірку С12 введіть: =СЧЁТЕСЛИ(C2:C11;"ж") (категорія 
– „Статистические”) 

Примітка. Слово категорія, та саму категорію функцій вводити не треба! 
Категорії функцій вказуються для використання Мастера функций. 

4. В комірку С13 введіть: =СЧЁТЕСЛИ(C2:C11;"ч") 
5. В комірку С14 введіть: =C12+C13 
6. Збережіть аркуш із ім'ям Стать. 
 

ЗАВДАННЯ 2 
1. У три стовпчика й у десять рядків таблиці занесені значення 

довжин сторін прямокутних трикутників (при цьому не визначене, у 
якій комірці перебувають катети, у якій – гіпотенуза).  

2. Потрібно за теоремою Піфагора перевірити, чи не є квадрат 
однієї з комірок рядка сумою квадратів двох інших комірок. 

3. Залежно від результату в четвертому стовпчику вивести 
„прямокутний” або „ні”. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші виконати таблицю за зразком, зберігаючи 

потрібне форматування. 
 A B C D 
1 Сторона 1 Сторона 2 Сторона 3 Вид трикутника 
2 2,50 3,50 9,50  
3 2,00 3,00 4,00  
4 7,00 49,00 49,50  
5 5,00 10,00 4,00  
6 5,30 11,00 2,00  
7 3,00 4,00 5,00  
8 2,00 3,50 9,00  
9 12,00 13,42 6,00  
10 9,00 5,00 2,00  
11 8,00 4,00 16,00  
12 6,00 1,00 6,08  

2. В комірку D2 введіть формулу: 
=ЕСЛИ(КОРЕНЬ(A2^2+B2^2)=C2;"Прямокутний";ЕСЛИ(КОРЕНЬ(
A2^2+C2^2)=B2;"Прямокутний";ЕСЛИ(КОРЕНЬ(C2^2+B2^2)=A2;"П
рямокутний";"Не прямокутний")))  

(ЕСЛИ – категорія –„Логические”, КОРЕНЬ – категорія 
„Математические”) 

Примітка. Якщо ви використовуєте для вводу функцій Мастер функцій, то 
треба вкладати одну функцію до другої, використовуючи для цього Панель 
функций. 

3. Скопіюйте формули в усі комірки стовпчика D. 
4. Збережіть аркуш із ім’ям Трикутник. 

ЗАВДАННЯ 3 
1. У таблиці набрані назви торговельних фірм, ціна ананасів, за 

штуку або за кілограм.  
2. Обчислити середню ціну за 1 кг і за 1 шт. ананасів по таблиці. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші виконати таблицю за зразком, зберігаючи 

потрібне форматування. 
 A B C 
1 Ціна ананасів 

2 Найменування фірми Ціна Одиниці виміру 
3 Віоріка 12,50 шт 
4 Оптіма 11,00 шт 
5 Оскар 10,95 шт 
6 Економ 24,00 кг 
7 Продмаркет 25,00 кг 
8 Антал 12,30 шт 
9 Каштан 12,45 шт 
10 Струмок 11,95 шт 
11 Альф 11,85 шт 
12 Богатир 12,10 шт 
13 Ріо 25,30 кг 
14 Середня ціна за кг -  
15 Середня ціна за шт.-  
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2. В комірку С14 введіть формулу: 
=СУММЕСЛИ(C3:C13;”кг”;B3:B13)/СЧЁТЕСЛИ(C3:C13;”кг”) 
(СУММЕСЛИ – категорія „Математические”, СЧЁТЕСЛИ – 

категорія „Статистические”) 
3. Скопіюйте формулу в комірку С15. 
4. Змініть формулу в такий спосіб: 

=СУММЕСЛИ(C3:C13;”шт”;B3:B13)/СЧЁТЕСЛИ(C3:C13;”шт”) 
5. Збережіть аркуш із ім’ям Ціна ананасів. 

 
ЗАВДАННЯ 4 

1. Побудувати й відформатувати таблицю, що враховує прізвище 
працівника, його місячний дохід, величину податку на прибуток, 
профспілковий внесок (1%), відрахування в пенсійний фонд (2%), 
суму до видачі. 

2. Розмір податку на прибуток визначається за прогресивною 
закономірністю наступного виду: якщо величина доходу менше 
117 грн., то податок дорівнює 0; якщо дохід перебуває в межах від 
117 грн. до 1000 грн., то податок дорівнює 12% від доходу; і якщо 
дохід перевищує 1000 грн., то податок становить 20% від доходу. 

3. Утримати до фонду Чорнобиля 2%, якщо не є „чорнобильцем”. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. На новому аркуші виконати таблицю за зразком, зберігаючи 
потрібне форматування. 
 A B C D E F G 

1 № п/п Прізвище Дохід 
Прибут-
ковий 
податок 

Профспіл-
ковий 
внесок 

У 
пенсійний 
фонд 

До видачі

2 1 Андрєєв 115,00  
3 2 Волкова 450,00  
4 3 Гаврилов 116,00  
5 4 Іванов 284,00  
6 5 Козлова 1500,00  
7 6 Морозова 320,00  
8 7 Носів 400,00  
9 8 Петров 1002,00  
10 9 Сидорів 425,00  
11 10 Родіонів 1001,00  

2. В комірку D2 уведіть: 
=ЕСЛИ(C2[117;0;ЕСЛИ(И(C2]=117;C2[=1000);C2*12%;C2*20%)) 

3. Скопіюйте формулу для всіх рядків стовпчика D. 
4. В комірку Е2 введіть: =C2*1% 
5. Скопіюйте формулу для всіх рядків стовпчика Е. 
6.  В комірку F2 введіть: =C2*2% 
7. Скопіюйте формулу для всіх рядків стовпчика F. 
8. В комірку G2 введіть: =C2-D2-E2-F2 
9. Скопіюйте формулу для всіх рядків стовпчика G. 
10.Виділіть таблицю й скопіюйте її нижче. 
11.Внесіть у скопійовану таблицю зміни, згідно зразка: 
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 A B C D E F 
 № п/п Прізвище Нараховано Чорнобилець До фонду 

Чорнобиля 
На 
руки 

14 1 Андрєєв так  
15 2 Волкова ні  
16 3 Гаврилов так  
17 4 Іванов так  
18 5 Козлова так  
19 6 Морозова ні  
20 7 Носів ні  
21 8 Петров ні  
22 9 Сидоров ні  
23 10 Родіонов ні  

12.В комірку С14 введіть: =G2 
13.Скопіюйте формулу по всьому стовпчику таблиці. 
14.В комірку Е14 введіть: =ЕСЛИ(D14=”ні”;C14*2%;0) 
15.Скопіюйте формулу для всіх рядків стовпчика таблиці. 
16. В комірку F14 введіть: =C14-E14 
17.Скопіюйте формулу для всіх рядків стовпчика таблиці. 
18.Збережіть аркуш із ім’ям Відомість на зарплату. 
 

ЗАВДАННЯ 5 
У таблиці перевірити: якщо значення внеску більше або менше 

1000, то помножити його на 10, у противному випадку (якщо 
дорівнює 1000) залишити незмінним. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Виконати таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 

форматування: 
 A B C D 
1 № п/п Назва внеску Сума внеску Підсумкова сума 
2 1 До запитання 1500  
3 2 На пред'явника 1000  
4 3 Дитячий 1200  
5 4 Добавка до пенсії 800  
6 5 Накопичувальний 1000  
7 6 Кредитний 5000  
8 7 Святковий 1000  
9 8 Новорічний 2000  
10 9 Терміновий 250  
11 10 Гривневий 750  
 
2. В комірку D2 уводимо:  

=ЕСЛИ(ИЛИ (С2]1000;С2[1000);С2*10;С2) 
(ИЛИ – категорія „Логические”). 
3. З комірки D2 формула копіюється в D3:D11. 
4. Збережіть аркуш із ім’ям Внесок. 
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4. 1. 5. Лабораторна робота №16 
Використання вбудованих функцій Excel 

ЗАВДАННЯ 1 
1. У таблиці, де дано 24 прізвища студентів групи і їхній зріст, 

потрібно визначити, чи їхній зріст вище за середній або нижче 
середнього (значення середнього зросту обчислити окремо). 

2. Передбачити третю альтернативу – зріст студента теоретично 
може збігатися із середнім значенням.  

3. Обчислити максимальний і мінімальний зріст. Власникам цих 
значень вивести „Максимальний зріст” і „Мінімальний зріст”. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Створіть нову книгу, збережіть її із ім’ям Лабораторна 5. 
2. Виконати таблицю за зразком, дотримуючи необхідного 

форматування: 
 А B C D 
1  Ріст учнів 
2 № п/п Прізвище Ріст Характеристика росту 
3 1 Андрєєва К. 1,60   
4 2 Айдогдиєв Д. 1,75   
5 3 Бобров В. 1,61   
6 4 Волкова Н. 1,64   
7 5 Веселкін А. 1,75   
8 6 Гаврилов С. 1,87   
9 7 Галоп Д. 1,82   
10 8 Дурова Е. 1,80   
11 9 Єгорова Е. 1,76   
12 10 Жданова Н. 1,70   
13 11 Зайченко О. 1,71   
14 12 Іванов О. 1,90   
15 13 Крилов С. 1,85   
16 14 Куропаткіна И. 1,70   
17 15 Любимов Е. 1,70   
18 16 Морозова И. 1,69   
19 17 Молчанов А. 1,79   
20 18 Носов А. 1,87   
21 19 Носік Н. 1,78   
22 20 Надєждін Е. 1,75   
23 21 Пискунов К. 1,77   
24 22 Потапова О. 1,78   
25 23 Ричагов Д. 1,89   
26 24 Яворська Л. 1,80   
27 Середній ріст    
28 Максимальний ріст    
29 Мінімальний ріст    

 
3. В комірку С27 (середній зріст) введіть: 

=ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(C3:C26);2)  
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(ОКРУГЛ – категорія „Математические”) 
4. В комірку С28 (максимальний зріст) введіть: 

= ОКРУГЛ(МАКС(C3:C26);2) 
(МАКС – категорія „Статистические”) 
5. В комірку С29 (мінімальний зріст) введіть:  

=ОКРУГЛ(МИН(C3:C26);2) 
(МИН – категорія „Статистические”) 
6. В комірку D3 уведіть: 

=ЕСЛИ(C3=$C$27;"дорівнює середньому"; ЕСЛИ(C3=$C$28; 
"максимальний зріст"; ЕСЛИ(C3=$C$29;"мінімальний зріст"; 
ЕСЛИ(C3[$C$27;"нижче середнього";"вище за середнє")))) 

7. Скопіюйте формулу в інші комірки стовпчика D. 
8. Збережіть аркуш із ім'ям Зріст. 
 

ЗАВДАННЯ 2 
Спрогнозувати курс долара на нову декаду місяця за даними 

попередньої декади місяця. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. На новому аркуші створити таблицю за зразком, застосовуючи 
необхідне форматування: 

 A B 
1 День місяця Курс 
2 01.01.2006 5,13 
3 02.01.2006 5,10 
4 03.01.2006 5,30 
5 04.01.2006 5,20 
6 05.01.2006 5,25 
7 06.01.2006 5,27 
8 07.01.2006 5,19 
9 08.01.2006 4,18 

10 09.01.2006 5,20 
11 10.01.2006 5,13 
12 11.01.2006  
13 12.01.2006  
14 13.01.2006  
15 14.01.2006  
16 15.01.2006  
17 16.01.2006  
18 17.01.2006  
19 18.01.2006  
20 19.01.2006  
21 20.01.2006  

 
2. Встановіть курсор у першу комірку для розрахунку 

прогнозованих значень (комірка В12), поставте знак „дорівнює” (=). 
3. Виберіть функцію ПРЕДСКАЗ (категорія „Статистические”), 

в комірці В12, повинна бути формула: 
=ПРЕДСКАЗ(A12;$B$2:B11;$A$2:A11)  

4. Скопіюйте формулу для інших комірок 
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5. Збережіть аркуш із ім’ям Курс $.. 
 

ЗАВДАННЯ 3 
Дано матриці А и С. 
1. Для матриці А: 

1) Знайдіть зворотну матрицю. 
2) Знайдіть визначник матриці. 

2. Знайдіть добуток матриць А и С. 
3. Знайдіть добуток матриці А и її зворотної матриці. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. В комірки А1:D4 введіть наступні дані матриці А: 

1 2 3 4 
-1 2 0 -4 
5 6 7 8 
-5 -6 11 7 

2. Виділіть діапазон А6:D9, у який буде поміщена матриця, 
зворотна до даної. У виділений діапазон введіть формулу: 
=МОБР(А1:D4) (категорія  „Математические”). 

3. Введення формули завершіть натисканням клавіш 
[Ctrl][Shift][Enter]. 

4. В комірку А11 введіть формулу: =МОПРЕД(А1:D4) (категорія 
„Математические”) 

5. В комірки А13:D16 введіть наступні дані матриці C: 
5 2 1 7

-1 22 1 7
11 -4 1 7
14 3 1 7

6. Виділіть діапазон А18:D21, у який буде поміщений результат 
добутку. У виділений діапазон введіть формулу: 
=МУМНОЖ(А1:D4;А13:D16) (категорія „Математические”). 

7. Введення формули завершіть натисканням клавіш 
[Ctrl][Shift][Enter]. 

8. Аналогічно помножте матрицю на зворотну.  
У даному прикладі (добутку матриці на зворотну) результатом є 

одинична матриця, тобто квадратний масив, у якого діагональні 
елементи рівні 1, а всі інші елементи рівні 0. 

9. Збережіть аркуш із ім’ям Матриця. 
 

ЗАВДАННЯ 4 
За номером місяця визначіть його назву.  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші, використовуючи автозаповнення, введіть: в 

комірки А1:А12 цифри від 1 до 12; в комірки B1:B12 назви місяців з 
січня до грудня. 

2. В комірку D1 введіть будь-яке число від 1 до 12. 
3. В комірку E1 вставте функцію ПРОСМОТР (категорія 

„Ссылки и массивы”) вибравши перший спосіб завдання аргументів 
(із вектором перегляду й вектором результату): 
=ПРОСМОТР(D1;A1:A12;B1:B12) 
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4. В комірці E1 з’явиться назва відповідного місяця. 
5. В комірку D2 введіть нове число від 1 до 12. 
6. Скопіюйте в комірку E2 формулу з комірки E1. 
7. Збережіть аркуш із ім’ям Перегляд. 
 

ЗАВДАННЯ 5 
1. Визначте, скільки грошей буде на рахунку наприкінці 12 

місяців, якщо Ви збираєтеся вкласти 1000 грн. під 6% річних (що 
складе на місяць 6%/12 або 0,5%). Ви збираєтеся вкладати по 100 грн.. 
на початку кожного наступного місяця протягом наступних 12 
місяців.  

2. Дана Excel-Таблиця c текстовими даними: 
Херсонський Національний 
Технічний Університет 

Складіть слова в словосполучення. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. На новому аркуші створіть таблицю за зразком, зберігаючи 
необхідне форматування: 

 А В 
1 Показник Сума
2 Строк внеску 12 
3 Сума внеску 1000
4 Річний відсоток 6% 
5 Сума щомісячного внеску 100 
6 Підсумкова сума  

2. Встановіть курсор в комірку B6, введіть формулу: 
=БС(B4/12;B2;-B5;-B3;1) (категорія „Финансовые”)” 

3. Збережіть аркуш із ім’ям Внесок. 
4. Відкрийте новий аркуш, створіть таблицю за зразком, 

застосовуючи необхідне форматування: 
 А В 

1 Херсонський Національний 
2 Технічний Університет 

5. В комірку А4 введіть формулу: = СЦЕПИТЬ(A1;" ";B1;" 
";A2;" ";B2) (категорія „Текстовые”). 

Примітка! У лапках треба вводити пробіл. 
6. Збережіть аркуш із ім’ям ХНТУ. 

4. 1. 6. Лабораторна робота №17  
Сортування 
ЗАВДАННЯ 1 

Вишикуйте за абеткою всі записи першого стовпчика. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Створіть нову книгу, збережіть Ії із ім’ям Лабораторна 6. 
2. Створіть таблицю за зразком, зберігаючи необхідне 

форматування: 
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 A B C D E F 

1 
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п 
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да

 

Ча
с 

ві
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вл
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ня

 

Ча
с 
пр
иб
ут
тя

 

В
ар
ті
ст
ь 

кв
ит
ка

 

2 Чоп Херсон вантажопасажирський 4:15 21:15 13,60
3 Херсон Миколаїв пасажирський 10:15 17:15 26,00
4 Херсон Чоп поштово-пасажирський 11:35 18:25 15,00
5 Херсон Київ пасажирський 12:15 13:15 10,15
6 Миколаїв Київ поштово-пасажирський 13:45 15:15 10,50
7 Одеса Херсон пасажирський 13:45 20:15 10,50
8 Київ Херсон пасажирський 15:45 14:15 12,00
9 Херсон Одеса вантажопасажирський 15:45 20:15 5,60
10 Миколаїв Київ пасажирський 16:15 17:15 15,25
11 Херсон Вадим пасажирський 16:25 23:15 1,55
12 Вадим Херсон вантажопасажирський 17:15 10:15 1,35
13 Київ Миколаїв пасажирський 20:30 16:15 25,00

 
3. Для комірок D2:E13 використайте формат „Время”, другого 

типу. 
4. Виділіть діапазон комірок A2:F13. 
5. Натисніть на панелі інструментів Стандартная кнопку 

[Сортировка по возрастанию] (виконайте команду верхнього меню 
Данные, Сортировка). 

6. Збережіть аркуш із ім'ям Розклад_поїздів. 
 

ЗАВДАННЯ 2 
Зробіть сортування по декількох стовпчиках. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте аркуш Розклад_поїздів. 
2. Виділіть комірки A2:F13. 
3. Виконайте команду верхнього меню Данные, Сортировка: 
Сортировать по – Станція відправлення 
Затем по: – Тип поїзда. 
4. Натисніть «ОК». 
5. Збережіть аркуш. 

ЗАВДАННЯ 3 
1. В комірках стовпчика А набрані назви блюд ресторанного 

меню, у стовпчику B – їх ціни, у третьому стовпчику С по одній букві 
– «п» (перше блюдо), «в» (друге блюдо), «д» (десерт).  

2. Тричі скопіюйте цю таблицю в поточній книзі на різні аркуші. 
3. У першій таблиці встановіть автофільтр на перші блюда, у 

другий – на другі, у третій – на десерт.  
4. Обведіть таблиці рамочками, поставте заголовки, тобто 

підготуйте для друку. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. На новому аркуші створіть таблицю за зразком, зберігаючи 
необхідне форматування, збережіть її із ім’ям Меню: 
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 A B C 
1 Назва блюда Ціна Тип 

блюда 
2 Суфле 3,50 д 
3 Борщ український 2,00 п 
4 Суп з фрикадельками 1,70 п 
5 Морозиво 0,90 д 
6 Торт "Київський" 25,00 д 
7 Желе 3,50 д 
8 Пельмені 3,50 в 
9 Манти 4,00 в 

10 Суп-Харчо 2,75 п 
11 Солянка 1,95 в 
12 Котлети «по-київськи» 2,65 в 
13 Зрази 2,95 в 
14 Кнелі 3,00 в 
15 Суп гороховий 1,00 п 
16 Плов 1,25 в 

2. Виділіть таблицю. 
3. Виконайте команду верхнього меню Правка, Копировать. 
4. Скопіюйте таблицю на два інших аркуші, виконайте команду 

верхнього меню Правка, Вставить. 
5. Додайте рядок перед першою таблицею, для цього виділіть 

рядок, перед яким буде вставлятися рядок, потім виконайте команду 
верхнього меню Вставка, Строки. 

6. Виділіть третій стовпчик першої таблиці.. 
7. Виконайте команду верхнього меню Данные, Фильтр. 
8. Виберіть у списку (клацніть по значку ▼) „п”. 
9. Напишіть назву таблиці: „Перші блюда” 
10. Збережіть аркуш із ім’ям Перші блюда. 
11. Виділіть третій стовпчик другої таблиці.. 
12. Виконайте команду верхнього меню Данные, Фильтр. 
13. Виберіть у списку „в”. 
14. Напишіть назву таблиці: „Другі блюда” 
15. Збережіть аркуш із ім’ям Другі блюда. 
16. Виконайте команду верхнього меню Данные, Фильтр. 
17. Виберіть у списку „д”. 
18. Напишіть назву таблиці: „Десерт”. 
19. Збережіть аркуш із ім’ям Десерт 
 

ЗАВДАННЯ 4 
1. Створіть таблицю з оцінками групи з іспитів з наступними 

стовпчиками: прізвище, дисципліна, дата іспиту, оцінка. 
2. Виберіть тільки ті записи, які відповідають наступним 

умовам: 
дисципліна: економіка; оцінка: 5. 
3. Відсортуйте отримані дані за датою за зростанням. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші створіть таблицю за зразком, зберігаючи 

необхідне форматування: 
 A B C D 
1 Прізвище Дисципліна Дата іспиту Оцінка 
2 Андрєєва математика 12.12.2004 5 
3 Антонов інформатика 13.12.2004 4 
4 Бєляєва математика 24.12.2004 3 
5 Мороз економіка 1.12.2004 5 
6 Вовків математика 10.12.2004 4 
7 Єльцин інформатика 17.12.2004 4 
8 Бєлкіна економіка 5.12.2004 4 
9 Королева Право 29.12.2004 3 
10 Лобановський інформатика 20.12.2004 4 
11 Шеповал економіка 6.12.2004 2 
12 Онищенко математика 22.12.2004 3 
13 Попов Право 3.12.2004 4 
14 Сергєєва Право 24.12.2004 4 
15 Уфаєва математика 25.12.2004 3 
16 Жданов економіка 28.12.2004 5 

 
2. Встановіть автофільтр, виконавши команду Данные, 

Фильтр, Автофильтр, попередньо виділивши „шапку” таблиці. 
3. У стовпчику „Дисципліна” клацніть по кнопці ▼, виберіть 

„Економіка”. 
4. У стовпчику „Оцінка” виберіть условие – оцінка равна 5. 
5. Виділіть в отриманій таблиці стовпчик „дата іспиту”, 

нажавши на кнопку [Сортировка по возрастанию] на Стандартной 
панелі інструментів, виконайте сортування. 

6. Збережіть аркуш із ім’ям Оцінки. 
 

ЗАВДАННЯ 5 
1. Створіть таблицю про звірів зоопарку з наступними 

стовпчиками: вид звіра, вага, номер клітки.  
2. Встановіть розширений фільтр, щоб у таблиці залишилися 

тільки звірі важче 1000 кг, у клітках з номерами менше 10 і не 
„тигри”. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші створіть таблицю за зразком, застосовуючи 

необхідне форматування: 
 A B C 
1 Вид звіра Вага Номер клітки 
2 Тигр 1100,00 1 
3 Лев 1100,00 2 
4 Гієна 10,00 3 
5 Шакал 10,00 8 
6 Лисиця 45,00 9 
7 Вовк 45,00 10 
8 Заєць 12,00 12 
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9 Слон 1200,00 5 
10 Верблюд 1050,00 4 
11 Носоріг 1200,00 6 
12 Ведмідь 500,00 7 
13 Бегемот 1200,00 11 
14 Лось 600,00 15 
15 Олень 450,00 13 
16 Єнот 12,00 14 
17 Удав 120,00 16 

2. Скопіюйте шапку в комірки Е1:G1. 
3. В комірку Е2 введіть (без знака дорівнює): []тигр. 
4. В комірку F2 введіть (без знака дорівнює): ]1000 
5. В комірку G2 введіть (без знака дорівнює): [10. 
6. Виконайте команду верхнього меню Данные, Фильтр, 

Расширенный фильтр. 
7. У Исходный диапазон виділіть всю вихідну таблицю разом із 

„шапкою” – повинен з’явитися запис Лист6!$A$1:$C$17. 
8. Встановіть курсор у Диапазон условий, виділіть комірки Е1:G2 

– повинен з’явитися запис Лист6!$E$1:$G$2. 
9. Натисніть „ОК”. 
10. Збережіть аркуш із ім’ям Зоопарк. 
(Щоб відобразити всю вихідну таблицю, виконайте команду 

верхнього меню Данные, Фильтр, Отобразить все) 
 

4. 1. 7. Лабораторна робота №18  
РОБОТА З АРКУШАМИ 

ЗАВДАННЯ 1 
1. Здійсніть розрахунок оплати за дитячий садок. 
2. Таблиці Присутність дітей, Відвідування занять і Оплата 

повинні перебувати на окремих аркушах. 
3. У розрахунках взяти до уваги, що оплата „Грації” – 1 грн./зан., 

„Англійського” – 1,50 грн./зан., „Фонд саду” і „Фонд групи” – 
6 грн./мес., якщо дитина відвідувала більш, ніж 11 занять на місяць, 
якщо менше – фонди – по половині, вартість харчування – 
1,40 грн./день. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть нову книгу, збережіть її із ім’ям Лабораторна 7. 
2. На Лист 1 створіть таблицю, виконавши необхідне 

форматування, згідно зразка. 
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
1 Дата занять 
2 

№ ФИО 

01
.0

9.
20

06
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.0

9.
20

06
 

05
.0

9.
20

06
 

06
.0

9.
20

06
 

07
.0

9.
20

06
 

08
.0

9.
20

06
 

09
.0

9.
20

06
 

12
.0

9.
20

06
 

13
.0

9.
20

06
 

14
.0

9.
20

06
 

15
.0

9.
20

06
 

16
.0

9.
20

06
 

19
.0

9.
20

06
 

20
.0

9.
20

06
 

21
.0

9.
20

06
 

22
.0

9.
20

06
 

3 1 Андрєєв г а г г а н а н а а а г а а г а 
4 2 Волкова н н г н н а а н н н н н н н г г 
5 3 Гаврилов а г а н н а а а н н н а г а г а 
6 4 Іванов г н г н н г г г г г н г г н г г 
7 5 Козлова г а а а н а н г г а н н н а н а 
8 6 Морозова н а г н н г г н г г н г н г г г 
9 7 Носов а а а н а н н а г а н г н а г а 
10 8 Петров а н н г г а а г н г н а г н а а 
11 9 Сидоров н г г а г н а н н г а г н а г г 
12 10 Радіонов а н г г а а г г а а а г а г н г 

3. Перейменуйте аркуш, давши йому назву Присутність дітей. 
4. У комірку S3 введіть: =СЧЁТЕСЛИ(C3:R3;"[]н") (категорія 

„Статистические”) 
5. Скопіюйте цю формулу для всіх комірок цього стовпчика, крім 

останньої. 
6. У комірку С13 введіть: =СЧЁТЕСЛИ(C3:C12;"[]н"). 
7. Скопіюйте цю формулу для всіх комірок цього рядка, крім 

останньої. 
8. На Лист 2 створіть таблицю, виконавши необхідне 

форматування, згідно зразка: 
 A B C D E F 
1 "Грація" "Англійський" 
2 № 

п/п Прізвище й ім'я Кількість 
відвідуваних 

занять 
Вартість

Кількість 
відвідуваних 

занять 
Вартість

3 1   
4 2   
5 3   
6 4   
7 5   
8 6   
9 7   
10 8   
11 9   
12 10   
13       
14  Вартість 1 заняття     
15  "Грація" 1,00    
16  "Англійський" 1,50    

 
9. Установіть курсор у комірку B3. Введіть „=”, потім перейдіть 

на аркуш Присутність дітей, установіть курсор у комірку B3, (у 
рядку формул повинен з’явитися запис: ='Присутність дітей'!B3) 
натисніть [Enter]. 

10. Скопіюйте формулу для всіх записів цього стовпчика. 
11. Аналогічно в комірку С3, введіть формулу:  
=СЧЁТЕСЛИ('Присутність дітей'!C3:R3;"г"). 
12. Скопіюйте формулу для всіх записів даного стовпчика. 
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13. У комірку D3 введіть формулу: =C3*$C$15. 
14. Скопіюйте формулу для всіх комірок даного стовпчика. 
15. У комірку Е3 введіть формулу: =СЧЁТЕСЛИ('Присутність 

дітей'!C3:R3;"а"). 
16. Скопіюйте формулу для всіх комірок даного стовпчика. 
17. У комірку F3 введіть формулу: =E3*$C$16. 
18. Скопіюйте формулу для всіх комірок даного стовпчика. 
19. Збережіть аркуш, давши йому назву Відвідування занять. 
20. На Лист 3 створіть таблицю, виконавши необхідне 

форматування, згідно зразка: 
 A B C 
1 № п/п Прізвище й ім'я Усього до оплати за місяць 
2 1   
3 2   
4 3   
5 4   
6 5   
7 6   
8 7   
9 8   
10 9   
11 10   
12    
13  Вартість   
14  Харчування за 1 день 1,40 
15  Фонд групи за міс. 6,00 
16  Фонд саду за міс. 6,00 
21. Аналогічно аркушу Відвідування занять, заповните стовпчик 

із прізвищами. 
22.У комірку С2, аналогічно попередньому аркушу уведіть 

формулу: 
='Присутність дітей'!S3*$C$14+'Відвідування 

занять'!D3+'Відвідування занять'!F3+ЕСЛИ('Присутність 
дітей'!S3]=11;$C$15;$C$15/2)+ЕСЛИ('Присутність 
дітей'!S3]=11;$C$16;$C$16/2). 

23. Скопіюйте формулу для всіх комірок даного стовпчика. 
24. Збережіть аркуш із ім'ям Оплата за дитячий садок. 

 
ЗАВДАННЯ 2 

1. На аркуші Присутність дітей файлу Лабораторна 7, 
застосуєте закріплення областей для зручності перегляду даних.  

2. Створити посилання в книзі Список на оплату на книгу 
Лабораторна 7. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Перейдіть на аркуш Присутність дітей файлу Лабораторна 

7. 
2. Виділіть стовпчик С, нажавши „мишкою” по назві стовпчика. 
3. Виконайте команду верхнього меню Окно, Закрепить 

области. 



РОЗДІЛ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MICROSOFT EXCEL 

 188 

4. Збережіть файл. 
5. Створіть нову книгу з ім’ям Список на оплату.  
6. Перейдіть на аркуш Оплата за дитячий садок книзі 

Лабораторна 7. Виділіть першу комірку із прізвищем (В2), помістіть 
її до буферу обміну. 

7. Перейдіть до аркуша Список на оплату, встановіть курсор у 
комірку А1, виконайте команду верхнього меню Правка, 
Специальная вставка, у вікні, що з’явилося виберіть Вставить 
связь. 

8. У комірці А1 повинна бути формула: ='[Присутність 
дітей.xls]Оплата'!$B$2. 

9. Приберіть „знак долара” ($), скопіюйте формулу на 10 комірок 
вниз. 

10. Перейдіть на аркуш Оплата за дитячий садок книги 
Лабораторна 7. Виділить комірку із сумою до сплати (С2), помістить 
її до буферу обміну. 

11. Перейдіть до книги Список на оплату, встановіть курсор у 
комірку В1, виконайте команду верхнього меню Правка, 
Специальная вставка, у вікні, що з’явилося виберіть Вставить 
связь. 

12. У комірці В1 повинна бути формула: ='[Присутність 
дітей.xls]Оплата'!$С$2. 

13. Приберіть „знак долара” ($), скопіюйте формулу на 10 комірок 
вниз. 

14. Збережіть книги. 
 

ЗАВДАННЯ 3 
Створіть загальний заголовок для групи аркушів. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть у новій робочій книзі чотири аркуші з іменами 

Відділ1, Відділ2, Відділ3 і Загальний список. 
2. Виберіть ярлик аркуша Відділ1.  
3. Натисніть Shift і клацніть ярлик аркуша Відділ3 (будуть 

виділені аркуші Відділ1, Відділ2, Відділ3, які повинні бути включені в 
групу). 

4. Виділіть комірку А1 і введіть текст: Список співробітників по 
відділах на 01.07.2006р. 

5. Застосуйте форматування шрифту: Розмір 12, Напівжирний. 
6. Виділіть кілька сусідніх комірок (А1:F1 за розміром таблиці). 
7. Натисніть кнопку [Объединить и поместить в центре] на 

панелі Форматирование. 
8. Для скасування об’єднання аркушів клацніть ярлик аркуша 

Загальний список, що не належить до групи. 
9. Перегляньте заголовки на трьох аркушах (Відділ1, Відділ2, 

Відділ3). 
10. Збережіть файл із ім’ям Список співробітників. 
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ЗАВДАННЯ 4 
Попередній перегляд документа  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте аркуш Присутність дітей у книзі Лабораторна 7. 
2. Увійдіть у режим попереднього перегляду документа перед 

друком за допомогою команди Предварительный просмотр в меню 
Файл. У рядку стану в нижній частині екрана виводяться номер 
поточної сторінки й кількість друкованих сторінок обраного аркуша. 

3. У режимі перегляду натисніть на кнопку [Поля]. На сторінці 
з’являться пунктирні лінії, що позначають границі полів і 
колонтитулів, а також маркери ширини стовпчиків. 

4. Для зміни розміру поля за допомогою миші перетягніть маркер 
лівого поля (розмір поля можна побачити в рядку стану в нижній 
частині екрана). 

5. Перегляньте наступну або попередню сторінку за допомогою 
кнопок [Далее] і [Назад]. 

6. Натисніть на кнопку [Страница] для переходу в діалогове 
вікно Параметры страницы, установіть: 

закладка Страница: орієнтація – альбомная, розмістити – не 
более чем на 1 стр. в ширину и 1 стр. в высоту (поставивши 
„крапку”); 

закладка Поля: всі 1 см; 
закладка Лист: заголовки рядків і стовпчиків – поставити 

„галочку”. 
7. Натисніть ОК для перегляду. 
8. Натисніть кнопку [Закрыть] на панелі, щоб перейти у 

звичайний режим. 
 

ЗАВДАННЯ 5 
Створення колонтитулів  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте книгу Список співробітників на аркуші Відділ1. 
2. Виконайте команду Параметры страницы з меню Файл 

попереднього перегляду, перейдіть на закладку Колонтитулы.  
3. Очистіть верхній колонтитул. Для цього відкрийте список, що 

розкривається, у полі Верхний колонтитул і виберіть зі списку 
елемент Нет. 

4. Натисніть кнопку [Создать верхний колонтитул], щоб ввести 
користувальницький верхній колонтитул. 

5. У вікні діалогу Верхний колонтитул виберіть ліву секцію й 
введіть текст: Фірма „Харків”. 

6. Клацніть у праву секцію й натисніть на кнопку [Дата], що 
помістить у колонтитул поточну дату. 

7. Щоб відформатувати текст у колонтитулі, виділите його, 
натисніть у вікні діалогу кнопку [Шрифт] –  

8. Виберіть відповідне форматування й натисніть кнопку [ОК]. 
9. Натисніть кнопку [ОК] у вікні діалогу Верхний колонтитул і 

перейдіть у діалогове вікно Параметры страницы, де буде показаний 
створений верхній колонтитул. 
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10. Для створення нижнього колонтитула натисніть кнопку 
[Создать нижний колонтитул]. 

11. Перейдіть у праву секцію й натисніть на кнопку номера 
сторінки, перед і після коду поставте дефіс (-). 

12. Щоб відформатувати текст у колонтитулі, виділіть його, 
натисніть у вікні діалогу кнопку [Шрифт], виберіть відповідне 
форматування й натисніть кнопку [ОК]. 

13. У діалоговому вікні Параметры страницы будуть показані 
створені колонтитули. 

14. Натисніть на кнопку [Просмотр], щоб увійти .у режим 
перегляду перед друком. 

15. Перегляньте результат і збережіть файл. 
4. 1. 8. Лабораторна робота №19 

ПОБУДОВА ДІАГРАМ 
ЗАВДАННЯ 1 

1. Побудуйте діаграму Освіта співробітників. 
2. Дані для побудови діаграми наведені в таблиці 14. 

Таблиця 14 
Дані для побудови діаграми 

 A B C D 
1  Магнолія Лілія Фіалка 
2 Вища 25 20 9 
3 Середня 28 23 20 
4 ПТУ 27 58 20 
5 Усього 80 101 49 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть нову книгу з ім’ям Лабораторна 8. На першому 

аркуші введіть дані, як показано в табл.14. 
2. Виділіть область для створення діаграми A1:D4. 
3. Клацніть кнопку [Мастер диаграмм]. З’явиться діалогове 

вікно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4). 
4. Виберіть Тип – Гистограмма, Вид – Обычная, потім виберіть 

Далее. З’явиться діалогове вікно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4), на 
закладці Диапазон данных. Перевірте Диапазон данных. 

5. Виберіть Далее. З’явиться діалогове вікно Параметры 
диаграммы (шаг 3 из 4). Задайте назву заголовка діаграми Освіта 
співробітників. 

6. Уведіть назву осі X – Філії, осі Y – Кількість співробітників. 
7. Виберіть Далее й перейдіть до наступного кроку. 
8. Виберіть варіант розміщення Поместить диаграмму на 

текущем листе. 
9. Виберіть Готово після завершення. 
10. Збережіть аркуш (рис. 54) з ім'ям Освіта_співробітників.хls.  
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Рис. 54. Діаграма Освіта співробітників 

 
ЗАВДАННЯ 2 

Змініть вид діаграми:  
• додайте рядок у назву діаграми;  
• змініть шрифт назви;  
• додайте рамку навколо легенди;  
• змініть колір області побудови;  
• змініть числовий формат осі значень.  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте аркуш Освіта_співробітників з діаграмою 
2. Додайте другий рядок до назви діаграми. 
3. Клацніть у Заголовок диаграммы, щоб помістити курсор 

уведення в текст. 
4. Перейдіть у кінець рядка й натисніть [Enter]. 
5. Введіть 2006 р. і натисніть [Esc] після завершення.  
6. Щоб змінити шрифт назви діаграми: 
- клацніть правою кнопкою миші за назвою діаграми для 

відкриття контекстного меню й виберіть Формат заголовка 
диаграммы.  

- виберіть закладку Шрифт і задайте шрифт Arial, напівжирний, 
розмір 14.  

 – натисніть ОК після завершення. 
7. Щоб додати рамку з тінню навколо Легенды: 
- клацніть правою кнопкою миші Легенду й відкрийте її 

контекстне меню. 
- виберіть Формат легенды й закладку Вид. 
- виберіть Обычная и С тенью із групи Рамка й натисніть ОК 

після завершення.  
8. Щоб змінити формат чисел для Оси значений на числовий без 

десяткових знаків: 
- клацніть правою кнопкою миші по Оси значений і відкрийте її 

контекстне меню. 
- виберіть Формат оси й потім виберіть закладку Число. 
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- виберіть Числовой зі списку Числовые форматы, зменшите 
число знаків після коми до 0 і натисніть ОК.  

9. Щоб змінити фон Области построения на голубой: 
- клацніть правою кнопкою миші по Области построения й 

відкрийте її контекстне меню. 
- виберіть Формат області побудови й закладку Вид. 
- виберіть блакитний колір із групи Заливка, потім натисніть ОК. 
10. Збережіть аркуш (рис. 55).  
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Рис. 55. Зміна об'єктів діаграми 

ЗАВДАННЯ 3 
Створити об’ємну кругову діаграму 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте аркуш Освіта_співробітників. 
Дані стовпчика А будуть використовуватися для визначення 

написів сегментів кругової діаграми або легенди, а дані в стовпчику С 
будуть визначати сегменти кругової діаграми. 

2. Виберіть несуміжні області А2:А4 і С2:С4, для цього виділіть 
А2:А4, потім клацніть CTRL, та не відпускаючи її, виділіть С2:С4. 

3. Клацніть кнопку [Мастер диаграмм]. З’явиться діалогове 
вікно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы. 

4. Виберіть Круговая зі списку Тип і потім виберіть Объемный 
варіант кругової діаграми зі списку Вид. 

5. Клацніть кнопку [Далее]. З’явиться діалогове вікно Майстер 
діаграм (крок 2 з 4): источник данных диаграммы на закладці 
Диапазон данных. 

6. Переконайтеся, що текст  
=Освіта співробітників!$А$2:$А$4;Освіта співробітників! 

$С$2:$С$4 зазначений у поле Диапазон, і що обрано перемикач Ряды 
в столбцах. 

7. Клацніть кнопку [Далее]. З’явиться вікно Мастер диаграмм 
(шаг 3 из 4): параметры диаграммы. 

8. Додайте наступні параметри діаграми: 
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Закладка Заголовки Поле Название диаграммы введіть текст 
Магазин „Лілія”. Закладка Легенда Поле Размещение виберіть Внизу. 
Закладка Подписи данных Поле Подписи значений виберіть Доля. 

9. Клацніть кнопку [Далее]. У діалоговому вікні Мастер 
диаграмм (шаг 4 из 4): размещение диаграммы виберіть В имеющемся 
(розміщення на поточному аркуші) і натисніть ОК. 

10. Отримаєте кругову діаграму (рис. 56).  
11. Збережіть файл. 

 
Рис. 56. Приклад побудови кругової діаграми 

 
ЗАВДАННЯ 4 

Побудуйте графік прибутку підприємства. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші створіть таблицю за зразком, зберігаючи 

необхідне форматування: 
 A B 

1 
Рік 

Прибуток  
підприємства  

за рік 
2 1995 1350,00 
3 1996 1480,00 
4 1997 1530,00 
5 1998 1620,00 
6 1999 1650,00 
7 2000 1690,48 
8 2001 1783,65 
9 2002 1849,44 
10 2003 1915,22 
11 2004 1981,00 
12 2005 2046,78 

2. Виділіть область для створення діаграми В1:B12. 
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3. Клацніть кнопку [Мастер диаграмм]. З’явиться діалогове 
вікно Мастер диаграмм (шаг 1 из 4). 

4. Виберіть Тип – График, Вид – График с маркерами, 
помечающими точки данных, потім виберіть Далее. З’явиться 
діалогове вікно Мастер диаграмм (шаг 2 из 4), на закладці Диапазон 
данных. Перевірте Диапазон данных. На закладці Ряд у підпису по осі 
ОХ, виберіть стовпчик з роками (=Лист2!$A$2:$A$12) 

5. Виберіть Далее. З’явиться діалогове вікно Параметры 
диаграммы (шаг 3 из 4). Задайте назву заголовка діаграми Прибуток. 

6. Уведіть назву осі X – рік, осі Y – тис.грн. 
7. Виберіть Далее й перейдіть до наступного кроку. 
8. Виберіть варіант розміщення Поместить диаграмму на 

текущем листе. 
9. Виберіть Готово після завершення. 
10. Збережіть аркуш (рис. 57) з ім’ям Прибуток.  
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Рис. 57. Приклад побудови графіка 

ЗАВДАННЯ 5 
Вставити в графік лінію й рівняння тренда. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Відкрити аркуш Прибуток. 
2. На діаграмі виконати команду верхнього меню Диаграмма, 

Добавить линию тренда. 
Примітка. Якщо діаграма не виділена, то в верхньому меню нема пункту 

Диаграмма. 
3.  У закладці Тип вибрати Полиномиальная, степень 3. 
4. У закладці Параметры поставити «галочку» – показывать 

уравнение на диаграмме. 
5. Відредагувати графік, виділивши рівняння тренда й 

перемістивши його на вільне місце в діаграмі. 
6. Збережіть аркуш (рис.58) 
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Прибуток y = 0,4418x3 - 8,3623x2 + 110,55x + 1264,3
R2 = 0,9942
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Рис. 58. Приклад побудови лінії тренда на графіку 

 
4. 1. 9. Типове контрольне завдання 

За допомогою табличного процесора MS Excel зробити наступні 
маніпуляції з наведеною нижче таблицею: 

Наявність і рух основних коштів 

Найменування 
Код 
групи 

основних 
засобів 

Залишок 
на 

початок 
року 

Надійшло Вибуло
Залишок 
на кінець 
року 

Інвента-
ризація 

Будинки 100 7011 1933 105   
Спорудження 100 405 85 0   
Передавальні 
пристрої 

200 112 12 0   

Машини й 
обладнання 

200 5030 1920 306   

Транспортні 
засоби 

200 506 108 34   

Інструмент 100 438 153 70   
Інші види 100 8251 358 601   
Разом х      

 
Залишок на кінець року = Залишок на початок року + Надійшло – 
Вибуло. 
Графові «Інвентаризація» розрахувати, використовуючи логічну 
функцію: якщо протягом року відбувалося вибуття основних засобів, 
то зробити інвентаризацію, у противному випадку – не проводити. 

1. Дані графи „Код групи основних засобів” увести з 
використанням команди Данные. Проверка. 

2. Залишок на кінець року, розрахований у таблиці в доларах, 
перерахувати в гривневий еквівалент, помістивши результат у нову 
графу. Увести значення курсу долара в комірку В14. 
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3. Вибрати основні засоби, залишок яких на початок року був 
менше 1000 й які не вибували цього року. Результат помістити в 
окрему область робочого аркуша. 

4. Відсортувати дані таблиці по зростанню коду групи основних 
засобів й убуванню залишку на кінець року. 

5. Створити зведену таблицю для розрахунку залишків на 
початок і кінець року по кожному коді групи основних засобів. 

6. Оформити таблицю за зразком. 
7. Змінити накреслення шрифту заголовка. 
8. Шапку таблиці оформити за допомогою заливання. 
9. Побудувати гістограму, що показує залишки на початок і 

кінець року. Показати легенду й дати назва графікові. 
 

4. 2. ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
РОБОТА ЗІ СПИСКАМИ (БАЗАМИ ДАНИХ) 

Список – певним чином сформований на робочому аркуші Excel 
масив даних зі стовпчиками й рядками. Список може 
використовуватися як база даних, у якій рядки виступають як записи, 
а стовпчики є полями. Перший рядок списку при цьому містить назви 
стовпчиків. Кожний запис повинен містити повний опис конкретного 
елемента. Кількість полів у кожному записі – однакова. Кожне поле в 
записі може бути об'єктом пошуку або сортування. 

Для ведення великих списків, що постійно поповнюються, для 
зручності їхнього заповнення, а також для організації пошуку даних за 
яким-небудь критерієм в Excel використовуються форми (маски 
даних), у яких відображаються значення тільки одного запису. 

Створення списку (бази даних) 
На аркуші не слід поміщати більше одного списку. Деякі 

функції обробки списків, наприклад фільтри, не дозволяють 
обробляти кілька списків одночасно. 

Між списком і іншими даними аркуша необхідно залишити, 
щонайменше, один порожній рядок і один порожній стовпчик. Це 
дозволяє Microsoft Excel швидше виявити й виділити список при 
виконанні сортування, накладенні фільтра або вставці підсумкових 
значень, що обчислюються автоматично. 

У списку не повинно бути порожніх рядків і стовпчиків. Це 
спрощує ідентифікацію й виділення списку. 

Список повинен бути організований так, щоб у всіх рядках в 
однакових стовпчиках перебували однотипні дані. 

Перед даними в комірці не слід уводити зайві пробіли, тому що 
вони впливають на сортування. 

Для створення списку за допомогою форми (маски введення): 
1. Сформуйте заголовний рядок списку. У кожному стовпчику 

цього рядка введіть назву відповідного поля запису. 
2. Клацніть на кожній з комірок заголовного рядка й виберіть 

команду Данные, Форма. 
3. У діалоговому вікні, що містить поля, назва й кількість яких 

відповідає створеним заголовкам стовпчиків, введіть дані в кожне 
поле. Ширина полів відповідає самому широкому стовпчику 
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заголовка. Для переходу між полями можна користуватися 
покажчиком миші, або клавішами [Тab] – для переходу вниз і 
[Shift+Tab] – для переходу нагору. 

4.Натисніть кнопку [Добавить] для розташування значень 
даного запису в список і введіть наступний запис. Для завершення 
процесу введення даних натисніть кнопку [Закрыть].  

Пошук записів у списку 
Для того щоб у великій таблиці знайти записи, що 

задовольняють деякій умові: 
1. Встановіть курсор у будь-яку комірку списку й виберіть 

команду Данные, Форма. 
2. Натисніть кнопку [Критерии]. 
3. Введіть критерії пошуку в одне або кілька полів запису. Так, 

для пошуку всіх прізвищ, що починаються на букву А, досить у поле 
прізвища набрати А. Для пошуку записів з величиною окладу, 
більшої 500000, у поле окладу варто ввести ]500000. 

4. Натискайте кнопки [Назад] и [Далее], або кнопки смуги 
прокручування для пошуку записів, що відповідають установленому 
критерію. 

Для завдання нового критерію пошуку натисніть кнопку 
[Очистить]. 

Редагування записів за допомогою форми 
Для виправлення значень (але не формул) у будь-якому полі 

запису: 
1. Встановіть курсор у будь-яку комірку списку й виберіть 

команду Данные, Форма. 
2. Знайдіть необхідний запис за допомогою кнопок [Назад] и 

[Далее]. 
3. Відредагуйте запис. 
4. Натисніть кнопку [Закрыть]. 
Видалення записів за допомогою форми 
Для видалення запису: 
1. Встановіть курсор у будь-яку комірку списку й виберіть 

команду Данные, Форма. 
2. Знайдіть необхідний запис і натисніть кнопку [Удалить]. 
3. Підтвердите видалення нажавши [ОК]. 
4. Натисніть кнопку [Закрыть]. 
Додавання записів 
При використанні діалогового вікна команди Форма знову 

створювані записи заносяться в кінець списку. Для додавання 
запису усередину списку: 

1. Встановіть курсор у рядок, перед якою буде вставлений новий 
рядок. 

2. Виберіть команду Вставка, Строка і введіть у неї відповідні 
значення. 

Функції для роботи зі списками 
Бібліотека Excel містить тринадцять вбудованих функцій 

списків (баз даних), що дозволяють отримати інформацію зі списку 
або зробити в ньому необхідні обчислення. При цьому деякі із цих 
функцій відповідають уже відомим Excel-Функціям таблиці 
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(наприклад, БДСУММ(Список; Поле; Критерий поиска), БСЧЕТ( 
Список; Поле; Критерий поиска), ДМАКС(Список; Поле; Критерий 
поиска) і ін.), але є більше гнучкими, тому що в них можна вказувати 
певні критерії. 

У всіх функціях обслуговування баз даних перший параметр 
являє собою посилання на діапазон списку, другий параметр – 
посилання на адресу, ім'я або вміст комірки з назвою стовпчика в 
списку, до даних якого застосовується дана функція, останній 
параметр являє собою посилання на критерії пошуку. 

Excel обчислює результат функції для значень із позначеного 
стовпчика списку, перебираючи при цьому тільки ті записи, які 
відповідають критерію пошуку. Якщо область критеріїв складається 
із заголовного рядка й порожнього рядка критеріїв пошуку, тобто не 
має елементів і тому не представляє ніяких обмежень, то 
обробляються всі записи списку. 

Для зручності роботи з функціями баз даних варто заздалегідь 
присвоїти імена діапазонам комірок, що містять дані списку 
(включаючи заголовний рядок) і область критеріїв. 

Розрахункові формули, що містять функції баз даних, доцільніше 
вводити в комірки з тої області робочого аркуша, що не буде надалі 
заважати доповненню й розширенню списку. 

Таблиці автоматичної підстановки даних 
Таблиці підстановки даних при роботі зі списками 

використовуються для автоматичної підстановки в область критеріїв 
певних значень списку. 

Для цього формується спеціальна таблиця даних (у будь-якому 
вільному місці робочого аркуша, книги й т.д.), у яку включаються ті 
значення списку, по яких потрібно зробити розрахунки за допомогою 
функцій баз даних. 

1. Або в окремий стовпчик, або в окремий рядок введіть список 
значень, які варто підставляти в комірку введення з області критеріїв. 

2. Якщо значення розташовані в стовпчику, то введіть формулу в 
комірку, розташовану на один рядок вище й на одну комірку правіше 
першого значення. Правіше першої формули введіть інші формули. 
Якщо значення розташовані в рядку, то введіть формулу в комірку, 
розташовану на один стовпчик лівіше й на один рядок нижче першого 
значення. У тім же стовпчику, але нижче наберіть інші формули. 

 Формула 1 Формула 2 ... 
Значення 1 
Значення 2 

... 
Значення N 

Область результатів підстановки 

 
 Значення 1 Значення 2 ... 

Формула 1 
Формула 2 

... 
Область результатів підстановки 

3. Виділіть діапазон комірок, що містять формули й значення 
підстановки. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 199

4. Виберіть команду Данные, Таблица подстановки. 
5. Якщо таблиця підстановки даних орієнтована по стовпчиках 

(значення підстановки розташовані в рядку), то в поле 
Подставлять значения по столбцам в введіть посилання на 
комірку уведення з області критеріїв. Якщо ж таблиця підстановки 
даних орієнтована по рядках (значення підстановки розташовані в 
стовпчику), то посилання на комірку уведення вводяться в поле 
Подставлять значения по строкам в. 

6. Результат виконання команди підстановки буде поміщений в 
комірки, розташовані або правіше комірок з формулами, або під 
комірками з формулами. 

У деяких випадках таблиця підстановки може містити відразу дві 
таблиці даних, і в рядку, і в стовпчику. При цьому формула в таблиці 
підстановки може бути записана тільки одна – вище стовпчика зі 
значеннями й лівіше рядка зі значеннями. При виконанні команди 
Таблица подстановки варто вказати відразу дві комірки введення з 
області критеріїв для підстановки значень по рядках і для 
підстановки значень по стовпчиках. 

ЗАВДАННЯ 1 
1. Створіть наступну таблицю: 
 A B C D 
1 Дата Витрата Сума Одержувач 
2 01.06.99 Накладні витрати 600 ЗАТ БИН 
3 02.06.99 Накладні витрати 321 ТОО Надія 
4 04.06.99 Матеріали 16 000 АТ Престиж 
5 05.06.99 Зарплата 2 000 Васильєва М.Ф.
6 05.06.99 Зарплата 2 540 Козаків С.С. 
7 05.06.99 Зарплата 1890 Іванов И.И. 
8 30.06.99 Накладні витрати 1 000 АТ ИНВЕСТ 
9 04.07.99 Накладні витрати 600 ЗАТ БИН 

10 04.07.99 Накладні витрати 440 ТОО Надія 
11 04.07.99 Матеріали 13 200 АТ Оргсинтез 
12 05.07.99 Зарплата 2 000 Васильєва М.Ф.
13 05.07.99 Зарплата 2 540 Козаків С.С. 
14 05.07.99 Зарплата 1 890 Іванов И.И. 
15 31.07.99 Накладні витрати 1 000 АТ ИНВЕСТ 
16 04.08.99 Накладні витрати 600 ЗАТ БИН 
17 05.08.99 Зарплата 2 000 Васильєва М.Ф.
18 05.08.99 Зарплата 2 540 Козаків С.С. 
19 05.08.99 Зарплата 1 890 Іванов И.И. 
20 04.09.99 Накладні витрати 311 ОО Надія 
21 05.09.99 Зарплата 2 000 Васильєва М.Ф.
22 05.09.99 Зарплата 2 540 Козаків С.С. 
23 05.09.99 Зарплата 1 890 Іванов И.И. 
2. Використовуючи форму даних, додайте в список дані об АТ 

Престиж: „30.06.97, Матеріали, $800, АТ Престиж”. 
3. Використовуючи форму даних, перегляньте інформацію про 

Казакова й змініть суму витрат за 05.09.99 на 2800. 
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4. Використовуючи форму даних, перегляньте всі дані списку про 
витрати на матеріали, що перевищують 12000. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть нову книгу, збережіть її з ім’ям Лабораторна 9. У ній 

створіть таблицю за зразком, виконавши необхідне форматування. 
2. Виділіть таблицю, включаючи й назви стовпчиків. 
3. Виконайте команду Данные, Форма, Добавить. 
4. Заповніть поля даними: „30.06.97, Матеріали, 800, АТ 

Престиж”. 
5. Натисніть кнопку [Закрыть], перевірте – запис додався! 

Зніміть виділення, клацнувши один раз лівою кнопкою „миші” по 
порожньому місту. 

6. Виділивши таблицю, виконайте команду Данные, Форма, 
Критерии. 

7. Введіть прізвище „Козаків”, дату „05.09.99”, натискайте 
кнопку [Далее], доти поки не з’явиться запис, що відповідає введеним 
даним. 

8. Введіть у графу сума: 2800. Перевірте – сума змінилась. 
9. Виділивши таблицю, виконайте команду Данные, Форма, 

Критерии. 
10. У графу сума, уведіть „]12000”, щоб переглянути всі записи, 

що задовольняють заданій умові, натискайте на кнопку [Далее]. 
11. Збережіть аркуш із ім’ям Витрати. 

ЗАВДАННЯ 2 
1. Використовуючи дані аркуша Витрати по кожній витраті 

підбийте підсумок по полю Сума. 
2. Обчисліть загальну суму для Накладних витрат. 
3. Підрахуйте, кількість виданих зарплат.  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте аркуш Витрати, скопіюйте його на новий аркуш. 
2. На новому аркуші виділіть таблицю, виконайте команду 

Данные, Итоги, виберіть „витрати” у При каждом изменении в, 
„сума” в Операция, поставте „галочку” у „витрата” і „сума”; у 
Добавить итоги по, поставте „галочку” у Заменить текущие итоги и 
Итоги под данными, клацніть ОК. 

3. Збережіть аркуш із ім’ям Підсумки. 
4. Перейдіть на аркуш Витрати, в комірку А26 введіть „Усього 

накладних витрат”. 
5. В комірку С26 введіть формулу розрахунку суми, 

використовуючи Мастер функции БДСУММ: 
=БДСУММ(A1:D24;C1;B1:B2) (категорія „Работа с базой данных”) 

6. В комірку А28 введіть „Кількість виданих зарплат”. 
7. В комірку F1 введіть (або скопіюйте В1) „Витрата”. 
8. В комірку F2 введіть (або скопіюйте В5) „Зарплата”. 
9. В комірку С28 введіть формулу розрахунку суми, 

використовуючи функцію БСЧЕТ:=БСЧЕТ(A1:D24;C1;F1:F2) 
(категорія „Работа с базой данных”). 

9. Збережіть аркуш. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 201

ЗАВДАННЯ 3 
Використовуючи функції роботи з базами даних, визначте: 
1. Максимальну витрату. 
2. Мінімальну витрату. 
3. Середню витрату. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Відкрийте аркуш Витрати. 
2. В комірку А30 введіть „Максимальна витрата”. 
3. В комірку С30 введіть формулу розрахунку, використовуючи 

Мастер функции: =ДМАКС(A1:D24;C1;C1:C24) (категорія „Работа с 
базой данных”). 

4. В комірку А32 введіть „Мінімальна витрата”. 
5. В комірку С32 введіть формулу розрахунку, використовуючи 

Мастер функции:  
=ДМИН(A1:D24;C1;C1:C24) (категорія „Работа с базой 

данных”). 
6. В комірку А34 введіть «Середня сума витрати». 
7. В комірку С34 введіть формулу розрахунку, використовуючи 

Мастер функции: 
=ДСРЗНАЧ(A1:D24;C1;C1:C24) (категорія „Работа с базой 

данных”) 
8. Збережіть аркуш 

ЗАВДАННЯ 4 
Створіть на новому робочому аркуші зведену таблицю, що 

дозволяє відобразити суму витрат, пов’язаних з кожним одержувачем.  
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Відкрийте новий аркуш у книзі Витрати. 
2. Виконайте команду верхнього меню Данные, Сводная 

таблица, далі користуючись вказівками Мастером сводных таблиц, 
виконайте наступне: 

Крок 1 – натисніть Далее; 
Крок 2 – виділіть таблицю разом із шапкою на попередній 

сторінці Витрати, натисніть Далее; 
Крок 3 – натисніть Готово. 
3. Помістите в область рядків значення поля Одержувач, а в 

область стовпчиків – значення поля Витрата, в область даних 
потрібно помістити поле Сума. 

4. Збережіть аркуша з ім’ям Зведена таблиця. 
ЗАВДАННЯ 5 

Створіть зведену таблицю, що дозволяє відобразити в один 
стовпчик суму витрат, пов’язаних з кожним одержувачем, 
передбачивши можливість фільтрації по полю Витрата. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. На новому аркуші для створення нової зведеної таблиці 

проробіть аналогічні попередньому завданню кроки Мастера сводных 
таблиц. 

2. Поле Витрата в цьому випадку потрібно помістити в область 
сторінок, а поле Одержувач – в область рядків, поле Сума – в область 
даних. 

3. Збережіть аркуш з ім’ям Фільтрування. 
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4. 3. ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Для визначення дати створення документа табличного 
процесора Microsoft Excel необхідно застосувати наступний шлях 
у меню: „Файл” – „Свойства” – 

a) „Общие”; 
b) „Документ”; 
c) „Статистика”; 
d) „Состав”. 

2. В електронних таблицях виділена група комірок D2:E3. 
Скільки комірок входить у цю групу? 

a) 6; 
b) 4; 
c) 5; 
d) 3. 

3. Результатом обчислень у комірці С1 

 
буде число: 

a) 8; 
b) 12; 
c) 16; 
d) 20. 

4. Для визначення автора документа табличного процесора 
Microsoft Excel необхідно застосувати наступний шлях у меню: 
„Файл” – „Свойства” – 

a) „Общие”; 
b) „Документ”; 
c) „Статистика”; 
d) „Состав”. 

5. В електронних таблицях виділена група комірок D2:Е4. 
Скільки комірок входить у цю групу? 

a) 6; 
b) 4; 
c) 5; 
d) 3. 
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6. Результатом обчислень у комірці С1 

 
буде число: 

a) 8; 
b) 12; 
c) 10; 
d) 20. 

7. В електронних таблицях виділена група комірок D1:E3. 
Скільки комірок входить у цю групу? 

a) 6; 
b) 4; 
c) 5; 
d) 3. 

8. Результатом обчислення у комірці С1 

 
буде число: 

a) 8; 
b) 12; 
c) 16; 
d) 20. 

9. Для зміни стандартної довідкової інформації документа 
табличного процесора Microsoft Excel необхідно застосувати 
наступний шлях у меню: „Файл” – „Свойства” – 

a) „Прочие”; 
b) „Документ”; 
c) „Статистика”; 
d) „Состав”. 
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10. В електронних таблицях виділена група комірок B3:D6. 
Скільки комірок входить у цю групу? 

a) 6; 
b) 4; 
c) 12; 
d) 3. 

11. Microsoft Excel це: 
a) текстовий редактор; 
b) графічний редактор; 
c) редактор таблиць; 
d) Internet-оглядач. 

12. Команда „майстер діаграм” перебуває в пункті меню: 
a) файл; 
b) правка; 
c) вставка; 
d) сервіс. 

13. Додати комірку можна за допомогою: 
a) меню вставка; 
b) клацання правої клавіші миші; 
c) меню правка; 
d) всі варіанти. 

14. Помістити таблицю в буфер обміну без видалення можна за 
допомогою команди: 
a) копіювати ; 
b) вирізати ; 
c) виділити; 
d) вставити . 

15. Логічна функція „ЯКЩО” перебуває в меню: 
a) вставка  функція; 
b) формат  функція; 
с) правка  функція; 
d) вид функція. 

16. Промаркувати стовпчик комірок можна за допомогою 
комбінації клавіш: 
a) [Ctrl + ↓]; 
b) [Caps Lock +↓]; 
c) [Shift + ↓]; 
d) [Alt + ↓]. 

17. Відновити вилучені дані можна за допомогою комбінації 
клавіш: 

a) [Ctrl + Z]; 
b) [Shift + Z]; 
c) [Shift + Del]; 
d) [Alt + Z]. 

18. Для зведення числа в ступінь використовується клавіша: 
a) [$]; 
b) [*]; 
c) [/]; 
d) [^]. 
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19. Введенню формули в комірку повинно передувати натискання 
клавіші: 

a) [=]; 
b) [Enter]; 
c) [/]; 
d) [~]. 

20. Для встановлення інформаційного зв'язку використовується 
клавіша: 

a) [#]; 
b) [!]; 
c) [?]; 
d) [%]. 

 

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  
З ТЕМИ: «ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР MS EXCEL» 

Варіанти відповідіНомер питання
a b c d 

1.  +    
2.  +    
3.     + 
4.   +   
5.   +   
6.    +  
7.     + 
8.   +   
9.     + 
10.    +  
11.    +  
12.    +  
13.  + +   
14.  +    
15.  +    
16.    +  
17.  +    
18.     + 
19.  +    
20.   +   

4. 4. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ПИТАНЬ З ТЕМИ „MS EXCEL” 

1. Що таке електронна таблиця (ЕТ) і яке її призначення? Як 
позначаються стовпчики і рядки в ЕТ? Як змінити ширину стовпчика 
в ЕТ? Які типи даних опрацьовують ЕТ? Яка структура ЕТ? 

2. Яке призначення програми Excel? Яке розширення має файл 
книги електронної таблиці?  
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3. Як змінити висоту рядка? Як вибрати (виокремити) комірку? З 
чого складається робоча книга? Як ввести у комірку дані? Як 
відредагувати дані в комірці? 

4. Наведіть приклади даних числового і текстового типу? Як 
виокремити в ЕТ потрібну комірку? Як відредагувати дані в комірці? 

5. Від чого залежить відображення чисел в ЕТ? Яке призначення 
формул в ЕТ? Що зображено в комірці після введення в неї формули? 
Як побачити формулу? 

6. Для чого використовують текстові дані в ЕТ? Як відобразити 
числа з символом грошової одиниці? Як побачити формулу у одній 
комірці, формули у всій ЕТ? Які засоби автозаповнення таблиці ви 
знаєте? 

7. Яке призначення клавіші [F2] в ЕТ? Як виконати копіювання 
формули? Як задати режим ручного керування обчисленнями? Як 
задати чи змінити деякий формат відображення чисел? Як вимкнути 
режим відображення сітки? 

8. Як розграфити таблицю? Як задати колір коміркам і колір 
шрифту? Які ви знаєте формати числових даних? Як захистити 
комірки від змін у них? 

9. Що таке копіювання формул? В чому суть автоматичного 
переобчислення в ЕТ? Як заповнити стовпчик зростаючою 
послідовністю чисел? 

10. Що відбувається під час копіювання формули в ЕТ? Які 
основні прийоми автоматизації обчислень в ЕТ? Яке призначення 
формул в ЕТ? Що таке копіювання формул?  

11. Які є категорії стандартних функцій? Як комірці надати ім'я? 
Що таке діапазон комірок? Як скопіювати формулу з деякої комірки в 
діапазон-стовпчик? 

12. Як виокремити діапазон? Опишіть пріоритети виконання 
операцій у виразах. Як вставити рядок у таблицю? 

13. Як працює команда Підсумки даних? Як скопіювати формулу 
з деякої комірки в рядок? Як вилучити стовпчик чи рядок з таблиці? 

14. Яке призначення приміток і як їх вставляти? Як виконати 
пошук потрібних даних в таблиці?  

15. Як користуватися командою Автофільтр? Наведіть приклади 
статистичних функцій. Яке призначення кнопки [Автосума]? 

16. Як забрати чи показати деталі у підсумковій таблиці? Як 
скопіювати таблицю на іншу сторінку? Які математичні функції є в 
ЕТ? 

17. Як заповнити стовпчик числами, що утворюють арифметичну 
прогресію? Як відцентрувати заголовок таблиці відносно стовпчиків? 
Як задати режим відображення формул?  

18. Як створити список користувача? Як заховати стовпчик? Як 
заповнити стовпчик чи рядок елементами списку користувача? 

19. Яким символом відокремлюють аргументи у функціях? Як 
реалізуються розгалуження в ЕТ? Як обчислити суму чисел у 
стовпчику? 

20. Який загальний вигляд має функція ЯКЩО? Які ви знаєте 
логічні функції? 
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21. Що таке абсолютна і змішана адреси комірки? Як скопіювати 
таблицю на іншу сторінку? Яка різниця між відносними і 
абсолютними адресами комірок? 

22. Як ввести дату в комірку? Який розділювач можна 
використовувати у списках аргументів функції? 

23. Яку стандартну функцію заміняє кнопка [Автосума]? Як 
виокремити несуміжні діапазони комірок? В чому полягає метод 
підбору параметра? 

24. Як перейти на іншу сторінку? Як перейменувати сторінку? Як 
очистити весь стовпчик?  

25. Яке призначення діаграм? Які є типи діаграм? Які є види 
кругової діаграми? Які осі мають діаграми? З яких елементів 
складається діаграма? 

26. Як отримати на екрані назву елемента діаграми? Які дії 
визначені над елементами діаграми? Як розмальовувати елемент 
діаграми? Яке призначення Майстра діаграм? Як виокремити 
несуміжні діапазони даних? 

27. Як працює Майстер діаграм? Як вилучити діаграму зі 
сторінки? Для чого використовують кругові діаграми? Як підписати 
осі діаграми? Для чого використовують точкові (X-Y) діаграми? Як 
зробити зміни в діаграмі? 

28. Як увімкнути панель інструментів Діаграма? Для чого 
використовують стовпчикові діаграми? Яке призначення панелі 
інструментів Діаграма? Які є різновиди стовпчикових діаграм? Як 
перемістити діаграму у потрібне місце? 

29. Як скопіювати діаграму на іншу сторінку? Як розтягнути 
діаграму? Як відформатувати заголовок діаграми? Як повернути 
діаграму? Як змінити тип діаграми? 

4. 5. ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ 
Завдання 1 з теми: “Розв'язання задачі економічного 
характеру засобами електронних таблиць Excel” 
Данні про відхилення собівартості продукції за місяць 
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1    В П Ф ВГ=В*(Ф-П) ВП=Ф/П*100 
2         
… … … … … … … … … 
 Разом   Σ Σ Σ Σ Σ 
Для виконання завдання потрібно: 
1. Створити БД у середовищі Excel згідно з заданою таблицею. 

Перед її заповненням задати умови перевірки даних, що вводяться. 
2. Провести сортування за трьома полями. Дані підібрати так, 

щоб сортування за кількома полями мало сенс. 
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3. Підбити підсумки за групами записів із співпадаючими 
значеннями полів. 

4. Здійснити пошук інформації в таблиці як в базі даних, задаючи 
критерії відбору за кількома полями. При цьому використовувати 
команди Автофильтр і Расширенный фильтр. Підібрати дані, 
характерні для раціональної сфери використання кожної з команд. 

 5. Виконати різні операції з базою даних, використовуючи 
команду Форма, ознайомившись з засобами ведення БД за допомогою 
форми. 

6. Спрогнозувати тенденцію зміни якого-небудь економічного 
показника, використовуючи засоби побудови лінії тренда. 

Структура таблиці може змінюватися студентом у відповідності до його 
розуміння економічної сутності таблиці (можна додавати чи вилучати окремі 
стовпчики), але в межах теми таблиці. Дані підбираються самостійно так, щоб 
на них можна було показати доцільність виконання кожного завдання. 

Результати виконання кожного пункту завдання слід розмістити 
на окремому аркуші Excel. Для цього треба: 

1. Побудувати БД, встановити перевірку даних, що вводяться, і 
заповнити даними на аркуші Аркуш1. 

2. Двічі клацнути на імені аркуша Аркуші і ввести нове ім’я 
Перевірка. 

3. Виділити увесь аркуш Перевірка, клацнувши у його лівому 
верхньому кутку (на перетині назв стовпчиків і рядків). 

4. Скопіювати увесь аркуш в буфер, клацнувши на кнопці 
[Копировать], що розташована на стандартній панелі інструментів. 

5. Перейти на аркуш Аркуш2 і перейменувати його на 
Сортування. 

6. Вставити з буфера скопійований в п. 4 аркуш, клацнувши на 
кнопці [Вставить]. 

7. Виконати друге завдання. 
8. Повторити п. п. 3 – 7 для виконання пунктів 3 – 6 завдання . 
 

Завдання 2 з теми: „Використання функцій обробки  дати й часу” 
Використовуючи функції ЧАС й МИНУТЫ в четвертому 

стовпчику, перевести час руху поїздів у хвилини. 
Під таблицею, використовуючи функції МИН і МАКС, указати 

найбільший і найменший час знаходження в шляху. 
РОЗКЛАД РУХУ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ 

Відправлення з 
Люботина 

Прибуття в 
Харків 

Час у 
дорозі 

Час у 
хвилинах 

4:25  5:47  1:22  82  
5:25  6:54  1:29  89  
6:25  7:37  1:12  72  
7:25  8:40  1:15  75  
8:25  9:38  1:13  73  
9:25  10:57  1:32  92  
16:25  17:53  1:28  88  
20:35  21:30  0:55  55  
22:25  23:50  1:25  85  

Мінімальний час у дорозі:      55 Максимальний час у дорозі:     92 
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Завдання 3 з теми: „Математичні функції” 
Використовуючи функцію СУММПРОИЗВ, у третій таблиці 

підрахувати кількість каротину, вітамінів С, В1 й В2 у запропоновані в 
другій таблиці салатах. Побудувати графічне відображення 
результатів у вигляді об'ємної гістограми. 

ЗМІСТ ДЕЯКИХ ВІТАМІНІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
(У МГ НА 100 Г  ПРОДУКТУ) 

№ Назва Каротин В1 В2 С 
1 Баклажани 0,20 0,04 0,05 14,2 
2 Горошок зелений 1,00 0,84 0,19 35,0 
3 Капуста 0,00 0,05 0,04 24,0 
4 Картопля 0,00 0,07 0,04 7,5 
5 Лук 0,02 0,04 0,03 8,4 
6 Морква 7,20 0,05 0,05 4,0 
7 Огірки свіжі 0,00 0,03 0,04 4,7 
8 Перець солодкий 0,13 0,03 0,04 77,2 
9 Петрушка, зелень 8,40 0,00 0,00 126,0 
10 Буряк 0,01 0,02 0,04 8,0 
11 Томати свіжі 1,70 0,05 0,03 34,0 
12 Кріп, зелень 0,00 0,00 0,00 111,0 
13 Шпинат 0,00 3,70 0,08 37,0 

 
№ Салат 1 Салат 2 Салат 3 

1   300,00 
2   100,00 
3  200,00  
4  100,00  
5 50,00 50,00 100,00 
6  200,00  
7 200,00   
8 100,00   
9 50,00  50,00 
10  100,00  
11 200,00   
12 25,00  25,00 
13   80,00 

 
Підсумкова таблиця по вітамінах 

Назва Каротин В1 В2 С 
Салат 1 7,74 0,21 0,20 249,55 
Салат 2 14,42 0,31 0,28 75,70 
Салат 3 5,82 3,96 0,43 206,35 
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Задача 4 з теми: „Використання умовного оператора” 
У відомості нарахування зарплатні є прізвища шести-восьми 

працівників, які мають одну з трьох категорій: 1, 2, 3, Денна тарифна 
ставка залежить від категорії так: 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=
=
=

=
1категорія_якщо,8

2категорія_якщо,10
3категорія_якщо,12

Ставка  

Протягом місяця працівники зайняті різну кількість днів. Треба 
ввести кількість відпрацьованих днів і нарахувати зарплатню 
працівникам, якщо відрахування (податки тощо) становлять 21% від 
нарахувань. Скласти бухгалтерську відомість. 

 
Задача 5 з теми: “Використання зведених таблиць” (4 бали) 

Побудуйте базу даних , зробіть її дослідження з використанням 
зведених таблиць та діаграми.  

Аналіз прибутку фірми 
Фірма володіє мережею з 10 супермаркетів. Дані, що повинні 

оброблятися інформаційною системою фірми для аналізу її роботи: 
∗ назва супермаркету,  
∗ прибуток по промислових товарах, 
∗ прибуток по продовольчих товарах. 
Відомості по прибутку доповнюються щомісяця протягом року. 
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РРООЗЗДДІІЛЛ  55..  
ССИИССТТЕЕММАА  УУППРРААВВЛЛІІННННЯЯ  ББААЗЗААММИИ  ДДААННИИХХ  

MMIICCRROOSSOOFFTT  AACCCCEESSSS  

5. 1. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 
 

СТВОРЕННЯ І ЗАПОВНЕННЯ БАЗИ ДАНИХ 
Об'єкти бази даних 

База даних – це сукупність структурованих взаємозалежних 
даних, призначена для забезпечення інформаційних запитів у 
визначеній предметній області.  

СУБД Access дозволяє керувати всією інформацією з одного 
файлу бази даних, що містить всі об'єкти бази даних. Об'єкти – це 
компоненти, що використовуються для збереження і представлення 
даних. 

Таблиця – це об'єкт, що використовується для збереження 
даних. Кожна таблиця містить у собі інформацію про об'єкт 
визначеного типу.  
 
Ім’я таблиці: 

Первинний 
ключ: 

Зовнішній 
ключ: Первинний 

ключ: 

Поле (стовпець) 
таблиці: 

Код Відділ Телефон Код 
співробітника 

14 Фінанси 35-14-90 4 
15 Торговий 35-18-76 3 
16 Керування 35-24-78 2 

Відділи 

Код 
співробітника Фамілія Им’я 

2 Степанова Ірина 
3 Луговий Іван 
4 Міронова Тетяна 

Запис (рядок) 
таблиці: 

 
Таблиця містить поля (стовпчики), у яких зберігаються різного 

роду дані, і записи (рядки). Для зв'язування відомостей, що 
зберігаються в різних таблицях, кожна таблиця бази даних повинна 
містити поля чи набір полів, що однозначно визначають кожен запис. 
Таке поле чи набір полів називають первинним (головним) ключем. 
Первинний ключ не допускає невизначених значень і завжди повинен 
мати унікальний індекс. Первинний ключ використовується для 
зв'язування таблиці з зовнішніми (вторинними) ключами в інших 
таблицях. У Microsoft Access можна виділити три типи ключових 
полів: счетчик, простой ключ і составной.  

Форма – це об'єкт, призначений в основному для введення 
даних, відображення їх на екрані чи керування роботою додатка.  

Запит – це об'єкт, що дозволяє користувачу одержати потрібні 
дані з однієї чи декількох таблиць.  

Звіт – це об'єкт, призначений для створення документа, що 
згодом може бути роздрукований чи включений у документ іншого 
додатка.  

Режими роботи 
В Access розрізняються наступні основні режими роботи: 
• Таблица – режим роботи з таблицею;  
• Запрос – режим роботи з запитами;  
• Форма – режим роботи з формами;  



РОЗДІЛ 5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MICROSOFT ACCESS 

 212 

• Отчет – режим роботи зі звітами.  
У кожному з названих режимів є підрежими: Просмотр, 

Конструктор і Создать. Наприклад, у режимі Таблица – Просмотр 
можна переглянути вміст таблиці, ввести і відредагувати дані. У 
режимі Таблица – Конструктор можна переглянути і змінити 
структуру таблиці. У режимі Таблица – Создать можна створити нову 
таблицю.  

Створення і видалення таблиць 
Щоб включити в базу даних нові відомості, її варто розширити. 

В одних випадках досить додати запис чи поле в існуючу таблицю, в 
інших необхідно створити нову таблицю. У Access існує кілька 
способів створення таблиць. Можна виконати кроки Майстра, 
скористатися Конструктором чи внести назви полів у порожній 
бланк таблиці.  

Заповнення і редагування таблиць у режимі Таблица 
Після створення таблиць потрібно внести в них дані. Можна 

вводити дані безпосередньо в таблицю чи створити Автоформу 
(Вставка, Автоформа).  

Access завжди пропонує зберегти створені об'єкти чи зміни, 
зроблені в них перед їх закриттям.  

Переміщатися по таблиці під час заповнення можна за 
допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі [←],[↑], [→], [↓], клавіш 
[Tab], [Enter] і клавіш миші. Під час редагування даних можна 
змінювати висоту рядків і ширину стовпчиків таблиці. 

Завершення роботи 
Для завершення роботи з базою даних її потрібно закрити.  
Якщо в базі даних були зроблені який-небудь зміни, з'явиться 

питання про збереження. Варто підтвердити збереження змін.  

СТВОРЕННЯ ЗАПИТІВ 
Запити і фільтри 

Запит на вибірку містить умови відбору даних і повертає 
вибірку, що відповідає зазначеним умовам, без зміни даних, що 
повертається. У Microsoft Access існує також поняття фільтра, що у 
свою чергу є набором умов, що дозволяють відбирати підмножину 
записів чи сортувати їх. Подібність між запитами на вибірку і 
фільтрами полягає в тім, що й у тих і в інших виробляється витяг 
підмножини записів з базової  таблиці чи запиту. Однак між ними 
існують розходження, які потрібно розуміти, щоб правильно зробити 
вибір, у якому випадку використовувати запит, а в якому – фільтр.  

Основні відмінності запитів і фільтрів полягають у 
наступному.  

• Фільтри не дозволяють в одному рядку відображати дані з 
декількох таблиць, тобто поєднувати таблиці.  

• Фільтри не дають можливості вказувати поля, що повинні 
відображатися в результуючому наборі записів, вони завжди 
відображають усі поля базової таблиці.  

• Фільтри не можуть бути збережені як окремий об'єкт у 
вікні бази даних (вони зберігаються тільки у виді запиту).  
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• Фільтри не дозволяють обчислювати суми, середні 
значення, підраховувати кількість записів і знаходити інші підсумкові 
значення.  

Запити можуть використовуватися тільки з закритою таблицею 
чи запитом. Фільтри звичайно застосовуються при роботі в режимі 
Формы чи в режимі Таблицы для перегляду чи зміни підмножини 
записів. Запит можна використовувати:  

• для перегляду підмножини записів таблиці без 
попереднього відкриття цієї таблиці чи форми;  

• для того щоб об'єднати у виді однієї таблиці на екрані дані 
з декількох таблиць;  

• для перегляду окремих полів таблиці;  
• для виконання обчислень над значеннями полів.  
Одним із найпотужніших засобів сучасних систем управління 

базами даних є запити, які дозволяють користувачам "ставити 
запитання" базам даних. Результати запиту можуть бути надруковані 
чи виведені на екран. За допомогою запиту можна також виконати 
деякі дії з даними таблиці (таблиць) та узагальнити ці дані. 

Запити можуть використовуватися як джерела інформації для 
форм та звітів. У цих випадках в запиті використовуються дані з 
кількох таблиць. Access виконує запит кожного разу, коли 
відкривається форма або звіт, тому інформація, що відображена на 
екрані, завжди "свіжа". 

При виконанні в Access звичайного запиту (запиту на вибірку, 
який просто вибирає потрібні дані), результати відображаються у 
формі динамічного набору, який має такий самий вигляд, як і таблиця, 
але фактично є динамічним набором записів, базованих на структурі 
запиту. Записів у динамічному наборі фактично не існує, тому коли 
цей набір закривається, записи зникають (дані, на яких базований 
набір, звичайно, залишаються в початкових таблицях). Запит можна 
зберегти, але при цьому одержані при його виконанні дані не 
зберігаються. При збереженні запитів зберігається тільки їх структура. 
Динамічний набір в Access містить живі дані, а не статичну копію 
даних первинних таблиць. Тому при модифікації даних у записах 
динамічного набору запиту модифікуються і записи в первинних 
таблицях. Дані в динамічному наборі можна змінювати так, як і в 
таблиці: пересувати і ховати стовпчики, змінювати висоту рядків і 
ширину стовпчиків. 

Створити запити в Access можна вручну або за допомогою 
майстра запитів. Майстер запитів Access містить спеціальні 
інструменти, які використовуються для розв'язку досить складних 
задач (наприклад, для пошуку записів, які повторюються, або 
перегляду даних запита). Але для виконання простих щоденних 
операцій, які вимагають простих запитів, можна відкрити запит, 
додати поле, вставити умову, виконати запит. Щоб створити запит 
вручну, треба виконати: 

Вікно конструктора запиту призначене для створення нового 
запиту. В ньому можна додавати таблиці, що використовуються в 
запиті, вибрати з таблиць окремі поля, визначити умови, яким мають 
задовольняти відібрані записи, вибрати порядок сортування, сховати 
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поле таблиці і т.ін. Створивши запит, його можна виконати, зберегти і 
надрукувати результати виконання. Відкривши вікно запиту, можна 
приступити до розробки нового запиту; її треба розпочати з додавання 
таблиць, з яких вибираються дані. Для цього необхідно в діалоговому 
вікні Добавление таблицы вибрати ту таблицю, або таблиці, які мають 
використовуватися в запиті. Кількість таблиць, що використовуються 
в запиті, необмежена. Крім таблиць, в запиті можуть 
використовуватися інші запити. При створенні запитів із декількома 
таблицями треба призначити загальне поле, яке зв'язує таблиці, 
пересуванням його з вікна однієї таблиці у вікно іншої. Запити, що 
використовують декілька таблиць, називають реляційними. Відкрити 
діалогове вікно Добавление таблицы можна, натиснувши на кнопці 
[Добавить таблицу] панелі інструментів або вибравши команду 
Запрос, Добавить таблицу. Додавши таблицю (таблиці) і/або запит 
(запити), закрити діалогове вікно Добавление таблицы. 

Запити можна зберігати так, як і інші об'єкти Access. Коли вікно 
перегляду результатів запиту активне, треба вибрати команду Файл, 
Сохранить або натиснути на кнопку [Сохранить] панелі 
інструментів. Якщо запит зберігається вперше, з'являється діалогове 
вікно, в якому треба вказати ім'я запиту. Для друкування результатів 
запиту треба виконати запит на відображення динамічного набору, 
потім виконати команду Файл, Печать або натиснути кнопку 
[Печать] панелі інструментів. У діалоговому вікні Печать, яке 
з'явиться, треба встановити необхідні параметри і натиснути [ОК]. 

Access використовує мову бази даних SQL (Structured Query 
Language – структурована мова запитів) для створення запитів. 
Незважаючи на те, що запит розробляється візуально у вікні 
конструктора запиту, при збереженні запиту Access транслює цей 
візуальний проект в оператор SQL, який і виконується при запуску 
запиту. Оператор SQL, який відповідає даному запиту, можна 
побачити у вікні конструктора запиту, якщо вибрати команду Вид, 
Режим SQL. 

MS Access дозволяє виконувати наступні типи запитів: QBE-
запити (QBE – Query By Example – Запити за зразком): 

• запит на вибірку; 
• перехресний запит; 
• запит на створення таблиці; 
• запит на відновлення; 
• запит на додавання записів; 
• запит на видалення записів. 
Кожний з цих типів вказується в меню Запит після виводу на 

екран вікна Запрос у режимі Конструктора. У деяких випадках MS 
Access виводить на екран діалогове вікно безпосередньо перед 
початком запиту, в інших же – змінює список полів бланка запиту так, 
щоб можна було задати необхідні дії. Після збереження запиту MS 
Access використовує спеціальні позначення у вікні бази даних, що 
показують тип запиту. 
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Запит на вибірку 
Запит на вибірку є самим розповсюдженим типом запиту. Даний 

запит визначає, які записи чи поля з однієї чи декількох таблиць 
будуть відображені при його виконанні. 

Запит з параметром (параметричний запит) 
Як правило, запити з параметром створюються в тих випадках, 

коли передбачається виконувати цей запит багаторазово, змінюючи 
лише умови відбору. На відміну від запиту на вибірку, де для кожної 
умови добору створюється свій запит і всі ці запити зберігаються в 
БД, параметричний запит дозволяє створити і зберігати один єдиний 
запит і вводити умову відбору (значення параметра) при запуску 
цього запиту, щоразу одержуючи новий результат. Як параметр може 
бути будь-який текст, зміст якого визначає значення даних, що будуть 
виведені в запиті. Значення параметра задається в спеціальному 
діалоговому вікні. У випадку, коли значення виведених даних 
повинне бути більше чи менше значення параметра, що вказується у 
полі Условие отбора бланка запиту перед параметром, поміщеним у 
квадратні дужки ставиться відповідний знак. Можна також 
створювати запит з декількома параметрами, що зв'язуються один з 
одним логічними операціями И та ЧИ. У момент запуску запиту на 
виконання MS Access відобразить на екрані діалогове вікно для 
кожного з параметрів.  

Поля, що обчислюються, в запитах 
Запит можна використовувати для виконання розрахунків і 

підведення підсумків з вихідних таблиць. Для створення полів, що 
обчислюються, використовуються математичні і строкові оператори. 
При цьому Access перевіряє синтаксис вираження й автоматично 
вставляє наступні символи: 

• квадратні дужки ([...]), у них містяться імена елементів 
керування; 

• знаки номерів (#), у них містяться розпізнані дати; 
• лапки (""), у них міститься текст, що не містить пробілів чи 

знаків пунктуації. 
Поле, вміст якого, є результатом розрахунку по змісту інших 

полів, називається полем, що обчислюється. Поле, що обчислюється, 
існує тільки в результуючій таблиці. Загальний формат поля, що 
обчислюється, виглядає так: Ім'я поля, що обчислюється, Вираз для 
створення поля, що обчислюється. 

Підсумкові запити 
Запити дозволяють робити підсумкові обчислення. Для цих 

цілей у Access передбачені статистичні функції SQL. Статистичну 
функцію задають у рядку Групповая операция бланка запитів, що 
з'являється при виконанні команди Вид, Групповые операции. 
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Функція 
SQL 

Дія 

Sum Підсумовування значень визначеного поля 
Avg Обчислення середнього значення даних визначеного поля
Min Обчислення мінімального значення поля 
Max Обчислення максимального значення поля 
Count Обчислення кількості записів, відібраних запитом за 

умовою 
First Визначається перше значення в зазначеному полі записів, 

відібраних запитом 
Last Визначається останнє значення в зазначеному полі 

записів, відібраних запитом 
StDev Обчислюється стандартне відхилення значень даного 

поля, для всіх записів, відібраних запитом 
Var Обчислюється варіація значень даного поля для всіх 

записів, відібраних запитом 
Перехресний запит 

Перехресний запит застосовується в тому випадку, якщо 
необхідно об'єднати дані у форматі рядків-стовпчиків. Як заголовки 
для стовпчиків при проектуванні таких запитів можна вказати 
значення деяких  полів чи виразів. 

Запит на створення таблиці 
Даний тип запитів варто застосовувати, наприклад, для 

архівування старих блоків даних  чи збереження резервних копій 
таблиць. 

Запит на відновлення 
Використовуючи цей тип запиту, можна змінити в базовій 

таблиці групу блоків даних, відібрану на основі визначених критеріїв: 
Запит на додавання записів 

За допомогою цього типу запиту блоки даних однієї таблиці (усі 
чи відібрані запитом) можна помістити в кінець іншої таблиці. 

Запит на видалення записів 
За допомогою даного типу запиту можна видалити з базової 

таблиці групу блоків даних, відібраних за визначеними критеріями. 
При цьому варто ретельно проаналізувати критерії відбору, оскільки 
цю операцію не можна скасувати. 

Створення звіту 
Використовуючи базу даних, можна роздрукувати будь-яку 

таблицю, запит чи форму. Однак результати друкування не будуть 
виглядати професійно, тому що ці інструменти не призначені для 
друкування. За допомогою звіту можна одержати результати у 
високоякісному варіанті. У Access звіт являє собою форму 
спеціального типу, призначену для виводу на друк. Але на відміну від 
форм звіти не призначені для виводу у вікні, а призначені тільки для 
друку, тобто створюють не екранні, а друковані документи. 

При створенні звіту Access завжди оперує тільки з однією 
єдиною таблицею чи запитом. Якщо необхідно об'єднати інформацію 
з декількох таблиць і (чи) запитів в одному звіті, то колись варто 
зібрати бажані дані в новому запиті. 
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РОЗРОБКА ІНФОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ І СТВОРЕННЯ 
СТРУКТУРИ РЕЛЯЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ 

Таблиці бази даних бувають двох основних видів – плоскі і 
реляційні. Ці два спеціальних терміни пояснюють те, як зберігається 
інформація в таблицях бази даних.  

У плоскій системі (називаної також плоским файлом) усі дані 
об'єднані в одній таблиці. Телефонна книга – яскравий тому приклад. 
Прізвища, адреси і номери телефонів (дані) зібрані в одному місці 
(базі даних). Тут можливо деяке дублювання інформації, наприклад, 
якщо в когось три домашніх номери телефону, то його прізвище й 
адреса повторюються в довіднику тричі. 

У реляційній (зв'язаній) системі (чи реляційній базі даних) 
дані організовані так, щоб вони займали якнайменше місця, і 
досягається це за рахунок відмовлення від дублювання даних. У 
випадку телефонного довідника одна таблиця може містити прізвище 
абонента і його адреса, а інші – номера телефонів. 

Можна відзначити наступні достоїнства і недоліки плоских 
файлів і реляційних баз даних. 

Плоскі системи легко створювати і керувати ними. Вони гарні 
для таких простих речей, як списки поштових адрес, телефонні  
довідники чи описи колекції відеокасет. Плоскі системи – це просте 
рішення для простих проблем. 

Реляційні системи виявляють усі свої переваги при рішенні 
складних проблем у бізнесі, наприклад, коли потрібно вести облік 
рахунків, чи накладних доходів-витрат. Якщо необхідно вирішити 
нескладну проблему, наприклад зберігати список поштових  адрес чи 
базу даних членів якоїсь організації, то реляційний підхід надасть вам 
можливостей для цього більш ніж досить. 

Сполучним елементом у такій удосконаленій технології є так 
називане ключове (чи сполучне) поле. Дані такого поля зв'язують 
відповідні записи з різних таблиць подібно тому, як корінець 
квитанції про сплату зв'язаний із плівкою, зданої вами для 
проявлення. Щоб одержати плівку, ви пред'являєте корінець 
квитанції, на якій зазначений її номер. 

При визначенні зв'язку ключ в одній таблиці містить посилання 
на конкретні записи в іншій таблиці. Ключ, на який мається 
посилання в іншій таблиці, називають зовнішнім ключем. Поле 
зовнішнього ключа визначає спосіб зв'язування таблиць. Уміст поля 
зовнішнього ключа (тип даних і розмір) повинне збігатися з умістом 
ключового полю. Ці поля також можуть мати однакові імена. 

У таблицях дані можуть бути зв'язані між собою відношенням. 
У загальному виді відносини позначаються в такий спосіб: 

B
)x(G
)x(FA  , 

де F(x) – це вид зв'язку А с В; G(x) – це вид зв'язку В с А. 
Зв'язки можуть бути одиничними (U – унарними) і множинними N. 

1. Відношення «один-до-одного» B
U
UA  (1:1). 
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 Відношення «один-до-одного» створюється в тому випадку, 
коли два поля, що зв'язуються є ключовими чи мають унікальні 
індекси (при цьому введення в індексоване поле повторюваних 
значень стає неможливим. Для ключових полів унікальний індекс 
створюється автоматично). Приклад: одному табельному номеру може 
відповідати тільки одна людина. 

2. Відношення «один-до-багатьох» B
N
UA   (1:N). 

У відношенні «один-до-багатьох» головною таблицею є 
таблиця, що містить первинний ключ і складає частину «один» у 
цьому відношенні. Таблиця з боку «багато» є підлеглою таблицею. 
Сполучне поле (чи поля) у ній з таким же типом  інформації, як у 
первинному ключі головної таблиці, є полем зовнішнього ключа. 
Приклад: університет один, а кафедр у ньому багато. 

3. Відношення «багато-до-одного»   B
U
NA   (N:1). 

Такий зв'язок прямо протилежний зв'язки «один-до-багатьох». У 
цьому випадку багато дітей можуть мати одних батьків. 

4. Відношення «багато-до-багатьох»  B
M
NA   (N:М). 

Зв'язок з відношенням «багато-до-багатьох» фактично 
представляє два зв'язка з відношенням «один-до-багатьох» через 
третю таблицю, ключ якої складається, принаймні, із двох полів, що є 
полями зовнішнього ключа в двох інших таблицях. У цьому випадку 
множина усіх викладачів університету читають усі предмети, що 
вивчаються в університеті. Причому, один викладач може читати 
кілька предметів, і декілька викладачів можуть читати один предмет, 
тільки різним групам.  

Найбільш розповсюдженими є зв'язки «один-до-багатьох» і 
«один-до-одного».  

На схемі даних загальні поля з'єднані лініями зв'язку. З однієї 
сторони ця лінія завжди маркірується знаком «1» (одинарною 
стрілкою), з іншого боку – або знаком «1» (одинарною стрілкою) – 
зв'язок «один-до-одного», або літерою «М» («N») (подвійною 
стрілкою) – зв'язок «один-до-багатьох». Зрозуміло, що якщо 
зв'язуються ключові поля, те це завжди зв'язок «один-до-одного», а 
якщо ключове поле зв'язане з неключовим, те це зв'язок «один-до-
багатьох». За допомогою олівця і паперу розкреслюють зв'язки між 
таблицями. На рис.59 показаний приклад взаємозв'язку між групою 
таблиць, що входять у базу даних компанії, що займається 
трансляцією супутникових телевізійних каналів. Ключові поля 
таблиць у ній виділені напівжирним шрифтом. Таке креслення 
називається схемою даних. 
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КЛІЄНТИ  ПІДПИСКА    РОЗРАХУНКИ 
З КЛІЄНТАМИ 

номер 
контракту 

 1                  1 номер 
контракту 

 1   черговий номер 

прізвище  пакет 
підписки 

 М           М     номер контракту 

ім'я  взаєморозра-
хунки 

 СКЛАД 
ПАКЕТІВ 

 залишок на 
рахунку 

по батькові         1 пакет 
підписки 

 надійшло на 
рахунок 

адреса    ОРТ  дата надходжень 
телефон    НТВ  підстава 

зарахування 
електронна 
пошта 

   КРТ  списання з 
рахунка 

      дата списання  
Рис. 59. Схема зв'язків між таблицями 

Зміст створення реляційних зв'язків між таблицями 
складається, з одного боку, у захисті даних, а з іншого боку – в 
автоматизації внесення змін відразу в кілька таблиць при змінах в 
одній таблиці. 

СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ФОРМ 
Форми ACCESS дозволяють створювати користувальницький 

інтерфейс для таблиць бази даних. Хоча для виконання тих же самих 
функцій можна використовувати режим таблиці, форми надають 
переваги для демонстрації даних в упорядкованому і привабливому 
виді. 

Форма являє собою деякий електронний бланк, у якому є поля 
для введення даних. У формі можна: кожне поле розмістити в точно 
заданому місці, вибрати для нього колір і заливання; поміщати поля, 
що обчислюються; OLE-об’єкти. Набагато простіше працювати з 
великими текстами поля типу MEMO у текстовому вікні зі смугами 
прокручування. 

Форма будується на основі Access-таблиці чи запиту. При 
кожнім відкритті збереженої форми оновлюються дані запиту, на 
основі якого створюється форма. Завдяки цьому вміст форми завжди 
відповідає інформації в таблицях і запитах. 

Форми можуть бути виведені на екран у трьох видах: режим 
Конструктора, режим Формы і режим Таблицы. Для переходу з 
одного режиму в іншій використовуються команди меню  Вид  чи 
кнопка [Вид] панелі інструментів. 

Microsoft Access надає швидкий спосіб створення форми на 
основі таблиці з використанням Мастера форм. Він задає 
користувачу питання про структуру й оформлення форми. 
Результатом діалогу користувача і Мастера форм є «готова до 
роботи» форма. 

Форми для зв'язаних таблиць 
У таких формах можна одночасно відобразити інформацію з 

двох (чи більш) зв'язаних таблиць. Крім того, така форма дозволяє 
виконати редагування даних, що містяться в обох таблицях. 
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У результаті створення цієї форми на екрані виводяться тільки ті 
записи підлеглої таблиці, що зв'язані з поточним записом вихідної 
(головної) таблиці: 

Підлегла форма – це форма, що знаходиться усередині іншої 
форми. Первинна форма називається головною формою, а форма 
усередині форми називається підлеглою формою. Комбінацію 
«форма/підлегла форма» часто називають також ієрархічною  
формою чи комбінацією «батьківської» і «дочірньої» форм. 

Підлегла форма зручна для отримання даних з таблиць чи 
запитів, зв'язаних з відношенням «один-до-багатьох».  

Головна форма і підлегла форма в цьому типі форм зв'язані 
таким чином, що в підлеглій формі виводяться тільки ті записи, що 
зв'язані з поточним записом у головній формі.  

При використанні форми з підлеглою формою для введення 
нових записів поточний запис у головній формі зберігається при вході 
в підлеглу форму. Це гарантує, що записи з таблиці на стороні 
«багато» будуть мати зв'язаний запис у таблиці на стороні «один». Це 
також автоматично зберігає кожен запис, що додається, в підлеглу 
форму. 

Підлегла форма може бути виведена в режимі таблиці, чи вона 
може бути виведена як проста чи стрічкова форма. Головна форма 
може бути виведена тільки як проста форма. Для розгляду прикладів 
різних типів підлеглих форм натисніть відповідну кнопку. 

Головна форма може містити будь-яке число підлеглих форм, 
якщо кожна підлегла форма міститься в головній формі. Також є 
можливість створювати підлеглі форми двох рівнів вкладеності. Це 
означає, що можна мати підлеглу форму всередині головної форми, а 
іншу підлеглу форму всередині цієї підлеглої форми. Наприклад, 
можна мати головну форму, в якій виводяться дані про клієнтів, 
підлеглу форму, що виводить дані про замовлення й іншу підлеглу 
форму, що відображає те, що замовлено. 

Для перегляду записів головної форми використовуються 
кнопки перегляду в нижній частині вікна. Вище його виводиться 
рядок для перегляду записів підлеглої форми, що представлені у виді 
таблиці. 

При створенні форми і підлеглої форми, що базуються на 
таблицях, зв'язаних відношенням «один-до-багатьох», головна форма 
представляє сторону «один» відносини, а підлегла форма представляє 
сторону «багато». Головна форма синхронізується з підлеглою 
формою таким чином, що в підлеглій формі виводяться тільки записи, 
зв'язані з записом у головній формі. Якщо підлегла форма 
створюється за допомогою  майстра чи шляхом переміщення форми 
чи таблиці за допомогою миші з вікна бази даних в іншу форму, 
головна форма автоматично синхронізується з підлеглою формою при 
дотриманні двох наступних умов: 

Обрані таблиці зв'язані відношенням, представленим у вікні 
Схема данных. Звичайно це відношення «один-до-багатьох». При 
виборі запиту чи запитів форма і підлегла форма автоматично 
синхронізуються, якщо цим умовам задовольняють базові таблиці 
запиту чи запитів. Наприклад, запит, що базується на одній таблиці, 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 221

можна використовувати для обчислення значення поля. Якщо ця 
базова таблиця правильно зв'язана з іншою базовою таблицею чи 
запитом, форма і підлегла форма синхронізуються автоматично. 

Головна форма базується на таблиці з ключем, а підлегла форма 
базується на таблиці, що містить поле з тим же ім'ям, що і ключове 
поле, і з тим же сумісним типом даних. Наприклад, якщо ключове 
поле головної форми має тип «Счетчик», а у властивості Размер поля 
заданий розмір Длинное целое, те відповідне поле в підлеглій формі 
повинне мати тип Числовой і зазначений у властивості Размер поля 
розмір Длинное целое. Якщо обраний запит чи запити, то задовольняти 
цим умовам повинні базові таблиці для запиту чи запитів. 

Для зв'язування головної і підлеглої форми використовуються 
властивості елемента керування підлеглої форми Основные поля  і 
Подчиненные поля. Якщо за якимось причинами форма і підлегла 
форма не зв'язані, користувач має можливість визначити ці 
властивості прямо. 

Існує ряд способів підвищення швидкодії форм. Поряд із 
приведеними нижче порадами користувач має можливість перевірити 
форми у власній базі даних за допомогою аналізатора швидкодії. Для 
одержання додаткових зведень про використання аналізатора 
швидкодії натисніть відповідну кнопку. 

Створення елементів форми 
B формах, крім інформації з БД, можна відображати і додаткову 

інформацію. Вікно форми може містити наступні елементи: підпис, 
поля, поля зі списком, списки, вимикачі, перемикачі, прапорці і 
кнопки. Крім того, форму можна доповнити ілюстрацією (чи 
малюнком, діаграмою), текстом і лініями різного типу. Для створення 
форм також може бути використана можливість зміни накреслення, 
стилю і вирівнювання даних, що відображаються в полях, а також 
кольору символів, фону і границі (панель інструментів Формат, 
Форма). Створення елементів вікна здійснюється в режимі 
Конструктора. 

Існує три основних типи елементів керування: приєднані, вільні, 
що обчислюються. 

Приєднані елементи керування – елементи, зв'язані з полем 
таблиці. При введенні значення в приєднаний елемент керування поле 
таблиці в поточному записі автоматично обновлюється. Більшість 
елементів керування, у тому числі об'єкти OLE, можна приєднати до 
поля. Найчастіше приєднані елементи керування містять дані 
текстового типу, а також дати, числа, логічні дані (Да/Нет), малюнки і 
поля MEMO.  

Вільні елементи керування зберігають уведену величину, не 
обновляючи при цьому поля таблиці. Їх можна використовувати для 
відображення: тексту; значень, що повинні бути передані макросам; 
ліній і прямокутників. Крім того, їх можна використовувати для 
збереження об'єктів OLE (наприклад, малюнків), що розташовані не в 
таблиці, а в самій формі. 

Вільні елементи керування називають також перемінними чи 
перемінними пам'яті. 
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Елементи керування, що обчислюються, створюють на основі 
виражень, наприклад, чи функцій формул. Оскільки вони не 
приєднані до полів таблиці, вони не обновляють зміст полів таблиці. 
Цей елемент керування дозволяє робити необхідні обчислення, 
використовуючи дані полів таблиці, з наступним відображенням у 
формі. 

СТВОРЕННЯ СКЛАДНИХ ЗВІТІВ 
ACCESS пропонує кілька способів створення звітів. Найбільш 

простим з них є використання засобів автоматичного створення звіту. 
Автоматично створюваний на основі таблиці чи запиту звіт 
називається автоотчетом. ACCESS дозволяє автоматично 
створювати звіти двох форматів: у стовпчик і стрічковий.  

Редагування структури звіту виконують у режимі 
Конструктора (режим запускається кнопкою [Конструктор] у вікні 
База данных). Прийоми редагування ті ж, що і для форм. Елементи 
керування в даному випадку виконують функції елементів 
оформлення, оскільки друкований звіт не інтерактивний об'єкт. 
Розміщення елементів керування виконують за допомогою Панели 
элементов (Вид, Панель элементов), що по складу практично не 
відрізняється від Панели элементов форми. Важливою особливістю 
звітів є наявність засобу для вставки в область верхнього чи нижнього 
колонтитула поточного номера сторінки і повної кількості сторінок. 
Цю операцію виконують за допомогою діалогового вікна Номера 
страниц  (Вставка, Номера страниц). 

Мастер отчетов дозволяє підготувати наступні типи звітів: 
• звіт, що містить інформацію, розташовану в один стовпчик чи у 
виді таблиці; 

• звіт з угрупованням і обчисленням підсумкових величин; 
• поштові наклейки. 

 

5. 1. 1. Лабораторна робота № 20 
Створення і заповнення бази даних 

ЗАВДАННЯ 1 
Створення бази даних. 

1. Створіть нову базу даних. 
2. Створіть таблицю бази даних. 
3. Визначте поля таблиці відповідно до табл. 15. 
4. Збережіть створену таблицю. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення нової бази даних: 

■ завантажте Access, у вікні, що з'явилося, виберіть пункт 
Новая база даних; 

■ у вікні Файл новой базы данных задайте ім'я вашої бази 
(пункт Имя файла) і виберіть папку (пункт Папка), де ваша 
база даних буде знаходитися. За замовчуванням Access 
пропонує вам ім'я бази dbl, а тип файлу – Бази даних Access, 
Ім'я задайте Викладачі, а тип файлу залишіть колишнім, тому 
що інші типи файлів потрібні в спеціальних випадках; 
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■ клацніть по кнопці [Создать]. 
Таблиця 15 

Таблиця даних Викладачі 
Ім'я поля Тип даних Розмір поля 

Код викладача Счетчик  
Прізвище Текстовый 15 
Ім’я Текстовый 15 
По батькові Текстовый 15 
Дата народження Дата/время Краткий формат даты 
Посада Текстовый 9 
Дисципліна Текстовый 11 
Телефон Текстовый 9 
Зарплата Денежный  

 
2. Для створення таблиці бази даних: 

■ у вікні бази даних виберіть пункт Таблицы, а потім клацніть 
по кнопці [Создать]; 

■ у вікні Новая таблица виберіть пункт Конструктор і 
клацніть по кнопці [ОК]. У результаті зроблених операцій 
відкривається вікно таблиці в режимі конструктора (рис. 60), 
у якому варто визначити поля таблиці. 

 
Рис. 60. Вікно таблиці в режимі конструктора – у цьому режимі 

вводяться імена і типи полів таблиці 
3. Для визначення полів таблиці: 
■ введіть у рядок стовпчика Имя поля ім'я першого поля Код 

викладача; 
■ у рядку стовпчика Тип данных клацніть по кнопці списку і 

виберіть тип даних Счетчик. Поля вкладки Общие залишіть 
такими, як пропонує Access. 

Примітка. Заповнення рядка в стовпчику «Описание» необов'язкове і 
звичайно використовується для внесення додаткових відомостей про поле. 

Для визначення всіх інших полів таблиці бази даних Викладачі 
відповідно до табл. 15 виконайте дії, аналогічні наведеним вище. 
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Увага! Зверніть увагу на вкладку Общие в нижній частині екрана. Радимо 
змінити дані в пункті Размер поля, а інші пункти залишити за замовчуванням 
(їхні функції розглянемо далі). Наприклад, для текстового типу даних Access 
пропонує за замовчуванням довжину 50 символів. Але навряд чи поле 
«Прізвище» буде містити більш 15 символів, хоча краще точно підрахувати, 
скільки символів у самому довгому прізвищі. Не бійтеся помилитися – надалі 
можна скорегувати довжину поля. Для числового типу Access пропонує Длинное 
целое, але ваші дані можуть бути або невеликі цілі числа (у діапазоні від -32768 до 
32767) – тоді треба вибрати Целое, або дробові числа – тоді треба вибрати 
плавающей точкой. Для вибору необхідного параметра треба клацнути по полю, а 
потім натиснути кнопку списку, що з'явилася, і вибрати необхідні дані. У 
результаті ваша таблиця буде мати більш компактний вид, а обсяг бази даних 
зменшиться. 

 
4. Для збереження таблиці: 

■ виберіть пункт меню Файл, Сохранить; 
■ у діалоговому вікні Сохранение введіть ім'я таблиці 

Викладачі, 
■ клацніть по кнопці [ОК]. 

 
Примітка. У результаті натискання на кнопку [ОК] Access запропонує вам 

задати ключове поле (поле первинного ключа), тобто поле, що однозначно 
ідентифікує кожен запис. Для однотабличної бази даних це не настільки 
актуально, як для багатотабличної, тому клацніть по кнопці [Нет]. 

 
■ Закрийте вікно таблиці. 
 

ЗАВДАННЯ 2. 
Заповнення бази даних. 

1. Введіть обмеження на дані, що вводяться в поле «Посада»; 
повинні вводитися тільки слова Професор, Доцент чи Асистент. 

2. Задайте текст повідомлення про помилку, що буде з'являтися на 
екрані при введенні неправильних даних у поле «Посада». 

3. Задайте значення за замовчуванням для поля «Посада» у виді 
слова Доцент. 

4. Введіть обмеження на дані в поле [Код]; ці дані не повинні 
повторюватися. 

5. Заповніть таблицю даними відповідно до табл. 16 і перевірте 
реакцію системи на введення неправильних даних у поле 
«Посада». 

6. Змініть ширину кожного полю таблиці відповідно до ширини 
даних. 

7. Зробіть пошук у таблиці викладача Миронова. 
8. Додайте в таблицю ще один запис. 
9. Зробіть заміну даних: змініть заробітну плату асистенту 

Сергєєвій з 450 гр. на 470гр. 
10. Зробіть сортування даних у поле «Рік народження» за спаданням. 
11. Зробіть фільтрацію даних по полях «Посада» і «Дисципліна». 
12. Перегляньте створену таблицю, як вона буде виглядати на 

аркуші папера при друкуванні. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 225

Таблиця 16 
Код Прізвище Ім’я По батькові Дата 

народж.
Посада Дисципліна Телефон Зарплата

1 Істомін Ремир Євгенович 23.10.54 Доцент Інформатика 110-44-68 890  гр. 
2 Миронов Павло Юрійович 25.07.40 Професор Економіка 312-21-40 1200 гр. 
3 Гришин Євген Сергійович 05.12.67 Доцент Математика 260-23-65 760 гр. 
4 Сергєєва Ольга Іванівна 12.02.72 Асистент Математика 234-85-69 450 гр. 
5 Ємець Тетяна Іванівна 16.02.51 Доцент Економіка 166-75-33 890 гр. 
6 Игнатьева Тетяна Павлівна 30.05.66 Доцент Інформатика 210-36-98 890 гр. 
7 Миронов Олексій Миколайович 30.07.48 Доцент Фізика 166-75-33 890 гр. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Для завдання умови на значення для даних, що вводяться: 
■ ввійдіть у режим Конструктор для проектованої таблиці. 

Якщо ви знаходитеся у вікні бази даних, то виберіть вкладку 

Таблицы і клацніть по кнопці [Конструктор]. Якщо ви 
знаходитеся в режимі таблиці, то клацніть по кнопці на 
панелі інструментів чи виконайте команду Вид, 
Конструктор; 

■ у верхній частині вікна клацніть по полю «Посада»; 
■ у нижній частині вікна клацніть по рядку параметра Условие 

на значение; 
■ клацніть по кнопці  для визначення умов на значення за 

допомогою Построителя выражений; 
■ у вікні, що з'явилося, напишіть слово Професор, потім 

клацніть по кнопці  (ця кнопка виконує функцію ЧИ), 
напишіть Доцент, знову клацніть по цій же кнопці, напишіть 
Асистент і клацніть по кнопці [ОК]. У такий спосіб ви ввели 
умову, за якої в поле «Посада» можуть вводитися тільки 
зазначені значення. 

2. У рядку Сообщение об ошибке введіть пропозицію "Такої 
посади немає, правильно введіть дані". 

3. У рядку Значение по умолчанию введіть слово "Доцент". 
4. Введіть обмеження на дані в поле «Код викладача». Тут 

обмеження треба вводити не зовсім звичайним способом. 
Справа в тім, що коди викладачів не повинні повторюватися, а 
також повинна бути забезпечена можливість їхньої зміни (через 
останню умову в цьому полі не можна використовувати тип 
даних Счетчик, у якому дані не повторюються). Для виконання 
другої умови довелося задати в поле «Код викладача» тип даних 
Числовой, а для виконання першої умови зробіть наступне: 
■ у верхній частині вікна клацніть по полю „Код викладача”; 
■ клацніть по рядку параметра Индексированное поле; 
Примітка. Індекс – це засіб Access, що прискорює пошук і сортування 

даних у таблиці. Ключевое поле (поле первинного ключа) таблиці індексується 
автоматично. Не допускається створення індексів для полів типу MEMO і 
Гиперссилка чи полів об'єктів OLE. Властивість Индексированное поле визначає 
індекс, створюваний по одному полю. Індексоване поле може містити як 
унікальні, так і повторювані значення. Допускається створення довільної 
кількості індексів. 
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■ виберіть у списку пункт Да (совпадения не допускаются); 
■ перейдіть у режим Таблица, клацнувши по кнопці  на 

панелі інструментів чи виконавши команду Вид, Режим 
таблицы. На питання про збереження таблиці клацніть по 
кнопці [Да]. 

5. Введіть дані в таблицю відповідно до табл. 2. Спробуйте в поле 
[Посада] будь-якого запису ввести слово Лаборант. Подивіться, 
що вийшло. На екрані повинне з'явитися повідомлення: "Такої 
посади немає, правильно введіть дані". Введіть правильне слово. 

6. Для зміни ширини кожного поля таблиці відповідно до ширини 
даних: 
■ клацніть у будь-якому рядку поля «Код викладача»; 
■ виконайте команду Формат, Ширина столбца; 
■ у вікні, що з'явилося, клацніть по кнопці [По ширине 

данных]. Ширина поля зміниться; 
■ виконайте цю операцію з іншими полями. 

7. Для пошуку в таблиці викладача Миронова: 
■ переведіть курсор у перший рядок поля «Прізвище»; 
■ виконайте команду Правка, Найти; 
■ у рядку параметра Образец, що з'явився, введіть Миронов; 
■ у рядку параметра Просмотр повинно бути слово ВСЕ 

(мається на увазі шукати по всіх записах); 
■ у рядку параметра Совпадение виберіть зі списку С любой 

частью поля; 
■ клацніть по кнопці [Найти]. Курсор перейде на другий запис 

і виділить слово Миронов; 
■ клацніть по кнопці [Найти далее]. Курсор перейде на 

сьомий запис і також виділить слово Миронов; 
■ клацніть по кнопці [Отмена] для виходу з режиму пошуку. 

8. Додайте в таблицю ще один запис. Для цього: 
■ виконайте команду Вставка, Новая запись. Можна також 

скористатися кнопкою  панелі інструментів 
Стандартная. 

■ заповнити всі поля запису даними, наприклад Кулькина 
Ірина Олексіївна, 10.12.69, асистент, Фізика, 441-56-98, 450 
грн. 

9. Для заміни заробітної плати асистенту Сергєєвій з 450 гр. на 470 
гр.: 
■ переведіть курсор у перший рядок поля [3арплата]; 
■ виконайте команду Правка, Заменить; 
■ у вікні, що з'явилося, у рядку Образец введіть 450 р.; 
■ у рядку Заменить на введіть 470. Зверніть увагу на інші 

опції – вам треба вести пошук по всіх записах даного поля; 
■ клацніть по кнопці [Найти далее]. Курсор перейде на 

четвертий запис, але тут не потрібно змінювати дані, тому 
знову клацніть по кнопці [Найти далее]. Курсор перейде на 
восьмий запис – це те, що нам треба; 

■ клацніть по кнопці [Заменить]. Дані будуть змінені; 
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Примітка. Щоб замінити відразу всі дані, треба скористатися кнопкою 
[3аменить все]. 

■ клацніть по кнопці [Отмена]. 
10. Для сортування даних у поле «Дата народження» за спаданням: 

■ клацніть по будь-якому запису полю «Дата народження»; 
■ клацніть по кнопці  на панелі керування чи виконайте 

команду Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию. 
Усі дані в таблиці будуть відсортовані відповідно до 
спадання значень у полі «Рік народження». 

11. Для фільтрації даних по полях «Посада» і «Дисципліна»: 
■ клацніть по запису Доцент у полі «Посада»; 

■ клацніть по кнопці  чи виконайте команду Записи, 
Фильтр, Фильтр по выделенному. У таблиці залишаться 
тільки записи про викладачів – доцентів; 

■ клацніть по запису Інформатика у полі «Дисципліна»; 
■ клацніть по кнопці  чи виконайте команду Записи, 

Фильтр, Фильтр по выделенному. У таблиці залишаться 
тільки записи про викладачів – доцентів кафедри 
інформатики; 

■ для скасування фільтрації клацніть по кнопці  на панелі 
інструментів чи виконайте команду Записи, Удалить 
фильтр. У таблиці з'являться всі дані. 

12. Для перегляду створеної таблиці: 
■ клацніть по кнопці чи виконайте команду Файл, 

Предварительный просмотр. Ви побачите таблицю нібито 
на аркуші паперу; 

■ закрийте вікно перегляду. 
Примітка. Якщо ви захочете змінити поля чи орієнтацію таблиці на 

аркуші паперу, виконайте команду Файл, Параметры страницы. У вікні, що 
відкрилося, можете змінювати зазначені параметри. 

Якщо у вас є принтер, то створену сторінку можете 
роздрукувати. 

 
ЗАВДАННЯ 3 

Введення і перегляд даних за допомогою форми. 
1. За допомогою Мастера форм створіть форму Склад 

викладачів (тип – форма в один стовпчик). 
2. Знайдіть запис про доцента Гришина, знаходячись у режимі 

форми. 
3. Змініть зарплату доценту Ємець з 890 р. на 900 р. 
4. Зробіть сортування даних у поле «Прізвище» за спаданням. 
5. Зробіть фільтрацію даних по полю «Посада». Змініть назву 

полю «Дисципліна» на «Потрібна дисципліна». 
6. Перегляньте форму, як вона буде виглядати на аркуші паперу. 
 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення форми Склад викладачів: 

■ натисніть кнопку [Форма] у вікні бази даних; 
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■ клацніть по кнопці [Создать]; 
■ у вікні, що з'явилося, виберіть (підведіть курсор миші і 

клацніть лівою кнопкою) пункт Мастер форм; 
■ клацніть по значку списку в нижній частині вікна; 
■ виберіть зі списку, що з'явився, таблицю Викладачі; 
■ клацніть по кнопці [ОК]; 
■ у вікні, що з'явилося, виберіть поля, що будуть присутні у 

формі. У даному прикладі присутніми будуть усі поля, тому 
клацніть по кнопці ; 

■ клацніть по кнопці [Далее]; 
■ у вікні, що з'явилося, вже обраний вид Форма в один 

столбец, тому клацніть по кнопці [Далее]; 
■ у вікні, що з'явилося, виберіть стиль оформлення. Для цього 

клацніть по словах, що позначають стилі, або переміщуйте 
виділення стрілками вгору чи вниз на клавіатурі. Після 
вибору стилю клацніть по кнопці [Далее]; 

■ у вікні, що з'явилося, задайте ім'я форми, набравши на 
клавіатурі параметр Склад викладачів. Інші параметри у 
вікні залишіть без змін; 

■ клацніть по кнопці [Готово]. Перед вами відкриється форма 
в один стовпчик. Стовпчик ліворуч – це назви полів, 
стовпчик праворуч – дані першого запису (у нижній частині 
вікна в рядку параметра Запис стоїть цифра "1"). Для 
переміщення по записах треба клацнути по кнопці  (до 
записів з більшими номерами) чи  (до записів з меншими 
номерами). Кнопка  – це перехід на перший запис, 
кнопка  – перехід на останній запис. 

2. Для пошуку викладача Миронова: 
■ переведіть курсор у перший рядок поля «Прізвище»; 
■ виконайте команду Правка, Найти; 
■ у вікні, що з'явилося, у рядку Образец введіть прізвище 

Миронов; 
■ у рядку параметра Просмотр повинно бути слово ВСЕ 

(мається на увазі шукати по всіх записах); 
■ у рядку параметра Совпадение виберіть зі списку параметр с 

любой частью поля; 
■ клацніть по кнопці [Найти]. Курсор перейде на другий запис 

і виділить слово Миронов; 
■ клацніть по кнопці [Найти далее]. Курсор перейде на 

сьомий запис і також виділить слово Миронов; 
■ клацніть по кнопці [Отмена] для виходу з режиму пошуку. 

3. Для заміни зарплати доценту Ємець з 890 гр. на 900 гр.: 
■ переведіть курсор у перший рядок поля «Зарплата»; 
■ виконайте команду Правка, Заменить; 
■ у вікні, що з'явилося, у рядку параметра Образец введіть 

890 гр.; 
■ у рядку параметра Заменить на введіть 900 гр. Зверніть 

увагу на інші опції – вам треба вести пошук по всіх записах 
даного поля; 
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■ клацніть по кнопці [Найти далее]. Курсор перейде на 
перший запис, але тут не потрібно змінювати дані, тому 
знову клацніть по кнопці [Найти далее]. Курсор перейде на 
п'ятий запис – це те, що нам треба; 

■ клацніть по кнопці [3аменить]. Дані будуть змінені; 
■ клацніть по кнопці [Отмена]. 

4. Для сортування даних у полі «Дата народження» за спаданням: 
■ клацніть по будь-якому запису поля «Дата народження»; 
■ клацніть по кнопці  на панелі керування чи виконайте 

команду Записи, Сортировка, Сортировка по убыванию. 
Усі дані в таблиці будуть відсортовані відповідно до 
спадання значень у полі «Дата народження». 

5. Для фільтрації даних по полю «Посада»: 
■ клацніть по запису Доцент в полі «Посада»; 
■ клацніть по кнопці  чи виконайте команду Записи, 

Фильтр, Фильтр по выделенному. У формі залишаться 
тільки записи про викладачів – доцентів; 

■ клацніть по запису Інформатика поля «Дисципліна»; 
■ клацніть по кнопці  чи виконайте команду Записи, 

Фильтр, Фильтр по выделенному. У формі залишаться 
тільки записи про викладачів – доцентів кафедри 
інформатики; 

■ для скасування фільтра клацніть по кнопці  на панелі 
інструментів чи виконайте команду Записи, Удалить 
фильтр. У таблиці з'являться всі дані. 

6. Змініть назву поля «Дисципліна» на «Потрібна дисципліна». Для 
цього: 
■ перейдіть у режим конструктора, клацнувши по кнопці  

на панелі інструментів чи виконавши команду Вид, 
Конструктор; 

■ клацніть правою кнопкою миші в полі «Дисципліна» (на 
назві поля – воно ліворуч, а рядок праворуч з ім'ям 
Дисципліна – це комірка для даних, властивості яких ми не 
будемо змінювати). У меню, що з’явилося виберіть пункт 
Свойства. На екрані відкриється вікно властивостей для 
назви поля «Дисципліна»; 

■ клацніть по рядку з ім'ям Подпись, тобто там, де знаходиться 
слово Дисципліна; 

■ зітріть слово "Дисципліна" і введіть "Потрібна дисципліна"; 
■ для перегляду результату перейдіть у режим форми, 

виконавши команду Вид, Режим формы. 
7. Для перегляду створеної форми: 

■ клацніть по кнопці  чи виконайте команду Файл, 
Предварительный просмотр. Ви побачите форму як би на 
аркуші паперу; 

■ закрийте вікно перегляду. 
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Примітка. Не дивуйтеся отриманому результату, тому що на аркуші 
помістилося кілька сторінок форми. Роздруковувати форму не будемо, тому що 
основне призначення подібної форми – зручне порядкове введення і перегляд 
даних, а не збереження даних у виді паперового документа. 
8. За допомогою майстра форм створіть форму якого-небудь іншого 
виду. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
1. Створіть порожню базу даних "Студенти";  
2. Створіть за допомогою "Майстра" таблицю "Список", що має 

наступну структуру: 
 – КодСтудента 
 – Фамилия 
 – Имя 
 – Отчество 
 – Факультет 
 – Курс 
 – Специализация;  

3. Виберіть: 
 – автоматичне визначення ключового поля; 
 – ввести дані безпосередньо в таблицю.  

4. Введіть наступні дані в таблицю "Список":  

 
5. Закріпіть перший стовпчик; 

 – змініть висоту рядка і ширину стовпчика таблиці; 
 – сховайте стовпчики Имя, Отчество;  

6. Створіть форму "Список" за допомогою Автоформы для 
таблиці "Список";  

7. Перегляньте дані таблиці "Список" у режимі Таблицы й у 
режимі Формы;  

8. Перегляньте значення і якщо потрібно виправте допущені 
помилки;  

9. Збережіть базу даних "Студенти".  
 

5. 1. 2. Лабораторна робота № 21 
Створення запитів 

ЗАВДАННЯ 1 
Формування запитів на вибірку. 

1. На основі таблиці Викладачі створіть простий запит на вибірку, у 
якому повинні відображатися прізвища, імена, по батькові 
викладачів і їхня посада. 

2. Дані запиту відсортуйте по посадах. 
3. Збережіть запит. 
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4. Створіть запит на вибірку з параметром, у якому повинні 
відображатися прізвища, імена, по батькові викладачів і 
дисципліни, які ними викладаються, а як параметр задайте 
прізвище викладача і виконайте цей запит для викладача 
Гришина. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення простого запиту: 

 у вікні бази даних натисніть кнопку [Запросы]; 
 у вікні, що відкрилося, клацніть по кнопці [Создать]; 
 з пунктів вікна «Новый запрос» виберіть Простой запрос і 
клацніть по кнопці [ОК]; 

 у вікні, що з'явилося, у рядку Таблицы/запросы виберіть 
таблица:Викладачі (якщо інших таблиць чи запитів не було 
створено, вона буде одна в списку, що відкривається,); 

 у вікні «Доступные поля» переведіть виділення на параметр 
Прізвище; 

 клацніть по кнопці . Слово Прізвище перейде у вікно 
«Выбранные поля»; 

 аналогічно у вікно «Выбранные поля» переведіть поля «Ім'я», 
«По-батькові», «Посада» (порядок важливий – у такому 
порядку дані і будуть виводитися); 

 клацніть по кнопці [Далее]; 
 у рядку параметра Задайте имя запросу введіть нове ім'я 
Посади викладачів; 

 клацніть по кнопці [Готово]. На екрані з'явиться таблиця з 
результатами запиту. 

2. Для сортування даних: 
 клацніть у будь-якому рядку поля «Посада»; 
 відсортуйте дані за спаданням. Для цього клацніть по кнопці 

 на панелі інструментів чи виконайте команду Записи, 
Сортировка, Сортировка по убыванию. 

3. Для збереження запиту: 

 клацніть по кнопці , чи виконайте команду Файл, 
Сохранить; 

 закрийте вікно запиту. 
4. Для створення запиту на вибірку з параметром: 

 створіть запит на вибірку для наступних полів таблиці 
Викладачі: «Прізвище», «Ім'я», «По батькові», «Дисципліна». 
 Запит створюйте аналогічно тому, як це робилося в п. 1; 

 задайте ім'я запиту Дисципліни, що викладаються; 
 клацніть по кнопці [Готово]. На екрані з'явиться таблиця з 
результатами запиту; 

 перейдіть у режим конструктора, клацнувши по кнопці , чи 
виконавши команду Вид, Конструктор; 

 у рядку параметра Условие отбора для поля «Прізвище» 
введіть фразу (дужки теж вводити): [Введіть прізвище 
викладача]; 
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 виконайте запит, клацнувши по кнопці  на панелі 
інструментів, чи виконавши команду Запрос, Запуск; 
Примітка. Вищеописаним способом запит виконується тільки в режимі 

конструктора. Для того щоб виконати запит з іншого режиму, треба відкрити 
вкладку Запросы, виділити необхідний запит і клацнути по кнопці [Открыть]. 

 у вікні, що з'явилося, введіть прізвище Гришин і клацніть по 
кнопці [ОК]. На екрані з'явиться таблиця з даними про 
викладача Гришина – його ім'я, по батькові і дисципліна, що 
ним викладається; 

 збережіть запит; 
 закрийте вікно запиту. 

 
ЗАВДАННЯ 2 

На основі таблиці Викладачі створіть звіт із групуванням 
даних по посадах. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
Для створення звіту: 

 натисніть кнопку [Отчеты] і клацніть по кнопці [Создать]; 
 у вікні, що відкрилося, виберіть пункт Мастер отчетов; 
 клацніть по значку списку, що розкривається, у нижній частині 
вікна; 

 виберіть зі списку, що з'явився, таблицю Викладачі; 
 клацніть по кнопці [ОК]. У вікні, що з'явилося, виберіть поля, 
що будуть присутні у формі. В. даному прикладі присутніми 
будуть усі поля з таблиці, тому клацніть по кнопці . 

 клацніть по кнопці [Далее]; 
 у вікні, що з'явилося, присутній перелік полів. Переведіть 
виділення на поле «Посада»; 

 клацніть по кнопці . У такий спосіб ви задаєте угруповання 
даних за посадою; 

 клацніть по кнопці [Далее]; 
 параметри вікна, що з'явилося, залишимо без змін, тому 
клацніть по кнопці [Далее]; 

 у вікні, що з'явилося, виберіть стиль оформлення звіту; 
 клацніть по кнопці [Далее]; 
 у вікні, що з'явилося, уведіть назву звіту Викладачі; 
 клацніть по кнопці [Готово]. На екрані з'явиться сформований 
звіт; 

 перегляньте, а потім закрийте звіт. 
САМОСТІЙНО 

1. Створити запит «Посада» на вибірку з параметром, у якому 
повинні відображатися Прізвища, імена, посади викладачів, а 
як параметр задайте посаду викладача і виконайте цей запит 
для посади ДОЦЕНТ. Покажіть результати викладачеві. 
Потім додати в запит Телефон і виконати запит для посади 
Асистент. 

2. Створити звіт «Аналіз заробітної плати» із групуванням 
даних по зарплаті, у якому записи усередині співпадаючих 
значень зарплати були б відсортовані по зростанню. У звіт 
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включити такі поля: код викладача, прізвище, ім'я, по 
батькові, зарплата, посада, телефон. 

5. 1. 3. Лабораторна робота № 22  
Створення інфологічної і логічної моделей бази даних 

ЗАВДАННЯ 1 
Створення інфологічної і логічної моделей бази даних. 
1. Розробіть інформаційно-логічну модель реляційної бази даних. 
2. Розробіть логічну модель реляційної бази даних. 

 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

1. Перед розробкою інформаційно-логічної моделі реляційної бази 
даних розглянемо, з яких інформаційних об'єктів повинна складатися 
ця база даних. Можна виділити три об'єкти, що не будуть мати 
надмірної інформації, – Студенти, Дисципліни і Викладачі. 
Представимо склад реквізитів цих об'єктів у виді «назва об'єкту 
(перелік реквізитів)»: Студенти (код студента, прізвище, ім'я, по 
батькові, номер групи, дата народження, стипендія, оцінки), 
Дисципліни (код дисципліни, назва дисципліни), Викладачі (код 
викладача, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, телефон, 
заробітна плата). 

Розглянемо зв'язок між об'єктами Студенти і Дисципліни. 
Студент вивчає кілька дисциплін, що відповідає багатозначному 
зв'язку і відображено на рис.61 подвійною стрілкою. Зрозуміло, що 
кожна дисципліна вивчається множиною студентів. Це теж 
багатозначний зв'язок, що позначається подвійною стрілкою (зв'язок 
"один" позначена одинарною стрілкою). Таким чином, зв'язок між 
об'єктами Студенти і Дисципліни – «багато-до-багатьох» (М : N). 

Студенти Дисципліни Викладачі M:N 1:M
 

Рис. 61. Типи зв'язків між об'єктами Студенти, Дисципліни і 
Викладачі 

Множинні зв'язки ускладнюють роботу з базою даних. Тому 
використовувати такі зв'язки небажано і потрібно будувати реляційну 
модель, що не містить зв'язків типу «багато-до-багатьох». Для 
контролю цілісності даних з можливістю каскадного відновлення і 
видалення даних необхідно створити допоміжний об'єкт зв'язку, що 
складається з ключових реквізитів об'єктів, що зв'язуються, і який 
може бути доповнений описовими реквізитами. У нашому випадку 
таким новим об'єктом для зв'язку служить об'єкт Оцінки, реквізитами 
якого є код студента, код дисципліни й оцінки. Кожен студент має 
оцінки по декількох дисциплінах, тому зв'язок між об'єктами 
Студенти й Оцінки буде «один-до-багатьох» (1:М). Кожну 
дисципліну здає багато студентів, тому зв'язок між об'єктами 
Дисципліни й Оцінки також буде «один-до-багатьох» (1:М). У 
результаті одержуємо інформаційно-логічну модель бази даних, 
приведену на рис.62. 
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Студенти Дисципліни Викладачі 1:M

Оцінки 
 

Рис. 62. Інформаційно-логічна модель реляційної бази даних 
У реляційній базі даних як об'єкти розглядаються відносини, які 

можна представити у вигляді таблиць. Таблиці між собою зв'язуються 
за допомогою загальних полів, тобто однакових по форматах і, як 
правило, за назвою, що є в обох таблицях.  

Розглянемо, які загальні поля треба ввести в таблиці для 
забезпечення зв’язування даних. У таблицях Студенти й Оцінки 
таким полем буде «Код студента», у таблицях Дисципліни й Оцінки – 
«Код дисципліни», у таблицях Викладачі і Дисципліни – «Код 
дисципліни». Вибір цифрових кодів замість прізвищ чи назв дисциплін 
обумовлений меншим обсягом інформації в таких полях: наприклад, 
число "2"- по кількості символів значно менше слова "математика". 
Відповідна логічна модель бази даних представлена на рис.63, де 
жирними літерами виділені ключові поля. 
Студенти Оцінки Дисципліни Викладачі 

Код студента  Код студента  Код 
дисципліни  Код дисципліни 

Прізвище   Код 
дисципліни  Назва 

дисципліни  Код викладача 
Ім'я  Оцінки     Прізвище 
По батькові      Ім'я 
Номер групи      По батькові  
Дата 
народження      Дата народження 

Стипендія      Викладацька 
дисципліна  

      Телефон  
Рис. 63. Логічна модель бази даних 

 
ЗАВДАННЯ 2 

Створення реляційної бази даних. 
1. Створіть базу даних Деканат. 
2. Створіть структуру таблиці Студенти. 
3. Створіть структуру  таблиці Дисципліни. 
4. Змініть структуру таблиці Викладачі. 
5. Створіть структуру таблиці Оцінки. 
6. Розробіть схему даних, тобто створіть зв'язки між таблицями  

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Створіть базу даних Деканат, виконавши наступні дії: 

■ завантажте Access, у вікні, що з'явилося, виберіть пункт 
Новая база данных, потім клацніть по кнопці [ОК]; 

■ у вікні Файл новой базы данных задайте ім'я (пункт Имя 
файла) і виберіть папку (пункт Папка), де ваша база буде знаходитися. 
За замовчуванням Access пропонує ім'я бази db1, а тип файлу – Базы 
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данных Access. Ім'я задайте Деканат, а тип файлу залишіть колишнім, 
тому що інші типи файлів потрібні в спеціальних випадках; 

■ клацніть по кнопці [Создать]. 
2. Створіть структуру таблиці Студенти. Для цього: 

■ у вікні бази даних натисніть кнопку [Таблиці], а потім 
клацніть по кнопці [Создать]; 

■ у вікні Новая таблица: виберіть пункт Конструктор і 
клацніть по кнопці [OK]. У результаті цих операцій відкривається 
вікно таблиці в режимі  Kонструктора, у якому треба визначити поля 
таблиці; 

■ визначте поля таблиці відповідно до табл. 17; 
Таблиця 17 

Ім'я поля Тип даних Розмір поля 
Код студента Числовой Целое 
Прізвище Текстовый 15 
Ім'я Текстовый 12 
По батькові Текстовый 15 
Номер групи Числовой Целое 
Телефон Текстовый 9 
Стипендія  Логический Да/Нет 

 
■ у якості ключового поля задайте «Код студента». Для цього 

клацніть по полю «Код студента» і по кнопці  на панелі  
інструментів  чи виконайте команду Правка, Ключевое поле; 

■ закрийте таблицю, задавши їй ім'я Студенти. 
Примітка. Заповнювати таблицю даними поки не потрібно, це буде 

зроблено в режимі форми. 
3. Створіть структуру таблиці Дисципліни аналогічно п. 2 відповідно 

до табл. 18.  
Таблиця 18 

Ім'я поля Тип даних Розмір поля 
Код дисципліни Числовой Целое 
Назва дисципліни Текстовый 30 

 
У якості ключового поля задайте «Код дисципліни». 

Заповнюватися ця таблиця буде також у режимі форми. 
4. Структура таблиці Викладачі вже створена раніше і заповнена 
даними, тому для роботи використовуйте цю таблицю з однією лише 
зміною – відповідно до рис.62 у структуру таблиці треба додати поле 
«Код дисципліни» і заповнити його відповідно до даних табл. 18 
Таблицю викладачі треба скопіювати з бази даних Викладачі, для чого 
цю базу даних треба відкрити, виділити таблицю Викладачі, 
скопіювати її в буфер обміну, потім відкрити БД Деканат і вставити 
таблицю з буферу обміну. Спочатку заповніть відповідними даними 
поле „Код дисципліни”, а потім – знищить поле „Дисципліна” в 
таблиці   „Викладачі”. 
5. Створіть структуру таблиці Оцінки аналогічно п. 2 відповідно до 
табл. 19. 
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Таблиця 19 
Ім'я поля Тип даних Розмір поля 
Код студента Числовой Целое 
Код дисципліни Числовой Целое 
Оцінки Числовой Байт 

У цій таблиці задавати ключове поле не треба, тому що дані у 
всіх полях можуть повторюватися. Ця таблиця, аналогічно 
попереднім, буде заповнюватися в режимі форми. 
6.    Розробіть схему даних, тобто створіть зв'язки між таблицями. Для 
цього: 

■ клацніть по кнопці  на панелі  інструментів чи 
виконайте команду Сервис, Схема данных. На екрані з'явиться вікно 
Схема данных; 

■ у вікні, що з'явилося, буде виділена назва однієї таблиці. 
Клацніть по кнопці [Добавить]; 

■ переведіть виділення на ім'я наступної таблиці і клацніть по 
кнопці [Добавить]. Аналогічно додайте дві таблиці, що залишилися;  

■ закрийте вікно, клацнувши по кнопці [3акрыть]; 
■ створіть зв'язок між таблицями Дисципліни й Оцінки. Для 

цього підведіть курсор миші до поля «Код дисципліни» у таблиці 
Дисципліни, клацніть лівою кнопкою миші і, не відпускаючи її, 
перетягніть курсор на поле «Код дисципліни» у таблицю Оцінки, а 
потім відпустіть кнопку миші. На екрані відкриється вікно Связи; 

■ установіть прапорець ("галочку") у властивості Обеспечение 
целостности данных, клацнувши по ньому; 

■ установіть прапорець у властивості Каскадное обновление 
связанных полей і Каскадное удаление связанных записей; 

Примітка. Встановлення каскадного обновления связанных полей і 
каскадного удаления связанных записей дозволить вам відредагувати записи 
тільки в таблиці Дисципліни, а в таблиці Оцінки ці дії будуть з пов'язаними 
записами виконуватися автоматично. Наприклад, якщо ви видалите з таблиці 
Дисципліни один предмет, то в таблиці Оцінки видаляться всі рядки, зв'язані з цим 
предметом. 

■ клацніть по кнопці [Создать]. Зв'язок буде створений; 
■ аналогічно створіть зв'язки між полем «Код дисципліни» у 

таблиці Дисципліни і полем «Код дисципліни» у таблиці Викладачі, а 
також між полем «Код студента» у таблиці Студенти і полем «Код 
студента» у таблиці Оцінки. Результат представлений на рис.64; 
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Рис. 64. Структура таблиці Студенти 

■ закрийте вікно схеми даних, відповівши ДА на питання про 
збереження макета. 

ЗАВДАННЯ 3 
Створення форм для ввода даних у таблицю. 
1. Створіть форму Студенти. 
2. Заповніть даними таблицю Студенти за допомогою форми 
Студенти. 

3. Створіть форму Дисципліни. 
4. Заповніть таблицю Дисципліни за допомогою форми Дисципліни. 

5. Створіть форму Оцінки. 
6. Заповніть даними таблицю Оцінки за допомогою форми Оцінки. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення форми Студенти: 

 натисніть кнопку [Форми]; 
  клацніть по кнопці [Создать]; 
  у списку, що відкривається, виберіть таблицю Студенти; 
 виберіть пункт Автоформа:ленточная; 
 клацніть по кнопці [ОК]. Форма для введення даних створена. 
Примітка. Якщо вас не задовольняє макет, ви можете перейти в режим 

конструктора і змінити макет, пересуваючи і змінюючи розміри елементів – 
заголовків полів і комірок для введення даних. Досить клацнути по елементу – він 
виділяється прямокутною рамкою, і ви можете змінювати розміри і рухати 
елемент. Якщо ви хочете змінити інші параметри елемента, треба по виділеному 
елементу клацнути правою клавішею миші, і відкриється вікно властивостей 
елемента. У силу обмеженості обсягу розділу описати усі властивості немає 
можливості, але їх можна вивчити самостійно по довідковій системі, а багато 
властивостей зрозумілі вже зі своєї назви. 
2. Заповніть даними, приведеними в табл.20, таблицю Студенти за 
допомогою форми. 

Таблиця 20 
Код 
студента Прізвище Ім'я По 

батькові 
Номер 
групи Телефон Стипендія

1 Арбузов Микола Миколайович 151 260-15-63 Так 
2 Кіршин Петро Валерьевич 151 110-67-82 Так 
3 Кривінський Сергій Миколайович 151 172-97-21 Немає 
4 Крилова Олена Петрівна 151 130-31-87 Так 
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5 Кульчий Григорій Вікторович 151 269-53-75 Так 
6 Патрикєєв Олег Борисович 152 234-11-63 Немає 
7 Перлов Кирило   Миколайович 152 312-21-33 Немає 
8 Соколова Наталія Петрівна 152 166-87-24 Немає 
9 Стєпанська Ольга Віталіївна 152 293-43-77 Так 
10 Тимофєєв Сергій  Трохимович 152 260-11-57 Так 

 
Примітка. Перехід між комірками краще виконувати клавішею [Таb] або 

мишею. Існують і інші варіанти переходу по рядках чи полях за допомогою різних 
клавіш і їхніх комбінацій. Звичайно їх використовують досвідчені користувачі, 
що не люблять працювати з мишею. 

 
Закрийте форму, задавши їй ім'я Студенти. 
3. Створіть форму Дисципліни аналогічно п.1. 
4. Заповніть даними, приведеними в табл. 21, таблицю Дисципліни за 
допомогою форми і закрийте форму, задавши їй ім'я Дисципліни. 
5. Створіть форму  Оцінки аналогічно п.1. 
6. Заповніть даними, наведеними в табл. 22, таблицю Оцінки за 
допомогою форми. Закрийте форму, задавши їй ім'я Оцінки. 

Таблиця 21 
Код дисципліни Назва дисципліни 
1 Інформатика 
2 Математика 
3 Фізика 
4 Економіка 

Таблиця 22 
Код студента Код дисципліни Оцінки Код студента Код дисципліни Оцінки

1 1 4 б 1 5 
1 2 5 6 2 4 
1 3 4 6 3 5 
1 4 4 6 4 4 
2 1 5 7 1 4 
2 2 5 7 2 3 
2 3 4 7 3 4 
2 4 4 7 4 3 
3 1 3 8 1 3 
3 2 5 8 2 5 
3 3 4 8 3 5 
3 4 3 8 4 4 
4 1 4 9 1 4 
4 2 4 9 2 4 
4 3 5 9 3 4 
4 4 4 9 4 4 
5 1 5 10 1 5 
5 2 5 10 2 5 
5 3 5 10 3 5 
5 4 5 10 4 5 
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САМОСТІЙНО: 
1. Створити таблицю «Форма оплати»,  у відповідності з 
наступною таблицею: 

Ім'я поля Тип даних Розмір поля 
Номер групи Числовой Целое 
Форма оплати Текстовый 15 

Зробити поле «Номер групи» ключовим. 
2. Створити форму для заповнення таблиці «Форма оплати», 
назвавши її теж «Форма оплати» і заповнити її наступними даними: 

Номер групи Форма оплати
151 контракт 
152 бюджет 

3. Створіть зв'язок таблиці «Форма оплати» з таблицею «Студенти» 
по полю «Номер групи», як описано в завданні 2. 

5. 1. 4. Лабораторна робота №23 
Формування складних запитів 

ЗАВДАННЯ 
1. Створити запит з параметрами про студентів заданої групи, у 
якому при введенні у вікно параметрів номера групи (у прикладі це 
151 чи 152) на екран повинний виводитися склад цієї групи. 
2. Створити запит, у якому виводяться оцінки студентів заданої 
групи по заданій дисципліні. 
3. Створити перехресний запит, у результаті якого створиться  
вибірка, що відбиває середній бал по дисциплінах у групах. 
4. Створити запит на збільшення на 10% заробітної плати тих 
викладачів, хто одержує менш 500 руб. 
5.    Створити запит на видалення відрахованих студентів.  
6.    Створити запит на створення бази даних відмінників.  
7.    Для всіх створених вами запитів розробіть форми. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення запиту з параметрами про студентів заданої групи: 

 Натисніть кнопку [Запросы]; 
 клацніть по кнопці [Создать]; 
 у вікні, що з'явилося, виберіть Простий запрос і клацніть 

по кнопці [ОК]; 
 у вікні, що з'явилося, у рядку Таблицы/запросы виберіть зі 

списку таблицю Студенти;  
 перенесіть усі поля з вікна «Доступные поля» у вікно 

«Выбранные поля», клацнувши по кнопці ; 
 клацніть по кнопці [Далее]. Виводити треба всі поля, тому 

ще раз клацніть по кнопці [Далее]; 
 у вікні, що з'явилося, введіть ім'я запиту Група; 
 клацніть по кнопці [Готово]. На екрані з'явиться таблиця з 

даними запиту. Але вам треба, щоб при виконанні запиту з'ясовувався 
номер групи. Для цього перейдіть у режим конструктора; 

 у рядку Условие отбора для поля «Номер групи» уведіть 
фразу (дужки теж вводити): [Введіть номер групи]; 
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 виконайте запит, клацнувши по кнопці  на панелі 
інструментів, чи виконайте команду Запрос, Запуск; 

 у вікні, що з'явилося, введіть 151 і клацніть по кнопці 
[ОК]. На екрані з'явиться таблиця з даними про студентів 151-ї групи; 

 збережіть запит і закрийте таблицю запиту. 
2. Для створення запиту, у якому виводяться оцінки студентів заданої 
групи по заданій дисципліні: 

■ на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
■ виберіть Простой запрос і клацніть по кнопці [ОК]; 
■ виберіть таблицю Студенти і перенесіть поля «Прізвище», 

«Ім'я», «По батькові», «Номер групи» у вікно «Выбранные поля» 
(виділяючи потрібне поле і клацаючи по кнопці ); 

Увага! Надалі під фразою В таблиці ... виберіть поле ... будемо розуміти 
вибір таблиці, вибір поля і перенос його у вікно «Выбранные поля». 

■   у таблиці Дисципліни виберіть поле «Назва дисципліни»; 
■ у таблиці Оцінки виберіть поле «Оцінки». Ви сформували 

шість полів запиту – вони зв'язані між собою за допомогою схеми 
даних; 

■ клацніть по кнопці [Далее], потім у вікні, що з'явилося, 
знову клацніть по кнопці [Далее]; 

■ у вікні, що з'явилося, введіть ім'я запиту Оцінки групи, 
потім клацніть по комірці Изменить макет запроса (у ній повинна 
з'явитися чорна крапка) – це дозволить відразу перейти в режим 
конструктора; 

 клацніть по кнопці [Готово] 
 у рядку Условие отбора для поля «Номер групи» введіть 

фразу: [Введіть помер групи]; 
 у рядку Условие отбора для поля «Назва дисципліни» 

введіть фразу: [Введіть назву дисципліни]; 
 виконайте запит; 
 у першому вікні, що з'явилося, введіть 152, потім клацніть 

по кнопці [ОК], у другому – введіть Інформатика і клацніть по кнопці 
[ОК]. На екрані з'явиться таблиця зі списком 152-ї групи й оцінками з 
інформатики; 

 збережіть запит і закрийте таблицю запиту. 
3. Створіть перехресний запит про середній бал у групах по 

дисциплінах. Але такий запит будується на основі однієї таблиці чи 
одного запиту, у зв'язку з чим треба спочатку сформувати запит, у 
якому були б поля «Номер групи», «Назва дисципліни» і «Оцінки». Для 
цього: 

 на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Простий запрос і клацніть по кнопці [ОК]; 
 виберіть з таблиці Студенти поле «Номер групи»; 
 виберіть з таблиці Дисципліни поле «Назва дисципліни» ; 
 виберіть з таблиці Оцінки поле «Оцінки»; 
 клацніть по кнопці [Далее], потім у вікні, що з'явилося, 

знову клацніть по кнопці [Далее]; 
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 у вікні, що з'явилося, введіть ім'я запиту Дисципліни оцінки 
групи; 

 клацніть по кнопці [Готово]; 
 збережіть запит і закрийте таблицю запиту. 
Тепер можна створювати перехресний запит. Для цього:  
 на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Перекрестный запрос і клацніть по кнопці [ОК]; 
 клацніть по комірці Запросы, виберіть Дисципліни оцінки 

групи і клацніть по кнопці [Далее]; 
 виберіть поле «Назва дисципліни» і клацніть по кнопці 

[Далее]; 
 виберіть поле «Номер групи» і клацніть по кнопці [Далее]; 
 виберіть функцію среднее, і клацніть по кнопці [Далее]; 
 введіть назву запиту Середні оцінки і клацніть по кнопці 

[Готово]. Відкриється таблиця перехресного запиту. Зверніть увагу на 
те, що Access створює ще підсумкове значення середніх оцінок по 
дисциплінах; 

 закрийте таблицю запиту. 
4 Для створення запиту на зміну заробітної плати викладачів:  

 на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Простий запрос; 
 у таблиці Викладачі виберіть поле «3арплата»; 
 клацніть по кнопці [Далее], потім у вікні, що з'явилося, 

знову клацніть по кнопці [Далее]; 
 у вікні, що з'явилося, введіть ім'я запиту Зміна зарплати; 
 клацніть по комірці Изменить макет запроса; 
 клацніть по кнопці [Готово]; 
 у рядку Условие отбора введіть [500; 
 відкрийте пункт меню Запрос і виберіть «Обновление» ; 
 у рядку конструктора запиту «Обновление» в поле 

«Зарплата» введіть: [Зарплата]*1,1; 
 виконайте запит, підтвердивши готовність на відновлення 

даних; 
 закрийте запит, підтвердивши його збереження;  
 відкрийте форму Викладачі; 
 перегляньте зміну заробітної плати у викладачів, що 

одержують менше 500 р.;  
 закрийте форму. 

5. Для створення запиту на відрахування студента гр. 152 Перлова 
Kupилa  Миколайовича: 

 на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Простой запрос; 
 у таблиці Студенти виберіть поля «Прізвище», «Ім'я», 

«По батькові», «Номер групи»; 
 клацніть по кнопці [Далее], потім у вікні, що з'явилося, 

знову клацніть по кнопці [Далее]; 
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 у вікні, що з'явилося, введіть ім'я запиту Відраховані 
студенти; 

 клацніть по комірці Изменить макет запроса; 
 клацніть по кнопці [Готово]; 
 у рядку Условие отбора введіть: у поле «Прізвище» – 

Перлин, у поле «Ім'я» – Кирило, у поле «По батькові» – Миколайович, 
у поле «Номер групи» –152; 

 відкрийте пункт меню Запрос і виберіть «Удаление»;  
     виконайте команду Вид, Режим таблицы; 
 якщо студент, що відчисляється, обраний правильно, то 

перейдіть у режим конструктора і виконайте запит. Якщо умови 
добору зроблені неправильно, зміните їх; 

 закрийте запит; 
 відкрийте форму Студенти й упевніться у видаленні 

запису про студента Перлова; 
 закрийте форму. 

5. Для створення запиту на створення бази даних відмінників 
  на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Простий запрос, 
 у таблиці Студенти виберіть поля «Прізвище», «Ім'я», 

«По батькові» і «Номер групи», а в таблиці Оцінки – поле «Оцінки»;  
 клацніть по кнопці [Далее], потім у вікні, що з'явилося, 

знову клацніть по кнопці [Далее]; 
 у вікні, що з'явилося, введіть ім'я запиту Відмінники;  
 клацніть по комірці  Изменить макет запроса; 
 клацніть по кнопці [Готово]; 

Примітка. Для створення цього запиту треба скористатися операцією 
угруповання. Будемо вважати відмінниками тих студентів, що набрали за чотири 
іспити 20 балів. Операція угруповання дозволить просумувати оцінки студентів 
по всіх екзаменаційних дисциплінах. 

 для виконання групових операцій клацніть на панелі 

інструментів по  кнопці  чи виконайте команду Вид, Груповые 
операции; 

 у рядку Групповые операции поля «Оцінки» клацніть по 
комірці Групповые операции. Відкрийте список, що розкривається, і 
виберіть функцію SUM; 

 у рядку Условие отбора поля «Оцінки» уведіть 20;  
 для перегляду створюваної бази виконайте команду Вид, 

Режим таблицы; 
 перейдіть у режим конструктора; 
 виконайте команду Запрос, Создание таблицы; 
 введіть ім'я таблиці Студенти-відмінники і клацніть по 

кнопці [ОК]; 
 підтвердіть створення таблиці;  
 закрийте запит зі збереженням;  
 відкрийте вкладку Таблиці; 
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 відкрийте таблицю Студенти-відмінники. Упевніться в 
правильності створення таблиці. Закрийте таблицю. 
6. Для кожного зі створених запитів створіть форму (можна 
рекомендувати автоформу в стовпчик чи стрічкову автоформу) для 
зручного перегляду даних. При створенні цих форм скористайтеся 
рекомендаціями в роботі 23. 

САМОСТІЙНО 
1. Створити запит „Оплата”, який містить прізвища студентів, форму 
оплати за навчання. 
2. Створити запит «Студенти, які навчаються добре», у результаті 
роботи якого створюється таблиця «Студенти, які навчаються 
добре» (у студентів, які навчаються добре, середній бал більше або 
дорівнює 4, але менше 5). 
Створити форму «Студенти, які навчаються добре» для отриманого 
запиту. 

5. 1. 5. Лабораторна робота №24 
Створення складних форм 

ЗАВДАННЯ 1 
Створення складних форм  

1. Розробіть складну форму, у якій з назвами дисциплін була б 
зв'язана підлегла форма Студенти і підлегла форма  Оцінки 
студентів. 
2. Змініть розташування елементів у формі відповідно до рис.65. 
3. Вставте у форму діаграму, що графічно відображає оцінки 
студентів. 
4. Відредагуйте вид осів діаграми. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення складної форми: 

 на вкладці Форми клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Мастер форм і, не вибираючи таблицю чи запит, 

клацніть по кнопці [ОК]; 
 у таблиці Дисципліни виберіть поле «Назва дисципліни»; 
 у таблиці Студенти виберіть поля «Код студента», 

«Прізвище», «Ім'я», «По батькові», «Номер групи»; 
 у таблиці Оцінки виберіть поле «Оцінки» і клацніть по кнопці 

[Далее]; 
 у вікні, що з'явилося, варіант побудови форми нас 

задовольняє, тому клацніть по кнопці [Далее]; 
 залиште табличний варіант підлеглої форми і клацніть по 

кнопці [Далее]; 
 виберіть потрібний вам стиль оформлення і клацніть по 

кнопці [Далее]; 
 уведіть назву форми Дисципліни й оцінки; 
 клацніть по кнопці [Готово] і перегляньте отриману форму. 
Нас не задовольняє розташування полів на екрані. Змініть їх 

відповідно до рис.65, залишивши місце для діаграми. 
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Рис. 65. Форма Дисципліни й оцінки 

Для цього: 
 перейдіть у режим конструктора; 
 стандартними засобами Windows (технологія drag-and-drop) 

змініть розміри підлеглої форми так, щоб було видно всі дані. Для 
цього треба (як правило, багаторазово) переключатися з режиму 
конструктора в режим форми, дивитися на отриманий результат і, 
якщо він не підходить, знову корегувати в режимі конструктора. 
Ширину стовпчиків у підлеглій формі можна змінити тільки в режимі 
форми. 
2. Для того щоб вставити у форму діаграму оцінок студентів по 
заданих дисциплінах, необхідно:  

 переключитися в режим конструктора; 
 виконати команду Вид, Панель элементов, якщо її немає; 
 на цій панелі клацнути по кнопці [Аа]; 
 створити прямокутник для напису – заголовка діаграми. Для 

цього переведіть курсор у лівий верхній кут майбутнього 
прямокутника, натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, 
доведіть до правого нижнього кута, потім відпустіть кнопку; 

 увести напис Діаграма оцінок; 
 виконати команду Вставка, Диаграмма; 
 на вільному місці форми розтягти прямокутник для діаграми 

(натисніть ліву кнопку миші в лівому верхньому куті і, не 
відпускаючи її, розтягніть прямокутник до правого нижнього кута, 
потім відпустіть кнопку); 

 вибрати таблицю Оцінки і клацнути по кнопці [Далее]; 
 вибрати поля «Код студента» і «Оцінки»; 
 клацнути по кнопці [Далее]; 
 вибрати вид діаграми Гистограмма (за замовчуванням він і 

пропонується) і клацнути по кнопці [Далее];   
 двічі клацнути по напису Сума_оцінки, вибрати 

Отсутствует і клацнути по кнопці [ОК]; 
 клацнути по кнопці [Далее];  
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 знову клацнути по кнопці [Далее], тому  що в рядку Поля 
формы й у рядку Поля диаграммы за замовчуванням знаходиться Код 
дисципліни (що нам і потрібно); 

 стерти назву діаграми Оцінки (тому що ми вже задали 
напис для діаграми) і клацнути по кнопці [Готово]. 
4. Відредагуйте вид осей діаграми. Для цього: 

 двічі клацніть по діаграмі; 
 двічі клацніть на значеннях вертикальної осі; 
 виберіть вкладку Шкала; 
 приберіть "галочку" у напису Минимальное значение, а в 

комірці праворуч від цієї назви введіть 1; 
 приберіть "галочку" у напису Максимальное значение, а в 

комірці праворуч від цієї назви введіть 5; 
 приберіть "галочку" у напису Цена основных делений, а в 

комірці праворуч від цієї назви введіть 1 і клацніть по кнопці [ОК]; 
 розширте область діаграми, перетягнувши праву границю 

вікна діаграми трохи вправо (підвівши курсор до правої границі до 
появи подвійної стрілки і натиснувши ліву кнопку миші); 

 закрийте вікно; 
 перейдіть у режим форми (вона представлена на рис.66) і 

перегляньте форму для різних дисциплін (клацаючи по кнопці 
переходу до наступного запису в нижній частині форми). Ви побачите 
зміну назв дисциплін, а також оцінок студентів по цих дисциплінах і 
зміну діаграм, що відображають ці оцінки; 

 
Рис. 66. Форма Дисципліни й оцінки з включеної в неї діаграмою 

 закрийте форму. 
САМОСТІЙНО: 

1. Скопіювати форму «Дисципліни й оцінки», давши їй інше ім'я. 
2. Створити запит «Коду-прізвища-оцінки», що містить поля «Код 
студента», «Прізвище», «Оцінки». 
3. У створену в п.1 форму додати діаграму, на якій відображаються 
оцінки студентів по прізвищах, попередньо видаливши стару. 
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5. 1. 6. Лабораторна робота №25 
Створення складних звітів 

ЗАВДАННЯ 1 
1. Створіть запит,  на основі якого буде формуватися звіт. У запиті 
повинні бути присутні: з таблиці Студенти – поля «Прізвище», 
«Ім'я», «По батькові» і «Номер групи», з таблиці Дисципліни – поле 
«Назва дисципліни», з таблиці Оцінки – поле «Оцінки». 
2. Створіть звіт за підсумками сесії. У звіті оцінки студентів 
повинні бути згруповані за номерами груп і дисциплінам. Для 
кожного студента повинна обчислюватися середня оцінка в сесію, а 
для кожної групи – середнє значення оцінок по всіх предметах. 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 
1. Для створення запиту: 

 на вкладці Запросы клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Простой запрос і клацніть по кнопці [ОК]; 
 з таблиці Студенти виберіть поля «Прізвище», «Ім'я», «По 

батькові» і «Номер групи», з таблиці Дисципліни – «Назва 
дисципліни», з таблиці Оцінки – поле «Оцінки» і клацніть по кнопці 
[Далее]; 

 клацніть ще раз по кнопці [Далее]; 
 уведіть назву запиту Сесія і клацніть по кнопці [Готово]; 
 закрийте запит. 

2. Для створення підсумкового звіту виконайте наступне: 
 на вкладці Отчеты клацніть по кнопці [Создать]; 
 виберіть Мастер отчетов, зі списку, що розкривається – 

запрос Сесія і клацніть по кнопці [ОК]; 
 виберіть усі поля запиту і клацніть по кнопці [Далее]; 
 тип представлення даних вас задовольняє, тому клацніть 

по кнопці [Далее]; 
 додайте рівень групування по номеру групи, вибравши в 

лівому вікні Номер групи і перенесіть його в праве вікно, клацнувши 
по кнопці ;  

 клацніть по кнопці [Далее]; 
 клацніть по кнопці [Итоги], тому що треба обчислювати 

середній бал; 
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 поставте «галочку» в комірку полю AVG (ця функція 
обчислює середнє) і клацніть по кнопці [ОК]; 

 клацніть по кнопці [Далее], так як сортування не потрібно, 
тому що даними є назви дисципліни й оцінки, порядок яких не 
настільки важливий; 

 виберіть макет звіту. Рекомендуємо ступенчатый, тому 
що він займає менше місця й у ньому наочно представлені дані (хоча 
це – справа смаку). Клацніть по кнопці [Далее]; 

 виберіть стиль звіту і клацніть по кнопці [Далее]; 
 уведіть назву звіту Підсумки сесії і клацніть по кнопці 

[Готово]. 
На екрані з'явиться звіт. Його можна переглянути, змінюючи 

масштаб (клацнувши по листу) і перегортаючи сторінки (у нижній 
частині екрана). Його можна також роздрукувати, виконавши команду 
Файл, Печать. Після завершення необхідних вам операцій закрийте 
вікно перегляду звіту. 
3. Відредагуйте отриманий звіт в режимі Конструктор. 

ЗАВДАННЯ 2 
Розробіть кнопкову форму для роботи з базами даних, у якій 

повинні бути створені вами форми і звіти. 
ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ 

Для створення кнопкового меню виконайте наступні дії: 
1. виконайте команду Сервис, Служебные программы, 

Диспетчер кнопочных форм; 
2. підтвердіть створення кнопкової форми, клацнувши по кнопці 

[ДА]; 
3. ACCESS запропонує вам працювати з головною кнопковою 

формою чи створити додатково нову. Створіть свою форму, 
клацнувши по кнопці [Создать]; 

4. введіть ім'я Меню і клацніть по кнопці [ОК]; 
5. у вікні виберіть Меню і клацніть по кнопці [Изменить]; 
6. створіть елементи даної кнопкової форми, клацнувши по 

кнопці [Создать]; 
7. у рядку Текст введіть напис, що пояснює, до створюваної 

кнопки – Викладачі; 
8. у рядку Команда виберіть зі списку Открыть форму для 

изменения; 
Примітка. Диспетчер прямо може зв'язати кнопку з відкриття форми чи 

звіту. Щоб відкрити таблицю  чи запит, треба створити відповідний макрос і 
вказати це в диспетчері. 

9. у рядку Форма виберіть зі списку форму Викладачі і клацніть 
по кнопці [ОК]; 

10. введіть у меню всі створені форми і звіти, повторюючи п.6-9; 
11. закрийте вікно кнопкової форми, клацнувши по кнопці 

[Закрыть]; 
12. клацніть по кнопці [По умолчанию]; 
13. закрийте Диспетчер кнопочных форм, клацнувши по кнопці 

[Закрыть]; 
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14. на вкладці Формы підведіть курсор миші до напису 
Кнопочная форма, клацніть правою кнопкою миші, виберіть пункт 
Переименовать і введіть нове ім'я Меню, потім натисніть клавішу 
[Enter]; 

15. відкрийте форму і перегляньте можливості відкриття форм і 
звіту з меню. 

Примітка. Для повернення з будь-якої відкритої форми чи звіту в меню 
досить їх закрити. 

САМОСТІЙНО: 
1. Створіть звіт „Середний бал групи” на базі запиту „Середній бал 
групи по дисциплінах”. 

 
2. Скориставшись довідковою системою Access, знайдіть інший 
спосіб додавання кнопок у форму. 
3. Отриманим способом додайте виконанні звіти в «Меню». 

5. 1. 7. Типове контрольне завдання 
«Фільмотека» 

1. Створити таблицю, що містить наступні відомості: назва фільму, 
режисер, прізвище актора, що знявся в головній ролі, рік виходу на 
екран, номер відеокасети, про родинний стан режисера (ПІБ родича, 
вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата 
народження). 
2. Створити таблицю за допомогою запиту: назви фільмів, що вийшли 
на екран за останні 3 роки. 
3. Створити наступні запити: 

– вивести назви всіх фільмів, у яких знімався даний актор; 
– вивести прізвище режисера, що зняли даний фільм. 

5. 2. ТЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
СПОСОБИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ БАЗИ ДАНИХ 

Існує всього два основних способи створення нової бази даних: 
ви можете створити нову порожню базу даних, а можете створити 
нову базу даних на підставі одного з доступних шаблонів. У другому 
випадку використовується відповідний майстер, що створить для вас 
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базу даних обраного типу й заповнить її всіма необхідними для 
функціонування об'єктами (таблицями, запитами, формами, звітами, 
сторінками, макросами, модулями). 

Для створення нової порожньої бази даних необхідно 
скористатися командою Новая база данных, що розташована на 
панелі Создание файла. Якщо панель відсутня на екрані, виберіть 
пункт Создать меню Файл  або натисніть на панелі інструментів 
однойменну кнопку із зображенням чистого аркуша паперу. Однак 
кожна із цих дій не приведе до негайного створення порожньої бази 
даних, а всього лише відкриє панель Создание файла. 

Після вибору команди Новая база данных  на екрані з'явиться 
діалогове вікно Файл новой базы данных. Вам залишається лише 
задати шлях, ім'я файлу й натиснути кнопку [Создать]. Вікно тільки 
що створеної вами бази відкриється, надаючи можливість додавання в 
неї нових об'єктів. 

Щоб створити нову базу даних на підставі шаблона, необхідно 
скористатися командою Общие шаблоны....Ця команда належить до 
групи команд Создание с помощью шаблона, розташованих на панелі 
Создание файла. У результаті дії цієї команди на екрані з'явиться 
діалогове вікно Шаблоны. Одна із двох вкладок цього вікна – Общие, 
пропонує ще одну можливість створення нової порожньої бази даних 
(див. рис. 67). Крім цього, вкладка містить також команди для 
створення нової порожньої сторінки доступу до даних і нових 
проектів Access. 

 
Рис. 67. Діалогове вікно Шаблоны, відкрите на вкладці Общие. Ця 
вкладка надає також спосіб створення нової порожньої бази даних 

Вкладка Бази данных надає можливість вибрати один з 10 
шаблонів, що поставляються разом з Microsoft Access (див. рис. 68). 
Вибравши варіант, що найбільш підходить для вас, натисніть кнопку 
[ОК]. У результаті буде запущений майстер по створенню нової бази 
даних, заснованої на обраному вами шаблоні. У процесі роботи 
майстра вам необхідно задати ім'я й шлях файлу створюваної бази 
даних, після чого буде продемонстровано кілька діалогових вікон. 
Деякі із цих вікон є інформативними – вам просто потрібно, 
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попередньо ознайомившись із наведеними відомостями, натиснути 
кнопку [ОК], щоб перейти до наступного вікна. Інші діалогові вікна 
дозволять вам указати, які з передбачених шаблоном таблиць і полів 
таблиць варто залишити в базі, вибрати стиль відображення форм і 
звітів, а також задати заголовок бази даних.  

 
Рис. 68. Вкладка Бази данных  діалогового вікна Шаблоны надає 
вам можливість вибрати один з 10 шаблонів, що поставляються з 

Microsoft Access 
Спочатку треба спробувати створювати нові бази даних по 

шаблонам. По-перше, у такий спосіб можна підібрати шаблон, що 
може стати відправною точкою для подальшого розвитку додатка. По-
друге, експериментуючи із уже готовими базами, можна краще 
зрозуміти матеріал. 

Крім стандартних шаблонів, доступних в Microsoft Access, 
можна скористатися додатковим набором шаблонів, розташованих на 
офіційному сайті Microsoft. Для цього служить команда Шаблоны на 
Microsoft.com панелі Создание файла. 

На панелі Создание файла перебуває ще одна команда, 
формально призначена для створення нової бази даних. Це команда 
выбор файла.... Однак, по суті, ця команда просто копіює зазначену 
вами існуючу базу даних разом з усією інформацією, що зберігається 
там, з оригінального місця розташування в задане вами (можливо під 
новим ім'ям). 

 
БАЗА ДАНИХ MS ACCESS НА ОСНОВІ ШАБЛОНА MS EXCEL 
Для набору даних з типом «Документи (дані в MS Access на 

основі шаблона MS Excel)» буде створюватися база даних MS Access 
на основі структури шаблона MS Excel. Кожному аркушу шаблона в 
базі буде відповідати таблиця з таким же ім'ям і з тими ж полями, які 
визначені в аркуші.  
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Імена полів формуються за правилом «P» + номер стовпчика 

на аркуші. Додатково до існуючого набору полів додається поле P0, 
що містить порядкові номери записів. 

 
В аркуш шаблона ComplSheet (аркуш додається системою 

автоматично) в іменовану область ComplSheet!RGN_Data 
записується ім'я сформованої бази MS Access з повним шляхом 
доступу до неї.  

База даних Report.mdb створюється в каталозі для тимчасових 
файлів, що встановлюється по команді з головного меню системи Вид, 
Настройка, Рабочие пути у реквізиті „Путь к временным файлам”. 

При створенні бази даних система із шаблона використовує 
тільки перший рядок опису області даних для формування полів у 
таблицях. Тому в цьому випадку не рекомендується використовувати 
комірки, що обчислюються. Також не рекомендується 
використовувати опції аркуша, звіту й опції стовпчиків, тому що вони 
ігноруються. 
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5. 3. ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
1. Призначення СКБД 
a) редагувати й форматувати текстові документи; 
b) зберігати більші обсяги табличної інформації ; 
c) виконувати розрахунки по формулах; 
d) зберігати й здійснювати пошук інформації  
2. Визначите тип поля Прізвище в таблиці? 

 
a) не можна визначити; 
b) текстовий; 
c) числовий; 
d) немає правильної відповіді. 
3. Найменшою структурною одиницею усередині таблиці є 
a) файл; 
b) запис; 
c) поле; 
d) стовпчик. 
4. Які різновиди форми є в стандартних формах Access? (відповідь 
не одна) 
a) стрічкова; 
b) у стовпчик; 
c) каскадна; 
d) таблична. 
5. Який об'єкт бази даних дозволяє здійснювати обчислення й 
вибірку необхідної інформації? 
a) Таблиця;. 
b) Форма. 
c) Запит. 
d) Звіт. 
6. Поле якого типу є природним кандидатом на роль ключового 
поля? 
a) Дата. 
b) Прізвище. 
c) Лічильник. 
d) Числове. 
7. Поле, створюване в таблиці не може містити 
a) довільного тексту; 
b) десяткового числа; 
c) формули, що обчислює; 
d) готової картинки. 



Вишемирська С. В., Огнєва О. Є., Рогальський О. Ф. 

 253

8. Які твердження є вірними? (відповідь не одна) 
a) при роботі із записами, всі зміни зберігаються автоматично в 

режимі реального часу, тобто відбувається безперервне 
збереження даних; 

b) вилучену інформацію при роботі із записами (у режимі таблиці, 
форми) неможливо відновити; 

c) вилучену інформацію при роботі із записами завжди можна 
відновити до того, як система видасть запит на збереження; 

d) вилучену інформацію при роботі із записами завжди можна 
відновити. 

9. Які типи фільтрів існують? (відповідь не одна) 
a) табличний; 
b) с виключенням; 
c) розширений; 
d) по виділеному. 
10. У яких діалогових вікнах можна створити зв'язок між полями 
таблиць бази даних? (відповідь не одна) 
a) майстер підстановок; 
b) майстер створення зв'язків; 
c) схема даних; 
d) схема зв'язків. 
11. Визначите тип поля № у таблиці?  

 
a) не можна визначити; 
b) лічильник; 
c) числовий; 
d) немає правильної відповіді. 
12. Які види запитів існують у базі даних Access? 
a) запит на вибірку; 
b) простий запит; 
c) по виділеному; 
d) с розширенням. 
13. Як називається документ у СКБД Access? 
a) таблиця; 
b) база даних; 
c) книга; 
d) форма. 
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14. Скільки полів є в таблиці?  

 
a) не можна визначити; 
b) 6; 
c) 5; 
d) немає правильної відповіді . 
15. До якого типу бази даних відноситься СКБД Access? 
a) Реляційна. 
b) Документальна. 
c) Фактографічна. 
d) Ієрархічна. 
16. Як у запиті вказати таку умова: час відправлення до 12.00 або 
після 13.30? 
a) ]=12.00 and [=13.30; 
b) ]=12.20, [=13.30; 
c) [=12.00 or ]=13.30; 
d) немає правильної відповіді. 
17. У якому режимі можна створювати довільну структуру об'єкта 
бази даних? 
a) Майстер. 
b) Конструктор. 
c) Открыть. 
d) немає правильної відповіді. 
18. Ключове поле дозволяє робити ... (відповідь не одна) 
a) установлення зв'язків між таблицями; 
b) контроль за збігом інформації; 
c) прискорення пошуку інформації; 
d) захист інформації від несанкціонованого доступу . 
19. Чи містить яку-небудь інформацію таблиця, у якій немає 
жодного запису? 
a) містить інформацію про назву таблиці; 
b) містить інформацію про структуру таблиці; 
c) ніякої інформації не містить; 
d) немає правильної відповіді. 
20. У чому різниця між СКБД й ІПС? 
a) у СКБД зберігається менше інформації; 
b) в ІПС швидше здійснюється пошук; 
c) в ІПС інформацію не перетворюють; 
d) немає правильної відповіді. 
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ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ  
ПО ТЕМІ: «СКБД ACCESS» 

Варіанти відповідіНомер питання
a b c d 

1.     + 
2.   +   
3.    +  
4.  + +   
5.    +  
6.    +  
7.     + 
8.  + +   
9.    + + 
10.   + +  
11.   +   
12.  + +   
13.   +   
14.    +  
15.  +    
16.     + 
17.   +   
18.  +  +  
19.   +   
20.   +   

5. 4. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ПИТАНЬ З ТЕМИ “СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ 
ДАНИХ ЗАСОБАМИ АCCESS” 
1. Що таке база даних? Яке призначення програми Access? Що таке 
запис? 
2. З яких об'єктів складається файл бази даних? Наведіть приклади баз 
даних. 
3. Які є способи створення таблиці в базі даних? Що таке структура 
таблиці бази даних? Які є властивості полів? 
4. З яких структурних елементів складається таблиця бази даних? Які 
об'єкти може містити файл бази даних? Що таке поле? Наведіть 
приклад запису. Які є типи полів? 
5. Як створити структуру бази даних? Що означає модифікувати 
структуру бази даних? Як ввести дані у базу даних? Які закладки має 
головне вікно БД? 
6. Як сховати чи показати стовпчики в таблиці? Що таке умова на 
значення поля? Як вставити нове поле в структуру? 
7. Як упорядкувати записи в таблиці? Яке призначення конструктора 
таблиці? Як вилучити поле зі структури таблиці? Як ввести в таблицю 
новий запис? 
8. Які види сортування вам відомі? Як змінити назву поля в таблиці? 
Як збільшити шрифт під час введення даних у БД? 
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9. Яким способом задають тип поля? Які є типи полів? Яка різниця 
між назвою файлу БД і назвою таблиці цієї БД? Яка різниця між 
записом і полем? 
10.Що таке форма? Яке призначення форм? Які є способи 
відображення даних з БД для візуального огляду? З чого складається 
форма? 
11.Що таке обчислювальний елемент керування? Які є способи 
створення форми? Які дані наводять у вигляді форми? Які переваги 
таблиць над формами? 
12.Як у базі даних відшукати потрібні записи? Яке призначення 
фільтрів? Для чого призначена команда Застосувати фільтр? 
13.Які є типи запитів? Як створити запит? Як виконати пошук по 
текстовому полю? Чи можна з відфільтрованих записів створити нову 
таблицю? 
14.Що таке запит? Яка різниця між використанням фільтра і запиту? 
Яке призначення команди ВІДМІНИТИ фільтр? 
15.Що таке простий запит на вибірку? Яке призначення конструктора 
запитів? 
16.Як створити нову таблицю за допомогою запитів? Як побудувати 
умову зі сполучником "або" у запиті? 
17.Що таке запит на доповнення? Які є способи створення запитів? Як 
додати таблицю у вікно конструктора запитів? 
18.Як перемістити поля з таблиці у бланк запиту? Як упорядкувати 
записи, використовуючи запит? Як змінити тип запиту? Як 
побудувати умову зі сполучником "і" у запиті? 
19.Що таке запит з параметром? Як модифікувати запит? Як 
скопіювати частину структури таблиці у нову таблицю? 
20.Як створити таблицю з обчислювальним полем? Як відшукати і 
вилучити з таблиці записи, що повторюються? Що таке реляційні 
таблиці? 
21. Як налаштовувати реляційні зв'язки? Яке призначення ключового 
поля? 
22.Як додати дві таблиці в конструктор запиту? Як зв'язати два поля у 
двох таблицях? 
23.Яке призначення звітів? Які є способи утворення звітів? З яких 
частин складається звіт? Що таке реляційний запит? 
24.Якою командою задають реляційні зв'язки? Як ліквідувати зв'язок 
таблиць? 
25.Для чого призначений верхній колонтитул? Як вибрати об'єкт у 
полі конструктора звіту? Як змінити шрифт тексту всередині об'єкта? 
26.Наведіть приклад зв'язку один до одного між таблицями. Для чого 
встановлюють зв'язки між таблицями? Що таке реляційний звіт? У 
чому полягає комбінований спосіб створення звіту? 
27.Як перемістити об'єкт на сторінці в режимі конструктора звіту? Як 
розмалювати частини звіту різними кольорами? Що таке реляційна 
форма? 
28.У яких випадках записи у звіті групують? Наведіть ознаки, за 
якими можна групувати записи у звітах. Як перемкнути режим 
конструктора і перегляду взірця звіту? 
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29.Для чого призначений Попередній ОГЛЯД? Що таке книжкова й 
альбомна орієнтація сторінки звіту? Яка різниця між таблицею, 
формою і звітом? Як змінити тип зв'язку між таблицями? 
30.Чи можна редагувати дані у звіті? Чи можна редагувати підписи 
полів у звіті і як? У якій частині звіту можна поставити свій підпис як 
виконавця звіту? Як змінити структуру звіту? 

5. 5. ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ 
Завдання 1 

1. Створити автоматизовану підсистему з предметної області 
Ювелірні вироби засобами MS Access 

2.Розробити проект підсистеми і логічну структуру. 
Обґрунтувати структуру проекту. Підсистема повинна мати не менше 
трьох таблиць. Сконструювати таблиці, запити, форми, звіти для 
однієї (головної) таблиці та для 2-х або більшої кількості таблиць, 
пов'язаних співвідношеннями “один-до-багатьох” та “багато-до-
багатьох”. 

Завдання 2 з теми: „Створення БД” 
1. Створити базу даних „Склад”з трьома таблицями: Склад – для 

обліку товарів на складі з полями Номер (числовий), Товар 
(текстовий), Ціна (числовий), Кількість (числовий), Імпорт (логічний); 
Клієнти – для обліку клієнтів з полями Код клієнта (числовий), Назва 
(текстовий), Телефон (текстовий); Замовлення – для обліку замовлень 
клієнтів з полями Код клієнта (числовий), Товар, Куплено піт. 
(числовий), Дата (дата). Створити форму Склад.  

2. Створити форму Клієнти з підпорядкованою формою про їхні 
замовлення. Найменування товарів, назви клієнтів та інші дані задайте 
на свій розсуд.  

Кількість записів у таблицях не менша п'яти. Створити 
можливі зв'язки між таблицями. 

Завдання 3 з теми: „Створення простої БД” 
Побудуйте базу даних, розробіть і зв'яжіть таблиці, розробіть 

форми для введення даних, запити і звіти відповідно до варіанту. По 
кожній із запропонованих тем можна розширити базу даних за своїм 
розсудом – збільшити число таблиць, додати необхідні зв'язки і 
запити. Звіти побудуйте, використовуючи  засіб упорядкування й 
оформлення. 
Варіант Тема Таблиці Запити 
1 Кадри Відділи 

Співробітники 
Фонд заробітної плати по 
відділах 
Дані співробітника на 
прізвище 
Список співробітників із 
сортуванням по стажу роботи 

2 Навчальний  
заклад 

Група 
Список 
студентів 

Список студентів зазначеної 
групи 
Кількість студентів по групах 
Середня успішність у групах 

3 Бібліотека Автори 
Книги 

Список книг зазначеного 
автора 
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Упорядкований список книг 
по року видання 
Автори, книг яких немає в 
бібліотеці 

Завдання 4 з теми: „Створення БД по шаблону” 
Побудувати базу даних згідно варіанту, використовуючи 

шаблон СУБД Access. Внести дані у таблиці. Проаналізувати роботу 
запитів. Роздрукувати звіти. Додати свій запит та звіт.  

Варіант Тема 
1 Контакти 
2 Заходи 
3 Основні фонди 
4 Проекти 
5 Витрати 
6 Склад 

5. 6. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
1. Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; 

Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. 
2. Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. 

Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с. 
3. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. 
Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с. 

4. Лабораторний практикум з інформатики і комп’ютерних 
технологій / В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, 
О.І. Пушкар / За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.- Х.: 
Видавничий дім "ІНЖЕК", 2003. – 424 с.  

5. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний 
курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 2003. 

6. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. 
Домашний ПК. – Харьков: Фолио, 2004. – 495 с. 

7. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп'ютерна техніка: 
Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с. 
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ТТЕЕРРММІІННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  ССЛЛООВВННИИКК  

А 
АТХ – формат плати, призначений для використання тільки в АТХ-
корпусах. 

В 
BIOS, Basic Input/Output System, базова система 

введення/виведення – це записане в чіп спеціальне програмне 
забезпечення, яке виконує роль збирача інформації про систему і 
параметри підключеного обладнання.  

С 
CD-диск (CD-ROM) – накопичувач на оптичних дисках – один 

із найпопулярніших носіїв інформації. 
CD-R – оптичний диск, що дає змогу одноразово записувати 

інформацію.  
CD-RW – оптичний диск, що дає можливість багаторазово 

перезаписувати інформацію. 
CMOS RAM – пам'ять з невисокою швидкодією і мінімальним 

енергоспоживанням від акумулятора. 
CPU (central processing unit) – див. Процесор. 

D 
DDR II – вид оперативної пам'яті.  
Desktop – корпус ПК настільного типу. 
DIMM – вид оперативної пам'яті.  
DIMM DDR – вид оперативної пам'яті.  
Directory – див. Папка.  
Dr.Web – антивірусна програма. 
DTP (DeskTop Publishing) – комплект програм, призначений 

для редагування і верстки книг, журналів, газет, рекламних оголошень 
тощо. 

DVD+R/RW – формат дисків DVD.  
DVD-R/RW – формат дисків DVD.  
DVD-RAM – формат дисків DVD.  
DVD-диск – універсальний цифровий диск. 

F 
File – див. Файл. 

Н 
Hardware – апаратне забезпечення ПК. 

К 
Kaspersky Free Cleaner – антивірусна програма.  

L 
LPT – порт ПК. 
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М 
mATX, мікро-ATX – формат плати, функціонально нічим не 

відрізняється від АТХ-формату, мають менші розміри і менше слотів 
розширення РСІ/. 

McAfee AVERT Stinger – антивірусна програма.  
Microsoft Office Access – програма для керування базами даних, 

входить до складу Microsoft Office System. 
Microsoft Office Excel – програма для роботи з електронними 

таблицями, входить до складу Microsoft Office System.  
Microsoft Office PowerPoint – програма для підготовки 

презентацій, входить до складу Microsoft Office System.  
Microsoft Office System – багатофункціональний комплект тісно 

інтегрованих настільних офісних програм.  
Microsoft Office Word – текстовий процесор системи Microsoft 

Office System.  
Minitower – мінівежа, тип корпусу  
MS – скорочення, Microsoft. 

N 
Norton Antivirus Corporate Edition – антивірусна програма.  

О 
ОС MS DOS – операційна система Microsoft, нині практично не 

використовується. 

Р 
Paint – стандартний графічний редактор ОС Windows. 
POST, Power On Self Test – послідовність тестувань ПК BIOS-

ом. 

R 
RAM, Random Access Memory – оперативна пам'ять.  

S 
Service Pack (SP) – пакет поновлення, надає ОС нових 

можливостей, усуває виявлені помилки. 
SIMM – вид оперативної пам'яті. 
Software – сукупність програм, які виконує комп'ютер.  
Sound Blaster – див. Аудіоадаптер. 
Streamer – пристрій для резервного копіювання великих обсягів 

інформації. 

T 
TFT-монітор – монітор на основі рідких кристалів.  
Tower – вежа, тип корпусу ПК.  
TV-тюнер – пристрій, що дає можливість вибирати будь-яку 

потрібну телевізійну програму і відображати її на екрані. 

U 
UNA – Український Національний Антивірус, антивірусна 

програма. 
USB – порт ПК.  
Utilitas – див. Утиліти. 
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V 
VRAM – відеопам'ять. 

W 
W32.Mydoom@ Removal Tool – антивірусна програма.  
WinRAR – програма-архіватор.  
WinZip – програма-архіватор. 
WordArt – програма Office, що дає можливість керувати 

шрифтами TrueType. 
WordPad – стандартний текстовий редактор ОС Windows.  
WYSWYG (What You See Is What You Get) – «що бачиш, те й 

одержуєш». 

A 
Абзац – будь-яка частина документа, після якої стоїть маркер 

абзацу. 
Активне вікно – вікно, з яким у цей час працює користувач.  
Антивірус Касперського Personal – антивірусна програма.  
Антивірусна база – відомості про комп'ютерні віруси і методи 

їх знешкодження, компонент антивірусної програми.  
Антивірусна програма – програма для виявлення, 

знешкодження, запобігання враженню комп'ютерними вірусами.  
Архивация данных – службова програма ОС Windows, 

призначена для створення резервних копій інформації.  
Архіватор – програма, що дає змогу зменшити розмір файлів 

для економії місця на диску. 
Архівний файл – набір з одного або кількох файлів, які в 

стиснутому вигляді поміщаються в єдиний файл, з якого за потреби 
можна перейти в початковий стан. 

Архівування – стиснення інформації і зберігання її в такому 
вигляді певний час. 

Атрибут – елемент даних у реляційній таблиці і найпростіша 
структура даних. 

Аудіоадаптер (Sound Blaster) – спеціальна електронна плата, за 
допомогою якої можна записувати звук, відтворювати його і 
створювати програмними засобами з використання відповідного 
устаткування. 

Б 
Багатозадачність – можливість операційної системи одночасно 

виконувати кілька завдань. 
Багатопотоковість – виконання кількох процесів у швидкій 

послідовності в межах однієї програми. 
База даних – сукупність спеціальним чином організованих 

даних, що зберігаються на машинних носіях і відображають стан 
об'єктів та їх взаємозв'язки в предметній галузі, яка розглядається.  

Базова система введення/виведення – див. BIOS. 

В 
Видавничі системи – програми, призначені для комп'ютерної 

верстки. 
Відеоадаптер – електронна плата, призначена для програмного 

формування графічних і текстових зображень.  
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Вікно – обмежена прямокутною рамкою поверхня екрана. 
Вінчестер (НЖМД) – накопичувач на жорсткому магнітному 

диску, жорсткий диск. 
Вірус – програма, що виконує деструктивні дії на ПК, здатна до 

самостійного розмноження. 
Віруси-невидимки (stealth-віруси) – програми, що 

перехоплюють звертання ОС до уражених файлів або секторів дисків і 
«підставляють» замість себе незаражені ділянки інформації.  

Восстановление системы – службова програма ОС Windows, 
яку використовують для відміни змін конфігурації системи і 
відновлення її параметрів та продуктивності. 

Вторинні ключі – ключі, значення яких можуть повторюватись 
у рядках-кортежах. У таблиці первинний ключ може бути тільки один, 
а вторинних – кілька. 

Г 
Головне вікно бази даних – з'являється при відкритті бази 

даних і складається з вкладок з написами Таблицы, Запросы, Формы, 
Отчеты, Страницы, Макросы, Модули і кнопок для роботи з 
об'єктами бази даних. 

Головне меню Windows – меню, що динамічно настроюється і 
призначене для швидкого доступу до часто використовуваних 
ресурсів, додатків та веб-серверів. 

Графічний редактор – програма, призначена для автоматизації 
процесів побудови на екрані дисплея графічних зображень. 

Д 
Дефрагментация диска – службова програма ОС Windows, що 

дає змогу прибрати фрагментацію файлів на диску, впорядкувати 
розташування файлів і вільного простору. 

Діапазон комірок – дві або більше комірки аркуша. Комірки 
діапазону можуть бути як суміжними, так і несуміжними.  

Додаткові текстові ефекти PowerPoint – спеціальні текстові 
ефекти, розроблені за допомогою Microsoft WordArt.  

Е 
Економічна інформація – відомості про функціонування 

економічної системи, процеси виробництва, матеріальні ресурси, 
процеси керування виробництвом тощо. 

ЕПТ-монітор – монітор на базі електронно-променевої трубки.  
Ефекти PowerPoint – задають для об'єктів слайда, це: 

анімаційні – для тексту і графічних об'єктів; звукові – окремо для 
тексту і графічних об'єктів; анімаційні і звукові ефекти появи слайда. 

З 
Завантаження ПК – зчитування з дискової пам'яті файлів 

операційної системи і завантаження їх в оперативну пам'ять.  
Завантажувальні віруси – заражають завантажувальний сектор 

флопі-диска або вінчестера. 
Замітки до слайда – ділянка у нижній частині вікна програми 

PowerPoint, яку використовують з метою введення заміток доповідача 
або відомостей для аудиторії. 
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Запити Access – похідна таблиця, в якій збираються дані з 
інших таблиць і проводяться над ними різні операції. Запити дають 
змогу проводити групові операції, складати вибірки з таблиць за 
певною умовою. 

Заставка – зображення, що з'являється на екрані, якщо 
комп'ютер певний час працює, але не використовується.  

Звичайний режим PowerPoint – основний режим редактора 
презентацій, призначений для створення, редагування і оформлення 
презентації. 

Звіти Access – об'єкти, призначені для формування вихідного 
документа та виведення його на друк. 

І 
Інтегрований пакет програм – набір кількох програмних 

продуктів, об'єднаних в єдиний зручний інструмент.  
Інформатика – наука, що вивчає способи створення, 

зберігання, відтворення, оброблення і передавання інформації 
засобами комп'ютерної техніки, а також принципи функціонування 
цих засобів і методи керування ними. 

Інформаційна система – комунікаційна система зі збирання, 
передавання й оброблення інформації про конкретний об'єкт для 
реалізації функцій керування. 

Інформаційна технологія – процес, метод пошуку, збору, 
зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації і спосіб 
здійснення такого процесу і методу. 

Інформаційні об'єкти бази даних – усе те, що користувач 
вважає важливим при моделюванні предметної галузі.  

Інформація – зареєстровані сигнали про події навколишнього 
світу, що зменшують невизначеність у певній галузі. 

К 
Клавіатура – пристрій для введення інформації, керування ПК.  
Клацання – одна із основних операцій, яку виконує миша. 
Комірка – основний елемент робочого поля Excel. У комірках 

Excel можуть розміщуватися числа, текст, формули, логічні значення, 
функції. 

Книга Excel – файл Excel (*.xls). Книга складається з аркушів, 
яких може бути в книзі до 255. 

Кольорова схема PowerPoint – містить кольорову гаму, що 
рекомендується для фону, ліній тексту тощо. 

Комп'ютер – універсальний засіб оброблення різноманітних 
видів інформації: текстової, графічної, цифрової, мультимедійної.  

Конфігурація ПК – склад обладнання персонального 
комп'ютера.  

Корзина – особлива папка, в яку поміщаються видалені об'єкти 
Windows. 

Л 
Легенда діаграми Excel – умовні позначення секторів діаграми.  
Логічна бомба – комп'ютерний вірус, тип троянського коня; 

запускається при виконанні визначених дій чи умов.  
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Логічна структура реляційної таблиці – визначається згідно з 
реквізитним складом об'єктів. У таблиці кожний стовпчик (поле) 
відповідає одному з реквізитів у заданій послідовності. 

М 
Макет PowerPoint – визначає розташування об'єктів на слайді. 
Макровіруси – вид вірусів, використовує мову VBA (Visual 

Basic for Application) для зараження документів MS Word, MS Excel, 
MS Outlook, MS Access. 

Мастер автосодержания PowerPoint – спосіб створення 
презентації, що дає змогу створювати професійно оформлену 
презентацію необхідного змісту й дизайну. 

Материнська плата – основна плата, до якої підключаються всі 
інші центральні пристрої ПК (розміщена в системному блоці ПК).  

Миша – пристрій керування ПК, введення інформації.  
Модель даних – сукупність взаємозв'язаних структур даних і 

операцій над цими структурами. 
Модем – пристрій для передавання комп'ютерних даних на 

великі відстані по телефонних лініях зв'язку. 
Модуль Access – програма мовою VBA, яку використовують 

для реалізації нестандартних процедур при створенні програми.  
Монітор – пристрій візуального зображення інформації, один із 

головних пристроїв виведення інформації. 

Н 
Ноутбук – портативний персональний комп'ютер. 

О 
Операційна система (ОС) – комплекс взаємозалежних 

системних програм, призначення якого – організувати взаємодію 
користувача з комп'ютером, керування ресурсами комп'ютера і 
виконання всіх інших програм. 

Очищение диска – службова програма ОС Windows, за 
допомогою якої можна знайти непотрібні файли і видалити їх, щоб 
звільнити місце на жорсткому диску. 

П 
Пакети прикладних програм (ППП) – спеціальним чином 

організовані програмні комплекси, розраховані на загальне 
застосування у визначеній проблемній сфері і доповнені відповідною 
технічною документацією. 

Панель управления – призначена для настроювання параметрів 
роботи ОС Windows. 

Папка (директорія (directory), каталог) – зміст, який містить 
інформацію про файли та інші каталоги, що називають ще 
підкаталогами. 

Первинний ключ – ідентифікатор записів реляційної таблиці, 
значення якого характеризує цей і тільки цей запис. Кожне значення 
первинного ключа в межах таблиці має бути унікальним.  

Перетягування об'єкта (спеціальне перетягування, 
транспортування, переміщення) – здійснюється переміщенням миші 
при натиснутій кнопці. 
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Плотер – пристрій, що креслить графіки, малюнки або діаграми 
під керуванням комп'ютера. 

Показ – один із режимів PowerPoint, що використовують для 
повноекранної демонстрації презентації. 

Поліморфні віруси – різновид комп'ютерних вірусів, що 
використовують спеціальні алгоритми для утруднення їхнього пошуку 
й аналізу. 

Порт – роз’єднувач, через який можна з'єднати периферійні 
пристрої з центральними. 

Прикладна програма –будь-яка конкретна програма, що 
забезпечує вирішення завдання в межах певної проблемної сфери.  

Принтер (матричний, струминний, лазерний) – друкувальний 
пристрій. 

Провайдер – фірма, що забезпечує доступ до мережі Інтернет.  
Проверка диска – службова програма ОС Windows,  шукає і 

виправляє помилки у файловій системі, таблиці розміщення файлів, у 
довгих іменах файлів, а також усуває помилки, пов'язані з втраченими 
кластерами. 

Програма – упорядкований набір команд. 
Процесор, центральний мікропроцесор (CPU, central 

processing unit) – головний компонент комп'ютера. Пристрій, що 
обробляє інформацію, керує роботою комп'ютера. 

P 
Резидентні віруси – після запускання інфікованої програми 

залишаються в оперативній пам'яті комп'ютера.  
Реляційна модель бази даних – модель, згідно з якою всі дані 

зведено в таблиці. Ці таблиці називають реляціями, а модель БД – 
реляційною моделлю. 

Робоче поле Excel – пуста таблиця, що складається з 256 
стовпчиків і 65 536 рядків. 

Роздавальний матеріал Power Point – короткий зміст 
презентації по кілька слайдів на 1 сторінку (2; 3; 6) для того, щоб 
стежити за ходом презентації. 

Рядок стану – розміщується в нижній частині вікна, складається 
з кількох ділянок, містить інформацію, пов'язану з поточними діями 
користувача. 

Рядок формул Excel – елемент інтерфейсу Excel, призначений 
для введення і редагування даних в Excel. 

С 
Сведения о системе – службова програма ОС Windows, що дає 

змогу отримувати ґрунтовну інформацію про обладнання, системні 
компоненти та програмне забезпечення. 

Система керування базою даних (СКБД) – сукупність мовних 
і програмних засобів, призначених для створення, ведення та 
використання бази даних багатьма користувачами.  

Системний блок – основний блок комп’ютера, усередині якого 
встановлені ключові компоненти ПК. 

Сканер – пристрій для введення в комп'ютер графічних 
зображень, тексту. 
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Слайди PowerPoint – основні елементи презентації, що 
демонструються на екрані дисплея, на відеоапаратурі або на 
спеціальному проекторі, яким керує комп'ютер. 

Сортувальник слайдів PowerPoint – один із режимів 
PowerPoint, призначений для відображення слайдів у зменшеному 
вигляді. 

Сортування Excel – впорядкування даних таблиці Excel в 
алфавітно-цифровому порядку за зростанням або спаданням значень.  

Стиль – група параметрів, що має ім'я. 
Сторінки доступу до даних Access – веб-сторінка, яку 

використовують для додавання, редагування, перегляду або 
маніпулювання поточними даними в базі даних Access.  

Стример (англ. tape streamer) – пристрій для резервного 
копіювання великих обсягів інформації. 

Структура – ділянка у лівій частині вікна програми PowerPoint, 
де відображується список слайдів; призначена для редагування 
структури тексту слайда. 

T 
Таблица символов – службова програма ОС Windows, 

призначена для вставки символів, яких немає на клавіатурі. 
Таблиці Access – об'єкти, призначені для зберігання інформації 

бази даних, а також дають змогу виконувати введення, перегляд, 
коригування інформаційних даних. їх вважають головним об'єктом 
бази даних. 

Табличний курсор Excel – рамка, якою виділяється одна з 
великої кількості комірок на робочому полі Excel. 

Табличний процесор – комплекс програм, призначений для 
оброблення електронних таблиць. 

Текст Excel – дані, відмінні від числових, ємністю до 32 Кбайт.  
Текстовий редактор – програма для введення і редагування 

текстових даних. 
Тема Windows – поєднує в єдину композицію схему 

оформлення робочого стола, звукові ефекти, фоновий малюнок, 
заставку екрана, форму покажчиків миші, а також зовнішній вигляд 
стандартних значків. 

Типова конфігурація – мінімальний склад апаратних засобів, 
які забезпечують функціонування ПК як цілісної обчислювальної 
системи. 

Троянські коні – програми, що маскуються під будь-які 
корисні додатки (наприклад, утиліти або антивірусні програми), але 
при цьому виконують різні руйнівні дії. 

У 
Український Національний Антивірус (UNA) – антивірусна 

програма. 
Утиліти (utilitas) – системні програми, що розширюють і 

доповнюють можливості операційної системи. 

Ф 
Файл (file) – іменована ділянка пам'яті на машинних носіях.  
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Файлова система – визначає структуру організації файлів, 
методи зберігання інформації при розміщенні файлів, обмеження 
доступу, систему безпеки файлів та папок тощо.  

Факс – пристрій факсимільного передавання зображення по 
телефонній мережі. 

Фільтрація Excel – використовується під час роботи з великими 
таблицями і дає можливість бачити не всю таблицю, а тільки її 
частину, яка висвітлюється за певними ознаками (критеріями).  

Флеш-диск [flash disc], (USB-флэш-память, USB-память) – 
тип флеш-накопичувачів, що з’явилися на ринку в 2001 р. 
Конструктивно є "брелком" довгастої форми, що складається із 
захисного ковпачка і власне накопичувача з USB-роз’ємом (одна або 
дві мікросхеми флэш-памяти і USB-контроллер). Перевагами 
накопичувачів цього виду є: а) можливість підключення їх 
безпосередньо до персонального комп’ютера для перенесення даних 
без допомоги яких-небудь інших пристроїв, б) значний об'єм пам'яті.  

Флопі-диск (НГМД) – накопичувач на гнучкому магнітному 
диску, дискета. 

Форматування – процес розбиття диска на сектори і доріжки, 
перевірка поверхні дискети засобами операційної системи.  

Форми Access – об'єкти, призначені для введення, перегляду та 
коригування даних. Це необов'язковий елемент, але він додає 
зручності і спрощує ці операції. 

Формула Excel – починається символом =, є сукупністю 
операндів (координати комірок), з'єднаних знаками математичних 
операцій і круглих дужок. 

Фрейм – місце на веб-сторінці, де відображається інший HTML-
документ. 

Ч 
Числа Excel – це цифрові дані. Число може бути ціле чи 

дробове будь-якого формату.  
Чіпсет – набір системної логіки. 

Ш 
Шаблон – спеціальний тип документа, що визначає в 

створюваному на його основі документі параметри сторінки, 
параметри форматування тексту, атрибути абзаців, розділів. 

Шаблон оформлення PowerPoint – файл, що містить схему 
розташування тексту, побудови слайда, певні стилі форматування й 
колірних схем. 

Я 
Ярлик – посилання на об'єкт, що має вигляд значка.  
Ярлички Excel – елемент інтерфейсу Excel. За допомогою 

ярличків можна переміщуватися по аркушах книги Excel. 
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