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Вступ.
Загальною тенденцією розвитку суспільства на сучас-

ному етапі є поступовий перехід до нових інформаційних 
технологій у всіх галузях виробництва. Інформатизація сус-
пільства - це наслідок проникнення в повсякденне життя до-
сягнень науково-технічного прогресу, загальний процес ви-
робництва та використання інформації як суспільного проду-
кту.

Інформатизація суспільства нерозривно пов'язана з
інформатизацією системи освіти, яка з одного боку відтворює 
досягнутий рівень науково-технічного та соціально-
економічного розвитку суспільства і залежить від нього, а з
іншого боку - суттєво його обумовлює. Інформатика та інфо-
рмаційні технології вже справили певний вплив на школу,
викладання окремих предметів і на систему освіти загалом.

Обставини, що на сьогодні склалися в теорії і практиці 
навчання з використанням НІТ, характеризуються парадок-
сальністю: з одного боку, учні, які приходять до вищих учбо-
вих закладів після ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл,
відрізняються як знаннями теоретичного матеріалу з основ 
інформатики, так і практичними навичками роботи з інфор-
маційними технологіями. З іншого боку, учні сільських та 
багатьох міських шкіл із-за обмеженого доступу до 
комп’ютерної техніки не володіють вміннями та навичками 
роботи з програмними засобами.

Виникнення цього парадоксу зумовлено недостатнім 
рівнем оснащення комп’ютерною технікою шкіл України.
Наприклад, за статистичними даними 1997р. на кожний 
комп’ютер, що є в школах, припадало понад 72 учнів, де 
майже третина комп’ютерів не відповідає сучасним вимогам 
до техніки. На сьогоднішній день картина майже нічим не 
відрізняється.
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Тому перед викладачами вузів постає нелегка задача: за 
перший семестр навчання дещо вирівняти знання студентів 
для подальшого повноцінного оволодіння ними дисциплін,
пов’язаних з використанням інформаційних технологій.

Цю задачу і призваний виконати так званий курс корис-
тувача, який може мати різні назви (“Вступ до інформаційних 
технологій”, “Інформатика та комп’ютерна техніка” тощо), 
але мета курсу залишається єдина - сформувати або розвину-
ти у студентів знання, вміння та навички, необхідні для ефек-
тивного використання засобів сучасної інформаційної техно-
логії у своїй майбутній професійній діяльності, для форму-
вання елементів інформаційної та загальної культури студен-
тів. Через предмет інформатики та застосування нових інфо-
рмаційних технологій при вивченні всіх, без винятку, пред-
метів вирішується проблема інформатизації і гуманізації на-
вчального процесу, інтеграції навчальних предметів і дифе-
ренціації навчання, надання навчальній діяльності дослідни-
цького, творчого характеру.

Для досягнення мети курс повинен в першу чергу 
розв’язувати завдання:
1. розкрити значення основ інформаційної культури у зага-

льній і професійній освіті людини, вплив засобів сучасної 
інформаційної технології на науково-технічній і соціаль-
но-економічний розвиток суспільства;

2. забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними 
засобами і методами сучасної інформаційної технології, їх 
теоретичною і технічною базою, можливими напрямками 
використання;

3. сформувати у студентів достатні знання, вміння та навич-
ки, необхідні для ефективного використання засобів НІТ 
у своїй майбутній діяльності;

4. сформувати у студентів початки основ інформаційної 
культури майбутнього вчителя.
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Будова курсу:

Перший блок. Вступний курс до сучасних інформаційних 
технологій:

− інформатика, інформація,
− операційні системи (Windows); 
 

Другий блок. Прикладне програмне забезпечення:
− системи обробки графічної інформації,
− системи обробки текстової інформації,
− табличні процесори,
− системи управління базами даних.

Третій блок. Комп’ютерні мережі:
− локальні комп’ютерні мережі;
− послуги глобальної мережі Internet. 
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Розділ 1: Загальні відомості про роботу з комп’ютером 
типу IBM PC. Організація і подання даних в ПК.

Тема 1.Фізичні принципи побудови комп’ютера.

Мета: Ознайомитися з основним і додатковим облад-
нанням комп'ютера, правилами техніки безпеки при роботі на 
комп'ютері, двійковою системою числення, одиницями вимі-
рювання ємності пам’яті, засобами організації і подання да-
них в ПК. Отримати знання про призначення окремих груп 
клавіш на клавіатурі, оволодіти навичками роботи на клавіа-
турі.

Основні блоки IBM PC. До складу персонального 
комп'ютера, робота якого ґрунтується на принципі програм-
ного управління, обов’язково входять: системний блок,
клавіатура, монітор. Інші компоненти комп'ютера є додат-
кові (маніпулятор “миша”, накопичувачі даних, пристрої 
друкування, сканери, модеми та ін.). 

Системний блок. Центральний мікропроцесор, внутрі-
шня пам’ять, пристрої зовнішньої пам’яті і системна шина 
конструктивно розташовані в системному блоці. Усі пристрої 
введення-виведення приєднуються до системної шини через 
відповідні спеціальні плати, які називають адаптерами або 
контролерами.

Мікропроцесор. Головним елементом у комп'ютері є мі-
кропроцесор - невелика (в декілька сантиметрів) електрона 
схема, що виконує різноманітні операції над даними і керує 
спільною роботою всіх інших пристроїв. Характеристики мі-
кропроцесора:
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• Продуктивність (швидкодія) – це кількість операцій, які 
виконує мікропроцесор за секунду. Продуктивність зале-
жить від тактової частоти, яку вимірюють у мегагерцах.

• Розрядність – кількість внутрішніх двійкових розрядів,
яка суттєво впливає на продуктивність.

• Кількість розрядів, пов’язаних з системною адресною 
шиною, та кількість розрядів, пов’язаних з системною 
шиною даних.

Оперативна пам'ять. Внутрішня пам’ять ПК складаєть-
ся з оперативного запам’ятовуючого пристрою (ОЗП) та по-
стійного запам’ятовуючого пристрою (ПЗП). Конструктивно 
внутрішня пам'ять оформлюється у вигляді чарунок пам'яті,
кожній з яких надається номер (адреса). Оперативна пам’ять 
має місткість набагато меншу, ніж зовнішня пам’ять. Однак 
вона є найшвидшою. З оперативної пам'яті процесор бере 
програми і дані для обробки, до неї він записує отримані ре-
зультати. Програма та дані почнуть оброблятися після того,
як вони потраплять в оперативну пам’ять. Однак дані, що мі-
стяться в оперативній пам’яті, зберігаються тільки при ввім-
кненому комп'ютері.

Основною характеристикою пам’яті є її ємність, яку 
вимірюють в спеціальних одиницях. Найменшою одиницею є
біт. Біт – це один двійковий розряд, в який може записувати-
ся тільки 0 або 1. Вісім біт отримали назву байт. Коди сим-
волів називають ASCII кодами. Реально пам’ять у
комп’ютерах вимірюють у таких одиницях: кілобайт, мега-
байт, гігабайт.

1Кбайт=210=1024 байт 
1Мбайт=210=1024 Кбайт 
1Гбайт=210=1024 Мбайт 

Дисплей призначено для відображення інформації на 
екрані електронно-променевої трубки. Він працює під управ-
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лінням відеоадаптера, який знаходиться у системному блоці.
Відеоконтролер містить особисту пам’ять (відеопам’ять), 
може задавати текстовий або графічний режими роботи моні-
тору. Основні характеристики дисплея:
• Роздільна здатність – кількість точок по вертикалі та 

горизонталі екрану в графічному режимі. Чим більша кі-
лькість точок, тим вища якість зображення. Наприклад,
роздільна здатність може бути – 1280х1024 пікселів.

• Розмір відеопам’яті. У сучасних комп’ютерах її обсяг до-
рівнює 1, 2 або 4Мб.

• Кількість кольорів. Сучасним вважається адаптер з 65536
(High Color) та 16 млн. (True Color) кольорів.

Контролери та шина. Для роботи комп'ютера необхідно,
щоб в його оперативній пам'яті знаходились програма і дані.
А вводяться вони туди з різноманітних приладів комп'ютера - 
клавіатури, накопичувачів на магнітних дисках, CD-ROM та 
ін. Ці прилади називають зовнішніми, хоча деякі з них мо-
жуть знаходитися в системному блоці. Результати виконання 
програм також виводяться на зовнішні пристрої - монітор,
диски, принтер та ін. Таким чином, для роботи комп'ютера 
необхідним є обмін інформацією між оперативною пам'яттю і
зовнішніми пристроями. Такий обмін називається введенням-
виведенням, він не відбувається безпосередньо: між будь-
яким зовнішнім пристроєм і оперативною пам'яттю в комп'ю-
тері є цілих дві проміжних ланки:
• для кожного зовнішнього пристрою в комп'ютері є елект-

ронна схема, що ним управляє. Ця схема називається кон-
тролером, або адаптером. Деякі контролери (наприклад,
контролери дисків) можуть управляти відразу декількома 
пристроями;

• всі контролери та адаптери взаємодіють з мікропроцесо-
ром і оперативною пам'яттю через системну магістраль 
передавання даних, яку називають шиною.
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У кожному комп'ютері є контролери портів введення-
виведення. Ці порти бувають наступних типів:
• паралельні (LPT1-LPT4), до них під’єднають принтери;
• послідовні (COM1-COM3). Через них приєднують мишу,

модем і ін.
Паралельні порти виконують введення-виведення з бі-

льшою швидкістю, ніж послідовні (за рахунок використання 
більшого числа проводів у кабелі). 

Клавіатура. Клавіатуру персонального комп'ютера мо-
жна поділити на 4 блоки:
• Алфавітно-цифрова клавіатура. Цей блок клавіатури в

основному відповідає клавіатурі звичайної друкарської 
машинки. Єдина, однак, дуже істотна від’ємність полягає 
в тому, що клавіші комп'ютера мають не подвійні (великі 
та малі літери), а в більшості випадків чотирьох кратні 
призначення. Тому клавіатура комп'ютера має деякі дода-
ткові клавіші, що перемикають розклад клавіатури ([Ctrl], 
[Alt], [Shift]). За допомогою комбінацій цих клавіш мож-
на переходити від англійських літер до українських (ро-
сійських) та навпаки.

• Функціональні клавіші [F1-F12]. В разі натискування фун-
кціональних клавіш комп'ютер виконує дії, які визнача-
ються програмою, що виконується в даний момент.

• Управляючі клавіші.
[Enter] - клавіша введення. Натискування цієї клавіші 

сприймається комп'ютером як вказівка приступити до вико-
нання введеної команди або завершити введення даних в да-
ному рядку.

[Esc] - відміна команди або вихід. Натискування цієї кла-
віші дозволяє припинити які-небудь розпочаті дії, завершити 
роботу.

[Tab] – табуляція. Натискування клавіші зумовлює пере-
міщення курсору на вісім позицій вправо.
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����,����,����,���� - клавіші управління курсором.
[Home] – переміщення курсору на початок рядка.
[End] – переміщення курсору на кінець рядка.
[PgUp] – переміщення курсору на сторінку вгору.
[PgDn] – переміщення курсору на сторінку вниз.
[Delete], [Del] - вилучення літери. Натискування цієї кла-

віші призводить до вилучення літери в позиції курсору (іноді 
використовується для вилучення порожнього рядка). 

[Back Spase, ����] – вилучення літери. В разі натискування 
клавіші вилучається літера зліва від курсору.

[Shift] - включити режим верхнього регістру (для великих 
літер або символів над цифрами). 

[Caps Lock] – перехід у режим введення великих літер,
або символів верхнього регістру. Після натискування цієї 
клавіші засвічується індикатор (в правому верхньому куті 
клавіатури), що означає, що літери будуть великими. Повто-
рне натискування клавіші [Caps Lock] переводить клавіатуру 
в режим введення малих літер (індикатор гасне). 

[Insert], [Ins] – переключення клавіатури в режим встав-
лення або заміни. В режимі вставлення натискування клавіші 
літери призводить до вставки літери в позицію курсору. При 
цьому всі літери, які розміщенні з правого боку від курсору,
зсуваються вправо на одну позицію. В режимі заміщення на-
тискування алфавітно-цифрової клавіші призводить до замі-
щення літери в позиції курсору.

[NumLock] – перехід до режиму введення цифр на правій 
частині клавіатури, при цьому засвічується індикатор. При 
повторному натискуванні на цю клавішу (індикатор гасне)
клавіатура переходить до режиму управління курсором.

[Print Screen] – друкування екрану або занесення вмісту 
екрану до буфера обміну. За допомогою комбінації клавіш 
[Shift] та [Print Screen] можна винести інформацію з екрану 
на принтер.
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[Pause, Break] – тимчасове припинення виконання про-
грами. Для продовження виконання слід натиснути будь-яку 
клавішу.

Комбінації клавіш:
[Ctrl+Alt+Del] – перезавантаження операційної системи.
[Ctrl+C], [Ctrl+Pause] – завершення виконання програми.
[Shiftлів.+Shiftправ.], [Alt+Shift], [Ctrl+Shift] – перехід від 

літер англійської мови до російської або української.

• Права частина клавіатури. Ця додаткова частина клавіа-
тури містить клавіші, які використовують для набору 
цифр і знаків арифметичних операцій або управління кур-
сором. Перехід до режиму введення цифр здійснюється за 
допомогою клавіші [NumLock]. Цим блоком слід корис-
туватися, коли необхідно вводити порівняно довгі колон-
ки цифр. В цьому блоку містяться і додаткові клавіші 
[Del], [Enter], [Ins], які дублюють такі ж самі клавіші у ос-
новній частині клавіатури.

Додаткові пристрої. До системного блоку комп'ютера 
IBM PC можна під’єднати різноманітні пристрої введення-
виведення інформації, поширюючи завдяки цьому його фун-
кціональні можливості. Деякі прилади під’єднуються через 
спеціальні гнізда, які знаходяться на задній панелі системно-
го блоку комп'ютера. До додаткових пристроїв відносяться:

Накопичувачі на магнітних дисках - використовуються 
для тривалого зберігання даних. Використовують накопичу-
вачі на гнучких магнітних дисках (дискети на 3,5") та нако-
пичувачі на жорстких магнітних дисках (вінчестер). Перевага 
вінчестерів порівняно з дискетами полягає у тому, що вінчес-
тери зберігають величезні обсяги інформації і працюють 
швидше.
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Дисковод CD-ROM використовується тільки для зчиту-
вання інформації з компакт-дисків (лазерних дисків). CD-
ROM – в перекладі означає «тільки для читання», тобто ми не 
маємо змоги записувати інформацію на диски. На сьогодніш-
ній день для роботи з мультимедійними програмами можна 
використовувати дисководи зі швидкістю передавання даних 
від 24-х до 40 кратної. Оптичні диски мають ємність, у сере-
дньому – 600 Мб.

Маніпулятор «миша» - призначений для швидкого пе-
реміщення курсору в задану точку екрана та для полегшення 
введення інформації в комп'ютер. Переміщення миші по по-
верхні спеціального килимка призводить до переміщення ку-
рсору миші на екрані дисплея. Натиснення лівої кнопки миші 
призводить до результатів, які аналогічні результатам при 
натискуванні клавіші [Enter]. Курсор миші в текстовому ре-
жимі екрана має вигляд - l, в графічному режимі при звичай-
них обставинах має вигляд - �.

Принтер – призначений для виведення на папір симво-
льної та графічної інформації. Принтери бувають матричні,
струминні та лазерні. Принтери характеризуються швидкістю 
друкування та якістю.
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Тести.

1. Як Ви розумієте магістрально-модульний принцип побу-
дови комп’ютера?

2. Назвати основні компоненти персонального комп’ютера і
додаткові прилади.

3. Які диски використовують при роботі з ПК? Чим вони 
відрізняються між собою?

4. Чим відрізняється відеоадаптер від дисплею? Назвіть ха-
рактеристики відеоадаптера.

5. Від чого залежить продуктивність персонального 
комп’ютера? Які функції виконує мікропроцесор?

6. Що таке принцип відкритої архітектури?
7. Назвати різні функціональні блоки клавіатури. Які мож-

ливості кожного функціонального блоку клавіатури?
8. Чим відрізняються призначення клавіш правої частини 

клавіатури від призначення клавіш на основній клавіату-
рі?

9. Що таке перемикач? Які перемикачі на клавіатурі ви зна-
єте?

10. Які комбінації клавіш найбільш часто використовуються 
і яке їх призначення?

11. Описати принципи роботи різних груп принтерів.
12. Які одиниці використовують для вимірювання ємності 

пам’яті?
13. Як працює сканер і модем, які їх типи ви знаєте?
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Тема 2. Організація та подання даних в ПК.
Поняття операційної системи.
Команди операційної системи.

Мета: Вивчити принципи організації і подання даних в
персональних комп'ютерах, отримати елементарні відомості 
про операційну систему. Знати визначення таких фундамен-
тальних понять, як файл, каталог, логічний диск.

Файл. Операційні системи використовують принцип,
згідно з яким для будь-якої сукупності дискових даних при-
значається ім'я. Сукупність будь-яких даних, якій присвоєно 
ім'я отримала назву файл. Кожен файл має свій ідентифіка-
тор, що складається з двох частин: імені та типу файла, друга 
частина отримала назву розширення імені (ця частина не 
обов'язкова). Імена файлів (крім ОС Windows) містять до во-
сьми символів, тип - до трьох літер, ім'я відокремлюється від 
розширення крапкою.

Наприклад,

За розширенням можна судити про тип інформації, що збері-
гається в файлі. Існують традиційні розширення:

*.com, *.exe програми 
*.sys системний файл 
*.bak резервна версія файлу 
*.bat командний файл 
*.doc, *.txt текстові файли 
*.bmp, *. pcx, *.gif, *.jpg графічні файли 

Стаття . doc 

ім'я розширення
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*.xls електронні таблиці 
*.mdb бази даних 

Каталог (Папки). Щоб упорядкувати файли на диску, їх 
розміщують у різних каталогах. У каталозі для кожного фай-
ла реєструються ім'я файла; його тип; розмір пам'яті, яку за-
ймає файл; дата і час створення файла. Кожен каталог має 
своє ім'я і може зберігатися у іншому каталозі, тобто створю-
ється ієрархічна файлова структура. На диску знаходиться 
кореневий каталог, у якому реєструються звичайні файли та 
підкаталоги 1-го рівня. У підкаталогах 1-го рівня, в свою чер-
гу, реєструються звичайні файли та підкаталоги 2-го рівня і
т.д.

Маршрут. Для доступу до файлу не достатньо вказати 
тільки його ім'я, треба ще вказати місце його знаходження.
Для цього використовується низка підпорядкованих катало-
гів, яку називають маршрутом, або шляхом у файловій сис-
темі. Між іменем диска, каталогу, підкаталогу ставиться по-
хила риска - "\". Файли з одним і тим самим іменем можуть 
знаходитись у різних каталогах.

Диск. Накопичувачам на гнучких магнітних дисках 
присвоюються імена а: та b:. Накопичувачу а: відведена ве-
дуча роль, накопичувач b:. вважається допоміжним. Жорсто-
кому диску присвоюється ім'я с:. Якщо жорстокий диск ді-
литься на кілька областей, які називають логічними дисками,
то їм надають імена: с:, d:, e:, f: і т.д. На диску с: записується 
операційна система. Приклади маршрутів до файлів:

a: \UTIL\keyrus.com 
 c: \ANTIVIR\DRWEB\drweb.exe 

Ієрархічну структуру файлової системи ще називають 
деревоподібною структурою.
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Ім'я робочого накопичувача і шлях у файловій системі 
запам'ятовуються у буфері, вони вважаються поточними.
Якщо при звертанні до файла опускається ім'я накопичувача,
каталогу, то вони вважаються поточними. Якщо шлях почи-
нається із знаку "\", то місцеположення файла визначається 
від кореневого каталогу даного накопичувача.

Приклад ієрархічної структури файлової системи:

кореневі каталоги каталоги 1-го рівня каталоги 2-го рівня 

с:\                                 
 Каталог1 підкатал. 1.1 підкатал.1.1.1

підкатал. 1.2 підкатал. 1.1.2
Каталог2 файли файли 

Файли підкатал. 2.1 підкат. 1.2.1 
 підкатал. 2.2 підкат. 1.2.2

файли файли 
підкат.2.1.1 

 підкат. 2.1.2
файли 

Операційна система. Операційна система автоматично 
завантажуватися в пам'ять комп'ютера негайно після його вві-
мкнення і залишатися в пам'яті протягом всього сеансу 
роботи. Операційна система - це набір програмних модулів,
які дозволяють користувачеві управляти комп'ютером, а та-
кож забезпечувати взаємодію програм з зовнішніми пристро-
ями. ОС мають розвинений набір сервісних програм, які до-
зволяють здійснювати перевірку функціонування пристроїв 
комп'ютера, розмітку дискет, зв'язок з локальною мережею та 
ін.

До початку 90-х років другого тисячоліття найрозпов-
сюдженою операційною системою для персональних 
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комп’ютерів була ОС MS-DOS. До складу MS-DOS входить 
ряд програмних модулів:

1.Базова система введення-виведення (BIOS). Цей 
модуль знаходиться у постійному запам'ятовуючому при-
строї. При вмиканні ПК управління передається модулю 
BIOS, який починає тестування основних компонент комп'ю-
тера. При виявленні помилки робота комп'ютера припиняєть-
ся і на екран виводиться відповідне повідомлення. В разі ус-
пішного закінчення тестування BIOS завантажує до операти-
вної пам'яті програмний блок початкового завантаження ОС.
Програма BIOS обслуговує системні виклики або перериван-
ня.

2.  Блок початкового завантаження.
3. Модуль розширення базової системи введення-

виведення (IO.SYS).  
4.  Модуль опрацювання переривань (MSDOS.SYS).  
5.  Командний процесор (COMMAND.COM). 

 
На сьогодні на персональних комп’ютерах використову-

ється операційна система Windows. 
 

Завдання.

1. Проаналізувати назви каталогів на диску с:, імена і
розширення файлів.

2. Знайти і виписати 2-3 батьківських каталоги на диску с:, 
підкаталоги будь-якого каталогу, кілька імен файлів, що
належать до наступних груп:

− Файли-програми 
− Текстові файли 
− Командні файли 
− Системні файли 
− Файли, що містять графічні зображення.
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3. Прослідкувати за завантаженням операційної системи.

4. Навчитися включати, перезавантажувати і виключати 
комп’ютер.

Тести.

1. Що таке файл? За якими ознаками і на які групи поді-
ляють файли?

2. Чим відрізняється логічний жорсткий диск від фізично-
го?

3. Що таке батьківський каталог? Чи можна в різних ка-
талогах зберігати файли з однаковими іменами?

4. Що таке файлова система, поточний диск, поточний 
каталог?

5. Як вказується місце знаходження файла?
6. Що таке командний файл?
7. Які стандартні розширення імен файлів ви знаєте?
8. В поточному каталозі знаходяться програми 

LONG.BAT  і LONG.EXE. Яка програма буде викона-
на, якщо ви ввели команду LONG? 

9. Які функції виконує модуль BIOS? 
10. Перерахувати причини «зависання» комп'ютера. Як 

можна перезавантажити ОС? Зупинити виконання ко-
манди?
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Операційна система WINDOWS 
 

На протязі багатьох років Microsoft розвиває новий тех-
нологічний підхід для обробки даних, який оснований на ро-
боті з вікнами в графічному режимі. В 1995 році була випу-
щена перша версія операційної системи Windows 95. З того 
часу майже кожен рік з’являться нові більш ефективні версії 
операційної системи Windows. 

Простий та зручний інтерфейс системи забезпечує при-
родність спілкування користувача з комп’ютером, система 
має широкий набір засобів, який дозволяє настроїти 
інтерфейс так, як подобається користувачеві. Поряд з цим 
операційна система надає потужні технологічні можливості 
роботи не тільки з файловою системою, але й з
комп’ютерними мережами.

Перерахуємо деякі можливості операційної системи 
Windows: 
1. це не тільки стандартна, але й гнучка по відношенню до 

прикладних програм операційна система;
2. має зручний графічний інтерфейс користувача, тобто 

більшість операцій виконується декількома способами;
3. єдиний програмний інтерфейс, тобто є можливість пере-

несення даних, які були створені в одних програмах, до 
інших програм;

4. єдиний інтерфейс користувача (навчившись працювати з
однією програмою-додатком до Windows, легко 
розібратися з роботою іншої програми;

5. єдиний програмно-апаратний інтерфейс та багатозадач-
ний режим роботи.
Останні версії операційної системи орієнтовані на роботу з

комп’ютерами, що підключені до мережі Internet.  
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Тема 3. Знайомство з ОС WINDOWS. 
Об’єкти робочого столу. Робота з вікнами.

Мета: Познайомитись з операційною системою 
Windows та її додатками. Навчитися управляти елементами 
вікна та подавати команди за допомогою миші, клавіатури,
меню.

При вмиканні комп’ютера, на якому встановлена опе-
раційна система Windows, на екрані монітора з’являється ві-
кно, яке називають Робочим столом. Це своєрідна папка,
що розкрита на весь екран. Під об’єктом потрібно розуміти 
все, чим оперує Windows: програма (додаток), папка, диск,
файл, група файлів, документ, піктограма, ярлик.

Документ – це будь-який файл, який вміщує дані: текст,
графічне зображення, електронну таблицю та ін. Допустима 
довжина імені файла – 255 символів.

Каталоги називають папками. Папки вміщують файли.
Папки і файли розміщені на дисках.

Піктограма - це значок з малюнком та іменем об’єкта.
За виглядом значка майже завжди можна визначити тип 
об’єкта, який він представляє. Деякі значки є стандартними:

� - диск;
� - папка;
� - текстовий документ;
	 - програма.

Ярлик – це вказівка на об’єкт. Використання ярликів 
прискорює доступ до додатків, документів. Ярлик – це поси-
лання на об’єкт, який знаходиться десь у файловій системі.
Як правило, ярлик носить те саме ім’я, що й об’єкт. Допуска-
ється використання багатьох ярликів, які посилаються на 
один і той самий об’єкт. Значок ярлика відрізняється тим, що
у лівому куті розміщений маленький квадрат з стрілкою.
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Головна особливість інтерфейсу – наявність Панелі За-
вдань, на якій розміщена кнопка Пуск. Натискування цієї 
кнопки відкриває доступ до Головного Меню системи. При 
запуску додатку або відкритті папки на панелі завдань 
з’являється кнопка, яка представляє цей додаток чи папку.

В основному робота з об'єктами ведеться за допомогою 
миші, пересування миші по столу відповідає руху вказівника 
миші на екрані. Найчастіше вказівник миші виглядає як стрі-
лка
. Однак в певних місцях вікна Windows, або при виборі 
деяких команд його форма змінюється. За допомогою миші 
ми вказуємо на об'єкт, пересуваємо його, змінюємо розмір,
розкриваємо вікно об'єкту.

На робочому столі можуть знаходитися кілька пікто-
грам. Наприклад, Мой компьютер, Корзина установлюються 
у процесі інсталяції Windows. 

Значок Мой компьютер дозволяє відкрити вікно, у
якому розташовані піктограми всіх дисків, значки Принтеры 
і Панель управлення. За їх допомогою користувач отримує 
доступ до вмісту всіх дисків, може управляти принтерами,
настроювати операційну систему.

Значок Корзины відкриває доступ до програми, яка за-
безпечує роботу з об’єктами, які вилучаються. Пересилання 
об’єктів до корзини під час їх вилучення зберігає шанс відно-
вити випадково вилучений об’єкт. Після очищення корзини 
об’єкти не можна відновити.
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Вибір об'єкту або пункту меню. Перемістити мишу, щоб 
вказівник миші виявився на значку об'єкта або пункті меню, і
натиснути на ліву кнопку миші. Об'єкт став активізованим 
(робочим), або ви вибрали даний пункт меню. Далі можна 
пересувати об'єкт, розкривати вікно об'єкта та ін.

Основний елемент операційної системи - Вікно - обме-
жений рамкою прямокутний елемент на екрані (рис.20). На 
робочому столі можна відкрити водночас декілька вікон, ко-
жне - зі своєю програмою або документом. Тобто ми маємо 
змогу працювати одночасно з багатьма програмами. Типи ві-
кон:

1. вікно додатка або програми;
2. вікно документу;
3. вікно діалогу;
4. вікно допомоги.

рлики

Пікто-
грами 

Робо-
чий стіл

Індикатор 
часу 

Головне
меню 

Панель
завдань

Індикатор
язика 

Рис.1
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Розкрити вікно – це означає запустити програму, роз-
крити папку, розкрити документ, закрити вікно – завершити 
роботу програми, закрити документ, закрити папку. Всі вікна,
які використовуються, типові і відповідають визначеному 
стандарту.

Розкрити вікно.
1. Вибрати необхідний об’єкт.
2. Виконати одну з наступних дій:

− подвійне натискування на ліву кнопку миші, або 
− один раз натиснути на праву кнопку миші, з розкрито-

го меню вибрати команду “Открыть”, або натиснути 
клавішу [Enter]. 

Ці дії приведуть до розкриття вікна вибраного об’єкта.

Вікно вміщує рядок заголовка, у якому виводиться ім’я
папки, документа, додатка, які в нього завантажено. Ліворуч 
від імені знаходиться кнопка-піктограма, при натискуванні на 
яку відкривається системне меню управління вікном (рис.2). 
Це меню використовують у випадку, коли користувач бажає 
управляти вікном за допомогою клавіатури (переміщувати 
вікно, змінювати його розмір, закрити вікно). 

 
Розкрите 
системне 
меню 

Рис 2
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У правій частині заголовка розміщені три кнопки 
управління вікном (рис. 3).  

− Кнопка Свернуть _ - дозволяє згорнути вікно в пікто-
граму, розташовану на панелі завдань (вікно зникає з ро-
бочого столу). Для відкриття вікна досить встановити ку-
рсор миші на цій піктограмі і клацнути лівою клавішею 
миші, вікно знову розгорнеться на екрані.

− Кнопка Развернуть � - розкриває вікно на весь екран, а
сама кнопка набирає вигляду -2. Якщо клацнути по кно-
пці 2 - вікно прийме початкового вигляду.

− Кнопка Закрыть ⌧ - забезпечує закриття вікна і відпо-
відно самого додатку, з яким працював користувач.

Нижче рядка заголовка розміщується рядок горизонта-
льного меню (рис.3). Для конкретних додатків у цьому рядку 
можуть бути набагато більше меню, але Файл, Правка, Вид,
? – присутні завжди.

− Меню Файл використовують для роботи з дисками,
папками, файлами та ярликами. Залежно від типу виб-
раного об’єкта, змінюється перелік команд цього ме-
ню.

− Меню Правка використовують для відмітки об’єктів,
їх редагування.

− Меню Вид призначено для зміни параметрів перегляду 
інформації у вікні.

− Меню ? використовують для отримання довідкової 
інформації.

Під рядком меню розміщена Панель Інструментів 
(рис.3). На ній є кнопки управління, які дублюють основні 
команди меню. Якщо кнопка вдавлена, команда, яку кнопка 
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представляє, вибрана. Змінити команду – нажати іншу кноп-
ку.

Внизу вікна розміщено Рядок Стану (рис. 3). У ньому 
виводиться інформація про об’єкти, розташовані у вікні. У
рядку стану автоматично виводиться довідкова інформація 
про вибрану команду меню.

Якщо інформація, яка виводиться у вікні, не вміщується 
в основному полі вікна, з’являються Смуги Прокрутки з
кнопками управління (рис.21). За допомогою кнопок 
(�,�,�,�) забезпечується переміщення інформації у вер-
тикальному або горизонтальному напрямках. Теж саме мож-
на зробити за допомогою повзунка на смузі прокрутки, сумі-

Горизонта-
льне 
меню 

Рядок 
заголовку 

Панель 
інстру-
ментів 

Кнопки 
управління
вікном 

Смуга прокрутки 

Основне 
поле 
вікна 

Повзу-
нок 

Рис. 3
Рядок стану
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щаючи вказівку миші та повзунок, переміщуємо мишу при 
натиснутій лівій кнопці миші.

Зміна розміру вікна.
1. Сумістити вказівку миші з межею вікна або кутом 

( до появи подвійних стрілок ↕ , ↔). 
2. Натиснути ліву кнопку миші.
3. Не відпускаючи кнопку миші, перемістити межі вікна у

потрібне місце.
4. Відпустити ліву кнопку миші.
Те саме можна виконати за допомогою системного меню.

1. Відкрити меню.
2. Вибрати рядок Размер, натиснути клавішу [Enter].У

вікні з’являються подвійні стрілки (↕,↔). 
3. Використовуючи клавіші управління курсором, змі-

нити положення відповідної межі вікна.
4. Натиснути клавішу [Enter]. 

 
Переміщення об’єкту, вікна.

1. Активізувати об’єкт або сумістити вказівку миші з
полем рядка заголовка вікна.

2. Натиснути ліву кнопку миші.
3. Не відпускаючи кнопку, перемістити вікно чи ін-

ший об’єкт у потрібне місце.
4. Відпустити ліву кнопку миші.

Те саме можна виконати за допомогою системного ме-
ню, відкривши меню, вибрати рядок Перемістити.

Робота з багатьма вікнами. Перехід від одного вікна до 
іншого робиться за допомогою миші. Сумістити вказівник 
миші з полем потрібного вікна і клацнути лівою кнопкою 
миші - вікно перейде на передній план, тобто стає активним.
Якщо відкриті вікна згорнуті, активізувати потрібне вікно 



28

можна за допомогою натискання на піктограму вікна на па-
нелі завдань.

Робота з довідковою інформацією. Доступ до довідкової 
інформації здійснюється через команду Справка головного 
меню. Вказівник миші суміщаємо з меню Пуск на панелі за-
вдань і натискуємо ліву кнопку миші, переміщуємо вказівку 
миші до пункту Довідка і натискуємо ліву кнопку миші.
З’являється вікно, яке вміщує три вкладки: Зміст, Предмет-
ний покажчик, Пошук. В основному полі вікна при вибраній 
вкладинці Зміст відображається список усіх розділів довід-
кової системи (рис.4). Відкриття пунктів з позначкою книги 
приводить до появи нових пунктів, якщо відкрити об’єкт з
символом “?” – на екрані з’явиться інформація. Для відкрит-
тя, закриття, виведення відповідних розділів можна користу-
ватися кнопками у нижній частині вікна Відкрити, Закрити,
Вивести або подвійним клацанням вказівником миші по їх 
піктограмах.

Вкладки

Розділ,
який ви-
водить 
інформа-

цію 

Рис.4
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За вибору вкладки Предметный указатель (сумістити 
вказівник миші з назвою вкладки і клацнути лівою кнопкою 
миші) у вікні з’являються два діалогових елементи: рядок 
введення перших букв потрібного слова і список термінів 
(рис. 5). Якщо у рядку введення набрати слово, то у списку 
автоматично вибирається рядок, який вміщує це слово або 
сполучення букв. Після вибору у списку потрібного рядка 
слід натиснути кнопку Вивести, в результаті з’являється на 
екрані інформація:

Режим пошуку інформації за словом вмикається вибо-
ром вкладки Поиск (рис.6). У перший рядок вікна треба ввес-
ти слово, яке шукаємо. У другому вікні автоматично відо-
бражаються слова, близькі до введеного. Після вибору у цьо-
му вікні слова, у третьому вікні з’являється список розділів,
які містять дане слово. Вибираємо розділ, натискуємо кнопку 
Вивести.

Вікно 
введення 
слова 

Список 
термінів

Рис. 5
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Завершення роботи у Windows. Для завершення робо-
ти у Windows потрібно скористатись командою головного 
меню Завершенне роботы. Для вимкнення комп’ютера по-
трібно обрати рядок Вимкнути комп’ютер і клацнути ми-
шею по кнопці Да. За допомогою цього вікна можна переза-
вантажити комп’ютер чи перезавантажити його у режимі 
емуляції MS-DOS. Можна відмовитися від виконання коман-
ди, для чого необхідно натиснути клавішу Esc або кнопку 
Нет (рис.7). 

 

вікно введення слова список вибраних слів

список розділів Рис.6

Рис.7
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Завдання.

1. Відмітити піктограму Мій комп’ютер.

2. Відкрийте вікно Мій комп’ютер (підвести вказівку миші 
до піктограми і зробити подвійне натискування на ліву 
кнопку миші або натиснути клавішу [Enter], або скорис-
туватися командою “Відкрити” після натиску правою 
клавішею миші). 

3. Пересуньте вікно Мій комп’ютер в сторону (вказівник 
миші пересунути на рядок заголовку, натиснути ліву 
кнопку миші і пересунути вікно). 

4. Розгорніть вікно Мій комп’ютер на весь робочий стіл 
(кнопка � в рядку заголовка). 

5. Поверніть вікну колишній розмір (кнопка - 2 в рядку 
заголовка). 

6. Зверніть вікно Мій комп’ютер (кнопка _  - в рядку 
заголовка). 

7. Відновити вікно (зверніться до панелі завдань). 

8. Перетворити вікно Мій комп’ютер до квадратика розмі-
ром приблизно 5х5 см (змінюючи розміри вікна). 

9. Передивитися зміст вікна, користуючись стрілками і по-
взунцем на смузі прокрутки:

− вертикальної смуги прокрутки;

− горизонтальної смуги прокрутки.

10. Поверніть вікно до колишнього розміру, користуючись 
системним меню.

11. Закрийте вікно Мій комп’ютер (кнопка ⌧ - в рядку за-
головка).
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12. Відкрийте вікна Мій комп’ютер і Корзина.
13. Познайомтесь з пунктами системного меню (знаходиться 

в рядку заголовка в верхньому лівому куті), якими ко-
мандами меню в даний час ви можете користуватися?

14. Зробіть поточним спочатку вікно Мій комп’ютер, а після 
цього Корзина. Зробіть вікно Мій комп’ютер на весь ек-
ран, перейдіть до вікна Корзина.

15. Закрийте всі вікна, не користуючись мишею.

16. Відкрийте головне меню (Пуск на панелі завдань), вибе-
ріть пункт Справка головного меню.

17. Перегляньте зміст кожної вкладки (Зміст, Предметний 
покажчик, Пошук) довідкової системи (потрібна вкладка 
вибирається натисканням лівою кнопкою миші після су-
міщення вказівника миші з назвою вкладки). 

18. У вкладинці Зміст вибрати і познайомитися з підрозді-
лом Підручник: вивчаємо Windows за 10 хвилин.

19. У вкладці Предметний покажчик у рядку введення слова 
ввести - Форматування, у списку термінів вибрати рядок 
Дисків, вивчити інформацію.

20. В режимі пошуку за словами знайти інформацію про 
диск.

21. Відкрийте вікна Мій комп’ютер, Портфель, Корзина.

22. Відкрийте контекстне меню Панелі завдань (вказівник 
миші знаходиться на панелі завдань, один раз натиснути 
праву кнопку миші). 

23. Розмістити вікна на робочому столі:

− Каскадом;

− Згори донизу.
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− Зліва направо.

24. Закрийте всі відкриті вікна.

25. За допомогою контекстного меню Робочого столу упо-
рядкувати піктограми:

− По імені,

− По розміру,

− Упорядкувати їх автоматично.

Тести.

1. Назвіть принципові особливості операційної системи 
Windows? 

2. Визначити такі терміни: вікно, піктограма, об’єкт, ярлик.

3. Назвати відомі вам додатки до Windows. 

4. Розкажіть про принципи роботи маніпулятора «миша». 
Як використовується миша в додатках Windows? 

5. Назвати вигляди і типи подання вікон.

6. Що таке активне вікно? Як управляти вікном (зміна роз-
міру, переміщення вікна)? 

7. Як працювати з довідковою інформацією?
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Тема 4. Знайомство з елементами інтерфейсу WINDOWS. 
Робота з головним меню.

Мета: Отримати загальні відомості і навички роботи з
різними елементами інтерфейсу графічного середовища 
Windows. Навчитися управляти елементами діалогового вікна 
та вибирати команди головного меню.

Діалогові вікна використовуються, коли користувач по-
винен змінити установи операційної системи, змінити режи-
ми роботи відкритого додатку, змінити параметри, ввести до-
даткову інформацію. Для ведення діалогу між комп'ютером і
користувачем використовуються спеціальні елементи управ-
ління діалоговими вікнами.

Командні кнопки. У кожному діалоговому вікні є пря-
мокутні кнопки, надпис на кнопці пояснює її функцію. Якщо 
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пки
ви-
бору

Перемикач 

Спи-
сок

Рядок введення Повзунок Список, який 
розкривається

Лічильник 

Вкла
дки 

Вікно демон-
страції 

Поля вибору

Рис.8
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напис закінчується трьома крапками (перейти до…), то після 
натиснення на цю кнопку на екрані знову з'являється діало-
гове вікно. Найчастіше у діалогових вікнах зустрічаються 
кнопки:

Ок - вказівка програмі виконати операцію (можна нати-
снути [Enter]); 

Отмена - відмінити операцію ([Esc]). 
Замість натиснення на кнопку миші можна натиснути 

певну клавішу, яка відноситься до конкретної командної 
кнопки. "Гаряча" клавіша командної кнопки позначається 
підкресленою буквою у назві (Додати). 

Вкладки. Діалогові вікна з багатьма функціями заради 
наочності поділяють на тематичні підвікна. Кожне таке вікно 
отримує вкладинку (заголовок та корінець), яку видно на ек-
рані, коли її підвікно заховано. Для активізації підвікна треба 
клацнути мишею по його вкладинці.

Перемикач або прапорець. Такі елементи використову-
ють для вибору параметрів або встановлення відповідних ре-
жимів роботи. Режим, який задають прапорці, вважається 
встановленим, якщо у віконцях встановлено значок - .Стан 
будь-якого прапорця не залежить від стану інших, розташо-
ваних у тому самому вікні.

Поля вибору. Цей елемент схожий на попередній, але із 
пропонованого списку параметрів треба вибрати тільки один.

Лічильник. Елемент являє собою віконце, у якому відо-
бражаються конкретні числові значення параметра та дві 
кнопки управління. Клацання по верхній кнопці призводить 
до збільшення числа, нижню кнопку використовують для 
зменшення значення параметра. Значення параметра може 
бути відредаговано безпосередньо за допомогою клавіатури.
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Список. Використовують відкриті списки і списки, які 
розкриваються. У відкритому списку елемент добирають за 
допомогою смуги прокрутки. Для роботи зі списком, який 
відкривається, спочатку його потрібно відкрити. Для цього 
суміщають вказівник миші з стрілкою і клацають лівою кно-
пкою миші.

Рядок введення використовують для введення текстової 
інформації за допомогою клавіатури. Перед початком роботи 
необхідно за допомогою миші поставити текстовий курсор у
області введення. Після появи у віконці текстового курсора 
можна починати введення інформації.

Повзунець використовують для зміни значення деякого 
параметра у відповідному інтервалі. Положення повзунка 
змінюється за допомогою миші методом перетягування.

Демонстраційне підвікно. У такому підвікні програма 
показує результати тих чи інших установ діалогового вікна.

Головне меню. Головне меню Windows відкривається 
клацанням по кнопці Пуск або за допомогою клавіш 
[Enter+Esc]. Меню завжди має 7 стандартних пунктів, пока-
заних на рис. 9: Програми, Документи, Установи, Пошук,
Довідка, Виконати, Завершення роботи. Користувач може 
завжди включити у меню додаткові пункти, які будуть роз-
міщені вище рядка Програми і відокремлені від основного 
списку команд лінією. Всі команди меню, які відмічені зна-
ком ►, мають додаткові меню (підменю), що автоматично 
розкриваються , коли на них установлена вказівка миші 
(рис.9). Щоб вибрати будь-який пункт меню, треба вказівку 
миші розмістити на пункті і натиснути ліву кнопку миші.
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Призначення команд головного меню:
Програми. Команду використовують для запускання 

програм, які установлені на комп'ютері. Це меню обов'язково 
має програми: Провідник, Сеанс МS-DOS, групу програм 
Стандартні та групу Автозавантаження. Меню може мати 
програми, які входять в особу групу Microsoft Office (Word, 
Excel, Access).  

Папка Провідник призначена для роботи з дисками, па-
пками, файлами. Після запуску програми на екрані з'являєть-
ся вікно, яке поділено на 2 колонки, у лівій колонці зображе-
на ієрархічна структура папок, а у правій частині - вміст по-
точної папки.

− Команду Сеанс МS-DOS використовують для вми-
кання режиму роботи в МS-DOS, коли необхідно за-
пустити програми DOS. 

− Програми, які входять до складу групи Автозаван-
таження, автоматично виконуються при завантажен-
ні операційної системи Windows. 

Додаткові пункти 

Стандартні пункти головного 

підміню 

Рис.9
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− Команда Стандартні відкриває доступ до групи про-
грам-додатків до ОС. До них входять:

• Група програм Мультимедіа - для роботи із відео- та 
звуковою інформацією. Можна прослухати музичні 
файли, а також записати звук.

• Службові програми - спеціальні сервісні програми:
� ScanDisk (перевірка дисків) призначена для по-

шуку логічних та апаратних помилок на вінчестері,
а також для відновлення ушкоджених даних;

� Defrag (для дефрагментування диска) перемі-
щує дані на диску так, що файли і вільне місце роз-
міщуються оптимальним чином. Це прискорює 
роботу програм і відкриття файлів.

� Индикатор ресурсов відображає відомості про 
використання системних ресурсів.

• Блокнот призначено для створення та редагування те-
кстових файлів, яким не потрібно форматування і єм-
ність яких не більш, ніж 64 Кбайта.

• Графічний редактор Paint - для створення та редагу-
вання рисунків,

• Калькулятор (імітація звичайного калькулятору)
використовують для розрахунків. Програма має 2 
режими роботи: звичайний для простих обчислювань,
та інженерний, який має доступ до багатьох 
математичних, статистичних функцій.

• Перегляд буферу обміну - переглянути інформацію, що
останній раз була занесена до буферу обміну.

• Таблиця символів використовується для вставлення у
документ символів, зображення яких немає на клавіа-
турі.
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• Текстовий редактор WordPad для роботи з невелики-
ми текстами, допускає просте форматування абзаців,
використання різних шрифтів.

Команда Документи виводить на екран список 15 доку-
ментів (файлів), з якими останнього часу працював користу-
вач. Якщо сумістити вказівник миші з назвою потрібного до-
кумента і клацнути лівою кнопкою миші, відбудеться авто-
матичний запуск додатку, в якому він створювався, і автома-
тичне завантаження документа у цей додаток. Це значно 
спрощує процес роботи з документами, скорочує час запуску 
додатку і пошуку відповідного документа. При необхідності 
вікно Документи можна зробити порожнім 
(Пуск/Настройка/Панель задач/Настройка меню - в вікні 
Документи натиснути кнопку Очистити). 

Команда Поиск призначена для пошуку файлів і папок.
При виконанні команди відкривається діалогове вікно, за до-
помогою якого і організовується пошук. Початковою інфор-
мацією для пошуку об'єкта є його ім'я (або його частина). 
Знання приблизного місцезнаходження і деяких інших харак-
теристик, наприклад формат, час створення чи кількох слів 
змісту значно прискорює процес пошуку. Після вибору ко-
манди Пошук на робочому столі з'являється діалогове вікно 
Знайти: Всі файли, яке має 3 вкладинки. Першу вкладинку 
використовують для введення до поля Ім’я імені чи маски 
для імені, а до поля Папка вводять імена диска і папки. Уста-
новка прапорця Переглянути вкладені папки забезпечує по-
шук об'єктів не тільки в зазначеній папці, але й в усіх вкладе-
них у неї папках. Для визначення місця пошуку можна вико-
ристовувати кнопку Огляд (рис. 10).  
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Вкладинка Дата зміни дозволяє задати інтервал часу 
створення або останньої зміни об'єкта. При виборі режиму 
Всі файли фактор дати зміни виключається з умов пошуку.
Якщо відомий приблизний час створення, то слід вибрати 
режим Знайти всі файли, які створені або змінені, а нижче 
ввести числове значення.

Вкладинка Додатково призначена для введення додат-
кової інформації. У списку Тип вибрати із заданого переліку 
формат файла або назву додатку, в якому він створений. В
рядку Шукати текст потрібно ввести деякий текст зі змісту 
файла, якщо він відомий. Поля Розмір використовують для 
вказівки приблизного (не більше і не менше) або точного 
розміру файла в кілобайтах.

Після закінчення усіх установ, для пошуку об'єктів тре-
ба натиснути кнопку Знайти. Результатом пошуку може бути 
ім'я одного об'єкта чи список файлів, який можна перегляда-

Список 
знайдених 
файлів 

Маска для 
файлів 

Місце для 
пошуку 

(ім'я диску)

Рис. 10
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ти, використовуючи елементи смуги прокрутки. Із списку ви-
бирають потрібний об'єкт і за допомогою команд пункту го-
ризонтального меню Файл продовжують з ним роботу.

Команда Справка дозволяє отримати широку довідкову 
інформацію з усіх питань роботи Windows. 

Команда Выполнить дозволяє запустити будь-яку про-
граму. Для цього потрібно знати точне ім'я файла, що запус-
кає дану програму і місцезнаходження. Ця інформація вво-
диться до спеціального діалогового вікна. Якщо точне місце-
знаходження файла невідомо, то можна скористатися кноп-
кою Огляд. Після натискання кнопки відкривається вікно, за 
допомогою якого можна переглянути вміст дисків, папок і
знайти потрібний файл (зробити цей файл поточним і натис-
нути кнопку [Ок]). 

За допомогою діалогового вікна команди Завершение 
работы можна завершити роботу у ОС Windows, перезаван-
тажити комп'ютер чи перезавантажити його у режимі емуля-
ції MS-DOS. 

Пункт головного меню Настройка дозволяє проводити 
установу операційної системи, змінити склад програмних за-
собів, режимів роботи монітору, клавіатури, миші та ін., ке-
рувати роботою принтерів, проводити установу панелі за-
вдань.

• При виборі пункту Настройка Панелі задвань з'явля-
ється діалогове вікно з двома вкладинками: Параметри 
панелі завдань та Установи меню (рис.10).  
� Параметри панелі завдань. Для з'ясування призначен-

ня перемикачів цієї вкладинки можна використати "?" 
у заголовку вікна, тобто підвести вказівник миші до 
цієї кнопки, натиснути ліву кнопку миші, потім суміс-
тити вказівник миші з одним із перемикачів і натисну-
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ти ліву кнопку миші - на екрані з'явиться довідка.
Призначення деяких перемикачів:

Розмістити над вікнами - при включенні переми-
кача панель завдань завжди присутня на екрані;

Автоматично прибрати з екрану - на екрані панелі 
завдань не видно, але коли вказівка миші пересува-
ється у низ екрану, з'являється панель завдань;

Відображати годинник - виводити індикатор часу 
на панель завдань (при суміщенні вказівника миші з
цим індикатором з'являється на екрані повідомлен-
ня про поточну дату). 

 
� Настройка меню використовується для вилучення або 

додавання викликів деяких програм до пункту 
головного меню Програми, а також для очищення 
пункту Документи (рис.11).  

 

Рис.11

вікно 2

вікно 3
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Для додавання викликів програм до головного меню 
використовують наступний алгоритм дій:

1. Розкрити діалогове вікно установи панелі завдань, пе-
рейти до вкладинки Установи меню.

2. Вибрати команду Додати - на екрані з'являється дода-
ткове вікно (2). 

3. У вікні (2) натиснути кнопку Огляд - з'являється вікно 
(3). 

4. У вікні (3) знайти і вибрати необхідну програму 
(відмітити її і натиснути кнопку Відкрити). 

5. У вікні (2) з'являється назва папки і файла, які вам по-
трібні. Натиснути кнопку Далі і вибрати пункт, де 
розміститься виклик програми ("+"- відкриває папку,
"-" - закриває). 

6. Натиснути кнопку Далі і ввести назву команди викли-
ку програми (клацнути мишею у полі введення - з'яв-
иться курсор для вводу символів), або прийняти пото-
чну назву.

7. Натиснути кнопку Далі і вибрати значок для виклику 
програми, натиснути Готово.

Для вилучення викликів програм використовують на-
ступний алгоритм дій:

1. Вибрати команду Вилучити - на екрані з'являється 
додаткове вікно.

2. У додатковому вікні знайти виклик програми і
натиснути кнопку Вилучити.

Команди вилучення і додавання можна виконати за до-
помогою кнопки Додатково. Після натискання цієї кнопки на 
екрані з'являється вікно, в якому зліва вибирається папка (на-
тисненням "+"), а праворуч - вказується потрібна програма,
яка потім вилучається за звичайними правилами вилучання 
об'єкту (дивиться далі). Додавання виклику програми вико-
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нується теж за правилами копіювання об'єктів або створення 
вказівок.

Установа Панелі управління . Після вибору цієї коман-
ди на екрані з’являється вікно, в якому ви по назві пристроїв 
комп'ютера вибираєте потрібну програму і проводите на-
строювання даного пристрою.

• Екран. Програма має 4 вкладинки.
� Вкладинка Фон дозволяє вибрати узор або малюнок 

для оформлення робочого столу. Малюнок може зна-
ходитись у центрі екрану (режим - У центрі) або роз-
множитись по робочому столі (режим - Розмножити). 
Клацнувши мишею по вибраному пункту із списку,
ви на демонстраційному екрані спостерігаєте за змі-
нами. Узор можна вибрати, коли у списку малюнків 
встановлено "Ні". Пересуватися по списку треба за 
допомогою смуги прокрутки. Після вибору узору або 
малюнку та встановлення потрібного режиму слід 
натиснути кнопку [Ок] або [Прийняти].

� Вкладинка Заставка дозволяє із списку, що розкрива-
ється при натисненні на кнопку ▼, вибрати заставку,
визначити інтервал часу для простою комп'ютера (як-
що протягом вказаного інтервалу комп'ютер просто-
ює, то на екран автоматично виводиться заставка для 
зменшення зносу монітору) і внести зміни до застав-
ки. Для запуску заставки треба натиснути кнопку Пе-
регляд, при натисненні на будь-яку клавішу або пере-
міщенні миші - заставка зникає. Для внесення змін у
вибрану заставку слід натиснути кнопку Параметри,
у новому вікні змінити режими, перемикачі, вибрати 
потрібні елементи, а потім натиснути кнопку [Ок]. 

� Вкладинка Оформлення дозволяє змінити всю схему 
вікон операційної системи Windows або внести зміни 
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окремих елементів. Для зміни вигляду окремих еле-
ментів вікна треба у списку елементів вибрати потріб-
ний, а потім за допомогою лічильників та списків, що
розкриваються, змінити параметри. Рекомендується 
залишати схему: Стандартна Windows. 

� Вкладинка Параметри призначена для зміни кольоро-
вої гами відеоадаптера та його роздільної здатності 
(кількість точок екрану по вертикалі та горизонталі). 

• Клавіатура. Програма має 3 вкладинки.
� Вкладинка Швидкість визначає швидкість блискан-

ня текстового курсору та швидкість повтора символів.

� Вкладинка Мова. У правій частині панелі завдань 
знаходиться індикатор клавіатури, який показує пото-
чну мову. Сумістивши вказівник миші і індикатор та 
клацнувши лівою кнопкою миші, можна вибрати по-
трібну мову з списку, який з'явиться на екрані. За до-
помогою цієї вкладинки можна додати потрібну мову 
або вилучити непотрібну.

Додати мову:
1. Натиснути кнопку Додати, на екрані - нове вікно (2); 
2. У вікні (2) розкрити список і вибрати потрібну мову,

натиснути [Ок]; 
3. У головному вікні натиснути [Ок] або [Прийняти]. 

 
Вилучити мову:

1. Вибрати із списку непотрібну мову і натиснути кнопку 
Вилучити;

2. У діалоговому вікні натиснути [Ок] або [Прийняти]. 
Зробити мову основною (при завантаженні ОС розкладка кла-
віатури буде такою, яку мову вказано основною, рекоменду-
ється основною залишати англійську мову): 
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1. Вибрати із списку потрібну мову і натиснути кнопку 
Зробити основною;

2. У діалоговому вікні натиснути [Ок] або [Прийняти]. 
Для перемикання розкладки клавіатури можна користува-
тися комбінацією клавіш. У діалоговому вікні можна виб-
рати потрібну комбінацію клавіш або відключити зовсім.

Перемикач Вивести індикатор гасить або виводить інди-
катор мови на панель завдань.

� Вкладинка Загальні визначає драйвер клавіатури.

• Миша. Програма має 4 вкладинки.
� Вкладинка Кнопки і миші визначає звичайний режим 

роботи миші чи для лівші та змінює швидкість по-
двійного клацання по клавіші миші (для починаючих 
користувачів краще зробити швидкість найменшою); 

� Вкладинка Вказівники визначає схему вказівників ми-
ші і дає пояснення, що означає кожен вказівник миші;

� Вкладинка Переміщення визначає швидкість перемі-
щення миші та її вигляд;

� Вкладинка Загальні визначає драйвер миші.

• Дата/час. Програма має 2 вкладинки.
� Вкладинка Дата і час визначає поточну дату та час.

Встановити дату:
1. за допомогою лічильника встановити потрібний 

рік,
2. за допомогою списку вибирати місяць;
3. вказівкою миші вибирати число.
4. натиснути кнопку Прийняти.

Встановити час:
1. вказівкою миші клацнути біля індикатору години,

встановити годину;
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2. перейти до розділу хвилин, встановити їх, а потім -
до секунд;

3. натиснути кнопку Прийняти.
� Вкладинка Часовий пояс визначає поточний часовий 

пояс, в якому ви живете та автоматичний перехід на 
літній час.

Важлива особливість інтерфейсу - наявність так званого 
контекстного меню. Відкривається це меню натисканням 
правої клавіші миші. Зміст контекстного меню залежить від 
положення вказівника миші. Використання меню прискорює 
процес роботи з об'єктами, оскільки користувач звільняється 
від необхідності шукати команди у меню вікон. Виклик про-
грам установ може виконуватися за допомогою контекстного 
меню. Необхідно вказівник миші сумістити з потрібним об'-
єктом (наприклад, індикатор мови на панелі завдань) і натис-
нути праву клавішу миші. На екрані з'явиться меню, де по-
трібно вибрати пункт властивості – на екрані зразу з’явиться 
вікно установ клавіатури і розкриється вкладинка Мова.

Завдання.

1. Використовуючи Провідник операційної системи позна-
йомитися із змістом папки Windows, розкрити цю папку 
до останнього рівня (мишею натиснути на "+" - папка 
розкриється, натиснути на "-" - папка закриється).  

2. Використовуючи Провідник знайти на диску с: папку 
Office і познайомитися з її змістом (папка знаходиться не 
на першому рiвнi).  

3. Перейти до групи програм Стандартні. Запустити про-
граму Калькулятор. Познайомитися з роботою програми 
у режимі Звичайний.
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4. За допомогою пункту горизонтального меню Вид пере-
йти до Інженерного режиму роботи програми Калькуля-
тор.

5. Відкрити головне меню (Пуск на панелі завдань). 
Вибрати пункт Виконати головного меню.

6. Відкрити діалогове вікно Обзор…і знайти програму 
cdplayer.exe (с:\Windows\…). Запустити цю програму на 
виконання.

7. За допомогою головного меню запустити програму Каль-
кулятор на виконання, для цього активізуйте команду 
Выполнить головного меню, набрати calc в полі введення 
і натисніть [OK].

8. Провести установи панелі завдань:

− установити режим прибирання панелі завдань з екра-
ну,

− вилучити індикатор часу з панелі;

− прийняти установи;

− повернути колишні режими установ панелі завдань.

9. Додати до пункту меню Програми/Стандартні за 
допомогою кнопки Додати виклик програми Norton 
Commander (якщо не відомо, де знаходиться файл nc.exe,
знайти його за допомогою команди Поиск головного ме-
ню).  

10. Вилучити з пункту меню Програми/Стандартні за до-
помогою кнопки Вилучити виклик програми Norton 
Commander. 

11. Вилучити з пункту меню Документи вказівки файлів.
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12. Познайомитись з програмою установи робочого столу,
викликавши її за допомогою контекстного меню. Щоб не 
змінювати параметри, після роботи з цією програмою не 
треба натискувати Применить або Ок.

13. Познайомитись з програмою установи миші. Зменшити 
швидкість подвійного клацання миші.

14. Визвати програму установи клавіатури за допомогою 
контекстного меню. Виконати дії:

− змінити комбінацію клавіш для перемикання режимів 
клавіатури,

− додати німецьку мову;

− прийняти установи;

− зробити поточною німецьку мову;

− вилучити німецьку мову;

− прийняти установи.

15. Перевірити поточну дату, яку показує комп'ютер, позна-
йомитись з програмою Дата/час. Якщо необхідно, змі-
нити поточну дату та час.

16. Самостійно ознайомитись з програмою установи Мова і
стандарти.

17. За допомогою пункту меню Завершение работы провес-
ти завершення роботи і вимикнутии комп’ютер.
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Тести.

1. З якою метою застосовують діалогові вікна?
2. Які елементи управління використовують у діалогових 

вікнах і для чого вони призначені?
3. Що уявляють собою елементи діалогового вікна - вкла-

динки?
4. Як працюють і чим відрізняються перемикачі та поля ви-

бору?
5. Що таке командні кнопки і як ними користуватися?
6. Що ви знаєте про лічильники, поля введення та повзунці?
7. Яким чином відкривається головне меню? Його призна-

чення?
8. Які команди має головне меню?
9. Для чого використовують команду Програми?
10. Поясніть зміст використання команди Документи?
11. Яким чином запускають програми в Windows? 
12. Як вимикають чи перезавантажують комп'ютер?
13. Як здійснюється пошук файлів на дисках?
14. Що таке контекстне меню? Як його визвати?
15. При роботі в ОС Windows не видно панелі завдань, як її 

вивести на екран?
16. Що треба зробити, щоб до пункту меню Програми додати 

виклик необхідної вам програми?
17. На панелі завдань не має індикаторів часу і мови. Що ви 

будете робити, щоб вивести ці індикатори?
18. Вам необхідно написати текст італійською мовою. Ваші 

дії?
19. Як змінити поточну дату?
20. Робочій стіл має непривабливий колір, як його змінити?
21. Як змінити установи миші, якщо ви лівша?
22. Які можливості має програма Мова і стандарти?
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Тема 5. Робота з об'єктами WINDOWS.  
 

Мета: Отримати загальні відомості і навички роботи з
різними об'єктами Windows. Навчитися створювати ярлики,
копіювати, перейменовувати, знищувати та шукати докумен-
ти, папки та ярлики.

Основними об'єктами операційної системи Windows є
папки, документи і вказівки (ярлики).  

Створення об'єктів. Як правило, документи створюють-
ся у конкретних прикладних програмах. Наприклад, для 
створення текстового документа необхідно запустити тексто-
вий редактор, відкрити файл, ввести текст і зберегти доку-
мент під яким-небудь ім'ям. Цей варіант вважається класич-
ним.

У Windows документ може бути створений без запуску 
будь-яких програм-додатків. У цьому випадку відкривається і
надається піктограма та ім'я деякому порожньому файлу.
Можна створювати тільки ті типи документів, які передбаче-
ні для даного комп'ютера. Список типів документів залежить 
від того, які додатки встановлені на комп'ютері. Відкриття 
такого файлу призводить до запуску відповідного додатку, в
якому завантажено порожній файл.

Упорядочить значки ►
Выстроить значки 
Вставить 
Вставить ярлык 
Создать ►
Свойства 

Папка 
Ярлык 

Текстовый документ 
Документ Microsoft Word 
Точечный рисунок BMP 
Звукозапись 
Презентация Microsoft Power-
Point 
Лист Microsoft Excel 
Подшивка Microsoft Office 

Рис.12

типи 
фай-
лів 
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Папки, які створюються, представляються значками та 
іменами. Відкриття порожньої папки призводить до появи 
порожнього вікна, у якому можна розмістити документи, вка-
зівки та папки. Імена документів та папок, при їх створенні,
визначає користувач. Найчастіше, імена ярликів визначають-
ся іменем об'єкта, на який вказує даний ярлик. Вказівка може 
посилати на документ, папку, програму.

Створення об'єктів відбувається за допомогою команди 
Создать, яка знаходиться або у пункті горизонтального 
меню вікна Файл, або у контекстному меню. Після запуску 
команди Створити, відкривається підміню, де треба вибрати 
тип об'єкта.

Якщо ви створюєте папку чи документ, на робочому 
столі або у вікні з'являється нова піктограма з затемненим 
полем, у якому необхідно з клавіатури ввести ім'я нового об'-
єкту.

Якщо ви вибрали створювання ярлику, то з'являється 
діалогове вікно Создание ярлыка:
• у полі Командний рядок треба ввести ім'я об'єкта, для яко-

го створюється ярлик, та вказівку повного шляху, або 
скористатися кнопкою Обзор (у новому вікні знайти шлях 
до об'єкта); 

• натиснути кнопку Далі, з'являється вікно - Вибір назви 
програми;

• подане ім'я ярлика можна коригувати;
• натиснути кнопку Готово - з'являється ярлик.

Для створення ярлика об'єкта, можна сумістити вказівку 
миші з її піктограмою і клацнути правою кнопкою миші. Піс-
ля появи контекстного меню необхідно вибрати команду 

нова пікто-
грама 

вікно для 
введення 
імені 
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Створити ярлик. Значок нового ярлика з'явиться у ту ж мить.
У полі Ярлик для <ім’я об’єкту> потрібно відредагувати 
ім'я.

Перейменування об'єктів. Для виконання цієї дії викли-
кають команду Переименовать пункту горизонтального ме-
ню Файл або таку саму команду з контекстного меню, перед 
цим потрібно відмітити об'єкт, який треба перейменувати.
Після виклику команди іншим кольором виділяється старе 
ім'я, і потрібно на клавіатурі набрати нове ім'я об'єкта, натис-
нути [Enter].  

Копіювання і пересилання об'єктів. При копіюванні на 
новому місці створюється тільки копія початкового об'єкта - 
на старому місці він залишається без змін. При переміщенні 
об'єкта він переноситься у нове місце. Ці операції можна ви-
конувати кількома способами:

Стру-
ктура 
папок

Зміст 
пото-
чної 
папки

Рис.13 
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Папка Провідник. Для запуску програми необхідно від-
крити головне меню і вибрати Програми\Провідник або в від-
критому вікні використати команду Провідник пункту гори-
зонтального меню Файл. На екрані з'являється діалогове вік-
но, де на лівій панелі відображається дерево каталогів, а на 
правій панелі - вміст відкритої папки (рис.13). 

Алгоритм копіювання за допомогою Провідника:
1. На правій панелі вибрати об'єкт для копіювання 

(клацнути по значку об'єкта вказівником миші). 
2. Натиснувши клавішу [Ctrl] і ліву кнопку миші 

(вказівник миші показує на об'єкт).  
3. Не відпускаючи [Ctrl] і ліву кнопку миші, перетяг-

нути копію піктограми вибраного об'єкта на ліву па-
нель і сумістити її з піктограмою папки, де знахо-
диться місце призначення.

4. Відпустити кнопку миші.
Якщо проходить операція переміщення, то замість кла-

віші [Ctrl] необхідно натиснути і утримувати клавішу [Alt]. 

Буфер обміну - область пам'яті комп'ютера, призначена 
для тимчасового зберігання інформації. Буфер обміну вико-
ристовують для обміну інформацією між відкритими додат-
ками. Інформація у буфер записується за допомогою команди 
Копіювати, Вирізати меню Правка, спеціальними кнопками 
на панелі інструментів у вікні, або за допомогою тих самих 
команд контекстного меню. Зчитується інформація з буферу 
обміну за допомогою команди Вставити тих самих меню.
Команду Вирізати використовують для переміщення об'єк-
тів. При копіюванні (переміщенні) об'єктів їх вміщують спо-
чатку у буфер, а потім з нього вставляють у будь-яке нове 
місце.
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Алгоритм копіювання:
1. Відмітити об'єкт (сумістити вказівник миші з об'єктом і

натиснути ліву кнопку миші); 
2. Вибрати команду Копирование з пункту горизонтального 

меню Правка або таку саму команду з контекстного меню 
(для виклику меню слід натиснути праву кнопку миші), 
або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+C], або кнопку 
(копіювати до буферу) на панелі інструментів;

3. Відмітити папку чи диск, де треба зробити копію, або ак-
тивним зробити вікно відкритої папки, яке є місцем при-
значення.

4. Вибрати команду Вставить з пункту горизонтального 
меню Правка або таку саму команду з контекстного ме-
ню, або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+V], або кноп-
ку (вставить из буфера) на панелі інструментів:

Алгоритм переміщення:
1. Відмітити об'єкт;
2. Вибрати команду Вирезать з пункту горизонтального ме-

ню Правка або таку саму команду з контекстного меню,
або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+Х], або кнопку 
(вилучити до буферу) на панелі інструментів:

3. Відмітити папку чи диск, куди треба зробити переміщен-
ня, або активним зробити вікно відкритої папки, яке є мі-
сцем призначення.

4. Вибрати команду Вставить з пункту горизонтального 
меню Правка або таку саму команду з контекстного ме-
ню, або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+V], або кноп-
ку на панелі інструментів:
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Копіювання і переміщення з вікна у вікно.

Легко виконуються операції копіювання і переміщення 
об'єктів з однієї відкритої папки до іншої (з вікна у вікно). 
При виконанні цих операцій мають бути чітко визначені і
відкриті у окремих вікнах джерело та місце призначення. Ви-
конуючи ці операції, використовують метод перетягування 
значків за допомогою вказівки миші:

1. Сумістити вказівник миші з вибраним об'єктом,
натиснути ліву кнопку миші.

2. Не відпускаючи кнопку миші, перетягнути об'єкт до 
іншого вікна.

3. Відпустити кнопку миші - у вікні з'явилась копія 
вибраного об'єкта.

Якщо при перетягуванні значків об'єктів утримувати не 
ліву, а праву кнопку миші, то після її відпускання на місці 
призначення з'являється контекстне меню, в якому є коман-
ди: Копіювати, Перемістити, Створити ярлик, Відмінити.
Можна вибрати будь-який пункт. Цей спосіб найбільш уні-
версальний.

Якщо потрібно зробити копію об'єкта на диску а: чи 
відправити об'єкт за допомогою електронної пошти, то мож-
на використати команду Отправить пункту горизонтально-
го меню Файл, тільки перед вибором цієї команди слід відмі-
тити об'єкт.

Допускається виконання операцій копіювання і перемі-
щення всередині одного вікна, якщо об'єкт і місце призна-
чення розміщені у цьому вікні. Папку, яка є місцем призна-
чення не відкривають, а тільки відмічають при виконанні ко-
манд.
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Копіювання і пересилання групи об'єктів. Перед опера-
ціями копіювання чи пересилання групи об'єктів потрібно 
спочатку відмітити цю групу об'єктів. Щоб відмітити групу 
файлів, розташованих у довільному порядку, необхідно кла-
цнути по їх значках, утримуючи клавішу [Ctrl], а якщо вони 
розміщені один за одним, - клавішу [Shift] (клацнути на пер-
шому та на останньому). 

Для виділення всіх об'єктів поточного вікна слід вико-
ристовувати команду Выделить все пункту горизонтального 
меню Правка. Після виділення групи об'єктів можна викори-
стати команду Обратить выдиление меню Правка - виділені 
об'єкти стають не виділеними, а не виділені - виділеними.

Для відміни операцій (якщо вони проведені помилково)
потрібно скористатися командою Отменить меню Правка 
або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl+Z], або натиснути 
кнопку на панелі інструментів:

Пошук об'єктів. Досить часто виникає необхідність 
знайти деякий об'єкт, місце розташування якого невідоме, а
іноді і ім'я об'єкта відомо не зовсім точно. Для цього викори-
стовують операцію автоматичного пошуку, яка дозволяє 
швидко знайти об'єкт шляхом перегляду вмісту дисків і па-
пок. Інформацією для пошуку об'єкта може бути його ім'я
(або його частина), приблизна вказівка місцезнаходження,
знання формату файла, часу створення або кількох слів його 
змісту. Пошук здійснюється за допомогою спеціальної про-
грами, яка викликається командою Поиск головного меню 
Пуск.

Вилучення об'єктів. Для вилучення непотрібних об'єктів 
у ОС Windows використовується спеціальна папка Кошик,
куди переміщуються вилучені об'єкти. Це дозволяє відновити 
за необхідності вилучені об'єкти.
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Алгоритм вилучення об'єктів.

1. Відмітити об'єкт або групу об'єктів, які потрібно вилу-
чити.

2. Відкрити пункт горизонтального меню Файл або ви-
кликати контекстне меню і вибрати команду Удалить,
для цього ж можна натиснути на клавіатурі клавішу 
[Del] або використати кнопку панелі інструментів:

3. Після появи діалогового вікна 
Підтвердження вилучення папки натиснути кнопку Да 
для підтвердження вилучення або кнопку Ні для від-
міни операції вилучення.

Вилучити об'єкт можна використовуючи метод перетя-
гування об'єкта в кошик, для цього можна відкрити вікно Ко-
рзина або використовувати піктограму корзины.

Відновлення об'єктів. Одним із варіантів відновлення 
випадково вилучених об’єктів є відміна операції вилучення 
шляхом виконання команди Отменить меню Правка або на-
тисканням комбінації клавіш [Ctrl+Z], або натисканням від-
повідної кнопці на панелі інструментів. Цей варіант викорис-
товується, якщо між операціями вилучення і відновлення 
пройшов невеликий проміжок часу. Однак найкращий та уні-
версальний спосіб відновлення - це використання Корзины.

Алгоритм відновлення об'єктів:
1. Відкрити папку Корзина (рис.14); 
2. Відмітити ті об'єкти, які потрібно відновити;
3. Відкрити меню Файл і вибрати команду восстано-

вить.
Вибрані об'єкти повертаються у те саме місце, звідки 
вони були вилучені.
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Відмічені об'єкти можуть бути скопійовані (переміщені)
з кошика в будь-яку папку звичайним способом, тобто через 
буфер обміну або методом перетягування з вікна у вікно.

Для безповоротного вилучення об'єктів, їх потрібно 
спочатку відмітити у папці Корзина, а потім виконати будь-
який із варіантів вилучення об'єктів. Якщо ви бажаєте повні-
стю очистити Корзину, треба скористатися командою Очис-
тить корзину, яка знаходиться в пункті Файл горизонтально-
го меню, після цього відновлення стає неможливим.

Завдання.

1. Відкрийте піктограму Мій комп’ютер, перейдіть до вміс-
ту диска d:. 

2. Створіть на диску d: папку ГРУПА_номер за допомогою 
пункту горизонтального меню Файл, перейдіть до вмісту 
цієї папки.

3. Створіть вкладену папку ПРІЗВИЩЕ за допомогою 
контекстного меню, перейдіть до її вмісту.

Рис.14
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4. Створіть у папці ПРІЗВИЩЕ текстовий файл з іменем 
text.

5. Створіть у папці ПРІЗВИЩЕ графічний файл з іменем 
graf.

6. Створити на робочому столі ярлик для диску d: за допо-
могою контекстного меню.

7. Створити на робочому столі ярлик для папки ПРІЗВИЩЕ 
за допомогою горизонтального меню.

8. Перейменувати створені файли text на текст і файл graf - 
на малюнок.

9. Скопіювати до папки ПРІЗВИЩЕ будь-який файл з диска 
d: за допомогою:
− папки Провідник;
− горизонтального меню;
− комбінації клавіш;
− контекстного меню;
− панелі інструментів;
− перетягування мишею.

10. Скопіювати до папки ПРІЗВИЩЕ групу файлів (2-3 об'єк-
та вибрати) з диска d: за допомогою панелі інструментів.

11. Скопіювати до папки ПРІЗВИЩЕ групу файлів (2-3 об'єк-
та вибрати) з диска d: за допомогою горизонтального ме-
ню.

12. Перемістити до каталогу ГРУПА_номер будь-які файли з
папки ПРІЗВИЩЕ за допомогою способів, які перелічені 
для команди копіювання.

13. Відмінити переміщення.

14. Перемістити до папки ГРУПА_номер групу файлів (2-3 
об'єкта вибрати) з папки ПРІЗВИЩЕ за допомогою миші.
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15. Скопіювати папку ПРІЗВИЩЕ до диска d: за допомогою 
контекстного меню. Відмінити копіювання.

16. Відмітити всі файли на диску d:. Зняти виділення.

17. Відмітити у папці ПРІЗВИЩЕ 5 файлів, інвертувати виді-
лення.

18. Знайти на диску d: файли, які були створені за останні 3 
дні, скопіювати їх до папці ПРІЗВИЩЕ.

19. Знайти на диску d: файли по масці *.doc та файли на дис-
ку с: за маскою win*.exe. 

20. Вилучити з папки ПРІЗВИЩЕ файли за допомогою пане-
лі інструментів, горизонтального меню, контекстного ме-
ню та клавіш клавіатури. Відновити вилучені файли.

21. Розкрити папку Корзина та вилучити 2-3 файла з папки 
ПРІЗВИЩЕ методом перетягування об'єктів з одного вік-
на в інше.

22. Вилучити створені ярлики з робочого столу.

23. Очистити корзину.
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Тести.

1. Яким чином створюються документи? Як створюються 
папки з використанням контекстного меню?

2. Як формується ім'я створюваного ярлика? Описати про-
цес створення ярлика.

3. Як проходить перейменування об'єктів?

4. Як здійснюється копіювання об'єктів з використанням 
Провідника?

5. Як виконують операцію переміщення файлів?

6. Яким чином використовують буфер обміну для копію-
вання та переміщення файлів?

7. Як можна копіювати групу файлів на гнучкий магнітний 
диск?

8. Як здійснюється переміщення файлів за допомогою ми-
ші?

9. Як скопіювати об'єкт за допомогою панелі інструментів?

10. Якщо ви провели помилково операцію копіювання, як це 
виправити?

11. Яким чином запускають програму пошуку об'єктів?

12. Як вилучаються непотрібні об'єкти?

13. Розповісти про призначення папки Кошик.
14. Як можна відновити випадково вилучені об'єкти?
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Тема 6. Основні прийоми роботи у операційній 
cистемі WINDOWS.  

 
Мета: Отримати загальні навички роботи з об'єктами 

Windows та з пунктами горизонтального меню, кнопками па-
нелі інструментів вікна.

Робота з об'єктами. будь-яка папка відкривається у вікні,
яке містить рядок заголовку, горизонтальне меню, рядок ста-
ну та панель інструментів. Кнопки панелі інструментів ду-
блюють деякі команди пунктів горизонтального меню. Якщо 
у вікні не видно панелі інструментів, то за допомогою коман-
ди Вид/Панель інструментів її можна відновити.

Розглянемо призначення кнопок панелі інструментів:

Для переходу до вмісту іншої папки можна скористати-
ся списком переходу. Спочатку треба список розкрити, під-
світити потрібну папку (відмітити) і натиснути на ліву клаві-
шу миші. У тому ж самому вікні з'явиться вміст вибраної па-
пки. Повторне натискування на кнопку ▼ приведе до закрит-
тя списку.

Список для пе-
реходу до будь-

якої папки 

Переміщення до верхнь-
ого рівня структури 

папок

Робота з буфером 
обміну 

Відмінити останню 
виконану дію 

Вилучення 
об'єктів

Виклик вікна: Влас-
тивості об'єкту 

Зміна вигляду 
інформації у вікні 

Рис. 15
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Команди роботи з буфером обміну:
- вирізати об'єкт та занести його до буферу обміну;
- скопіювати об'єкт до буферу обміну;
- вставити об'єкт з буферу обміну.

Вікна Свойства містять різного роду інформацію і
представляють різні можливості, це залежить від вибраного 
об'єкту. Вікно Свойства файлу або папки відображають ста-
ндартні повідомлення про ім'я, розмір, дату створення, а та-
кож дозволяють змінювати атрибути об'єкту (рис.16). У вікні 
Свойства дисководів відображається графічна діаграма ви-
користання дискового простору з числовими позначками 
(рис.17). На вкладці Сервіс цього ж вікна знаходяться кнопки 
доступу до стандартних програм системи Windows для об-
слуговування дисків та повідомлення, коли диск оброблявся 
цими програмами останній раз (рис.18).  

 

Рис.16 Рис.17 Рис.18
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Для зміни вигляду інформації у основній частині вікна 
необхідно натиснути на одну з кнопок на панелі інструмен-
тів. Одна з цих кнопок завжди вдавлена, це означає, що ре-
жим, який символізує кнопка вибраний, тобто вміст папки у
вікні подається у відповідному вигляді.

Пункт горизонтального меню Вид та контекстне меню 
для вікна папки мають такі ж самі команди для зміни параме-
трів перегляду інформації у вікні: Крупні значки, Мілкі знач-
ки, Список, Таблиця.

Два перших пункти забезпечують подачу всіх об'єктів у
вигляді піктограм, тільки відповідно назвам команд зміню-
ються розміри піктограм (рис.19). Команда Список дозволяє 
розмістити значки об'єктів та їх імена у вигляді списку, за-
вдяки цьому збільшується кількість об'єктів, які відобража-
ються у вікні водночас (рис.20). При виборі рядка Таблиця,
крім списку об'єктів, виводиться повна інформація про них:
тип, розмір, дата останньої зміни (рис.20). 

 

Рис.19

Крупні 
значки 

Режим малень-
ких піктограм
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При відкриті будь-якого об’єкту, він відкривається або 
у новому вікні, або займає поточне вікно. Це залежить від на-
строювання меню Вид/Параметри. Якщо встановлено ре-
жим відкриття кожен раз нової папки, то завдяки натисненню 
клавіші [Ctrl] при відкритті папки, можна заперечити появу 
нового вікна (об’єкт відкриється у тому ж самому вікні). Як-
що відключити режим розповсюдження вікон на робочому 
столі, то при натискуванні клавіші [Ctrl] папка відкриється у
новому вікні. Перехід від одного режиму до іншого робиться 
за допомогою діалогового вікна, яке викликається командою 
Вид/Параметри (рис.21).  

 

Рис.21 

Рис.20

ТаблицяСписок 
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На вкладці Типи файлів вікна Вид/Параметри можна 
подивитися з файлами яких типів працює середовище 
Windows, які вони мають розширення та піктограми, за до-
помогою яких програм-додатків вони були створені.

Якщо при відкритті вікна папки натиснути клавішу 
[Shift], буде викликано Провідник. Це відповідає команді 
Файл/Провідник.

Команда Вид/Обновить примушує систему перечитати 
вміст відкритої у вікні папки. За допомогою меню 
Вид/Упорядочить значки та такої ж команди у контекстно-
му меню можна упорядкувати об’єкти по різним ознакам (у
алфавітному порядку імен, у алфавітному порядку розши-
рень, по мірі збільшення розміру, по мірі зменшення дати 
останньої модифікації) або вимусити їх упорядкуватися са-
мостійно.

Команди контекстного меню Упорядочить значки та 
Выстроить значки упорядковують об’єкти на робочому сто-
лі. За допомогою команди Вистроїти значки можна розта-
шувати піктограми по вашому бажанню, упорядкування від-
бувається шляхом переміщення об’єктів по робочому столі.
Ця команда працює, якщо відключити режим автоматичного 
упорядкування.
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Завдання.

1. Розкрити папку Мій комп’ютер, перейти до вмісту диску 
d:. 

2. За допомогою меню Вид встановити панель інструментів.

3. За допомогою панелі інструментів перейти до папки Мої 
документи диску с:. 

4. Не розкриваючи список папок, перейти до папки Мій 
комп’ютер.

5. Повернутися до вмісту папки Мої документи і змінити 
вигляд інформації:

− перейти до великих значків;
− перейти до маленьких піктограм;
− висвітити вміст папки у вигляді списку;
− отримати повну інформацію про об'єкти цієї папки.

6. Ці ж самі дії виконати за допомогою пункту 
горизонтального меню Вид та контекстного меню.

7. Перейти до вмісту папки Прізвище на диску d: та ознайо-
митися з характеристиками 2-3 файлів цієї папки (за до-
помогою вікна Свойства).

8. Визначити скільки вільного місця залишилося на диску 
d:. 

9. Упорядкувати об’єкти у відкритому вікні, яке відображає 
вміст диску d: наступними способами:

− в алфавітному порядку імен;
− по типу об’єктів;
− по мірі зменшення дати створення або модифікації 

об’єктів;
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− по мірі збільшення розміру файлів.

10. Змінити порядок розташування піктограм на робочому 
столі за допомогою команди контекстного меню Вистро-
їти значки (об’єкти розмістити по краям робочого столу). 

11. Встановити автоматичне упорядкування піктограм на ро-
бочому столі.

12. За допомогою діалогового вікна Параметри меню Вид 
встановити режим відкриття папок кожен раз у новому 
вікні та відкрити 2-3 папки.

13. Не змінюючи встановлений режим, відкрити 2-3 папки у
поточному вікні.

14. Відкрити вікно Провідник для вибраної папки.

15. За допомогою команди Вид/Параметри встановити ре-
жим відкриття папок у поточному вікні та відкрити 2-3 
папки.

16. Не змінюючи встановлений режим, відкрити 2-3 папки 
кожен раз у новому вікні.
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Тести.

1. Які функції виконують кнопки, розташовані на панелі ін-
струментів?

2. Якщо панель інструментів відсутня у вікні, як її віднови-
ти?

3. Розповісти про призначення та функціональні можливості 
вікна Свойства.

4. За допомогою чого можна змінити вигляд інформації у
основній частині вікна відкритої папки?

5. Як можна швидко повернутися до папки вищого рівня?
6. Як можна за допомогою кнопок панелі інструментів пра-

цювати з буфером обміну?
7. Як можна змінити атрибути файлів?
8. Ваші дії у ситуації, коли потрібно визначити скільки віль-

ного місця залишилося на диску?
9. Які існують способи упорядкування об’єктів на робочому 

столі?
10. Які способи вигляду вмісту відкритої папки ви знаєте і

чим вони відрізняються між собою?
11. Як можна передивитися дату створення документів, які 

вміщуються у вибрану папку?
12. Які існують режими відкриття нових папок у вікнах, як 

ними користуються?
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Тема 7. Використання службових програм для оптимізації 
роботи системи.

Сервісні програми та робота з дисками.

Мета: Навчитися користуватися службовими програ-
мами Scandisk, Defrag та сервісними програмами DrWeb, 
WinZip. Отримати навички форматування дискети.

Архіватори. При спробі зробити копії файлів магнітну 
дискету часто виникають проблеми - файли не вміщуються 
на диск. Вихід з цієї ситуації - стиснути (упакувати) файли за 
допомогою спеціальних програм-архіваторів. Можливості 
сучасних архiваторiв широкi i рiзноманiтнi, до них 
вiдносяться: можливiсть додавання файлiв до архiву, понов-
лення архiву, перегляд файлів в архіві, вилучення файлiв з
архіву, перевiрка цілісності архiву. Архівний файл може ви-
користовуватися тільки після того, як він буде відновлений у
початковому вигляді, тобто розархівований. Розархівацію 
виконують ті самі програми-архіватори.

Розглянемо роботу з однією із найвідоміших програм-
оболонок архіваторів WINZIP, яка дозволяє у зручному ін-
терактивному режимі працювати з архівами, які мають роз-
ширення *.zip, *.arj, *.lzh та ін. Робота у програмі-оболонці 
WINZIP виконується за допомогою горизонтального меню і
піктограм панелі інструментів, які дублюють основні коман-
ди меню.

Можливості програми:
1. Створення архівів у різних форматах.
2. Додавання файлів у архів.
3. Сортування файлів у архіві.
4. Перегляд вмісту архівних файлів.
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5. Знищування файлів з архіву.
6. Розархівацiя окремих файлів або цілого архіву.

Для запуску програми WINZIP.EXE можна скористатися 
пунктом головного меню Програми, знайшовши ярлик цієї 
програми-оболонці. В разі відсутності виклику програми 
WINZIP.EXE у головному меню можна скористатися папкою 
Мій комп’ютер або командою Поиск, знайти відповідний 
файл та запустити його на виконання.

Алгоритм створення архіву.
1. Запустити програму WINZIP. Натиснути на панелі 

інструментів кнопку New.
2. У вікні діалогу New Archiv, що з’явилось на екрані,

вибрати папку, де буде знаходитися архів, а потім у
полі Ім’я файла ввести нове ім’я для архіву.

3. У вікні діалогу натисну ти кнопку Ок (у рядку заго-
ловка вікна програми WINZIP з’явиться ім’я архіву). 

4. Натиснути на панелі інструментів кнопку Add (дода-
ти файли у архів). 

Рис.22
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5. У вікні діалогу Add, що з’явилось на екрані вибрати 
папку, де знаходяться потрібні файли, а потім відмі-
тити файл або групу файлів.

6. Натиснути у вікні діалогу кнопку Add (у основній 
частині вікна програми з’явиться список файлів та 
інформація про упаковку файлів). 

7. Закрити вікно програми.

Алгоритм розархівацiї.
1. Запустити програму WINZIP. Натиснути на панелі 

інструментів кнопку Open.
2. У вікні діалогу Open Archiv, що з’явилось на екрані,

вибрати папку, де знаходиться архів, а потім відмі-
тити ім’я потрібного архіву.

3. У вікні діалогу натиснути кнопку ОК (у основному 
полі вікна програми WINZIP з’явиться список фай-
лів, які упаковані у даному архіві). 

4. Відмітити всі файли або деякі і натиснути кнопку 
Extract.

5. У вікні діалогу Extract, що з’явилось на екрані, виб-
рати папку, де будуть знаходитися файли, що
розархівуються.

6. Натиснути у вікні діалогу кнопку Extract.
7. Закрити вікно програми.

Антивірусні програми. Для виявлення та лiквiдацiї віру-
сів розроблені сотні антивiрусних програм. Розглянемо спо-
сіб запуску та роботи з відомою програмою Doctor Web. Це 
універсальна антивірусна програма, яка забезпечує знахо-
дження і знищення вірусів з дисків та з пам'яті комп'ютера.
Для запуску програми треба скористатися командою голо-
вного меню Выполнить. На екрані з'являється вікно, у якому 
за допомогою кнопці Обзор слід знайти програму Drweb.exe, 
а потім запустити її на виконання. Інший спосіб - викорис-



74

тання команди Поиск головного меню, тобто спочатку орга-
нізовується пошук програми по її імені, а потім виконання 
запуску файла.

Робота з дисками. Для роботи з дисками у пункті гори-
зонтального меню Файл папки Мій комп’ютер є команда Фо-
рматування, яка дозволяє : 

• здійснювати форматування дисків різними способами;
• створювати системну дискету;
• переглядати та міняти мітку диска.
Контекстне меню диска має таку ж саму команду Фор-

матування. Після вибору команди на екрані з’являється діа-
логове вікно, в якому потрібно вибрати відповідну ємність 
диска, спосіб форматування (швидкий або повний), в разі не-
обхідності перенести на диск системні файли і встановити 
мітку диска (рис.23).  

 

Програми оптимізації роботи дисків. За допомогою пун-
кту Програми/Стандартні головного меню ми маємо доступ 
до стандартних програм Windows для обслуговування дисків 
(рис.24).  

формату-
вання 

створення 
системно-
го диску 

ввод мітки

Рис.23 
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Перевірка цілісності диску. За допомогою програми 
Scandisk можна перевірити жорсткий або гнучкий диск на 

Службові 
програми 

Рис.24

Рис.25
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правильність логічної організації файлової системи, виявити 
фізичні дефекти на поверхні диску, виправити помилки. Слі-
дує мати на увазі, що дослідження на наявність фізичних де-
фектів займає значний час (рис.25). 

 
Алгоритм користування програмою Scandisk:

1. Вказати логічне ім’я диска, який потрібно перевіри-
ти.

2. Вибрати один із режимів перевірки (стандартний - 
пошук логічних помилок, повний - пошук логічних 
помилок та фізичних дефектів). 

3. Для виправлення помилок треба включити переми-
кач Виправляти помилки автоматично.

4. Натиснути кнопку Запуск.
5. Стежити за повідомленням на екрані.

Після завершення роботи програми на екрані 
з’являється вікно з повідомленням про результати роботи,
інформація про ємність диску та ін. Не закриваючи програму 
Scandisk, можна перейти до перевірки іншого диску.

Дефрагментація диску. На початку роботи з диском 
файли записуються на нього послідовно, один за другим. Але 
при інтенсивних маніпуляціях з файлами (при модифікації,
знищенні старих та запису нових файлів різного обсягу) на-
рощується рівень фрагментації диска: файл, який логічно 
враховується системою як одне ціле, фізично займає багато 
кластерів, розташованих у різних місцях диска. Це приводить 
до негативних наслідків:

• підвищується імовірність руйнування цілісності файлу 
(наприклад, при викривленні вказівки на черговий 
кластер); 

• ускладнюється відновлення файлу після випадкового 
вилучення;
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• знижується продуктивність комп’ютера: при читанні 
(запису) файлу значний час витрачається на дискретне 
переміщення головки від однієї дільниці диску до 
іншого;

• прискорюється знос дисководу.

За допомогою програми Defrag скасовується фрагмен-
тація диску. Суть дефрагментації (оптимізації) полягає в то-
му, що всі файли, що знаходяться на диску, переписуються 
таким чином, щоб кожний файл займав безперервну послідо-
вність кластерів. При цьому процесі виявляються дефектні 
дільниці диску. Час від часу рекомендується перевіряти логі-
чний диск і усувати фрагментацію файлів.

Алгоритм користування програмою Defrag:
1. За допомогою кнопки Вибрати диск вказати логічне 

ім’я диску, який потрібно перевірити;
2. Натиснути кнопку Запуск (рис.26); 
3. На екрані з’являється додаткове вікно з індикатором 

ходу роботи програми (рис.27); 
4. При бажанні за допомогою кнопки Відомості мож-

на унаочнити процес дефрагментації, тобто на екра-
ні з’явиться графічна діаграма (рис.28). 

5. За допомогою кнопки Легенда на екран викликаєть-
ся вікно пояснення до діаграми.

6. Припинити або завершити роботу програми можна 
за допомогою кнопок Пауза або Зупинка.

Програма Defrag може працювати у фоновому режимі.
Якщо диск має логічні помилки, програма дефрагментації 
виведе на екран повідомлення про необхідність спочатку за-
пустити програму Scandisk. 
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Рис. 26 Рис. 27

Рис. 28
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Завдання.

1. Перед початком створення архіву перевірити свою папку 
Прізвище, якщо там не має файлів, треба скопіювати у цю 
папку 5-7 файлів різних типів.

2. Відкрити команду Пуск/Програми і запустити програму-
оболонку WINZIP. Зробити архів з файлів, що розташова-
ні у папці Прізвище, дати архіву ім’я - Прізвище_архів.

3. Створити на диску d: папку Архів, скопіювати у цю папку 
створений архів.

4. Розархівувати архів Прізвище_архів у цю ж папку.

5. За допомогою програми DrWeb перевірити диски с:, d: на 
наявність вірусів.

6. Використовуючи контекстне меню диску, здійснити 
форматування диску а:. Передивитися його вміст.

7. За допомогою меню Файл папки Мій комп’ютер зробити 
системну дискету з диска а: та ввести мітку: "Система". 
Передивитися вміст диска.

8. За допомогою головного меню перевірити диск с: на на-
явність логічних помилок.

9. Використовуючи діалогове вікно Свойства провести де-
фрагментацію диска d:, вивести на екран діаграму проце-
су.
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Тести.

1. Що розуміють під архівацією файлів?
2. Якими можливостями володіє програма Winzip?
3. Описати послідовність дій при роботі з програмою 

Winzip? 
4. Які програми використовуються для боротьби з ві-

русами, як запустити ці програми?
5. Як здійснюється форматування дискети за допомо-

гою контекстного меню?
6. Як можна давати позначки дискетам, логічним роз-

ділам жорсткого диска?
7. Як створюється системна дискета?
8. Описати процес фрагментації файлів.
9. Як запустити програму дефрагментації? Описати її 

можливості.
10. Як перевірити диск на наявність логічних помилок?
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Програмні засоби загального призначення.

Вступ. Головна мета розділу – сформувати знання,
вміння, навички, які необхідні для раціонального викорис-
тання сучасних інформаційних технологій для опрацювання 
інформації, пошуку необхідних даних, зберігання та система-
тизації інформації. Ознайомити студентів з роллю, яку за-
ймають інформаційні технології в сучасному виробництві,
освіті, повсякденному житті.

Як показала педагогічна практика ознайомлення з про-
грамними засобами загального призначення слід вести на ос-
нові виконання конкретних завдань. В даному розділі буде 
розглянуто деякі основні принципи роботи графічного редак-
тора Paint, текстового процесору Word, процесору Excel, та 
СУБД Access. Причому для більш ефективного засвоєння 
вмінь та навичок, завдання потрібно підготувати заздалегідь,
відходячи від конкретної мети. Доцільно всім студентам про-
понувати однакові завдання, при цьому на кожному 
комп’ютері викладач в спеціальну папку ПРОБА розміщує 
підготовлений недомальований малюнок, або не 
відредагований і не відформотований текст, або табличку,
такі завдання по-першу, економлять час, по-друге, дають 
змогу ефективно проводити контроль виконання завдань. На 
паперовому носії або в електронному варіанті студент має 
кінцевий варіант завдання для створення орієнтовної основи 
дій.
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Графічний редактор Paint 
 

Комп’ютерна графіка – це створення і обробка зобра-
жень за допомогою комп’ютера. Розрізняють декілька спо-
собів створення зображення, наприклад, растровий та век-
торний.

Растрова графіка – зображення складається з
різнокольорових крапок. Растровий малюнок має певне число 
крапок (або пікселів) по вертикалі та горизонталі. Растрова 
графіка дозволяє одержати високу якість зображення, ефек-
тивно передає реальні образи об’єктів.

Недоліком растрових малюнків є труднощі, які виника-
ють при зміні масштабу та редагуванні окремих елементів 
зображення, а також великі розміри файлів, що зберігають 
растрові малюнки.

Векторна графіка – зображення будується за допомо-
гою математичного опису так званих графічних примітивів 
(лінія, коло, прямокутник). З таких об’єктів і будується ма-
люнок. Векторна графіка дозволяє легко редагувати окремий 
елемент малюнка, не впливаючи на іншу частину зображен-
ня. Файли, що зберігають векторні малюнки, набагато менше 
займають місця, ніж файли растрових малюнків.
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Тема 8. Вікно редактора Paint. Створення, збереження і
друкування малюнків.

Мета: Отримати відомості і навички роботи з основни-
ми елементами вікна редактора Paint для Windows (горизон-
тальне меню, панель інструментів). Навчитися основним 
операціям з графічними файлами та отримати навички побу-
дови малюнка, його редагування, навчитися вводити текст,
копіювати та вирізати окремі частини малюнка, змінювати 
палітру та масштаб малюнка, повертати його на різні кути.

Графічний редактор Paint входить до складу стандарт-
них програм Windows і призначений для створення і обробки 
малюнків растрової графіки. Для запуску редактора слід від-
крити головне меню Пуск і виконати команду Програ-
ми/Стандартні/Графічний редактор Paint. Після запуску на 
екрані з’являється вікно редактора, яке містить ряд типових 
елементів для вікон програм-додатків Windows (рис.29). Ря-
док заголовку містить назву програми Paint, ім’я графічного 
файла (за замовчуванням файл має ім’я - Безімені) та станда-
ртні кнопки управління вікном.

Рядок стану складається з трьох частин. У лівому полі 
виводиться довідкова інформація про призначення пунктів 
меню, кнопок інструментів, хід виконання деяких операцій.
У центральному полі виводиться координати вказівника ми-
ші в пікселях.
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Палітра кольорів включає 28 зафарбованих квадратів. З
цих кольорів користувач може вибрати основний колір, яким 
виконуються побудови, і колір фону. Ліворуч від палітри 
розміщується індикатор кольорів, який складається з двох 
квадратів (на передньому плані - поточний колір, на задньому 
- фон). Для вибору основного кольору слід встановити вказі-
вник миші на потрібний колір палітри і натиснути ліву кноп-
ку миші, щоб змінити колір фону треба використовувати пра-
ву кнопку миші.

Панель інструментів. Включає ряд кнопок, за допомо-
гою яких можна вибрати необхідний інструмент, побудувати 
типові елементи малюнка, виділити певний фрагмент. При 
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фіксації вказівника миші на кнопці під нею з’являється її на-
зва, а в рядку стану - коротка довідка про призначення кноп-
ки. Розглянемо призначення основних інструментів малю-
вання.

Карандаш (олівець) призначено для малювання "від 
руки", після вибору інструменту вказівник миші набирає фо-
рму олівця. Для малювання слід натиснути кнопку миші, при 
натисненні лівої кнопки - малювання відбувається поточним 
кольором, якщо натиснути праву - кольором фону.

Кисть (пензель) призначено для малювання довільних 
фігур. Після вибору інструменту під панеллю з’являється ві-
кно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання 
слід встановити вказівник миші у точку початку малювання і
при затиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки.

Распылитель (розпилювач) призначено для створення 
плавних тонових зображень.

Ластик (гумка) призначена для стирання частини ма-
люнка. Після активізації під панеллю інструментів відкрива-
ється вікно, у якому можна вибрати розміри гумки.

Якщо після вибору вищеназваних інструментів малюва-
ти при затисненій клавіші [Shift], курсор буде переміщувати-
ся тільки за горизонталлю або вертикаллю.

Заливка (валик) призначено для заповнення обмежених 
областей малюнка поточним кольором або кольором фону.
Для заповнення слід перемістити вказівник миші у будь-яку 
точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення поточ-
ним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кноп-
ку миші.

Линия (лінія) - побудова прямих ліній. Товщину ліній 
можна змінювати (вікно під панеллю інструментів). Для по-
будови лінії слід встановити вказівник миші у початкову точ-
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ку лінії і при затиснутій лівій або правій кнопці миші перемі-
стити вказівник у кінцеву точку. Якщо при переміщенні вка-
зівника миші утримується затиснутою клавіша [Shift], то кут 
нахилу лінії буде кратний 45°.

Кривая (крива лінія) призначена для малювання дуг.
Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встано-
вити вказівник миші у вершину дуги, натиснути ліву або пра-
ву кнопку і переміщенням вказівника миші змінити кривизну.

Прямоугольник Прямокутник призначено для побудо-
ви прямокутників. Вказівник миші слід встановити у точку,
яка буде вершиною прямокутника і при затиснутій лівій або 
правій кнопці перемістити в протилежну вершину, ці точки 
визначають діагональ прямокутника. Відпускання кнопки 
миші фіксує побудову. Якщо при переміщенні вказівника 
миші утримується затиснутою клавіша [Shift], то будувати-
меться квадрат.

Округленный прямоугольник (округлений прямокутник)
призначено для побудови прямокутника з округленими кута-
ми. Побудова здійснюється аналогічно інструменту прямоку-
тник.

Эллипс (еліпс) призначено для побудови еліпсів. Для 
побудови вказівник миші слід встановити у точку, яка буде 
центром еліпса і при затиснутій лівій або правій кнопці пере-
міщати вказівник. На екрані зображується контур еліпса.
Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при 
переміщенні вказівника миші утримувати затиснутою клаві-
шу [Shift], то будується коло.

Многоугольник (многокутник) призначено для побудови 
многокутників. Для побудови многотокутника слід переміс-
тити вказівник миші за контуром многокутника, натискуючи 
ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній 
вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні 
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вказівника миші утримується затисненою клавіша [Shift], то 
многокутник міститиме кути тільки 90° і 45°.

Горизонтальне меню. Відкрити пункт меню можна за 
допомогою миші, встановивши вказівник на потрібному пун-
кті меню і натиснути ліву кнопку миші. В назві пункту меню 
або підменю є підкреслена літера. Це дає можливість одразу 
вибрати пункт меню або підменю, натиснувши комбінацію 
клавіш [Alt+підкреслена літера підменю]. В підменю потріб-
ний пункт може бути вибраний або за допомогою миші 
(встановити вказівник миші на потрібний пункт меню і нати-
снути ліву кнопку), або за допомогою клавіатури (клавішами 
вертикального переміщення курсора вибрати потрібний 
пункт і натиснути [Enter]). Деякі пункти підменю праворуч 
від назви пункту містять позначення комбінації клавіш. За 
допомогою цих комбінацій можна вибрати відповідний пункт 
підменю. Назви деяких пунктів підменю мають сірий колір.
Це означає, що такі пункти в даний момент недоступні.

Файл - робота з графічними файлами:

• Создать (створити) - створення нового файлу (на 
екрані з’являється чистий аркуш для побудови малюнку). 

Якщо перед вибором цієї команди у вікні малювання ре-
дагувався малюнок, то Paint запропонує зберегти його.

• Открыть.. (відкрити ..) - відкриття вже існуючого 
файлу для внесення змін або друкування.

Після вибору команди на екрані відкривається вікно діа-
логу, яке містить список файлів, що зберігаються в пото-
чній папці. За допомогою списку, що розкривається, у ві-
конці Папка, можна змінити папку і диск для відкриття 
інших файлів.

Поле Тип файла визначає, які типи файлів виводяться в
списку у основному полі вікна. Файли, створенні у редакторі 
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Paint мають розширення *.bmp, графічний редактор 
Paintbrush присвоює розширення *.pcx. Для зміни типу фай-
ла, треба відкрити список і вказати інший тип. Для відкриття 
файла слід виділити його у списку файлів (у основній частині 
вікна) або ввести ім’я файла в полі Ім’я файла і натиснути 
кнопку Відкрити (рис.30). Якщо файл, що відкривається, міс-
тить малюнок, розміри якого перевищують поточні розміри 
області малювання, то Paint запропонує розширити поточні 
розміри області малювання до розмірів малюнка.

• Сохранить (зберегти) - збереження файлу.
Після вибору команди на екрані відкривається вікно діа-
логу, в якому можна вказати ім’я і тип файла, ім’я папки,
в якій буде збережено файл. Якщо тип файла не вказано,
то за замовчуванням встановлюється *.bmp.  

Відкривається список папок,
де знаходяться малюнки

Ім’я вибра-
ного файла

Відкри-
вається 
список 
типів 
файлів

Рис.30
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• Сохранить как .. (зберегти як ..) - збереження файлу 
під новим ім’ям або у новій папці і для зміни палітри іс-
нуючого графічного файлу (наприклад, можна кольоро-
вий малюнок записати як чорно/білий). Палітра кольорів 
змінюється в полі Тип файла.

• Предварительный просмотр (попередній перегляд) -
попередній перегляд малюнка у тому вигляді як він буде 
надрукований.

Після вибору команди на екрані відкривається вікно 
попереднього перегляду, в якому у відповідному масштабі 
зображено поточний малюнок. Під рядком заголовку вікна 
міститься панель інструментів, яка включає кнопку друку-
вання (Друкувати), кнопки гортання малюнка, який розміщу-
ється на декількох сторінках (Наступна, Попередня), кнопку 
виведення на екран одразу двох сторінок малюнка (Дві сто-
рінки), кнопки зміни масштабу зображення сторінки (Круп-
ніше, Менше) та кнопку закриття вікна перегляду (Закрити). 
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•Макет страницы (макет сторінки) - встановлення 
параметрів сторінок. Після вибору команди на екрані відкри-
вається вікно діалогу, в якому можна встановити необхідні 
розміри аркушів (список Розмір), розміри відступів від краю 
аркуша до малюнка - поля (лічильники: Ліве, Праве, Верхнє,
Нижнє) та встановити вертикальну (Книжкова) або горизон-
тальну (Альбомна) орієнтацію сторінки. Поля сторінок за за-
мовчуванням вказуються в дюймах (дюйм = 2,54 см).  

Команда Малюнок/Атрибути відкриває вікно діалогу,
де у полі Одиниці можна встановити вимірювання в сантиме-
трах (рис.31). 

•Печать (друкування) - друкування малюнка.
При виконанні цієї команди відкривається вікно діало-

гу, в якому можна вказати тип принтера (Принтер/Ім’я), діа-
пазон друкованих сторінок (можна друкувати окремі сторін-
ки), кількість копій. Прапорець Друкувати до файлу дозволяє 
направити друк у файл, який можна надрукувати поза сере-
довищем програми Paint (рис.32). 
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Правка - редагування малюнка.
Вид - управління зображенням деяких елементів вікна. Це 
меню має команди-перемикачі, у стані ввімкнено, тобто еле-
мент присутній на екрані, команди-перемикачі позначаються 
галочкою. Команда Вид\Набор инструментов керує виве-
денням на екран панелі інструментів, команда Вид\Палитра - 
палітри. Панель інструментів і палітру можна перемістити в
будь-яке місце екрана типовим для середовища Windows спо-
собом.
Рисунок - обробка малюнка (встановлення розмірів, поворо-
тів). 
Параметры - завантаження, зміна і збереження палітри ко-
льорів.
? - виклик довідкової інформації.

Часто виникає потреба зробити надпис до малюнка. Це 
виконується за допомогою інструменту Надпись на панелі 
інструментів. Після активізації цього інструменту на екран 
виводиться Панель атрибутів тексту, де можна встановити 
шрифт, його розмір та стиль написання. Якщо панель не 
з’явилась на екрані, її можна визвати за допомогою пункту 
горизонтального меню Вид. В області малюнка слід виділити 
прямокутну область, де буде вводитися текст. Текстовий кур-
сор (вертикальна мерехтлива риска) переміщується за допо-
могою клавіш переміщення курсора, для редагування тексту 
використовуються клавіші [BackSpace], [Delete]. Тобто у ра-
мках цієї прямокутної області використовуються можливості 
текстового редактора.

На панелі інструментів є два інструмента, які дозволя-
ють виділяти фрагменти малюнка для подальшого його реда-
гування.

Виділення. Інструмент призначений для відмітки або 
вирізання прямокутного фрагмента малюнка. За принципом 
побудови прямокутника відмічається необхідний фрагмент.
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Далі його можна переміщувати, вилучати, змінювати колір,
розмір, вносити до буферу обміну.

Виділення довільної області. На відмінність від попере-
днього інструмента дозволяє виділяти довільну область. Піс-
ля активізації цього інструмента слід встановити вказівник 
миші у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при 
натисненій лівій кнопці описати вказівником замкнутий кон-
тур, відпустити кнопку миші. Виділена область оточується 
пунктирним прямокутником.

Для зняття виділення слід встановити курсор за межі 
виділеної області і клацнути по лівій кнопці миші.

Редагування виділеного фрагмента. Перед редагуванням 
фрагмент малюнка треба обов’язково виділити. Команди ре-
дагування будуть діяти тільки на виділений фрагмент.

Переміщення. Слід встановити курсор на будь-яку точ-
ку всередині фрагменту, курсор змінить свій вигляд на і
при натисненій лівій кнопці миші перемістити фрагмент в
потрібне місце.

Очищення. Для очищення виділеного фрагменту слід 
натиснути клавішу [Delete] або вибрати команду Прав-
ка/Очистить выделенное. Після цього виділений фрагмент 
зафарбовується кольором фону.

Копіювання. Копіювання здійснюється стандартним 
способом через буфер обміну. Після виділення фрагменту 
малюнка слід активізувати команду Правка/Копировать,
фрагмент поміститься у буфер обміну. Після команди Прав-
ка/Вырезать фрагмент малюнка поміщується у буфер обмі-
ну, але при виконанні цієї команди відбувається вилучення 
фрагменту. Вставка фрагменту з буфера обміну здійснюється 
командою Правка/Вставить. Фрагмент вставляється у лівий 
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верхній кут малюнка, за допомогою миші його можна пере-
містити у будь-яке місце малюнка.

Копіювання фрагменту можна здійснювати за допомо-
гою миші. Ця операція аналогічна переміщенню, тільки при 
буксуванні фрагмента малюнка слід удержувати натисненою 
клавішу [Ctrl].  

Зміна розмірів. Після виділення фрагменту на пунктир-
ній рамці, яка обмежує фрагмент, з’являються маркери роз-
міру. Слід встановити курсор миші на маркер (курсор прийме 
вигляд ↔ або ↕) і пересувати курсор при натисненій лівій 
кнопці миші. Фрагмент малюнка буде збільшувати або змен-
шувати свій розмір.

Редагування малюнка. Команди редагування малюнка 
діють на весь малюнок, вони дозволяють змінити масштаб,
нахилити малюнок, очистити область малювання.

Зміна масштабу. Після активізації команди 
Вид/Масштаб відкривається меню, яке містить команди:

• Вид/Масштаб/Крупний – на екрані з’являється збільшене 
зображення малюнка. В цьому режимі можна визвати сіт-
ку, яка розділяє окремі пікселі зображення, що дає змогу 
малювати на рівні пікселів.

• Вид/Масштаб/Звичайний – повернення до звичайних роз-
мірів.

• Рис.33
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• Вид/Масштаб/Другий або Вид/Масштаб/Вибрати – у ві-
кні діалогу можна вказати один із доступних масштабів 
(рис.33). Аналогічно працює інструмент Масштаб на 
панелі інструментів.

Очищення. Очищення області малювання здійснюється 
командою Рисунок/Очистить.

Відображення. Команда Рисунок/Отобразить/По-
вернуть викликає на екран вікно діалогу, де можна вибрати 
одну із доступних операцій: дзеркально відобразити малю-
нок, повернути малюнок на 90º, 180º або 270º  
(рис. 34). 

 

Зміна розміру. Змінити розмір виділеного фрагменту або 
малюнка, нахилити малюнок на вказане число градусів мож-
на за допомогою команди Рисунок/Растянуть/Наклонить.
Після активізації команди на екрані з’являється вікно діалогу,
де треба ввімкнути необхідний перемикач, який задає певну 
дію.

Команди 
дзеркального 
відображен-

ня 

Рис.34 
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Редагування кольору. Під редагуванням кольору розу-
міється зміна кольорів елементів малюнка або палітри.

Зміна кольорів палітри. Для зміни будь-якого кольору 
палітри після його вибору (звичайним способом за допомо-
гою миші), слід вибрати команду Параметры/Изменить па-
литру. На екрані з’явиться вікно діалогу, де слід натиснути 
кнопку Визначити колір.

У полі Базова палітра цього вікна міститься 48 основ-
них кольорів, які можна включати до палітри вікна Paint. По-
ле Додаткові кольори містить 16 квадратів, в які можна запи-
сувати колір, створюваний користувачем.

При виборі одного з кольорів у базовій палітрі або в по-
лі додаткових кольорів вибраний колір оточується пунктир-
ною рамкою, параметри цього кольору відображаються в по-
лях HLS (відтінок, контраст, яскравість) та RGB (червоний,
зелений, синій). Користувач може змінити значення будь-
якого з цих параметрів. Визначати колір можна за допомогою 
матриці кольорів, де кожна точка зафарбована відповідним 
кольором. Користувач підбирає потрібний колір, за допомо-
гою переміщення повзунців. Після визначення параметрів 
кольору слід натиснути кнопку Додати до набору. Нову палі-
тру зберігають за допомогою команди Парамет-
ры/Сохранить палитру.

Команда Рисунок/Обратить цвета замінює всі кольори 
в малюнку на протилежні, наприклад, білий – на чорний, жо-
втий – на синій.

Завдання.

1. За запропонованим зразком намалюйте кораблик (рис.35). 
Вам знадобляться наступні інструменти:
палуба - олівець, вовни - пензель,
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рубка, труба - прямокутник, ілюмінатори - коло,
щогли, мотузки - лінії різноманітної ширини,
дим - розпилювач.

2. За допомогою меню Файл встановити необхідні парамет-
ри для макету аркуша (формат - А4, орієнтація - вертика-
льна, поля: зверху та знизу – 3 см, зліва та справа – 2.5 см.

3. Зберегти малюнок у файлі під назвою Кора-
бель_Прізвище.bmp у своїй папці на диску d:. 

4. Перед друкуванням малюнка на принтері передивіться 
його.

5. Вийти з графічного редактора.

6. Відкрити редактор Paint та загрузити свій малюнок.

7. За допомогою команд-перемикачів меню Вид убрати деякі 
елементи вікна редактора з екрану, потім повернути їх на 
місце.

8. За допомогою горизонтального маню Файл визвати на ек-
ран намальований кораблик.

Победа

Рис.35
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9. Необхідно повісити на мотузці, що натягнута між щогла-
ми прапорці. Все прапорці однакової форми і розміру, то-
му треба намалювати один, а після цього розповсюдити 
(використати операції копіювання і вставлення). Перший 
прапорець краще намалювати за допомогою інструменту 
прямокутника в стороні від основного малюнку, щоб ле-
гше було виділити мальовану фігуру. Потім перенесіть 
виділений фрагмент в потрібне місце, перед цим його по-
трібне скопіювати в буфер обміну.

10. За допомогою гумки провести стирання ілюмінаторів і
6зробіть їх однаковими по формі (аналогічно прапорцям). 

11. Розмалюйте малюнок, не забудьте, що заповнювати ко-
льором треба тільки замкнуті області.

12. Дайте назву кораблику за допомогою інструменту вве-
дення тексту, підберіть шрифт необхідного розміру, вид і
кольори.

13. Створіть простий дитячий кросворд, де питання подані в
вигляді малюнків.

1

3 541 62

Рис.36

2
3

4

5

6
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14. Виділити будь-який малюнок-питання кросворду. За до-
помогою пунктів горизонтального меню поверніть малю-
нок на 90º, потім поверніть на 180º. Поверніть малюнок в
звичайне положення.

15. Виділений фрагмент малюнка дзеркально відобразити 
відносно вертикальної осі зліва направо.

16. Виділений фрагмент малюнка наклонити по горизонталі 
на 45º.  

 

Тести 

1. Охарактеризувати принципові відмінності векторної та 
растрової графіки.

2. Які основні елементи містить вікно редактора Paint? 
3. Які команди основного меню впливають на вигляд вікна 

редактора Paint? Якими способами можна вибрати коман-
ду основного меню?

4. Яка різниця у використанні команд збереження файла 
Зберегти і Зберегти як ..?

5. З якими типами файлів може працювати Paint? 
6. Як змінити тип файла, палітру кольорів?
7. Охарактеризувати команди роботи з графічними файлами 

(меню Файл). 
8. Яке призначення мають кнопки панелі інструментів вікна 

Предварительный просмотр (попередній перегляд)?
9. Які параметри можна встановити при друкуванні малюн-

ків?
10. Які основні інструменти використовують для побудови 

малюнка, як ними користуватися?
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11. Як вибрати поточний колір або колір фону з палітри?
12. Чим відрізняється малювання олівцем від малювання пен-

злем?
13. Яким чином можна змінити колір обмеженої області 

малюнка?
14. З якою метою при використанні інструментів застосову-

ють клавішу [Shift]? 
15. Яким чином вводиться текст до малюнка?
16. Які команди редагування використовують для виділеного 

фрагменту? Тільки для всього малюнка?
17. Чим відрізняється команда очищення виділеного фрагме-

нту від команди вилучення?
18. Яким чином можна перемістити, скопіювати, виділити 

фрагмент?
19. Як можна змінити масштаб малюнка?
20. Які можливості надають користувачу команди редагуван-

ня Повернути, Розтягнути, Нахилити? Як ними користу-
ватися?

21. Які кнопки панелі інструментів використовують для реда-
гування кольору?

22. Яким чином можна змінити один з кольорів палітри?
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Текстовий процесор Microsoft Word 
 

Під текстом розуміють будь-яку інформацію, що зо-
бражується символами клавіатури комп’ютера. Наприклад:
класний журнал, стаття, приказ, рекламний лист.

Для роботи з текстовою інформацією ефективними є
спеціальні програми - системи підготовки текстів. Для робо-
ти з текстом використовують два класи програмного забезпе-
чення, так званні текстові процесори та текстові редактори.
Різниця між ними, в першу чергу, криється в засобах оформ-
лення тексту, введеного до комп’ютера.

Текстові редактори використовуються для вводу та 
редагування тексту. Редагування – це процес правки тексту.
При цьому зовнішній вид тексту на екрані або на аркуші не 
має ніякого значення.

Текстові процесори використовують у тих випадках,
коли має значення не тільки зміст тексту, але й його зовніш-
ній вид. Текстовий процесор дозволяє керувати оформленням 
тексту при його подачі на екран або на пристрій друкування.

Функціональні можливості різних систем підготовки 
текстів відрізняються. Водночас більша їх кількість має бага-
то спільних особливостей:

1. Введення тексту до комп’ютера;
2. Редагування тексту;
3. Пошук необхідної інформації;
4. Форматування тексту (установка лівої та правої гра-

ниць, позиції відступу першого рядка абзацу, відстань 
між рядками); 

5. Перенесення та копіювання фрагментів тексту;
6. Виділення фрагментів тексту певним шрифтом;
7. Розбивка тексту на сторінки;
8. Робота з кількома документами одночасно;
9. Друкування документа с заданою якістю;
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10. Збереження тексту на магнітних дисках.

Текстові процесори класифіцируються по різним ознакам.
До основних з них можна віднести:

- Кількість алфавітів,
- Форма представлення тексту,
- Спосіб використання,
- Призначення.

Одноалфавитні системі допускають одночасну роботу з
текстом тільки на одній мові. Багатоалфавитні системи пра-
цюють одночасно на різних мовах.

В лінійних системах вводиться тільки «чистий» текст,
тобто текст, який не допускає індексів, показників ступенів,
математичних формул. В нелінійних системах крім алфавіту 
використовують набір спеціальних знаків. Вони допускають 
запис «багатоповерхових» математичних виразів, складних 
малюнків.

Текстові процесори

За кількістю 
алфавитів 

По формі 
тексту 

За способом 
використання

За призна-
ченням 

Одно-
алфавитні 

Багато -
алфавитні 

Линійні 

Нелінейні 

Автономні

Мережеві 

Загального 
призначення
Спеціально-
го призна-
чення 
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Автономні системи використовуються для розв’язу-
вання специфічних задач. Мереживі системи використовують 
організації, фірми. Текстова інформація може передаватися 
по локальній мережі, тобто доступна багатьом користувачам.

Системи загального призначення орієнтовані на широ-
кий круг користувачів. Вони прості в роботі і не потребують 
спеціальних знань. В більшості випадків системи загального 
призначення - це автономні системи з лінійною формою 
представлення тексту. К системам спеціального призначення 
можна віднести системи, що орієнтовані на роботу з науко-
вим текстом, видавницькими системами.
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Тема 9. Вікно редактора Word. Введення та редагування 
тексту у текстовому редакторові Word. 

 
Мета: Познайомитися з зовнішнім видом вікна тексто-

вого редактору Word. Отримати навички введення тексту,
познайомитися з бібліотекою шрифтів, навчитися виділяти і
редагувати фрагменти тексту, організовувати пошук та замі-
ну слів, перевірку орфографії.

Для запуску Word слід виконати команду 
Пуск/Программы/Microsoft Word, після чого на екрані 
з‘являється вікно редактора. Верхній рядок екрану – рядок 
заголовка, в ньому введено ім’я програми (Microsoft Word) та 
знайомі вам кнопки управління вікном.

Word є багатовіконним редактором. Всередині вікна ре-
дактора може існувати кілька вікон документів. Користувач 
може встановлювати розмір і положення кожного вікна тра-
диційними для Windows засобами. В кожному вікні може ре-
дагуватися свій текст. У верхньому рядку вікна документа 
вказується ім’я файла. Під рядком заголовка розміщується 
лінійка, на якій розміщені маркери відступу рядків, абзаців,
позицій табуляції. В разі зникнення лінійки з екрану, її можна 
повернути за допомогою команди Вид/Лінійка. Одне з вікон є
активним. Активне вікно зображується на передньому плані.
В цьому вікні знаходиться текстовий курсор (мерехтливий 
вертикальний штрих), який вказує місце, куди можна вводити 
символи. Робота з вікнами здійснюється за допомогою меню 
Вікно. Команди цього меню дозволяють міняти розташування 
вікон, переходити від одного вікна до іншого (що означає пе-
рехід від одного документа до іншого).  
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Горизонтальне меню. Рядок меню містить пункти:

Файл – робота з файлами документів;
Правка – редагування документів, фрагментів документа;
Вид – установка параметрів зовнішнього вигляду вікна;
Вставка – вставка в текст різного типу об’єктів;
Формат – встановлення шрифтів, параметрів абзацу;
Сервис – перевірка орфографії, встановлення параметрів 

настроювання Word;  
Таблица – робота з таблицями у тексті;
Окно – перехід від одного відкритого документа до іншо-

го;
? – довідка.

Рис.37

панель 
інстру-
ментів 
Форма-
туван-
ня 

вікно додатка 

вікно документа

панель інструментів 
Стандартна 
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Панелі інструментів. Під рядком меню розміщуються 
звичайно панелі інструментів, це рядки кнопок, при натис-
канні на які виконується певна дія. При фіксації вказівника 
миші на кнопці під нею з’являється її назва. Для вибору по-
трібної панелі слід скористатися командою Вид/Панели инс-
трументов. При цьому на екрані з’явиться вікно діалогу, у
списку якого можна вибрати необхідні панелі. По замовчу-
ванню Word виводить на екран панелі інструментів Станда-
ртная і Форматирования (для створення, редагування та фо-
рматування тексту найчастіше цих панелей достатньо). Інші 
панелі виводять на екран тільки перед виконанням певних 
дій, панелі можна перемістити типовим для середовища 
Windows способом.

Вікно діалогу. Для виконання деяких команд потрібно 
вводити допоміжну інформацію. Для цього використовують-
ся вікна діалогу. Вікна діалогу містять ряд типових елемен-
тів, робота з якими є типовою для середовища Windows. 

Word має могутні засоби для адаптації до вимог конк-
ретного користувача. За їх допомогою можна змінити зовні-
шній вигляд екрану редактора, параметри редагування, пере-
гляду, збереження, друкування тексту. Ці засоби реалізують-
ся командою меню Сервис/Параметры. Вікно має ряд вкла-
динок, розгорнувши вкладинку, можна встановити відповідні 
параметри.

• Вкладинка Правописание має перемикачі для встановлен-
ня автоматичної перевірки орфографії та граматики.

• Вкладинка Вид має перемикачі для зображення межі текс-
ту, для показу смуг прокрутки та ін.

• Вкладинка Правка має перемикачі для встановлення ре-
жимів вставки або заміщення при вводі символів та ін.

• Вкладинка Сохранение дозволяє встановлювати режим 
автоматичного збереження змін у текстовому файлі через 
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проміжок часу, який встановлює користувач, а також мо-
жливість встановлення паролю для доступу до файла.

• Вкладинка Исправления має перемикачі для встановлення 
різних режимів при виправленні тексту.

Введення символів. Перед введенням символів слід вибра-
ти шрифт, його розмір, формат. Символи клавіатури вводять-
ся в позицію текстового курсору.

• Пересунути текстовий курсор можна за допомогою 
клавіш керування курсором �,�,�,� , [Home], [End], 
[PgUp], [PgDn] або за допомогою миші (якщо тексту 
ще не має, курсор переміщується тільки за допомогою 
клавіш [Enter] та [Пробіл]).

• Для вилучення символу в позиції курсора слід натис-
нути клавішу [Del], а символу ліворуч від курсора – 
клавішу [Back Spase].

При введенні тексту перехід від одного рядка до друго-
го здійснюється автоматично. Якщо у кінці рядка натиснути 
[Enter], то наступний рядок почнеться з абзацу. Для переходу 
в наступний рядок без створення абзацу слід натиснути ком-
бінацію клавіш [Shift+ Enter].

Верстка сторінок відбувається автоматично, якщо 
включено перемикач Фонова розбивка на сторінки у вклади-
нці Общие команди Параметры горизонтального меню Сер-
вис. Як тільки рядки тексту не поміщуються на одній сторін-
ці, вони автоматично переміщуються на наступну. Користу-
вач може сам ввести роздільник сторінок. Підвести курсор до 
рядка, з якого має починатися наступна сторінка і натиснути 
комбінацію клавіш [Ctrl+ Enter] або вибрати команду гори-
зонтального меню Вставка/Разрыв/Новая страница.

Перенесення слів. У текстовому редакторі можна вста-
новити режим автоматичного перенесення слів тільки для 
малих букв або для слів, які починаються як з малої, так і з
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великої букви. Це робиться за допомогою команди Сер-
вис/Язык/Расстановка переносов. Для ручного перенесення 
слів слід натиснути комбінацію клавіш [Ctrl]+[-]. 

Службові символи (пробіл, закінчення абзацу, символ 
перенесення слів та ін.), як правило, на екран не виводяться.
Користувач може включити виведення цих символів за допо-
могою кнопки ¶ на панелі інструментів Стандартная.

Перевірка орфографії. Працюючи у текстовому проце-
сорі Word ви маєте змогу перевіряти орфографію введеного 
тексту. Перед перевіркою треба визначити мову, якою напи-
саний текст, для цього слід виконати команду Сервис/Язык і
вибрати із списку потрібну назву мови. Перевірка орфографії 
викликається командою Сервис/Правописание або відповід-
ною кнопкою панелі інструментів Стандартная. Перевіря-
ється виділений фрагмент або текст від положення курсора 
до кінця. Якщо в тексті зустрічається відсутнє в словнику 
слово, то воно виділяється і відкривається вікно діалогу Пра-
вописание (рис.38). 

В першому рядку вікна вказується слово, яке не знайде-
но в словнику. В списку під ним виводяться близькі за напи-
санням слова як варіанти виправлень. Якщо користувач впе-
внений, що слово написано вірно, можна натиснути кнопку 
Пропустить або Пропустить все для того, щоб це слово 
пропускалось і далі за текстом. Для використання цього сло-
ва далі в тексті, можна записати його в словник користувача.
Для включення слова в такий словник треба вибрати елемент 
Сustom.dic в списку Добавить.
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Якщо в списку близьких за написанням слів є правиль-
не слово, то його слід виділити і натиснути кнопку Заменить 
або Заменить все для подальшого автоматичного змінювання 
даного слова.

Виділення тексту. Виділення тексту зручно проводити 
за допомогою миші. Для цього слід встановити вказівник 
миші на початок фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не 
відпускаючи її, перемістити вказівник до кінця фрагменту.
Колір виділеного фрагменту інвертується. Для виділення 
слова слід встановити вказівник миші на нього і зробити по-
двійне натискання на ліву кнопку миші. Натискання лівої 
кнопки миші, коли вказівник знаходиться біля лівої межі ря-
дка, виділяє рядок, а подвійне натискання – абзац. Для виді-
лення всього тексту треба звернутись до команди Прав-
ка/Выделить все. Для зняття виділення слід встановити кур-
сор миші в місце поза виділеним фрагментом і натиснути лі-
ву кнопку миші.

Рис.38

слово, яке написане з помилками 

варіан-
ти за-
міни 
слова з
поми-
лками



109

Редагування фрагменту тексту. Операції редагування 
можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту. К
таким операціям відносяться: вилучення, переміщення, копі-
ювання. Виконання останніх двох операцій виконується за 
допомогою буферу обміну.

Вилучення інформації. Після виділення фрагменту текс-
ту, вибрати команду Правка/Очистить або натиснути клаві-
шу на клавіатурі [Del]. 

Копіювання інформації. Після виділення фрагменту тек-
сту, вибрати команду Правка/Копировать або натиснути від-
повідну кнопку на панелі інструментів, при цьому виділений 
фрагмент записується у буфер обміну, з тексту він не вилуча-
ється. Потім слід перемістити курсор миші у потрібне місце і
вибрати команду Правка/Вставить або натиснути відповідну 
кнопку на панелі інструментів, при цьому інформація з буфе-
ру обміну вставляється до тексту. Текст з буферу обміну мо-
жна багаторазово читати. Копіювати фрагмент тексту можна 
за допомогою миші. Слід встановити вказівник миші на виді-
леному фрагменту і відбуксувати його на нове місце, при 
цьому треба натиснути на клавішу [Ctrl].

Переміщення інформації. Переміщення фрагменту текс-
ту відбувається аналогічно копіюванню, але замість команди 
Правка/Копировать треба виконати Правка/Вирезать. При 
цьому виділений фрагмент вилучається з тексту і переміщу-
ється до буферу обміну. Вставка тексту з буферу обміну ви-
конується аналогічно попередньо описаному. При перемі-
щенні фрагменту тексту за допомогою миші не треба натис-
кувати клавішу [Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами 
в різних вікнах, що дозволяє обмінюватися фрагментами тек-
сту між різними файлами. Через буфер обміну редактор Word 
може обмінюватись інформацією з іншими програмами-
додатками операційної системи Windows. 
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Пошук та заміна. Для швидкого пошуку необхідної ін-
формації використовується команда Правка/Найти. На екра-
ні з’являється вікно діалогу, де слід ввести слово або фразу,
яка шукається. Для встановлення параметрів роботи даної 
команди слід натиснути кнопку Больше. В списку Направле-
ние можна вказати в якому напрямку слід проводити пошук.
При необхідності можна включити відповідні перемикачі.
Для встановлення різниці між малими та великими буквами 
необхідно включити перемикач Учитывать регистр. Пере-
микач Підставні знаки дозволяє організувати пошук з вико-
ристанням шаблонів (шаблони задаються за допомогою сим-
волів «?» та «*»). Кнопка Формат дозволяє встановити необ-
хідні опції для пошуку, а копка Специальный – шукати у тек-
сті службові символи.

Після встановлення всіх параметрів пошук починається 
і продовжується після натискання кнопки Найти далее.

Заміна тексту здійснюється командою Прав-
ка/Заменить. Вкладинка Заменить подібна до вкладці Най-
ти, але має додаткові елементи, наприклад, в полі Заменить 
на слід ввести текст заміни. Заміна може здійснюватися ав-
томатично, для цього потрібно натиснути кнопку Заменить 
все. В іншому випадку для кожної заміни програма буде пи-
тати у користувача дозволу. Робота починається з натиску-
вання кнопці Найти далее. Після знаходження необхідного 
тексту процес зупиняється. У користувача є два варіанти ви-
бору, натискування кнопки Заменить призведе до заміни ін-
формації, якщо не треба замінувати даний текст, користува-
чеві слід натиснути кнопку Найти далее (рис.39). 
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Завдання.

1. Перед початком роботи з редактором ознайомтесь з дові-
дковою інформацією (4-5 хвилин). 

2. Познайомитися з зовнішнім виглядом вікна Word (рядком 
меню, панелями інструментів, рядками заголовків про-
грами та документа, лінійками). 

3. Встановити за допомогою лінійок поля: ліве – 3 см, праве,
зверху та знизу – 2 см, красний рядок має відстань – 1,5 
см.

4. Сумістити рядки заголовків програми та документа, для 
цього вікно документа зробити на весь екран. При введені 
або редагуванні тексту простежити за змінами інформації,
яка відбувається в рядку стану.

5. За допомогою пункту головного меню навчитися зміню-
вати зовнішній вигляд вікна текстового редактора:

− Прибрати з екрана лінійки, вивести панелі інструмен-
тів: Стандартная, Форматирование, Рисование, Фо-

слово,
яке треба 
замінити

слово,
на яке 
треба 
заміни-

Рис.39 
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рмы, Базы данных. Перемістити панелі інструментів 
так, щоб було зручно працювати з текстом.

− Встановити звичайний вигляд вікна (на екрані тільки 
лінійки, панелі інструментів: Стандартна та 
Форматування).

6. Ввести текст за зразком:

� Українська пісня. Українська пісня! Хто не був зача-
рований нею… Який митець не був натхненний її найбагат-
шими мелодіями, безмежною широтою і красою її образів. У
пісні є чарівна сила викликання в душі людській найскладні-
ших, найтонших, найглибших асоціацій, почуттів, думок і
прагнень – всього, що є кращого в людині. (Довженко.)

7. Відредагувати набраний текст за зразком:
− у кінці абзацу – натиснути [Enter], 
− між абзацами – порожній рядок,
− Слово “Пісня” – з великої букви.

� Українська Пісня! Хто не був зачарований нею…

Який митець не був натхненний її найбагатшими мело-
діями, безмежною широтою і красою її образів.

У Пісні є чарівна сила викликання в душі людській най-
складніших, найтонших, найглибших асоціацій, почуттів,
думок і прагнень – всього, що є кращого в людині.

(Довженко.)

8. Перевірити орфографію введеного тексту, для цього виб-
рати команду Правописание пункту горизонтального ме-
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ню Сервис або натиснути кнопку стандартної панелі ін-
струментів.

9. За допомогою комбінації клавіш [Ctrl+”-“] розбити слова 
у введеному тексті для перенесення.

10. За допомогою пункту горизонтального меню Сер-
вис/Параметры/Правописание включити прапорець біля 
режиму Автоматически проверять орфографию.

11. За допомогою пункту горизонтального меню Сер-
вис/Язык/Расстановка переносов встановити режим ав-
томатичного перенесення слів.

12. Ввести текст за зразком (спеціально роблячи помилки у
словах), виправити після набору тексту помилки. Прослі-
дкуйте за перенесенням слів.

� Все почалося просто: з-за обрію тихо виткнувся рі-
жечок ледь помітної синьої хмари. Залитий сонцем степ од-
разу принишк, причаївся, мовби чекаючи, що з цього буде.

(О.Гончар.)

13. У введеному тексті виділити слово ріжечок, за допомо-
гою кнопок роботи з буфером обміну на панелі інструме-
нтів скопіювати це слово ще 2 рази.

14. У введеному тексті виділити 1 строку, за допомогою ко-
манд роботи з буфером обміну у пункті горизонтального 
меню Правка вирізати цю строку і перенести її у кінець 
тексту.

15. За допомогою команд пошуку та заміни (пункт меню 
Правка) всі слова ріжечок замінити на слова виду РІЖЕ-
ЧОК.
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Тести.

1. Як здійснюється запуск програми Word? 
2. Назвати основні елементи вікна редактора та їх призна-

чення?
3. Які основні елементи містить вікно документа?
4. За допомогою яких команд меню можна адаптувати ро-

боту редактора до вимог користувача?
5. Які засоби має редактор для введення символів?
6. Які засоби має редактор для редагування символів?
7. Якими засобами можливо виділити слово, рядок, фраг-

мент тексту?
8. Як працює буфер обміну і для чого ми його використову-

ємо?
9. Як здійснюється орфографічний контроль тексту?
10. Як здійснюється перенесення слів у тексті?
11. Як працюють команди пошуку і заміни слів?
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Тема 10.Форматування тексту. Робота зі списками.

Мета: Отримати навички форматування символів, абза-
ців, сторінок, познайомитися з поняттям стиль форматування.
Навчитися прийомам роботи з нумерованими та маркірова-
ними списками.

Під форматуванням розуміють операції, які зв’язані з
оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду 
(розмір та вигляд шрифту, інтервали між символами та ряд-
ками, вирівнювання тексту на сторінці та ін.). Операції фор-
матування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: фор-
матування символів, форматування абзаців, форматування 
сторінок.

тип 
шри-
фту

ефек-
ти стиль

вікно 
де-

монс-
тру-
вання

Рис.40
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Форматування символів. Форматування символів вико-
нується за допомогою команди Формат/Шрифт або кнопок 
на панелі Форматирование можна змінити шрифти, його 
розмір, колір, інтервал між символами та інші ефекти. При 
виборі команди Формат/Шрифт на екрані з’являється вікно 
діалогу.

При виборі вкладинки Шрифт можна встановити такі 
параметри:

− шрифт (вибирається із списку шрифтів); 
− стиль (звичайний, курсив, напівжирний, напівжир-

ний курсив); 
− розмір шрифту;
− підкреслення;
− колір символів;
− ефекти (установка верхнього і нижнього індексів,

перекреслення та ін);  

Ефект працює, якщо навпроти його назви стоїть символ 
- �. (Сумістити вказівник миші і натиснути ліву кнопку, по-
вторне натискання кнопки миші призводить до відміни робо-
ти ефекту). 

У полі Зразок цього вікна видно зовнішній вигляд текс-
ту при вибраних параметрах. (Щоб змінити параметри, після 
розкриття списку встановити курсорну рамку на потрібний 
параметр і натиснути ліву кнопку миші). 

Майже всі параметри, крім ефектів, можна встановити 
за допомогою кнопок на панелі Форматування.

При виборі вкладки Інтервал можна встановити такі 
параметри:

− інтервал між символами (звичайний, розріджений,
компактний) і вказати конкретну величину для між-
символьного інтервалу;
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− змістити символи верх або вниз відносно опорної 
лінії.

Наприклад, опишемо послідовність дій при написанні:
х4.
1. написати х;
2. розкрити вікно Формат/шрифт, включити ефект 

Верхній індекс;
3. написати 4;
4. розкрити вікно Формат/шрифт, виключити ефект 

Верхній індекс;
Форматування абзаців. Процес форматування абзацу мі-

стить у собі:
− вирівнювання абзаців;
− встановлення відступів абзаців;
− встановлення відстані між рядками і абзацами.
Для форматування абзацу використовують команду 

Формат/Абзац, яка відкриває вікно діалогу з вкладкою От-
ступы и интервалы:

Вирів-
нювання 
симво-
лів аб-
зацу 

Розміри 
полів 
для аб-
зацу 

Промі-
жок між 
абзацом
та текс-
том

Від-
ступ 
для 

черво-
ного 
рядка

Від-
стань 
між 
ряд-
ками 

Рис.41
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За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч:

Папки, які створюються, представляються значками та 
іменами.
Імена документів та папок, при їх створенні, визначає кори-
стувач.

За допомогою опції Вирівнювання можна встановити 
вирівнювання 

− праворуч:

Папки, які створюються, представляються значками та 
іменами.

Імена документів та папок, при їх створенні, визначає кори-
стувач.

− центрування (рядки розміщуються симетрично від-
носно уявної вертикальної лінії, що проходить через 
середину сторінки): 

 
Папки, які створюються, представляються 

значками та іменами.
Відкриття порожньої папки призводить 

до появи порожнього вікна, у якому можна розмістити до-
кументи, вказівки та папки.

− блочне вирівнювання або по ширині (рядки вирів-
нюються як ліворуч, так і праворуч): 

 
Папки, які створюються, представляються значками та 
іменами. Відкриття порожньої папки призводить до появи 
порожнього вікна, у якому можна розмістити документи,
вказівки та папки.
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Опція Відступ дозволяє встановити відступи зліва і
справа рядків виділеного абзацу, окремо лівий відступ пер-
шого рядка абзацу (червоний рядок). Це робиться за допомо-
гою зміни числового значення лічильників біля відповідної 
назви параметру (зліва, справа, перший рядок). Відстань за 
замовчуванням вимірюється в дюймах, але за допомогою ко-
манди Сервис/Параметры/Общие/Единицы измерения можна 
встановити інші одиниці (сантиметри).  

Для встановлення відступів використовується горизон-
тальна лінійка. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній 
лівий), відступу праворуч (нижній правий) і відступу першо-
го рядка абзацу (верхній лівий). В разі зміни положення цих 
маркерів за допомогою миші (сумістити вказівник миші і ма-
ркер, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи, переміс-
тити мишу) виділений абзац автоматично відформатується.
За допомогою лінійки можна змінити розміри поля сторінки,
для цього треба перемістити межу між білою та сірою части-
нами лінійки (білий колір – де знаходиться текст, сірий – по-
ля).  

 

Відстань між рядками встановлює опція Міжрядковий 
вікна діалогу Абзац, а відстань між абзацами – опція Інтер-
вал. За допомогою лічильника біля параметру Перед встанов-
люється інтервал перед виділеним абзацом, а за допомогою 

маркер відступу основно-
го тексту ліворуч 

маркер відступу першого рядка 
абзацу 

маркер відступу основного 
тексту праворуч 

Рис.42
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лічильника біля параметру Після - інтервал після виділеного 
абзацу.

В вікні Зразок можна стежити за форматуванням виді-
леного абзацу.

Форматування сторінок. При введенні і друкуванні тек-
сту Word використовує встановлені за замовчуванням розмі-
ри поля сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою 
команди Файл/Параметры страницы. При цьому відкрива-
ється вікно діалогу, яке має ряд вкладинок (рис.43). 

 

Вкладинка Поля дозволяє встановити розміри полів 
(тобто відстань між краєм сторінки і місцем, де знаходиться 
текст). Аналогічні дії можна виконати безпосередньо і за до-
помогою лінійки (див. вище). Поле Зразок показує, який ви-
гляд матиме сторінка з встановленими параметрами поля при 
друкуванні.

Рис.43
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Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні 
розміри аркуша із списку форматів, які підтримує Word. Як-
що ні один із стандартних розмірів не підходить, то слід виб-
рати в списку форматів елемент Спеціальний і вказати потрі-
бну ширину і висоту. В полі Орієнтація потрібно вказати 
один із двох варіантів орієнтації документа:

− Книжкова: рядки документа паралельні короткій 
стороні аркуша;

− Альбомна: рядки документа паралельні довгій сто-
роні аркуша.

Стиль форматування. Розглянуті раніше команди фор-
матування впливають на виділені фрагменти тексту, їх нази-
вають команди безпосереднього форматування. Якщо потрі-
бно придати єдину форму усьому документу, то зручніше 
один раз підібрати шрифт, розміри полів, вирівнювання сим-
волів та інші параметри і зберегти їх значення в так званому 
стилі з власним іменем.

Стандартні стилі. Список стандартних стилів можна 
отримати двома способами:

• розкрити список стилів на панелі інструментів Фор-
матування і вибрати потрібний;

• вибрати команду Формат/Стиль.
Щоб застосувати певний стиль до елемента документа треба:

• установити текстовий курсор у потрібному абзаці 
або виділити абзац;

• вибрати потрібний стиль у списку стилів на панелі 
Форматування.
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Створення власного стилю.
• В меню Формат оберіть команду Стиль. З’явиться 

діалогове вікно Стиль.
• Натисніть кнопку Створити.
• В полі Ім’я введіть ім’я нового стилю.
• В полі Стиль оберіть тип стиля, що створюється.
Щоб до абзацу, наступного за тим, що форматуємо, за-

стосувати інший стиль, оберіть в полі Стиль наступного аб-
зацу ім’я потрібного стилю.

Натисніть кнопку Формат і оберіть потрібні формати,
що будуть застосовуватись стилем (рис.44). 

 

Рис.44
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Завдання.

1. Змініть розміри поля сторінки, орієнтацію документа і
розмір аркуша за допомогою команди Файл/Параметры 
страницы:
− ліве поле: 3.5 см; праве: 1.5 см; Верхнє та нижнє: 2 см;
− орієнтація – альбомна;
− розмір аркуша: 20х15.

2. Ввести текст за зразком:

�Довідкова інформація. Для запуску Word слід скори-
статися головним меню, після чого на екрані з‘являється вік-
но редактора. Верхній рядок вікна – рядок заголовка, в ньому 
введено ім’я програми. Рядок меню містить такі пункти: файл 
– робота з файлами документів; правка – редагування доку-
ментів, фрагментів документа; вид – установка параметрів 
зовнішнього вигляду вікна; вставка – вставлення до тексту 
різного типу об’єктів; формат – встановлення шрифтів, пара-
метрів абзацу; сервис – перевірка орфографії, встановлення 
параметрів настроювання Word; таблица – робота з таблиця-
ми у тексті; окно – перехід від одного відкритого документа 
до іншого; ? – довідка.

3. Відредагувати введений текст за зразком:
− у кінці абзацу – натиснути [Enter]; 
− назву пунктів меню зробити жирним курсивом;
− заголовок: шрифт – жирний, підкреслений, червоного 

кольору, вирівняти по центру;
− 1 абзац: шрифт Times New Roman, розмір – 12пг, ви-

рівняти по правому краю; відстань між рядками – пів-
тора;

− 2 абзац: шрифт Times New Roman, розмір – 10пг, вирі-
вняти по ширині, відстань між рядками – одинарна;
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− пункти меню: шрифт Arial, розмір – 12пг, вирівняти по 
лівому краю;

− у рядку, який починається зі слова Файл інтервал між 
символами зробити розріджений;

− у другому рядку зробіть інтервал – компактний.

Довідкова інформація 
�Для запуску Word слід скористатися головним меню,

після чого на екрані з‘являється вікно редактора.

Верхній рядок вікна – рядок заголовка, в ньому введено 
ім’я програми. Рядок меню містить такі пункти:
Файл  –  робота  з файлами  документ і в ;
Правка –редагування документів,фрагментів документа;
Вид – установка параметрів зовнішнього вигляду вікна;
Вставка – вставлення до тексту різного типу об’єктів;

Формат – встановлення шрифтів, параметрів абзацу;
Сервис – перевірка орфографії, встановлення параметрів на-

строювання Word;  
Таблица – робота з таблицями у тексті;

Окно – перехід від одного відкритого документа до іншого;
? – довідка.

4. Відформатувати введений текст, вибираючи послідовно 
наступні стилі: звичайний, основний, заголовок 1. Проана-
лізувати зміни.

5. Створити свій стиль за допомогою команди Фор-
мат/Стиль/Создать і дати йому назву: основний текст,
добавити його до шаблону.

6. Відформатувати введений текст за допомогою створеного 
стилю.
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7. За допомогою панелі інструментів перелік пунктів меню у
введеному тексті перетворити спочатку на нумерований 
список, потім – на маркірований список:

1. Файл…
2. Правка…
3. Вид…

8. Перемістити нумерований список на 1 см вправо, на 3 см 
вправо, на 2 см вліво.

9. За допомогою команди Формат/Список змінити:

а) нумерований список з арабських цифр на римські;
б) почати нумерувати список з цифри 5;
в) маркер “-“ змінити на будь-який інший маркер з шабло-
ну;

г) добавити до шаблону новий маркер і промаркірувати 
список.

Наприклад:
I. Файл…
II. Правка…
III.Вид…

10. За допомогою кнопці Зовнішні границі панелі інструмен-
тів Форматування підкреслити списки згідно зразку:

− Файл…
− Правка…
− Вид…

5. Файл…
6. Правка…
7. Вид…

� Файл 
� Правка 
� Вид 

� Файл 
� Правка 
� Вид 

8. Файл…
9. Правка…
10. Вид…

� Файл 
� Правка 
� Вид 

� Файл 
� Правка 
� Вид 
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10. У першому абзаці веденого тексту зробіть Буквицю згід-

но зразку:

ля запуску Word слід виконати команду…

11. Із веденого тексту зробіть замітку до газети, тобто текст 
повинен йти у дві колонці.

12. Поверніть текст у початковий вигляд.

13. За допомогою встановлення потрібних ефектів написати 
фрази:

при температурі - 240С; х 2+х3=234;  log5(x)=7. 

Д
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Тести.

1. Що розуміють під форматуванням документів?
2. Які можливості щодо форматування документів має 

Word? 
3. Як виконується форматування символів?
4. Як виконується форматування абзаців? Як виконують 

розбиття та з’єднання абзаців?
5. Як змінити шрифт? Які ефекти для шрифту має редактор 

Word? Де їх можна використовувати?
6. Як створити новий стиль?
7. Де і як можна використовувати нумерований список?
8. Як змінити вигляд номерів або маркерів у списках?
9. Чи маємо ми можливість розпочати список з будь-якого 

номера? Якщо так, то як це зробити?
10. Які можливості щодо підкреслення тексту має Word? 
11. Назвати призначення і основні прийоми роботи кнопок 

на панелі Форматування.
12. Що таке поля на сторінці і як їх задавати?
13. Як змінити орієнтацію документа для виводу на принтер?
14. Що таке буквиця, де її можна використовувати?
15. Які можливості має редактор щодо написання тексту до 

газети або журналу?
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Тема 11. Створення та збереження текстових 
документів. Робота з шаблонами.

Мета: Вивчити технологію обробки багатосторінкових 
документів. Познайомитися з основними операціями роботи з
файлами засобами текстового процесору. Придбати навички 
використання шаблонів при створенні ділових документів.
Навчитися прийомам одночасної роботи з кількома докумен-
тами.

Всі операції при роботі з текстовими файлами відбува-
ються за допомогою пункту горизонтального меню Файл або 
відповідних кнопок на панелі інструментів Стандартна.

Створення документів. При створенні нового документа 
слід натиснути кнопку на панелі інструментів , або вибра-
ти команду Файл/Создать. У першому випадку на екрані 
з’явиться нове вікно документа з іменем Документ1(або 2, 
або…) для набору тексту. У другому випадку відкриється ві-
кно діалогу, де треба вибрати шаблон Обычный та встанови-
ти опцію Документ.

Завантаження документа. Будь-який текст, який був 
збережений під певним іменем, можна завантажити до текс-
тового процесору для подальшого редагування або перегля-
ду. Для цього слід скористатися командою Файл/Открыть 
або натиснути кнопку � на панелі інструментів. На екрані 
з’явиться вікно діалогу, робота з яким відбувається за 
стандартними правилами, тобто треба вказати диск, папку,
ім’я файлу. Для завантаження текстових документів, які були 
створенні за допомогою інших текстових редакторів, слід 
змінити вказівку на формат файлу у опції Тип файла.

Збереження документів. Для збереження тексту докуме-
нта слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути 
на панелі інструментів кнопку �. Якщо документ новий і ця 
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команда виконується для нього вперше, то відкривається вік-
но діалогу Сохранение документа, де можна вказати диск,
папку, ввести ім’я, під яким документ буде збережений. За 
замовчуванням документам Word присвоює розширення doc,
яке вказує на тип інформації файла та на програму-додаток,
засобами якої цей файл був створений.

Якщо команда Сохранить виконується для даного фай-
лу не вперше, то збереження тексту виконується у той же 
файл без діалогу з користувачем.

В разі потреби збереження файлу під новим іменем чи в
іншій папці або з іншим форматом, потрібно виконати ко-
манду Файл/Сохранить как…, на екрані з’являється вікно ді-
алогу, в якому слід виконати дії для зміни папки розташуван-
ня файлу чи змінити ім’я документа, чи вказати новий фор-
мат для збереження тексту (рис.45). 

 

Для автоматичного збереження тексту через певний ін-
тервал часу, слід виконати команду Сервис/Параметры і у
вкладинці Збереження включити відповідний перемикач.

поле для введення 
імені файлу 

список 
для вибо-
ру потріб-
ного фор-
мату да-
них

список для вибору папки, де 
буде знаходитися файл 

Рис.45
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• Створити резервну копію – зберігається остання ве-
рсія документа і попередня його версія під тим са-
мим іменем, але з розширенням bak.

• Дозволити швидке збереження – зберігаються тіль-
ки зміни в документі.

• Автозбереження кожні …. хвилин – зберігається ре-
дагований документ через вказаний інтервал часу 
без команди користувача.

Закриття файла. Після завершення роботи над текстом 
документа можна закрити цей файл командою Файл/Закрить 
або кнопкою � у рядку заголовка.

Робота з шаблонами. Текстовий процесор Word для під-
готовки типових документів пропонує широкий набір шабло-
нів. Шаблон – це порожній бланк, в якому користувач запов-
нює інформацією потрібні поля. Шаблон також має деякі за-
повнені поля, які є спільними для документів даного типу.

Шаблони можна переглянути за допомогою команди 
Файл/Шаблоны. Для заповнення шаблони викликаються ко-
мандою Файл/Создать, після чого в діалоговому вікні треба 
вибрати вкладку відповідного класу шаблонів, вказати вид 
потрібного шаблону, та приступити до його заповнення.

Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони,
то можна створити власний шаблон або змінити існуючі. Для 
створення нового шаблону після команди Файл/Создать в
полі вибору Новий документ встановити опцію Шаблон. Вік-
но шаблону відрізняється від вікна документа тільки назвою 
рядка заголовка – Шаблон замість Документ. Файли шабло-
нів мають розширення *.dot. При створенні власного шабло-
ну робота виконується за допомогою панелі інструментів 
Форми.

Режими перегляду документа. Word надає декілька ре-
жимів перегляду документа. Здійснювати введення або фор-
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матування тексту зручно в так званому нормальному режимі,
це види документа – Звичайний, Розмітка сторінки. Перехід 
від одного виду до іншого слід використовувати пункт гори-
зонтального меню Вид.

Режим попереднього перегляду перед друкуванням. Ре-
жим перегляду сторінок перед друкуванням не дозволяє ви-
конувати форматування тексту, але тут можна застосовувати 
засоби масштабування. В цьому режимі текст можна побачи-
ти на екрані у тому вигляді, в якому він надрукований. Для 
переходу в режим попереднього перегляду перед друкуван-
ням потрібно виконати команду Файл/Предварительный про-
смотр або натиснути відповідну кнопку на панелі інструмен-
тів Стандартна. Документ в цьому режимі матиме вигляд,
як показано на рис.46. 

 

В цьому режимі на екрані з’являється нова панель ін-
струментів, де знаходяться кнопки, які мають наступні функ-
ції:

Рис.46
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− Печать – друкування всього документа;
- Увеличение – можливість зображення фрагменту те-

ксту в збільшеному вигляді;
- Одна страница – відображення однієї сторінки;
- Несколько страниц – відображення декількох сторі-
нок (кількість вибирає користувач за допомогою вказі-
вника миші); 
 - Масштаб – завдання масштабу відображення;
- Линейка – відобразити на екрані або убрати коор-
динатну лінійку з екрану;
- Подгонка страниц – спроба зменшити кількість 
сторінок документу за рахунок ущільнення тексту;
- На весь екран – відображення вікна документа на 
весь екран, повторне натискування – повернення 
звичайного режиму відображення;
- Закрыть – вихід з режиму перегляду перед 
друкуванням.

Оформлення сторінки. Верстка сторінок відбувається 
автоматично, як тільки рядки тексту не поміщуються на од-
ній сторінці, вони автоматично переміщуються на наступну.
Користувач може сам ввести роздільник сторінок.

Примусовий розрив сторінки : 
Підвести курсор до рядка, з якого має починатися на-

ступна сторінка і натиснути комбінацію клавіш 
[Ctrl+ Enter] або вибрати команду горизонтального меню 
Вставка/Разрыв і у вікні діалогу активізувати перемикач Но-
ву сторінку.

Встановлення нумерації сторінок. Для нумерації сторі-
нок використовують команду Вставка/Номера страниц:

− у полі Положення вкажіть місце на сторінці, де бу-
де розташований номер сторінки (вгорі чи знизу);  
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− у полі Вирівнювання встановіть спосіб вирівнюван-
ня номерів сторінок (зліва, справа чи в центрі);  

− поставте прапорець у полі Встановити номер на 
першій сторінці, якщо перша сторінка не є титуль-
ною;

− за своїми діями стежте у полі Зразок;
− кнопка Формат...відкриває вікно діалогу, де можна 

встановити початковий номер сторінки (поле По-
чати з: ) або змінити вигляд номерів (поле Формат 
номера); 

− нажміть кнопку OK.

Вставка зносок, примітки, дати або часу, автотексту.
Встановіть курсор в те місце, де потрібно встановити звер-
тання на зноску та оберіть команду Вставка/Сноска. В групі 
Вставить сноску слід визначити тип нумерації зносок та тип 
самої зноски: Звичайна – текст зноски пишеться у кінці сто-
рінки, Кінцева – текст зносок пишеться у кінці документу.
Після цього слід переходити до вводу тексту зноски.

Вставка приміток проходить аналогічно вставці зноски,
тільки слово, до якого зроблена примітка виділяється кольо-
ром і при вказівці на це слово курсором миші на екрані вини-
кає текст примітки.

Вставка у текст документа поточної дати або часу зру-
чно проводити за допомогою команди Вставка\Дата и вре-
мя. Після вибору цієї команди на екрані біля положення те-
кстового курсору автоматично з’являється дата або час у
вибраному користувачем форматі.

Для економії часу при вводі деяких фраз зручно кори-
стуватися введенням автотексту (команда Вставка/Авто-
текст). За допомогою команди Сервис/Автотекст можна 
додавати потрібні фрази до бібліотеці автотексту.
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Вставка колонтитулів.
Колонтитули – це спеціальний текст, який якимось чи-

ном пов’язаний з документом і розміщується над основним 
текстом або під ним на кожній сторінці (на полях). Ці дані 
можуть включати назву документа, прізвище автора, дату 
створення документа. Можна розділити колонтитули на по-
стійні (однакові для всіх сторінок) і змінні (колонтитули роз-
ділів). Інформація, введена в колонтитул однієї сторінки 
з’являється в колонтитулах всіх сторінок (рис.47). 

 

Для створення або редагування колонтитулів слід виб-
рати за допомогою горизонтального меню команду Вид/
Колонтитулы:
− ввести текст всередині пунктирної рамки;
− редагування та форматування тексту колонтитулів від-
бувається за тими же правилами, як і звичайний текст;

Рис.47
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− натисніть кнопку Закрити на панелі інструментів або 
двічі натисніть ліву кнопку миші в області основного 
тексту.

Після виклику команди Вид/Колонтитулы на екрані 
з’являється панель інструментів Колонтитулы.

Розглянемо призначення кнопок панелі інструментів:
- Верхний/нижний колонтитул – перехід від верх-
нього колонтитула до нижнього та навпаки;
- Переход к предыдущему, Переход к следующему – 
перехід між колонтитулами;
- Номер страницы, Число страниц, Дата, Время - 
Вставлення в колонтитул поточної дати, часу, номера 
сторінки, кількість сторінок;
- Параметры страницы – перехід у вікно діалогу;
- Формат номера страницы – встановлення вигляду 
для номеру сторінок та початкового номеру;
- Вставка автотексту –  встановлення готових 
фраз;
- Основний текст – дозволяє показувати або ховати 
основний текст при роботі з колонтитулами;
- Закрыть - вихід з режиму введення або редагуван-
ня колонтитулів.

Створення змісту. Встановіть курсор в те місце, де буде 
розташовано вміст та оберіть команду Вставка/Оглавление и
указатели. В списку Формати вкладки Зміст оберіть для 
змісту необхідний формат, стиль для певного рівня змісту. У
списку Рівень визначте число того рівня змісту, який буде 
відформотований цим стилем. Повторіть ці кроки для всіх 
стилів, які будуть застосовуватись.
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Завдання

1. За допомогою команди Файл/Создать вибрати шаблон 
для створення факсу та заповнити його. Записати цей 
файл до диску d: під назвою Факс.doc.

2. Переглянути перед друкуванням як виглядає створений 
документ та надрукувати його у 2 примірниках.

3. Відкрити у текстовому редакторі файли, які були ство-
ренні раніш (при виконанні 2-х попередніх робіт). 

4. З’єднати в один файл всі три дані документи. Для перехо-
ду від одного файлу до другого слід використовувати го-
ризонтальне меню Окно, для переносу тексту використо-
вуйте команди роботи з буфером обміну.

5. Розбийте отриманий документ на три сторінки.

6. За допомогою команди Вставка/Номера страницы роз-
ташувати унизу по середині сторінки її номер.

7. Задайте параметри сторінки (Файл/Параметры страни-
цы)

− всі поля по 2см;
− в полі Від краю до колонтитула встановити 1см;
− у списку Прийняти вибрати До всього документу;
− розмір паперу вибрати А4;
− вибрати книжну орієнтацію.

8. Створіть свій стиль заголовків:

− встановіть курсор у перший заголовок;
− виконайте команду Формат/Стиль, нажміть кнопку 

Создать;
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− введіть ім’я стилю Мій заголовок; прослідкуйте, щоб це 
був стиль абзацу, а стиль наступного абзацу встановіть 
Звичайний;

− за допомогою кнопки Формат та команд Шрифт, Аб-
зац, Границі, Рамка та ін. встановіть свій стиль для за-
головків документу.

9. Застосуйте створений стиль до всіх заголовків.

10. Вставте верхній колонтитул (Вид/Колонтитулы), введіть 
текст “Створення документу” і вирівняйте його вправо та 
установіть розмір шрифту 10пт.

11. Створіть нижній колонтитул, де буде виводитися поточна 
дата. Перейдіть до верхнього колонтитула, додайте до те-
ксту колонтитула своє прізвище.

12. Вставте зноску:

−Встановіть курсор після слова, до якого треба вставити 
зноску;
−Виконайте команду Вставка/Сноска;
−Виберіть опцію Звичайна з Автоматичною нумерацією;
−Введіть текст зноски.

13. Вставте на останній сторінці зміст документу:

− Заголовки слід оформити стилями: заголовок 1, за-
головок 2 і далі.

− Установіть курсор на останній чистій сторінці;
− Наберіть заголовок “Зміст” (не оформлюйте його 

існуючими стилями); 
− Встановіть курсор у наступному (пустому) рядку і

виконайте команду Вставка/Оглавление и указате-
ли;



138

− На вкладці Зміст оберіть формат і стиль Заголовок1
(якщо всі заголовки ваших сторінок виконані цім 
стилем), далі визначте кількість рівень для вашого 
змісту (у простому випадку це дорівнює одному рів-
ню). 

Тести.

1. Назвати основні операції з текстовими документами 
(відкриття, збереження…). 

2. Як можна встановити параметри сторінки?
3. Поясніть поняття стилю.
4. Опишіть алгоритм ваших дій при створенні нового сти-

лю.
5. Як здійснюється нумерація сторінок?
6. Опишіть алгоритм ваших дій при вставці колонтитулів.
7. Як вставити зноску?
8. Опишіть алгоритм ваших дій при створенні змiсту.
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Тема 12. Використання таблиць у текстових документах.

Мета: Освоїти методологію утворення та використання 
таблиць. Вивчити основні операції роботи з таблицями: про-
ектування, оформлення та наповнення. Використання розра-
хункових формул.

Таблиця – це зручний спосіб організації тексту. Ви ма-
єте змогу використовувати таблиці для утворення звіту,
форм, робочих книг, різного роду переліків та ін.

Таблиця складається з колонок та рядків. На перетині 
колонки та рядка розміщуються чарунки. Ви маєте змогу змі-
нювати висоту рядків та ширину колонок. Всю роботу з таб-
лицями зручніше проводити за допомогою контекстного ме-
ню, або за допомогою пункту горизонтального меню Табли-
ця.

Чарунки таблиці можна заповнювати текстом, числами,
графікою. Коли ви вводите довгий текст, слова переносяться 
з одного рядка на другий і чарунка стає більшою.

Після розміщення таблиці у документі можна формату-
вати її за допомогою команди Обрамлення або використову-
ючи Автоформат.

Процес створення таблиць можна розділити на наступні 
етапи:

1. Проектування таблиці.
2. Оформлення таблиці.
3. Наповнення таблиці.

Проектування таблиці. Робота з таблицями починається 
з вибору команди Таблица/Добавить таблицу, після чого 
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треба вказати кількість колонок і рядків майбутньої таблиці.
На екрані з’явиться пуста таблиця. При необхідності можна 
рядки або колонки додати до таблиці чи вилучити.

Додавання рядків (колонок): 
• виділити рядок, перед яким треба додати новий рядок 

та виконати команду Таблица/Добавить строки.

Вилучення рядка (колонки): 
• виділити рядок, який треба вилучити, та виконати ко-
манду Таблица/Удалить строки.

• Якщо треба тільки вилучити дані з цього рядка, то після 
виділення, слід вибрати команду Правка/Очистить або 
натиснути клавішу Delete.

Вирівнювання висоти рядка або ширини колонок здійс-
нюється за допомогою команди Таблица/Автоподбор/Виров-
нять ширину столбцов або висоту строк. Теж саме можна 
зробити за допомогою миші - перемістити граничні лінії таб-
лиці.

Для проектування та створення нестандартних чарунок 
слід використовувати команди Таблица/Объединить ячейки,
Разить ячейки.

Оформлення таблиці. Автоматичне оформлення таблиці 
виконується за допомогою команди Таблица/Автоформат. У
списку шаблонів таблиць спочатку вибирають будь-який ша-
блон, а потім за допомогою перемикачів вносять зміни у да-
ний шаблон. Ручне оформлення таблиці здійснюється за до-
помогою команди Формат/Границы и заливка (спочатку не-
обхідний фрагмент таблиці виділяють, а потім зафарбовують 
чарунки та малюють границі).  

Наповнення таблиці. Наповнення таблиці даними 
здійснюється майже так, як і друкування тексту. Кожна чару-
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нка може мати свій стиль оформлення (формат).  
Таблиці, які були створенні у текстовому редакторі,

можуть мати формули для автоматичних розрахунків за чис-
ловими даними, занесеними до таблиці. Кожна чарунка таб-
лиці має свій адрес, який складається з назви колонки та но-
мера строки. У формулах використовуються адреси чарунок.

Колонки мають імена: A, B, C, D, ……(букви англійсь-
кого алфавіту).     

Номера строк: 1, 2, 3, 4, …….
Таким чином, адреса чарунки, яка розміщена у другій 

колонці четвертої строки має вигляд В4.

Приклад адрес чарунок таблиці:

A1 B1 C1 … 
А2 В2 С2
А3 В3 C3  
….

Внесення формули до таблиці. Установити курсор до ча-
рунки, де має бути розміщена формула, та вибрати команду 
Таблица/Формула. У діалоговому вікні після символу «=»
треба вказати адреси чарунок, де знаходяться потрібні числа 
та знаки арифметичних операцій, можна використовувати 
список математичних функцій.

Наприклад: =А2+В4/100. 
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Завдання.

1. Познайомитись з командами пункту горизонтального ме-
ню Таблица.

2. Створити таблицю по зразку.

№ Назва товару Кількість Ціна 
1 Зошит (12 сторінок) 45 0,50
2 Зошит (48 сторінок) 50 1,20
3 Олівець 100 0,20 
4 Ластик 120 0,30 
5 Лінійка 25 0,65 
6 Щоденник 40 2,50 

3. Відформатувати отриману таблицю, використовуючи 
горизонтальне меню (команда Автоформат). 
 

№ Назва товару Кількість Ціна 

4. Додати в таблицю колонки (використовуючи команди 
Додати стовпці, Об’єднати чарунки або Розбити чарун-
ки):

Продаж товару 
Кількість Виручка 

5. Провести розрахунки в колонці Виручка за допомогою 
команди Таблица/Формула.
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6. Відсортувати дані таблиці та додати останню строку, де 
підрахувати загальну кількість товару та загальну суму 
виручених грошей.

Ітого:

Тести.

1. Назвати елементи таблиці.
2. Яку інформацію ви маєте змогу вводити до чарунок 

таблиці?
3. Як додати декілька колонок або рядків до таблиці? Як 

їх вилучити?
4. Як проводити форматування таблиці?
5. Яку перевагу дає робота з текстом в таблицях?
6. Описати процес сортування та розрахунків в таблиці.
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Тема 13. Технологія включення в документ різнотипних 
об’єктів.

Мета: Засвоїти поняття об’єкта Вивчити технологію 
роботи з різнотипними об’єктами – елементами документа..
Об’єкти WORD: малюнок, фігурний текст, формула, діагра-
ма, файл (Equation, WordArt, ClipArt, …). 

Текстові редактори призначені для введення і редагу-
вання тексту. Однак потужні сучасні текстові процесори, до 
яких відносять і WORD, дають можливість розміщувати в
документі малюнки, формули, об’єкти WordArt, діаграми та 
інші об’єкти. Вставка різнотипних об’єктів виконується за 
допомогою горизонтального меню Вставка/Рисунок, Встав-
ка/Объект.

Вставлення малюнка.
1. Встановити текстовий курсор у місце, де планується 

розміщення малюнка.
2. Виконати команду Вставка/Рисунок/Картинки.
3. У вікні діалогу вибрати розділ малюнків, а потім ви-

ділити необхідний малюнок.
4. Натиснути в діалоговому вікні кнопку Вставить.
На екрані з’явиться малюнок, який ви обрали.

Зміна розміру і положення малюнка. Для виконання цих 
дій слід користуватися командою Формат/Рисунок, або па-
неллю інструментів Установа зображення, або контекстним 
меню.
1. Виділити малюнок: для цього слід сумістити вказівник 

миші з малюнком і натиснути ліву кнопку миші (малю-
нок виділиться рамкою). 
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2. Вибрати команду Формат/Рисунок або визвати контекс-
тне меню, активізувати вкладинки Розмір або Положен-
ня та внести необхідні зміни у розмір та координати роз-
ташування малюнка.

3. Такі самі дії можна виконувати за допомогою вказівника 
миші:

• Сумістити вказівник миші і область малюнка, на-
тиснути кнопку миші і, не відпускаючи, пересува-
ти малюнок – відбудеться переміщення малюнка.

• Сумістити вказівник миші і граничну сітку малюн-
ка, натиснути кнопку миші і, не відпускаючи, змі-
нювати розмір малюнка.

4. В разі потреби розташування малюнка посередині текс-
ту, слід активізувати команду Формат/Рисунок та у
вкладинці Обтекание установити режим навко-
ло_рамки.

5. За допомогою вкладинки Цвета и линии можна змінити 
колір малюнка.

Вставлення об’єкту WordArt або фігурного тексту.
1. Встановіть текстовий курсор у місце, де планується вста-

вка оформленого тексту.
2. Виконайте команду Вставка/Объект. В списку Тип 

об’єкта виділіть Microsoft WordArt. Можна скориста-
тись командою Вставка/Рисунок/Объект WordArt або 
панеллю інструментів Рисование 

3. На екрані з’явиться колекція WordArt, слід вибрати стиль 
написання фігурного тексту.

4. В полі введення тексту введіть текст, встановіть потрібні 
розміри шрифту.

5. За допомогою панелі інструментів WordArt можна внести 
зміни до фігурного тексту (змінити колір, форму тексту,
стиль та ін.). 



146

6. Зміна розміру та положення фігурного тексту відбуваєть-
ся аналогічно змінам розміру малюнка.

7. Після виділення тексту його, в разі необхідності, можна 
вилучити – натиснути клавішу Delete.

Вставлення формул. Текстовий редактор має потуж-
ний редактор формул, завдяки якому можна написати майже 
любу математичну формулу.

1. Встановіть текстовий курсор у місце вставки формули.
2. Виконайте команду Вставка/Объект. У вікні Тип 

об’єкта виділіть Microsoft Equation і нажміть кнопку 
Ok. 

3. На екрані з’явиться панель інструментів і меню редак-
тора формул.

4. За допомогою панелі інструментів створюють форму-
лу.

5. Після введення формули перейдіть до вікна докумен-
та.

6. Для редагування формули – клацніть на ній двічі ми-
шею або слід визвати контекстне меню.

7. Зміна розміру та положення формули відбувається 
аналогічно змінам розміру малюнка.

Створення діаграм. Створення діаграми відбувається за 
даними таблиці після активізації команди Вставка/Объект.
У вікні Тип об’єкта треба вибрати Microsoft Graph.
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Завдання.

1. Створіть поздоровчу листівку, можна користуватися зраз-
ком1.

2. Набрати формули для обчислення коренів квадратного рі-
вняння та знаходження визначеного інтегралу.

∫
−

−=
2

1

3

5
)cos(

x
xxy

Корені рівняння ax2+bx+c=0 знаходять за формулою:

x b b ac
a

= − ± −2 4
2

3. Створіть таблицю в документі Word та побудуйте на 
основі таблиці діаграму.

Ріст населення 

1960р. 1970р. 1980р. 1990р.

Європа 666 914 728 412 794 420 841 348

Азія 1 353 743 1 639 292 2 065 781 3 052 860 
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Тести.

1. Опишіть алгоритм вставлення малюнка до документу 
Word. 

2. Перерахуйте формати графічних файлів, які можна встав-
ляти до документу Word у якості малюнків.

3. Як відредагувати малюнок, змінити положення, масштаб?
4. Як вибрати обрамлення, фон і обтікання малюнка текс-

том?
5. Опишіть алгоритм вставлення об’єкту WordArt. Як відбу-

вається зміна даного об’єкту?
6. Опишіть алгоритм вставлення формул. Як працювати з

панеллю інструментів Формула?
7. Опишіть алгоритм вставлення діаграм.
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Microsoft Excel 
 
Часто при обробці даних виникає необхідність зобра-

жувати їх у вигляді таблиць. При цьому частина чарунок міс-
тить первинну або вхідну інформацію, а інші чарунки – вихі-
дну інформацію. Вихідна інформація є результатом різних 
арифметичних і інших операцій, які були зроблені над пер-
винними даними. представлення даних у вигляді таблиць 
спрощує аналіз інформації. Автоматизація товарообміну, ба-
нківських операцій значно підвищує якість та ефективність 
розрахунків.

При проведенні розрахунків над даними, які подані в
табличній формі, широко використовують спеціальні про-
грами для роботи з електронними таблицями. Такі пакети 
програм називають табличними процесорами або просто еле-
ктронними таблицями.

Електроні таблиці орієнтовані на розв’язування еконо-
мічних задач, але програмний інструментарій дозволяє розв’-
язувати научно-технічні і інженерні задачі:
− проводити однотипні розрахунки для великого набору да-

них;
− автоматизувати стогові розрахунки;
− обробляти експериментальні дані;
− будувати графічні залежності між даними;
− шукати оптимальні значення параметрів;
− проводити табулювання функцій.
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Тема 14. Технологія створення 
та редагування таблиць.

Мета: Познайомитися з технологією створення та реда-
гування електронної таблиці. Навчитися настроювати зовні-
шній вигляд вікна процесора Excel. Отримати навички вве-
дення даних до таблиці, познайомитися з основними операці-
ями роботи з найпростішими формулами.

На екрані дисплея електрона таблиця має вигляд пря-
мокутної матриці, що складається з колонок та рядків, на 
схрещенні яких утворюються клітинки. Кожна колонка та ря-
док мають ідентифікатор, так що кожна клітинка визначаєть-
ся однозначно. В клітинки поміщуються числа, математичні 
формули і тексти. Зараз найширше використовується таблич-
ний процесор Microsoft Excel для Windows. 

Для запуску програми Excel слід виконати команду 
Пуск/Програми/Microsoft Excel, після чого на екрані з’явиться 
вікно табличного процесора. Вікно містить ряд типових еле-
ментів: рядок заголовка, рядок меню, яке включає такі пунк-
ти:
Файл - робота з файлами книг (створення, збереження, від-
криття файлів, друкування файлів); 
Правка - редагування книг;
Вид - перегляд книг;
Вставка - вставка у аркуші книг малюнків, діаграм та інших 
типів даних;
Формат - форматування книг (встановлення параметрів, фо-
рматів таблиць); 
Сервіс - сервісні функції (встановлення параметрів настройки 
Excel); 
Дані - робота з базами даних;
Вікно - робота з вікнами книг;
? - виклик довідкової інформації.
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Наступні типові елементи:
• Панелі інструментів. Для вибору потрібної панелі 

слід скористатися командою Вид/Панель інструмен-
тів. За замовчуванням Excel виводить на екран панелі 
інструментів Стандартна і Форматування.

• Рядок формул. Для введення та редагування формул, у
першому вікні рядка виводиться адреса поточної ча-
рунки.

• Рядок стану. У цей рядок виводиться інформація про 
хід виконання деяких операцій.

Основні елементи Excel. Книга – це документ, який 
створюється у табличному процесорі Excel. Кожна книга 
складається з листів таких типів: робочі листи, листи діаграм,
листи макросів, модулів, листи діалогу. Робочі листи -  це 
електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. Мак-

адреса 
поточ-
ної 

чарунки

поточна 
чарунка

назва програми назва файла панелі інструментів

ярлики листів Рис.48

рядок 
формул
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симальне число колонок таблиці –  255, рядків –  16384.  Ко-
лонки позначаються зліва направо літерами - A…Z, AA-
AZ…. Рядки позначаються зверху вниз цифрами від 1 до 
16384. На перетині колонки і рядка розміщується чарунка.
Позначення (адреса) чарунок складається з позначення коло-
нки та рядка. В Excel може одночасно існувати кілька вікон 
книг. Для маніпуляцій з вікнами використовують меню Вік-
но. Табличний курсор переміщується по таблиці за допомо-
гою клавіш керування курсором або за допомогою миші.

Excel має могутні засоби адаптації до вимог конкретно-
го користувача. За їх допомогою можна змінити зовнішній 
вигляд екрану програми, параметри редагування, перегляду,
збереження, друкування таблиць. Ці засоби реалізуються ко-
мандою меню Сервіс/Параметри. Вікно має ряд вкладинок,
розгорнувши вкладинку, можна встановити відповідні 
параметри.

• Вкладинка Вид дозволяє встановити або відмінити ін-
дикацію рядка формул і рядка стану, показ смуг про-
крутки і ярликів листів та ін.

• Вкладинка Загальні дозволяє встановлювати різні ре-
жими для позначки адреси чарунок та ін.

Створення та збереження файлів книг. Робота з фай-
лами книг виконується за допомогою пункту горизонтально-
го меню Файл.

Створення таблиці. При створенні нового документа 
слід натиснути кнопку на панелі інструментів , або виб-
рати команду Файл/Создать. На екрані з’явиться нове вікно 
документа з іменем Книга1 або Книга2, або…) для вводу да-
них таблиці.

Завантаження таблиці. Будь-яка таблиця, яка була 
збережена під певним іменем, може бути завантажена до 
процесору Excel для подальшого редагування або перегляду.
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Для цього слід скористатися командою Файл/Открыть або 
натиснути кнопку � на панелі інструментів. На екрані 
з’явиться вікно діалогу, робота з яким відбувається за стан-
дартними правилами, тобто треба вказати диск, папку, ім’я
файлу.

Збереження книги. Для збереження таблиці слід вико-
нати команду Файл/Сохранить або натиснути на панелі ін-
струментів кнопку �. Якщо книга нова і ця команда викону-
ється для неї вперше, то відкривається вікно діалогу Збере-
ження документа, де можна вказати диск, папку, ввести ім’я,
під яким файл буде збережений. За замовчуванням книгам 
Excel присвоює розширення xls, яке вказує на тип інформації 
файла та на програму-додаток, засобами якої цей файл був 
створений.

Якщо команда Сохранить виконується для даного фай-
лу не вперше, то збереження даних виконується у той самий 
файл без діалогу з користувачем.

В разі потреби збереження файлу під новим іменем чи в
іншій папці або з іншим форматом, потрібно виконати ко-
манду Файл/Сохранить как…, на екрані з’являється вікно ді-
алогу, в якому слід виконати дії для зміни папки розташуван-
ня файлу чи змінити ім’я документа, чи вказати новий фор-
мат для збереження таблиці.

Закриття файла. Після завершення роботи над табли-
цею можна закрити цей файл командою Файл/Закрыть або 
кнопкою � у рядку заголовка.

Введення і редагування даних, форматування чарунок.
Для введення або редагування даних у будь-яку чарунку таб-
лиці слід зробити цю чарунку активною. За допомогою кно-
пок панелі інструментів Форматування, або командою Фор-
мат/Ячейки/Шрифт можно змінити розмір, колір, тип шри-
фту. Вводити дані в активну чарунку можна безпосередньо у
полі самої чарунки чи в полі рядка формул. Натискування 
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клавіші [Enter] завершує введення даних у чарунці, а клавіші 
[Esc] – відмінює його. Щоб відредагувати дані у поточній ча-
рунці слід натиснути клавішу [F2]. 

Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення.
Ця функція працює при встановленому прапорці Автозапол-
нение ячеек значениями вкладинки Правка діалогового вікна 
Параметры. При введенні даних у цьому режимі Excel нама-
гається вгадати, що вводиться, і дописати свій варіант до кін-
ця. Якщо користувач згодний, слід натиснути клавішу 
[Enter]. В іншому випадку слід продовжувати введення.

За допомогою команди Формат/Ячейки можна зміню-
вати числові формати даних поточної чарунки, включати різ-
ні режими розташування даних, переносу тексту по словам у
межах однієї чарунки, змінювати шрифт, границі чарунок.

Використання формул. Формула – це сукупність опера-
ндів, з’єднаних між собою знаками операцій. Операндом мо-
же бути число, текст, адреса чарунки, логічне значення, фун-
кція.

Арифметичні операції:

додавання – +
віднімання – -
множення – * 
ділення – /
піднесення до степені – ^

Операції відношень:

більше - <
менше - >
дорівнює – =
менше або дорівнює - <= 
більше або дорівнює - >= 
 не дорівнює - <>. 

Формула електронної таблиці починається зі знака рів-
ності, а далі записуються числа чи адреси тих чарунок, в яких 
знаходяться потрібні числа, та знаки математичних операцій 
( +, -, *, / ) .  
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Наприклад: = 25+B1*C3 - число, яке знаходиться у ча-
рунці В1 помножиться на число, яке знаходиться у С3, а по-
тім їх сума збільшиться на число 25.

Адреси чарунок можна вводити до формули за допомо-
гою клавіатури (під час розкладки клавіатури на англійську 
мову) та методом вказівки або клацання миші по потрібній 
чарунці.

Завдання.

1. Познайомитися з зовнішнім виглядом вікна редактора 
Excel (рядком меню, панелями інструментів, рядками за-
головків програми та документа, рядком формул). 

2. Ввести таблицю1. Оформити бюджет сім’ї за квартал.

Бюджет сім’ї за квартал 
Січень Лютий Березень Сума за ква-

ртал 
Дохід сім’ї 700    

Комунальні по-
слуги 

100     

Витрати на 
їжу 

300    

Оплата за ди-
тячий садок 

25    

Покупки 50    
Подарунки 50    

Сума витрат 
Залишок 
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4. Відформатувати текст, чарунки та зовнішній вигляд таб-
лиці, як показано на прикладі.

5. Провести розрахунки у таблиці за наступними правилами:
• Доход сім’ї однаковий кожний місяць.
• Витрати сім’ї складаються з наступних пунктів: кому-

нальні послуги, оплата за дитячий садок, витрати на 
їжу, покупки різного роду та подарунки.

� Комунальні послуги - кожний місяць однакові.
� Оплата за дитячий садок - кожний місяць однакова.
� Витрати на їжу - кожний місяць збільшуються на 20гр.
� Покупки - кожний місяць збільшуються на 10%. 
� Подарунки - кожний місяць збільшуються на 

5 %. 

• Підрахувати суму витрат по кожному місяцю.
• Підрахувати суму витрат по кожному пункту за квар-

тал.
• Підрахувати загальну суму витрат.
• Підрахувати залишок по кожному місяцю та за квар-

тал.

6. Зберегти файл у папці Мої документи.

Тести.

1. Що являє собою електрона таблиця?
2. Які призначення мають основні елементи вікон книг?
3. Які типи даних може містити чарунка?
4. Яким чином можна ввести та відредагувати дані в чарун-

ках?
5. Які параметри включає поняття формат чарунок?
6. Як ввести формулу до чарунки таблиці?
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Тема 15. Технологія розрахунків у таблицях.

Мета: Познайомитися з загальними правилами підгото-
вки таблиці. Отримати навички роботи з функціями за допо-
могою майстра функцій. Поняття відносної та абсолютної 
адреси чарунок. Робота з діапазоном чарунок. Використання 
у формулах імен чарунок.

Виділення діапазону чарунок. Більшість команд Excel 
оперують з активною чарункою або діапазоном чарунок. Для 
виділення суміжного діапазону чарунок слід за допомогою 
вказівника миші (утримуючи ліву клавішу миші натиснутою)
підсвітити потрібний прямокутник чарунок. Для виділення 
колонки або рядка слід сумістити вказівник миші з заголов-
ком колонки або номером рядка і клацнути лівою кнопкою 
миші. Для виділення несуміжного діапазону чарунок слід,
утримуючи натиснутою клавішу [Ctrl], пересувати вказівник 
миші по чарунках, які потрібно виділити.

Виділити всі чарунки можна за допомогою команди 
Правка/Выделить все. Чарунки виділеного діапазону відо-
бражаються інверсним кольором, за винятком активної чару-
нки, яка зберігає звичайний колір. Для зняття виділення слід 
клацнути мишею поза виділеним діапазоном.

Редагування діапазону чарунок. Виділений фраг-
мент можна вилучити, очистити, вставити, перемістити, ско-
піювати. При цих операціях використовують буфер обміну.

Робота команд Правка/Копировать, Прав-
ка/Вырезать, Правка/Вставить нічим не відрізняється від 
аналогічних команд буфера обміну середовища Windows. 
Перемістити або скопіювати діапазон чарунок швидше і зру-
чніше за допомогою миші. Переміщення – встановити вказів-
ник миші на межі виділеного діапазону (вказівник набуває 
форми стрілки), натиснути ліву кнопку миші і відбуксувати 
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чарунки у потрібне місце. Копіювання відбувається аналогіч-
но, але при цьому слід тримати натиснутою клавішу [Ctrl] 
(вказівник набуває форми стрілки з хрестиком). 

Вилучення чарунок відбувається за допомогою коман-
ди Правка/Удалить, при цьому у діалоговому вікні, яке 
з’явиться на екрані, слід вказати напрямок зсуву чарунок таб-
лиці.

Очистка діапазону чарунок відбувається за допомогою 
команди Правка/Очистить. На екрані з’являється діалогове 
вікно, в якому слід вказати що потрібно очистити: формат,
значення, примітку.

У формулах можуть використовуватися адреси окремих 
чарунок, а також посилання на діапазон чарунок. Вказуючи 
діапазон чарунок, задається адреса верхньої лівої клітинки і
адреса нижньої правої клітинки, між ними ставиться двокра-
пка.

Наприклад:
Адреса виділе- ного 

діапазону чарунок:
В2:В5. 

 

За замовчуванням встановлюється режим автоматич-
ного обчислення, тобто зміна вмісту чарунок веде до перера-
хунку формул, які використовують ці чарунки. Для встанов-
лення ручного режиму обчислень слід активізувати команду 
Сервис/Параметры і у вкладці Вычисления встановити Руч-
ний режим.
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Посилання на чарунки бувають відносні, абсолютні та 
змішані.

Посилання, яке включає назву колонки і номер рядка, є
відносним. При копіюванні формули таке посилання модифі-
кується. При копіюванні формули вліво чи вправо – зміню-
ється назва колонки.

Наприклад: формулу “=С3+25” скопіювали вліво на 1 
колонку, формула змінилась на “=В3+25”, в разі копіювання 
вправо формула стала виглядати, як “=D3+25”.  

При копіюванні формули вниз або вверх – змінюються 
номери рядків. Якщо скопіювати формулу на 2 рядка вверх,
то номер рядка зменшиться на 2 одиниці, якщо донизу – збі-
льшиться.

В абсолютних посиланнях перед назвою колонки або 
номером рядка стоїть спеціальний символ - $. Такі посилання 
не модифікуються, тобто при копіюванні, переміщенні такі 
адреси залишаються без змін. Наприклад: адреса - $F$6. 

 
У змішаних посиланнях абсолютною є назва колонки 

або номер рядка. У них модифікується тільки відносна час-
тина посилання. Наприклад: адреси - $G3; B$3. 

Якщо у формулі є посилання на чарунки, які знаходять-
ся на іншому листі, то посилання повинно містити ім’я листа,
знак оклику та адресу чарунки. Наприклад: Лист3!В2.

Аналогічно додається назва файлу, якщо у формулі є
посилання на чарунки іншого файлу. Наприклад: Кни-
га2!Лист3!С5. 

Excel дає можливість назначати імена чарункам, ро-
биться це за допомогою команди Вставка/Имя/Присвоить…
У формулі можуть використовуватися посилання на чарунки,
які містять не адреси, а їх імена.



160

Функція. Excel містить понад 400 вбудованих функцій.
Функція має ім’я та список аргументів, які записуються у
круглих дужках. Аргументами можуть бути числа, текст, ад-
реси чарунок, посилання на діапазон чарунок. Вибір функції 
виконується за допомогою майстра функцій, для цього слід 
активізувати команду Вставка/Функция, або натиснути кноп-
ку fx на панелі інструментів Стандартная. На екрані від-
криється діалогове вікно Мастер функций – шаг 1 из 2, в
якому спочатку потрібно вибрати категорію функції, а потім 
конкретну функцію із списку функцій даної категорії. Після 
натискування кнопки ОК у першому діалоговому вікні,
з’явиться друге діалогове вікно, в якому можна вказати аргу-
менти функції. (рис.49)

Наприклад: =СРЗНАЧ(A2:А10), значенням цієї функції 
буде середнє арифметичне чисел, які знаходяться у діапазоні 
чарунок від А2 до А10.

Рис.49



161

Функція суми використовується у електронних табли-
цях часто, - тому для неї в панелі інструментів Стандартная 
знаходиться спеціальна кнопка ∑ (Автосумма). Якщо активі-
зувати чарунку та натиснути кнопку ∑, то з’явиться формула 
суми, яку можна модифікувати. При подвійному натискуван-
ні на ∑, результат відразу фіксується у чарунці, автоматично 
обчислюється сума чисел, які знаходяться над поточною ча-
рункою або зліва від неї.

Помилки у формулах. Якщо при обчисленні формули 
сталася помилка, то в чарунку виводиться повідомлення про 
помилку, яке починається із символу «#». Excel виводить такі 
повідомлення про помилки:

#ДЕЛ/0! – спроба поділити на нуль або на порожню чару-
нку.

#ИМЯ? – формула використовує не існуюче ім’я (іноді ад-
ресу чарунки вводять російськими буквами). 

#ЗНАЧ! – помилка при обчисленні функція (наприклад,
замість посилання на число у арифметичній формулі ви-
користовується посилання на текст). 

#ССЫЛКА! – формула посилається на неіснуючу чарунку.

#Н/Д! – формула посилається на чарунку з невизначеними 
даними.

#ЧИСЛО! – помилка у числі, число неможливо подати в
Excel. 

####### - число не вміщується у чарунку даного розміру,
треба збільшити ширину чарунки.
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Завдання.

1. Оформити звіт про товарообіг за поточний день по дано-
му зразку.

Прихід Витрати Залишок

№ Відділ Назва 
товару 

Одиниці 
вимірю-
вання ці

на

кі
ль
кі
ст
ь

ці
на

кі
ль
кі
ст
ь

су
ма

кі
ль
кі
ст
ь

су
ма

1 Кондитер-
ській 

Зефір кг 4,60р. 15  8    

2 Кодитер-
ський 

Шоколад шт. 1,30р. 25  6    

3 Кондитер-
ський 

Торт шт. 8,00р. 8 3

4 Канцтовари Зошит шт. 0,65р. 30  22    
5 Канцтовари Олівці упак. 3,40р. 14  11    
6 Канцтовари Лінійка шт. 0,50р. 25  16    

Ітого:
Мінімум 
Максимум 

2. За допомогою команди Формат/Очейки/Выравнивание 
розвернути текст у деяких заголовках на 90º (дивіться зра-
зок). 

3. За допомогою команди Формат/Ячейки/Выравнивание у
деяких заголовках включити перемикач для перенесення 
тексту по словам (дивіться зразок). 

4. Для інших чарунок, де знаходяться заголовки, вибрати 
вирівнювання по центру.

5. За допомогою кнопки Объединить и поместить в центре 
з’єднати потрібні чарунки у заголовках таблиці (дивіться 
зразок). 
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6. За допомогою команди Формат/Ячейки/Число у всіх ко-
лонках, де буде писатися ціна товару та сума грошей пе-
рейти до грошевого формату.

7. Провести обчислення у таблиці згідно з наступними по-
ложеннями:
• Ціна витрат збільшується відносно ціні приходу на 

15%. 
• Сума грошей, отриманих за продаж кожного виду то-

вару дорівнює:
«=Ціна витрат * Кількість витрат».

• Кількість товару, який залишився у магазині дорівнює 
«=Кількість приходу – Кількість витрат».

• Сума грошей за товар, який залишився, дорівнює:
«=Ціна витрат * Кількість залишку».

8. Підрахувати за допомогою команди Автосумма загальну 
суму грошей, отриманих після продажу товару за поточ-
ний день.

9. За допомогою майстра функцій знайти за продаж якого 
товару було вилучено найменш грошей, а за який товар – 
найбільш. Функції МИН та МАКС знаходяться у категорії 
функцій Статистичні.

10. За допомогою команди Формат/Ячейки розфарбувати ря-
дки заголовків, провести границі між чарунками, для цьо-
го слід активізувати вкладки Границы та Вид.

11. Зберегти Книгу.
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Тести.

1. Які формати чисел підтримує Excel? 
2. Як вибирається обрамлення для заголовків колонок і ряд-

ків таблиці?
3. Що таке діапазон чарунок? Якими способами можна ви-

ділити діапазон чарунок?
4. Які операції редагування доступні для виділеного діапа-

зону?
5. Які типи посилань на чарунки використовують у форму-

лах?
6. Якими способами можна вставити функцію у формулу?
7. Як за допомогою миші спростити ручний ввід формули?
8. Описати два засоби використання функції додавання.
9. Які типи помилок можливі при обчисленні формул?
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Тема 16. Технологія застосування функцій у таблицях.
Операції редагування таблиць.

Фільтрація даних.

Мета: Познайомитися з загальними правилами редагу-
вання таблиць. Отримати навички роботи з логічними функ-
ціями та функціями категорії посилання та масиви. Викорис-
тання складних функцій. Навчитися використовувати авто-
фільтр та розширений фільтр.

Розглянемо деякі приклади використання складних фу-
нкцій. При розв’язанні багатьох задач значення чарунки не-
обхідно обчислювати одним з декількох способів, в залежно-
сті від виконання або невиконання умови. Для розв’язання 
таких задач застосовують умовну функцію ЕСЛИ (якщо). Ця 
функція, знаходиться у категорії логічних функцій та має фо-
рмат:

ЕСЛИ (<логічне вираження>, < значення 1>, < значення 
2>). 

Перший аргумент – логічне вираження приймає одне з
двох значень: «Істина» або «Неправда». В першому випадку 
(якщо значення істинно) функція ЕСЛИ приймає перше зна-
чення, а в другому (значення неправдиво) – друге значення. В
якості значення може бути число, формула або інша функ-
цію. Наприклад, реалізуємо наступний вираз 

якщо x<20, тоді y=0; 
якщо 20<x< 40, тоді y=10 
інакше y=-25. 
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Маємо дві функції ЕСЛИ, одна вкладена в другу:
ЕСЛИ ( <логічне вираження1> ; < значення1_1> ;
ЕСЛИ ( <логічне вираження2> ; < значення2_1> ;
< значення2_2> )). 

 
ЕСЛИ (x<20; y=0;ЕСЛИ (x< 40;y=10;y=-25)). 
 
Функція ПРОСМОТР (ПЕРЕГЛЯД) знаходиться у ка-

тегорії Ссылки и массивы. За допомогою даної функції можна 
автоматизувати процес пошуку потрібного значення в масиві 
даних по певній умові. Наприклад, в залежності від посади 
знайти оклад у довідці окладів для кожного працівника. Ця 
функція має різні списки аргументів, розглянемо один з спи-
сків аргументів:

ПРОСМОТР (розшукуване значення; масив). 
 
Розшукуване значення – це значення, яке функція 

ПРОСМОТР шукає в означеному масиві даних (в нашому 
прикладі це – посада конкретної людини), значення може бу-
ти числом, рядком, ім'ям або посиланням на значення. Масив 
– це діапазон чарунок, де міститься текст, числа або логічні 
значення, серед яких потрібно знайти розшукуване значення (
в нашому прикладі це – довідник посад, де указаний оклад 
для кожної посади). 

 
Фільтр являє собою конструкцію, призначену для від-

бору тих даних таблиці, що задовольняють заданій умові, і
тимчасового приховання інших. Основою фільтру є список,
що містить умови відбору рядків. В першу чергу необхідно 
виділити діапазон, для якого буде створений фільтр. Вибрати 
команду Данные/Фильтр/Автофильтр. Після цього автома-
тично створюється в чарунках верхнього рядка виділеного 
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діапазону спеціальна кнопка ▼, що розкриває список фільтру 
(рис.50).  

 

Натиснувши на кнопку ▼, можна вибрати один із варі-
антів відбору даних: перші десять рядків списку, задати умо-
ву фільтрації та ін. Умова користувача може складатися з од-
ного або двох логічних виразів. В останньому випадку вира-
ження з'єднуються логічними операндами І чи АБО (рис.51). 

 

Розкритий список для фільтрації 
даних по полю Начислено

Кнопка для розкриття 
фільтру 

Рис.50

Вибір 
умови 
фільтра-
ції для 

автофіль-
тру 

Надання конкретного зна-
чення для умови Рис.51
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Щоб зняти фільтр необхідно повторно вибрати команду 
Данные/Фильтр/Автофильтр. Режим фільтрації можна від-
мінити командою Данные/Фильтр/Показать все.

Розширений фільтр використовується для фільтрації 
списків тоді, коли звичайний фільтр пасує. Термін список в
Excel вживають для позначки самої звичайної таблиці. Таб-
лиця-список повинна мати колонки з заголовками, в колон-
ках повинні знаходитися дані одного типу. А в кожному ряд-
ку списку – дані про один об'єкт.

Звертання до розширеного фільтра виконується за до-
помогою команди Данные/Фильтр/Расширенный фильтр. На 
екрані з’являється діалогове вікно, де треба вказати діапазон 
чарунок, в яких знаходяться данні, які треба фільтрувати, та 
вказати діапазон умов або критеріїв по яким будується фільтр 
(рис.52). Критерій в даній операції створюється як таблиця 
(блок умов для даних), що може зберігатися в будь-якому мі-

Перемикачі для вказівки місця, де ви-
водиться результат фільтрації 

Адреса 
таблиці 
умови 
для від-
бору 
даних 

Адреса для розміщення ре-
зультату фільтрації 

Рис.52

Адреса базової 
таблиці 
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сці робітничої книги або навіть в іншому файлі. Результат 
фільтрації можна показати в поточній таблиці, а можна виве-
сти в інше місце, так звану цільову область, яка теж оформ-
люється користувачем як самостійна таблиця. Знімається 
фільтр командою Данные/Фильтр/Показать все.

Завдання.

1. Оформити Довідник посад, що містить оклади. Загальна 
кількість робітничих днів є константою для кожного мі-
сяця.

Довідник посад.
Довідник 
посад 

Бухгал-
тер 

Інженер Началь-
ник 

Програ-
міст 

Кіл-ть 
роб. днів

Оклад 180 140 240 220 19 

2. На тому ж самому листі оформити Відомість заробітної 
плати по відділу за січень.

Відомість заробітної плати 
Січень 

Прізвище Посада Відпр.
дні 

Зара-
хова-
но 

Пре-
мія Сума

Прибут-
ковий 
податок

Пенсій-
ний 
фонд 

Сума 
до 
ви-
дачі

Іващенко Началь-
ник 

19       

Сидорук Бухгалтер 18       
Коваленко Прог-

раміст 
17       

Гаврилов Прог-
раміст 

19       

Петренко Інженер 10       
Давидов Інженер 19       



170

Карпенко Інженер 10       
Симоненко Інженер 18       

Ітого:

3. Підрахувати суму налічених грошей за відпрацьовану кі-
лькість днів по формулі:

« Зараховано = (Оклад / Загальна кіл-ть днів) * Відпрац.
дні » 

• Оклад слідує одержувати з таблиці Довідник посад, засто-
сувавши функцію ПРОСМОТР, де розшукуване значення 
– це посада кожного з робітників, а масив – це діапазон 
чарунок, в яких розміщена таблиця Довідник посад (слі-
діть за однаковістю в назві текстових полів).

• Премія дорівнює 20% від налічених грошей.

• Загальна сума грошей обчислюється по формулі:
« Сума = Зараховано + Премія »

4. Підрахувати Прибутковий податок, який розраховується 
з наступних умов:

Якщо Сума<100, то прибутковий податок дорівнює 0.
Якщо Сума < 200, то прибутковий податок дорівнює 10% 
від Суми.
Якщо Сума >=200, то прибутковий податок дорівнює 
20% від Суми.
(Використати вкладені функції ЕСЛИ). 

5. Підрахувати Пенсійний фонд, який дорівнює 2% від Су-
ми.

6. Підрахувати Суму до видавання, яка розраховується по 
формулі:
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« Сума до видачі = Сума – Прибутковий податок – Пен-
сійний фонд »

7. Підрахувати загальну суму по полю Сума до видачі.
8. Назвати Лист 1 – “Січень”. 

9. Скласти аналогічну відомість для лютого. Для цього на 
Лист2 скопіювати таблицю Довідник посад, змінити в
ній дані по полю Кількість відпрацьованих днів: для лю-
того – 17, та скопіювати таблицю Відомість заробітної 
плати, де в полі Відпрацьовані дні внести зміни згідно та-
беля. Простежити за змінами, які відбуваються автомати-
чно при переобчисленні формул. Назвати Лист 2 – “Лю-
тий”. 

 
Табель Відпрацьованих 
днів за місяць лютий:

Табель Відпрацьованих 
днів за місяць березень:

Прізвище Відпрац. дні Прізвище Відпрац. дні 
Іващенко 15 Іващенко 20
Сидорук 16 Сидорук 16
Коваленко 17 Коваленко 21 
Гаврилов 17 Гаврилов 17
Петренко 14  Петренко 18
Давидов 17 Давидов 17
Карпенко 10 Карпенко 21
Симоненко 12  Симоненко 20 

10. Скласти на Листі 3 аналогічну відомість для березня. Кі-
лькість відпрацьованих днів: для березня – 21. Назвати 
Лист 3 – “Березень”. 

 
11. Оформити на Листі 4 загальну відомість за квартал. На-

звати Лист 4 – “Квартал”. 
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Загальна відомість за квартал 

Прізвище Посада Сума 
Іващенко Начальник 
Сидорук Бухгалтер 
Коваленко Програміст 
Гаврилов Програміст 
Петренко Інженер 
Давидов Інженер 
Карпенко Інженер 
Симоненко Інженер 

12. Підрахувати суму грошей, отриманих кожним робітником 
за квартал. Сума дорівнює сумі грошей, отриманих за ко-
жний місяць (у формулі для обчислення суми повинні бу-
ти посилання на чарунки Листа1, Листа2, Листа3, де зна-
ходяться суми, які були отримані за кожен місяць).  

13. Зробити Автофільтр (автоматичний фільтр) в таблиці Ві-
домість заробітної плати за березень. Показати всіх ро-
бітників, які отримали суму грошей > 150.

14. Зняти автофільтр.

15. Побудувати Розширений фільтр. Основною базою є таб-
лиця Відомість заробітної плати за березень. Спочатку 
результат фільтрації слід розмістити на місці базової таб-
лиці (у діалоговому вікні Розширеного фільтру включити 
перемикач Фильтровать список на месте). У вікні Диа-
пазон условий вказати діапазон чарунок, де знаходиться 
наступна таблиця:
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Діапазон умов –

Посада Відпрац. дні
Інженер >=18 

16. Побудувати аналогічний Розширений фільтр по тій же 
самій умові фільтрації, тільки результат фільтрації слід 
розмістити на вільному місці, тобто на чарунках, де зна-
ходиться цільова область. Для цього у діалоговому вікні 
Розширеного фільтру треба включити перемикач Скопи-
ровать результат в другое место. У вікні Розташувати 
результат у діапазон вказати діапазон чарунок, де зна-
ходиться наступна таблиця:

Цільова область –

Прізвище Зараховано Сума до видачі 

17. Зберегти Книгу.
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Тести.

1. В якому форматі записується функція ЕСЛИ?
2. В якому форматі записується функція ПРОСМОТР?
3. Чим відрізняється функція ЕСЛИ від інших функцій?

Складіть приклади випадків, в яких необхідно використа-
ти функцію ЕСЛИ?

4. Що таке Майстер функцій? Як з ним працювати?
5. Формулу перенесли на інший лист робочої Книги. Які 

зміни потрібне зробити в формулі, щоб не порушити об-
числення?

6. Чи існують функції без аргументів?
7. Для чого необхідна фільтрація даних?
8. Які операнди використовуються в умові відбору при ав-

томатичному фільтрі?
9. Чим відрізняється автоматичний фільтр від розширеного?
10. Як відмінити фільтрацію даних?
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Тема 17. Технологія побудови діаграм.
Сортування даних.

Мета: Познайомитися з загальними правилами побудо-
ви графічних зображень даних таблиці. Отримати навички 
сортування та відбору даних.

Excel дозволяє вставити до робочого листа об’єкти,
створені іншими програми, наприклад, текстові документи 
Word, малюнки графічного редактора Paint. Найпопулярні-
шим майстром в Excel є Майстер діаграм, який дозволяє бу-
дувати діаграми 15 різних типів. Кожен тип діаграми має де-
кілька видів. Початковий етап в розробці діаграми полягає в
підготовці блоку даних для відображення на діаграмі. Щоб 
розпочати конструювання діаграми, необхідно виділити блок 
даних і натиснути кнопку майстра діаграм або вибрати 
пункт меню Вставка/Диаграмма.

Щоб виділити для блоку даних стовпці, які не знахо-
дяться один біля одного, скористуйтесь клавішею [Ctrl]. 

На екрані з’являється діалогове вікно майстра діаграм.
Спочатку слід вибирати тип діаграми, а потім вказати конк-
ретний її вид. За допомогою кнопки Перегляд результату ви 
маєте змогу передивитися, як будуть виглядати вибрані вами 
дані у вигляді діаграми (рис.53).  

 
В другому вікні діалогового вікна автоматично визнача-

ється джерело даних, якщо перед викликом майстра діаграм 
ці дані були виділені, в іншому разі треба вказати діапазон 
чарунок, де знаходяться дані, по яким будується діаграма.
Далі вказуються параметри діаграми (її назва, назва осей, як-
що вони є, підключається чи ні легенда та інша інформація).  
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Легенда – це інформація, яка пояснює дані, по яким бу-
дується діаграма. На останньому крокі вказується місце для 
розміщення діаграми. Діаграма може будуватись на активно-
му листі або на новому. Зміна діалогових вікон відбувається 
за допомогою кнопки Далее. На кожному кроку роботи майс-
тра можна повернутися до попередньої інформації за допо-
могою кнопки Назад або припинити побудову діаграми кно-
пкою Отмена. Після натискання кнопки Готово на екрані 
з’являється діаграма.

Редагування діаграми. Перед редагуванням діаграму 
треба обов’язково виділити, це робиться клацанням миші. Всі 
операції редагування можна знайти у контекстному меню,
або користуватися мишею. Діаграму можна переміщувати,
міняти розміри, вилучати. Після побудови діаграми виво-

рис.53
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диться панель інструментів, за допомогою якої ви можете 
відредагувати вже створену або побудувати нову діаграму.
Якщо панелі інструментів Диаграммы не має на екрані, її 
можна визвати за допомогою команди Вид/Панели инстру-
ментов/Диаграммы (рис.54). 

Для редагування елементів побудованої діаграми спо-
чатку слід їх виділити, для цього виділяють діаграму (кла-
цанням миші), а потім виділяють необхідний елемент діагра-
ми. Список операцій редагування індивідуальний для кожно-
го елемента діаграми. Їх можна переміщувати, змінювати 
розміри, колір, назву, вилучати та ін. Для редагування виді-
леного елемента діаграми зручно користуватись контекстним 
меню, яке містить ті операції, які доступні для виділеного 
елемента.

Іноді для аналізу чи для роботи з даними їх зручніше 
розташовувати у певному порядку, тобто відсортовувати.

Панель ін-
струментів 
Діаграми 

Діаграма, яка 
виділена 

Легенда

рис.54 
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Упорядкувати дані можна за будь-яким полем (стовпцем) у
алфавітному, числовому або хронологічному порядку.

Сортування рядків таблиці здійснюється командою 
Данные/Сортировка. Але перед цім слід виділити таблицю,
де розташовані дані. На екрані з’являється діалогове вікно, в
якому треба вказати стовпець, де знаходяться дані, які будуть 
відсортовані та спосіб сортування: по спаданню або зростан-
ню. За допомогою кнопки Параметры можна вказати деяку 
додаткову інформацію для сортування. Після натискання на 
кнопку ОК рядки таблиці переміщуються згідно умові сорту-
вання (рис.55). 

 

рис.55

Вибір 
даних для 
сорту-
вання 

Вибір 
способу 
сорту-
вання 
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Завдання.

1. Побудувати таблицю Ріст населення за зразком.

Ріст населення.

1970р. 1980р. 1990р. 2000р. Приріст насе-
лення 

Європа 738 412 794 420 913 917
Африка 362 788 481 034 713 351
Америка 511 607 613 564 814 077

2. Підрахувати чисельність населення у 1990р. по наступ-
ним даним:

У 1990р. населення збільшилось:
Європа – на 6%. 
Африка – 35%. 
Америка – 18%. 

3. Підрахувати на скільки відсотків збільшилось населення 
за останні 10 років, тобто між 2000р. та 1990р., по кожно-
му пункту.

4. Отриману таблицю Ріст населення відсортувати по полю 
2000 р. по зростанню (пункт меню Данные/Сортировка). 
Прослідкувати за переміщенням рядків таблиці.

5. Побудувати гістограму по таблиці «Ріст населення» за 
1970 – 2000 р.р. Дати назву гістограмі та висвітити леген-
ду.

6. Побудувати кругову діаграму по одному з пунктів даної 
таблиці, наприклад, по рядку «Європа». Перенести цю ді-
аграму на інший лист, збільшити розміри діаграми.

7. За допомогою контекстного меню внести зміни у надписи 
до діаграми: надписати долі даних чи їх значення.
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8. Вставити колонтитули: у верхньому колонтитулі написа-
ти назву таблиці, у нижньому – поточну дату.

9. Зберегти Книгу.

Тести.

1. Що таке Майстер Діаграм? Опишіть етапи побудови діаг-
рами.

2. Що відображається у Легенді діаграми?
3. Які основні елементи містить діаграма?
4. Яким чином можна відредагувати елементи діаграми?
5. Як виконати сортування даних через горизонтальне ме-

ню?
6. Описати процес з’єднання у одному документі об’єктів 

різного типу.
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Microsoft Access 
 
База даних (БД) – це організована сукупність відомос-

тей про конкретні об’єкти. Наприклад база даних може міс-
тити в собі відомості про товари які є в магазині, дані про 
співробітників, чи база даних телефонних номерів міста. За 
допомогою баз даних легко вести облік товарів, документа-
цію, звітні відомості.

Набір програмних засобів, які дозволяють створювати 
структуру нової бази даних, наповнювати її інформацією, ре-
дагувати дані та візуалізувати їх називають системою управ-
ління базою даних (СУБД).  

Більшість баз даних мають табличну структуру, стов-
пці якої називають полями, а рядки – записами. Практично 
всі бази даних маю декілька таблиць, що зв’язані між собою.
Такі бази даних називають реляційні.

При роботі з базами даних завжди виділяють два ре-
жими: проектний та експлуатаційний. При першому режимі 
роботи створюється структура бази даних, змінюються влас-
тивості полій, створюються зв’язки між полями таблиць. При 
другому режимі роботи проводиться введення даних та їх об-
робка.
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Тема 18. Проектування бази даних.
Технологія створення таблиць.

Мета: Поняття бази даних. Проектування бази даних.
Знайомство з системою управління базами даних Microsoft 
Access. Знайомство з технологією створення таблиць та 
зв’язку між даними різних таблиць.

Система управління базами даних Microsoft Access вхо-
дить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє 
розв’язувати широке коло завдань користувачів без програ-
мування. Запуск системи Access здійснюється з ОС Windows 
аналогічно тому, як запускається будь-яка прикладна про-
грама. Після її завантаження на екрані з’являється вікно 
створення або відкриття бази даних. Основними об’єктами 
бази даних є таблиці, форми, запити, звіти.

Таблиця – це місце зберігання даних. Access має зручні 
засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Роботу в
Access можна виконувати за допомогою спеціальних про-
грам, які отримали назву “майстри”: майстер таблиць, майс-
тер кнопок, майстер форм, вони здійснюють діалог з корис-
тувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для 
розв’язування відповідної задачі. Для зручності роботи майс-
три поділяються на кроки (етапи), користувач може пропус-
кати деякі кроки чи повертатися до попередніх.

Система Access має зручні засоби копіювання рядків,
полів і фрагментів однієї таблиці до іншої. Таблицею є суку-
пність даних, що об’єднані спільною темою. Кожен рядок 
таблиці – це один запис бази даних, всі записи однієї таблиці 
створені з однакових полів (колонка = полю). Кожне поле має 
ім’я, тип і властивості.
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Одна БД може містити декілька таблиць. Наприклад, в
одній таблиці розташовані дані про авторів книг, в другій – 
відомості про книги, в третій – назви розділів. Розподіл даних 
по різним таблицям роблять для того, щоб систематизувати 
дані, покращити швидкодію програми, зробити легшою ро-
боту з БД (ввід даних, огляд даних, отримання даних). 

Після запуску Access на екрані з’явиться вікно бази да-
них.

Перед створенням бази даних необхідно досконало 
продумати її структуру, тобто визначити які відомості буде 
містити в собі БД, як вони будуть взаємодіяти одне з одним.
Побудова БД розпочинається з оформлення структури табли-
ці, де вказують імені полів та типи даних, які будуть вводи-
тися у ці поля. Одне або кілька полів необхідно визначити як 
ключові. Кількість полів в запису визначається в процесі 
конструювання таблиці. Після побудови структури таблиць 
переходять до вводу даних, тобто заповненню БД. Дані мож-

Режим 
вводу 

даних до 
таблиці

Режим 
зміни 

структу-
ри таб-
лиці 

Вікно бази даних 

Піктограми таблиць 
Рис.56

Вкладки для переходу різних 
елементів бази даних 
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на вводити у режимі таблиць або за допомогою різноманіт-
них форм. Форма - це спеціальний бланк, який полегшує ро-
боту з даними, за допомогою форми зручніше вводити або 
шукати необхідні дані. Після заповнення бази даних перехо-
дять до роботи з запитами. Запит використовують для пошу-
ку необхідної інформації з однієї чи кількох таблиць та вида-
чі на екран даних, які відповідають умові, визначеній корис-
тувачем. Вивід даних на папір виконується за допомогою зві-
тів.

Створимо БД “Відділ кадрів”. Для цього побудуємо 
наступні таблиці:

Посада 
Код посади 
Посада 
Ставка 

Співробітники 
№

Прізвище 
Ім’я

Код відділу1
Код посади1
Домашня 
адреса 
Телефон 

Рік народження 

Відділ 
Код відділу 
Відділ 

(Стрілками вказані поля, через які таблиці будуть 
зв’язані між собою). Тобто в даній базі окремо будуть збері-
гатися відомості про співробітників, посад та відділів. Для 
цього створимо три різні таблиці.

Структура таблиці. Кожна таблиця складається з полів 
та записів. В таблиці “Посада” буде три поля: Код посади,
Посада, Ставка. Структура таблиці оформлюється у режимі 
Конструктора.
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1. Виберемо у вкладці Таблиці кнопку Створити. В діало-
говому вікні, що з’явиться, слід вибрати пункт Констру-
ктор. В результаті на екрані з’явиться вікно конструктора 
таблиці (рис.57). 

 

2. Вікно складається з трьох колонок: Ім’я поля, Тип Даних,
Описання. В першій колонці вказується ім’я поля, в дру-
гій його тип, в третій вводиться інформація про призна-
чення поля.

3. Введіть в перший рядок стовпця “Ім’я поля” ім’я поля 
Код посади. Натисніть клавішу [Enter]. Курсор автомати-
чно перейде в другу колонку.

4. В другій колонці в списку типу полів виберіть тип Лічи-
льник і натисніть клавішу [Enter].  

Ключове 
поле 

Вказівка 
додатко-
вих влас-
тивостей 
полів 

список для вибору типу даних

Рис.57



186

5. Поле Код посади потрібно зробити полем ключа, для цьо-
го потрібно натиснути кнопку Ключове поле на панелі 
інструментів.

6. Аналогічно створіть інші поля: Посада (тип – тексто-
вий) та Ставка (тип – грошовий). 

7. По закінченні створення таблиці натисніть кнопку Збере-
гти. У діалоговому вікні, яке з’явиться, введіть ім’я таб-
лиці: Посада.

Типи полів таблиці:
Текстове поле – літери, цифри та інші символи. Розмір 

поля: від 1 до 255 символів. Можна змінювати формат поля,
використовувати маску вводу.

Числове поле – цілі числа, числа з плаваючою крапкою.
Розмір поля :
байт ( від 0 до 255)
ціле (від –32 768 до 32 767)
довге ціле ( від -2 147 483 648 до 2 147 483 647) 
з плаваючою крапкою (4 байта)
з плаваючою крапкою (8 байт). 

Поле Дата/час ( для запису дат та часу)

Логічне поле ( може записуватись одне з двох значень: “
так” чи “ні”, “хибне” чи “істинне”. 

Поле типу Лічильник. Виконують як лічильник записів,
часто використовують як ключове поле. Поле типу Лічильник 
не потрібно заповнювати, воно заповнюється автоматично.

Поле типу Memo. Це довге поле для тексту або чисел ( 
до 64 000 символів). 

Поле об’єкта OLE. Вміщує не інформацію про об’єкт, а
посилання на ім’я об’єкта (ім’я додатку, малюнка та ін.).  
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Поле Майстер підстановок. У БД Відділ кадрів установ-
лено зв’язок між таблицями. Суть встановлення зв’язку поля-
гає у тому, що значення стовпця, тобто окремого поля, таб-
лиці-джерела вміщуються в другу таблицю. Для встановлен-
ня зв’язку між даними таблиць та їх переміщення використо-
вують Майстер підстановок.

В нашій БД таблиця Співробітники буде використову-
вати дані таблиці Посада, поле зв’язку Код посади1 та дані 
таблиці Відділ, поле зв’язку Код відділу1 (дивіться схему БД)
. Тому для створення поля Код посади1 та Код відділу1 по-
трібно скористатись Майстром підстановок. Перед його ви-
користанням потрібно зберегти таблицю.

Використання Майстра підстановок.
1. В рядку опису Код відділу1 із списку типів полів вибрати 

тип Майстер підстановок.
2. З’явиться діалогове вікно у якому потрібно вибрати пере-

микач “Стовпець підстановки використовує значення з
таблиць або запитів”. Натиснути кнопку Далі.

3. У новому діалоговому вікні вибрати таблицю Відділ. На-
тиснути кнопку Далі.

4. В списку доступних полів виділити поле Відділ і натисну-
ти кнопку >. Це поле з’явиться у правому списку вікна.
Натиснути кнопку Далі.

5. В наступному діалоговому вікні можна побачити список,
що буде виводитись у полі Код відділу1 таблиці Співро-
бітники, а також змінити ширину стовпців. Натиснути 
кнопку Далі.

6. Далі потрібно ввести назву поля “Код відділу1” і натисну-
ти кнопку Готово.

7. Зберегти таблицю. Закрити конструктор таблиці.

Після вказівки типу поля, можна задати додаткові влас-
тивості даного поля і використовувати маску для вводу да-
них. Робиться це у вікні Властивості поля. Для текстового 
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поля можна вказати кількість символів (0-255), для поля да-
та/час установити формат дати або часу.

Наприклад, середній формат: 1 вер. 99р.

короткий формат: 1.09.99.

Застосування маски. Для полегшення вводу даних або 
надання єдиного стилю даним використовують маску для 
вводу даних. Маску оформлюють за допомогою спеціальних 
символів:

0 – замість нуля буде виводитися люба цифра (від 
0 до 9), яку введе користувач;

9 – виводиться цифра або пропуск;
# - цифра, пропуск, плюс або мінус;
? – виводиться буква;
& - будь-який символ або пропуск;
< - перетворення символів у нижній регістр;
> - перетворення символів у верхній регістр.

Наприклад, маска для вводу номера телефону: 00-00-00. 
Користувач буде вводити набір цифр 123456, а на екрані 
з’явиться: 12-34-56.  

Схема даних. Після того як структури таблиць створені,
потрібно зробити зв’язки між таблицями. Це робиться у вікні 
Схема даних, яке викликається кнопкою Схема даних на па-
нелі інструментів. У викликаному вікні ви відмічаєте таблиці 
між якими потрібно встановити зв’язки. Розглянемо дві таб-
лиці Співробітники та Відділ. Між полями Код відділу табли-
ці Відділ та Код відділу1 таблиці Співробітники треба уста-
новити зв’язок.

Для встановлення зв’язків між полями слід:
• У таблиці Відділ виділити назву поля Код відділу.
• Натиснути ліву кнопку миші на назві поля і не відпус-

каючи її перемістити до поля Код відділу1 таблиці 
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Співробітники, вказавши на нього. Відпустити кнопку 
миші.

• У діалоговому вікні, що з’явиться після цього, поста-
вити відмітки у режимах “Каскадне обновлення” і
“Каскадне вилучення”, активізувати перемикач “За-
безпечення цілісності даних”. Натиснути кнопку 
Створити.

• Закрити вікно схеми даних.
Введення даних. Далі потрібно заповнити даними побу-

довані таблиці. Для цього ми виділяємо назву таблиці, в яку 
будемо вносити дані, і натискуємо кнопку Відкрити.

Завдання.

1. Створити структуру таблиці Посада у режимі Констру-
ктора, вказавши назви, типи полів, якщо треба вказати 
властивості цих полів.

Ім’я поля Тип поля Розмір 
поля 

Код Посади Счёт-
чик ключове поле 

Посада Текстовый 20 
Ставка Грошовий 

2. Створити аналогічним чином структуру таблиці Відділ.
Властивості кожного поля в наступній таблиці (в області 
Властивості поля введіть розмір текстового поля – 20): 

Ім’я поля Тип поля Розмір 
поля 

Код Відділу Счёт-
чик ключове поле 

Відділ Текстовый 20 
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3. При створені структури третьої таблиці Співробітники 

слід використовувати Майстра підстановки для полів 
Код відділу1 та Код посади1. Для поля Телефон задайте 
маску.

Властивості інших полів беріть з наступної таблиці:

Ім’я поля Тип поля Розмір поля 

№ Счётчик ключове поле 
Прізвище Текстовый 30 
Ім’я Текстовый 

Код відділу1 Мастер подстановок 
Код посади1 Мастер подстановок 
Домашня ад-

реса Текстовый 50 

Телефон Текстовый Маска 
Рік наро-
дження Дата/время 

4. Зробити зв’язки між таблицями. Це робиться у вікні Схе-
ма даних, яке викликається кнопкою Схема даних на па-
нелі інструментів.

5. Заповнити даними побудовані таблиці. Для цього ми ви-
діляємо назву таблиці, в яку будемо вносити дані, і натис-
куємо кнопку Відкрити. Таблиця Співробітники запов-
нюється останньою, тому що вона використовує дані двох 
інших таблиць. Внесіть у таблиці наступні дані (пропу-
щені поля записів ввести самостійно): 
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Код 
відділу

Відділ 

1 комерційний 
2 методичний 
3 програмування 
4 технічний 

Код 
посади

Посада Ставка 

1 Комерційний 
директор 

350 

2 Менеджер 300 
3 Бухгалтер 250 
4 Програміст 200 
5 Методист 200 
6 Технічний 

спеціаліст 
180 

№ Прізвище Ім’я Код 
відділу1

Код 
посади1

Домашня 
адреса 

Теле-
фон 

Рік наро-
дження 

1 Коваленко Микола 3 4 м.Херсон,
вул. Пере-
копська, 5, 
кв.45. 

51-
23-
45 

12.09.76 

2 Петренко Петро 4 6    

3 Симоненко Семен 2 5

4 Балашов Борис 2 5    

5 Шаріков Полі-
граф 

4 6

6 Борменталь Бене-
дикт 

1 2

7 Прєображен-
ський 

Олексій 1 1

8 Онегін Євген 1 3    

Якщо потрібно змінити властивості полів, назви полів 
то потрібно у вікні БД вкладки Таблиці скористатись кноп-
кою КОНСТРУКТОР.
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Тести.

1. Дати поняття бази даних. Види баз даних.
2. Функції систем управління базами даних.
3. Які основні переваги має багато табличне подання бази 

даних?
4. Як оформлюється структура таблиці? Що необхідно зро-

бити для зміни структури таблиці?
5. Яка існує процедура заповнення таблиці даними?
6. Які типи полів використовують у системі Access? 
7. Який порядок установки ключового поля? Навіщо 

використовується ключове поле?
8. Що таке маска для вводу даних? Як нею користуватися?
9. Як користуватися майстром підстановки?
10. У чому полягає суть зв’язування таблиць?
11. Які основні етапи потрібно виконати для зв’язування таб-

лиць?
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Тема 19. Редагування даних. Робота з формами.
Пошук інформації за допомогою запитів.

Технологія конструювання звітів.

Мета: Редагування бази даних. Створення та викорис-
тання форм бази даних. Пошук даних за умовами користува-
ча. Знайомство з простими запитами. Оформлення та друку-
вання даних за допомогою звітів. Технологія конструювання 
звітів.

Форми. Форма являє собою бланк, який потрібно запо-
внити. Форма дозволяє спростити процес заповнення БД. Це 
дає можливість їх використання людьми, що мало знайомі з
роботою комп’ютерів. За допомогою форм можна звузити 
об’єм інформації доступної користувачу.

Для створення форм потрібно скористатись кнопкою 
Створити вкладинки Форми. З’явиться діалогове вікно у
якому потрібно вибрати пункт Майстер форм. У розпоря-
дженні Access є багато Майстрів, що допомагають автомати-
чно будувати потрібні елементи, потрібно лише вказувати 
необхідні поля, таблиці та ін. Система Access може автома-
тично створювати 3 види форм: стовпцеві, стрічкові та таб-
личні.

Створимо форму по таблиці Посада. За допомогою ко-
манди Створити викличемо вікно Майстра форм і укажемо 
по якій таблиці будемо створювати форму (розкрити список 
джерел та знайти назву необхідної таблиці).  

Далі з’явиться діалогове вікно (рис.58), у якому потріб-
но вибрати таблицю Посада і перенести за допомогою кно-
пок >,  >> ті поля таблиці, які будуть входити до форми (мо-
жна вибирати окремі або всі поля).  

 



194

 

Діалог з майстром йде за допомогою кнопки Далі та 
вказівки необхідних користувачу перемикачів. Після воду 
назви форми та натискування кнопки Готово на екрані 
з’являється вікно Форми. Для огляду вікна форми потрібно 
виділити назву форми і натиснути кнопку Відкрити.

Вибір 
таблиці-
джерела 
полів 

Поля 
таблиці

Кнопки 
перено-
су полів

Поля 
фор-
ми 

Рис.58

На запись Номер На запись На останню Нова 
назад записи вперед запись запись 

Рис.59

поля для 
введення 
та виве-
дення 
даних 

Пе-
рехід 
на 

першу 
за-
пись
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У формі є поля, куди потрібно вводити відповідні данні.
Внизу форми є поле номеру записи та кнопки для переходу 
від однієї записи до іншої (рис.59 Для введення нової записи 
потрібно скористатись кнопкою нової записи. Тоді форма бу-
де готова для введення нових даних.

Для пошуку даних у формі використовують кнопку по-
шуку на панелі інструментів. У діалоговому вікні вводяться 
необхідні дані і параметри. Для зміни структури форми вико-
ристовують кнопку Конструктор на вкладці Форми.

Access дозволяє створювати підлеглі форми. Для цього з
таблиць до форми переносять всі поля, крім полів зв’язку да-
них. Наприклад, переносять з таблиці Співробітники всі по-
ля, крім Код відділу1, Код посади1, з таблиці Відділ – тільки 
поле Відділ та з таблиці Посада – поля Посада та Ставка. У
вікні Майстра підстановок треба включити перемикач Під-
леглі форми (подчиненные формы) і вибрати тип поля зв’язку 
даних, наприклад поле Посада. Після вибору стилю оформ-
лення слід ввести назву головної форми і підлеглої, натисну-
ти кнопку Готово.

Форма у режимі конструктора

Панель інструментів 
Рис.60
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Форму можна редагувати у режимі Конструктор. За 
допомогою команди Вид/Панель елементів або кнопки 
на панелі інструментів можна викликати на екран панель 
інструментів Панель елементів, на якій вміщуються різні 
кнопки для створення елементів управління (рис.60

Запити (запросы). Запити призначені для відбору потрі-
бних даних з одної або декількох таблиць на основі деяких 
критеріїв. Завдяки їм з БД в будь-який момент можна отри-
мати потрібні дані. Результатом запиту є набір записів, зібра-
них в таблицю.

Одним з найпростіших запитів є простий запит, що до-
зволяє із зв’язаних таблиць бази даних отримати нову табли-
цю, в яку включені окремі поля різних таблиць. Розглянемо 
процес створення простого запиту на прикладі відбору даних 
з таблиць Співробітники та Посада.

Алгоритм створення простого запиту:
1. Перейти на вкладку Запросы (запити). Натиснути кнопку 

Створити.
2. У діалоговому вікні вибрати пункт Простий запит.
3. На екрані з’явиться діалогове вікно, в якому слід вказати 

назву таблиці і назву полів цієї таблиці, які переносяться 
у запит. У списку Таблиці/Запити вибрати спочатку таб-
лицю Співробітники, з вікна Доступні поля перенести 
Прізвище та Ім’я у вікно Вибрані поля.

4. Аналогічно зробити вибір полів з таблиці Посада. У вікні 
Таблиці/Запити вибрати таблицю Посада, з вікна Досту-
пні поля перенести Посада у вікно Вибрані поля. Натис-
нути кнопку Далі.

5. Дайте назву запиту Запит о робітниках. Активізувати 
перемикач у полі Відкриття результату виконання за-
пита. Натиснути кнопку Готово.

6. На екрані з’явиться таблиця.
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Для внесення змін у запит потрібно скористатись кноп-
кою КОНСТРУКТОР. З’явиться вікно побудови запиту 
(рис.61

В цьому режимі можна добавити потрібні поля з таб-
лиць, дані яких вже використовувались у запиті (вибираючи 
у пустому стовпчику назву поля таблиці), а при необхідності 
додати й нові таблиці БД за допомогою кнопки панелі 
інструментів.

Можна для параметрів добавляти сортування по зрос-
танню, по спаданню (рядок Сортування). 

Одним з найуживаніших запитів є запит на вибірку. Та-
кий запит легко створити з простого запиту, вказавши крите-
рії відбору даних. Для цього у рядку Умова відбору оформ-
люється за допомогою логічного виразу умови. Записи БД,
які підходять під цю умову будуть записані у запиті, записи,
які не підходять під умову, будуть ігноруватися.

Табли-
ці, по-
ля яких 
вико-
ристо-
вують-
ся у
запиті

Рядок 
сорту-
вання 
даних

Додавання полів

Рис.61
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Створення логічних виразів відбувається у рядку Усло-
вие отбора (Умова відбору) того поля, для якого створюється 
умова відбору. Для цього використовують знаки <, >, = для 
даних типу Число, Лічильник, Дата, параметри True, False, 
And, Or, порівнюють текстові значення. Для побудови логіч-
них виразів зручно користуватися Будівником виразів, який 
можна визвати кнопкою на панелі інструментів або коман-
дою контекстного меню Побудувати… для Умова відбору.
Вікно Будівника виразів складається з двох частин. Зверху 
знаходиться поле побудови вираження, знизу – елементи ви-
раження (рис.62). 

 

Алгоритм побудови логічного виразу:
1. У першому нижньому списку вказати назву запиту або 

таблиці.

Кнопки 
для ви-
бору 

логічної 
операції

Вибір 
об’єкту 

Вибір 
поля

Рис.62 

Поле для побудови логічного виразу 
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2. У другому списку вибрати назву поля, для якого створю-
ється умова відбору і натиснути кнопку Вставити.

3. Натиснути необхідну кнопку, яка зображує логічний опе-
ратор і ввести необхідне конкретне значення для даного 
поля.

4. Натиснути кнопку ОК.

Наприклад: доповнимо створений простий Запит о ро-
бітниках умовою відбору для поля Посада. Нас цікавлять 
прізвища робітників, які працюють методистами. Для цього 
у рядку Умова відбору для поля Посада побудуємо логічний 
вираз: [Посада]=методист.

Отчеты (Звіти). Звіти використовують для відобра-
ження результативних даних з таблиць і запитів у зручному 
для огляду виді. Звіти створюються в тих випадках, коли по-
трібно наглядно представити на екрані або папері інформа-
цію, яка є в базі даних.

Створимо звіт, який виведе всі відділи та посади, які є в
цих відділах.

1. Для створення звіту потрібно на вкладці Звіти натиснути 
кнопку Створити. Вибрати пункт Майстер звітів. В спи-
ску джерела даних вказати таблицю Відділ. Натиснути 
кнопку ОК.

2. Вибрати таблицю Відділ і всі її поля перенести в колонку 
вибраних полів. Вибрати таблицю Посада і перенести по-
ле Посада. Натиснути кнопку Далі.

3. Вибрати тип звіту. Натиснути кнопку Далі.
4. Вказати сортування по полю Відділ. Натиснути кнопку 

Далі.
5. Вибрати стиль звіту. Натиснути кнопку Далі.
6. Ввести назву звіту: Звіт по відділам. Натиснути кнопку 

Готово.
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Для огляду звіту потрібно виділити назву звіту і
натиснути кнопку ОТКРЫТЬ.

За допомогою кнопки КОНСТРУКТОР можна змінити 
структуру звіту. Побудова нового звіту за допомогою конс-
труктора робиться аналогічно побудові форми.

Завдання.

1. Створіть просту форму для таблиці Посада.

2. Створіть форму для таблиці Співробітники. Введіть за 
допомогою форми 2-3 записи.

3. За допомогою пошуку знайдіть всіх співробітників, які 
працюють методистами. Після закінчення роботи закрий-
те форму.

4. Створіть підлеглу форму до таблиці Співробітники, яка 
буде використовувати дані двох інших таблиць.

5. У режимі Конструктора внесіть зміни до підлеглої фор-
ми.

6. Побудувати простий запит, в якому треба вивести поля 
Прізвище, Ім’я, Відділ, Посада, Ставка. Додати сорту-
вання по зростанню для поля Прізвище.

7. На основі простого запиту побудувати запити на вибірку:

− відібрати тільки тих робітників, які працюють у тех-
нічному відділі;

− відібрати тільки тих робітників, які працюють у ко-
мерційному відділі та отримують заробітну плату 
більш ніж 300гр.

8. За допомогою звіту надрукувати дані о робітниках: Прі-
звище, Відділ, Посада, Домашня адреса.
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Тести.

1. З якою метою використовують Форми?

2. Які форми у системі Access можуть бути створені автома-

тично?

3. Яка методика створення форм за допомогою Майстра 

форм?

4. Як відбувається редагування створеної форми?

5. Що таке підлегла форма? Як її створити та використову-

вати?

6. Що собою уявляють запити і для чого їх використовують?

7. Які види запитів вам відомі і чим вони відрізняються 

один від одного?

8. У чому суть роботи майстра Простий запит?

9. Як створюються запити на вибірку?

10. У чому суть роботи будівника виразів?

11. З якою метою використовують звіти?

12. Як відбувається редагування звітів?
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Розділ 3. Комп’ютерні мережі.

Комп'ютерна мережа — це (як мінімум) два комп'ю-
тера, що обмінюються повідомленнями.

Мережі бувають локальними або глобальними. Лока-
льні мережі (LAN — Local Area Network) об'єднують ком-
п'ютери, які знаходяться недалеко один від одного, напри-
клад, в сусідніх кімнатах. Інколи комп'ютери локальної ме-
режі можуть знаходитися на відстані декількох кілометрів.

Комп'ютери глобальної мережі (WAN — Wide Area 
Network) можуть знаходитися в різних містах і країнах. При 
цьому комп'ютери, які об’єднані у одну мережу, різноманіт-
них типів і з різноманітним програмним забезпеченням.

Топологія мереж — це її геометрична форма (розта-
шування комп'ютерів по відношенню друг до друга). Існу-
ють три основні топології: «зірка», «кільце» і «шина». 
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Тема 20. Глобальна комп'ютерна мережа INTERNET і її 
можливості.

Мета: Поняття комп'ютерної мережі. Топологія ме-
реж. Поняття WEB - сторінок. Провайдери. Пошук інфор-
мації в мережі. Телеконференції. Електронна пошта. Розви-
ток мережі Internet. 

 

Можливості Internet: електронна пошта, доступ до 
необмеженого обсягу різноманітної інформації, пошукові 
системи, новини Usenet, спеціальні канали для приватних і
групових дискусій і розмов в режимі реального часу, розва-
ги і ігри, телефонія, музика і відео.

Для взаємодії між собою програми в Інтернеті вико-
ристають протоколи. Протокол - це набір правил і угод, що
використаються при передачі даних або комунікаціях. Для 
маршрутизації даних в мережі використовуються таблиці 
маршрутизації. Вони схожі на бази даних. В них описується 
місцезнаходження можливих одержувачів пакетів.

Клієнти і сервери.
Модель “клієнт-сервер” припускає, що взаємодії між 

комп’ютерами, які знаходяться у мережі, є двостороннім з
нерівноправними сторонами. Клієнт запрошує інформацію 
або послугу, а сервер надає її, тобто відповідає на запит.
Програма, яка запрошує називається клієнтом, а що відпові-
дає - сервером.

Адреси і імена.
Адреса комп'ютера в Інтернеті представляється 32-

бітним числом. Але адресу Інтернету можна зобразити та-
кож в двійковій, десятковій і шістнадцятирічній система чи-
слення.

Система імен доменів дозволяє звертатися до мере-
жевих комп'ютерів не тільки по їх IP-адресам, але і по інди-
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відуальним іменам. Тобто замість того, щоб зв'язуватися з
комп'ютером по IP-адресу 195.242.10.33, ви називаєте його 
ім'я, наприклад server.piter-press.ru. Оскільки задача присво-
єння та розподілу адрес між комп’ютерами не може бути 
вирішена силами однієї організації, була розроблена ієрар-
хічна система імен доменів Інтернет. Кожну частину імені 
можна назвати міткою, між якими ставиться крапка. Ім'я
www.piter-press.ru складається з трьох міток: www, piter-
press і ru. Мітка www означає, що даний комп'ютер є
WWW-сервером. Мітка piter-press вказує організацію, до 
якої належить комп'ютер, — видавництво «Пітер Прес». Мі-
тка ru означає той факт, що даний комп'ютер розміщений в
Росії.

Провайдери. Правом безпосереднього підключення до 
Інтернет володіють спеціальні фірми. Вони називаються 
провайдерами.

Броузерами найчастіше називають програми 
(browser, програма для перегляду Web), по природі своєї це 
програми-клієнти. Броузери взаємодіють з WWW-серверами 
за допомогою спеціального протоколу, призначеного, в пе-
ршу чергу, для передачі гіпертексту. HTTP — Hyper Text 
Transfer Protocol — здійснює передачу гіпертексту. Гіпер-
текст — це немов би розширений текст, що містить поси-
лання на інший текст або документи. На принципі гіпертек-
сту засновані практично всі довідкові системи по комп'юте-
рним програмам.

WEB-сторінки.
В Інтернеті розміщена величезна кількість як платних,

так і безкоштовних баз даних та баз знань, що дає можли-
вість, не відвідуючи бібліотек, знайти свіжу інформацію з
необхідної дисципліни. Велика кількість університетів, ін-
ститутів та інших учбових закладів організовують власні за-
очні курси навчання, розміщують інформацію про свої ін-
ститути, що особливо корисно для студентів. Інтернет пере-
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насичений різноманітного роду дискусіями, прийняти 
участь в яких може кожний, на враховуючи на вчені ступені,
звання або нагороди.

Пошук інформації в Інтернеті.
Аналогом бібліотечних полиць тут є пошукові серве-

ри, а каталожними картками служать посилання на ресурси,
що видаються в якості результатів пошуку на цих серверах.
Вирушивши по отриманим посиланням, можна знайти той 
ресурс або сторінку, на яку це посилання вказує.

Автоматичні пошукові системи є прямою протилеж-
ністю традиційним операціям пошуку інформації:
− оперативність;
− висока швидкість роботи;
− широке охоплення матеріалів;
− але поряд з великим обсягом значимої інформації можна 

отримати посилання на джерела з високим ступенем 
«даремності» одержуваної інформації.

Пошукові сервери. Найбільш часто при пошуку в
Мережі звертаються до наступних серверів:

AltaVista корпорації Digital 
Equipment 

http://www.altavista.com 

Yahoo! http://www.yahoo.com
HotBot http://www.hotbot.com
Snap http://www.snap.com

Існують російськомовні пошукові служби:

Rambler http://www.rambler.ru
Яndex http://www.yandex.ru
Ay! http://www.ay.ru
List http://www.list.ru
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Існують україномовні пошукові служби:

Мета http://www.meta.kharkiv.net 
Sesna http://www.uazone.net/sesna/

Пошук спеціальної інформації 

Два широко відомих сервера присвячені збору і пошуку 
саме персональної інформації про користувачів Мережі.
Програмне забезпечення, що знаходиться на даних серверах,
дозволяє шукати людину по імені, прізвищу, по-батькові,
адресі електронної пошти, а також країні і місту, в якому він 
живе.

Fourll   www.fourl1.corn.
WhoWhere?   www.whowhere.corn

Електронна пошта.
Електронну пошту часто називається e-mail (від англ.

electronic mail). У ролі поштових відділень виступають спе-
ціально призначені для цієї мети комп'ютери — поштові 
сервери. Електронна пошта переміщується по Інтернету 
практично миттєво.

В повідомленні електронної пошти вказуються адре-
си відправника і одержувача точно так, як і в звичайному 
листі. Адреса електронної пошти записується в
наступному вигляді:
ім’я_одержувача@ім’я_піддомена.ім’я_домена.

Адреса складається з декількох частин, кожна з яких 
має певне значення. Знання структури адреси електронної 
пошти допоможе не тільки приблизно визначити місцезна-
ходження кореспондента, але й перевірити правильність на-
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писання адреси.
Ім’я одержувача — ім'я користувача, під яким він за-

реєстрований на поштовому серверу.
Для поштового майстра виділені зарезервовані імена.

@ — символ, що відділяє ім'я користувача від іншої частини 
адреси.

Піддомен — ім'я комп'ютера, на якому зберігається 
пошта адресата.

Під доменом може виступати назва організації, в якій 
людина працює.

Outlook Express — одна з найбільш зручних програм для 
роботи з електронною поштою, вона тісно інтегрована з опе-
раційною системою Windows і є русіфіцированою програ-
мою. Листи, що надійшли зберігаються у папці Входящие,

Рис. 63
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листи, які слід відправити – у папці Исходящие, у папці От-
правленные –відправлена кореспонденція. Основні дії по ро-
боті з електронною поштою виконуються за допомогою кно-
пок панелей інструментів або горизонтального меню.

Створення повідомлення.
1. Натиснути на кнопку Створити повідомлення.

Відкривається додаткове вікно.
2. В полі введення Кому слід вказати адресу корес-

пондента.
3. В полі Копія — адреса інших одержувачів (якщо 

такі передбачені). 
4. В полі Тема повідомлення — предмет даного по-

слання, що висловлює його суттєвість.
5. Приступати до укладання самого тексту листа.
6. До листа можна приєднати файл будь-якого фор-

мату, для цього слід вибрати команду Встав-

Рис. 64
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ка\Файл, знайти потрібний документ, виділити 
його, натиснути на кнопку Вложить, після цього 
у тексті листа з’явиться піктограма документа,
який був вложений.

В будь-який момент в процесі підготовки листа мож-
на скористатися зручним додатковим засобом — адресною 
книгою (команда Сервіс\Адресна книга), куди заносяться всі 
ваші постійні кореспонденти.

Для того щоб внести в книгу відомості про кореспонден-
та, необхідно після виклику вікна адресної книги, вибрати 
команду Створити адресу. Адресна книга дозволяє не тільки 
вводити відомості про окремі адресатів, але і організовувати 
їх в групи. При цьому для того, щоб відправити повідом-
лення водночас всім кореспондентам однієї групи, достат-
ньо при підготовці повідомлення натиснути кнопку Задати 
одержувачів і вибрати назву групи. Для того щоб внести 

Рис. 65
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одержувачів в групу, достатньо у вікні Адресної книги на 
панелі інструментів або в горизонтальному меню вибрати 
команду Створити групу.

Телеконференції 
Новини — це одне з найстаріших в історії Інтернету 

засобів комунікації між групами людей, що цікавляться од-
ним певним питанням. Новини Usenet (від англ. user's 
network - мережа користувачів) були розроблені трьома 
американськими студентами в 1979 році. Usenet служила в
той час для розповсюдження інформації і новин з питання 
програмування.

Відеоконференції.
В мережі існують спеціальні додатки, призначені для 

ведення відеоконференцій. Сфера застосування програм від-
еозв’язку і відеоконференцій дуже широка. За їхньою допо-
могою можна не тільки чути, але і бачити співрозмовника.
Якщо програма передбачає одночасну роботу декількох ко-
ристувачів - на екрані монітору виникають декілька вікон,
які передаються зображення учасників, що дає можливість 
групового обговорення будь-якого питання і створення вір-
туального клубу.
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Завдання.

Пошук інформації по ключовому слову.

1. відкрити програму: Пуск\Програми\Internet Explorer. 
2. У полі Адреса ввести адрес однієї з пошукової систем,

наприклад, http://altavista.com/.
3. Після завантаження сторінці, у полі введення ключового 

слова слід ввести – philology (філологія) – натиснути 
кнопку Search (знайти): 

4. по черзі завантажуйте інформаційні сторінки, використо-
вуючи посилання, які з’явилися по даному ключовому 
слові;

5. для повернення назад слід використовувати кнопку панелі 
інструментів Назад;

6. Після перегляду інформації по декільком посиланням та 
повернення на головну сторінку, у полі введення ключо-
вого слова слід ввести декілька ключових слів, що
пов’язані змістовно, наприклад, Russian philology  – на-
тиснути кнопку Search.

7. Порівняйте результати пошуку.
8. У папці Избранное слід зберегти інформацію про Web-

сторінки, що містять цікаву інформацію стосовно даного 
ключового слова (команда – добавить в Избранное). 
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Відправка та отримання повідомлення 
електронної пошти.

1. Завантажити програму Outlook Express. На панелі Папки 
відкрити папку Входящие.

2. На панелі інструментів вибрати кнопку – Создать сооб-
щение, занести інформацію в дане діалогове вікно згідно 
наступної таблиці:

Кому: вказати електронну 
адресу студента, який пра-
цює на сусідньому 
комп’ютері або свій елек-
тронний адрес.

Тема: Вірус!

Вікно повідомлення: Попередження про 
вірус1

Слід пам’ятати про 
негативні дії програм, що
заражені вірусами.

3. Натиснути кнопку Отправить.
4. Після декількох секунд можна натиснути кнопку на па-

нелі інструментів Доставить почту.
5. У списку повідомлень, що надійшли Вам, слід знайти 

лист від студентів, які працюють за сусідніми 
комп’ютерами та познайомитися з його змістом (двічі 
слід натиснути на піктограмі листа). 

6. Закрити вікно повідомлень.
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Використання адресної книги.

1. Завантажити програму Outlook Express. На панелі 
відкрити Адресну книгу.

2. Створити вручну запис в Адресній книзі для свого адреса 
електронної пошти за допомогою команди Контак-
ты\Создать контакт.

3. На вкладці Имя слід ввести своє прізвище. Вказати адрес 
електронної пошти і натиснути кнопку Добавить.

4. За власним бажанням можна заповнити вкладки Домаши-
не, Служебные, Личные. Натиснути ОК.

5. Перевірити появу нових даних в Адресній книзі (на панелі 
Контакти з’явився новий значок). 

6. На панелі Папки відкрити папку Входящие. Знайти 
повідомлення, що надійшло до вас, виділити його і за до-
помогою контекстного меню додати адрес відправника до 
адресної книги. Перевірити появу нових даних в Адресній 
книзі (на панелі Контакти з’явився новий значок). 

7. Створити повідомлення, використовуючи будь-яке ім’я в
адресній книзі. Відправити повідомлення.

Підписка на телеконференцію.

1. Завантажити програму Outlook Express.
2. На панелі Папки актизувати значок сервера новин.
3. Вікно Подписка на группу новостей зявляється автома-

тично аюо за допомогою кнопки Группы новостей на па-
нелі інструментів.

4. У полі введення Отобразить группы новостей слід вве-
сти - comp.os 

5. У списку телеконференцій слід вибрати будь-яку назву,
наприклад:

comp.os.ms-windows.programmer.tools.misc. 
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6. Натиснути кнопку Подписаться. ОК.
7. На панелі Папки натиснути на піктограмі вибраної кон-

ференції. З’явиться блок повідомлень.
8. Можна включити режим групування повідомлень 

(Вид\Текущее представление\Сгруппировать сообщения 
по теме обсуждения.)

9. Відкрити окреме повідомлення у вікні (двічі натиснути). 
Закрийте вікно повідомлення.

10. За допомогою команди Сервис\Следующие 10 заголовков 
можна завантажити наступні повідомлення.

Тести.

1. Дати поняття комп'ютерної мережі.

2. Чим відрізняється локальна комп’ютерна мережа від 
глобальної.

3. Які види топології мереж вам відомі?

4. Що таке WEB - сторінки.

5. Як можна поводити пошук інформації в мережі.

6. Можливості мережі Internet. 
7. Як можна відправити повідомлення та отримати його?

8. Як користуватися адресною книгою?

9. Як можна підписатися на телеконференцію?

10.  Як утворюються адреси комп’ютерів, які підключа-
ються до мережі Internet. 
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