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ВСТУП 

 

Метою виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології МРЕВ» є засвоєння сучасних засобів інформаційних 

технологій у веденні обліку транспортних засобів, перевірці рівня  підготовки 

водіїв, технологію та методику вводу  й обробки інформації, застосування 

інформаційних технологій для розв’язування завдань реєстрації автомобілів та 

перевірки підготовки водіїв.  

Одним із вагомих інструментів в організації облікової роботи є 

використання сучасних програмних комплексів керування базами даних.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати зміст 

інформаційних потоків у системі МРЕВ, інформаційні характеристики 

основних видів автотранспортних структур, основні характеристики та 

можливості наявних систем автоматизації роботи МРЕВ,  основні засоби та 

методи отримання й обробки інформації на автотранспорті;  основні види 

програмного забезпечення при організації обліку транспорту і водіїв, основні 

методи та прийоми роботи із системами управління базами даних, проблеми 

втілення систем автоматизації в МРЕВ. 

Відповідно до цього студенти повинні вміти приймати рішення про 

можливість застосування певних автоматизованих систем та програм у 

системах реєстрації та обліку, визначати основні заходи для втілення 

автоматизованих систем у роботу МРЕВ; використовуючи відомості щодо 

алгоритмів обміну інформацією в мережах інтегрального обслуговування, за 

допомогою певних методів здійснити розробку алгоритмів процесу обміну 

інформацією з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.  

Практичні заняття дають можливість студентам досить якісно отримати 

навички роботи із програмним комплексом 1С:Підприємство, який забезпечує 

виконання усіх поставлених завдань і досить поширений на вітчизняному 

ринку програмних продуктів та на підприємствах відомства.   
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Практична робота № 1 

Основи конфігурування програми 1С:Підприємство 

Мета роботи: засвоїти основи керування програмою та методи 

використання функцій.  

1 Короткі теоретичні відомості  

1.1 Призначення програми 1С:Підприємство. 1С:Підприємство  

універсальна система автоматизації економічної та організаційної діяльності 

підприємства. Для визначення особливості роботи використовується термін 

«конфігурованість», тобто можливість настроювання системи для розв’язання 

певного класу задач. 

Усю систему 1С:Підприємство можна поділити на дві частини: 

конфігурацію (яка містить логіку роботи прикладного рішення) та платформу 

(яка керує роботою конфігурації).  

1.2 Запуск програми 1С:Підприємство в режимі Конфігуратора.  Програма 

1С:Підприємство має два режими запуску: режим Конфігуратор  призначений 

для створення нових конфігурацій програмістом, та режим1С:Підприємство 

для роботи користувача. Для запуску програми у режимі Конфігуратора 

необхідно виконати у вказаній послідовності таке: Пуск>Програми> 

1С:Підприємство>Конфігуратор. На екрані з’явиться список усіх 

інформаційних баз (конфігурацій), підключених до програми.  

1.3 Створення нової інформаційної бази без конфігурації. На початку 

роботи можна додавати інформаційні бази, які вже містять стандартні 

конфігурації фірми «1С», або створювати власні конфігурації. Для цього 

необхідно: 

 у вікні Запуск 1С:Підприємства натиснути кнопку Додати; 
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 установити перемикач у положення Створення інформаційної бази без 

конфігурації для розробки нової конфігурації або завантаження інформаційної 

бази, що була вивантажена раніше, >Наступна; 

  для запуску Конфігуратора натиснути кнопку Конфігуратор. 

2 Порядок виконання роботи 

Завдання: створити власну інформаційну базу, до конфігурації якої внести 

відомості про розробника та версію програми. Конфігурація буде призначена 

для організації, яка веде облік транспортних засобів, водіїв, внутрішнім обліком 

виконаної роботи та нарахуванням заробітної плати працівникам.  

2.1 Запустіть 1С:Підприємство: 

 Пуск >Програми > 1С:Підприємство 8.1 >Конфігуратор. 

2.2 Додайте до списку баз нову інформаційну базу Прізвище, Група; 

 у вікні Запуск 1С:Підприємства натисніть кнопку Додати; 

 установіть перемикач у положення Створення нової інформаційної бази 

Наступна; 

 установіть перемикач у положення Створення інформаційної бази без 

конфігурації для розробки нової конфігурації або завантаження вивантаженої 

раніше інформаційної бази Наступна; 

 укажіть Найменування інформаційної бази: База, Прізвище, Група; 

 укажіть Каталог інформаційної бази (створіть порожню папку в папці 

Мої документи зі своїм ім’ям і номером групи) та мову і країну.  

2.3 Запустіть Конфігуратор зі своєю інформаційною базою:  

 у вікні Запуск 1С:Підприємства виділіть рядок зі своєю базою; 

 натисніть кнопку Конфігуратор. 

2.4 Запустіть отримане прикладне рішення на виконання: 

 Налагодження>Розпочати налагодження; 

 зверніть увагу на заголовок вікна за різних режимів запуску. 

2.5 Поверніться до режиму Конфігуратор. 

2.6 У Конфігураторі відкрийте Конфігурацію (дерево Конфігурації): 
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 Конфігурація> Відкрити конфігурацію; 

 у лівій частині вікна з’явиться вікно дерева метаданих Конфігурації. 

2.7 Відкрийте вікно Властивостей конфігурації (аналогічне вікно влас-

тивостей можна відкрити для будь-якого об’єкта конфігурації): 

 у вікні Конфігурація, у контекстному меню елемента Конфігурація, 

виберіть команду властивості; 

 у правій частині вікна відкриється вікно Властивості конфігурації. 

2.8 У панелі властивостей укажіть для Конфігурації таке: 

 Синонім: облік сільськогосподарської продукції (назва конфігурації, яка 

буде відображатися користувачеві); 

 Логотип: logo.jpg (зображення, яке знаходитиметься у вікні довідки до 

конфігурації); 

 Заставка: screen.png (зображення, яке відображається під час заван-

таження програми).   

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у наданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

 4 Контрольні питання 

1. Що означає термін «конфігурованість»? 

2. Які режими запуску 1С:Підприємства існують і для чого вони 

призначені? 

3. Що таке конфігурація та інформаційна база? 

4. Які значення необхідно вказати під час створення інформаційної бази? 

5. Які властивості конфігурації підлягають зміні та на що вони 

впливають? 

6. Що вказується у панелі властивостей для конфігурації? 

7. У чому полягає призначення програми 1С:Підприємство? 

8. Як указати каталог нової інформаційної бази? 

Література:[1, с. 128149; 2, с. 389394]. 
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Практична робота № 2 

Довідники програми 1С:Підприємства 

Мета роботи: засвоїти роботу з довідниками та їх властивостями. 

1 Короткі теоретичні відомості  

1.1 Призначення об’єктів Конфігурації. Під час розробки прикладного 

рішення розробник оперує метаданими даних, або об’єктами конфігурації. 

Додаючи до структури прикладного рішення черговий об’єкт, розробник додає 

опис того, які реквізити та властивості міститиме об’єкт конфігурації та як він 

буде взаємодіяти з іншими даними, що містяться в інформаційній базі.  

Довідник є прикладним об’єктом конфігурації та призначений для 

зберігання списку однорідних об’єктів (товарів, співробітників, назв книг, 

авторів та ін.). Кожен елемент довідника містить реквізити (набір 

властивостей), при цьому два реквізити є обов’язковими і створюються вони 

автоматично, це Код і Найменування.  

1.2 Інтерфейс Конфігуратора. Після запуску Конфігуратора необхідно 

відкрити дерево конфігурації, яке містить усі прикладні об’єкти, з якими 

доведеться зіткнутися у процесі роботи: Конфігурація>Відкрити 

конфігурацію. Панель Конфігурація звичайно розташовується у лівій частині 

вікна програми  і являє собою дерево об’єктів конфігурації. Керувати об’єктами 

можна через контекстне меню і через панель інструментів.  

Панель Властивості розташовується у правій частині екрана і містить 

перелік властивостей активних елементів, згрупованих за розділами: основні 

дані, представлення, довідкова інформація і дія.  

1.3 Створення об’єктів конфігурації. Для того, щоб створити об’єкт 

конфігурації, необхідно виділити тип групи, до якої буде доданий об’єкт 

(наприклад, групу довідники), і на панелі інструментів вікна Конфігурація (або 

у контекстному меню) вибрати команду Додати. Після чого система відкриє 

вікно редагування об’єкта конфігурації. 
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Такий спосіб створений спеціально для складних об’єктів конфігурації 

та дозволяє шляхом виконання послідовних дій швидко створювати прикладні 

об’єкти. Для того щоб дотримуватися правильної послідовності дій, у нижній 

частині вікна є кнопки Наступна і Попередня. Кнопка Наступна дозволяє 

задавати властивості об’єкта у потрібній послідовності. 

Властивості для будь-якого прикладного об’єкта також можна задати у 

правій частині екрана. Розглянемо задання властивостей об’єкта на прикладі 

об’єкта Конфігурація. Подивитися властивості, задані у конфігурації, у роботі 

можна, запустивши конфігурацію на настроювання: 

Настроювання>Розпочати настроювання і викликати, знаходячись у режимі 

1С:Підприємство команду Довідка > Про програму. 

1.4 Довідники. Об’єкти прикладного рішення Довідник дозволяють 

зберігати в інформаційній базі дані, що мають однакову структуру й обліковий 

характер. Це може бути, наприклад, список співробітників, перелік товарів, 

список постачальників або покупців. Для настроювання окремого довідника 

потрібно виконати подвійний клік на його імені у вікні Конфігурації. Кожний 

елемент довідника характеризується Кодом і Найменуванням.  

Крім коду й найменування, кожний елемент довідника, зазвичай містить 

деяку додаткову інформацію, яка докладно описує цей елемент. Наприклад, для 

товару це може бути інформація про артикул, номер державної митної 

декларації, країни походження та ін. Наприклад, для кожного співробітника у 

довіднику Співробітники це може бути інформація про склад родини, трудову 

діяльність та ін.  

Довідники можуть підтримувати ієрархічне розташування елементів. 

Окрім того, групи довідника можуть містити у собі й інші групи, створюючи 

тим самим багаторівневу ієрархічну структуру (вкладка Ієрархія). 

Довідники допускають також створення наперед визначених елементів, 

які існують у довіднику завжди, незалежно від дій користувача (вкладка Інше).  
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2 Порядок виконання роботи 

2.1 Запустіть програму 1С:Підприємство для конфігурації, що розробля-

ється, і подивіться на зміни, внесені у вікні властивостей Конфігурації: 

 Настроювання> Розпочати настроювання; 

 на питання, чи необхідно відновити конфігурацію, відповідайте Так; 

 Довідка > Про програму та знайдіть інформацію, указану у 

Конфігураторі. 

2.2 Переконатися, що у конфігурації не створено жодного довідника: 

 Операції > Довідник. 

2.3 Закрийте 1С:Підприємство. Конфігуратор не закривайте. 

2.4 Створіть у Конфігураторі довідник Склади, який міститиме перелік 

місць зберігання для організації: 

 у вікні дерева метаданих Конфігурації (якщо воно закрите, необхідно 

виконати команду Конфігурація > Вікно конфігурації) виділіть елемент 

конфігурації Довідники; 

 натисніть на панелі інструментів або в контекстному меню кнопку 

Додати; 

 укажіть ім’я та синонім довідника: Склади. 

2.5 Задайте властивості довідника Склади (довідник міститиме на-

йменування місць зберігання товарів): 

Вкладка Основні: Ім’я: Склади; Синонім; Склади (створюється автоматично 

на підставі імені); Вкладка Ієрархія: Ієрархічний довідник (означає, що у 

цьому довіднику не можна буде створювати групи); 

Вкладка Дані: Довжина коду: 3; Тип коду: рядок Довжина найменування: 50 та 

вкладка Нумерація: Автонумерація 0 та вкладка Форми: Редагування: У 

списку. 

2.6 Запустіть настроювання (див. завдання 4). При запуску прийміть 

зміни у структурі інформації конфігурації. 

2.7 Переконайтесь, що довідник Склади створений: 
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  знаходячись у 1С:Підприємстві: Операції>Довідник. 

 вибір об’єкта: Довідник > Склади > ОК. 

2.8 Створений довідник не містить жодного складу. Використовуючи 

командну панель, додайте до довідника два склади: cклад оптовий та склад 

роздрібний. Зверніть увагу, що нумерація складів здійснюється автоматично. 

2.9  Поверніться у конфігуратор та додайте новий довідник валюти. 

2.10 Окрім номера та найменування у довіднику мають міститися повне 

найменування та коментар (приналежність валюти країні). Для цього додайте 

до довідника ще два реквізити: Повна назва та Коментар.  Зверніть увагу, що 

ім’я реквізиту пишеться разом (далі використовуватиметься у програмуванні), а 

синонім  окремо (це текст, який буде бачити користувач). Довжину рядка слід 

вибрати, виходячи зі змісту збережених у реквізиті значень (близько 20 

символів для назви валюти). 

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у наданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

 4 Контрольні питання 

1. Як відбувається створення об’єктів конфігурації? 

2. Для чого призначено налагодження конфігурації? 

3. Як додати до конфігурації новий довідник? 

4. Що таке реквізити довідника? 

5. Які типи даних використовуються для реквізитів довідника? 

6. Що таке ієрархічний довідник? 

7. Для чого використовуються наперед визначені елементи довідника? 

Література:[1, с. 245258; 2, с. 127128;]. 
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Практична робота № 3 

Константи і  Переліки програми 

Мета роботи: визначити переліки та довідники з їх властивостями.  

1 Короткі теоретичні відомості  

1.1 Константи. Об’єкти прикладного розв’язання константи дозволяють 

зберігати в інформаційній базі дані, які не змінюються у часі або змінюються 

дуже рідко. Кожна константа дозволяє зберігати одне значення. 

Створюються константи в гільці дерева метаданих так само, як і 

довідники, але для кожної константи треба вказати лише назву і тип даних. Для 

того щоб користувач міг переглядати й змінювати значення констант, система 

автоматично генерує форму констант. Доступ до цієї форми користувач у 

режимі 1С:Підприємство зможе отримати через меню Операції Константи. 

1.2 Робота з константами з вбудованої мови. Для того щоб звернутися до 

значень констант, необхідно скористатися властивістю глобального контексту 

Константи. Тип даних цієї властивості – Константи і Менеджер, який є, по суті 

справи, колекцією значень. Звернутися до конкретної константи можна, 

записавши такий вираз: Константи >Ім’я. Об’єкт типу Константа>Менеджер 

має два методи:Отримати (Значення);Установити (Значення).  

Ці методи дозволяють одержати й записати значення константи. Ви-

користовувати ці методи можна з будь-яких модулів. 

Якщо необхідно виконати дії з константами з кожним запуском системи, 

то програмний код слід записати у модуль прикладного рішення, у тілі 

процедури на початку роботи: 

 перейти у Конфігуратор; 

 у дереві Конфігурації у контекстному меню Конфігурації слід вибрати 

Відкрити модуль прикладного рішення; 

 написати програмний код у тілі процедури  дії, описані у цій 

процедурі, виконуватимуться щоразу із запуском системи. 
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1.3 Переліки. Об’єкти прикладного рішення Переліки дозволяють 

зберігати в інформаційній базі набори значень, які не змінюються у процесі 

роботи прикладного рішення. Наприклад, це може бути перерахування 

можливих значень статі: жіноча або чоловіча, значень номенклатури: товар або 

послуга та ін. У прикладному рішенні може бути створена довільна кількість 

переліків. 

Для того щоб користувач міг переглядати дані, що містяться у переліку, 

система підтримує дві форми надання перерахування: форма списку та форма 

вибору. Форма списку призначена для перегляду значень перерахування, а 

форма вибору надає значення перерахування у вигляді, зручному для вибору 

одного з них. Система може автоматично генерувати ці форми; поряд із цим 

розроблювач має можливість створити власні форми, які система буде 

використовувати замість форм за замовчанням. 

Для того щоб звернутися до переліку з вбудованої мови, слід ви-

користовувати таку конструкцію: Переліки>Значення>Назва. На відміну від 

констант, значення переліків доступні тільки для читання й не доступні для 

запису. 

2 Порядок виконання роботи 

Завдання: створити довідники посад та співробітників, створити переліки 

статі та типів номенклатури, створити константи, які зберігатимуть прізвища 

директора та бухгалтера (з довідників), назву організації, значення валюти та 

одиниці виміру, які надалі використовуватимуться у конфігурації. Написати 

обробники подій для заповнення обов’язкових реквізитів довідника. 

2.1 Запустіть Конфігуратор зі своєю базою. 

2.2 Завантажте файл попередньо виконаної лабораторної роботи та 

виконайте у конфігураторі команду Адміністрування>Завантажити 

інформаційну базу та виберіть збережений файл. 

2.3 Змініть у конфігурації номер версії на 1.02. 
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2.4 Додайте у конфігурацію довідник Посади. Заповніть його у режимі 

1С:Підприємство посадою бухгалтера, директора. 

2.5 Додайте до конфігурації довідник Співробітники. Щодо кожного 

співробітника слід зберігати Прізвище, Ім’я, Побатькові, посаду (з відповідного 

довідника), Дату народження і табличну частину з попередніми місцями роботи 

(приклад отриманої форми елемента довідника). 

2.6 Додайте двох співробітників  директора з вашими даними та бухга-

лтера з даними вашого товариша. 

2.7 Додайте до конфігурації константи, відповідні прізвищам директора 

та бухгалтера: у дереві Конфігурації вибрати гілку Константи у 

контекстному меню вибрати команду ДодатиІм'я: Прізвище Директора  

Тип: Довідник>Посилання>Співробітники. 

Аналогічно додайте константу Прізвище Бухгалтера. 

2.8 Запустіть конфігурацію на настроювання. У режимі 1С:Підприємство 

задайте значення цих констант: Операції>Константи. Заповніть значення 

констант. Зверніть увагу, що платформа 1С: Підприємства сама створила форму 

констант за замовчанням. 

2.9  Додайте до конфігурації Перелік Стать зі значеннями Чоловіча та 

Жіноча.  

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

4 Контрольні питання 

1. Для чого призначено настроювання конфігурації? 

2. Як додати до конфігурації новий довідник? 

3. Які є реквізити довідника? 

4. Як створити форму констант? 

5. Як додають переліки до конфігурації? 

Література:[1, с. 321328; 2, с.567581; 3, с. 9198; 4, с. 5557]. 
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Практична робота № 4 

Елементи керування підприємством у програмі  

Мета роботи: дослідити елементи керування програмою.  

1 Короткі теоретичні відомості  

Процес керування підприємством складається з окремих керуючих 

циклів, кожен з яких можна розділити на низку самостійних операцій. Цими 

операціями, як відомо, є збір і передача інформації про об’єкт керування, її 

обробка й аналіз, вироблення на підгрунті цього аналізу керуючого рішення, 

передача рішення на об’єкт керування і його реалізація цим об’єктом, 

порівняння отриманих унаслідок реалізації рішення показників з їх 

планованими величинами. 

Підґрунтям усіх управлінських процедур є інформація та процес обміну 

цією інформацією. Основний закон керування  на кожне підприємство як на 

відкриту систему впливає внутрішнє та зовнішнє середовище, які справляють 

різноманітний вплив, як закономірно повторюваний, так і випадковий. Щоб 

утримати свою цілісність та здатність до функціонування, система керування 

підприємства має відповідати на кожний такий вплив відповідною протидією і 

саме у відповідний час. Процес керування має мати такі особливості, як 

неперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, відносна змінність 

та сталість. 

2 Порядок виконання роботи 

2.1 Запустіть Конфігуратор зі своєю базою. 

2.2 Завантажте файл попередньо виконаної лабораторної роботи та 

здійсніть у конфігураторі команду Адміністрування>Завантажити 

інформаційну базу та виберіть попередньо збережений файл.  

2.3 Змініть у конфігурації номер версії. 

2.4 Додайте до конфігурації константи для розрахунку заробітної плати: 

Мінімальна заробітна плата і Вік виходу на пенсію для жінки та Вік виходу 

на пенсію для чоловіків. 
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2.5 Розмістіть їх на формі констант на сторінці  Заробітна плата. 

2.6 Запустіть конфігурацію і заповніть значення констант. 

2.7 Додайте до конфігурації переліку Вид Робітника і заповніть його 

значеннями: Адміністрація, Робітник та Обслуговуючий персонал. 

2.8 До довідника Співробітники додайте новий реквізит: Вид Робітника 

та табличну частину, яка міститиме відомості про склад родини: Прізвище, 

Ім’я, Побатькові, Дата народження, Ким доводиться. 

2.9 Додайте до форми елемента довідника Співробітники нову вкладку 

Склад родини і розмістіть на ній табличну частину зі складом родини. Запус-

тіть 1С:Підприємство на настроювання та заповніть два елементи довідника 

Співробітники складом родини. 

2.10 Для обліку заробітної плати додайте два довідники, що міститимуть 

назви Нарахувань у організації (премія, заробітна плата, відпустка та ін.) та 

назви Утримань (до пенсійного фонду, соц. страху та ін.). 

2.11 Запустіть конфігурацію на настроювання та заповніть значення цих 

довідників двома-трьома значеннями. 

2.12 Додайте довідник Іноземні мови з переліком мов, які знають 

працівники організації. Додайте до довідника наперед визначені три мови: 

українську, російську та англійську. Запустіть конфігурацію на настроювання. 

Додайте до довідника 3-4 додаткові мови. 

2.13 Додайте до конфігурації перелік рівня володіння мовою зі 

значеннями: Високий, Достатній, Низький. 

2.14 До довідника Співробітники додайте відомості про те, який рівень 

володіння мовою у кожного співробітника (зверніть увагу, що один співробі-

тник може знати декілька мов). 

2.15 Напишіть обробку, яка збільшувала б значення мінімальної за-

робітної плати на 50 копійок щоразу, коли виконуватимуть запуск програми. 

2.16 Додайте до форми елемента довідника Співробітники таку обробку, 

щоб вона перевіряла день народження співробітника. У разі, якщо спів-
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робітнику не виповнилося 16 років на момент уведення даних, виводила по-

відомлення і не давала зберегти дані щодо співробітника. 

2.17 До довідника Посади додайте реквізит, який міститиме Ставку за-

робітної плати для кожної професії. 

2.18  Додайте обробку, яка б під час створення нової професії встановлю-

вала б значення ставки у значення, яке дорівнювало б значенню константи 

Мінімальна заробітна плата. 

2.19 На формі елемента довідника Професії поле введення Ставка 

позначте як обов’язкове і перевіряйте значення цього поля під час збереження 

інформації. Якщо ставка буде меншою за Мінімальну заробітну плату, необ-

хідно виводити повідомлення. 

2.20 Зробіть довідник посади ієрархічним так, щоб верхівками ієрархії 

були не групи, а елементи довідника. Обмежте ієрархію трьома рівнями. 

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у наданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

4 Контрольні питання 

1. Що таке константа у програмі? 

2.  Як додають константи до конфігурації? 

3. Як створити форму констант? 

4. Що таке перелік у програмі? 

5. Як додають перелік до конфігурації? 

6. Які існують форми для довідника? 

7. Як додати до форми реквізити, які були створені після форми? 

8. Як позначити на формі поля, обов’язкові для заповнення? 

9. Для чого існують обробники подій? 

10. Як запрограмувати будь-який обробник подій? 

Література:[3, с. 302307; ;4, с.258264]. 
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Практична робота № 5 

Регістри відомостей програми 

Мета роботи:  навчитися додавати до конфігурації регістри відомостей та 

правильно формувати структуру регістрів відомостей.  

1 Короткі теоретичні відомості 

Регістр відомостей дозволяє зберігати в прикладному розв’язання дові-

льні дані в розрізі декількох вимірів. Наприклад, у регістрі відомостей можна 

зберігати курси валют у розрізі валют або ціни підприємства в розрізі номен-

клатури й типу цін. Окрім зберігання інформації регістри відомостей викорис-

товуються для отримання значень на певну дату за обраним розрізом обліку. 

Однією з можливостей регістру відомостей є зберігання даних не тільки в 

розрізі зазначених вимірів, але й у розрізі часу. Розроблювач указує мінімальну 

періодичність, з якою записи будуть заноситися до регістру. 

У цьому випадку до кожного запису регістра буде додаватися поле (вимір) 

Період, що зберігає дату, якою були внесені записи до регістра. Використання 

періодичності регістра відомостей дозволяє не просто зберігати статичні дані, 

але й відслідковувати їх зміну в часі. 

Внесення змін до регістра відомостей може виконуватися як вручну (на 

зразок внесення даних у довідники), так і за допомогою документів. У випадку, 

коли зміни до регістра відомостей вносяться за допомогою документів, до 

кожного запису регістра додається спеціальне поле, у якому зберігається ін-

формація про реєстратор-документ, з яким пов’язаний цей запис. У процесі 

створення прикладного розв’язання розроблювач установлює, який саме режим 

запису буде використовуватися для цього регістра відомостей. 

Використання режиму запису Підпорядкування реєстраторові може 

знадобитися у випадку, коли логіка роботи прикладного розв’язання вимагає 

того, щоб зміни, виконувані в регістрі відомостей, були жорстко пов’язані з 

документами, що фіксують факти господарчої діяльності. Наприклад, зміню-

вати значення курсів валют можуть тільки певні співробітники і кожна така 

зміна має реєструватися документально. У цьому випадку можна вико-
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ристовувати режим Підпорядкований реєстратору, за яким зміна цін може 

бути виконана тільки спеціальним документом. 

Система 1С:Підприємство забезпечує контроль унікальності записів, що 

зберігаються в регістрі відомостей. Отже, у регістрі відомостей не може 

перебувати двох однакових записів. Однаковими вважаються записи, у яких 

збігається ключ запису. Ключ запису формується системою автоматично, на 

підставі значень, що містяться в полях запису, і залежить від виду регістра 

відомостей. У загальному випадку у формуванні ключа запису будуть брати 

участь значення регістратора, періоду й значення вимірів.  

2 Практична частина 

2.1 Запустити Конфігуратор зі своєю базою. 

2.2 Завантажте файл попередньо виконаної лабораторної роботи та 

виконайте у конфігураторі команду Адміністрування>Завантажити 

інформаційну базу та виберіть збережений файл. 

2.3 Змініть у конфігурації номер версії на 1.03. 

2.4 Додайте до довідника Номенклатура реквізит Зображення та 

встановіть йому тип даних Значення. 

2.5 Перейдіть на форму елемента довідника Номенклатура та збільшіть 

розміри форми удвічі. Розмістіть на пустій частині форми Поле картинки 

2.6 Установіть полю картинки властивість 0 гіперпосилання та розмір: 

пропорційно.  

2.7 Запустіть конфігурацію на настроювання та додайте в довіднику 

Номенклатура: Яблука відповідне зображення такого товару. Зверніть увагу, 

що під час зберігання та повторного відкриття елемента Яблуко зображення не 

відображатиметься у формі. 

2.8 Змінити Обробник подій у формі так, щоб зображення відображалось 

на формі. 

2.9 Запустіть конфігурацію на настроювання і перевірте, чи з’являється 

зображення товару в довіднику під час зберігання та повторного відкриття. 

2.10 Додайте до конфігурації новий регістр відомостей курсу валют. 
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2.11Установіть регістру відомостей курсу валют вимір: валюта (з 

довідника Валюти) та ресурс: Курс (який буде зберігати курс з трьома значу-

щими цифрами). 

2.12 Заповніть регістр відомостей значеннями курсів двох валют за 

останні три дні (дозволяється використовувати приблизні значення). Зверніть 

увагу, що неможливо встановити різні курси валют для однієї й тієї же самої ва-

люти в межах одного дня. 

2.13 Створіть регістр відомостей ціни номенклатури, що зберігатиме 

інформацію щодо цін товарів. Для кожної позиції товару треба зберігати зна-

чення кожної із цін. Ціна товару не має змінюватися більш одного разу на день. 

Запустіть конфігурацію в режимі 1С:Підприємство та заповніть регістр 

значеннями цін деяких найменувань номенклатури. 

2.14 Додайте на панель команд кнопку, яка виводитиме на екран першу та 

останню ціни для яблук. Напишіть обробник для цієї кнопки. За допомогою 

Синтаксис-помічника, використовуючи метод використати та відбір за 

значенням, виведіть у вікно повідомлень останній курс долара. 

2.15 Розмістіть на формі елемента довідника співробітники ще одну 

сторінку  фото та розташуйте на ній фото співробітника. 

2.16 Запустіть конфігурацію на настроювання та перевірте, чи 

загружається фото співробітника та чи можна переглянути фото співробітника 

у разі відкриття елемента довідника. 

2.17 Установіть для поля картинки зображення «Фото відсутнє». З 

відкриттям форми перевіряйте, чи задана фотокартка для співробітника. Якщо 

так, то треба відображати фотокартку, а якщо ні  то залишити значення поля 

картинки незмінним. 

2.18 Додайте до конфігурації регістр відомостей для реєстрації подій у 

інформаційній базі, який міститиме інформацію про те, коли і яка дія відбува-

лась у системі. До модуля прикладного рішення (викликається у контекстному 

меню Конфігурації) додайте програмний код, який додаватиме до регістра за-

писи з поточними значеннями часу і видом роботи: кінець або початок роботи. 
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Приклад програмного додавання записів до регістра відомостей наведено у 

теоретичних відомостях. 

2.19 Виконайте два-три запуски прикладного розв’язання та переконайте-

ся у наявності записів у регістрі відомостей. 

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у наданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

4 Контрольні питання 

1. Для чого призначені регістри відомостей? 

2. Що таке документ-регістратор? 

3. Що таке періодичність регістра відомостей? 

4. Чи бувають неперіодичні регістри відомостей? 

5. Які процедури виконуються на початку та в кінці роботи прикладного 

розв’язання? 

6. Де (у якому модулі) знаходяться процедури Система та Завершення? 

7. Як можна звернутися до записів регістру відомостей з мови програ-

мування 1С? 

8. Що являє собою тип даних значення? 

9. Як відобразити на формі дані зі сховища значень? 

10. Які методи забезпечують доступ до елементів регістра відомостей, 

якщо даних на певну дату в регістрі немає? 

Література:[3, с.406407; 4,  

с.498502]. 
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Практична робота № 6 

Журнали документів і табличні поля 

Мета роботи: навчитися використовувати документи для введення 

первинної інформації до інформаційної бази. 

1 Короткі теоретичні відомості 

Об’єкти прикладного рішення Документи дозволяють зберігати інфо-

рмацію про господарські операції або про події, що відбулися в «житті» підп-

риємства взагалі. Кожний документ характеризується номером, датою й часом. 

Важливими характеристиками документа є дата і час.  

Окрім номера, дати й часу кожний документ, зазвичай, містить деяку 

додаткову інформацію, яка докладно описує цей документ. Набір такої 

інформації є однаковим для всіх документів конкретного виду, і для її 

зберігання слугують реквізити документа. Окрім реквізитів кожний документ 

може містити табличні частини, причому кількість табличних частин у 

документі необмежена.  

Важливою властивістю документа є можливість його проведення. Якщо 

документ проводиться, то він може змінити стан тих або інших даних, щодо 

яких ведеться облік. Якщо ж документне є «проведеним», це значить, що подія, 

яку він відображає, не впливає на стан обліку, який ведеться в даному 

прикладному рішенні. Для документа доручення, навпаки, проведення може 

бути заборонене, тому що цей документ використовується лише для 

оформлення друкованої форми доручень на одержання товарів і ніяким чином 

не впливає на стан обліку. 

Алгоритм, на підставі якого документ вносить ті або інші зміни у стан 

облікових даних під час свого проведення, описується засобами вбудованої 

мови на етапі розробки прикладного рішення. Система містить спеціальний 

конструктор, який допомагає розроблювачеві створити алгоритм проведення 

документа і на підставі якого формує програмний код. 
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2 Практична частина 

Завдання: створити документи надходження та продаж товарів, у яких 

автоматично перераховуватиметься таблична частина зі зміною одного із 

стовпців. Створити документи встановлення цін валют та встановлення цін 

номенклатури, які змінюватимуть значення відповідних регістрів відомостей. 

Ці документи розмістити у двох журналах. 

2.1 Запустити Конфігуратор зі своєю базою. 

2.2 Завантажте файл попередньо виконаної лабораторної роботи та 

здійсніть у конфігураторі команду Адміністрування>Завантажити 

інформаційну базу та виберіть попередньо збережений файл. 

2.3 Змініть у конфігурації номер версії на 1.04. 

2.4 Додайте до конфігурації документ надходження товарів.   

2.5 Запустіть програму на настроювання й заповніть документ для придбання 2-

3 товарів. Під час заповнення документа зверніть увагу, що ціну товарів та 

суму доводиться обчислювати вручну, а загальної суми по документу немає. 

2.6 Перейдіть до конфігуратора та встановіть для табличного поля форми. 

Виділіть стовпець Сума і встановіть для нього властивість. 

2.7 Запустіть конфігурацію на настроювання, відкрийте документ та пе-

регляньте відомості у підвалі табличної частини. Зараз перерахунок даних у 

табличній частині при зміні ціни та кількості товарів не здійснюється.  

2.8 Запустіть конфігурацію на налаштування і передивіться, чи зміню-

ється сума вартості товарів при зміні кількості та при зміні ціни. 

2.9 Додайте той самий обробник події для поля введення ціни, вико-

ристовуючи випадний список у панелі властивостей форми. 

2.10 Запустіть на настроювання, перевірте, чи змінюється значення поля 

Сума при зміні значення обох полів ціна та кількість. 

2.11 Скопіювати документ надходження та повернення товарів. 

2.12 Зверніть увагу, що всі реквізити і табличні частини копіювалися разом 

з документом, але у формі документа шапка залишилась незмінною.  

 



24 
 

 
 
 

2.13 Запустіть конфігурацію на настроювання, перевірте роботу табличної 

частини документа, додавши один документ продажу товарів. 

2.14 Додайте журнал документів щодо руху товарів, щоб в одному списку 

бачити документи стосовно надходження та продажу товарів. 

2.15 Запустіть програму на настроювання, відкрийте журнал документів, 

зверніть увагу, що у формі списку журналу розташовуються два типи 

документів і автоматично додані три графи: вид документа, дата та номер до-

кумента. 

2.16 Незручно, що жодна з граф не містить загальну суму за документом, 

бо не існує реквізиту документа, відповідального за загальну суму, додати рух 

товарів. 

2.17 Додати конфігурацію ціни. 

2.18 Додайте до конфігурації Документ встановлення цін номенклатури, у 

якому існуватиме відповідна кнопка. У цю кнопку заповніть та додайте умови 

на додавання саме товарів, а не послуг.    

2.19 Додайте до конфігурації регістр відомостей Відпустки працівників. 

Регістр має містити інформацію про те, з якого по який час, який співробітник 

перебував у відпустці. Регістр має бути неперіодичним. 

2.20 Додайте документ, який вноситиме відомості про відпустки по 

працівникам організації. Документ повинен вносити дані до регістра 

відомостей. 

2.21 Додайте до довідника Контрагенти ще один реквізит, який міститиме 

зображення логотипу організації. Розмістіть цей логотип на формі елемента 

довідника Контрагенти. 

2.22 Додайте регістр відомостей окладів працівників. Цей регістр по 

кожному співробітнику має містити прізвище, посадовий оклад та дату, коли 

було змінено посадовий оклад. 

2.23 Додайте документ, що змінюватиме посадові оклади працівникам. У 

документ додайте кнопку: Заповнити по списку працівників.  
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2.24 Додану до документа кнопку «Заповнити по поточних окладах». 

Обробник події повинен по кожному працівнику брати значення окладу з ре-

гістру відомостей, якщо такого значення у регістрі відомостей немає, то запо-

внювати табличну частину значенням константи мінімальна заробітна плата. 

2.25 Додати до документа кнопку, яка б перераховувала заробітну плату 

працівникам, виходячи з коефіцієнта у папці Документ. 

2.26 Перевірити, щоб документ вносив значення до регістра відомостей 

оклади працівників. 

2.27 До регістра відомостей Журнал реєстрації внесіть інформацію щодо 

роботи з документом Оклади працівників (додайте інформацію, коли і які до-

кументи відкриті або створені). Реалізуйте це програмним способом. 

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у наданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

4 Контрольні питання 

1. Для чого призначені документи? 

2. Які два реквізити завжди присутні у документах? 

3. Що таке проведення документів? 

4. Для чого призначений конструктор рухів регістрів? 

5. Як відбувається автоматичне заповнення табличної частини документа? 

6. Для чого призначені журнали документів? 

7. Як розрахувати підсумки по стовпцю в табличному полі? 

8. Обробка якої події дозволяє відслідковувати зміну даних у стовпці? 

9. Для чого зазвичай призначена кнопка Заповніть? 

Література:[3, с.375393; 4, с.578597]. 
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Практична робота № 7 

Форми програми  

Мета роботи: дослідження форм та їх зв’язок з переліками у програмі 

1 Короткі теоретичні відомості  

Форми в 1С:Підприємстві призначені для відображення й редагування 

інформації, що міститься у базі даних. Форми можуть належати конкретним 

об’єктам прикладного рішення або існувати як загальні форми, що не належать 

конкретним об’єктам прикладного рішення, наприклад форма констант.  

Кожний об’єкт прикладного рішення може використовуватися для 

виконання деяких стандартних дій. Наприклад: відображення списку елементів 

довідника, редагування окремого елементу довідника, вибір елементів одного 

довідника з іншого. Щоб забезпечити виконання таких дій з даними, існує набір 

основних форм, які будуть використовуватися під час виконання відповідних 

дій. Важливою особливістю системи 1С:Підприємство є механізм форм за 

замовчанням. Цей механізм звільняє розроблювача від необхідності створення 

всіх можливих форм для кожного з об’єктів прикладного рішення. 

Розроблювачеві достатньо створити новий об’єкт, а система сама згенерує у 

потрібні моменти роботи користувача необхідні форми за замовчанням для 

відображення інформації, що міститься у цьому об’єкті. 

Приналежність форми тому або іншому об’єкту не визначає склад даних, 

які відображаються у формі. Те, що форма належить, наприклад, довіднику 

Контрагенти, дозволяє призначити її однією з основних форм для цього 

довідника, але ніяк не визначає, які ж саме дані буде відображати ця форма і 

якою буде її поведінка. Для того щоб поєднати форму з даними, використову-

ються реквізити форми, у яких указується перелік даних, відображуваних фо-

рмою. Якщо форма була створена розробником, а лише потім були додані 

реквізити, то розмістити їх на формі можна за допомогою команди Форма. 

На формі слід розрізняти елементи керування і ті елементи, які містять 

безпосередні дані з об’єкта прикладного рішення. 
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2  Порядок виконання роботи 

2.1 Запустіть Конфігуратор зі своєю базою. 

2.2 Завантажте файл попередньо виконаної лабораторної роботи та 

виконайте в конфігураторі команду Адміністрування>Завантажити 

інформаційну базу та виберіть збережений файл. 

2.3 Додайте до довідника Співробітники ще один реквізит, що відпові-

датиме за стать людини. Для цього при виборі типу реквізиту слід вибрати 

Переліки.  

2.4 Запустіть 1С:Підприємство та встановіть значення реквізиту стать 

співробітникам. Зверніть увагу, що щойно створений реквізит одразу відо-

бразився на формі елемента довідника. 

2.5 Додайте до конфігурації константи: Одиниця Виміру>За 

Замовчанням, Валюта>За Замовчанням. Запустіть настроювання та 

заповніть значення цих констант. Зверніть увагу, що константи автоматично 

з’явилися на формі. 

2.6 Для довідника Співробітники відредагуйте форму списку так, щоб 

вона містила тільки номер, ПІБ та посаду: 

 у конфігураторі перейдіть до довідника Співробітники; 

 перейдіть до вкладки ФормиДодайте>Форму списку довідника; 

 на наступному кроці встановіть прапорці біля реквізитів Картинка, 

Код, ПосадаОК .; 

 змініть заголовок стовпчика Найменування на ПІБ. 

2.7 Додайте у конфігураторі форму елемента довідника Співробітники. 

Розташуйте елементи форми так. На сторінку Довідкова інформація 

перенесіть табличну частину з даними стосовно попереднього місця роботи.   

2.8 Для того щоб форма не закривалася без заповнених цих полів, при 

введенні треба написати обробник події збереження елемента: 

 у Конфігураторі виділіть форму; 

 внизу панелі Властивості натисніть кнопку Відкрити навпроти події.   
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2.9 Запустіть конфігурацію на настроювання. Спробуйте до довідника 

Співробітники додати Співробітника без посади або без прізвища, підставте 

програмний код виконаним діям. 

2.10 Змініть порядок обходу елементів форми таким чином, щоб першими 

були елементи  Прізвище, Ім’я, Побатькові, а за ними Дата народження, 

Стать, Посада: 

 у Конфігураторі виберіть форму елемента довідника Співробітники; 

 виділіть елемент керування ПанельФорма > Порядок обходу; 

 по черзі виконайте клік мишею на полях введення Прізвище, Ім'я, 

По-батькові, Дата народження, Стать, Посада. 

2.11 Напишіть обробник подій для елемента керування Види 

номенклатури таким чином, щоб при встановленні значення Послуга  

значення одиниці виміру автоматично встановлювалось у значення Штука.   

3 Зміст звіту з роботи 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачеві виконаних пунктів завдань у 

порядку виконання роботи. 

 4 Контрольні питання 

1. Що таке значення  константи? 

2. Для чого призначене налагодження конфігурації константи? 

3. Як додати до конфігурації нову форму? 

4. Які є реквізити константи? 

5. Як створити форму констант у довіднику? 

6. Що таке переліки у довіднику? 

7. Як змінити довідник співробітників? 

8. Як забезпечити значення одиниці виміру без можливості редагування? 

9. Як змінити порядок обходу елементів форми? 

10. Як поєднуються форми з даними? 

Література:[3, с.455459; 4, с. 159170]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Денна форма навчання 

 3-й курс, 5-й семестр, іспит 

Лекції (28 годин) – 5 балів за відвідування та ведення конспекту, до 5 

балів за роботу на лекціях, усього до 10 балів.  

Практичні заняття (24 години) – 10 балів за виконання аудиторного 

завдання, до 10 балів за активність на заняттях, усього до 20 балів.  

Поточний контроль та самостійна робота – до 50 балів за виконання 

поточних самостійних робіт (5 робіт)  

Підсумковий тестовий іспит – до 20 балів.  

 

Заочна форма навчання 

3-й курс, 5-й семестр, іспит 

Лекції (4 години) – 5 балів за відвідування та ведення конспекту, до 5 

балів за роботу на лекціях, усього до 10 балів.  

Практичні заняття (4 години) – 10 балів за виконання аудиторного 

завдання, до 10 балів за активність на заняттях, усього до 20 балів.  

Самостійна контрольна робота – до 50 балів  

Підсумковий тестовий іспит – до 20 балів.  
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Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології МРЕВ» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 275 − «Транспортні технології (на автомобільному 

транспорті)» освітнього ступеня «Бакалавр»  
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Рецензія на методичні вказівки  

щодо виконання практичних робіт 

 з дисципліни «Інформаційні технології МРЕВ» для студентів денної і 

заочної форми навчання за спеціальністю  275 - «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» 

 

Методичні вказівки по дисципліні призначені для поглибленої 

самостійної підготовки майбутніх управлінців у транспортних системах у таких 

актуальних напрямках, як застосування інформаційних технологій у напряму 

проведення обліку транспортних засобів, проведення атестації водіїв, контролю 

за станом транспортних засобів та дотримання правил дорожнього руху 

водіями  тощо.   

Завданням практичних занять є засвоєння практичних навичок роботи з 

базами даних як основного інструменту у роботі МРЕВ.  

Розроблені методичні вказівки до практичних занять по дисципліні 

надають допомогу студенту по послідовності засвоєння практичних навичок 

роботи, акцентують увагу на важливих моментах та розділах, надають 

рекомендації відносно використання літературних джерел.  

Вважаю, що розроблені методичні вказівки відповідають меті та задачі, 

яка ставиться при  вивченні дисципліни, вимогам до  змісту практичної роботи 

зокрема. На підставі цього рекомендую методичні вказівки доц. Кір’янова О.Ф. 

щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційні технології 

МРЕВ» для студентів заочної та денної форм навчання до затвердження та 

публікації. 

 

Рецензент: доц. кафедри ТТ     С.  О.  Король 
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