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1. ВСТУП 

Сьогодні продовжує формуватися особливе місце існу-
вання і життєдіяльності людей - інформаційне суспільство, в 
якому немає жодної сфери людської діяльності, не пов'язаної 
тим або іншим чином з процесами створення, зберігання, по-
шуку, отримання і обробки інформації з використанням ком-
п'ютерних і Internet технологій, систем дистанційного навчан-
ня, розподілених електронних бібліотек, сховищ і баз даних. 
Роль інформатики у вирішенні цих задач важко переоцінити. 
Зараз складається новий період розвитку інформатики як між-
дисциплінарного наукового напряму, який виконуватиме інтег-
раційні функції для інших напрямів як природничонаукових, 
так і гуманітарних. 

Навчальна дисципліна "Основи інформатики та обчис-
лювальної техніки" належить до групи загальноосвітніх приро-
дознавчих обов'язкових дисциплін, метою якої є формування у 
студентів необхідних знань і практичних вмінь в галузі ком-
п'ютерних і інформаційних технологій для застосування їх в 
професійній юридичній діяльності і комфортного перебування в 
сучасному інформаційному середовищі. 

Необхідне вирішення дуже важливої задачі - інформа-
тизації правової сфери, з одного боку, і правозабезпечення ін-
форматизації, з другого. Для вирішення цього завдання необ-
хідна взаємодія фахівців різних професійних галузей, а від 
юриста вимагається знання і розуміння всіх технічних і інфор-
маційних особливостей інформаційних об'єктів і процессів. 

Предмет дисципліни: практичні методи і засоби комп'ю-
терних і інформаційних технологій. 

Передбачаються такі форми навчання: лекції, практичні 
заняття, консультації, індивідуальна наукова робота. Підсумко-
вою формою контролю є залік, який дозволяє оцінити ступінь 
засвоєння теоретичних знань предмета і умінь використовувати 
ці знання при вирішенні конкретних прикладних завдань. 

У межах дисципліни вивчаються: основи будови персо-
нальних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) і опера-
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ційних систем, принципи будови та функціонування комп'ю-
терних мереж. Методологічну основу складають методи вико-
ристання додатків та програмних засобів, у тому числі тексто-
вих і табличних процесорів, архіваторів, програм антивірусного 
призначення, електронних перекладачів та автоматизованих 
бібліотечних систем, методи роботи у глобальній мережі 
Internet, засоби створення Web-сайтів тощо. 

Практичну спрямованість дисципліні надає використання 
ПЕОМ у комп'ютерному класі під час практичних занять, само-
стійної та індивідуальної роботи, набуття студентами вмінь та на-
вичок використання комп' ютерів за спеціальними вимогами ка-
федр. Потрібний рівень практичних навичок забезпечується про-
веденням практичних занять у сучасних комп' ютерних класах та 
виконанням індивідуальних завдань і самостійною роботою. 

!ндивідуалізація навчання забезпечується індивідуаль-
ною роботою студентів та виконанням індивідуальних завдань 
на практичних заняттях. Вподовж терміну навчання забезпечу-
ється вільний доступ студентам у комп' ютерні класи для інди-
відуальної та самостійної роботи. 

Студент повинен: 
знати історію виникнення і розвитку інформатики і об-

числювальної техніки, предмет, структуру і завдання сучасної 
інформатики, архітектуру сучасних персональних ЕОМ, форми 
представлення інформації в ЕОМ і програмні принципи її авто-
матичної обробки, способи організації зберігання і доступу до 
комп' ютерної інформації, основні методи роботи в операційній 
системі Microsoft Windows, стандартні програми, що входять в 
операційну систему Windows, а також прийоми роботи у тексто-
вому процесорі Microsoft Word і табличному процесорі Excel. 
Методи автоматизованого перекладу електронних документів і 
принципи роботи в автоматизованих бібліотечних комплексах, 
антивірусні засоби захисту даних, а також програмні і системні 
засоби їх архівації, принципи функціонування Internet і викорис-
тання електронної пошти, пошуку і отримання інформації з 
Internet, у тому числі роботі з програмою-пейджером ICQ, про-
грамою IP-телефонії Skype і створення блогів, можливості соціа-
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льних і пірінгових мереж, інтернет-магазинів, програми Google 
Планета Земля, а також методи створення і публікації власних 
Web-документів; 

уміти користуватися апаратними та програмними засо-
бами ПК, виконувати операції з об' єктами ОС Windows, працю-
вати у локальній комп'ютерній мережі, виконувати налагодження 
ОС Windows, користуватися стандартними програмами ОС 
Windows, використовувати текстовий редактор MS Word і табли-
чний процесор MS Ecxel, користуватися програмою електронного 
перекладу PROMT та автоматизованим бібліотечним комплексом 
НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" Ирбис, користуватися антиві-
русними засобами AVP, Dr. Web та ін., користуватися програмами 
архівації файлів WinRAR, WinZIP, браузером Internet Explorer та 
сервісами Internet, створювати Web-сторінки з використанням мо-
ви HTML, програми ExpressionWeb та Front Page. 
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2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Основні поняття інформатики та персонального 
комп'ютера. Автоматизація створення 

електронних документів 

1.1. Основні поняття інформатики 

Матеріал для роздумів 

1. Інформатика. Інформатика і кібернетика. Предмет і 
завдання сучасної інформатики. 

2. Правові аспекти інформатики. Національна програ-
ма інформатизації. 

3. Поняття інформації, її види та властивості. Одиниці 
вимірювання інформації. 

4. Інформація і знання. Інформаційний процес. 
5. Дані. Реєстрація і операції з даними. Кодування да-

них різних типів. 
6. Представлення інформації в комп'ютері. 
7. Одиниці представлення, вимірювання і зберігання 

даних. 
8. Види сучасних комп'ютерів. 
9. Роль ПК в діяльності юриста. 

1.2. Персональні комп'ютери 

Практичне заняття 1. Вступне заняття. Допуск до 
роботи та демонстрація обладнання комп 'ютерних класів 

П л а н 

1. Інструктаж з техніки безпеки при роботі у 
комп'ютерних класах. Заповнення журналів з техніки безпеки 
та охорони праці. 
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2. Демонстрація обладнання комп'ютерних класів. 
3. Ознайомлення з архітектурою ПК та його частинами. 
4. Системний блок ПК, системна плата. 
5. Параметри та характеристики МП, ОЗУ, шин PCI, 

AGP, відеокарти, звукової карти та ін. 
6. Демонстрація периферійного обладнання ПК та їх 

можливості. 
7. Технічні засоби комп' ютерних мереж. 

Завдання 

1. Прослухати інструктаж з техніки безпеки при ро-
боті у комп'ютерних класах. Заповнити журнали з техніки без-
пеки та охорони праці. 

2. Ознайомитися з фізичним складом системного бло-
ка ПК, використовуючи запропонований викладачем. 

3. З'ясувати за маркуванням тип системної плати, ві-
деокарти, жорсткого магнітного диска тощо. 

4. Використовуючи властивості папки Мой компью-
тер власного ПК, визначити операційну систему, встановлену 
на ПК, її версію. 

5. Використовуючи властивості папки Мой компью-
тер власного ПК, визначити ім' я користувача, тип мікропроце-
сора та його швидкодію. 

6. Використовуючи властивості папки Мой компью-
тер, визначити ємність ОЗУ. 

7. Використовуючи властивості папки Мой компью-
тер, визначити ім'я ПК для ідентифікації в мережі. 

S. Використовуючи Диспетчер устройств папки Мой 
компьютер, визначити тип встановленних на ПК накопичувачів 
і їх ємність. 

9. Використовуючи Диспетчер устройств папки Мой 
компьютер, визначити перелік та тип встановленних на ПК 
звукових та відеопристроїв. 

10. Використовуючи Диспетчер устройств папки Мой 
компьютер, визначити тип встановленної на ПК мережної 
плати. 
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11. Використовуючи Диспетчер устройств папки Мой 
компьютер, визначити тип встановленних на ПК Portable 
Devices. 

12. З' ясуйте, яким чином виконується діагностування 
та оновлення драйверів ПК. 

13. З'ясуйте, яким чином виконується оновлення кон-
фігурації обладнання та видалення пристроїв. 

Ключі до виконання завдань 

4. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Свойства/ Общие, переглянути підрозділ Система. 

5. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Свойства/ Общие, переглянути підрозділ Пользователь. 

6. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Свойства/ Общие, переглянути підрозділ Производ-
ство и поддержка. 

7. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Свойства/Имя компьютера, підрозділ Полное имя. 

S. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Диспетчер устройств/Дисковые накопители. Для 
з' ясування ємності викликати контекстне меню накопичувача, ви-
конати Свойства/Тома, якщо відомості вітсутні - заповнити. 

9. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Диспетчер устройств/ Звуковые, видео и игровые 
устройства. 

10. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Диспетчер устройств/ Сетевые платы. 

11. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
виконати Диспетчер устройств/Portable Devices. 

12. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, ви-
конати Диспетчер устройств/Свойства/Общие/Диагностика. Для 
оновлення драйвера викликати контекстне меню папки Мой 
компьютер, виконати Диспетчер устройств - відкрити будь-
яку групу пристроїв та викликати контекстне меню конкретно-
го пристрою. 

13. Викликати контекстне меню папки Мой компьютер, 
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виконати Диспетчер устройств, відкрийте будь-яку групу при-
строїв та викличте контекстне меню конкретного пристрою. 

Матеріал для роздумів 

1. У чому полягає принцип відкритої архітектури 
конструювання ПК? 

2. Які прилади входять до складу центрального облад-
нання ПК? 

3. Які прилади містить системна плата ПК? 
4. Які функції виконує мікропроцесор? 
5. Які характеристики має мікропроцесор? 
6. Що таке квантовий мікропроцесор і які характерис-

тики він має? 
7. Що таке BIOS? 
8. Які основні функції виконує BIOS? 
9. Які функції виконує RAM? 
10. Які принципи функціонування DRAM? 
11. Які принципи функціонування SRAM? 
12. Яке призначення та принцип функціонування кеш? 
13. Що таке системна магістраль? Які функції вона ви-

конує? 
14. Які функції виконують плати розширення? 
15. Які прилади потрібні для забезпечення роботи ПК у 

локальній мережі? 
16. Назвіть основні периферійні пристрої ПК. 
17. Назвіть основні перспективні напрями розвитку об-

числювальної техніки. 

1.3. Організація комп'ютерної інформації 

Матеріал для роздумів 

1. Поняття накопичувача. Види накопичувачів та 
принципи збереження інформації на них. 

2. Розміщення даних на магнітному диску. Принципи 
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видалення-відновлення файлів. Дефрагментація. 
3. Поняття файла. Характеристики файлів: ім'я, тип, 

розмір, дата та час створення, атрибути. 
4. Маска (шаблон) файла. 
5. Файли зареєстрованого і незареєстрованого типу. 

Поняття файлової системи. 
6. Види файлових систем (FAT32, NTFS, exFAT, 

ZFSЮ, UDF, VFS, GmailFS ). 
7. Поняття системного реєстру. Редагування системно-

го реєстру. 
S. Створення, видалення, копіювання та переміщення 

файлів і папок. 
9. Права доступу до файлів та папок, захист файлів від 

несанкціонованого доступу. 

1.4. Операційна система Windows 

Практичне заняття 2. Робота в операційній системі 
Windows 

П л а н 

1. Робочий стіл. Папки системні. Папки робочі. Файли. 
Ярлики. Значки. 

2. Керування об' єктами. Меню, кнопки, полоси прокру-
чування, прапорці, списки, що розкриваються, вкладки. 

3. Панель задач Windows. Операції з об'єктами у папках 
та у Панелі задач. Вікна у Windows. 

4. Робота з об' єктами Windows з використанням маніпу-
лятора "миша" та команд контекстного меню. Буфер обміну і ко-
манди для роботи з ним. 

5. Головне меню Windows. Склад Головного меню. Нала-
годження Головного меню, запуск програм, відкриття папок та 
документів. Пошук об'єктів (управління операцією Поиск). 

6. Обліковий запис користувача у Windows. Викорис-
тання системи допомоги Windows. 
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Завдання 

1. Здійсніть перегрупування об'єктів на Рабочем столе . 
2. Розкрити системну папку Мой компьютер. Розкрити 

кореневу папку диска Е:. Створити папку з ім'ям РАР1 в коре-
невому каталозі диска Е:. 

3. Перейменувати створену папку, присвоївши їй ім'я 
"Група №" (№ - номер Вашої групи). 

4. Розкрити папку ЕШІИ на диску Б:. Виділити пять пе-
рших об'єктів цієї папки і скопіювати їх у папку "Група №" за 
допомогою команд меню вікна. 

5. Створити ярлик папки "Група №" на Рабочем столе. 
Розкрити папку "Група №" за допомогою ярлика на Рабочем 
столе. 

6. Видаліть з папки "Група №" два будь-яких файли. 
Переглянути вміст Корзины, відновити видалені Вами файли. 

7. Переглянути властивості будь-якого файла папки 
"Група №". Визначте, які елементи керування застосовані у ві-
кні властивостей цього файла (кнопки, смуги прокручування, 
прапорці, списки, що розкриваються, вкладки). 

8. Розташувати значки об'єктів папки "Група №" в ал-
фавітному порядку імен, розширень, за розміром. 

9. Створити в папці "Група №" папку з ім'ям, яке відпо-
відає Вашому прізвищу. Перемістіть та скопіюйте декілька фай-
лів з папки "Група №" в папку, названу Вашим прізвищем. Ви-
конати операції копіювання та переміщення окремих файлів 
всіма відомими засобами: за допомогою маніпулятора "миша", 
через буфер обміну за допомогою команд меню вікна, контекс-
тного меню та комбінацій клавіш [СТЯЬ+С], [СТЯЬ+Х] та 
[Стяь+У]. 

10. Встановіть перемикач регістрів клавіатури на Яи. 
Верніться до українського алфавіту. 

11. Відкрийте декілька системних та робочих папок, 
простежте за змінами в Панели задач. На Панели задач визначте 
кількість і назви відкритих вікон. За допомогою Панели задач 
перейдіть до першого вікна. 
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12. Зробити активним вікно папки диска D:. Перегляну-
ти вміст пунктів меню Файл, Правка, Вид. Визначте, які коман-
ди доступні, а які ні. Виділити в цій папці довільний об'єкт, по-
тім знову переглянути вміст пунктів меню Файл і Правка. По-
дивіться, які команди доступні в даній ситуації. Проаналізуйте. 

13. За допомогою пункту меню Вид послідовно спробу-
вати чотири режими відображення інформації у вікні: великі 
значки, дрібні значки, список, таблиця. Залишити в кінцевому 
підсумку режим Большие значки. За допомогою пункту меню 
Вид зробити так, щоб Панель инструментов не було видно, по-
тім повернути її на екран. Зробити теж саме і по відношенню до 
Строки состояния. За допомогою пункту меню Вид послідовно 
впорядкувати значки всіма наявними способами. У кінцевому 
підсумку впорядкувати значки за ім'ям. За допомогою смуг про-
кручування переглянути весь вміст папки диска D:. Перемістити 
вікно по екрану. Змінити розміри вікна відомими способами. 

14. За допомогою Главного меню ознайомтеся зі спис-
ком стандартних програм та програм, встановлених на Вашому 
ПК. За допомогою Главного меню увійдіть в програму Провод-
ник. Відкрийте програму - графічний редактор Paint. Закрийте 
програму Paint. Вийдіть з режиму Проводник. За допомогою 
Главного меню перегляньте список останніх документів і папок, 
що використовуються на Вашому ПК. За допомогою Главного 
меню знайдіть папку Word. За допомогою Главного меню озна-
йомтеся з довідковою системою. 

15. Визначте спосіб організації комп' ютерів в учбовому 
класі. Відповідно до способу організації створіть новий обліко-
вий запис, в імені облікового запису використайте своє прізви-
ще і номер групи. При цьому включіть у свій профіль тільки 
Главное меню та Рабочий стол. Вибрати зображення для облі-
кового запису користувача і Главного меню, фон Рабочего сто-
ла і заставку. Виконати захист даних за допомогою пароля об-
лікового запису користувача. За допомогою Главного меню ви-
йти з сеансу та зайти під своїм прізвищем. Змінити колір фону 
Рабочего стола. Знову вийти з сеансу і зайти в звичайний се-
анс. Перевірте, щоб колір фону у цьому сеансі був той же. 
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Ключі до виконання завдань 

1. З' ясувати, яки об' єкти на Рабочем столе є системними 
папками (Мой компьютер, Корзина тощо), які - робочими папка-
ми, ярликами. Для того, щоб здійснити перегрупування об' єктів 
Рабочего стола, потрібно викликати його контекстне меню, вико-
нати команду Упорядочить значки і вибрати один з режимів: Тип, 
Дата изменения, Размер или Автоматически. 

2. Контекстне меню диска Е:, команда Создать/Папку. 
3. Контекстне меню папки, команда Переименовать. 
4. Відкрити вікно диска D:, відкрити папку KRIM. Виді-

лити перший об'єкт у папці, потім натиснути клавішу [Shift] і 
не відпускаючи ії виділити останній об'єкт. Відкрити меню 
Правка вікна папки KRIM, виконати команду Копировать, по-
тім перейти у вікно своєї папки, відкрити меню Правка і вико-
нати команду Вставить. 

5. Команда Отправить/Рабочий стол (создать ярлык) 
контекстного меню папки. 

6. Виділити потрібні файли і натиснути клавішу 
РєМЄ], або виконати команду Удалить контекстного меню 
виділених файлів. Відкрити Корзину, переглянути ії вміст, виді-
лити потрібні файли, виконати команду Восстановить. 

7. Контекстне меню файла, команда Свойства. 
S. Виконати за допомогою пункту Вид меню вікна пап-

ки, або за допомогою команди Вид контекстного меню. 
9. Будь-яким способом створити в папці "Група №" пап-

ку з ім'ям, яке відповідає Вашому прізвищу. Виконати операції 
копіювання та переміщення окремих файлів всіма відомими за-
собами: і) за допомогою маніпулятора "миша" - виконати пе-
ретаскування файлів за допомогою правої та лівої клавіши ма-
ніпулятора "миша", виконати перетаскування файлів за допо-
могою правої та лівої клавіши маніпулятора "миша" з натисну-
тими клавішами [Shift] та [Ctrl]; 2) використати рядок меню ста-
ндартного вікна Windows Правка/Копировать (Вырезать) і Прав-
ка/Вставить; З) виконати вказані операції за допомогою клавіату-
ри через комбінацію клавіш [CTRL+C], [CTRL+X] та [CTRL+V]. 

10. Перемикання розкладки клавіатури здійснюється за 
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допомогою натискання сполучення клавіш [CTRL+SHIFT] (іно-
ді [ALT+SHIFT]), або кліка лівою клавішею миші на значку у 
Панели задач. 

11. На Панели задач кожному відкритому вікну відпові-
дає кнопка. Для переходу до потрібного вікна треба клікнути 
лівою клавішею миші на відповідній кнопці на Панели задач. 

12. Виконати порівняльний аналіз пунктів рядка меню 
Файл, Правка, Вид стандартного вікна Windows у двох випадках, 
коли один з об' єктів є виділеним та у випадку, коли немає виді-
лених об'єктів. 

13. У рядку меню стандартного вікна відкрити пункт 
Вид. Зробити відображення об'єктів у вікні: великі значки, дрі-
бні значки, список, таблиця. 

Для відображення Панели инструментов необхідно ви-
конати наступні дії: Вид/Панель инструментов/Закрепить Па-
нели инструментов. Для відображення Строки состояния по-
трібно виконати пункти Вид/ Строка состояния. Для упоряд-
кування відображення об' єктів у вікні потрібно виконати 
Вид/Упорядочить значки/(Имя, Размер, Тип, Измененный). Для 
переміщення стандартного вікна необхідно використати мані-
пулятор "миша" та рядок назви стандартного вікна. Для зміни 
розмірів вікна потрібно використовувати маніпулятор "миша" і 
лінії межі вікна. Для пропорційного змінення розмірів вікна ви-
користовують кути стандартного вікна. 

14. Для відкриття програми Проводник потрібно виконати 
наступні дії: Главное меню Пуск/Програмы/Стандартные/Проводник. 
Для відкриття редактора Paint потрібно виконати наступні дії: 
Главное меню Пуск/Програмы/Стандартные/ Paint. Для пере-
гляду списку останніх документів і папок, що використовують-
ся на Вашому ПК, необхідно виконати: Главное меню 
Пуск/Документы. Для пошуку папки Word використайте насту-
пні функції: Главное меню Пуск/Найти/Файлы и папки. У вікні 
результатів пошуку обрати Файлы и папки і у полі введення 
вказати ім'я папки Word і натиснути кнопку [Найти]. 

15. Створення облікового запису здійснюється за допомо-
гою Панели управленния Главного меню, категорія Пользователи. 

16. Повернути всі регульовані опції у початковий стан. 
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Матеріал для роздумів 

1. Дайте визначення операційної системи Windows, 
опишіть її функції. 

2. Яка структура Рабочего стола Windows? Опишіть 
призначення системних папок, сфери їх застосування. 

3. Опишіть, що відбудеться при відкритті ярлика, до-
кумента, папки і пристроїв (наприклад принтера). 

4. Яка структура стандартного вікна в Windows? Які 
елементи вікон є необов'язковими, як їх прибрати (додати)? 
Опишіть структуру і призначення діалогових вікон Windows, 
наведіть приклади діалогових вікон. 

З. Перелічіть способи копіювання та переміщення 
групи об' єктів. 

б. Дайте визначення файлів, папок і ярликів, назвіть їх 
властивості та атрибути. 

Т. Перелічіть способи видалення об'єктів. Поясніть 
призначення Корзины. У яких випадках інформація при вида-
ленні не потрапляє до Корзины? 

5. Опишіть особливості пошуку файлів і папок, наве-
діть приклади. 

9. Як створити папку на Рабочем столе Windows? У 
яких випадках це доцільно робити? 

10. Опишіть можливості для настройки (будь-яких двох 
параметрів) структури вікна папки. 

11. Який порядок дій для вибору структури вікна 
Windows? 

12. Опишіть можливості для вибору способу представ-
лення об'єктів у папці. 

13. При створенні папки їй було присвоєно помилкове 
ім' я. Опишіть можливі варіанти виправлення помилки. 

14. Перелічіть параметри, які характеризують властиво-
сті папки. 

ІЗ. Як переглянути і при необхідності змінити власти-
вості папки (наприклад атрибут Только чтение)? 

1б. Коли необхідно виділяти папки та файли? Перелі-
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чіть відомі Вам варіанти виділення несуміжних папок і файлів у 
вже відкритій папці. 

17. Коли необхідно виділяти папки та файли? Перелі-
чіть відомі Вам варіанти виділення суміжних папок і файлів у 
вже відкритій папці. 

1S. Яким чином можна скопіювати об' єкти з папки-
джерела в папку-приймач? 

19. Чи можна скопіювати об' єкти з папки-джерела в пап-
ку-приймач без звернення до буфера обміну? Якщо можна, то як? 

20. Яким чином можна перемістити об' єкти з папки-
джерела в папку-приймач? 

21. У яких випадках потрібно визначення розміру папки 
або файла і як це зробити? Як визначити розмір вільного прос-
тору на диску? 

22. Дайте (на прикладах) порівняльний аналіз типів ме-
ню, які використовуються у Windows. 

23. Що можна віднести до об'єктів ОС Windows? 
24. На які два класи поділяють усю сукупність папок? 

Чим вони відрізняються? Що формує загальна сукупність папок? 
25. Знайдіть подібні риси між основними характеристи-

ками файла (лист властивостей) та паспортними даними людини. 
26. Що по своїй суті є Рабочий стол? 
27. Чи можна поставити знак рівняння між Ярлыком = 

Значком = Пиктограммой =Иконкой? 
2S. Які види інтерфейсів мали операційні системи за всю 

історію свого розвитку? 
29. Що таке програмна оболонка операційної системи? 
30. Скільки видів меню мають операційні системи родини 

Windows? 
31. Згадайте, які ще операційні системи Вам знайомі? 
32. На Ваш погляд, як можно коротко і зрозуміло пояс-

нити, що таке операційна система? 
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1.5. Управління настроюваннями в операційній 
системі Windows 

Практичне заняття 3. Налагодження операційної 
системи Windows 

П л а н 

1. Настройка засобів введення-виводу даних. 
2. Параметри миші, клавіатури, екрана. 
3. Настройка елементів оформлення Windows. 
4. Настройка теми, фонового малюнка і заставки Ра-

бочего стола. 
З. Настройка звукових схем, шрифтів, форматів дати і часу. 
б. Настройки елементів управління Windows. 
Т. Настройка Панели задач і Главного меню, настройка 

властивостей Корзины і властивостей вікон папок. 
5. Настройка команди Отправить контекстного меню 

об'єктів. 
9. Додавання і видалення значків Рабочего стола. 
10. Автоматичний запуск додатків і документів. Запуск 

додатків за розкладом. 

Завдання 

1. На диску Е створити папку з іменем, яке відповідає 
номеру факультету та номеру групи. 

2. У власній папці на диску Е: в текстовому редакторі 
Блокнот створити файл з ім'ям "Звіт/txt". Першим реченням у 
створеному файлі повинні бути прізвище та ім' я студента. 

3. Змінити фоновий малюнок Рабочего стола на дові-
льний (за власним бажанням). 

4. Встановити заставку "Объемный текст" (без паро-
льного захисту!) з інтервалом З хв. У якості тексту заставки ви-
користати прізвище користувача. Виконати настроювання за-
ставки за власним смаком. 

З. За власним смаком обрати оформлення вікон та 
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кнопок, кольорову схему. 
6. Відрегулювати мишу наступним чином: змінити 

схему покажчика маніпулятора "миша" на ту, що сподобалася; 
встановити шлейф. 

7. Додати до списку мов, що використовуються, іспан-
ську стандартну. Встановити англійську мову такою, що буде 
використовуватись за умовчанням. Для перемикання мов при 
введенні встановити комбінацію [CTRL+SHIFT]. 

S. Змінити формат відображення дати та часу за влас-
ним смаком. 

9. Спробувати настроїти клавіатуру наступним чином: 
змінити швидкість повтору символу; інтервал перед повтором; 
частоту миготіння курсору. Повернути всі параметри в почат-
ковий стан. 

10. З'ясуйте, які компоненти Windows не встановлені. 
Зі списку встановлених стандартних програм прибрати Игры. 
Відновити програму Игры. 

11. На Панели задач відобразити Панель быстрого за-
пуска. 

12. Для швидкого доступу власну папку "№ факультету 
№ групи", яка міститься на диску Е:\, закріпити у верхівці меню 
Пуск, розташувати в Панели быстрого запуска в папке Избран-
ное. В Панели задач створити нову панель, яка надає доступ до 
Вашої власної папки. 

13. До пункту Программы меню Пуск додати програму 
"Автоматические пистолеты" (російською мовою), яку виконує 
програмний файл D:\PIST\ap.exe (ця папка має атрибут Скры-
тый). 

14. Налагодити системну папку Корзина наступним 
чином: встановити однакові параметри для всіх логічних розді-
лів жорсткого диска; обсяг цієї папки встановити 5% від зага-
льного обсягу диска. 

15. До списку команди Отправить контекстного меню 
об'єктів додати власну папку (з диска Е:) з метою зручного ко-
піювання в ній. За допомогою цієї команди у власну папку від-
правити з диска D:\ папку METOD. Показати все зроблене ви-
кладачу. 
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16. Після перевірки повернути всі настроювання в по-
чатковий стан: прибрати іспанську мову зі встановлених на 
комп'ютері; змінити схему Рабочого стола на стандартну; ви-
далити заставку; повернути схему покажчика маніпулятора 
"миша" на стандартну, прибрати шлейф; видалити власну папку 
з Панели задач, з верхівки меню Пуск, з Панели быстрого запу-
ска та з пункту Избранное; прибрати програму "Автоматичес-
кие пистолеты" з пункту Программы меню Пуск; обсяг систем-
ної папки Корзина встановити 10%; зі списку команди Отпра-
вить контекстного меню об'єктів видалити власну папку. Ви-
далити власну папку з диска Е: без потрапляння в системну па-
пку Корзина. Показати викладачу! 

Ключі до виконання завдань 

1. Відкрити диск Е:\, викликати контекстне меню, виб-
рати Создать/Папку та ввести ім'я папки. 

2. Відкрити створену папку. У вікні папки з контекст-
ного меню обрати: Создать/Текстовый документ, дати ім'я 
файлу "ЗвітЛхІ;", відкрити його, після чого набрати власні прі-
звище та ім'я, зберегти створене в цьому ж файлі і закрити до-
даток Блокнот. 

3. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/Экран. На вкладці Фон зі списку вбудованих фоно-
вих малюнків обрати потрібний (або за допомогою кнопки "Об-
зор" знайти інший) та застосувати зміни, натиснувши кнопку 
ОК. Доступ до вікна властивостей екрана можна також отрима-
ти, обравши команду Свойства з контекстного меню фону Ра-
бочего стола. 

4. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/Экран, перейти на вкладку Заставка. Зі списку за-
ставок обрати "Объемный текст", за допомогою кнопки Пара-
метры ввести текст заставки та налаштувати за власним сма-
ком, обрати потрібний інтервал увімкнення заставки. 
Обов' язкова вимога - не встановлювати парольний захист знят-
тя екранної заставки. Застосувати зміни, натиснувши кнопку 
ОК. 
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5. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/Экран, перейти на вкладку Оформление. З відповід-
них списків обрати те, що подобається, та застосувати зміни, 
натиснувши кнопку ОК. 

6. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/Мышь. На вкладці Указатели обрати ту схему по-
кажчика миші, що подобається, а на вкладці Перемещение 
встановити шлейф для покажчика миші. Застосувати зміни, на-
тиснувши кнопку ОК. 

7. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/ Клавиатура. Перейдіть на вкладку Язык. Виконати 
запропоновані завдання, після чого натиснути кнопку ОК для 
застосування змін. 

S. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/Язык и стандарты. З'явиться відповідне діалогове 
вікно Свойства: Язык и стандарты. Зі списку на вкладці Реги-
ональные стандарты оберіть елемент Украинский, потім за до-
помогою відповідних вкладок вікна змініть формат відобра-
ження дати та часу (за власним смаком). Застосувати зміни, на-
тиснувши кнопку ОК. 

9. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/ /Клавиатура. За допомогою вкладки Скорость ви-
конати відповідні зміни, після чого закрити вікно властивостей 
клавіатури не застосовуючи зміни (натиснути кнопку 
Отмена). 

10. Відкрити послідовно Пуск/Настройка/Панель 
управления/ Установка и удаление программ. Перейдіть на 
вкладку Установка Windows, почекайте, поки буде сформова-
ний перелік встановлених компонентів Windows. Цей перелік 
відображається в списку Компоненты та організований ієрархі-
чно (компоненти об'єднані в групи). Якщо компонент встанов-
лений, закріплений за ним прапорець також встановлений. Не-
визначений стан прапорця (сірого кольору), пов'язаного з гру-
пою компонентів, означає, що встановлені тільки деякі (але не 
всі) компоненти групи. Для перегляду компонентів групи по-
трібно виділити назву групи на натиснути кнопку Состав. Для 
виконання завдання виділити назву Стандартные, натиснути 
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кнопку Состав, прибрати прапорець біля компонента Игры, на-
тиснути кнопку ОК. Для відновлення додати прапорець біля 
компонента Игры. 

11. Відкрийте контекстне меню Панели задач, вкажіть 
курсором миші пункт Панели инструментов та оберіть (щиг-
лем миші) стандартну панель Быстрый запуск, яка автоматично 
з' явиться праворуч біля кнопки Пуск. 

12. Для розташування власної папки в меню Пуск та на 
панелі Быстрого запуска відкрити вікно папки диска Е:, потім 
піктограму власної папки лівою кнопкою миші послідовно пе-
ретягнути спочатку на кнопку Пуск та миттєво відпустити, по-
тім на панель Быстрого запуска. Для занесення папки до пунк-
ту Избранное меню Пуск спочатку відкрийте власну папку, по-
тім оберіть команду Добавить в Избранное з пункту меню Изб-
ранное. Для виконання наступного завдання з контекстного ме-
ню Панели задач оберіть команду Панели инструмен-
тов/Создать панель инструментов. У діалоговому вікні з ієра-
рхії папок обрати власну та натиснути кнопку ОК. 

13. Спочатку потрібно впевнитись, що у вікнах папок 
відображаються приховані об' єкти, тобто об' єкти, які мають 
атрибут Скрытый (Вид/ Свойства папки/ вкладка Вид у вікні 
Дополнительные параметры для прихованих об'єктів встано-
вити опцію Показать все файлы). Відкрити вікно папки 
D:\PIST, піктограму файла "ap.exe" лівою кнопкою миші пере-
тягнути на кнопку Пуск, затримати і дочекатись, поки відкри-
ється Главное меню, потім (не відпускаючи кнопку миші), дію-
чи аналогічно, встановити курсор миші на пункт Программы, 
дочекатись його відкриття та помістити в обране місце файл 
"ap.exe". З контекстного меню об'єкта, що з'явився в пункті 
Программы обрати команду Переименовать та надати відпові-
дну назву доданій програмі. 

14. Виконати поставлені завдання можна у діалоговому 
вікні Свойства .Корзина, доступ до якого можна отримати, об-
равши команду Свойства з контекстного меню системної папки 
Корзина, яка розташована на Рабочем столе . 

15. Відкрити папку C:\Windows\SendTo. У вікні цієї па-
пки створити ярлик для власної папки, яка розташована на дис-
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ку Е:\, стандартними для Windows способами. Якщо є потреби, 
перейменувати ярлик (саме ця назва буде відображатись у під-
меню команди Отправить). Відкрити вікно папки диска D:. З 
контекстного меню папки METOD за допомогою команди От-
править скопіювати цю папку у власну. 

І6. Скориставшись навичками, отриманими при вико-
нанні завдань на протязі практичного заняття, аналогічним спо-
собом повернути всі настроювання в початковий стан згідно з 
завданням. Для видалення власної папки без потрапляння в сис-
темну папку Корзина виділити власну папку та натиснути ком-
бінацію клавіш [SHIFT + DELETE]. Показати викладачу. 

Матеріал для роздумів 

1. Яку мету переслідує користувач при зверненні до 
системної папки Панель управления? [2, 6] 

2. У чому полягає доцільність налагодження інтерфей-
су користувача при роботі у Windows? [2, 6] 

3. Яким чином можна визначити та змінити роздільну 
здатність екрана та кількість кольорів, що використовуються? [6] 

4. Назвіть відомі способи прискорення доступу до 
об'єктів (папок, файлів), які використовуються найчастіше. [2, 
11, ІЗ] 

5. В яких випадках у користувача з' являється потреба 
в модифікації пункту Программы меню Пуск? [2, ІЗ] 

6. Назвіть призначення пункту Пуск/Программы/ Ав-
тозагрузка. [11] 

7. Сформулюйте основне призначення пункту Избран-
ное з меню Пуск та поясніть доцільність додавання певних еле-
ментів до цього пункту. [11] 

S. З якою метою користувач звертається до вікна влас-
тивостей системної папки Корзина? В яких випадках у користу-
вача з'являється потреба в видаленні непотрібних об'єктів без 
потрапляння в системну папку Корзина? [2, 6] 

9. У чому полягає зручність у використанні команди 
Отправить з контекстного меню об'єктів? Які адреси доцільно 
додавати до списку команди Отправить? [2] 
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lO. Яким чином можна швидко повернути усі настрой-
ки до стандартного вигляду? 

l.6. Стандартні програми операційної системи Windows 

Практичне заняття 4. Стандартні програми Windows. 
Робота в мережі 

П л а н 

1. Службові програми: дефрагментація диска, перевір-
ка диска, архівація даних, відновлення операційної системи, 
очистка диска. 

2. Програма роботи зі сканером та цифровою камерою. 
3. Програма створення аудіофайлів. 
4. Створення мережних підключень. 
З. Графічний редактор Paint. Елементи керування та 

основні операції в Paint. 
б. Програма WordPad. Особливості застосування. 
Т. Програми обслуговування операційної системи від 

сторонніх розробників. 
5. Забезпечення роботи користувача в локальній обчис-

лювальній мережі засобами ОС Windows. 
9. Встановлення режимів доступу до локальних дисків та 

папок. 
10. Використання загального ресурсу, обмін даними, ви-

користання системної папки Портфель. 
11. Ознайомлення з системою адресації робочих станцій у 

мережі. 
12. Пошук інформації у мережі. 

Завдання 

1. Створіть на диску Е: папку з ім'ям, яке співпадає з 
номером факультету та номером групи. 
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2. У цій папці за допомогою стандартної програми 
WordPad створіть файл з ім' ям, яке відповідає прізвищу та імені 
студента. У створеному файлі надайте відповіді на питання, за-
значені нижче. Для відповідей використайте різне шрифтове 
оформлення. 

3. Ознайомтеся з можливостями програми WordPad і 
опишіть параметри форматування, які можливі у цій програмі 
(перша відповідь). 

4. Ознайомтеся з можливостями іншої стандартної 
програми для підготовки документів Блокнот. У наступній від-
повіді у створеному другому пункті файла опишіть власну дум-
ку щодо можливостей цієї програми та доцільності її викорис-
тання (друга відповідь). 

5. Опишіть можливості програми WordPad при роботі 
з різноманітними зображеннями (третя відповідь). 

6. Наступною відповіддю (четвертою) в цьому файлі 
повинна бути Ваша думка стосовно можливостей перевірки 
правопису в програмі WordPad. 

7. За допомогою графічного редактора Paint створити 
графічний файл, який потрібно зберегти у власній папці. В цьо-
му файлі намалювати будинок (з дахом, вікном) з використан-
ням декількох фігур: прямокутник, лінія обраного Вами кольо-
ру та ін. За допомогою різних інструментів (пензель, олівець і 
т.д.) можете додати деякі власні елементи до малюнку. Скорис-
тайтесь інструментом Заливка для кольорового оформлення рі-
зних частин дому. 

S. Згорніть всі вікна у кнопки на Панель задач. За до-
помогою копії екрана вставте зображення Рабочего стола у но-
ве вікно Paint. 

9. Виділіть окремо системні папки Мой компьютер та 
Корзина та вставте зображення системної папки Мой компью-
тер у вікно намальованого будинку (в 7 пункті), а зображення 
системної папки Корзина - поряд з будинком. Поверніть зобра-
ження системної папки Корзина на 900. Збережіть створене. 

10. У довільному місці малюнка вставити текст з прі-
звищем студента. 

11. У власній папці, що міститься на диску Е:, створи-
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ти документ Word, який назвати за зразком: "Прізвище Ім'я", де 
вказати прізвище та ім'я виконавця роботи. 

12. Запустіть програму Дефрагментация диска D: 
(або диска Е:) і виконайте її. Наведіть скрін-шот процесу вико-
нання у звіті. Одним реченням поясніть необхідність виконання 
дефрагментації на комп'ютері та переваги, що має дефрагмен-
тований диск. 

13. Запустіть програму Очистка диска D: (або диску 
Е:) і виконайте очистку. Одним реченням поясніть необхідність 
очистки диска та отримані результати. 

14. Виконайте стандартну перевірку диска Е: на на-
явність логічних помилок (без автоматичного виправлення по-
милок) за допомогою стандартної службової програми Провер-
ка диска. У звіті відобразіть скрін-шот вікна з результатами пе-
ревірки диска. Одним реченням поясніть необхідність звернен-
ня до цієї службової програми. 

ІЗ. Знайти папки з відкритим мережним доступом на 
одному з комп'ютерів. 

1б. Створити папку на диску Е: під своїм прізвищем 
та зробити її доступною у мережі. 

ІТ. Задати довільно вид доступу та захистити його 
паролем. Перевірити, як це працює з сусіднього комп'ютера. 

15. Підключити мережний диск, використовуючи 
будь-яку папку з відкритим доступом на сусідньому 
комп'ютері. Дати йому ім'я Z. 

l9. Знайти всі файли з розширенням doc (docx) на од-
ному з віддалених комп'ютерів. 

Ключі до виконання завдань 

1. Відкрити диск Е:\, викликати контекстне меню, виб-
рати Создать/Папка та ввести ім'я папки. 

2. Запустити текстовий редактор Пуск/Программы/Стан-
дартные/ WordPad. При початковому збереженні файла виконати 
Файл/Сохранить, потім у вікні, що з'явилося, обрати потрібне місце 
розміщення (власна папка на диску Е:) та ім'я (прізвище студента). 
Формат збереження файла - rtf. 
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3. Ознайомитись з можливостями програми WordPad 
можна або переглянувши доступні можливості кожного пункту 
меню (Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат), або звернувшись 
до довідкової системи (меню Справка). У відповіді перелічіть 
прийоми форматування, які підтримує WordPad, і надайте коро-
тку характеристику кожній - призначення та можливі парамет-
ри. Оформити відповідь можна двома способами: І) спочатку 
оберіть потрібне шрифтове оформлення або за допомогою па-
нелі форматування, або за допомогою меню Формат/Шрифт 
та Формат/Абзац, потім надайте відповідь; 2) спочатку надайте 
відповідь, а потім виділіть набраний текст та оберіть потрібне 
оформлення зазначеними вище способами. 

4. Ознайомитись з можливостями програми Блокнот 
(Пуск/ /Программы/Стандартные/Блокнот) можна або пере-
глянувши доступні можливості кожного пункту меню (Файл, 
Правка, Формат, Вид), або звернувшись до довідкової системи 
(меню Справка). Сформулюйте власну думку щодо можливос-
тей цієї програми (можна в зрівнянні з програмою WordPad), 
використайте для відповіді інше шрифтове оформлення спосо-
бами, зазначеними в попередньому пункті. 

5. До того, як надати відповідь, спробуйте деякі дії з 
графічними зображеннями. Спочатку спробуйте вставити стан-
дартними способами (Копировать/Вставить) будь-який графі-
чний файл з папки Мои документы/Мои рисунки. Зробіть ви-
сновки. Наступним кроком відкрийте той самий малюнок з вка-
заної папки, виділіть окремий фрагмент або зображення цілком 
та за допомогою команд Копировать/Вставить з контекстного 
меню вставте зображення в файл WordPad, спробуйте внести 
зміни (перемістити малюнок, змінити розміри), зробіть виснов-
ки. Обрати Вставка/Объект/Создать новый/Точечный рисунок 
(або Документ Microsoft Word), спробувати створити графічні 
зображення таким способом, зробити висновки. Отримані ви-
сновки оформити у вигляді відповіді з довільним шрифтовим 
оформленням. 

6. Спробуйте знайти можливості для перевірки право-
пису, переглянувши команди всіх пунктів меню або скористав-
шись довідковою системою програми WordPad. Сформулювати 
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відповідь з довільним шрифтовим оформленням. 
Т. Запустіть графічний редактор Пуск/Программы/ 

Стандартные/Paint. За допомогою інструменту Выбор цветов 
в області Палитры лівою кнопкою миші обрати потрібний ко-
лір. Потім, використавши інструмент Прямоугольник намалю-
вати будинок (достатньо великих розмірів). Далі, обравши лі-
нію, додати дах (у вигляді трикутника). Кожного разу, якщо не 
подобається створене, можете відмінити останню дію (в зворо-
тному порядку): Правка/Отменить. Повністю знищити створе-
ний малюнок дозволить команда Очистить з меню Рисунок. 
Іншім кольором (наприклад чорним) намалювати вікно за до-
помогою прямокутника та лінії. Скориставшись інструментом 
Заливка закреслити будинок та дах різними відтінками одного 
кольору, які обираються послідовно в області Палитры. Вікно 
залишити незакресленим. Якщо є бажання, можете додати со-
нечко, ялинку або інші елементи, скориставшись різними ін-
струментами (Эллипс, Кисть і т. ін.). Зберегти створений малю-
нок (в форматі bmp), обравши в меню Файл команду Сохранить 
(у власній папці з ім' ям "Малюнок l.bmp"). 

S. Згорніть всі вікна в кнопку на Панель задач. Натис-
ніть кнопку PrtScr на клавіатурі, це дозволить скопіювати зо-
браження екрана в буфер обміну. Запустити ще раз програму 
Paint (Пуск/Программы/Стандартные/ /Paint) та за допомогою 
меню Правка обрати команду Вставить (теж саме можна зро-
бити з контекстного меню), що дозволить вставити зображення 
Рабочего стола у вікно програми Paint. 

9. У наборі інструментів оберіть прямокутне виділення 
та виділіть зображення системної папки Мой компьютер (без 
підпису цієї папки) та з контекстного меню виділеного фрагме-
нта оберіть команду Копировать. У файлі "Малюнок 1.bmp" 
стандартним способом виконайте команду Вставить. Зобра-
ження системної папки Мой компьютер буде розташовано в 
верхньому лівому куті малюнка. Лівою кнопкою миші перетяг-
ніть це зображення в потрібне місце (розташуйте у вікні будин-
ку). Аналогічним способом зробіть відповідні дії по відношен-
ню до зображення системної папки Корзина. З контекстного 
меню вставленої Корзины за допомогою команди Отра-
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зить/Повернуть (можна скористатись меню Рисунок) поверніть 
її на 900. 

10. В області інструментів обрати Надпись (лівою кно-
пкою миші), відкреслити прямокутну область для розташування 
надпису. В меню Вид відобразити Панель атрибутов текста. 
Обраними прийомами форматування набрати власне прізвище 
(буде використаний активний колір для відображення букв). 
Зберегти створене та закрити вікна програми Paint (вміст вікна з 
зображенням Рабочего стола не зберігати). 

11. У вікні папки з контекстного меню обрати: Соз-
дать/Документ MS Word, дати ім'я файлу, відкрити його, після 
чого створити заголовок з довільним оформленням та зберегти 
створене в цьому ж файлі. Цей документ повинен мати заголо-
вок: "Звіт про виконання практичної роботи на тему "Стандартні 
програми Windows" студента (вказати прізвище та ім'я)". Зміс-
том цього документа буде звіт про послідовне виконання насту-
пних завдань з поясненнями по кожному пункту завдання і скрін-
шотами діалогових вікон та екранів за необхідністю. 

12. Запустити програму Пуск/Программы/Стандартные/ 
Служебные/ Дефрагментация диска. Оберіть потрібний диск 
(D: або E:) та виконайте саму дефрагментацію. Якщо процес 
дефрагментації затягнеться, то для економії часу його можна 
припинити, натиснувши кнопку [Пауза]. У звіті навести копію 
вікна виконання дефрагментації ([ALT+PRTSCR] - копія зо-
браження активного вікна у буфер обміну, потім вставити в 
текст документа стандартним способом). Одним реченням по-
яснити отриманий результат, а також необхідність виконання 
дефрагментації на комп' ютері та переваги, що має диск після 
дефрагментації. 

13. Запустити програму Пуск/Программы/Стандар-
тные/Служебные/Очистка диска. Оберіть потрібний диск (D: або 
E:) та виконайте процедуру очистки за рахунок видалення файлів з 
системної папки Корзина. Запишіть у звіт висновок про досягну-
тий у процесі очистки результат та власну думку стосовно мети 
звернення до цієї програми. 

14. Запустити програму Пуск/Программы/Стандар-
тные/Служебные/Проверка диска. Оберіть стандартну перевір-
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ку відповідного диска (наприклад Е:), елементи, які потрібно 
архівувати, місце розміщення архіву (власну папку на диску Е:) 
і запустіть саму процедуру перевірки клавішею [Запуск]. Вікно 
з результатами перевірки вставити в звіт способом, аналогічним 
зазначеному в попередніх пунктах. Поясніть у звіті необхід-
ність та мету звернення до цієї програми. 

ІЗ. Необхідно відкрити на Рабочем столе системну 
папку Сетевое окружение, обрати довільний ПК, перглянути всі 
ресурси, які мають мережний доступ. 

1б. Для створення мережного доступу до папки на 
диску Е: під своїм прізвищем необхідно визвати контекстне ме-
ню папки - Доступ/Полный/Общий. 

ІТ. Для захисту папки та обмеження доступу до неї 
необхідно застосувати доступ із встановленим паролем. Вико-
нується встановлення пароля через контекстне меню папки -
Доступ/Общий/Тип доступа (Определяется паролем) - Пароли: -
Для чтения або (Для полного доступа). 

lS. Для підключення мережного диска необхідно ви-
конати наступні дії: Сетевое окружение/Сетевой компью-
тер/Контекстное меню сетевого диска/Подключить сетевой 
диск, задати йому ім'я Z. Перевірити в папці Мой компьютер 
присутність мережного диска Z, що відображає структуру від-
даленого мережного ресурсу. 

19. Для виконання пошуку на віддаленому ПК потріб-
но використовувати маску файла (*.doc). Главное меню/Найти/ 
Файлы и папки/Имя и местоположение/Обзор/Сетевое окружение, 
обрати ПК, де буде здійснений пошук. 

Матеріал для роздумів 

1. В яких ситуаціях у користувачів виникає потреба в 
зверненні до стандартних текстових редакторів Блокнот та 
WordPad? Обґрунтуйте власну думку та наведіть приклади. [2, 
ї ї , ІЗ] 

2. Перелічіть програми, які дозволяють працювати з 
мультимедіа-файлами та входять до складу операційної систе-
ми Windows. [2, 11, ІЗ] 
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3. В яких ситуаціях доцільно використовувати графіч-
ний редактор Paint (щодо складнощів малюнків, художніх мож-
ливостей користувача і т. д.)? Сформулюйте власну думку, ви-
ходячи з досвіду, отриманого при створенні власного малюнка. 
[2, 11, 13] 

4. Перелічіть програми з обслуговування дисків, які 
входять до складу стандартних програм Windows, та визначте 
основне призначення цих програм. [2, 11, 13] 

5. З якими типами файлів дозволяють працювати вбу-
довані стандартні програми Windows? [2, 11, 13] 

6. Чи потрібно якесь особливе програмне забезпечення 
для роботи користувача у локальній мережі? 

7. Які два види конфігурації! локальної мережі існують 
на сьогоднішній день? 

8. Хто і як встановлює режими доступу до локальних ди-
сків та папок? 

9. Чи потрібні пошукові системи Internet для пошуку ре-
сурсів у локальній мережі? 

1.7. Текстовий процесор Microsoft Word 

Заняття 5. Робота у текстовому процесорі Microsoft 
Word. Створення та оформлення документів 

П л а н 

1. Створення документів. Поняття шаблону. 
2. Введення тексту. Автотекст і автозаміна. 
3. Форматування документа. 
4. Пошук фрагмента тексту. Швидкий перехід по текс-

ту. Закладки. 
5. Колонтитули. 
6. Гіперпосилання. 
7. Заміна слів в тексті. 
8. Вставка об' єктів. 
9. Створення списків. 
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10. Стильове форматування. 
11. Зміст документа. 
12. Захист документів. 
13. Збереження і друк документів. 

Завдання 

1. Створити шаблон довідки за зразком, запропоно-
ваним викладачем. 

2. Відкрити текстовий документ, запропонований ви-
кладачем. Віділити фрагмент і зробити його елементом списку ав-
тотексту. Вставте цей елемент в кінець поточного документа. 

3. Ввести наприкінці першого абзаца слово "беспе-
речний". Використовуючи автозаміну замінити це слово на 
"безперечний". 

4. Відформатувати символи заголовка документа: 
шрифт - Monotype Corsiva, напівжирний курсив, 1S пт, колір -
зелений. 

З. Відформатувати перші два абзаци документа: 
текст вирівняно по лівому боці, перший рядок абзацу виступає 
над загальним текстом, міжрядковий інтервал - З, інтервали 
між рядками в абзаці та абзацами - однакові. 

б. Відформатувати сторінки документа: орієнтація -
альбомна, всі поля - 2 см. 

Т. Знайти в документі фрагмент за вказівкою викла-
дача. Створити закладку на знайдений фрагмент. 

5. Створити верхній колонтитул. Зміст - прізвище 
користувача. 

9. Виконати перевірку правопису в документі. По-
милково введені слова замінити, використавши режим Заме-
нить. 

10. Наприкінці першого абзацу документа створити 
гіперпосилання, що пов'язує поточний документ з документом, 
вказаним викладачем. 

11. Наприкінці другого абзацу документа створити гі-
перпосилання на останній абзац документа 

12. Наприкінці документа вставити об'єкт - музичний 
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файл із папки "Музыка". 
13. Останні три абзаци документа представити у ви-

гляді нумерованого списку. 
14. До першого абзацу документа застосувати заданий 

викладачем стиль. 
15. Створіть зміст документа. 
16. Захистіть документ від редагування та формату-

вання. 
17. Збережіть документ в папці Документы під іме-

нем № факультету № групи (наприклад 413). 

Ключі до виконання завдань 

1. Ввести текст шаблону або відкрити документ, 
який треба перетворити на шаблон, виконати: Файл/Сохра-
нить как.... Вказати Тип файла/Шаблон документа і надати 
шаблону ім'я. Доступ до створеного шаблону здійснюється як 
до шаблону на локальному комп'ютері. 

2. Виділити текст або малюнок, який слід зберегти у 
вигляді елементу списку автотексту. Якщо треба зберегти еле-
мент разом з форматуванням абзацу, включіть знак абзацу у ви-
ділений фрагмент. 

Виконати Вставка /Автотекст/Создать. 
Залиште ім'я елементу списку автотексту, запропонова-

не Microsoft Word, або введіть нове ім' я. Якщо планується вста-
вка цього елементу з використанням засобу автозавершення, 
його ім'я має бути не коротше за чотири знаки, оскільки встав-
ка елементу в Microsoft Word відбувається після введення пер-
ших чотирьох знаків. 

3. Виконати Сервис/Параметры автозамены/Авто-
замена - в полі заменить вказати помилкове слово (наприклад 
карова) - в полі на вказати правильне слово (корова) - ОК. На-
прикінці першого абзаца ввести слово з помилкою і перекона-
тися, що воно введене правильно. 

Кнопка Параметры автозамены з' являється як ма-
леньке синє поле при знаходженні покажчика миші поряд з тек-
стом, який був автоматично виправлений. Це поле замінюється 
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на кнопку при наведенні на нього покажчика. Якщо з'ясується, 
що виправляти текст не потрібно, можна відмінити виправлен-
ня, можна також включити або відключити параметри автоза-
міни, натиснувши кнопку параметрів автозаміни і вибравши 
відповідну команду. 

4. Виділити заголовок документа, викликати кон-
текстне меню, виконати Шрифт і встановити потрібні параме-
три. 

5. Виділити перші два абзаци документа, викликати 
контекстне меню, виконати Абзац і встановити: Выравнивание -
по левому краю; первая строка - выступ; значение - 3; Интер-
вал: Перед -0 После -0. 

6. Виконати Файл/Параметры страницы - встано-
вити потрібні параметри. 

7. Виконати Правка/Найти і ввести слово або слово-
сполучення для пошуку. Для підвищення релевантності пошуку 
можна натиснути кнопку [Больше] і виконати настроювання 
параметрів пошуку. 

Встановіть курсор на знайденому фрагменті, виконайте 
Вставка/Закладка. Введіть ім'я закладки. Ім'я закладки почи-
нається з літери і може містити тільки літери і цифри. Документ 
може мати декілька закладок. Для того, щоб скористатися за-
кладкою, знову виконати Вставка/Закладка, вказати потрібну 
закладку, натиснути [Перейти]. 

8. Виконати Вид /Колонтитулы. 
9. Виконати Сервис/Правописание. Якщо якесь по-

милкове слово зустрічається в тексті декілька разів, виконати 
Правка/Заменить - в полі заменить на: ввести правильне сло-
во - натиснути Заменить все. 

10. Встановити курсор наприкінці першого абзацу до-
кумента або виділити останнє слово, викликати контекстне ме-
ню і виконати команду Гиперссылка. В переліку Связать с... 
обрати "файлом, веб-страницей " - вказати шлях до документа, 
названого викладачем. 

11. Помітити останній абзац документа закладкою. 
Наприкінці другого абзацу документа викликати контекстне 
меню і виконати команду Гиперссылка. 

33 



У переліку Связать с... обрати "местом в документе ". 
12. Встановити курсор наприкінці документа, виконати 

Вставка/Объект/Создание из файла і вказати шлях до файла. 
13. Виділити три абзаци документа, викликати кон-

текстне меню, виконати Список/ Нумерованный. 
14. Встановити курсор на відповідному абзаці, задати 

потрібний стиль з розкритого списку в Панели инструментов 
або виконати Формат/Стили и форматирование і в правій об-
ласті вікна вказати необхідний стиль. 

ІЗ. Для автоматичного створення змісту потрібно за-
головки розділів і підрозділів виділити відповідними стилями. 
Заголовки розділів першого рівня (наприклад, ВВЕДЕННЯ, 
ВИСНОВОК, назви розділів) виділяємо стилем Заглавие І. За-
головки підрозділів - стилем Заглавие 2 і т. д. Потім встанови-
ти курсор в місце формування змісту і виконати: Встав-
ка/Ссылка/Оглавление и указатели, у вікні, що з'явилося, по-
трібно перейти на вкладку "Оглавление" і задати кількість рів-
нів змісту ( якщо в документі є тільки розділи і підрозділи, то 
буде всього два рівні, якщо у підрозділах є параграфи - це три 
рівні і т. д.) 

Іб. Для захисту від редагування виконати Сер-
вис/Защитить документ. Для захисту від відкриття вико-
нати Сервис/Параметры /Сохранение (Безопасность) і ввести 
пароль. 

ІТ. Виконати Файл/Сохранить как... і надати ім'я та 
папку для збереження файла. 

Матеріал для роздумів 

1. Які можливості має текстовий процесор Microsoft 
Word? 

2. Яку альтернативу бланкам юридичних документів 
пропонує Microsoft Word ? 

3. Які переваги надає користувачу використання авто-
тексту? 

4. Які переваги надає користувачу використання авто-
заміни? 
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5. Які елементи документа дозволяють форматувати 
Microsoft Word? 

6. Який елемент документа Microsoft Word дозволяє 
зв'язати документ з довідковими або додатковими матеріалами, 
а також здійснити перехід у межах документа? Порядок форму-
вання цього елементу. 

7. Які об'єкти можна вставляти в документ Microsoft 
Word? 

8. Які види списків формує Microsoft Word? 
9. Що таке стиль у Microsoft Word? 
10. Наведіть приклади доречності застосування стилю. 
11. Які засоби захисту документів надає Microsoft 

Word? 
12. Які можливості налаштування друку документа на-

дає Microsoft Word? 
13. Яким чином здійснюється керування чергою друку? 

Практичне заняття 6. Робота в MS Word. Таблиці і 
макроси 

П л а н 

1. Створення таблиць. Редагування структури таблиці. 
Форматування таблиць. 

2. Введення і форматування вмісту таблиць. Автома-
тичне форматування таблиць. 

3. Сортування і обчислення в таблицях. 
4. Робота з діаграмами. Створення базової діаграми. 

Форматування діаграм і графіків. 
5. Макроси. Призначення макросів. Методи створення 

макросів. Використання засобів для запису макросів і програ-
мування за допомогою Visual Basic для додатків. Приклади за-
пису макросів. Вставка таблиць і дати. 
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Завдання 

1. З використанням кнопки Добавить (Вставить) 
таблицу панелі Стандартная створити таблицю розміром 6х6 
(6 рядків та 6 стовпців). 

2. З використанням автоформатування створити Изыс-
канную таблицу 6х6. 

3. Розбити клітинку у правому нижньому кутку цієї 
таблиці на три рівні частини. 

4. Поєднати три нижні клітинки у останньому стовпці 
таблиці в одну клітинку. 

5. Зробити так, аби ширина другого стовпця таблиці 
дорівнювала 1 см. 

6. Створити таблицю наступного вигляду. 

На скільки 

Злочини 1-й 
квартал 

2-й 
квартал 

3-й 
квартал Всього 

% у 2-му 
кварталі 
більше, 
ніж в 1-му 

Вбивство 3 4 2 
Хуліганство 3 5 4 
Крадіжки 6 7 9 
Всього 

7. Відсортувати за убуванням другий стовпець таблиці. 
8. Вернути значення цього стовпця в початкове. 
9. Побудувати діаграму, яка відображає значення всієї 

таблиці, окрім останнього стовпця. 
10. Створити макрос, що виконується сполучанням кла-

віш [СТКЬ+2]. Дія макросу - вставка таблиці, що складається з 
трьох стовпців та трьох рядків наступного вигляду: 

Прізвище Ім'я По батькові 
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11. Створити макрос з ім'ям "Дата", що виконується 
кнопкою на стандартній панелі інструментів. Дія макросу -
вставка поточної дати. 

Ключі до виконання завдань 

1. Простий спосіб створення порожньої таблиці - кла-
цнути мишкою на кнопці Вставить таблицу на панелі Стан-
дартная. Це приводить до розкриття панелі Выбора размерно-
сти таблицы. На цій панелі розміщено чотири рядки порожніх 
квадратів по 5 штук в кожному рядку. Кожен квадрат символіч-
но зображає елемент таблиці. Не натискаючи кнопку миші, її 
покажчик слід сумістити з лівим верхнім квадратом панелі, а 
потім його слід переміщати по рядках і /або стовпцях панелі, 
задаючи розмір таблиці. Закінчується ця процедура клацанням 
миші. Даним способом можна включити в документ будь-яку 
таблицю розміром 4х5. 

Якщо потрібна таблиця більшого розміру, то в момент, 
коли покажчик потрапить у правий нижній квадрат панелі, слід 
натиснути ліву кнопку миші і почати переміщення виділення в 
напрямі направо і/або вниз. Максимально можливий розмір при 
цьому збільшується до 18 рядків і 13 стовпців. 

2. Виконайте команду Таблица/Вставить/Таблица і у 
відкритому вікні Вставка таблицы задайте розмір таблиці (чи-
сло стовпців і число рядків), а потім клацніть по кнопці Авто-
формат. У верхній частині вікна Автоформат таблицы знахо-
диться список, що розкривається, Категория, у якому можна 
вибрати відповідну групу заготовок, а в списку Стили таблиц -
необхідне конкретне оформлення для Вашої таблиці. 

Створення таблиці складної структури виконується ме-
тодом малювання із застосуванням функцій Таблица/Нари-
совать таблицу або панелі інструментів Таблицы и границы. 
Після створення базової таблиці допускається її редагування за 
допомогою або меню Таблица, або контекстного меню виділе-
них елементів таблиці, або кнопок панелі інструментів Таблицы 
и границы. 

3. Виділіть потрібну клітинку і виконайте команду 
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Таблица/Разбить ячейку і у вікні Разбиение ячеек задайте від-
повідне число стовпців і число рядків. 

4. Виділіть об' єднані клітинки і виконайте команди 
Таблица/Объединить ячейки. Можна також натиснути кнопку 
Объединить ячейки панелі інструментів Таблицы и границы. 

5. Виділіть стовпець і виконайте команди Табли-
ца/Свойства таблицы і у вікні Свойства таблицы перейти на 
вкладку Столбец і встановити прапорець Ширина. У секторі 
Размер цього вікна міститься номер вибраного стовпця. Потім 
виберіть одиниці вимірювання і встановіть ширину стовпця. 
Якщо покажчик миші сумістити з вертикальною лінією стовп-
ця, то він прийме вид тонкої горизонтальної двонаправленої 
стрілки. Переміщаючи її вліво/вправо можна також змінювати 
ширину стовпця. 

6. Побудуйте таблицю відомим Вам способом і запов-
ніть її вказаним змістом. Редактор Word забезпечує автоматич-
ний підрахунок суми чисел, обчислення різниць, добутків, від-
сотків і деякі інші обчислення. Для обчислення суми помістіть 
курсор в останню порожню комірку рядка або стовпця і клац-
ніть по кнопці 2 - Автосумма у панелі Таблицы и границы. 
Можна також виконати команду Таблица/Формула і в діалого-
вому вікні, що з' явилося, клацнути по кнопці ОК. 

Для обчислень % необхідно виконати команду Табли-
ца/Формула і в текстовому полі Формула вікна, що відкрилося, 
ввести наступні дані : = (C2 - B2)/ B2 * 100 і натиснути ОК. 
Тут А, В, С, D, E, F і т. д. нумерація стовпців, а 1, 2, З і т. д. -
нумерація рядків. Тобто В2 - це друга зверху клітинка другого 
стовпця. 

7. Виділіть стовпець і виконайте команду Табли-
ца/Сортировка. У діалоговому вікні Сортировка встановіть 
відповідний перемикач (за убуванням). 

8. На панелі Стандартная натисніть кнопку . 
9. Встановіть покажчик миші в полі таблиці і виділіть 

таблицю (окрім останнього стовпця) командою Табли-
ца/Выделить/Таблица. Скопіюйте виділену таблицю в буфер 
обміну (Правка/Копировать). Вставте Базовую диаграмму ко-
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мандою Вставка/Объект і на вкладці Создание окна Тип объе-
кта виберіть Диаграмма Microsoft Graph 2000. Поряд з діагра-
мою розвернеться її базова таблиця. 

Виділіть вміст базової таблиці і замініть її вмістом своєї 
таблиці командою вставки з буфера (Правка/Вставить). 

Якщо на діаграмі виділити область побудови і клацнути 
правою кнопкою, то в контекстному меню можна вибрати Объ-
ект/Диаграмма/Изменить, а потім знову через контекстне ме-
ню вибрати Тип диаграммы, то можна побачити, як виглядають 
діаграми інших типів. 

lO. Для автоматизації багаторазового виконання часто 
виконуваних з документом робіт створюються макроси. 

Макрос (або макрокоманда) - послідовність заданих ко-
ристувачем команд, що має ім' я і зберігається у формі стандар-
тного програмного модуля на мові програмування Visual Basic 
for Application (VBA), назва якого з англійського перекладаєть-
ся як "Visual Basic для додатків". VBA є середовищем програ-
мування, розробленим спеціально для створення макросів в до-
датках. Це мова програмування, підтримувана всіма додатками 
пакета Microsoft Office. Макрос об'єднує всі інструкції в од-
ному сценарії, який потім можна викликати за допомогою ко-
манди меню, кнопки панелі інструментів або комбінації клавіш. 

10.1. У меню Сервис виконайте: Макрос/Начать за-
пись. 

10.2. У полі Имя макроса введіть ім'я нового макросу. 
Ім'я повинне починатися з букви, містити тільки букви і цифри. 

10.3. У списку Макрос доступен для виберіть шаблон 
або документ, у якому зберігатиметься макрос. 

10.4. Введіть опис макросу в поле Описание. 
10.5. Якщо макросу не потрібно призначати кнопку 

панелі інструментів, команду меню або поєднання клавіш, на-
тисніть кнопку OK, щоб почати запис макросу. 

Ю.б. Щоб призначити макросу кнопку панелі інстру-
ментів або команду меню, натисніть кнопку [Панели] і пере-
йдіть на вкладку Команды. Виберіть записуваний макрос в спи-
ску Команды і перетягніть його на панель інструментів або в 
меню. Натисніть кнопку [Закрыть], щоб почати запис макросу. 
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10.7. Щоб призначити макросу поєднання клавіш, на-
тисніть кнопку [Клавишам]. Виберіть записуваний макрос в 
списку Команды, введіть поєднання клавіш в полі Новое соче-
тание клавиш і натисніть кнопку [Назначить]. Натисніть кноп-
ку [Закрыть], щоб почати запис макросу 

10.S. Виконайте дії, які слід включити в макрос. 
Створіть необхідну таблицю відомим Вам способом, а 

для введення дати виконайте: Вставка/Дата и время. 
При записі нового макросу допускається застосування 

миші тільки для вибору команд і параметрів. Для запису таких 
дій, як виділення тексту, необхідно використовувати клавіату-
ру. Наприклад, за допомогою клавіші [FS] можна виділити 
текст, а за допомогою клавіші [END] - перемістити курсор в кі-
нець рядка. 

10.9. Для завершення запису макросу натисніть кноп-
ку [Остановить запись] 

10.10. Продемонструйте роботу створених макросів. 
10.11. Для видалення макросів необхідно виконати 

Сервис/Макрос/Макросы и в окне Макрос вибрати ім'я потріб-
ного макросу і натиснути кнопку [Удалить]. 

1. Чи можна кнопкою [Добавить таблицу] на панелі 
Стандартная створити таблицю 10х10? [18, с. 431] 

2. Поясніть зміст термінів "Редагування таблиці" і 
"Форматування таблиці". [19, с. 283-284] 

3. Що дає користувачеві функція автоматичного фор-
матування таблиці? [1, 19, с. 285] 

4. З якою метою використовуються функції об'єд-
нання і розбиття клітинок? Що поєднує і що відрізняє їх від фу-
нкції Рисование таблиц? [1, 18, 19] 

5. Які Ви знаєте можливості обчислень суми чисел в 
таблицях? [18, с. 453] 

6. Що таке базова діаграма? Для чого вона використо-
вується? [19, с. 285] 

7. Які види діаграм можна використовувати у Word? 

Матеріал для роздумів 
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[19, с. 2S5-2S6] 
S. Поясніть призначення макросу. [4, с. 4б] 
9. Чи можна призначити макросу кнопку панелі ін-

струментів або команду меню. [4, с. 4б] 
10. Як завершити запис макросу. [4, с. 4Т] 
11. Чи можна видалити макрос і як це зробити? 

Заняття 7. Перше підсумкове заняття 

Перевірка знань про базові поняття інформатики та пер-
сональні комп'ютери. Перевірка навичок роботи користувача в 
ОС Windows, використання стандартних програм та налашту-
вання ОС, навичок роботи в MS Word. 

Автоматизація обробки даних. Збереження, пошук, 
захист і представлення даних 

2.1. Автоматизований переклад і пошук 
документів. Таблична обробка даних 

Заняття 8. Система електронного перекладу PROMT 
та автоматизовані бібліотечні комплекси 

П л а н 

1. Система електронного перекладу PROMT. Інтер-
фейс програми. 

2. Режими роботи та настроювання програми PROMT. 
3. Вибір словника за мовою та тематикою. Редагуван-

ня словника. 
4. Переклад існуючих файлів та фрагментів тексту. 
5. Переклад Web-сторінок. 
6. Використання буфера обміну. Швидкий переклад 

набраного тексту. 
Т. Автоматизований бібліотечний комплекс універси-

тету. 
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S. Знайомство з Web-сайтом бібліотеки. 
9. Пошук видань за різними критеріями: автором, те-

мою, назвою, роком видання. 
10. Замовлення видань. 
11. Робота зі знайденим текстом (збереження, друк, пе-

ресилання). 

Завдання 

1. Створіть папку під своїм прізвищем в кореневій па-
пці диску Е:, а в ній документ MS Word. Назвіть його своїм 
ім'ям. 

2. Відкрийте документ і наберіть російською мовою 
текст, що знаходиться нижче між двома горизонтальними лініями 
(стиль заголовку - Заглавие 2, стиль списку - Маркированный): 

Что нового в PROMT Professional 9.0 

• Качество перевода нового уровня. 
• Благодаря новым алгоритмам перевода и многофун-

кциональным настройкам система обеспечивает самое высокое 
качество перевода текстов. 

• Расширение системы за счет онлайновых словарей. 
• Встраивание переводчика в приложения Microsoft 

Office 2007. 
• Для пользователей приложений Microsoft Office 

2007 предлагается встраивание функций перевода, чтобы пере-
водить документы, не покидая привычной "офисной" среды. 

3. Збережіть цей текст. 
4. Відкрийте програму автоматизованого перекладу 

PROMT. Вивчіть панелі інструментів Основная, Перевод, Фор-
матирование, Сервис. Знайдіть відповідність між кнопками цих 
панелей і пунктами меню. 

5. Перекладіть текст на ту іноземну мову, яку Ви ви-
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вчаєте, та збережіть переклад у вашій папці під ім' ям "Переклад". 
б. Відкрийте файл з перекладом, змініть напрям пе-

рекладу на зворотній та знову перекладіть. Уважно прочитайте, 
що вийшло, зверніть увагу на деякі недоліки автоматизованого 
перекладу. 

Т. Відкрийте новий документ в PROMT, виберіть ро-
сійсько-англійський напрям перекладу і наберіть "Глокая кузд-
ра встретила бокра". Перекладіть. Оскільки це придумані слова, 
PROMT їх не зможе перекласти. Тому він підкреслить їх черво-
ним кольором. 

S. Слово "Глокая" будемо вважати неперекладним. 
Тому зарезервуйте його. В цьому випадку PROMT його зали-
шатиме, як є. Так вчиняють, наприклад, з географічними назва-
ми. Знову перекладіть текст і знайдіть, що змінилося. 

9. Слово "куздра" теж зарезервуйте, але додатково з 
транслітерацією. Знову перекладіть текст і знайдіть, що змінилося. 

10. Слово "бокр" перекладемо як buffalo - буйвіл. 
Якщо це слово зустрічається в тексті один раз, то найпростіше 
вставити переклад просто з клавіатури. Але уявімо собі, що во-
но зустрічається на кожній сторінці великої книги по декілька 
разів. Тоді простіше навчити PROMT правильно перекладати це 
слово. Тому створіть для нього словарну статтю. 

11. Перевірте, як PROMT справляється з новим для себе 
словом, перекладіть фразу "Много бокров пасется в саваннах". 

12. Видаліть словарну статтю та зарезервовані слова. 
Перевірте, що PROMT перекладає речення "Глокая куздра 
встретила бокра" як на початку. 

13. Підключіть спеціалізовані словники Юридический 
та Интернет саме в такому порядку. Це додаткові словники, 
що містять спеціальні терміни, які відносяться до юридичної 
тематики та Інтернету. 

14. Скопіюйте текст з набраного Вами документа MS 
Word в буфер обміну та перекладіть його за допомогою пере-
кладача буфера обміну PROMTX (інша назва QTrans). 

1З. Відкрийте у браузері Internet Explorer будь-яку 
web-сторінку (це може бути будь-який файл з розширенням htm 
на диску Вашого комп' ютера) і перекладіть його вміст на 
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мову, що вивчаєте. 
1б. Відкрийте бібліотечну систему Web-ИРБИС б4 та 

виконайте наступні запити, кожного разу зберігаючи результат 
у свою папку: 

a. знайти всі праці автора В. І. Борисова; 
b. знайти всі праці В. І. Борисова за період з І995 по 

1997 рр. включно; 
c. знайти всі сумісні публікації авторів В. І. Борисова 

та М. І. Бажанова; 
d. знайти всі труди автора В. І. Борисова, в яких не 

брав участі М. І. Бажанов; 
e. одночасно знайти всі труди (не обов' язково суміс-

ні) авторів В. І. Борисова та М. І. Бажанова; 
f. знайти праці В. І. Борисова, у яких розглядаються 

питання кримінальної відповідальності за порушення правил 
проведення будівельних робіт. 

Ключі до виконання завдань 

4. Щоб відкрити програму PROMT, скористуйтеся, як 
завжди, папкою Программы, що знаходиться у Главном меню. 
Якщо при запуску програми з' явиться вікно Добро пожало-
вать!, то виберіть пункт Открыть существующий документ с 
диска. Якщо це вікно в налагодженнях PROMT відключене, то 
відкрийте Ваш файл звичайним способом за допомогою меню 
Файл. Важливо, що окрім стандартного вікна Открытие файла 
з' явиться ще одне вікно Конвертировать файл, в якому потріб-
но вказати тип документа, що відкривається, та напрям пере-
кладу - з якої мови на яку Ви бажаєте його перекласти. 

5. Для перекладу можна скористатися однією з чотирьох 
кнопок панелі інструментів Перевод або відповідними коман-
дами меню Перевод. Зазвичай перекладають абзацами. Оскіль-
ки документ маленький, то наразі краще вибрати переклад од-
разу всього документа. 

6. Відмітьте, що деякі слова переведені в двох варіан-
тах - другий в дужках. Зазвичай, щоб вибрати потрібний, треба 
або добре знати мову, або скористатися допомогою зворотного 
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перекладу. Втім в останньому слові Вашого тексту зрозуміло, 
що "среда" це не день тижня. 

Т. В меню Файл є декілька можливостей для збереження 
Вашої праці. За допомогою пункту Сохранить документ можна 
зберегти роботу у спеціальному форматі PROMT - це зручно, 
якщо Ви бажаєте продовжити переклад пізніше. За допомогою 
пункту Сохранить можна зберегти лише переклад або оригіна-
льний текст, а можна зберегти так звану білінгву - документ на 
двох мовах. 

S. Щоб зарезервувати слово, встановимо на ньому кур-
сор і на панелі інструментів Перевод натиснемо кнопку Зарезе-
рвировать. У вікні, що з'явилося, вкажемо семантичний (смис-
ловий) клас - який бажаєте. При перекладі з кириличної мови 
на мову з латинською абеткою зазвичай зарезервоване слово 
транслітерують, тобто записують латинськими літерами. Це ро-
биться для того, щоб слово можна було прочитати тим, хто не 
знає кириличної абетки. 

9. Для транслітерації достатньо в вікні резервування по-
ставити прапорець у пункті Транслитерация. 

10. Для того щоб створити словарну статтю, відзначимо 
це слово курсором, натискуємо кнопку Словарная статья. 
З'явиться майстер, якому для реєстрації слова в словнику по-
трібно знати рід слова "бокр" (чоловічий), множина (бокри) і 
відмінювання цього слова на двох мовах. Нічого складного не-
має - потрібно із списку зліва вибирати схоже по відмінюванню 
слово. 

11. Для перевірки, як PROMT справляється з новим для 
себе словом, перекладіть фразу "Много бокров пасется в сава-
нах", просто набравши її у вікні PROMT. 

12. Щоб видалити словарну статтю, треба на Информа-
ционной панели (унизу) відкрити вкладку Словари і клацнути 
словник під назвою Мой словарь. Цей словник зберігає усі пе-
рекладені користувачем слова. Коли словник відкриється, виді-
лити словарну статтю та видалити її за допомогою кнопки Уда-
лить. Щоб видалити зарезервовані слова, на інформаційній па-
нелі потрібно відкрити вкладку Зарезервированные слова та ви-
далити їх за допомогою контекстного меню. Зауважте, що мож-
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на ще редагувати зарезервовані слова або копіювати їх. 
13. Для підключення (або відключення) будь-якого сло-

вника з тих, що вже встановлені у системі, треба скористатися 
вкладкою Словари тієї ж інформаційної панелі. Достатньо по-
ставити (зняти) галочки напроти потрібних словників. Крім то-
го, дуже важливо при підключенні додаткових словників виб-
рати за допомогою контекстного меню їх порядок - при пере-
кладі PROMT буде шукати слова послідовно в першому слов-
нику, потім в другому і так далі, поки не знайде переклад. Саме 
тому Мой словарь з Вашими перекладами повинен бути завжди 
першим. 

14. Коли обсяг тексту, що потрібно перекласти, невели-
кий, дуже зручно користуватися перекладачем буфера обміну. 
Це швидко, тому що немає потреби завантажувати громіздкий 
PROMT. Порядок перекладу дуже простий - треба встановити 
напрям перекладу і натиснути кнопку Перевести все. 

15. Коли на комп'ютері встановлений перекладач 
PROMT, у браузері з' являється додаткова панель, яка дає мож-
ливість вибрати напрям перекладу та перекласти усю сторінку 
або виділену її частину. Це дозволяє оперативно переглядати 
web-сторінки на незнайомій мові. 

16. Запустити програму Internet Explorer, набрати в ад-
ресному рядку http://10.10б.3.2/ і у вікні Бібліотека виконати 
команду Поиск. 

При пошуку видання за його автором чи назвою, роком 
видання і т. п. достатньо скористатися Стандартным поиском, 
вибравши у випадному списку Область поиска необхідний 
пункт. Теж саме стосується і пошуку за ключовими словами. 

Розширений пошук застосовується, як правило, коли 
потрібно зменшити кількість видань, знайдених бібліотечною 
системою. У полі В треба уточнити галузь, до якої відносяться 
ключеві слова, а в полі Логика вказати як бібліотечна система 
повинна реагувати на них. Якщо це - И, то в знайдених видан-
нях повинні бути присутніми всі терміни (завдання с), якщо -
НЕТ, то перше ключове слово повинно бути присутнім, а всі 
інші - відсутніми (завдання d). Логіка ИЛИ - визначає вимогу 
присутності в шуканих документах хоча б одного з пошукових 
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термінів. Це використовується для того, щоб робити декілька 
простих запитів одночасно (завдання e). При розширеному по-
шуку можна, крім того, використовувати додаткові умови, такі, 
наприклад, як рік видання, тематика, автор (завдання f). 

У рядку Автор (вид пошуку Расширенный) натиснути 
кнопку [Словарь] і у вікні Web-ИРБИС б4, що відкриється у 
полі Key (Ключі), набрати Борисов і клацнути кнопку [NEXT]. 
У списку Термин обрати Борисов, В.И. Далі у рядку ключові 
слова клацнути кнопку [Словарь], у полі Key набрати "строит 
работ" і натиснути послідовно кнопку [NEXT], доки у списку Тер-
мин не з' явиться "строительные работы". Обрати цей рядок. У 
вікні розширений пошук натиснути кнопку [Поиск]. 

Матеріал для роздумів 

1. Як Ви вважаєте, у чому полягають основні труднощі 
автоматизованого перекладу? Згадайте, що таке полісемантичні 
слова та ідіоми. 

2. Чим Ви пояснюєте, що всі професійні системи авто-
матизованого перекладу мають багато додаткових спеціалізова-
них словників, таких, наприклад, як Юридический чи Интернет 
словники? 

3. Чому порядок, у якому підключені додаткові слов-
ники, грає суттєву роль? 

4. Як Ви вважаєте, до чого приведе підключення всіх 
додаткових спеціалізованих словників? 

З. Як можна швидко перевірити якість роботи незна-
йомої Вам програми-перекладача, якщо Ви не знаєте мови, на 
яку треба перекласти документ? 

б. Для чого використовують системи автоматизованого 
перекладу люди, що досконало знають мову, на яку перекладають? 

Т. Для чого потрібний словник користувача? Чому він 
завжди повинен бути першим серед додаткових словників? 

5. Що, на Вашу думку, дає резервування деяких слів в 
тексті, що перекладається? Наведіть приклади, коли потрібне 
резервування з транслітерацією, а коли без неї. 

9. Які етапи перекладу документа Ви можете назвати? 
10. Яким чином документ, що треба перекласти, зазви-
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чай можна ввести в систему автоматизованого перекладу? 
11. Що, як Ви вважаєте, треба вказати перед тим, як за-

пустити процес перекладу? 
12. Чому, як правило, текст перекладають не цілком, а 

абзацами? 
13. Перелічіть чотири різновиди документів, в яких Ви, 

користуючись професійною системою автоматизованого пере-
кладу, можете зберегти результати Вашої праці. 

14. Як Ви вважаєте, для чого потрібні бібліотеки? Чим 
сучасна автоматизована бібліотека відрізняється від звичайної 
бібліотеки? 

15. Якими технологіями користується сучасна бібліоте-
ка? Які інтернет-сервіси вона використовує? 

Практичне заняття Я. Інтерфейс табличного процесора 
MS Excel. Створення та редагування таблиць 

П л а н 

1. Інтерфейс табличного процесора MS Excel. 
2. Формування таблиці: зміна розміру клітинки, реда-

гування змісту клітинки, розміщення тексту в клітинці у декі-
лька рядків, створення та використання списку автозаповнення. 

3. Табличні розрахунки: використання формули, роз-
повсюдження формули на суміжні комірки. 

4. Графічне відображення даних таблиці. Створення 
та оформлення діаграм. 

Завдання 

1. Створіть новий файл (нову робочу книгу Excel), яку 
назвіть Завдання 1. Збережіть цей файл у особистій папці (яка 
названа Вашим прізвищем) на диску Е:\. 

2. Створіть таблицю за зразком (Табл. 1), виконайте не-
обхідні розрахунки і оформлення таблиці. 
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Табл. 1 
Декларування громадянами доходів 

Період Податок з Кількість Середній 

Район (рік) доходів фі-
зичних осіб 

(млн грн) 

поданих 
деклара-

цій 

розмір 
податку 

Жовтневий 2012 12,4 612 
Ленінський 2012 10,7 705 
Дзержинський 2012 22,8 1064 
Київський 2012 9,6 850 
Московський 2012 19,4 1212 
Орджонікідзевський 2012 21,5 1187 
Червонозаводський 2012 8,9 978 
Фрунзенський 2012 7,6 843 
Комінтернівський 2012 11,3 880 

3. Заголовок таблиці розмістіть у єдиній об'єднаній клі-
тинці по ширині всієї таблиці з вирівнюванням по центру. 

4. Розмістіть написи у клітинках шапки таблиці у декі-
лька рядків (як показано у зразку завдання), але без переносів 
по складах усередині слів. 

5. Змініть розміри стовпчиків таблиці для того, щоб у 
рядках основної частини таблиці написи і значення у клітинках 
розміщувалися без переносів. 

6. Створіть список автозаповнення з назвами районів. 
7. Заповніть таблицю даними за наведеним зразком. 
8. Обчисліть середній розмір податку з доходів фізич-

них осіб на одну декларацію. Для цього у розрахункові клітин-
ки стовпчика таблиці "Середній розмір податку" внесіть відпо-
відні формули. 

9. При внесенні формул у розрахунковий стовпчик вне-
сіть формулу лише у першу клітинку, а далі розповсюдьте цю 
формулу на всі інші клітинки стовпчика. 

10. Побудуйте кругову діаграму за обчисленими даними 
середнього розміру податку на тому ж листі, де знаходиться 
таблиця. Повністю оформіть її опис (назва, легенда, підписи 
значень, числові значення). 
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11. Збережіть оформлену таблицю і діаграму у файлі і для 
демонстрації викладачу включіть режим показу формул у всіх клі-
тинках таблиці. Покажіть викладачу отриманий результат. 

12. Створіть новий файл (нову робочу книгу), яку на-
звіть Завдання 2. Збережіть цей файл у існуючій особистій пап-
ці на диску Е:\. 

13. Створіть таблицю за зразком (Табл. 2), виконайте 
необхідні розрахунки значень функції і оформлення таблиці. 
Задана функція описує перехідний соціальний процес у суспі-
льстві. 

Табл. 2 

Таблиця значень складної функції у=(х-1)-ех 

на інтервалі [0,5] з кроком 0,25 

№ Значення Значення 
п/п аргументу Х функції У 

1 0 
2 0,25 
3 0,5 
4 0,75 
5 1 
6 1,25 
7 1,5 

21 5 

14. Оформлення заголовку та шапки таблиці виконати 
за вимогами пунктів 3-5 завдання. 

15. Автоматично заповніть значення у стовпчиках "№ п/п" 
та 'Значення аргументу Х" за допомогою введення перших двох зна-
чень і подальшого протягування маркера заповнення. 

16. Обчисліть значення функції У в першій клітинці 
стовпчика "Значення функції У" за рахунок введення заданої 
формули. Для введення експоненціальної функції у формулу 
використайте майстер функцій. Далі виконайте розповсюджен-
ня формули на діапазон клітинок у цьому стовпчику. 

17. Побудуйте графік у вигляді простого одновимір-
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ного графіка за обчисленими даними на тому ж листі, де знахо-
диться таблиця. Повністю оформіть його опис. 

1S. Збережіть таблицю з графіком (як книгу) у своїй 
папці. Покажіть викладачу. 

Ключі до виконання завдань 

1. Створення особистої папки користувача виконуєть-
ся стандартними для Windows способами. У вікні диска Е:\ 
створіть нову папку, яку назвіть своїм прізвищем. Відкрийте ві-
кно цієї папки, через контекстне меню вільної частини вікна 
папки оберіть Создать/Лист Microsoft Excel, задайте ім'я файлу 
(Завдання 1) та відкрийте його для подальшої роботи. У процесі 
роботи над завданням не забувайте час від часу виконувати збере-
ження поточного змісту таблиці в цьому ж файлі за рахунок нати-
скання на кнопку Сохранить панелі інструментів Стандартная 
(ця кнопка зображена у вигляді дискети). 

2. Для створення таблиці за завданням можна скопіюва-
ти зміст таблиці з файла "Завдання Excel Таблиця 1", що розміще-
ний на сервері у папці, вказаній викладачем, або вручну вписати 
задані у таблиці 1 дані у клітинки таблиці Excel. 

A B C D E 
1 Декларування громадянами доходів 
2 Район Період Податок з Кількість Середній 

(рік) доходів поданих розмір 
фізичних деклара- податку 

осіб цій 
(млн грн) 

3 Жовтневий 2012 12,4 б12 
4 Ленінський 2012 10,7 705 

Рис. І. Зразок оформлення і розміщення таблиці до завдання 1. 
Вгорі і зліва показані найменування стовпчиків та номери рядків таб-
лиці Excel 

Розміщення даних по клітинках виконайте у відповідно-
сті до рис. 1. 

3. Для розміщення заголовку виділіть курсором клітинки 
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А1 - Еї (вони отримають загальний контур), у контекстному ме-
ню цього виділення оберіть команду Формат ячеек, у вкладинці 
Выравнивание поставте галочку Объединение ячеек і натисніть 
кнопку ОК. Введіть текст заголовка. Задайте напівжирний шрифт. 
Для вирівнювання по центру виділіть цю об'єднану клітинку, у 
контекстному меню виділення оберіть команду Формат ячеек, у 
вкладинці Выравнивание у полі По горизонтали: виберіть значен-
ня По центру. 

4. У шапці таблиці виділіть клітинку або блок кліти-
нок, розгорніть контекстне меню і виконайте команди Формат 
ячеек/Выравнивание, встановіть: Отображение/Переносить по 
словам. 

З. Щоб запобігти переносам у словах і для розміщення 
чисел з великою кількістю цифр змініть ширину клітинок за ра-
хунок буксирування лінії межі між стовпчиками у рядку бор-
дюра таблиці, де вказані найменування стовпчиків. Наприклад, 
для збільшення ширини стовпчика А слід поставити курсор у 
рядок бордюра на межу між сповпчиками А і В, курсор при 
цьому отримає вигляд двонаправленої стрілки, і, натиснувши 
ліву кнопку миші, протягнути курсор на потрібну відстань. Ін-
коли можна скористатися іншим варіантом - вибір режиму Ав-
топодбор ширини зменшує розмір символів у виділеній клітин-
ці так, щоб весь зміст поміщався в ньому. 

б. Для створення списку автозаповнення: 
• при відсутності набраних елементів списку - вико-

нати Сервис/Параметры/Списки - виділити Новый список і 
ввести елементи списку, розділяючи їх комами або натискан-
ням клавіші [Enter]; 

• із значень, наявних у таблиці, виділити діапазон клі-
тинок, де містяться потрібні значення, виконати команди Сер-
вис/Параметры/Списки/Импорт. 

Для використання списку автозаповнення слід ввести в 
клітинку, де починається список (у нашому випадку АЗ), перший 
елемент із списку, і відбуксирувати маркер заповнення (чорний 
маленький квадрат на межі клітинки у правому нижньому кутку) в 
потрібному напрямку, щоб сформувати список повністю. 

Т. При заповненні таблиці даними зверніть увагу на фо-
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рмат чисел у клітинках і їх вирівнювання. Для Завдання 1 фор-
мат чисел можна обрати у контекстному меню всіх клітинок з 
числовими даними Формат ячеек/Число, числовий формат Об-
щий. Вирівнювання числових даних у клітинках відбувається так 
само, як і текстових даних. 

8. Для виконання розрахунків у клітинки, де необхідно 
отримати результат, слід ввести формули. У поточному завдан-
ні формули повинні розміщуватись у клітинках Е3 - Е11. Це 
будуть прості формули, за якими обчислюється середній розмір 
податку. Наприклад, для першого району у списку необхідно 
значення у клітинці С3 поділити на значення у клітинці D3 і ре-
зультат розмістити у Е3. Для введення формули в клітинку слід 
ввести з клавіатури знак = (дорівнює), потім формулу й на-
тиснути [Enter]. Формула може містити знаки арифметичних 
операцій, посилання на клітинку, константи, функції та імена 
діапазонів значень. Арифметичні оператори формул мають ви-
гляд: (+) - додавання; (-) - віднімання; (/) - ділення; (*) - мно-
ження; А - піднесення до ступеня. Для зміни черги виконання 
операторів у формулі використовуються круглі дужки. Операнда-
ми формул в Excel зазвичай є посилання на клітинку, тому що в 
цьому випадку зміна змісту клітинки автоматично приведе до від-
повідної зміни результату розрахунку за формулою. Таким чи-
ном, у даному завданні у клітинку E3 потрібно ввести формулу 
=C3/D3. Майте на увазі, що посилання (адреси клітинок) потрібно 
вводити тільки латинськими літерами. 

9. Однакові формули немає необхідності вводити у ко-
жну клітинку вручну (у нашому випадку для розрахунку серед-
нього розміру податку у різних районах повинні використову-
ватися подібні формули, у них буде різним лише посилання на 
номери рядків з даними). Їх можна розповсюдити чи скопіюва-
ти. Але модифікація формул можлива лише при використанні 
відносної адресації (відносних посилань). 

Посилання в Excel бувають: 
• відносні (наприклад = М1) - відносне посилання 

вказує на клітинку і виходить із його положення відносно клі-
тинки, в якій знаходиться формула. При копіюванні формули в 
іншу клітинку відносні посилання автоматично настроюються; 
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• абсолютні (наприклад = $С$77) - абсолютне поси-
лання вказує на фіксовану клітинку; 

• змішані (наприклад = $М1 або = М$1). Змішане по-
силання містить відносне й абсолютне посилання. Координата 
клітинки, що помічена знаком $, є абсолютною і при копіюван-
ні формули не змінюється. 

Для копіювання формули на декілька суміжних кліти-
нок слід встановити курсор на маркер буксирування клітинки з 
формулою і виконати буксирування на діапазон клітинок, у які 
буде розповсюджуватися формула. При цьому слід пам'ятати, 
що при буксируванні по рядку в посиланнях на клітинку змі-
нюються імена стовпців, а при буксируванні по стовпцю - но-
мери рядків. 

10. Виділіть у робочому аркуші дані для побудови діа-
грами. Текстові заголовки даних також можна включити у виді-
лений діапазон. Клацніть кнопку Мастер диаграмм на панелі ін-
струментів або виконайте команду Вставка/Диаграмма. У діало-
говому вікні, що з' явилося, виберіть потрібний тип і вид діагра-
ми (На вкладці Стандартные, Тип: Круговая, у вікні Вид: обе-
ріть будь-яку). Натиснувши і утримуючи кнопку Просмотр ре-
зультата, можна оцінити вигляд діаграми для виділених даних. 
Натиснути [Далее]. Вкладка Диапазон данных служить для ви-
значення джерела даних діаграми. Перевірте діапазон клітинок, 
що містять дані для побудови діаграми; у разі необхідності вка-
жіть введенням з клавіатури або виділенням у робочому аркуші 
за допомогою миші інший діапазон. Якщо в діаграмі передбача-
ється використовувати заголовки рядків і/або стовпців, то їх слід 
включити у виділений діапазон. Тут же можна вказати розташу-
вання даних для діаграми: Ряды в строках або Ряды в столбцах. 
За змістом задачі слід обрати Ряды в столбцах. Вкладка Ряд до-
зволяє видалити або додати ряд до діаграми, задати йому ім'я 
(ввівши константу або посилання на відповідну клітинку) і уточ-
нити діапазон його значень. Натиснути [Далее]. Наступне діало-
гове вікно надає можливості по оформленню діаграми: створення 
підписів осей, даних, назви діаграми, додавання та розміщення 
легенди. Натисніть кнопку [Далее]. Задайте позицію створюваної 
діаграми на тому ж листі, що і таблиця даних. 
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11. Для збереження даних у відкритій таблиці достат-
ньо натиснути кнопку Сохранить на панелі інструментів. Для 
відображення всіх формул у клітинках таблиці необхідно у ме-
ню Excel Сервис/Параметры, вкладинка Вид/Параметры окна, 
поставити галочку на позиції Формулы. Покажіть виконану ро-
боту викладачу. 

12. У вікні папки, названої Вашим прізвищем, станда-
ртними прийомами створіть новий Лист Microsoft Excel і задайте 
йому ім'я (Завдання 2), відкрийте його для подальшої роботи. На-
гадуємо, що у процесі роботи над завданням не забувайте час від 
часу виконувати збереження поточного змісту таблиці в цьому ж 
файлі за рахунок натискання на кнопку Сохранить у панелі ін-
струментів Стандартная, яка зображена у вигляді дискети. 

13. Для створення таблиці необхідно заголовок і шапку 
таблиці заповнити вручну або скопіювати заголовок і шапку таб-
лиці з файла "Завдання Excel Таблиця 2", що розміщений на сер-
вері у папці, вказаній викладачем. 

A B C 
1 Таблиця значень складної функції y=(x-iyex 

на інтервалі [0,5] з кроком 0,25 
2 № п/п Значення аргументу 

Х 
Значення 
функції Y 

3 1 0 
4 2 0,25 

Рис. 2. Зразок оформлення і розміщення таблиці до завдання 2. 
Вгорі і зліва показані найменування стовпчиків та номери рядків таб-
лиці Excel 

Розміщення даних по клітинках виконайте у відповідно-
сті до рис. 2. 

14. Використайте рекомендації, що викладені у пунктах 
З-5 поточного завдання, для оформлення заголовка та шапки 
таблиці. На відміну від попереднього завдання, висоту рядка за-
головка зробіть більшою, щоб напис повністю був розміщеним 
відповідно до зразка на рис. 2. 

55 



15. Заповнення значень у стовпчиках "№ п/п" і "Зна-
чення аргументу X" виконаємо за допомогою механізму авто-
матичного заповнення. Для цього у клітинку АЗ внесіть вручну 
значення 1, у клітинку А4 внесіть значення 2. Тепер виділіть 
блок клітинок АЗ:А4, наведіть курсор на маркер заповнення на 
межі у правому нижньому кутку блоку, курсор отримає при 
цьому вигляд +, натисніть на нього і протягніть вниз до появи 
значення 21. Аналогічно заповніть клітинку ВЗ значенням 0, В4 -
значенням 0,25, виділіть блок ВЗ:В4 і виконайте автоматичне 
заповнення значень до значення 5 включно. 

16. У клітинку СЗ введемо розрахункову формулу. Вона 
буде мати вигляд =(ВЗ-1)*ЕХР(-ВЗ). Для внесення у формулу фу-
нкції можна скористатися майстром функцій. Використання майс-
тра функцій виконується таким чином: вручну набирається части-
на формули до функції, потім виконуємо команду Встав-
ка/Функция..., відкриється вікно Мастер функций, в ньому потріб-
но вказати потрібну функцію. Функцій у Excel багато і вони роз-
биті на категорії. Функція e-x є математичною, тому вибираємо її у 
цій категорії, вона позначена ЕХР, натискаємо ОК. Відкривається 
вікно Арг\тенты функции. У полі введення Число можна вписати 

аргумент у вигляді - ВЗ або натиснути кнопку правіше поля 
введення Число, далі вказати курсором миші у таблиці клітинку з 
аргументом функції (клітинку ВЗ) і натиснути кнопку IĴ ll правіше 
поля введення, перед сформованим у полі значенням ВЗ поста-
вити знак - і натиснути ОК. Цими діями функція буде сформо-
вана і у клітинці СЗ побачимо результат обчислення значення 
цієї формули з експоненціальною функцією. Для розповсю-
дження формули на клітинки С4 - С2З достатньо виділити клі-
тинку СЗ і потягнути маркер заповнення до останньої клітинки 
потрібного діапазону. Це можливо завдяки використанню від-
носних посилань у формулі. 

17. Виконайте команду Вставка/Диаграмма. У діало-
говому вікні, що з' явилося, виберіть потрібний тип і вид діаг-
рами (на вкладці Стандартные, Тип: График, у вікні Вид: 
оберіть перший). Далі йдіть за рекомендаціями майстра і повні-
стю оформіть цей графік, вказавши назву діаграми, назви осей 
тощо. 
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18. Натисніть кнопку Сохранить на панелі інструментів. 

Матеріал для роздумів 

1. Для чого призначений табличний процесор Excel? 
[1, 4, 16] 

2. Які структури даних доцільно обробляти у Excel? 
3. Які існують можливості форматування зовнішнього 

вигляду даних у таблиці Excel? 
4. Які типи даних можуть записуватися у клітинки Excel? 
5. Що забезпечує режим Автозаполнение? [4, 16] 
6. Що собою являє формула і для чого вона викорис-

товується? 
7. Які елементи даних можуть використовуватись у 

формулах? 
8. Які режими адресації даних використовуються у 

Excel? [1, 4, 16] 
9. Охарактеризуйте відносний спосіб адресації. 
10. За рахунок чого відбувається модифікація формул 

при їх переміщенні? 
11. Охарактеризуйте абсолютний спосіб адресації даних. 
12. Охарактеризуйте змішаний спосіб адресації даних. 
13. Що собою являє діаграма у Excel? [16] 
14. Назвіть послідовність дій по створенню і оформлен-

ню діаграм. 
15. Які елементи опису діаграм можна використати при 

їх оформленні? 

Практичне заняття 10. Аналіз табличних даних 

П л а н 

1. Використання функції. Завдання аргументів функцій. 
2. Логічні функції і складні умови. 
3. Табличні розрахунки: використання формул, авто-

додавання, формула масиву. 
4. Аналіз даних таблиці: використання автофільтра та 

розширеного фільтра. 
5. Сортування даних у таблицях. 
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Завдання 

1. Створіть новий файл (нову робочу книгу), яку назвіть 
Завдання 3. Збережіть цей файл у особистій папці (яка названа 
вашим прізвищем) на диску Е:\. 

2. Створіть таблицю за зразком (Табл. 3), яка дозволить 
автоматизовано начисляти стипендію студентам своєї групи. 

3. Заголовок таблиці розмістіть у єдиній об'єднаній клі-
тині по ширині всієї таблиці з вирівнюванням по центру. 

4. Розмістіть надписи у клітинках шапки таблиці у декі-
лька рядків (як показано у зразку завдання), але без переносів 
по складам усередині слів. 

5. Змініть розміри стовпчиків таблиці для того, щоб у 
рядках основної частини таблиці прізвища, надписи і значення 
у клітинках розміщувалися без переносів і обмежень. 

Табл. 3 
Таблиця розрахунку стипендії 

Прізвище, ім'я, Оцінка 1 Оцінка 2 Оцінка 3 Значення 
по батькові екзамену екзамену екзамену стипендії 

Іванов 1.1 . 4 5 5 
Петров П. П. 4 4 3 
Сидоров С. С. 5 3 3 
Семенова С. С. 4 4 5 
Поляков А. Ю. 3 4 3 
Алексєєв О. В. 5 5 4 
Борисов І. С. 5 5 5 
Дамидова А. П. 4 4 4 
Ігнатенко Р. К. 4 5 4 
Калінін Ф. Т. 5 4 5 
Федорова І. А. 5 5 5 
Никифорова Л. С. 5 5 5 
Торопов Ф. І. 3 3 3 
Воронов Е. Н. 4 5 3 
Лебедєв Г. Б. 2 3 3 
Стипендіальний Сумарне 
фонд значення 
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6. Виконайте розрахунки значень стипендій для студен-
тів з використанням умовних функцій. Для задання умовних 
функцій і логічних умов використайте майстер функцій. 

Начислення стипендії провести в залежності від оцінок, 
отриманих у сесію: 

• всі відмінні оцінки - підвищена стипендія на 60 грн 
відносно базової; 

• всі оцінки 4 або 5 - базова стипендія у розмірі 530 грн; 
• якщо хоча б одна з оцінок нижче 4 - стипендія не 

призначається. 
Зміна базової стипендії автоматично повинна привести 

до зміни всіх нарахованих стипендій, тому базову стипендію 
зберігати у окремій клітинці за межею оформленої таблиці. Та-
кож у окремій клітинці зберігати значення для розрахунку під-
вищеної стипендії (60 грн). Для посилань на довідкові клітинки 
(базову стипендію і значення підвищення стипендії) використа-
ти абсолютну адресацію. 

7. Підрахувати стипендіальний фонд групи. Для цього у 
клітинці "Сумарне значення" використати функцію суми з ар-
гументом у вигляді масиву клітинок. Цю формулу інакше мож-
на задати за допомогою механізму Автосумма. 

8. Збережіть таблицю (як книгу) у особистій папці. По-
кажіть викладачу. 

9. Створіть новий файл (нову робочу книгу), яку назвіть 
Завдання 4. Збережіть цей файл у особистій папці на диску Е:\. 

10. Створіть таблицю за зразком (Табл. 4), виконайте 
обробку даних за допомогою фільтрації і сортування. 

11. Відформатуйте заголовок, шапку таблиці і основну 
змістовну частину. Оформлення заголовка, шапки таблиці та 
основної частини виконати за вимогами пунктів 3-5 завдання. 
Для представлення у таблиці інформації про дату прийому на 
роботу використати формат клітинок "Дата". 

12. Заповніть таблицю даними за наведеним зразком. 
13. Підготуйте першу вихідну таблицю, що буде місти-

ти інформацію про співробітників з вищою освітою, які є моло-
дшими 40 років. Для цього виконайте подвійне фільтрування 
таблиці даних за допомогою автофільтра. 
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Табл. 4 
Інформація про співробітників 

№ Прізвище, ім'я, Рік наро- Стать Освіта Дата при-
п/п по батькові дження йому на ро-

боту 
1 Іванов І. І. 1988 Ч Вища 12.03.2000 
2 Петров П. П. 1978 Ч Середня 25.12.2007 
3 Сидоров С. С. 1960 Ч Середня 23.02.1995 
4 Семенова С. С. 1990 Ж Вища 12.04.2003 
5 Малишева Е. С. 1967 Ж Вища 30.01.1985 
6 Федорова А. Ф. 1960 Ж Середня 09.02.2000 
7 Дмитрова К. С. 1982 Ж Вища 14.03.2001 
8 Іванко В. С. 1984 Ж Середня 15.06.2002 
9 Павлова Р. М. 1961 Ж Середня 13.11.1981 
10 Федунов М. В. 1989 Ч Вища 15.08.2012 
11 Алексєєва В. В. 1979 Ж Вища 26.12.2004 
12 Колтунов А. М. 1953 Ч Середня 01.09.2007 
13 Медянова Г. Р. 1975 Ж Середня 28.10.1999 
14 Белкін І. Б. 1962 Ч Середня 01.09.2007 
15 Степанова О. В. 1972 Ж Середня 18.03.2001 
16 Меньшикова Н. К. 1969 Ж Вища 22.03.1993 
17 Полупанова Д. А. 1985 Ж Середня 24.11.2003 

14. Підготуйте другу вихідну таблицю, у якій буде на-
ведена інформація про жінок, які працюють більше 10 років в 
установі, але менше 25 років та мають середню освіту, і про чо-
ловіків з середньою освітою. Для цього виконайте фільтрування 
таблиці за допомогою розширеного фільтра, в якому задайте всі 
умови. Результат оформити як окрему другу вихідну таблицю. 
Збережіть умови фільтрування і разом з результатом покажіть 
викладачу. 

15. Проведіть сортування основної частини таблиці, 
впорядковуючи список співробітників за алфавітом. Сформуйте 
вихідну третю таблицю з впорядкованим за алфавітом списком. 

16. Проведіть сортування основної частини таблиці, 
впорядковуючи список співробітників за віком. Сформуйте ви-
хідну четверту таблицю з впорядкованим за віком списком. 
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ІТ. Проведіть сортування основної частини таблиці, 
впорядковуючи список співробітників за часом роботи на під-
приємстві. Сформуйте вихідну п'яту таблицю з впорядкованим 
за стажем роботи списком. 

1S. Збережіть таблиці у своєму файлі. Покажіть ви-
кладачу. 

Ключі до виконання завдань 

1. У вікні диска Е:\ створіть нову папку, яку назвіть 
своїм прізвищем. Відкрийте вікно цієї папки, через контекстне 
меню вільної частини вікна папки оберіть Создать/Лист 
Microsoft Excel, задайте ім'я файлу (Завдання 3) та відкрийте 
його для подальшої роботи. У процесі роботи над завданням не 
забувайте час від часу виконувати збереження поточного змісту 
таблиці в цьому ж файлі за рахунок натискання на кнопку Сох-
ранить панелі інструментів Стандартная (ця кнопка зображе-
на у вигляді дискети). 

2. Для створення таблиці за завданням можна скопію-
вати зміст таблиці з файла "Завдання Excel Таблиця 3", що роз-
міщений на сервері у папці, вказаній викладачем, або вручну 
вписати задані у табл. З дані у клітинки таблиці Excel. 

A B C D E 
1 Таблиця розрахунку стипендії 
2 Прізвище, Оцінка 1 Оцінка 2 Оцінка З Значення 

ім'я, по 
батькові 

екзамену екзамену екзамену стипендії 

3 Іванов І. І. 4 5 5 
4 Петров П. П. 4 4 3 

Рис. 3. Зразок оформлення і розміщення таблиці до завдання 3. 
Вгорі і зліва показані найменування стовпчиків та номери рядків таб-
лиці Excel 

Розміщення даних по клітинках виконайте у відповідно-
сті до рис. 3. 
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3. Для розміщення заголовка виділіть курсором клітинки 
А1 - Е1 (вони отримають загальний контур), у контекстному ме-
ню цього виділення оберіть команду Формат ячеек, у вкладинці 
Выравнивание поставте галочку объединение ячеек і натисніть 
кнопку ОК. Введіть текст заголовка. Задайте напівжирний шрифт. 
Для вирівнювання по центру виділіть цю клітинку, у контекстно-
му меню виділення оберіть команду Формат ячеек, у вкладинці 
Выравнивание у полі По горизонтали: виберіть значення По 
центру. 

4. У шапці таблиці виділіть клітинку або блок клітинок, 
розгорніть контекстне меню і виконайте команди Формат 
ячеек/Выравнивание, встановіть: Отображение/Переносить по 
словам. 

5. Щоб запобігти переносам у словах і для розміщення 
чисел з великою кількістю цифр змініть ширину клітинок за раху-
нок буксирування лінії межі між стовпчиками у рядку бордюра таб-
лиці, де вказані найменування стовпчиків. Наприклад, для збіль-
шення ширини стовпчика А слід поставити курсор у рядок бордюра 
на межу між сповпчиками А і В, курсор при цьому отримає вигляд 
двонаправленої стрілки, і натиснувши ліву кнопку миші протягнути 
курсор на потрібну відстань. Інколи можна скористатися іншим ва-
ріантом - вибір режиму Автоподбор ширины зменшує розмір сим-
волів у виділеній клітинці так, щоб весь зміст поміщався в ньому. 

6. Для виконання розрахунків у клітинки, де необхідно 
отримати результат, слід ввести формули. У поточному завдан-
ні формули повинні розміщуватись у клітинках Е3 - Е17. Це 
будуть формули з умовними функціями, за якими обчислюється 
значення стипендії. У клітинці Е18 буде формула, що підрахо-
вує сумарне значення стипендії у групі. Для підрахунку значен-
ня стипендії студента необхідно реалізувати умовну формулу, 
логіку якої можна описати так: якщо оцінка 1 екзамену, оцінка 
2 екзамену і оцінка 3 екзамену дорівнює 5, то стипендія дорів-
нює базовій плюс підвищення; інакше якщо оцінка 1 екзамену, 
оцінка 2 екзамену і оцінка 3 екзамену дорівнює або перевищує 
4, то стипендія дорівнює базовій, інакше стипендія дорівнює 
нулю, тобто не призначається. Таку логіку можна реалізувати в 
одній формулі при використанні декількох логічних функцій. 
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У даній задачі доцільно використати функції ЕСЛИ та И. 
Формат функції ЕСЛИ: 
ЕСЛИ (логічний вираз; значення у випадку істини; зна-

чення у випадку неправди). 
Робота функції: якщо значення логічного виразу істинне, 

то у клітинку, де розміщена функція ЕСЛИ, підставляється зна-
чення, що визначено у випадку істини; інакше, коли значення ви-
разу неправда, у клітинку, де розміщена функція ЕСЛИ, підстав-
ляється значення, що визначено у випадку неправди. У якості зна-
чень можуть бути складні математичні вирази і логічні функції. 

Формат функції И: 
И (логічне значення 1; логічне значення 2; логічне значен-

ня 3;...). 
Робота функції: якщо всі логічні значення у функції є іс-

тинними, то функція буде мати значення істини; інакше - коли 
хоча б одне логічне значення або декілька значень будуть неправ-
дою - функція буде мати значення неправди. У якості логічних 
значень можуть бути логічні значення, функції і вирази, що дають 
логічне значення. 

Для обчислення значень стипендії необхідно мати у 
таблиці значення базової стипендії і значення для нарахування 
підвищеної стипендії. Для зручного управління значеннями ба-
зової стипендії і підвищення розмістимо їх значення відповідно 
у клітинках Н3 і О3. При посиланні на них використаємо змі-
шану систему посилань у виді Н$3 і О$3, що дасть змогу при 
копіюванні формули з клітинки Е3 на всі інші у стовпчику Е 
посилатися лише на клітинки Н3 і О3, а не на ті, що знаходять-
ся нижче. 

Тоді розрахункова формула, яку потрібно ввести у Е3 і 
розповсюдити на інші клітинки до Е17, буде наступною: 
=ЕСЛИ(И(В3=5;С3=5;Б3=5);Н$3+О$3; ЕСЛИ(И(В3>=4;С3>=4; Б3>=4); 
Н$3;"не призначено")) 

Формула повинна бути записаною в клітинку одним ря-
дком без пропусків і переносів. Назви функцій набирати потрі-
бно кирилицею, великими (прописними) літерами, а посилання 
(адреси клітинок) потрібно вводити тільки латинськими літера-
ми. Звертаємо увагу на використання у якості останнього зна-
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чення текстового рядка "не призначено". Це дасть змогу у клі-
тинках тих студентів, кому стипендія не призначається, виводи-
ти не нуль, а фразу "не призначено". За рахунок використання 
маркера заповнення розповсюдьте формулу на клітинки Е4:Е17. 

7. Підрахунок стипендіального фонду групи доцільно 
виконати функцією СУММ. Для цього у клітинку ЕІ8 слід вве-
сти вручну або за допомогою майстра функцій формулу 
=СУММ(ЕЗ:Е17). Клітинки ЕЗ:Е17 утворюють діапазон масиву 
аргументів функції СУММ. Іншим способом складання даних, 
розташованих у суміжних клітинках, є використання функції 
Автосумма: необхідно виділити клітинки, які містять доданки 
(ЕЗ:Е17), натиснути кнопку [£] на панелі інструментів. 

S. Натисніть кнопку Сохранить на панелі Інструментів. 
9. У вікні папки, названої Вашим прізвищем, стандар-

тними прийомами створіть новий Лист Microsoft Excel, задайте 
йому ім'я (Завдання 4) та відкрийте його для подальшої роботи. 
Нагадуємо, що у процесі роботи над завданням не забувайте час 
від часу виконувати збереження поточного змісту таблиці 
в цьому ж файлі за рахунок натискання на кнопку Сохранить 
панелі інструментів Стандартная, яка зображена у вигляді 
дискети. 

10. Для створення таблиці за завданням можна скопію-
вати зміст таблиці з файла "Завдання Excel Таблиця 4", що роз-
міщений на сервері у папці, вказаній викладачем, або вручну 
вписати задані у таблиці 4 дані у клітинки таблиці Excel. 

A B C D E F 
5 Інформація про співробітників 
б № Прізвище, Рік на- Стать Освіта Дата при-

п/п ім'я, по роджен- йому на 
батькові ня роботу 

7 1 Іванов І. І. 1988 Ч Вища 12.03.2000 
8 2 Петров П. П. 1978 Ч Середня 25.12.2007 

Рис. 4. Зразок оформлення і розміщення таблиці до завдання 2. 
Вгорі і зліва показані найменування стовпчиків та номери рядків таб-
лиці Excel 
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Розміщення даних по клітинках виконайте у відповідно-
сті до рис. 4. 

11. Форматування заголовка, шапки та змістовної час-
тини виконайте з дотриманням рекомендацій, викладених у 
пунктах 3-5 завдання. Таблицю даних у цьому завданні розміс-
тимо не з перших рядків листа Excel, а дещо нижче, для того, 
щоб у подальшому перед таблицею даних поставити розшире-
ний фільтр. Для правильного відображення і можливості обро-
бки календарних дат задайте для блоку клітинок, де вони роз-
міщені, формат Дата. Для цього виділіть блок клітинок F7:F23, 
у контекстному меню цього блоку оберіть Формат яче-
ек/Число, числовий формат: Дата. 

12. При заповненні даних зверніть увагу на вирівнювання 
значень у клітинках і розміщення інформації у змістовній частині 
без переносів. Для цього можна змінити розміри клітинок по ши-
рині або використати інший шрифт. 

13. Для використання автофільтра виділіть клітинки у 
заголовку таблиці, по яких буде виконуватись фільтрація і ви-
конайте Данные/Фильтр/Автофильтр. При цьому поряд з клі-
тинкою (чи клітинками) буде зображена стрілка, спрямована 
вниз. Клацання по кнопці із стрілкою розкриває список значень, 
які використовуються для завдання умов відбору рядків. Клаца-
ємо по стрілочці у клітинці "Освіта", вибираємо (Условие...), у 
вікні Пользовательский автофильтр задаємо умови фільтрації: 
равно, у полі правіше вибираємо із списку "Вища", натискаємо 
ОК. Цим задана перша умова автофільтра. Для другої умови 
клацаємо по стрілочці у клітинці "Рік народження", вибираємо 
(Условие...), у вікні Пользовательский автофильтр задаємо 
умови фільтрації: больше или равно, у полі правіше набираємо 
значення року, яке відповідає умові "молодше 40 років", тобто 
для 2013 р. потрібно набрати 1973, натискаємо ОК. Бачимо від-
фільтровану таблицю. Скопіюйте цю таблицю окремо на цьому 
ж листі нижче як вихідну таблицю № 1 і відмініть автофільтр у 
висхідній таблиці. 

14. Для виконання фільтрації з такою складною умовою 
потрібно скористатися розширеним фільтром. Тут задано декілька 
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критеріїв, із них критерії, що стосуються жінок, пов'язані між со-
бою умовою И, критерії, що стосуються чоловіків, теж пов'язані 
умовою И, а всі разом поєднуються умовою ИЛИ. Для об'єднання 
критеріїв за допомогою умовного оператора И потрібно зазна-
чити критерії в одному і тому ж рядку розширеного фільтра, а 
для об' єднання критеріїв за допомогою умовного оператора 
ИЛИ слід подати критерії в різних рядках. Тобто передбачаєть-
ся використання двох рядків умов у розширеному фільтрі. 

Виконаємо ще одну допоміжну дію: обчислимо стаж 
роботи кожного співробітника у роках, тому що в умовах філь-
трації задано кількість років роботи в установі, а у висхідній 
таблиці є лише інформація про дату прийому на роботу. Для 
цього сформуємо допоміжний стовпчик таблиці "Стаж роботи" 
(рис. 5). У цьому стовпчику поставимо розрахункові формули, 
які обчислять різницю у роках між поточною датою і датою 
прийому на роботу кожного співробітника. Стовпчик у клітин-
ці 06 обов'язково позначимо його назвою. Скористаємось фун-
кціями СЕГОДНЯ() - вона видає поточну дату у форматі дати 
та ГОД(дата у числовому форматі) - ця функція визначає і по-
вертає числове значення року тієї дати, що задана в ній як ар-
гумент. Тому для обчислення стажу у клітинку 07 задамо фор-
мулу =ГОД(СЕГОДНЯ())-ГОД(Р7). Розповсюдимо цю формулу 
на клітинки 08: 023. Обов'язково для стовпчика 0 задайте чис-
ловий формат: виділіть блок клітинок 07:023, у контекстному 
меню цього блоку оберіть Формат ячеек/Число, числовий фор-
мат: Общий. Побачимо результат приблизно такий, як на 
рис. 5. 
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А Б С D Е F 6 Н 
№ Прізвище, ім'я. Рік Стать Освіта Дата прийому на Стаж Стаж 

1 
п Д по батькові народження роботу роботи роботи 

2 Ж Середня >10 <25 
3 Ч Середня 
4 
5 Інформація про співробітників 

№ Прізвище, іяя'я, Рік Стать Освіта Дата прийому на Стаж 

G 
іуп по Батькові народження роботу роботи 

7 1 ІЕІНСЕ 1955 Ч Вища 12.352333 12 
8 2 Петров П.П. 1975 Ч Середня 25.122007 5 
9 3 Сидоров С.С. 1960 Ч Середня 25.32.1995 17 
10 4 Семенова С.С. 1333 Ж Вища 12.34.233; 9 
11 5 Малышева Е.С. 135" Ж Вища 53.31.1355 27 
12 б Федорова А.Ф. 1960 Ж Середня 09.022000 12 
13 7 Дмитрова К.С. 1952 Ж Вища 14.35.2331 11 
14 S Іванко B.C. 13S4 Ж Середня 15.352332 10 
16 9 Павлова P.M. 1351 Ж Середня 15.11.1981 31 
1Є 10 Федунов MB. 13S3 Ч Вища 15.3S.2312 0 
17 11 Алексеева В.В. 13"3 Ж Вища 25.122334 8 
18 12 Колтунов A.M. 1355 Ч Середня 01.39233" 5 
19 О Меаянова Г.Р. 13"5 Ж Середня 28.13.1999 13 
20 14 БепкінІ.Б. 1352 Ч Середня 01.39.2007 5 
21 15 Степанова О.В. 13"2 Ж Середня 15.35.2331 11 
2 2 16 Меньшикова Н Е. 1363 Ж Вища 22.35.1995 19 
23 17 Полупанова ДА. 1355 Ж Середня 24.112335 9 

Рис. 5. Остаточний вигляд таблиці і розширеного фільтра перед 
виконанням фільтрації 

Тепер сформуємо умови розширеного фільтра. Розши-
рені умови відбору вводяться в окремий діапазон умов листа 
над діапазоном клітинок або таблицею, які потрібно відфільт-
рувати. При цьому заголовок умов фільтрації з назвами полів 
таблиці повинен бути заданим у одному виділеному рядку, ко-
жна складна умова із критеріїв, пов'язаних через И, повинна 
займати один рядок під заголовком фільтрації. Від оброблюва-
ної таблиці умови фільтрації відділяються хоча б одним пустим 
рядком. У оброблюваній частині таблиці не повинно бути 
об' єднаних клітинок та пустих рядків. Таким чином, для поточ-
ного завдання умови фільтрації повинні бути такими, як пока-
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зано на рис. 5 у рядках 1-3. Звертаємо увагу на ту обставину, що 
до стажу роботи у жінок поставлено дві умови: >10 років і <25 
років. Щоб врахувати обидві умови, в умови фільтрації вклю-
чено два поля з назвою "Стаж роботи". За необхідності це може 
бути застосовано і до інших полів. Нагадуємо, що при викорис-
танні умов порівняння імена умов повинні бути повністю іден-
тичні іменам стовпців, що перевіряються. 

Щоб безпосередньо виконати розширену фільтрацію, 
потрібно виконати команду Данные/Фильтр/Расширенный 
фильтр..., у вікні Расширенный фильтр вказати Исходный диа-
пазон: $А$6:$0$23, Диапазон условий: $А$1:$Н$3. У цих полях 
за замовчуванням застосовується абсолютна адресація. Можна 
залишити також за замовчуванням опцію Обработка: фільтру-
вати список на місці і натиснути кнопку ОК. 

Після застосування фільтра для виводу потрібних рядків 
можна скопіювати отриману підмножину даних в інше місце 
для подальшого аналізу. Відфільтровану підмножину таблиці 
зберегти на цьому ж листі нижче як табл. 2. При копіюванні 
відфільтрованих даних допоміжний стовпчик "Стаж роботи" 
можна не копіювати. Щоб зняти розширений фільтр і знову ви-
вести усі рядки таблиці, слід у меню Данные вибрати пункт 
Фильтр і потім пункт Отобразить все. 

15. Сортування таблиці за алфавітом прізвищ викону-
ється наступним чином: виділяється діапазон клітинок, що бу-
дуть підлягати сортуванню (А7:Б23), при цьому потрібно у діа-
пазон включити всі поля, у яких записана інформація про спів-
робітників, інакше, якщо не включити всі поля у цей діапазон, 
то при перестановці у процесі сортування вони залишаться у 
попередньому порядку і не будуть відповідати даним про спів-
робітників у новому порядку; у меню Данные вибирається 
пункт Сортировка... і у полі Сортировать по обрати поле 
"Прізвище, ім'я, по батькові", натиснути ОК. Відсортировану 
таблицю зберегти на цьому ж листі нижче як табл. 3. 

16. Сортування таблиці за віком виконується після ви-
ділення діапазону командою Данные/Сортировка.../Сорти-
ровать по і вказати поле "Рік народження". Відсортовану таб-
лицю зберегти як табл. 4. 
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17. Сортування таблиці за часом роботи на підприємстві 
виконується після виділення діапазону командою Дан-
ные/Сортировка.../Сортировать по і вказати поле "Дата прийому 
на роботу". Відсортовану таблицю зберегти як табл. 5. 

1S. Натисніть кнопку Сохранить на панелі інструментів. 

Матеріал для роздумів 

1. Визначіть поняття функції. [1, 4, 1б] 
2. Які функції передбачені у Excel і для чого існує 

майстер функцій? 
3. У яких випадках слід використовувати функцію 

ЕСЛИ? 
4. Чи можуть функції бути вкладеними у інші функ-

ції? Які тут існують правила? 
5. Яким чином можна використовувати у обчисленнях 

діапазон клітинок? [4, 1б] 
6. Якими засобами можна підрахувати суму значень у 

несуміжних клітинках? 
7. Для чого використовується фільтрація даних у таб-

лицях? 
S. Як скористатися можливостями засобу Авто-

фильтр? Які у нього обмеження? 
9. Чим відрізняються засоби Расширенный фильтр і 

Автофильтр? [1, 4] 
10. Яким чином записуються умови фільтрації у роз-

ширеному фільтрі? 
11. Як задати критерії, пов'язані між собою умовою 

ИЛИ у розширеному фільтрі? 
12. Як задати критерії, пов'язані між собою умовою И 

у розширеному фільтрі? 
13. Для чого використовується сортування даних у таб-

лицях? [1, 4] 
14. За якими умовами можна виконати сортування да-

них у таблицях? 
15. Які засоби таблиці Excel є найбільш доцільними у 

юридичній діяльності? 
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2.2. Стиснення (архівація) і захист 
комп'ютерних даних 

Практичне заняття 11. Стиснення і архівація 
комп 'ютерних даних. Захист від вірусів 

П л а н 

1. Принципи стиснення даних. Переваги архівації да-
них. 

2. Інтерфейс програм WinRAR та ZipMagic. 
3. Завдання параметрів архівації: завдання методу сти-

снення, методу оновлення. 
4. Створення архівів: звичайних та безперервних; за-

хищених паролем; SFX; багатотомних; з додаванням інформації 
для відновлення; з додаванням електронного підпису. 

5. Обслуговування архівів: перегляд інформації про 
архів, пошук файлів в архіві, перевірка файлів архіву на наяв-
ність комп'ютерних вірусів, тестування архівів, перетворення 
архівів, додавання коментарю до архіву, відновлення архіву. 

6. Розархівація архівів різних типів. 
7. Системні засоби архівації Windows. 
8. Поняття про комп'ютерний вірус. Класифікація ві-

русів. 
9. Вірусоподібні програми. Їх види та призначення. 
10. Засоби виявлення комп'ютерних вірусів. Антивіру-

сні програми. 

Завдання 

1. Створіть папку на диску E:/, з іменем "Група № " 
(№ - номер своєї групи). 

2. У цій папці за допомогою архіватора WinRAR ство-
рити монолітний архів, архів, що саморозпаковується, і багато-
томний архів файлів диска D:, використовуючи різні прийоми 
архівації. 

3. Додати файли до створеного монолітного архіву за 
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допомогою прийомів drag-and-drop. 
4. Проглянути створені архіви. 
5. У вікні архіватора WinRAR знайдіть і прогляньте 

файли документів, архівів, що знаходяться всередині. 
6. Витягуйте файли з багатотомного архіву вибірково. 
7. Розархівуйте архів, що саморозпаковується. 
S. Створіть ще одну папку і розархівуйте до неї файли 

з монолітного архіву, вибравши відповідну команду в контекс-
тному меню архіву. 

9. Запустити програму AVP - персональний антивірус 
Касперського - та виконати наступні завдання: 

a. Перевірити лише диск D; 
b. Перевірити лише папку Мои документы; 
c. Перевірити лише три будь-які файли на диску D; 
d. Встановити опцію Все файлы та опцію Архивы і зно-

ву перевірити диск D:. Відзначте, наскільки збільшився час пе-
ревірки. Поверніть всі установки в початковий стан; 

e. Відкрийте вкладку Действие та визначте, які дії мо-
же застосувати антивірус у разі виявлення вірусу; 

f. З' ясуйте, яка інформація видається у вкладці Ста-
тистика. 

Ключі до виконання завдань 

Архівація файлів архіватором WinRAR . 
1. Створіть папку для експериментів на диску E:/, на-

звавши її "Група J " ( J - номер своєї групи). 
2. Запустіть архіватор WinRAR за допомогою ярлика на 

робочому столі або з Главного меню. 
Вивчіть призначення кнопок панелі інструментів голо-

вного вікна WinRAR у файловому режимі. 
У робочій області головного вікна будь-яким доступним 

у Windows способом виберіть потрібні файли та / або папки ди-
ска D:/. Після цього клацніть на кнопці [Добавить] в панелі ін-
струментів або виберіть еквівалентну команду меню (можна 
просто натиснути сполучення клавіш [ALT+A]). Відкриється 
вікно діалогу Имя и параметры архива. 
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Ім'я архіву, задане за замовчуванням, можна при ба-
жанні змінити. Для вибору місця розташування архіву натис-
ніть кнопку Обзор і виберіть у вікні, диск E:/ і папку, в якій бу-
де створюватися архів. 

Встановіть прапорець Создать непрерывный архив для 
створення монолітного архіву. У вікні Метод сжатия виберіть 
один з шести режимів стиснення, наприклад Быстрый. У полі 
Размер словаря можна вибрати розмір словника - структури, 
динамічно створюваної в пам'яті і використовуваної алгорит-
мом архівування. Якщо розмір файла, який стискається (або за-
гальний розмір файлів в разі монолітного архіву) перевищує 
розмір словника, то збільшення розміру словника зазвичай збі-
льшує ступінь стиснення, але зменшує швидкість і підвищує 
витрати пам'яті. Розмір словника WinRAR за замовчуванням -
25б кілобайт. 

По завершенні установки параметрів архіву клацніть 
кнопку OK. З початком архівації на екрані з'явиться вікно, що 
відображає прогрес процедури. 

Закрийте вікно WinRAR. За допомогою Проводника 
відкрийте свою папку. Розшукайте створений архівний файл. 
Встановіть його розмір і порівняйте з розміром вихідних 
файлів. 

Створіть багатотомний архів. Для цього повторіть дії 
попереднього пункту, виділивши для архівації всі папки диска 
D:/. У вікні Размер тома вказати розмір файла тома. Розмір 
може бути стандартний, наприклад 1,44 Мб, або який завгодно 
інший. 

3. Додати файли до вже існуючого архіву RAR можна за 
допомогою прийомів drag-and-drop. Для цього перейдіть у ре-
жим архіву, тобто відкрийте створений архів у вікні 
WinRAR. Зробити це можна натисканням [ENTER] або подвій-
ним клацанням на імені архіву. Після цього відкрийте вікно 
будь-якої папки диска D:/ і додайте файли до архіву простим 
перетягуванням їх з цього вікна у вікно архіву. 

Перегляд файлів у форматі RAR: 
1. Відкрийте створений архів у вікні WinRAR натискан-

ням [ENTER] або подвійним клацанням на імені архіву. 
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2. Для завдання параметрів перегляду відкрийте в меню 
Параметры окна діалогу Установки, вкладка Просмотр. В за-
лежності від установок WinRAR використовує: 

- внутрішній модуль перегляду, при цьому обраний 
файл відкривається в форматі Блокнот; 

- зовнішню програму. Ця програма вказується корис-
тувачем в тому ж вікні; 

- пов' язану програму. При цьому файл відкриється у 
вікні асоційованої програми (якою може бути, наприклад, Word 
або Exel); 

- режим запиту на використання або внутрішньої, або 
пов'язаної програми. 

Встановіть режим перегляду з використанням пов'яза-
ної програми або запиту. 

5. У вікні WinRAR знайдіть і перегляньте будь-який файл 
документа. Для перегляду двічі клацніть на значку файла або ви-
користовуйте кнопку [Просмотр] чи відповідну команду меню. 

Перегляньте архів. Для цього знайдіть свій архівний 
файл і відкрийте його подвійним клацанням. Відкриється вікно 
WinRAR в режимі архіву, в робочій області якого можна пере-
глянути вміст архіву. Для перегляду будь-якого файла достатньо 
двічі клацнути на його значку. Відбудеться тимчасове вилучення 
файла з архіву і відкриття його у вікні асоційованої програми. 

6. Витяг файлів з архіву. Створіть у своїй папці на диску 
E: вкладену папку з довільним ім'ям. Для розпакування файлів 
перейдіть у режим архіву, тобто відкрийте створений архів у ві-
кні WinRAR натисканням [ENTER] або подвійним клацанням 
на імені архіву. 

7. Виберіть файли і папки, які повинні бути вилучені, і 
клацніть на панелі інструментів кнопку [Извлечь]. При цьому 
файли будуть розпаковуватися в поточну папку. При вилученні 
файлів виводиться вікно прогресу, аналогічне вікну архівуван-
ня. Згорніть вікно архіватора і переконайтеся, що у Вашій папці 
на диску E: з'явилися розпаковані файли. 

7. Відновіть вікно архіватора і призначте інший шлях роз-
архівації. Для цього натисніть кнопку [Извлечь в], відкриється вікно 
діалогу Путь и параметры извлечения, в якому потрібно вказати 

7З 



папку-адресат розпакування. Вкажіть ім' я вкладеної папки. За до-
помогою Проводника переконайтеся в тому, що файли, витягнуті з 
архіву, дійсно надійшли за вказаною адресою. 

S. Створіть ще одну папку і розархівуйте в ній файли з архі-
ву, вибравши відповідну команду в контекстному меню архіву. 

9. Запустити програму AVP (Главное меню / Программы) 
Місце перевірки визначається в закладці Область. Можна 

вибрати будь-який з наявних дисків, включаючи мережні. Можна 
вибрати декілька дисків. Можна за допомогою кнопки [Добавить] 
папку додатково або окремо перевірити будь-яку папку. 

Те ж саме швидше і зручніше чинити за допомогою 
контекстного меню папки або диска. Зручність пов' язана з тим, 
що не потрібно запускати програму AVP. Більше того за допо-
могою контекстного меню можна перевірити окремий файл або 
декілька, якщо їх заздалегідь виділити. 

Вибравши, де перевіряти, потрібно почати перевірку на-
тисненням кнопки [Пуск]. 

У групі Типы по умолчанию вибрана опція Программы 
по формату. Це оптимальний режим - перевіряються типи 
файлів, що найбільш часто заражаються, і перевірка відбуваєть-
ся порівняно швидко. Можна провести перевірку файлів яко-
гось одного типу, якщо відомо, що саме вони вражені вірусом. 
Можна перевірити всі файли підряд. 

У групі Обработка вложенных файлов можна ще роз-
ширити види файлів, що перевіряються. Наприклад перевіряти 
вміст всіх архівів. 

Встановити опцію Все файлы та опцію Архивы і знову 
перевірити диск. Відзначте, наскільки збільшився час перевір-
ки. Поверніть всі установки в початковий стан. 

Нарешті, що програма робитиме при виявленні вірусу. 
Це вирішується за допомогою закладки Действия. Можна забо-
ронити доступ до об'єкта, лікувати вражені об'єкти автоматич-
но, що вдається не завжди, можна видаляти їх автоматично. Ре-
комендується поставити прапорець в опції Выводить на экран 
сообщения о выявлении вируса та не застосовувати нічого авто-
матичного. Річ у тому, що з десяти виявлень вірусу дев'ять є 
помилковими. Антивіруси часто реагують на нешкідливі про-
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грами, такі як автоматичні перемикачі клавіатури, редактори 
ресурсів і дуже часто на програми, що допомагають порушува-
ти Закон про інтелектуальну власність. 

У ЛУР даної моделі відсутня дуже зручна опція Поме-
щать в карантин. Це означає, що підозрілі файли поміщаються 
в спеціальну папку, причому обов'язково перейменовуються. 
Опція зручна тим, що після тривалої перевірки, при якій необ-
ов'язково бути присутнім, можна не поспішаючи розібратися із 
вмістом папки. 

Самостійно розгляньте можливості, які надає закладка 
Настройка. З'ясуйте, для чого потрібна закладка Статистика. 

Матеріал для роздумів 

1. Як Ви вважаєте, навіщо потрібні програми стиснен-
ня даних? [1,14] 

2. Що таке архівація файлів? 
3. Опишіть принцип архівації файлів? 
4. Що таке стиснення інформації? 
5. Що таке ступінь стиснення інформації? 
6. Дайте визначення архіву, що саморозпаковується. 
7. Що таке монолітний архів? 
8. Що таке багатотомний архів? 
9. Назвіть програми - архіватори. 
10. Які розширення приписуються до архівних файлів? 
11. Назвіть вимоги, яким повинні задовольняти програ-

ми архівації. 
12. Як створити архів? 
13. Як створити багатотомний архів? 
14. Як переглянути архів? 
15. Як розпакувати архів? 
16. Як Ви уявляєте комп'ютерний вірус? 
17. Наведіть класифікацію вірусів. 
18. Що таке вірусоподібні програми? Для чого вони 

призначені? Які їх види Ви можете назвати? 
19. Для чого призначені програми антивіруси? 
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20. Назвіть основні функції програми A VP - персона-
льного антивірусу Касперського. 

2.3. Електронні масиви Web-інформації 

Матеріал для роздумів 

1. Загальне уявлення про Internet і Internet 2. 
2. Технологічні основи функціонування Internet. 
3. Передача даних в Internet. Адресація в Internet. Ад-

ресація Web-сторінок. 
4. Підключення до Internet у Windows. Настройка те-

лефонного підключення. Високошвидкісне підключення через 
ADSL-модем. Підключення по виділеній лінії до будинкової 
або районної мережі. Безпровідне високошвидкісне мобільне 
підключення (PeopkNEX). 

5. Брандмауер в системі користувача Internet. Робота в 
Internet. 

6. Інтерфейс браузера Internet Explorer. Встановлення 
домашньої сторінки. Управління надбудовами. 

7. Контекстний пошук Web-ресурсу. Мова пошукових 
запитів. 

8. Збереження адреси та змісту знайденої Web-
сторінки. Робота з пунктом меню Избранное. 

9. Використання журналу. Призначення файлів 
"cookie" та захист від них. Синхронізація версій документів. 

10. Зміна кодування сторінки. 
11. Web-сайт університету. 
12. Комунікативні сервіси Інтернет. Можливості соціа-

льних мереж. 
13. Огляд інших браузерів. 
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2.4. Створення і публікація Web-документів 

Практичне заняття 12. Створення і публікація 
Web-документів 

П л а н 

1. Створення Web-сторінок за зопомогою мови HTML. 
2. Команди (теги або дискриптори) мови HTML. Парні 

і непарні теги. 
3. Додавання атрибутів у теги. 
4. Розподіл тексту на абзаци. Вирівнювання абзаців та 

заголовків. 
5. Теги створення гіперпосилань. 
6. Теги вставки зображень у документ. 
7. Теги створення таблиць. Зміна вигляду таблиць. 
S. Перегляд та редагування HTML-сторінки. 
9. Візуальні редактори для створення Web-сайтів. 
10. Інтерфейс програм Front Page та Expression Web2. 

Основні прийоми роботи. 

Завдання 

1. З використанням команд мови HTML створити 
Web-сторінку у вигляді простої таблиці наступного змісту. 

Список студентів 

Прізвище Ім' я По батькові 

Іванов Іван Іванович 

2. Назву таблиці розташувати посередині. 
3. Створити таблицю з рамкою. 
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Список студентів 
Рамка таблиці в 
4 піксели 

Прізвище Ім' я По батькові 1 1 Рік народження 

Іванов Іван Іванович 1970 

4. Створити таблицю з рамкою і жовтим фоном. 

Список студентів ^ 
Рамка таблиці в 
4 піксели 

Прізвище Ім'я 

Іванов Іван 

По батькові Рік народження 

Іванович 1970 

Фон таблиці жовтий (FFFFOO) 

З. Для гіперпосилання створіть у Word на диску Е:\ 
файл "Пример" з відповідним розширенням і наступного зміс-
ту: "студент (номер свого факультету) факультету". 

б. Створити таблицю з рамкою, жовтим фоном та гі-
перпосиланням. 

Список студентів г Рамка таблиці в 4 
піксели 

Прізвище 

Іванов 

Ім'я 

Іван 

Хг Гі 

Іванович 

Рік народження 

У 

1970 

Гіперпосилання Фон таблиці жовтий (FFFFOO) 
Розділяючі лі-
нії 

7. Після таблиці посередині документа вставте зобра-
ження (значок) із файла Zelda.jpg з диска Е:. 

8. Створіть аналогічну таблицю у редакторі Front Page. 
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Ключі до виконання завдань 

1. Відповідно до сучасних стандартів (які ще продов-
жують формуватися і узгоджуватися), останньою версією мови 
HTML є її 5 ревізія. HTML 5 спрощує використання низки тегів 
та атрибутів, додає кілька нових тегів та рекомендує не викори-
стовувати застарілі. 

Так, кожен HTML документ має певну обов' язкову 
структуру, до якої, за потреби, додаються потрібні елементи за 
допомогою використання відповідних тегів. 

Отже, кожен документ має складатися щонайменше із 
наступного коду: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
<meta charset- 'utf-S '^ 
<Ш1Є>МОЯ ВЕБ-СТОРІНКА</tit le> 

</head> 
<body> 

</body> 
</html> 

Цей код описує нову Web-сторінку із заголовком "Моя 
Web-сторінка". Ця сторінка є повністю пустою, чистою. І для 
додавання на неї інформації потрібно розмістити необхідні теги 
у тіло сторінки (між тегами ) <body> </body>. 

Нам необхідно створити таблицю. Для цього ми викори-
стаємо тег <table></table> - власне таблиця; <caption></caption> 
- заголовок таблиці; <tr></tr> - рядок таблиці; <td></td> - ко-
мірка таблиці (декілька комірок одна під одною фактично фор-
мують стовпчик таблиці). 

<!DOCTYPE html> 
<html> 

<head> 
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<ше1а charset="utf-8"> 
< Ш Є > М О Я веб-сторінка</title> 

</head> 
<Ьоау> 

<taЫe> < ! — Початок таблиці --> 
<сар1іои>Список студентів 
</caption> <!—Заголовок таблиці --> 
<й"> < ! — Перший рядок таблиці --> 

^ > П р і з в и щ е 
<М> <!— Комірка таблиці --> 
<td>Ім'я 
<М> 
<td>По батькові 
</td> 
<td>Рік народження 
<М> 

</tr> 
<№> < ! — Другий рядок таблиці --> 

^ > І в а н о в 
<М> 
<td>Іван 
</td> 
<td>Іванович 
<М> 
<td>1970 
</td> 

</tr> 
</table> 

< / ^ у > 
</htшl> 

Таким чином, на сторінці з'явиться таблиця, що матиме 
два рядки та чотири стовпці, у яких буде занесена необхідна 
інформація. Між тегами <!-- . . . --> розміщується коментар, 
який не буде виводитися у вікні браузера. Його використовують 
Web-розробники для коментування написаного ними коду з ме-
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тою полегшення його подальшої обробки. 
2. Назва таблиці, розміщена між тегами 

<caption></caption>, автоматично розміщується по середині 
таблиці. Але для її виділення можна скористатися тегами 
<b></b>, які виділять її напівжирним шрифтом: 

. . . <caption><b>Список студентів</b></caption> . . . 
3. Для того, щоб додати до таблиці рамку, необхідно 

скористатися атрибутом border тегу <table>: 
. . . <table border="4px"> . . . 
4. Для того, щоб додати до таблиці фоновий колір, не-

обхідно скористатися атрибутом bgcolor тегу <table>: 
. . . <table bgcolor="#FFFF00"> . . . 
З. Для того, щоб створити гіперпосилання, необхідно 

скористатися тегом <a></a> з обов'язковим атрибутом href: 
. . . <a href="Ваш_файл.doc">Ваш файл</г> . . . - у ви-

падку, коли Ваш_файл.doc знаходиться у тому ж каталозі, що і 
Ваш Web-документ. 

У разі, коли цей файл знаходиться десь у іншому місці 
(в Інтернеті, на іншому комп'ютері в мережі, на іншому диску 
комп' ютера тощо), необхідно вказувати повну адресу до Вашо-
го файла, наприклад: 
. . . <a href="http://site.ua/Ваш_файл.doc">Ваш файл<^> . . . 

або 
. . . <a href="fїle:///E:\Ваш_файл.doc">Ваш файл<^> . . . 

6. Для того, щоб вставити гіперпосилання в таблицю, 
необхідно розмістити теги<a></a> у відповідній комірці і вже 
між цими тегами вказати зміст комірки, який одночасно буде 
слугувати гіперпосиланням на потрібний документ, наприклад: 
. . . <td><ahref="fїle:///E:\Пример.doc">Іванов</a></td> . . . 

7. Для того, щоб вставити у документ зображення, необ-
хідно скористатися тегом <img> із обов' язковим атрибутом src; 
а для того, щоб вирівняти його посередині документа, необхід-
но скористатися атрибутом align із значенням center, наприклад: 
. . . <img src="file:///E:\Zelda.jpg" align="center" />. . . 

Таким чином, після закінчення роботи із Web-

Si 

http://site.ua/%d0%92%d0%b0%d1%88_%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb.doc%22%3e%d0%92%d0%b0%d1%88
file:///E:/Zelda.jpg


сторінкою, її Мші-код буде виглядати так: 

<ЮОСТУРБ Ыш1> 
<htш1> 

<head> 
<шeta charset="utf-8"> 
<tit1e>Моя веб-сторінка</tit1e> 

</head> 
<body> < ! — Тіло документа --> 

<tab1e border="4px" Ь§со1ог="#ЬЬЬЮ0"><!—Початок таблиці--> 
<caption><b>Список студентів</Ь> 
</caption> < ! — Заголовок таблиці --> 
<&> < ! — Перший рядок таблиці --> 

^ > П р і з в и щ е 
< М > < ! — Комірка таблиці --> 
<td>Ім'я 
<М> 
<td>По батькові 
<М> 
<td>Рік народження 
<М> 

<Лг> 
<tr> 

<td><a href="ffle:///E:\Пример.doc''>Іванов</a> 
<М> 
<td>Іван 
<М> 

<td>Іванович 

<td>1970 

<Лг> 
</taЫe><!—Кінець таблиці--> 
<iшg src="fi1e:///Б:\Ze1da.jpg" a1ign="centeI" /><!—Вставка 

зображення-- > 
</Ьody> < ! — Кінець тіла документа --> 
</Ыш1> 
Цей текст можна представити у іншому вигляді 
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1. Проста таблиця 
<TABLE> 
C A P T I O N ^ m ^ студентів</CAPTЮN> 
<TR><TD>Прlзвище<TD>Ім'я<TD>По батькові<ІО>Рік народження</Ж> 
<TR><TD>Іванов<TD>Іван<TD>Іванович<TD> 1970 
</TABLE> 

2. Складна таблиця з рамкою 
<TABLE^BORDER="4"> 
<CAPTЮN>Список студентlв</CAPTЮN> 
<TR><TD>Прізвище<TD>Ім'я<TD>По батьковl<TD>Рік народження</TR> 
<TR><TD>Іванов<TD>Іван<TD>Іванович<TD> 1970 
</TABLE> 

3. Складна таблиця з рамкою і жовтим фоном: 
<TABLE^BORDER="4"^BGCOLOR="#FFFFOO"> 
^ A P ^ O ^ ^ T O R студентів</CAPTЮN> 
<TR><TD>Прlзвище<TD>Ім'я<TD>По батьковl<TD>Рік народження</TR> 
<TR><TD>Іванов<TD>Іван<TD>Іванович<TD> 1970 
</TABLE> 

4. Складна таблиця з рамкою, жовтим фоном і гіпер-
посиланням: 

Заздалегідь створіть у Word на диску Е:\ файл з розши-
ренням htm (пример .htm) і змістом "студент (номер свого факу-
льтету) факультету". 

<TABLE^BORDER="4"^BGCOLOR="#FFFFOO"> 
^ A P ^ O ^ ^ T O R студентів</CAPTЮN> 
<TR><TD>Прlзвище<TD>Ім'я<TD>По батьковl<TD>Рік народження</Ж> 
<TR><TD><AuHREF="E:\Primer.htm">Іванов</A><TD>Іван<TD>Іван 
ович<TD>1970</TR> 
</TABLE> 

5. Реалізація цього ж завдання у програмному продукті 
MS Front Page 2003: 
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Інтерфейс цього програмного продукту схожий з MS 
Word, тому форматування тексту не є важким. Для створення 
таблиці обираємо меню Таблица/Вставить/Таблица. Далі 
з'явиться діалогове вікно. 

Таблица Данные Рамки Окно Справка 

м Макетные таблицы и ячейки.,. 

Нарисовать таблицу 

Вста в ить к П Таблица 

И 

т 

Удалить ячейки 

Выделить • 

0 бъвди н ить я ч ей ки 

Разбить ячейки,,. 

Строки или столбцы.., 

Ячейка 

Подпись 

И 

т 

Удалить ячейки 

Выделить • 

0 бъвди н ить я ч ей ки 

Разбить ячейки,,. 

И 

т 

Свойства таблицы • 

- У блоці Размер обираємо кількість Строк або Столбцов. 
- У блоці Положение обираємо розміщення таблиці 

на сторінці та задаємо ширину, наприклад 50%. 
- У блоці Границы обираємо розмір рамки таблиці. 
- У блоці Фон обираємо колір фону таблиці. 

Матеріал для роздумів 

1. Що формує екранне представлення Web-сторінки? [1, 19] 
2. Які етапи включає процес розміщення власних мате-

ріалів в Internet? [1, 19] 
3. Які підходи можливі при створенні Web-сторінок? 
4. Чи завжди необхідне при створенні Web-сторінки 

знання мови HTML? [1, 19, 20] 
5. Який спосіб дозволяє створювати більш універсальні, 

якісніші і різноманітніші документи? 
6. З якою метою використовуються таблиці при ство-

ренні Web-документів? 
7. Що таке структурні теги? 
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S. Чи завжди обов'язкові структурні теги? 
9. Як можна проглянути створену Web-сторінку? 
10. Парні і непарні теги. 
11. Чи можна поставити знак рівності між такими по-

няттями: команда - тег - дескриптор? 
12. Що таке сайт? Що таке Web-вузол? 
13. Призначення редактора Front Page? 
14. Як можна проглянути html-код створеної сторінки? 

Практичне заняття 13. Друге підсумкове заняття 
Оцінювання практичних знань та вмінь роботи у насту-

пних додатках: електронні таблиці, програми перекладу, бібліо-
течні комплекси, архівація, створення Web-документів. 

Практичне заняття 14. Аналіз помилок контрольної 
роботи (другого підсумкового заняття) 

Оцінка та аналіз результатів виконання контрольної ро-
боти. Узагальнення основного змісту проведених практичних 
занять за семестр. Підготовка до здачі заліку з дисципліни. 

Практичне заняття ІЗ. Підсумкове заняття за всім 
курсом 

Підсумкове заняття за всім курсом. Проведення заліку. 

S5 



3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Основи інформатики та обчислювальної техніки: 
підруч. / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко; за заг. 
ред. В. Г. Іванова. - Х.: Право, 2012. - 312 с. 

2. Основи інформатики та обчислювальної техніки: 
навч. посіб. / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко; за 
заг. ред. В. Г. Іванова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 32S с. 

3. Основи Інтернет-технологій: підруч. / В. М. Бреді-
хін, В. В. Карасюк, О. В. Карпухін, Ю. В. Міщеряков; за ред. 
О. В. Карпухіна. - Х.: Компанія СМІТ, 2009. - 3S4 с. 

4. Правова інформація та комп' ютерні технології в 
юридичній діяльності: навч. посіб. / В. Г. Іванов, С. М. Іванов, 
В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова. - Х.: Право, 
2012. - 240 с. 

З. Денисова О. О. Інформаційні системи і технології в 
юридичній діяльності: навч. посіб. / О. О. Денисова. - К.: 
КНЕУ, 2003. - 315 с. 

6. Маклин Йен. Установка и настройка Windows 7: 
учебный курс Microsoft / Йен Маклин, Орин Томас. - М.: Русс-
кая редакция, 2011. - S4S с. 

7. Вин Ч. Как спроектировать современный сайт / 
Ч. Вин. - СПб.: Питер, 2011. - 192 с. 

5. Жвалевский А. Интернет без напряга / А. Жвалев-
ский, Г. Кондратьев. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - ЗЗб с. 

9. Кутовенко А. Профессиональный поиск в Интернете / 
А. Кутовенко. - СПб.: Питер, 2011. - 25б с. 

10. PROMT Professional 9.0. Переводчик // Руководство 
пользователя. - СПб.: ООО ПРОМТ, 2010. - 24S с. 

11. Лебедев А. Н. Windows 7 и Office 2010. Компьютер 
для начинающих / А. Н. Лебедев. - СПб.: Питер, 2010. - 299 с. 

12. Лапунов А. В. Интернет. Самоучитель / А. В. Лапу-
нов, О. В. Ульянов, Р. Г. Прокди и др. - 2-е изд. - СПб.: Наука и 
техника, 2010. - 224 с. 

13. Меженный О. А. Microsoft Windows 7. Краткое ру-
ководство / О. А. Меженный. - М.: ООО "И. Д. Вильямс", 
2010. - 281 с. 

8б 



14. Архівація даних в операційній системі Windows: на-
вч.-практ. посіб. з ОІ та ОТ / В. Г. Іванов, Н. А. Кошева, 
Ю. В. Ломоносов. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - 4S с. 

15. Комп' ютерні технології у підготовці юридичних до-
кументів: навч. посіб. / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвоз-
денко. - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001. - 113 с. 

16. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні 
технології: посіб. / за ред. О. І. Пушкаря. - К.: Вид. центр 
"Академія", 2001 - б9б с. 

17. Коваленко М. М. Комп'ютерні віруси і захист інфо-
рмації / М. М. Коваленко. - К.: Наук. думка, 1999. - 2б2 с. 

1S. Степанов А. И. Информатика: учеб. для вузов. / 
А. И. Степанов. - 5-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 7б5 с. 

19. Информатика : базовый курс / С. В. Симонович и 
др. - СПб.: Питер, 2001. - б40 с. 

20. Симонович С. Новейший самоучитель по работе в 
Интернет / С. Симонович, Г. Евсеев. - М.: ДЕСС КОМ, 2000. -
52S с. 

21. Правова інформатика: підруч. / за ред. В. Дурдинця, 
Є. Мойсеєва та М. Швеця. - 2-е вид., доповн. та переробл. - К.: 
ПанТот, 2007. - 524 с. 

22. Хахановський В. Г. Криміналістична інформатика: 
курс лекцій / В. Г. Хахановський, О. М. Тебякін, Ю. В. Оліщук; 
за заг. ред. В. Г. Хахановського. - К.: НАВСУ, 2002. 

23. Правова інформатика: підруч.: [у 2-х т.] / за ред. В. Я. Та-
ція, Я. Ю. Кондратьєва, М. Я. Швеця. - К.: Парлам. вид-во, 
2004. - Т. 1. - 41б с. 

S7 



ЗМІСТ 

1. Вступ 3 
2. Завдання для самостійної роботи і практичних занять ... 6 

Основні поняття інформатики та персонального 
комп'ютера. Автоматизація створення електронних до-
кументів 6 

1.1. Основні поняття інформатики 6 
1.2. Персональні комп'ютери 6 
1.3. Організація комп'ютерної інформації 9 
1.4. Операційна система Windows 10 
1.5. Управління настроюваннями в операційній 

системі Windows 17 
1.6. Стандартні програми операційної системи Windows ... 23 
1.7. Текстовий процесор Microsoft Word 30 

Автоматизація обробки даних. Збереження, пошук, за-
хист і представлення даних 41 

2.1. Автоматизований переклад і пошук документів. 
Таблична обробка даних 41 

2.2. Стиснення (архівація) і захист комп'ютерних даних. 70 
2.3. Електронні масиви Web-інформації 76 
2.4. Створення і публікація Web-документів 77 
3. Список рекомендованої літератури 86 

88 



Н а в ч а л ь н е в и д а н н я 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 
ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» 

з ключами до виконання завдань 

(галузь знань 0304 «Право», 
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», 

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») 
для студентів І курсу 

У к л а д а ч і: ІВАНОВ Володимир Георгійович, 
ІВАНОВ Станіслав Миколайович, 
КАРАСЮК Володимир Васильович, 
КОШЕВА Наталя Анатоліївна, 
ЛОМОНОСОВ Юрій В'ячеславович, 
ЛЮБАРСЬКИЙ Михайло Григорович, 
ГВОЗДЕНКО Марина Владиславівна, 
МАЗНИЧЕНКО Наталія Іванівна 
Відповідальний за випуск В. Г. Іванов 

Редактор Л. М. Рибалко 
Комп'ютерна верстка Л. П. Лавриненко 

Підписано до друку з оригінал-макета 18.09.2012 р. 
Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. 
Обл.-вид. арк. 2,82. Ум. друк. арк. 4,85. Вид. № 794. 

Тираж 1000 прим. 
Видавництво «Право» Національної академії правових наук України 

та Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого» 

Україна, 61002, Харків, вул. Чернишевська, 80а 
Тел./факс (057) 716-45-53 

Сайт: www.pravo-izdat.com.ua 
E-mail для авторів: proizvodstvo@pravo-izdat.com.ua 

E-mail для замовлень: sales@pravo-izdat.com.ua 
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів 
видавничої продукції — серія ДК № 4219 від 01.12.2011 р. 

Виготовлено в друкарні «Контраст» 
(057) 719-49-13 

http://www.pravo-izdat.com.ua
mailto:proizvodstvo@pravo-izdat.com.ua
mailto:sales@pravo-izdat.com.ua

	ЗМІСТ
	Вступ
	Завдання для самостійної роботи і практичних занять 
	Основні поняття інформатики та персонального комп'ютера. Автоматизація створення електронних документів
	Основні поняття інформатики
	Персональні комп'ютери
	Організація комп'ютерної інформації
	Операційна система Windows
	Управління настроюваннями в операційнійсистемі Windows 
	Стандартні програми операційної системи Windows
	Текстовий процесор Microsoft Word
	Автоматизація обробки даних. Збереження, пошук, захист і представлення даних
	Автоматизований переклад і пошук документів. Таблична обробка даних	
	Стиснення (архівація) і захист комп'ютерних даних.
	Електронні масиви Web-інформації
	Створення і публікація Web-документів
	Список рекомендованої літератури

