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ВСТУП 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інформатика» є засвоєння 

принципів роботи персонального комп’ютера, операційної системи Windows, 

текстова та таблична обробка даних, графічні засоби ЕОМ. 

Навчальна дисципліна «Інформатика» вивчається у першому семестрі 

першого курсу. 

Мета – формування знань про принципи побудови та функціонування 

персонального комп’ютера, програмне забезпечення, а також ефективне 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

професійній діяльності. 

Завдання – вивчення теоретичних основ і набуття практичних навичок 

використання прикладних систем оброблення даних під час розв’язування 

завдань фахового спрямування. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 апаратні та програмні складові комп’ютерних систем; 

 програмні засоби роботи зі структурованими документами; 

 мережні технології; 

 основи інформаційної безпеки та захисту інформації; 

уміти: 

 здійснювати діалог з операційною системою ПЕОМ; 

 створювати різноманітні файли і директорії (папки); 

 застосовувати стандартні програмні продукти; 

 опрацьовувати текст, графіку, аудіо і відеоінформацію; 

 володіти навичками роботи з компонентами пакета MS Office; 

 розробляти ділову графіку; 

 застосовувати Internet для розв’язання професійних завдань. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синім чи фіолетовим) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки та таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно та розбірливо (припускається 

застосування коректора). 

Звіт має містити: 

– титульну сторінку; 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи  короткий опис виконання кожного пункту 

роботи; 

 письмові відповіді на контрольні питання. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Структура комп’ютера. Робота в ОС Windows 

Мета: отримати навички роботи з персональним комп’ютером під 

керуванням операційної системи Wіndows. 

Короткі теоретичні відомості 

Структура персонального комп’ютера – це сукупність його 

функціональних елементів і зв’язків між ними.  

Архітектурою комп’ютера називають його опис на загальному рівні, що 

включає опис системи команд, системи адресації, організації пам’яті і т. д. 

Архітектура визначає принципи дії, інформаційні зв’язки та взаємодію 

головних пристроїв ПК: процесора, внутрішньої, зовнішньої пам’яті та 

периферійних пристроїв. Уніфікація архітектури ПК забезпечує їх сумісність з 

точки зору користувача. 

Класична архітектура (фон Неймана) – пристрій керування, арифметично-

логічний пристрій, пам’ять, пристрої вводу-виводу інформації, об’єднані за 

допомогою каналів зв’язку (див. схему на наступній сторінці). 

Після завантаження програми в запам’ятовуючий пристрій, машина фон-

Неймана може працювати автоматично, без втручання оператора. Кожна 

комірка пам’яті машини має унікальний номер – адресу, а лічильник команд – 

забезпечує автоматичне виконання послідовності команд, і визначає на 

кожному етапі адресу комірки, з якої необхідно завантажити наступну команду. 

До апаратної складової (hardware) належать: 

– системний блок: корпус, процесор, материнська плата, внутрішня 

пам’ять, зовнішня пам’ять, блок електричного живлення, відео карти, звукові 

карти, порти; 

– пристрої введення інформації; 

– пристрої виведення інформації; 

– комунікаційне обладнання. 
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До основних формальних ознак комп’ютера належать такі: простота, 

наочність, зручність керування, діалоговий режим роботи, наявність великої 

кількості готових програмних засобів для різноманітних сфер застосування, 

малі габарити. 

Основні компоненти персонального комп’ютера 

 

Рисунок 1.1 – Архітектура фон Неймана 

 

АЛП − арифметико-логічний пристрій, ПК − пристрій керування,  

ЗП – зовнішні пристрої введення/виведення; ПЗП – постійно 

запам’ятовувальний пристрій; ОЗП – оперативний запам’ятовувальний 

пристрій. 

Мікропроцесор (МП) – основна мікросхема комп’ютера, яка виконує всі 

обчислення та обробку інформації (рис. 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2 − Структура мікропроцесора 

 

З іншими пристроями комп’ютера МП з’єднаний декількома групами 

провідників, які називаються шинами. Основних шин три: шина даних, адресна 

шина та командна шина. 

Характеристики МП 

Тактова частота — показує, скільки елементарних операцій МП 

виконує за 1 с; вимірюється в герцах (Гц). 

ПК ЗП 

Пам’ять 

ПЗП

У 

ОЗП 

АЛП 

МП 

АЛП ПК Регістри 
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Розрядність МП — показує, скільки біт даних МП може прийняти і 

обробити у своїх регістрах за один раз (за один такт). Розрядність процесора 

визначається не розрядністю шини даних, а розрядністю командної шини. 

Адресний простір – об’єм фізично адресованої мікропроцесором 

оперативної пам’яті; визначається розрядністю адресної шини. Наприклад, при 

32-розрядній адресній шині створюється адресний простір 2
32 

= 4 Гбайта. 

Види пам’яті персонального комп’ютера 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 − Класифікація пам’яті персонального комп’ютера за видами 

 

ОЗП – оперативний запам’ятовувальний пристрій, призначений для 

зберігання інформації в процесі обробки (у разі вимкнення живлення 

комп’ютера інформація в ОЗП не зберігається); ПЗП – постійний 

запам’ятовувальний пристрій – BІOS; НГМД – накопичувач на гнучких 

магнітних дисках; НЖМД – накопичувач на жорсткому магнітному диску; НМС 

– накопичувач на магнітній стрічці; НОД – накопичувач на оптичному диску; 

CD/DVD – накопичувач на компакт-дисках; Flash – флеш-пам’ять. 

Системне програмне забезпечення призначено для обслуговування 

власних потреб комп’ютера – забезпечення його працездатності і виконання 

його внутрішніх функцій, а також для створення передумов для виконання 

прикладного програмного забезпечення. Типовим прикладом системного 

програмного забезпечення є  операційна система. 

Операційна система (ОС) – набір спеціальних програм, призначених для 

керування ресурсами обчислювальної системи. 

Пам’ять 

Основна Зовнішня 

ОЗП ПЗП НГМД НЖМД НМС НОД CD/DVD Flash 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Основна функція всіх операційних систем полягає у забезпеченні 

декількох видів інтерфейсу: інтерфейс користувача; апаратно-програмний 

інтерфейс, програмний інтерфейс. 

Концептуальна структура ОС персонального комп’ютера складається з 

таких головних компонентів (рис. 1.4). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 − Структура ОС персонального комп’ютера 

 

Основні компоненти ОС 

Базовий модуль (ядро) – виконує ініціалізацію системи, керує процесами, 

пам’яттю, файловою системою. 

Для персонального комп’ютера файлова система є серцевиною всього 

системного програмного забезпечення. Структура файлової системи та 

структура зберігання даних на зовнішніх носіях визначають зручність 

користування персональним комп’ютером, швидкість доступу до файлів. 

Аналіз і виконання команд користувача, у тому числі завантаження 

готових програм з файлів в ОС та їх запуск, здійснюється командним 

процесором ОС. 

Файл – іменоване місце на диску (програми, дані, тексти). Кожний файл 

має ім’я, зареєстроване у каталозі – списку файлів. Особливості інформації, що 

зберігається, визначає його тип. Ім’я та тип використовують для ідентифікації 

файлу. 

Каталог (директорій, папка) – група файлів, об’єднаних за певним 

критерієм. Він має власне ім’я та може зберігатися в іншому каталозі. Так 

утворюються ієрархічні файлові структури. 

ОС 

Базовий модуль 

(ядро) 

Командний 

процесор  

Драйвери 

пристроїв  

Утиліти  
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Маршрут – префікс імені файлу). Для ідентифікації файлу необхідно 

окрім імені, указати його розташування у складній файловій системі – шлях по 

файловій системі. Маршрут починається з імені накопичувача. 

Драйвер – програма керування зовнішніми пристроями.  

Утиліти – додаткові сервісні програми, призначені для виконання 

допоміжних операцій обробки даних. 

Командний процесор ОС здійснює аналіз і виконання команд 

користувача, завантаження готових програм з файлів в ОС та їх запуск. 

Однією з найбільш відомих ОС для персонального комп’ютера є 

Microsoft Wіndows.  

Windows є графічною операційною системою для комп’ютерів 

платформи IBM PC. Її основні засоби керування − графічний маніпулятор 

(миша чи інший аналогічний) і клавіатура. Система призначена для керування 

автономним комп’ютером, або невеликої локальної комп’ютерної мережі 

(однорангової) і має засоби для інтеграції комп’ютера у всесвітню мережу 

(Інтернет).  

Робота з файловою структурою у програмі Провідник 

Вікна папок і програм 

Папка – це контейнер для даних, каталог, що містить файли та інші 

папки. У пам’яті вона зберігається як файл, що займає 1 сектор (512 байт). 

Піктограма – це маленька картинка, що ідентифікує тип об’єкта (диска, 

папки, файла) і використовується в ОС Windows для створення користувачеві 

зручного діалогу (інтерфейсу) з комп’ютерною системою. 

Ярлик – це посилання на об’єкт ОС Windows.  

Робочий стіл – це поле, на якому відбуваються всі події в ОС Windows.  

Панель задач – це графічна смуга, що знаходиться у нижній частині 

екрана і має одну кнопку «Пуск». На ній розміщуються позначки запущених на 

виконання об’єктів ОС Windows або посилання на них. 

Провідник – це програма ОС Windows, що дозволяє переглядати папки, 

файли, диски та інші об’єкти. 
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Вікно – це прямокутна область на екрані, що використовується в ОС 

Windows для відображення програми, виконуваної на комп’ютері. Інтерфейс, 

що надає можливість працювати з папками, реалізований за допомогою 

однотипних вікон. У ОС Windows є два типи вікон: вікна папок/програм і 

діалогові вікна, які відображуються тимчасово, для введення даних і виведення 

повідомлень.  

Порядок виконання роботи  

1. Уважно вивчити короткі теоретичні відомості. 

2. Скласти блок схеми за рисунками 1.1–1.3. 

Для цього відкрити вікно Microsoft Word. У меню «Вставка» – «Фигуры» 

– «Основные» – «Надпись». З’явиться прямокутник з курсором для введення 

тексту . Внести відповідний напис. Прямокутники об’єднати стрілками у 

меню «Вставка» – «Линии». 

3. Зберегти у папки вашої групи з ім’ям «Блок-схеми». 

1. Перевірити наявність вільного місця на диску С: (відкрити папку «Мой 

компьютер» → натиснути правою кнопкою миші на значку диск С: → 

відкриється контекстне меню → «Свойства» → «Общие»). 

2. Командами Windows на диску D:\ створити папку з ім’ям Група, 

наприклад, СОФ-21-1 (меню Файл → Создать → Папку). 

3. У папці Група створити папку ЛР 2. 

4. У папці ЛР 2 створити текстовий документ з ім’ям ОС Windows.txt», у 

якому описати призначення і можливості ОС Windows. 

5. За допомогою довідкової системи Windows знайти підказку за 

програмами «Проверка диска» та «Дефрагментация диска» («Пуск» → 

«Справка и поддержка» → «Предметный указатель» → ввести ключове 

слово). 

6. Скопіювати текст підказок до буфера обміну. 

7. Відкрити текстовий редактор «Блокнот» («Пуск» → «Все программы» 

→ «Стандартные» → «Блокнот»). 
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8. Вставити текст одним із чотирьох способів. 

9. Зберегти текст з ім’ям Довідка.txt у папці ЛР2 (Файл → Coхранить 

как…). 

10. Файлу Довідка.txt установити атрибут тільки для читання: натиснути 

правою кнопкою миші по імені файла (відкриється контекстне меню) → 

«Свойства» → «Атрибуты» → установити прапорець «Только чтение». 

11. Скопіювати файл з ім’ям Довідка.txt до папки Група. 

12. Створити ярлик папки Група будь-яким із трьох способів і відправити 

його на «Робочий стіл». Зазвичай візуально піктограма ярлика відрізняється від 

піктограми іншого файла ( ). 

Примітка: потрібно пам’ятати, що копіюючи (видаляючи) ярлик, ми не 

копіюємо (видаляємо) сам об’єкт, на який ярлик посилається. 

13. Виконану роботу показати викладачеві за допомогою програми 

Провідник. 

14. Написати звіт. 

15. Закрити всі вікна комбінацією клавіш [Alt+F4], перейти на «Робочий 

стіл». 

4. Відповісти на контрольні питання. 

5. Скласти звіт. 

Контрольні питання 

1.  Надайте визначення поняття «операційна система». 

2.  З яких головних компонентів складається ОС персонального 

комп’ютера? Поясніть призначення кожної компоненти. 

3.  Назвіть і надайте стислу характеристику стандартних програм 

Wіndows. 

4.  Для чого використовуються та як створюються ярлики? 

5.  Розкажіть про архітектуру персонального комп’ютера. 

6.  Які ви знаєте логічні та фізичні пристрої? 

7.  Як відбувається завантаження ОС Windows? 

8.  Користуючись довідковою системою, розкрити поняття Windows: 
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«Робочий стіл», «Мой комп’ютер», «Провідник», «Панель задач», «Вікно», 

«Папка», «Ярлик». 

9.  Надайте визначення файлу, каталогу (папки). 

10.  Які типи вікон існують у Windows? 

11.  Назвіть способи створення папок. 

12.  Способи вибору (виділення) об’єктів (файлів, папок)? 

13.  Способи копіювання об’єктів. 

14.  Способи вставки об’єкта або фрагмента тексту з буфера обміну. 

15.  Способи перезавантаження комп’ютера. 

16.  Як коректно вимкнути комп’ютер? 

Література: [4–6, 8]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення та форматування документа у MS Word 

Мета: отримати навички роботи у текстовому процесорі Microsoft Word; 

вивчити структура вікна.  

Короткі теоретичні відомості 

Для роботи з текстовою інформацією використовуються спеціальні 

програми – текстові редактори або процесори. До загальних функцій, що 

можуть бути реалізовані текстовими процесорами, належать такі: 

1. Уведення тексту в комп’ютер з клавіатури, редагування тексту (заміна, 

вставка, видалення та ін.). 

2. Форматування тексту (зміна шрифтів, їх розміру, стилю, кольору, 

вирівнювання, інтервали між рядками, літерами, розмір аркушів та ін.). 

3. Робота з фрагментом тексту – копіювати, перемістити, пошук. 

4. Робота з декількома документами одночасно. 

5. Збереження тексту у вигляді окремого файлу або друкування. 

Miscrosoft Word, середовище створення текстових документів 

Текстовий процесор Miscrosoft Word входить до складу пакету Microsoft 

Office. Завантажити програму можна так: «Пуск» – «Все программы» − 
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«Miscrosoft Office» − «Miscrosoft Word». Програма має стандартний інтерфейс.  

У робочій області маємо відображення текстового документу, що 

опрацьовується у MS Word. Документ, створений у середовищі MS Word, 

зберігається у вигляді файла з розширенням *.doc або *.docx.  

Для створення документа можна набрати його текст на клавіатурі, а потім 

почати його форматування, або спочатку визначити формат шрифту, формат 

абзацу та параметри сторінки. Для введення тексту з клавіатури притримуйтеся 

таких правил: 

− натискайте клавішу Enter тільки в кінці абзацу; 

− перед розділовим знаком пробіл не ставимо, а ставимо після знаку; 

− знак апострофа наявний тільки на латинських розкладках клавіатури, 

але працюючи в кирилиці, його можна поставити, затиснувши клавішу Ctrl, та 

двічи натиснути на знак апострофа; 

− якщо в тексті є коротке тире, не ставте біля нього пробіли з обох боків; 

− якщо в тексті є довге тире, ставте біля нього пробіли з обох боків. Для 

довгого тире потрібно натиснути правий Ctrl і знак «-» на цифрової розкладці 

праворуч клавіатури, отримаємо довге тире «–». 

Редагування текстового документа 

Процедура редагування передбачає внесення змін до самого тексту 

документа: вставка, вилучення символів, заміна, копіювання, переміщення. 

Основне правило редагування: спочатку виділяємо об’єкт (символ, фрагмент, 

абзац), а потім визначаємо дію. Якщо у тексті часто вживане певне слово, яке 

довге, або вимагає переходу на іншу розкладку клавіатури, щоб зекономити 

час, визначте його набір простішим поєднанням символів в автозаміні: 

«Главная» – «Заменить». Для виправлення помилок у тексті MS Word має 

вбудований редактор орфографії, який виділяє граматичні помилки в тексті 

червоною хвилястою лінією, а синтаксичні – зеленою.  
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Форматування текстового документа 

Процедура форматування передбачає зміну зовнішнього вигляду 

документа та його складових: розмір, колір шрифта, відступи для абзаців, 

вирівнювання тощо. Найбільш поширені команди форматування винесені у 

панель «Форматирование». 

На вкладці «Шрифт» маємо можливість змінити назву шрифта, розмір, 

накреслення, колір, але маємо змогу визначити ще і ефекти шрифтів: 

підкреслення, верхній, нижній індекс.  

Вікно «Абзац» (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2.1 

 

Розташування на сторінці 

Перша вкладка надає можливість визначити тип вирівнювання тексту 

(притискати текст до лівого, правого краю, по центру, розтягти по ширині), 

відступи з правого, лівого краю, відступ для першого рядка абзацу, змінити 

міжрідковий інтервал.  

Відступи можна визначати також, перетягуючи маркери на лінійці над 

документом. Положення нижніх маркерів визначають відступ для виділених 

абзаців. Верхній лівий маркер визначає рівень першого рядка абзацу. Абзаци, 
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що починаються з номера або маркера (значок), створюють список, відповідно 

нумерований або маркований. Якщо виділити список, то в вікні «Список» 

можна визначити особливості нумерації та маркування.  

У меню «Разметка страницы» визначаємо поля для всіх сторінок 

документа, орієнтація тексту на аркуші (книжкова чи альбомна), розмір 

аркушів, колонки, розриви тощо. Якщо документ містить кілька сторінок 

тексту, можна вставити функцію автоматизованої нумерації сторінок (меню 

«Вставка» – «Номер страницы»).  

Порядок виконання роботи 

1. Написати реферат у розмірі 5–7 сторінок (тему взяти у викладача).  

2. Відформатувати текст за такими правилами: 

− відкрити меню «Разметка страницы» → «Поля» → установити поля по 

2 см; 

− виділити все, натиснувши на комбінації клавіш [Ctrl+A]; 

− відкрити меню «Шрифт»;  

− установити шрифт Times New Poman; «начертание: Обычный»; розмір 

шрифта 14 пт – натиснути «ОК»; 

− потім відкрити меню «Абзац» – «Отступы и интервалы»; 

− установити такі параметри абзаца: 

− «Выравнивание»: «По ширине»; 

− «Уровень»: «Основной текст»; 

− «Отступ»: «Слева» – 0; «Справа» – 0; 

− «первая строка»: «Отступ» – 1,25 см; 

− «Интервал» – «Перед»: 0; «После»: 0; «междустрочный: 1,5 строки» – 

натиснути «ОК»; 

− далі натиснути меню «Вставка» → «Номер страницы» → вибрати 

«Внизу страницы» → «Простой номер 2» (посередині). 

Якщо в тексті є таблиці, тоді у комірках таблиці «межстрочный»  – 

«одинарный». Заголовки та числа вирівнюються «по центру», текст – «по 

левому краю».  
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3. Зберегти документ на диску або Flafh-носії. 

Контрольні питання 

1. Які прийоми та засоби автоматизації розробки документів у MS Word?  

2. Як створити комплексний текстовий документ? 

3. Які способи створення таблиць? 

4. Як редагувати, форматувати таблиці? 

5. Які типи графічних об’єктів можна використовувати у MS Word? 

Література: [4, 6, 8, 9]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Створення змісту у MS Word 

Мета: навчити створювати зміст у документах Microsoft Word, 

використовуючи вбудовані формати рівнів структури та стилів заголовків. 

Короткі теоретичні відомості 

Під час роботи з великими документами, що мають заголовки розділів, 

підрозділів, пунктів, для полегшення орієнтування бажано створювати зміст 

документа. Зміст являє собою список заголовків документа та номерів сторінок, 

на яких ці розділи починаються. Зазвичай зміст розташовують на початку 

документа. 

Перш ніж створювати зміст документа, необхідно відформатувати його 

вміст, причому за допомогою стилів оформлення. 

Це потрібно зробити, тому що, задавши один раз стандарти 

форматування, ми зможемо їх застосувати в будь-який час до кожної частина 

тексту – заголовків, підзаголовків, основного тексту і т. д. 

Не потрібно буде згадувати на трьохсотій сторінці, як ми оформляли 

подібний абзац на п’ятдесят четвертій, ми просто виділимо текст та натиснемо 

на потрібному нам стилі. Не потрібно повертатися до 54-ї сторінки, 

запам’ятовувати формати, повертатися назад на 300-ту і здійснювати зайві дії. 

Щоб створити зміст, потрібно вибрати стилі заголовків, наприклад, 

«Заголовок 1», «Заголовок 2» і «Заголовок 3», які потрібно долучити до змісту. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85
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Microsoft Office Word знаходить заголовки, які відповідають вибраному стилю, 

форматує введений текст і задає відступи відповідно до стилю заголовка, а 

потім вставляє зміст у документ. 

Microsoft Office містить галерею з великою кількістю стилів змісту. 

Позначте елементи змісту та виберіть потрібний стиль змісту з галереї. Це 

автоматично створить зміст із позначених заголовків. 

Порядок виконання роботи 

1. Виконайте позначення елементів для змісту. 

Найпростішим способом створення змісту є створення змісту за 

допомогою вбудованих стилів заголовків. Можна створити зміст, який 

базуватиметься на використаних настроюваних стилях. Або можна призначити 

рівні змісту певним текстовим елементам. 

Позначення елементів за допомогою вбудованих стилів заголовків 

виконують так: 

1) виділіть заголовок, до якого потрібно застосувати стиль заголовка; 

2) на вкладці «Главная» у групі «Стили» виберіть потрібний стиль. 

Наприклад, якщо вибрано текст, який потрібно оформити як заголовок, 

виберіть стиль під назвою Заголовок 1 з колекції експрес-стилів: 

– якщо потрібний стиль не відображено, клацніть стрілку, щоб 

розгорнути колекцію експрес-стилів; 

– якщо потрібного стилю немає в колекції експрес-стилів, натисніть на 

клавіші «CTRL+SHIFT+S», щоб відкрити панель завдань «Применить 

стили». В області «Имя стиля» виберіть потрібний стиль. 

Позначення окремих елементів тексту виконують у такий спосіб: 

– якщо потрібно додати до змісту текст, який не відформатовано як 

заголовок, можна використати таку процедуру для позначення окремих 

елементів тексту, для цього: 

1) виділіть текст, який потрібно внести до змісту; 

2) на вкладці «Ссылки» у групі «Оглавление» клацніть елемент 

«Добавление текста»; 

javascript:AppendPopup(this,'855750432_1')
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3) клацніть потрібний рівень для позначення виділеного фрагмента, 

наприклад Рівень 1, для відображення основного рівня у змісті; 

4) повторюйте кроки 1–3, доки не буде позначено всі фрагменти тексту, 

які потрібно додати до змісту. 

2. Створіть зміст документа. 

Після позначення елементів можна створювати зміст. 

Створення змісту з вбудованих стилів заголовків. Цю процедуру 

використовують у разі створення документа за допомогою стилів заголовків, 

для цього: 

1) клацніть місце вставлення змісту, зазвичай на початку документа; 

2) на вкладці «Ссылки» у групі «Оглавление» клацніть елемент 

«Таблица оглавления», а потім виберіть потрібний стиль змісту. 

Щоб переглянути додаткові параметри, виберіть пункт «Вставить 

оглавление» для відкриття діалогового вікна «Оглавление». 

Створення змісту за допомогою використаних настроюваних стилів. 

Цю процедуру можна використовувати, якщо до заголовків вже було 

застосовано настроювані стилі. Можна вибрати настройки стилів для 

використання під час створення змісту, для цього: 

1) клацніть там, де потрібно вставити зміст; 

2) на вкладці «Ссылки» у групі «Оглавление» клацніть елемент 

«Оглавление», а потім «Вставить таблицу оглавления»; 

3) натисніть кнопку «Параметры»; 

4) у розділі «Доступные стили» знайдіть стиль, який було застосовано до 

заголовків у документі; 

5) у розділі «Уровень» поруч з іменем стилю введіть номер рівня  

(від 1 до 9), який відповідатиме цьому стилю заголовка. Якщо потрібно 

використовувати тільки настроювані стилі, видаліть номери рівнів вбудованих 

стилів, наприклад, «Заголовок 1»; 

6) повторіть кроки 4 і 5 для кожного стилю заголовка, який потрібно 

додати до змісту; 
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7) натисніть кнопку «ОК»; 

8) вибір змісту відповідно до типу документа: 

– «Напечатанный документ». Якщо створюється документ для читання з 

роздрукованої сторінки, створіть зміст, у якому кожен елемент має заголовок і 

номер сторінки, на якій знаходиться цей заголовок. Це допоможе читачам легко 

переходити до потрібної сторінки. 

– «Электронный документ». Для читання електронних документів у 

Word можна відформатувати елементи змісту як гіперпосилання, тож читачі 

зможуть переходити до заголовків, клацнувши елемент змісту; 

9) щоб скористатися одним з готових зразків, виберіть потрібний варіант 

у полі «Форматы»; 

10) виберіть усі інші потрібні параметри змісту. 

3. Виконайте оновлення змісту. 

Якщо в документі було додано або видалено заголовки або інші елементи 

змісту, можна швидко оновити зміст, для цього: 

1) на вкладці «Ссылки» у групі «Содержание» клацніть елемент 

«Обновить таблицу»; 

2) виберіть команду «обновить только номера страниц» або «обновить 

полностью». 

4. Виконайте видалення змісту. 

Для цього: 

1) на вкладці «Ссылки» у групі «Оглавление» виберіть пункт 

«Оглавление»; 

2) виберіть пункт «Удаление оглавления». 

5. Створіть такий зміст документа (рис. 3.1). 

Структура тексту в цьому прикладі буде такою: Розділ–Підрозділ–

Основний текст. 

Для створення автоматичного змісту потрібно спочатку призначити стилі 

для кожного елемента тексту. 
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Рисунок 3.1 – Приклад змісту 

 

У вкладці «Главная» в блоці «Стиль» натиснути значок стрелки в 

правому нижньому кутку: 

 

Рисунок 3.2 – «Стили» 

 

Далі у правій частині вікна з’явилося меню «Стили». Спочатку потрібно 

створити новий стиль для оформлення основного тексту – натиснути кнопку 

«Создать стиль» у правому нижньому кутку меню «Стили»: 
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Рисунок 3.3 

 

У вікні «Создание стиля», що відкрилося, потрібно задати основні 

параметри для основного тексту: 

– Имя: Параграф (ви можете придумати будь-яке інше); 

– Стиль: Абзаца; 

– Основан на стиле: Обычный; 

– Стиль следующего абзаца: Параграф (чи ваш варіант назви стилю); 

– Шрифт: Times New Roman (можете вибрати інший); 

– Кегль: 14 пт; 

– Выравнивание: По ширине; 

– Интервал: Полуторный. 

Далі потрібно задати параметри абзацу. Для цього в правому нижньому 

кутку діалогового вікна «Создание стиля» натиснути кнопку «Формат» та 

вибрати пункт «Абзац». 

У вікні «Абзац», що відкрилося у вкладці «Отступы и интервалы», 

виставити такі параметри: 

– «первая строка: Отступ – 1,25 см»; 

– «Интервал: Перед – 0 пт; После – 0 пт»; 

– відмічаємо прапорцем: «Не добавлять интервал между абзацами 

одного стиля». 

Останнє необхідне для того, щоб візуально відокремити основний текст 
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від заголовків та інших стилів. Водночас між абзацами основного тексту 

відтступів не буде. 

Натисніть кнопку OK у цьому діалоговому вікні та ще раз у вікні 

«Создание стиля». 

Стиль створено. Спробуємо його застосувати. 

Виділіть частину основного тексту та в меню «Стили» натисніть на стиль 

«Параграф». 

Текст набув вигляду, який був заздалегідь заданий для нього в 

параметрах стилю. Зверніть увагу, наскільки відформатований текст 

відрізняється від іншого. 

Задайте стиль «Параграф» для всього основного тексту. Тепер 

переходимо до створення стилю для підрозділів. 

У меню «Стили» знову натискаємо кнопку «Создать стиль» і задаємо 

для нього такі параметри: 

– «Имя: Подраздел»; 

– «Стиль: Абзаца»; 

– «Основан на стиле: Заголовок 2» (потрібно для створення змісту); 

– «Стиль следующего абзаца: Параграф» (чи ваш варіант назви стилю 

основного тексту); 

– Шрифт: Times New Poman; 

– Кегль: 14 пт; 

– «Стиль: Полужирный»; 

– «Выравнивание: По ширине»; 

– «Интервал: Полуторный». 

Не закриваючи цього вікна, натисніть кнопку «Главная» і виберіть пункт 

«Абзац». 

У вкладці «Отступы и интервалы» задайте такі параметри: 

– Первая строка: Отступ – 1,25 см; 

– Интервал: Перед – 0 пт; После – 0 пт. 
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У вкладці «Положение на странице» поставте галочки навпроти пунктів: 

– «запрет висячих строк» (щоб рядок, який не вміщується на цій 

сторінці, не «перестрибував» на наступну сторінку); 

– «не отрывать от следующего» (щоб заголовок не відривався від 

основного тексту); 

– «не разрывать абзац» (щоб увесь заголовок розміщувався на одній 

сторінці). 

Закрийте вікна створення стилю, натиснувши кнопки «OK», і задайте для 

всіх заголовків другого рівня стиль «Подраздел»: 

 

Рисунок 3.4 – «Подраздел» 

 

Створіть стиль для заголовків першого рівня – заголовків розділів. 

Задайте стиль «Раздел» аналогічно створенню попереднього стилю. 

Виставте такі параметри: 

– «Имя: Раздел»; 

– «Стиль: Абзаца»; 

– «Основан на стиле: Заголовок 1»; 

– «Стиль следующего абзаца: Подраздел»; 

– «Шрифт: Times New Poman»; 

– «Кегль: 14 пт»; 

– «Стиль: Полужирный»; 

– «Выравнивание: По ширине»; 

– «Интервал: Полуторный». 

«Главная  Абзац», вкладка «Отступы и интервалы»: 

– «Первая строка: Отступ – 1,25 см»; 

– «Интервал: Перед – 0 пт; После – 0 пт. 
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Вкладка «Положение на странице», відмітьте пункти: 

– «запрет висячих строк»; 

– «не отрывать от следующего»; 

– «не разрывать абзац»; 

– «с новой страницы» (це на ваш розсуд). 

Натисніть «OK». На рис. 5.5 зображено те, що ви повинні отримати після 

розмітки заголовків розділів: 

 

Рисунок 3.5 – «Раздел» 

 

Усе готово для автоматичного створення змісту. 

Спочатку пронумеруйте сторінки документа (інакше – який сенс взагалі 

створювати зміст?). 

Перейдіть до вкладки «Вставка» і в блоці «Колонтитулы» натисніть 

кнопку «Номер страницы». Виберіть пункт меню «Внизу страницы» і у 

списку, який випадає, натисніть «Простой номер 2». 

Після вставки номерів натисніть кнопку «Esc» на клавіатурі чи на стрічці 

натисніть кнопку «Закрыть окно колонтитулов» для переходу в нормальний 

режим. 

Поставте курсор перед початком тексту, перейдіть на вкладку «Вставка» 

і в блоці «Страницы» натисніть кнопку «Разрыв страницы»: 

 

Рисунок 3.6 – «Разрыв страницы» 
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Перейдіть на вкладку «Ссылки», у блоці «Оглавление» натисніть 

однойменну кнопку. У меню, що випало, виберіть «Автособираемое 

оглавление 1» (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – «Автособираемое оглавление 1» 

 

Вміст звіту ви можете редагувати абсолютно вільно. 

Якщо після формування змісту потрібно щось змінити в тексті документа, 

то після такої процедури можуть зміститися сторінки, а можливо, ви з якої-

небудь причини змінили назви заголовків. 

Автоматично зміст звіту не зміниться, але можна показати актуальну 

інформацію про зміст документа. 

Для цього потрібно натиснути на праву кнопку «миші» у будь-якому 

місці над змістом і у контекстному меню, що з’явилося, вибрати пункт 

«Обновить поле» (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – «Обновить поле» 
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У діалоговому вікні, що з’явилося, є вибір з двох варіантів: 

 

Рисунок 3.9 – «Обновление оглавления» 

 

– «Обновить только номера страниц» – потрібно вибрати, якщо ви 

вносили зміни тільки до основного тексту, не змінювалися назви заголовків, і 

не додавалися нові розділи, підрозділи і т. д. 

– «Обновить целиком» – слід вибрати, якщо вносились зміни до назви 

заголовків, додавалися нові чи видалялися старі заголовки і т. д. 

Контрольні питання 

1. Як виконати позначення елементів для змісту? 

2. Як створити зміст документа? 

3. Як виконати видалення змісту документа? 

Література: [3, 5]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Робота з формулами у редакторі MS Equation 

Мета: навчитися створювати та редагувати формули у документі. 

Короткі теоретичні відомості 

До комплекту поставки Microsoft Word входить прикладна програма 

Microsoft Equation 3.0 – «Редактор формул». За допомогою цієї програми можна 

створювати та редагувати математичні формули. Формула, створена в Microsoft 

Equation, є «об’єктом», який займає у документі прямокутну область й може 

розташовуватися зверху тексту або всередині тексту.  

http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HP001225372.aspx#BM1
http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HP001225372.aspx#BM2
http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HP001225372.aspx#BM3
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Написання та розміщування формул 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. 

Для написання формул необхідно дотримуватися нижчезазначених 

розмірів символів їх написання (рис. 4.1). 

Розміри: 

 

Рисунок 4.1 

 

Формули та рівняння у документі слід нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу. 

Порядок виконання роботи  

1. Відкрити вікно Microsoft Word.  

2. У меню «Вставка» – «Объект» – вибрати «Microsoft Equation 3.0» – 

відкриється вікно редактора формул (рис. 3.2).  

 

Рисунок 4.2 
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4. Набрати формули: 
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5. Перевірити правильність розмірів символів і стилів. 

6. Зберегти формули у папки вашої групи з ім’ям «Формули». 

Контрольні питання 

1. Як запустити «Редактор формул» у Microsoft Word? 

2. Як увести у формулу інтеграл? 

3. Як увести у формулу матрицю? 

4. Що потрібно зробити щоб видалити неправильний символ у формулі? 

5. Опишіть розміри символів у формулі. 

Література: [2, 4, 6, 8, 9]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Робота з таблицями й обчислення у Microsoft Word 

Мета: навчитися створювати, обробляти і форматувати таблиці. 

Короткі теоретичні відомості 

Існує декілька способів створення таблиці. Перший з них − це 

використання команди «Вставка» – «Вставить таблицу». У полях «Число 

столбцов» і «Число строк» потрібно вказати відповідну кількість колонок і 

кількість рядків у таблиці. У групі опцій «Автоподбор ширины столбцов» 

задається ширина колонки в сантиметрах. Можна використовувати значення 

«Авто» для опції «Постоянная», тоді ширина буде підібрана автоматично так, 

щоб таблиця за шириною помістилась у межі смуги набору. Спочатку ширина 

всіх колонок однакова. 

Для переміщення між комірками таблиці використовуються такі клавіші 

та їх комбінації (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 − Керування переміщенням курсора по таблиці 

Комбінація 

клавіш 

Переміщення 

Tab Перехід до наступної комірки. Якщо цю клавішу натиснути 

в правої нижньої комірки, то в таблицю буде вставлений 

новий рядок 

Alt–Home Перехід до першої комірки у рядку 

Alt–End Перехід до останньої комірки у рядку 

Alt–PgUp Перехід до першої комірки у колонці 

Alt–PgDn Перехід до останньої комірки у колонці 

↑ / ↓ Рядок попередній/наступний 

 

Порядок виконання роботи 

1. Відкрийте вікно Microsoft Word. 

2. У меню «Вставка», виберіть команду «Таблица – Добавить таблицу». 
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3. У діалоговому вікні встановіть кількість стовпців – 5, кількість 

рядків – 12. Потім натисніть кнопку «ОК». 

4. Уведіть до комірок таблиці дані (табл. 5.2). 

5. У стовпці Е – «Сума» наведіть курсор на комірку Е2. 

6. У меню «Работа с таблицами» – «Макет» – «fx Формула» – «Вставить 

функцию» – «PRODUCT» увести діапазон (C2;D2) – «Формат числа» – 0,00 

(рис. 5.2). Аналогічно заповніть усі комірки стовпця Е у табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

№ 

пор. 

Найменування Ціна за од., грн Кількість, шт. Сума 

1 Записна книжка 12 12 =PRODUCT(C2;D2) 

2 Блокнот 8 16 =PRODUCT(C3;D3) 

3 Скотч  3,6 24 =PRODUCT(C4;D4) 

4 Папір офісний 2,2 10 =PRODUCT(C5;D5) 

5 Папір ксероксний 78 500 =PRODUCT(C6;D6) 

6 Ручки чорнильні 4,5 12 =PRODUCT(C7;D7) 

7 Ручки кулькові 3,0 7 =PRODUCT(C8;D8) 

8 Гумка 2 45 =PRODUCT(C9;D9) 

 Разом =SUM(E2:E9) 

 ПДВ 20% =PRODUCT(E10;0,2) 

 Усього =SUM(E10:E11) 

 

 

Рисунок 5.1 − Приклад запису формул 
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7. Зберегти таблицю у папки вашої групи з ім’ям «Таблиця». 

8. Відповісти на контрольні питання. 

9. Написати звіт. 

Контрольні питання 

1. Як створити таблицю у Microsoft Word? 

2. Як здійснити переміщення у таблиці? 

3. Як вставити рядок наприкінці таблиці? 

4. Як продовжити таблицю вправо за допомогою вставки нових стовпців? 

5. Як можна змінити ширину стовпця? 

6. Як можна змінити висоту рядка? 

7. Як обрамити таблицю контурними лініями? 

8. Як увести формулу в комірку таблиці? 

Література: [1, 4, 6, 8]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика», 

складається з десяти робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії 

і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За десять робіт студент може отримати 40 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

− 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його та правильно і вичерпно відповів на всі запитання; 

− 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, але відповіді на контрольні питання не повні; 

− 2 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його задовільно, але не відповів на контрольні питання викладача; 

− 1 бал, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт, але не 

захистив його; 
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− у решті випадків виставляють 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять за семестр наведено у табл. 3.1  

розділу 3. 

Таблиця 3.1 – Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Модуль 1 Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Лабораторні 

заняття 

4 4 4 5 5 5 5 4 4 40 

Поточний 

контроль: 

 

реферат 5 5 10 

тест 10 10 20 

підсумковий 

тест 

10 10 

індивідуальна 

робота 

5 5 10 

Диф. залік  – 

Усього  100 
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