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ВСТУП 

Роботу сучасного офісу, будь-то комерційна фірма чи державна установа, не 

можливо уявити без використання операційної системи MS Windows і 

пакету прикладних програм MS Office. Всюди, де ведеться ділове 

листування, готуються різні документи, використовується текстовий 

процесор MS Word. За допомогою електронної таблиці MS Excel ведеться 

безліч звітів й обчислень ділового характеру. Робота сучасного юриста і 

працівника правоохоронних органів немислима без використання цих 

програм. Вивчення основ використання операційної системи Microsoft 

Windows 2007  і цих програм займає основний обсяг даного посібника. 

Зазначимо, що в посібнику не розглядаються багато питань інформатики, що 

не мають для практичної роботи особливого значення. Ціль практикуму – 

навчити починаючого користувача, що майже не вміє працювати на 

персональному комп'ютері, реально його використовувати, затративши при 

цьому мінімум часу на навчання. У результаті навчання буде закладений 

первинний фундамент знань і умінь, з'явиться необхідність у більш 

заглибленому володінні програмами MS Word 2010, MS Excel 2010. 

Подальше вивчення інформаційних технологій відбувається значно швидше. 

В основі навчання з допомогою цього посібника автори використовували 

методику "крок за кроком", що в усьому світі визнана найбільш 

результативною. У давні часи на військовому флоті для зв'язку між 

кораблями використовували спеціальні сигнали – набори вимпелів. Коли 

флагманський фрегат у розпалі бою не міг чи не встигав повідомити своїм 

кораблям детальні інструкції, він піднімав сигнал: "Роби як я". Цей дуже 

старий спосіб "швидкого навчання" ми використовуємо для входження у 

внутрішній світ MS Windows та MS Office. Спочатку непідготовленому 

читачу буде важко. Однак необхідно себе змусити точно виконувати всі 

кроки та інструкції. В міру просування вперед з'явиться впевненість у своїй 
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здатності одержувати реальні результати. Головне, треба зрозуміти, що немає 

і ніколи не буде "царського шляху" у вивченні інформатики. Тільки завзята і 

точна робота приведе до бажаного рівня кваліфікації. 

Даний посібник можна використовувати як самостійно, так і під 

керівництвом викладача під час практичних занять у комп'ютерному класі. У 

посібнику розглядається операційна система Microsoft Windows 2007, як 

найменш вимоглива до устаткування, і пакет прикладних програм MS Office 

2010, що є базовими для всіх подальших випусків пакета програм MS Office. 
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Розділ 1. ОСНОВИ РОБОТИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ Windows. 

 

Заняття № 1.1. Знайомство з операційною системою 

Windows. Основні навички роботи. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Завантаження операційної системи Windows, вихід з системи, 

перевантаження. 

 Робота з вікнами Windows. 

 Використання довідкової системи Windows. 

 Відпрацьовування прийомів керування за допомогою маніпулятора 

"миша". 

 Вивчення прийомів роботи з об'єктами середовища Windows. 

 

Вправа № 1.  Завантаження WINDOWS і вихід з системи. 

1. Увімкніть комп'ютер, якщо він був вимкнений, або закрийте всі відкриті на 

екрані вікна. Для цього клацніть правою клавішею миші по вільному полю 

нижнього рядка екрана (він називається Панель задач) і клацніть лівою 

клавішею в меню, що відкрилося (воно називається контекстним), по пункту 

Закрыть все. Вигляд екрана, на якому немає розгорнутих вікон, має назву 

Рабочий стол. На робочому столі розміщаються ярлики. 

Ярлик являє собою посилання на деякий об'єкт комп'ютера (файл, папку чи 

інше). Якщо розглядати поняття "ярлик" докладніше, можна сказати, що 

ярлик – це файл, який містить посилання на який-небудь об'єкт. Крім 

посилання кожен ярлик має ім'я й значок. Уся перелічена інформація 
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міститься у файлі ярлика. Усі ярлики Робочого столу зберігаються в папці 

Рабочий стол, що зберігається в папці Windows на диску C. 

Подвійне клацання лівою клавішею “миші” по ярлику призводить до запуску 

на виконання відповідної програми. Для вказівки операційній системі об'єкта 

майбутніх дій ярлик можна виділити, підвівши до нього покажчик “миші” і 

клацнувши лівою клавішею. Клацання при одночасно натиснутій клавіші 

Ctrl дозволяють виділити кілька об'єктів. 

Панель завдань – це вузька смуга, розташована в нижній частині екрана. У 

лівій частині її знаходиться кнопка Пуск, клацання по який викликає появу 

на екрані так званого головного меню системи. Після відкриття папки, 

документа чи запуску на виконання програми (у термінології WINDOWS 

програми називаються додатками) на екрані з'являються вікна цих об'єктів, а 

на панелі завдань – кнопки з ім'ям додатка чи папки. Кнопки 

використовуються для переключення між активними вікнами; розмір кнопок 

на панелі завдань залежить від кількості відкритих вікон. У правій частині 

панелі завдань, як правило, розташовані системний годинник і покажчик 

мови розкладки клавіатури (En, Ru, Uk …).  

2. Перепишіть у робочий зошит елементи робочого столу вашого комп'ютера 

і поясніть їхнє призначення. Підведіть покажчик “миші” до елементів панелі 

завдань і затримаєте його на кілька секунд. Простежте за появою підказок. 

3. Засвойте правила "теплого" перевантаження і вимикання комп'ютера (існує 

також і грубе, "холодне", перевантаження комп'ютера за допомогою кнопки 

RESET на системному блоці). Для цього клацніть по кнопці Пуск, в 

головному меню нажміть трикутник біля команди Завершение работы, у 

вікні, що відкрилося, активізуйте опцію кнопки-перемикача Выйти из 

системы, і комп'ютер почне готуватися до вимикання, а потім виключиться. 

Якщо активізувати опцію Перегрузка, відбудеться "тепле” перевантаження 

комп'ютера. Необхідність "холодного" перевантаження за допомогою кнопки 

Reset виникає звичайно при зависанні працюючої програми (комп'ютер 
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перестає реагувати на натискання клавіш). Як правило, це відбувається через 

некоректне керування пам'яттю працюючих програм. У цьому випадку перед 

перевантаженням спробуйте натиснути клавіатурну комбінацію 

Ctrl+Alt+Delete. Найчастіше це призводить до появи на екрані діалогового 

вікна з командою або кнопкою-перемикачем Завершение работы 

программ, що дозволяє закрити програму, яка спричинила зависання 

комп'ютеру, і необхідність у перевантаженні відпадає. 

     

Вправа № 2. Робота з вікнами WINDOWS. 

 З системою WINDOWS користувач взаємодіє через відкриті вікна, у яких 

відображаються всі об'єкти дій операційної системи. WINDOWS забезпечує 

одночасну роботу декількох програм (кількість їх обмежується тільки 

обсягом вільної пам'яті), тому на екрані може бути розкрито багато різних 

вікон, але тільки одне з них є активним – те, з яким користувач працює в 

даний момент часу. Верхній рядок активного вікна підсвічений більш 

яскравим кольором. 

1. Засвойте основні правила роботи з вікнами в системі WINDOWS на 

прикладі вікна додатка Компьютер. Розкрийте це вікно, підвівши покажчик 

“миші” до значка Компьютер (на відміну від інших елементів цей значок не 

можна видалити з робочого столу) і виконавши подвійне клацання лівою 

клавішею. Розкрийте вікно диска D та створіть в ньому папку "Номер групи 

– прізвище" (наприклад 116 – Іванов ). Для цього, клацніть по пункту 

Новая папка меню і, після появи піктограми на екрані, змініть її назву згідно 

завдання. 

Примітка. Вікна додатків, папок і підлеглі вікна (з ними ви познайомитеся 

пізніше) можуть бути одного з трьох стандартних розмірів:  

 нормального (займає частину екрана);  

 максимального (займає весь екран);  
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 мінімального (згорнутого до кнопки на панелі завдань). 

Всі елементи віконного інтерфейсу у вікнах названих типів стандартизовані: 

нижче верхньої границі вікна розташований рядок заголовка з назвою 

додатка чи папки (звичайно синього кольору), ще нижче – рядок меню, потім 

панелі з "гарячими" кнопками, що дублюють найчастіше використовувані дії, 

і потім, власне, робоче вікно. У правій частині рядка заголовка розташовані 

три кнопки:    – закриття вікна (хрестик),  – переключення між 

нормальним і повноекранним представленням вікна,  – згортання вікна до 

кнопки на панелі завдань. У вікні додатка можуть бути ще два елементи: 

панель інструментів (це рядок, розташований нижче рядка заголовку) і рядок 

стану, розташований у нижній частині вікна. Управляти появою у вікні цих 

елементів можна через відповідні опції в меню Вид. 

2. Випробуйте дію всіх розмірних кнопок і простежте при цьому, як 

змінюється вид середньої кнопки. Спробуйте ще один спосіб переключення 

між нормальним і повноекранним представленням вікна: подвійним 

клацанням “миші” по полю рядка заголовку (верхня синя смуга).   

3. Випробуйте операцію плавної зміни розміру, що доступна для вікна 

нормального розміру. Підведіть покажчик “миші” до границі вікна, і коли він 

прийме форму стрілки ( ), натисніть ліву клавішу “миші” та, не відпускаючи 

її, "відбуксируйте" границю в потрібне місце. Повторіть ці дії з кожною з 

чотирьох границь вікна. 

4. Засвойте операцію переміщення “мишею” активного вікна в будь-яке місце 

екрана (активізувати вікно можна клацанням клавішею “миші” по будь-якій 

точці його поверхні або по кнопці вікна на панелі завдань). Встановіть 

покажчик “миші” в рядок заголовку, натисніть ліву клавішу “миші” і, не 

відпускаючи її, перетягніть вікно в будь-яке місце екрана. 

5. Усвідомте зміст поняття смуга прокручування (Полоса прокрутки). 

Якщо зміст якогось вікна не поміщується на екрані, то таке вікно має 
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горизонтальну чи вертикальну (чи обидві відразу) смуги прокручування, 

залежно від того, у якому напрямку необхідно зрушувати видиму частину 

вікна. 

Активізуйте вікно Компьютер (якщо воно не є активним). Зменшите 

довжину вікна до появи вертикальної смуги прокручування. Випробуйте 

переміщення змісту вікна екраном, встановивши покажчик “миші” на верхню 

або нижню кнопки смуги прокручування і клацаючи або утримуючи 

натиснутою ліву клавішу “миші”. Спробуйте також перетаскувати “мишею” 

сам движок смуги прокручування (квадратик у полі смуги) чи клацати по 

площині смуги прокручування між движком і стрілкою. Проробіть аналогічні 

дії з горизонтальною смугою прокручування. 

6. Освойте роботу із системним меню вікон, для чого клацніть лівою 

клавішею “миші” по кнопці в лівій частині верхньої смуги вікна. Для вікон, 

згорнутих у значок на панелі завдань, викличте системне меню клацанням 

лівої клавіші “миші” по значку. Під час виклику системного меню в 

неактивному вікні це вікно одночасно активізується. Викликати системне 

меню активного вікна можна також клавішами Alt+пробіл (закрити – 

клавішею Esc чи Alt).  

Циклічна активізація усіх відкритих вікон виконується клавішами Alt+Esc. 

Системне меню вікна містить опції, що дозволяють керувати розмірами 

вікна, його положенням на екрані, дозволяє закрити додаток не тільки за 

допомогою “миші”, але й клавіатури. Деякі опції записані блідим шрифтом. 

Це означає, що вони недоступні, тому що в даній ситуації виконання 

відповідних команд не має значення (наприклад, команди розгортання вікна 

чи переміщення його по екрані, якщо в момент розкриття меню вікно 

представлене в повноекранному варіанті). 

7. Усвідомте призначення кожної опції системного меню вікон додатка і 

запишіть їх у зошит. Для цього по черзі активізуйте їх клацанням клавіші 

“миші” по опції або установкою на опції світлового вікна з наступним 
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натисканням клавіші Enter і простежте за виконанням заданої команди. При 

необхідності зверніться до викладача. 

8. Засвойте правила роботи з ще одним типом вікна – діалоговим (іноді його 

називають вікном запитань). Як правило, це вікно з'являється на екрані після 

активізації команд (пунктів меню), що  закінчуються крапками. Його 

призначення – завдання значень параметрів, необхідних для виконання 

команди.   

Розкрийте діалогове вікно Свойства: Мышь, що дозволяє установити 

параметри роботи миші. Для цього клацніть по кнопці Пуск, і в списку, що 

розкрився, клацніть опцію Панель управления. На екран буде виведене 

вікно додатка Настройка параметров компьютера. Виберіть в ньому 

категорію обладнання Оборудование и звук > Устройства и принтеры > 

Мышь. На екран буде виведене потрібне вам вікно. 

Діалогове вікно можна перемістити в будь-яке місце екрана “буксируванням” 

“мишею”, однак змінити його розмір не можна. Вікно не має розмірних 

кнопок і системного меню, на панелі завдань немає відповідних кнопок. 

Вікно можна тільки закрити кнопкою закриття в рядку заголовка (зі 

збереженням змінених значень параметрів) чи кнопкою Отмена (без 

збереження). Поруч із кнопкою закриття вікна розташована кнопка з 

зображенням знаку питання. Вона дозволяє одержати довідкові дані про 

елементи вікна. Для цього потрібно клацнути її , підвести знак питання, що 

з'явився, до потрібного елемента і клацнути його. На екрані з'явиться 

спливаюче вікно з коротким описом призначення елемента. Закрити це вікно 

можна повторним клацанням “миші” в будь-якому місці екрана. Викликати 

вікно з описом елемента можна також клацанням правої кнопки миші по 

цьому елементі і по напису Что это такое?.  

9. Усвідомте призначення й засвойте правила роботи з інформаційним типом 

вікна WINDOWS. Викличте на екран одне з таких вікон, наприклад, вікно 
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підтвердження операції видалення. Для цього згорніть чи закрийте усі 

відкриті на екрані вікна, виділіть один зі значків робочого столу, викличте 

правою кнопкою “миші” так зване контекстне меню цього об'єкта і виберіть у 

ньому опцію Удалить. На екран буде виведене інформаційне вікно 

Подтверждение удаления файла. Скасуєте операцію видалення, клацнувши 

по кнопці Нет чи клавішею ESC. 

Інформаційне вікно повідомляє користувачу деякі зведення і має одну чи 

кілька командних кнопок. Як і попередній тип, інформаційне вікно не 

допускає зміни розмірів, кнопка закриття вікна, як правило, недоступна чи 

відсутня зовсім. Закрити вікно можна командною кнопкою, клацання по який 

визначає подальшу роботу WINDOWS. Крім підтвердження операції, 

інформаційне вікно може повідомляти про неможливість виконання операції 

(наприклад, під час видалення чи переміщення файлу), містити запит на 

збереження змін. Операції з подальшого виконання робіт, з якими зв'язане 

інформаційне вікно, блокуються. При спробі їхнього виконання лунає 

звуковий сигнал. 

 

Вправа № 3. Використання довідкової системи WINDOWS.  

 

1. Освойте використання довідкової системи WINDOWS, для чого розкрийте 

головне меню клацанням по кнопці Пуск і викличте діалогове вікно 

Справка и поддержка активізацією опції Справка и поддержка головного 

меню. Це вікно з'явиться на екрані також, якщо активізувати опцію Вызов 

справки у меню з зображенням знаку питання у вікні будь-якої папки; для 

утиліт WINDOWS достатньо просто натиснути F1 при якому-небудь 

виділеному об'єкті на робочому столі. 
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Вікно допомоги містить рядок заголовку і три вкладки: Раздел справки, 

Запрос о поддержке і Выбор задания. В основній частині вікна вкладки 

Раздел справки представлений тематично упорядкований перелік розділів, 

по яких можна одержати довідку. Перелік має ієрархічну багаторівневу 

структуру: розділи, поруч з якими зображена книга, мають подальшу 

розбивку на книги наступного рівня чи теми. Для одержання довідки 

необхідні розділи потрібно розкрити подвійним клацанням “миші”.  

2. Знайдіть у довідковій системі роз'яснення двох незнайомих Вам понять, що 

зустрілися у ході виконання попередніх завдань лабораторної роботи. 

Наприклад "перевантаження комп'ютера" і "діалогове вікно". Спробуйте 

знайти ці роз'яснення, використовуючи всі вкладки діалогового вікна 

Справка и поддержка  WINDOWS. 

 

Вправа № 4. Відпрацьовування прийомів керування за 

допомогою маніпулятора "миша". 

 

1. "Наїзд" ("Зависання"). Як уже відомо, на панелі завдань мається кнопка 

Пуск. Це елемент керування Windows, називаний командною кнопкою. 

Наведіть на неї покажчик миші і затримайте на якийсь час – з'явиться 

спливаюча підказка назви цієї кнопки (натискати не потрібно). 

Праворуч на панелі завдань розташована панель індикації. На цій панелі, 

зокрема, розташований індикатор системного часу. Наведіть на нього 

покажчик миші і затримайте на якийсь час – з'явиться спливаюча підказка з 

показаннями системного календаря. 

2. "Клацання". Наведіть покажчик миші на кнопку Пуск і клацніть лівою 

кнопкою – над нею відкриється Головне меню Windows. Меню – це один з 

елементів керування, що становить собою список можливих команд. 

Команди, представлені в меню, виконуються одним натисканням клавіші 
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“миші” на  відповідному пункті. Усі команди, пов'язані з елементами 

керування, виконуються одним звичайним клацанням. 

Однак у клацання є й інше призначення. Його застосовують для виділення 

об'єктів. Розшукайте на робочому столі значок Компьютер і клацніть по 

ньому. Значок і підпис під ним змінять колір – відбулося виділення об'єкта. 

Об'єкти виділяють, щоб підготувати їх до подальших операцій (наприклад, 

для копіювання чи видалення). 

Клацніть на іншому об'єкті, наприклад на значку Корзина. Виділення значка 

Компьютер зніметься, а замість нього виділиться значок Корзина. Якщо 

потрібно зняти виділення з усіх об'єктів, для цього досить клацнути на 

вільному від об'єктів (ярликів) місці робочого столу. 

3. Подвійне клацання застосовують для використання об'єктів. 

Наприклад, подвійне клацання на значку, зв'язаному з додатком, призводить 

до запуску цього додатка, а подвійне клацання на значку документа 

призводить до відкриття цього документа в тому додатка, в якому він був 

створений. При цьому спершу відбувається запуск цього додатка. Щодо 

документа, що відкривається, він вважається батьківським. 

У системі Windows з тим самим об'єктом можна виконати багато різних дій. 

Наприклад, файл із музичним фрагментом можна створити (причому в різних 

додатках), його можна відредагувати, можна скопіювати на інший носій чи 

видалити взагалі. Скільки б дій не було можливо виконати з об'єктом, завжди 

існує одна основна дія. Вона й виконується при подвійному клацанні. 

Виконайте подвійне клацання на значку Компьютер, і на екрані відкриється 

однойменне вікно Компьютер, у якому можна побачити значки дисків й  

інших пристроїв, підключених до комп'ютера, наприклад, принтерів. 

Як уже вам відомо, якщо потрібно закрити вікно, то треба клацнути один 

раз на закриваючій кнопці, що розташована в правому верхньому куті вікна 

і має вид знака множення:   .  
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4. Клацання правою кнопкою. Клацніть правою кнопкою на значку 

Компьютер, і поруч з ним відкриється елемент керування, що має назву 

контекстне меню. У кожного об'єкта Windows є своє контекстне меню. 

Склад його пунктів залежить від властивостей об'єкта, який було виділено. 

Для прикладу порівняйте зміст контекстного меню об'єктів Компьютер і 

Корзина. 

Доступ до контекстного меню – основне призначення правої кнопки 

“миші”.  

У роботі з об'єктами Windows (особливо з незнайомими) права кнопка 

“миші” використовується дуже часто. Досвідчені користувачі дуже часто 

користаються правою кнопкою, чим значно підвищують продуктивність 

своєї праці. 

Контекстне меню надзвичайно важливе для роботи з об'єктами операційної 

системи. Вище ми говорили, що подвійне клацання дозволяє виконати тільки 

ту дію над об'єктом, що вважається основною. На противагу цьому в 

контекстному меню приведені всі дії, які можна виконати щодо даного 

об'єкта. Більш того, у всіх контекстних меню будь-яких об'єктів мається 

пункт Свойства. Він дозволяє переглядати і змінювати властивості об'єктів, 

тобто виконувати настроювання програм, пристроїв і самої операційної 

системи. 

5. Перетаскування – дуже могутній прийом для роботи з об'єктами системи 

Windows. Наведіть покажчик миші на значок Компьютер. Натисніть ліву 

кнопку і, не відпускаючи її, перемістіть покажчик – значок переміститься по 

поверхні робочого столу разом з ним. Відкрийте вікно Компьютер. Вікно 

можна перетаскувати з одного місця на інше, якщо “підчепити” його 

покажчиком “миші” за рядок заголовка. Так прийом перетаскування 

використовується для оформлення робочого середовища. 

6. “Протягання”. Відкрийте вікно Компьютер. Наведіть покажчик “миші” 

на одну з рамок вікна і дочекайтеся, коли покажчик змінить форму, 
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перетворившись на стрілку подвійного направлення. Після цього натисніть 

ліву кнопку і перемістіть “мишу”. Вікно у результаті змінить розмір. З цією 

дією ви вже знайомі. Якщо навести покажчик миші на правий нижній кут 

вікна і виконати протягання, то відбудеться зміна розміру відразу по двох 

координатах (по вертикалі й горизонталі).  

Зміна форми об'єктів середовища Windows – корисне, але не єдине 

використання перетаскування. Нерідко цей прийом використовують для 

групового виділення об'єктів. Наведіть покажчик “миші” на поверхню 

робочого столу, натисніть її праву кнопку і протягніть горизонтально 

вправо, а потім вертикально вниз. За покажчиком потягнеться прямокутний 

контур виділення. Всі об'єкти, що виявляться усередині цього контуру, 

будуть виділені одночасно. 

7. Спеціальне перетаскування. Цей прийом відрізняється від звичайного 

перетаскування тільки використовуваною кнопкою, але дає зовсім інший 

результат. Наведіть покажчик миші на ярлик Компьютер, натисніть праву 

клавішу миші і, не відпускаючи її, перемістіть “мишу”. Потім відпустіть 

клавішу. При відпусканні кнопки не відбувається переміщення об'єкта, а 

замість цього відкриється так зване меню спеціального перетаскування. 

Зміст цього меню залежить від об'єкта, що переміщується. У більшості 

об'єктів у ньому існують чотири пункти (Копировать, Переместить, 

Создать ярлык, Отменить). Для таких унікальних об'єктів, як Компьютер 

чи Корзина, у цьому меню є тільки два пункти: Создать ярлык і Отменить. 

 

Вправа № 5. Вивчення прийомів роботи з об'єктами середовища 

Windows. 

 

1. Клацніть два рази лівою кнопкою миші по значку Компьютер. 

Відкриється вікно з дисками комп'ютера та іншими папками. Далі клацніть 
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два рази лівою клавішею “миші” по значку диска D. Відкриється вікно зі 

змістом диску і створимо в ньому папку. 

2. У рядку меню вікна Компьютер дайте команду Создать > Папку. 

Переконайтеся в тому, що в робочій області вікна з'явився жовтий значок 

папки з приєднаним написом на синьому фоні: Новая папка. При цьому 

наприкінці напису буде мигати курсор. Натисніть на Enter чи клацніть по 

порожньому місці вікна. Одержимо нову папку з ім'ям Новая папка (якщо 

не натискати на Enter, а просто ввести конкретне ім'я папки, після чого 

натиснути на Enter, то на цьому закінчиться створення папки з введеним 

ім'ям). У даному випадку у нас повинна з'явитися папка з ім'ям Новая папка. 

3. Клацніть правою кнопкою миші на вільній від значків робочій області 

вікна диску. В контекстному меню виберіть команду Создать > Папку. 

Переконайтеся в тому, що у межах вікна з'явився значок папки з написом: 

Новая папка (2). Клацніть лівою кнопкою по порожньому місцю. З'явиться 

папка з ім'ям Новая папка (2).  

Отже, у нас на дискеті зараз повинні бути дві папки: Новая папка і Новая 

папка (2). Це означає, що система не дає можливості створення двох папок з 

однаковими іменами. 

4. Клацніть правою кнопкою миші на значку Новая папка. В контекстному 

меню виберіть пункт Переименовать. Дайте папці ім'я Тема-1. Аналогічно 

перейменуйте папку Нова папка (2). Дайте другій папці ім'я Заняття 1-1. 

5. Давайте перетягнемо папку Заняття 1-1 до папки Тема-1. Для цього 

натисніть лівою кнопкою миші на папку Заняття 1-1, перетягніть її на папку 

Тема-1 і відпустіть кнопку. Папка Заняття 1-1 переміститься до папки Тема-

1. У результаті ми одержимо дві папки, причому одна папка знаходиться в 

іншій. Для того, щоб переконатися в цьому, клацніть два рази по папці Тема-

1. Папка відкриється, і ви побачите папку Заняття-1-1. (Цього результату 

можна було домогтися і другим шляхом. Створити одну папку, потім 

відкрити її і створити вкладену папку). 
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6. Знайдіть у вікні Компьютер, у якому ви зараз знаходитеся, кнопку (у 

вигляді стрілки) з написом Назад.. і клацніть по ній. У результаті ми знову 

перемістимося на рівень папки Тема-1. 

7. Видаліть створену папку разом з її вмістом. Для цього клацніть по ній один 

раз лівою кнопкою. Папка виділиться. Натисніть на клавішу Delete. З'явиться 

запит на підтвердження видалення папки разом із усім її вмістом. Натисніть 

на Enter. Папка Тема-1 видалиться разом з внутрішньої папкою Заняття 1-1. 

8. Тепер попрацюємо з контекстним меню (меню правої клавіші “миші”) 

вікна Компьютер. Ми знаходимося на диску D і клацнемо правою кнопкою 

“миші” в області вікна. У результаті з'явиться контекстне меню, за 

допомогою якого створимо окремо папку Тема-1 і окремо папку Заняття 1-

1. Створимо ще одну папку Заняття 1-2. Усі три папки окремо зараз 

знаходяться в кореневому каталозі диска D. 

9. Клацніть лівою кнопкою один раз по папці Заняття 1-1, натисніть клавішу 

Ctrl і, не відпускаючи її, клацніть по папці Заняття 1-2. У результаті обидві 

папки будуть виділені. Відпустіть Ctrl. 

10. Скопіюйте виділені об'єкти в буфер обміну комбінацією клавіш Ctrl+C. 

Це означає, що потрібно натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи, 

натиснути на клавішу C англійського алфавіту.  

11. Відкрийте вікно папки Тема-1 за допомогою подвійного клацання 

“миші”. Вставте в нього об'єкти, що знаходяться в буфері обміну, за 

допомогою комбінації Ctrl + V.   

12. Перейдіть на попередній рівень і видаліть папки Заняття 1-1 і Заняття 1-2.  

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що таке "робочий стіл" і де на ньому знаходиться "панель завдань"? 

2. Як згорнути всі відкриті на екрані вікна? 

3. Чим відрізняється "тепле перевантаження" від "холодного"? 

4. Як виділити кілька ярликів на робочому столі? 
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5. Як правильно виключити ПК? 

6. Як називають три види вікна програмного додатка? 

7. Що таке контекстне меню? 

8. Де знаходиться кнопка системного меню додатка? 

9. Для чого звичайно призначене діалогове вікно? 

10.  Що таке інформаційне вікно? Чим воно відрізняється від діалогового? 

11.  Перелічить три стандартні розміри вікон. 

 

Заняття № 1.2. Робота з файловою системою середовища 

Windows у програмі Проводник. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

 Інтерфейс програми Проводник; 

 Методи навігації по файловій системі; 

 Створення об'єктів; 

 Основні операції з папками, файлами й іншими об'єктами. 

 

Вправа № 1. Інтерфейс програми Проводник. 

Проводник (Explorer) – службова програма Windows, що належить до 

категорії диспетчерів файлів. Вона призначена для навігації (переміщення) 

файловою структурою комп'ютера та виконання операцій з файлами та 

папками. Проводник глибоко інтегрований в операційну систему Windows. 

По суті, ми працюємо з ним навіть тоді, коли його не бачимо. Якщо, 

наприклад, натисненням правої клавіші “миші” по якому-небудь об'єкту ми 

одержимо контекстне меню, це буде результатом прихованої роботи 

Проводника. Мета навігації файловою структурою складається в 

забезпеченні доступу до потрібної папки та її вмісту.  



19 

 

Навігацію за файловою структурою виконують на лівій панелі Проводника, 

де показана структура папок. Папки можуть бути розгорнуті чи згорнуті, а 

також розкриті чи закриті. Не слід плутати дії Развернуть (Свернуть) і 

Открыть (Закрыть). Якщо папка має вкладені папки, то на лівій панелі 

поруч з папкою відображається вузол, відзначений знаком  + . Клацання на 

вузлі розгортає папку, при цьому знак вузла змінюється на  – . Таким же 

чином папки згортаються. 

Для того, щоб розкрити папку, треба двічі клацнути на її значку. Вміст 

розкритої папки відображається на правій панелі. 

Запуск програм і відкриття документів у програмі Проводник виконується 

подвійним клацанням на значку програми чи документа на правій панелі 

Проводника.  

Якщо потрібний об'єкт на правій панелі не показаний, то треба 

виконати навігацію на лівій панелі й знайти папку, у якій він 

знаходиться.  

У Проводнику можна також копіювати і переміщати файли і папки, 

видаляти їх, створювати ярлики об'єктів, виконувати інші операції. 

У верхньому меню програми Проводник завжди є можливість звернутися до 

системи допомоги Windows, де можна одержати довідку. Окремої системи 

допомоги у програмі Проводник не існує. 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ: 

1. Запустіть програму Проводник за допомогою головного меню (лівою 

клавішею «миші» Пуск > Все программы > Стандартные > Проводник), 

або правою клавішею Пуск, а потім лівою –  Открыть проводник. 

Зверніть увагу, що тепер екран складається з двох полів: поля навігації 

(ліворуч) і поля змісту.  

2. Знайдіть на лівій панелі папку Мои документы і відкрийте її на правій 

панелі клацанням по значку папки. 
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3. На правій панелі Проводника створіть нову папку Експериментальна.  

Взагалі, щоб створити нову папку, спочатку треба на лівій панелі 

Проводника розкрити папку, усередині якої буде створена нова. Після цього 

треба перейти на праву панель, клацнути правою кнопкою миші на вільному 

від значків місці і вибрати в контекстному меню пункт Создать > Папку. На 

правій панелі з'явиться значок папки з назвою Новая папка. При цьому 

мигає курсор, ця назва виділена, і в такому стані його можна відредагувати, 

тобто набрати нове ім'я. Після того, як папка буде створена, вона 

автоматично ввійде до складу файлової структури на лівій панелі. 

4. На лівій панелі Проводника розгорніть папку Мои документы одним 

клацанням на значку вузла зліва від назви об’єкта. Зверніть увагу на те, що 

розкриття і розгортання папок на лівій панелі – це різні операції. 

Переконайтеся в тому, що на лівій панелі в папці Мои документы з'явилася 

створена на правій панелі вкладена папка Експериментальна.  

5. Відкрийте папку Експериментальна двома натисненнями клавіші “миші” 

по значку на лівій панелі Проводника. На правій панелі не повинен  

відображатися ніякий вміст, оскільки папка порожня. 

6. Створіть на правій панелі Проводника нову папку Мої експерименти 

усередині папки Експериментальна. На лівій панелі переконайтеся в тому, 

що поруч із значком папки Експериментальна утворився вузол (трикутник), 

що свідчить про те, що папка має вкладені папки. Розгорніть вузол і 

розгляньте утворену структуру на лівій панелі Проводника.  

7. На лівій панелі Проводника розшукайте папку Windows і розгорніть її. 

8. На лівій панелі Проводника усередині папки Windows розшукайте папку 

для тимчасового збереження об'єктів Temp, але не розкривайте її. 

9. Методом перетаскування перемістіть папку Експериментальна з правої 

панелі Проводника на ліву – у папку C:\Windows\Temp. Цю операцію треба 

виконувати обережно. Щоб "влучення" було точним, стежте за кольором 

імені папки-приймача. При точному наведенні ім'я змінює колір – у цей 
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момент можна відпускати кнопку “миші” при перетаскуванні. Ще важніше 

правильно "потрапити в приймач" при перетаскуванні груп виділених 

об'єктів. Метод контролю при цьому той самий – по виділенню імені папки-

приймача. 

10. На лівій панелі Проводника відкрийте папку C:\Windows\Temp. На 

правій панелі переконайтеся в наявності в ній папки Експериментальна. 

11. Розшукайте на лівій панелі папку Корзина і перетягніть до неї папку  

Експериментальна. Розкрийте Корзину і перевірте наявність у ній 

переміщеної папки. Закрийте вікно програми Проводник.  

12. За допомогою Проводника на лівій панелі виберіть диск D. Створіть у 

папці Тема-1 папку Заняття-1-1.  

Примітка. По суті, всі операції можна виконати, користаючись тільки 

правою панеллю Проводника. При цьому варто використовувати таки 

властивості Проводника: 

 можливість копіювання і переміщення об'єктів через буфер обміну; 

 програму Проводник можна запустити кілька разів – відповідно на 

Робочому столі можна мати кілька правих панелей, між якими виконуються 

всі операції обміну. 

 

Вправа № 2. Вивчення різних методів запуску програми Проводник. 

В операційній системі Windows більшість операцій можна виконати 

багатьма різними способами. На прикладі програми Проводник ми 

досліджуємо різні прийоми запуску програми. 

1. Клацніть правою кнопкою “миші” на кнопці Пуск і в контекстному меню 

використайте пункт Открыть проводник. Зверніть увагу на те, яка папка 

відкрита на лівій панелі в момент запуску. Закрийте Проводник. 

2. Викличте програму за допомогою головного меню  Пуск > Все 

программы > Стандартные > Проводник. 
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3. Перевірте контекстні меню всіх значків, відкритих на Робочому столі. 

Встановіть, для яких об'єктів контекстне меню має засіб запуску 

Проводника, з'ясуйте, яка папка відкривається в лівій панелі Проводника в 

момент його запуску. 

4. Виконайте запуск Проводника через пункт Програми головного меню. 

5. Виконайте запуск Проводника через пункт Найти программы и файлы 

головного меню. Для цього відкрийте головне меню і у вікні Найти 

программы и файлы, наберіть ім'я файлу explorer.exe (можна без 

розширення). Потім – ОК і закрийте Проводник. 

6. Хоча очевидно, що ярлик на Робочому столі створювати не потрібно, для 

вивчення методики створення ярликів створимо ярлик програми Проводник. 

Для цього на вільному місці Робочого столу клацніть правою кнопкою 

“миші”, у контекстному меню виберіть пункт Создать, потім Ярлык > 

Обзор > Вибрати папку Windows > вибрати файл Explorer за допомогою 

горизонтальної смуги прокручування, натиснути на кнопку Открыть > 

Далее > Готово. 

 

7. Запустіть Проводник за допомогою створеного ярлика на Робочому 

столі. Закрийте програму Проводник. 
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8. Перейменуйте створений ярлик за допомогою контекстного меню правої 

кнопки “миші”. Дайте нове ім'я Проводник замість Explorer. 

9. Клацніть правою кнопкою “миші” по створеному ярлику й активізуйте 

пункт Свойства. Установіть розмір вікна Развернуть на весь экран. 

Натисніть Применить. Запустіть ще раз Проводник і переконайтеся, що 

Проводник запускається в повноекранному режимі. 

10.  Ознайомтеся з пунктом Сервис в меню Проводника. Активізуйте пункт 

Поиск… у правому вікні екрану (де замість … буде автоматично 

встановлено ім’я об’єкту з лівого вікна екрану). Наберіть в цьому вікні ім’я 

файлу, який Ви бажаєте знайти. Наприклад, нехай це буде  файл Notepad.exe 

на диску С. Закрийте вікно пошуку. Закрийте Проводник. 

11. Видаліть ярлик Проводника з Робочого столу за допомогою контекстного 

меню, викликуваного правою кнопкою. Цей ярлик на Робочому столі не 

потрібний. Проводник завжди можна запустити, клацнувши правою 

кнопкою по кнопці Пуск. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Призначення програми Проводник. 

2. Структура інтерфейсу Проводника. 

3. Поясніть різницю операцій розгортання й відкриття папок в програмі 

Проводник. 

4. Опишіть порядок копіювання об'єктів в програмі Проводник. 

5. Як знайти файл чи папку, користаючись можливостями Проводника? 

6. Чи можна одночасно запустити кілька разів програму Проводник? 

7. Як видалити файл чи папку в Проводнику? 

8. Як у Проводнику визначити розмір файлу чи папки? 

9. Опишіть відмінність можливостей програми Проводник від програми 

Компьютер. 
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Заняття № 1.3. Вивчення методів настроювання 

середовища Windows 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

1. Настроювання властивостей маніпулятора  

2. Настроювання оформлення Робочого столу.   

3. Організація автоматичного запуску додатків при завантаженні 

Windows. 

4. Редагування властивостей типів файлів. 

Вправа № 1. Настроювання властивостей маніпулятора "миша". 

Операційна система Windows має широкі можливості настроювання. Мета 

настроювання полягає у створенні умов для ефективної роботи користувача 

шляхом автоматизації операцій і створення комфортного робочого 

середовища. Основні об'єкти, які настроюються, це засоби керування й 

оформлення. Засобами настроювання є: спеціальна папка Панель 

управления (Пуск > Панель управления), контекстні меню об'єктів 

середовища Windows та елементи керування діалогових вікон операційної 

системи та її додатків. 

1. Відкрийте діалогове вікно Свойства: Мышь виконанням команд Пуск > 

Панель управления > Настройка параметров компьютера > 

Оборудование и звук > Устройства и принтеры > Мышь. Ознайомтесь з 

підвікнами Параметры указателя (команди Перемещение, Исходное 

положение в диалоговом окне, Видимость), Колесико (команда 

Прокрутка), Оборудование, Кнопки мыши (команди Конфигурация 

кнопок, Скорость выполнения двойного щелчка, Залипание кнопки 

мыши), Указатели. 

2. Клацніть двічі на елементі керування Скорость выполнения двойного 

щелчка. Переконайтеся, що при подвійному натисненні клавіші “миші” 
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елемент спрацьовує (з'являється своєрідна анімація у вигляді выдкритоъ 

папки), а при двох окремих натисканнях із тривалим інтервалом – немає. 

3. Методом перетаскування перемістіть движок Скорость двойного 

нажатия у крайнє праве положення. Переконайтеся, що при цьому інтервал 

часу між двома окремими натисненнями, що складають подвійне натиснення, 

надмірно занижений і виконати подвійне натиснення дуже важко. 

4. Перемістите движок у крайнє ліве положення і переконайтеся в тому, що 

два окремих натиснення інтерпретуються як "подвійне натиснення". 

5. Експериментально виберіть найбільш зручне для себе положення движка 

(найкраще зафіксувати середнє положення). 

6. Відкрийте вкладку Перемещение. 

7. Зменшіть чутливість миші, перемістивши движок Скорость перемещения 

покажчика в крайнє ліве положення. Клацніть на кнопці Применить. 

8. Встановіть покажчик “миші” приблизно в центрі екрана. Не відриваючи 

зап'ястя від поверхні столу, посувайте “мишу” в напрямку вниз-нагору. 

Переконайтеся в тому, що покажчик “миші” не досягає лівого нижнього і 

правого верхнього кутів екрана. 

9. Перемістіть движок Скорость перемещения покажчика в крайнє праве 

положення. Клацніть на кнопці Применить. 

10. Переконайтеся в тому, що покажчик “миші” можна провести від лівого 

нижнього до правого верхнього кутів екрана, не відриваючи зап'ястя від 

поверхні столу. 

11. Експериментально оберіть найбільш зручне для себе положення движка. 

Після кожної зміни його положення не забувайте задіяти командну кнопку 

Применить. 

12. Закрийте діалогове вікно Свойства: Мышь. 
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Вправа № 2. Настроювання оформлення Робочого столу. 

1. Клацніть правою кнопкою “миші” на вільній від значків ділянці Рабочего 

стола. 

2. Оберіть у контекстному меню пункт Персонализация – відкриється 

діалогове вікно Изменение изображения и звука на компьютере. 

Відкрийте вкладинку Рабочий стол і переконайтесь, що на ньому 

відображено настроювання Фон рабочего стола. 

3. У списку Фоновий рисунок виберіть інший малюнок. Клацніть на кнопці 

ОК. Переконайтеся в тому, що фон Робочого столу змінився. 

4. Повторіть пункти 1-3, змінюючи спосіб розташування фонового малюнка 

за допомогою списку Положение изображения, що розкривається, у вікні 

Выберите фоновый рисунок рабочего стола, коли активізувати вкладинку 

Фон рабочего стола. Встановіть, як впливають на оформлення екрана 

способи По центру, Замостить, Растянуть, По размеру.  

5.  Виберіть інший фоновий малюнок екрану Робочого столу. Для цього у 

діалоговому вікні Изменение изображения и звука на компьютере 

клацніть по любій темі, наприклад Пейзажи, а потім команду Показ 

слайдов. У діалоговому вікні Выберите фоновый рисунок рабочего стола 

клацніть правою клавішею «миші» по слайду Водопад і у контекстному 

меню  – Выбрать. На робочому столі з’явиться новий фоновий малюнок. 

Ім’я, розширення і розміщення цього файлу можна вияснити за допомогою 

команди Свойства контекстного меню (відкриється вікно Свойства). 

6. Запустіть програму Проводник і за допомогою програми Поиск знайдіть 

цей файл. 

7. Прокрутіть за допомогою смуги прокручування вікно Проводника на 

Робочому столі (Избранное > Рабочий стол) так, щоб був видний значок 

Корзина. 
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8. Перетягніть файл img10.jpg з панелі Проводника на значок Корзина. 

Дайте ствердну відповідь на запит системи про доцільність видалення об'єкта 

в Корзину. 

9. Згорніть (не закриваючи) вікно Проводника. 

10. Переконайтеся в тому, що в списку Фоновый рисунок Рабочего стола 

відсутній малюнок цього файлу. 

11. Відкрийте Корзину подвійним щигликом на її значку. 

12. Відновіть об'єкт Водопад за місцем попереднього збереження (виділити у 

Корзина об'єкт і дати команду Восстановить). 

13. Переконайтеся, що в списку Фоновый рисунок рабочего стола 

присутній малюнок Водопад. 

14. Закрийте всі відкриті вікна. 

Примітка. Файли фонових малюнків та інших об'єктів, використовуваних 

для оформлення Робочого столу, можна знайти в папці C:\Windows. 

Розміщаючи об'єкти в цій папці, ми можемо керувати тим, які елементи 

оформлення нам доступні в діалоговому вікні Свойства: Экран. У тих 

випадках, коли ми не знаємо, де знаходяться об'єкти, використовувані для 

оформлення операційної системи (наприклад, файли зі звуковими кліпами), 

можна скористатися системними засобами пошуку. Операції підключення 

елементів оформлення до засобів оформлення за своєю суттю є файловими 

операціями і їх можна робити за допомогою програми Проводник чи іншого 

диспетчера файлів. 

Вправа № 3. Організація автоматичного запуску додатків при 

завантаженні Windows. 

По закінченні завантаження операційної системи відбувається автоматичний 

запуск додатків, ярлики яких розміщені в спеціальній папці Автозагрузка. 

Керування автоматичним завантаженням додатків виконується наповненням 

даної папки ярликами. Розглянемо організацію автозавантаження програм 
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докладніше. 

1. Найдіть програму Автозагрузка за допомогою команд Пуск > Все 

программы. Відкрийте її командою Открыть контекстного меню. 

2. Найдіть програму Калькулятор за допомогою команд Пуск > Все 

программы > Стандартные. Скопіюйте програму Калькулятор в 

інформаційне вікно провідника відкритого в пункті 1 (перетягуванням ярлика 

програми Калькулятор з натиснутою клавішею Ctrl). Переконайтеся, що 

ярлык програми Калькулятор знаходиться в Автозагрузке (Пуск > Все 

программы > Автозагрузка). 

3. Ввійдіть у кнопку Пуск і перезавантажте комп'ютер (не вимикаючи його!). 

4. Дочекайтеся закінчення перезавантаження операційної системи і 

переконайтеся в тому, що відбувся автоматичний запуск програми 

Калькулятор. 

5. Будь-яким способом відкрийте вікно папки автозавантаження і видаліть 

ярлик Калькулятор. 

 

Вправа № 4. Редагування властивостей типів файлів при їхній 

активізації “мишею”.  

1. Клацніть правою кнопкою “миші” на значку Компьютер. Переконайтеся, 

що у контекстному меню присутній пункт Открыть, що відкриває вікно 

папки (воно ж вікно Проводника). 

2. Переконайтеся, що в контекстному меню пункт Открыть виділений 

напівжирним шрифтом, і зіставте це з тим фактом, що саме ця дія 

виконується за замовчуванням (при подвійному клацанні на значку 

Комп’ютер). Ціль вправи – змінити цю дію. 

3. У відкритому діалоговому вікні виконайте команди Упорядочить > 

Параметры папок и поиска. На екрані з’явиться наступне діалогове вікно 
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Параметры папок. На вкладинці Общие у розділі Щелчки мышью 

включіть флажок Открывать одним щелчком і виберіть спосіб 

підкреслювання підписів знаків. Нажміть  Применить і ОК.  

Примітка. Вікно Параметри папок можна відкрити також за допомогою 

наступних дій: Пуск > Панель управління >Настройка параметров 

комп’ютера > Параметры папок. 

4. Закрийте діалогові вікна. 

5. На робочому столі клацніть на значку Комп’ютер і переконайтеся, що 

діалогове вікно відкривається, а назва значка підкреслюється. 

6. Якщо на Робочому столі маються значки (ярлики) інших папок, 

переконайтеся, що зміна властивостей папок торкнулася й їх. 

7. Повторивши дії пунктів 1 та 3, відновіть вихідне настроювання 

властивостей папок. 

Примітка. Редагуючи властивості типів файлів, ми можемо призначати різні 

дії, виконувані з даним типом файлів (відкриття для перегляду, відкриття для 

редагування, відкриття для відтворення тощо). Відповідні настроювання 

виконують за допомогою вкладки Типы файлов діалогового вікна Свойства 

папки. Одна з дій може бути задана за замовчуванням – вона виконується 

подвійним клацанням “миші” на значку об'єкта. Інші дії можна виконати за 

допомогою контекстного меню. 

Примітка. Операційна система Windows – багатозадачна. Вона дозволяє 

одночасно керувати роботою кількох програм-додатків і має засоби для 

виявлення так званих "завислих" програм (програм, що не реагують на дії 

“миші” та клавіатури). У багатьох випадках система дозволяє перервати 

виконання "завислої" задачі, провести збереження даних з інших додатків і 

коректно виконати перезавантаження комп'ютера і перезавантаження 

операційної системи. Про те, як виконується зняття "завислої" задачі, можна 

довідатися за допомогою довідкової системи Windows. Крім розглянутих тут 
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методів настроювання середовища Windows існують ще більш тонкі методи, 

однак вони не є актуальними на даному рівні використання ПК. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Перелічіть засоби настроювання середовища Windows. 

2. Опишіть порядок настроювання  швидкості  переміщення курсору “миші”. 

3. Опішить порядок настроювання властивостей Робочого столу. 

4. Опишіть призначення організації автоматичного запуску додатків при 

завантаженні Windows. 

 

Заняття № 1.4, 1.5. Використання стандартних додатків Windows і 

обмін даними між ними. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

 Робота з текстовим редактором Блокнот. 

 Робота  графічним редактором Paint. 

 Прийоми форматування у текстовому процесорі WordPad. 

 Прийоми введення і зв'язування об'єктів. 

Використання стандартних додатків Windows і обмін даними між ними 

Основне призначення операційних систем – забезпечення взаємодії людини, 

устаткування і програм. Від операційних систем не потрібна наявність 

засобів, призначених для виконання конкретних прикладних задач, для цього 

є прикладне програмне забезпечення. Проте, в операційну систему Windows  

входить обмежений набір прикладних програм, з допомогою яких можна 

вирішувати деякі найпростіші повсякденні задачі, поки на комп'ютері не 

встановлені більш могутні програмні засоби. Такі програми, що входять у 

постачання Windows, називають стандартними додатками. Через простоту 

їх прийнято розглядати як навчальні програми. Знання прийомів роботи зі 
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стандартними додатками дозволяє прискорити освоєння інших більш 

складних програмних засобів. 

 

Вправа № 1. Робота з текстовим редактором Блокнот. 

 

Блокнот – це найпростіший текстовий редактор, який можна 

використовувати як зручний засіб перегляду текстових файлів (документи у 

форматі .txt і в деяких інших форматах). Для створення текстових документів 

Блокнот використовують рідко (тільки для невеликих записок), але дану 

програму зручно використовувати для відпрацьовування простих способів 

роботи з клавіатурою та інших дій. Програма запускається командою Пуск > 

Все программы > Стандартные > Блокнот. На прикладі програми Блокнот 

ми познайомимося з деякими прийомами створення, редагування і 

збереження документів, типовими для більшості додатків Windows. 

Введення тексту за допомогою клавіатури. Текст вводять за допомогою 

алфавітно-цифрових клавіш. Для введення прописних букв використовують 

одночасне натиснення клавіші Shift. Якщо потрібно ввести довгий рядок 

прописних символів, клавіатуру можна переключити за допомогою клавіші 

Caps Lock. Коли текст досягає правої границі вікна, він може автоматично 

перетікати на новий рядок, але може продовжуватися далі, поки не буде 

натиснута клавіша Enter. Щоб включити (чи відключити) режим 

автоматичного переносу слів, використовують команду Формат і прапорець 

Перенос по словам. 

Переключення символів мови. При наборі тексту іноді приходиться 

переключатися між українськими, російськими і латинськими символами. Це 

робиться загальносистемним способом, тобто метод переключення між 

символьними наборами не залежить від конкретної програми, а виконується 
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в усіх програмах однаково. Це функція операційної системи. Звичайно з цією 

метою використовують комбінацію клавіш Ctrl+Shift (можливий також 

варіант лівий Alt + Shift). 

Вибір шрифту. Редактор Блокнот занадто простий, але дозволяє 

використання різних шрифтів у документі. Це виконується командою 

Формат > Шрифт, після якого відкривається системне діалогове вікно 

Шрифт. У списку Шрифт можна вибрати один з можливих шрифтів. Тут 

представлені всі шрифти, встановлені на комп'ютері. Не всі шрифтові набори 

можуть мати у своєму складі символи російської мови, тому при виборі 

шрифту потрібно попереднє знання або вільне експериментування. 

У списку Начертание можна задати накреслення для обраного шрифту. 

Звичайно використовують чотири основних типи накреслення шрифту: 

Обычный, Полууплотненный наклонный, Полууплотненный 

полужирный, Полууплотненный полужирный наклонный. Вибір 

накреслення, як і вибір шрифту, належить до способу відображення 

документа (у більш потужних текстових редакторах і процесорах в одному 

документі можна застосовувати різні типи і накреслення шрифтів). 

У списку Размер обирають розмір шрифту. Розміри шрифтів виміряються в 

пунктах. Пункт – це типографська одиниця виміру, яка дорівнює 1/72 

дюйма, тобто 1 пункт = 0,353 мм. Для того щоб документ добре читався на 

екрані, звичайно використовують шрифт розміром 12-16 пунктів. 

Збереження створеного документа. Створений документ зберігають на 

магнітному або електронному диску у вигляді нового файлу. При збереженні 

потрібно вказати ім'я файлу. Якщо цього не зробити, він збережеться під 

ім'ям Безымянный. Для збереження нового документа служить команда 

Файл > Сохранить как. За цією командою відкривається діалогове вікно 

Сохранить как. У цьому вікні також обирають папку, в яку зберігатиметься 

файл. Прийоми збереження файлів однакові для усіх додатків Windows. 

Освоївши їхніх один раз, далі можна користатися ними в будь-яких 
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програмах. Папкою, в яку редактор Блокнот зберігає документи за 

замовчуванням, служить папка Мои документы. Більшість додатків 

Windows пропонують за замовчуванням використовувати для збереження 

документів саме цю папку. У ній можна створити кілька папок для 

роздільного збереження документів, що належать до різних тем. Папка Мои 

документы зручна ще й тим, що якщо з одним комп'ютером працюють 

кілька людей і при запуску операційної системи кожен користувач проходить 

реєстрацію, то система створює кожному свою особливу папку Мои 

документы, щоб документи різних людей не перемішувалися між собою. 

Якщо запропонована папка Мои документы відповідає бажанню автора, то 

залишається тільки ввести ім'я файлу в поле Имя файла і клацнути на кнопці 

Сохранить. Якщо в цій папці потрібно створити нову папку, треба на 

пустому полі вікна використати контекстне меню Создать > папку і дати 

новій папці ім'я. Якщо ж для збереження документа треба використовувати 

довільну папку, відмінну від папки Мои документы, її треба розшукати.  

Прийоми редагування документів. Під редагуванням розуміють зміни вже 

існуючих документів. Редагування починають з завантаження (відкриття) 

документа. Для цього служить команда Файл > Открыть. За цією командою 

на екрані з'являється стандартне діалогове вікно Открыть. Як і вікно 

Сохранить, воно однакове у всіх додатках Windows. За замовчуванням вікно 

Открыть відкривається з настроюванням на папку Мои документы. Якщо 

потрібний документ знаходиться в іншій папці, її треба розшукати і 

розкрити. 

Для редагування текстових документів варто навчитися керувати курсором. 

Його переміщають за допомогою спеціальних клавіш керування курсором. 

Для переміщення курсору екранною сторінкою нагору чи вниз 

використовують клавіші Page Up і Page Down. Для переміщення курсору в 

початок поточного рядка використовують клавішу Home, а в кінець рядка – 

клавішу End. У більшості додатків Windows працюють також комбінації 
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клавіш Ctrl+Home і Ctrl+End, що переводять курсор у початок або кінець 

документа відповідно. Для довільного розміщення курсору використовують 

покажчик “миші”. 

Видалення помилкових символів виконують клавішами  (стрілка під 

клавішею F12) чи Delete. Різниця між ними полягає в тому, що перша 

видаляє символи ліворуч від курсору, а друга – праворуч. Для видалення 

великого блоку тексту користатися клавішами редагування незручно. У таких 

випадках спочатку виділяють текстовий блок, а потім натискають клавішу 

Delete (один раз). При цьому видаляється весь виділений блок. 

Виділення великих блоків виконують методом протягання “миші”. У цьому 

випадку для видалення зручно використовувати команду Удалить 

контекстного меню. Існує й прийом виділення текстових фрагментів за 

допомогою клавіатури. Він виконується клавішами керування курсором при 

натиснутій клавіші Shift. Виділені фрагменти тексту можна не тільки 

видаляти, але і копіювати та переміщати. Ці прийоми дуже часто 

застосовуються при редагуванні документів. Копіювання і переміщення 

відбувається через буфер обміну Windows. Нагадаємо комбінації клавіш, які 

варто знати: 

 Ctrl + C – копіювати в буфер; 

 Ctrl + V – вставити з буфера. 

 Ctrl + Х – вирізати в буфер; 

Програма Блокнот на відміну від текстового редактора Word не дозволяє 

працювати більш ніж з одним документом, але її можна запустити два і 

більш рази. У цьому випадку на екрані можна мати кілька вікон програми з 

різними документами. Поставивши такий експеримент, неважко 

переконатися, що перенос текстових фрагментів через буфер обміну 

можливий не тільки усередині одного вікна, але й між вікнами різних 

програм. 
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Збереження відредагованого документа. Збереження документа, що 

пройшов редагування, відрізняється від збереження нового документа хоча б 

тим, що файл цього документа вже існує і не треба обирати папку і давати 

файлу ім'я. Для його збереження досить дати команду Файл > Сохранить, і 

нова копія документа замістить стару. Однак бувають випадки, коли стару 

копію документа не слід заміщати. У цьому випадку документ зберігають в 

іншу папку або під іншим ім'ям. У цьому випадку порядок дій той же, що і 

при збереженні нового документа командою Сохранить как. 

Послідовність дій : 

1. Запустіть текстовий редактор Блокнот. 

2. Настройте потрібну вам мову. 

3. Введіть слово Конституція (при введенні заголовної букви утримуйте 

натиснутою клавішу Shift) і натисніть клавішу Enter. 

4. Далі введіть один по одному слова Вирок, Конституція, Допит, 

Експертиза, Амністія, Сонце і Феміда, натискаючи після введення кожного 

терміна клавішу Enter. 

5. Розставимо тепер у документі введені слова за алфавітом, виділяючи рядки 

і переміщаючи їх через буфер обміну. Почнемо зі слова Амністія.  

 Двічі клацніть на слові Амністія і переконайтеся, що воно при цьому 

виділяється (у програмі Блокнот цей спосіб також служить для виділення 

окремих слів).  

 Натисніть комбінацію клавіш Shift+, щоб включити у виділений 

фрагмент невидимий символ кінця рядка, курсор при цьому переміститься в 

початок наступного рядка. 

6. Дайте команду Правка > Вырезать, щоб помістити виділений фрагмент у 

буфер обміну. Переконайтеся, що він дійсно видаляється з документа. 
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7. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Home, щоб установити курсор у 

початок документа. Дайте команду Правка > Вставить, щоб уставити 

фрагмент з буфера обміну. 

8. Встановіть покажчик миші на початок слова Допит. Натисніть ліву кнопку 

“миші” і, не відпускаючи її, виділіть це слово методом протягання. 

9. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+X, перемістіть текстовий курсор на 

початок другого рядка тексту і вставте новий фрагмент із буфера обміну 

(Ctrl+V). 

10. Встановіть текстовий курсор у початок рядка, що містить слово 

Конституція. Двічі натисніть комбінацію Shift+Ctrl+ і переконайтеся, що 

при кожному натисканні виділений фрагмент розширюється, охоплюючи 

наступне слово. Натисніть комбінацію клавіш Shift+. Ми виділили 

потрібний фрагмент за допомогою клавіатурних команд. 

11. Натисніть комбінацію клавіш Shift+Delete, перемістіть текстовий курсор 

у початок третього рядка тексту і вставте новий фрагмент із буфера обміну за 

допомогою комбінації клавіш Shift+Insert. 

12. Використовуючи описані прийоми, завершіть сортування списку 

введених термінів за алфавітом. 

13. Збережить створений документ на дискеті в папці Заняття 1.4-1.5 під 

ім'ям list.txt. 

Ми навчилися виконувати введення і просте редагування текстів у редакторі 

Блокнот, освоїли прийоми виділення і переміщення фрагментів тексту через 

буфер обміну. 

 

Вправа № 2. Робота з графічним редактором MS Paint 

Графічними називають редактори, призначені для створення і редагування 

зображень (малюнків). Програма Paint – найпростіший графічний редактор. 
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За своїми можливостями вона не відповідає сучасним вимогам, але в силу 

простоти залишається необхідним компонентом Windows.  

Не розібравшись з принципами керування цією програмою, важко вивчати 

інші, потужніші засоби роботи з графікою. Програма запускається командою 

Пуск > Все программы > Стандартные > Paint.  

Основні поняття. Програма Paint є редактором растрової графіки. Це 

важливе зауваження, оскільки крім редакторів растрової графіки існують ще 

редактори векторної графіки. Прийоми і методи роботи з цими двома 

різними класами програм різні. У растровій графіці дрібним елементом 

зображення є крапка, якій на екрані відповідає екранна крапка (пиксель). 

Дрібним елементом векторної графіки є лінія, описана засобами математики. 

Робоче вікно програми.  Після запуску програми відкривається вікно 

Безымянный–Paint. До складу елементів керування Paint входить панель 

швидкого доступу і рядок головного меню (Файл, Главная, Вид). Перелік 

команд вкладинки Файл дозволяє створити, зберегти та надрукувати 

створене зображення. Вкладинка Главная вміщує панель інструментів, 

палітру настроювання інструмента і палітру кольорів. Кнопки панелі 

інструментів служать для виклику креслярсько-графічних інструментів. На 

палітрі настроювання можна вибрати параметри інструмента (товщину лінії, 

метод заповнення фігури і т. ін.). Елементи колірної палітри служать для 

вибору основного кольору зображення (натисненням лівої кнопки) і 

фонового кольору (натисненням правої кнопки). Група команд, що 

впливають на вигляд зображення об’єднані на вкладинці Вид. У разі 

необхідності ввести текстові данні у головному меню з’являється вкладинка 

Текст, за допомогою команд якої можна добротно оформити текст. 

Завдання розміру робочої області. Перед початком роботи потрібно хоча б 

приблизно задати розмір майбутнього малюнка. Розміри задають у полях По 

горизонтали і По вертикали діалогового вікна Изменение размеров и 
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наклона (Главная > Изменить размер). До введення розмірів варто вибрати 

прийняту одиницю виміру пиксели або проценты за допомогою перемикача. 

Наклон вимірюється в градусах. 

Примітка. Якщо малюнок готується для використання як фон Рабочего 

стола, його розміри варто прийняти рівними роздільної здатності монітора 

(640х480; 800х600; 1024х768 крапок та ін.). 

Основні креслярсько-графічні інструменти. Всі інструменти, крім засобу 

Ластик, виконують малювання основним кольором (вибирається 

натисненням лівої кнопки “миші” в палітрі фарб). Ластик стирає 

зображення, заміняючи його фоновим кольором (вибирається натисненням 

правої кнопки “миші” в палітрі фарб). 

Інструмент Линия призначена для креслення прямих ліній. Товщину лінії 

вибирають у палітрі настроювання. Лінії накреслюють методом протягання 

“миші”. Щоб лінія вийшла "строгою" (вертикальна , горизонтальна чи похила 

під кутом 45°), при її кресленні варто тримати натиснутою клавішу Shift. 

Інструмент Карандаш призначений для малювання довільних ліній. 

Товщину лінії обирають у палітрі настроювання. 

Інструмент Кривая служить для створення гладких кривих ліній. Товщину 

попередньо обирають у палітрі настроювання. Операція виконується в три 

прийоми. Спочатку методом протягання проводять пряму лінію, потім 

натисненням і протяганням осторонь від лінії задають перший і другий 

радіуси кривизни.  

Інструмент Кисть можна використовувати для вільного малювання 

довільних кривих, як Карандаш, але частіше його використовують для 

малювання. Спочатку обирають форму кисті в палітрі настроювання, а потім 

натисненнями лівої кнопки миші наносять відбитки на малюнок без 

протягання “миші”. 
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Інструмент Распылитель використовують для малювання. Форму плями 

обирають у палітрі настроювання; 

Інструмент Прямоугольник застосовують для малювання прямокутних 

фігур. Малювання виконується протяганням “миші”. У палітрі настроювання 

можна вибрати "метод заповнення прямокутника". При цьому можливі три 

варіанти:  

 без заповнення (малюється тільки рамка);  

 заповнення фоновим кольором; 

 заповнення основним кольором.  

Якщо при створенні прямокутника тримати натиснутою клавішу Shift, 

утвориться правильна фігура. Для прямокутника правильною фігурою є 

квадрат. 

Інструмент Скругленный прямоугольник діє так само, але при цьому 

виходить прямокутник із закругленими кутами. 

Інструмент Многоугольник призначений для малювання довільних 

багатокутників. Малювання виконують серією послідовних натиснень 

клавіші “миші” з протяганням. Якщо кінцева точка багатокутника збігається 

з початковою, то багатокутник вважається замкнутим. Замкнуті фігури 

можуть автоматично заливатися фарбою відповідно до варіанта заповнення, 

обраним у палітрі настроювання. 

Інструмент Эллипс служить для зображення еліпсів та окружностей. 

Окружність – це окремий випадок «правильного» еліпса. Вона виходить при 

малюванні з натиснутою клавішею Shift. 

Інструмент Заливка цветом служить для заповнення замкнутих контурів 

основним чи фоновим кольором. Заповнення основним кольором 

виконується натисненням лівої кнопки “миші”, а заповнення фоновим 

кольором – правої кнопки. Якщо контур не замкнути, інструмент працює 

неправильно. У цьому випадку помилкову дію треба негайно скасувати 

командою Исправление чи Отменить комбінацією клавіш Ctrl+Z. 
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Інструмент Цвета дозволяє точно вибрати основний чи додатковий колір не з 

палітри фарб, а безпосередньо з малюнка. Це важливо, коли треба 

забезпечити тотожність кольору в різних областях зображення. Після вибору 

інструмента наводять покажчик на ділянку малюнка з потрібним кольором і 

клацають кнопкою миші. Якщо відбулося натиснення лівої кнопки 

“миші”, то колір стає основним, а якщо правої – фоновим. 

Інструменти виділення областей. Два інструменти призначені для роботи з 

виділеними областями: Выделение і Выделение произвольной области. 

Діють вони однаково, різниця лише в тому, що інструмент Выделение 

формує не довільну, а прямокутну виділену область. З виділеною областю 

можна поводитися так, як це прийнято у всіх додатках Windows: її можна 

видалити клавішею Delete, скопіювати в буфер обміну (Ctrl+C), вирізати в 

буфер обміну (Ctrl+X) і вставити з буфера обміну (Ctrl+V). Прийом 

копіювання і вставки виділеної області застосовують для розмноження 

фрагментів. 

При розмноженні виділених областей можливі два режими вставки: зі 

збереженням фонової графіки чи без неї (крапки фонового кольору в 

області, що вставляється, ігноруються). Переключення режиму виконують у 

палітрі настроювання. 

Масштабування зображень. Для точного доведення малюнка іноді 

необхідно збільшити його масштаб. Максимальне збільшення – 

восьмикратне. Для зміни масштабу служить команда Вид > Масштаб. Те ж 

можна зробити за допомогою інструмента Масштаб, у цьому випадку 

величину масштабу обирають у палітрі настроювання. 

У режимі восьмикратного збільшення на малюнок можна накласти 

допоміжну сітку (Вид > Линии сетки). Кожна клитинка цієї сітки 

представляє собою одну збільшену крапку зображення. У цьому режимі 

зручно редагувати зображення по окремих крапках. 
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Введення тексту. Програма Paint – графічний редактор і не призначений для 

роботи з текстом. Тому введення тексту в цій програмі є винятком, а не 

правилом. Оскільки редактор належить до растрових, він будує зображення 

по крапках, отже, текст після введення стане "малюнком" і складатиметься з 

досить великих крапок растра. Тому уникайте використання дрібних 

символів, що відображені нечітко. Розглядайте режим роботи з текстом у 

програмі Paint тільки як засіб для створення коротких і великих заголовків. 

Для введення тексту використовують інструмент Текст. Вибравши 

інструмент, клацніть на малюнку приблизно там, де напис повинний 

починатися, – на малюнку відкриється поле введення. У це поле вводиться 

текст з клавіатури. Одночасно з’являються Инструменты ввода текста на 

вкладинці головного меню Текст. Про тип шрифту, його розміри і 

накреслення піклуватися поки не треба, головне – набрати текст без помилок, 

а все інше можна змінити пізніше.  

У вправі, що Вам пропонується нижче створимо простий малюнок сонця. 

Послідовність дій: 

1. Запустіть Paint (Пуск > Все программы > Стандартные > Paint). 

2. Переконайтеся, що на палітрі задано чорний колір як основний і білий як 

фоновий. 

3. Дайте команду Главная > Изменить размер і у діалоговому вікні 

Изменение размеров и наклона задайте ширину малюнка 300 крапок і 

висоту 200 крапок. Клацніть на кнопці ОК. 

4. На вкладинці Главная у групі команд Фигуры виберіть інструмент 

Эллипс і в палітрі настроювання інструмента вкажіть варіант Без заливки. 

5. Натисніть і утримуйте клавішу Shift. Методом протягання намалюйте 

окружність у центральній частині області малюнка. Діаметр окружності 

повинний дорівнювати близько половини висоти малюнка. Відпустіть 

клавішу Shift. 
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6. Виберіть інструмент Линия у групі Фигуры, а у палітрі настроювання 

інструмента виберіть варіант Толщины лінії (другий зверху). 

7. Натисніть і утримуйте клавішу Shift. Методом протягання намалюйте 

невеликий горизонтальний відрізок прямої осторонь від окружності. 

Відпустіть клавішу Shift. 

8. Оберіть інструмент Выделить. У палітрі настроювання інструмента 

виберіть режим з Прозрачным выделением. 

9. Методом протягання виділіть прямокутний фрагмент, що охоплює 

намальований відрізок прямої, але не торкається окружності. Комбінацією 

клавіш Ctrl+X помістіть його в буфер обміну. 

10. Уставте відрізок прямої на малюнок комбінацією клавіш Ctrl+V. Зверніть 

увагу, що виділення при цьому зберігається. 

11. Перемістіть виділений фрагмент так, щоб відрізок прямої примикав до 

окружності ліворуч. Зверніть увагу на те, що фонова частина фрагмента не 

перекриває окружність. 

12. Повторіть операції, описані в пунктах 10-11, щоб створити відрізок 

прямої, що примикає до окружності праворуч, вверху, внизу і так далі, щоб 

вийшов малюнок сонця з променями. 

13. Виберіть інструмент Текст. 

14. Методом протягання створіть область введення тексту усередині 

окружності. Введіть текст "Сонце". За допомогою панелі Инструменты 

ввода текста задайте придатний розмір і накреслення шрифту. 

15. Методом перетаскування за межу області введення тексту помістіть текст 

"Сонце" у центрі окружності. 

16. Клацніть поза областю введення тексту, щоб перетворити текст у частину 

малюнка. 

17. Збережіть створене зображення під ім'ям scheme. У результаті мы 

отримаємо файл scheme.bmp. 

Ми навчилися створювати найпростіші примітиви (еліпс, лінія), установили, 
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як впливає регістрова клавіша Shift на роботу інструментів малювання, 

навчилися вводити текстові дані і компонувати малюнок з об'єктів. 

 

Вправа № 3. Прийоми форматування у текстовому процесорі 

WORDPAD. 

Текстові процесори, як і текстові редактори, служать для створення, 

редагування і перегляду текстових документів. Однак вони виконують ще 

одну важливу функцію – форматування документів. Під форматуванням 

розуміють оформлення документів застосуванням декількох шрифтових 

наборів, використанням методів вирівнювання тексту, вставку у текстовий 

документ об'єктів іншої природи, наприклад малюнків, а також контроль за 

обтіканням графіки текстом. 

У стандартне постачання Windows входить текстовий процесор WordPad, 

який фактично є «полегшеною» версією набагато більш потужної програми 

Word. Робоче вікно програми суттєво відрізняється від вікна текстового 

редактора Блокнот. В той же час воно схоже на вікно програми Paint. Тобто 

є панель швидкого доступу і головне меню з тими ж назвами вкладинок. 

Додатково в групу Файл введена команда Параметры страницы. 

Настроювання параметрів сторінки. Робота зі створення документа для 

друку в текстових процесорах починається з завдання параметрів сторінки. 

Параметри сторінки задають у діалоговому вікні Параметры страницы 

(команда Файл > Параметры страницы). Тут задаються поля сторінки, 

розміщення тесту на сторінці (Книжная, Альбомная), розмір паперу та інше. 

Настроювання параметрів друкованої сторінки варто виконувати відповідно 

до того типу принтера, що передбачається використовувати для друку.  

Настроювання параметрів абзацу. Настроювання параметрів абзацу 

виконується за допомогою команд вкладинки Главная. Спочатку 

настроювання абзацу здійснюється за допомогою горизонтальної лінійки, а 
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потім відступ може коригуватися командами Уменьшить отступ, 

Увеличить отступ. За допомогою команд групи Абзац можна здійснювати 

вирівнювання тексту по лівому полю, по центрі і по правому полю. 

Настроювання параметрів шрифтового набору. Тип шрифту, його розмір і 

накреслення можна задати як за допомогою рядка меню (команда Формат), 

так і за допомогою елементів керування, представлених на панелі 

форматування. На відміну від редактора Блокнот, текстовий процесор 

WordPad дозволяє застосовувати шрифтове оформлення як до всього 

документа в цілому, так і до окремих, попередньо виділених фрагментів. 

Створення маркірованих списків. Створення маркірованих списків – 

характерна можливість більшості текстових процесорів. У програмі 

WordPad перший рядок маркірованого або числового списку створюється 

командою (Главная > Абзац > Начать список) чи натисненням кнопки 

Начать список на панелі форматування. Наступні рядки автоматично 

одержують маркер після натискання клавіші Enter. Для припинення 

маркірування треба просто повторити команду ще раз. 

Пошук і заміна текстових фрагментів. Наявність засобу пошуку і заміни 

текстового фрагмента – обов'язковий елемент текстових процесорів. У 

програмі WordPad засіб пошуку запускають командою Главная > Правка > 

Поиск. Відкривається вікно Найти де текстовий фрагмент, що підлягає 

пошуку, вводять у поле Что, а процес пошуку запускають натисненням 

кнопки Найти далее. Установкою прапорців Только слово целиком і С 

учетом регистра набудовують особливості пошуку. 

Пошук з одночасною заміною запускають командою Главная > Правка > 

Замена. Розшукуваний фрагмент вводять у поле Что, а фрагмент, що його 

замінює – у поле Чем. Пошук виконують командою Найти далее, заміну 

фрагмента – командою Заменить, а глобальну заміну по всьому тексту – 

командою Заменить все. 
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Можливість автоматичної заміни використовують для автоматизації 

введення тексту і редагування. Так, наприклад, якщо при введенні тексту 

набирати слова в скороченому виді: к-р, а потім по всьому тексту замінити 

к-р на комп'ютер, то можна значно скоротити обсяг введення з клавіатури. 

Таким же чином правлять систематичні помилки, виявлені в ході 

редагування. 

У цій вправі ми створимо ілюстрований словник термінів, введених у файл 

list.txt у вправі 1. 

Послідовність дій. 

1. Запустіть текстовий процесор WordPad (Пуск > Программы > 

Стандартные > WordPad). 

2. Відкрийте текстовий файл list.txt. 

3. Дайте команду Файл > Сохранить как, у списку Тип файла оберіть 

пункт Word і збережіть файл під ім'ям dict.doc. 

4. Виділіть перше слово документа (Амністія). На панелі форматування 

задайте шрифт Arial (Кирилиця), розмір шрифту – 14 пунктів, виберіть 

напівжирне накреслення. 

5. Натисніть клавішу End, щоб зняти виділення, а потім – клавішу Enter. 

6. Введіть коротке значення слова (у вашому розумінні), зазначеного у 

попередньому рядку, наприклад, так: "припинення чи скасування виконання 

вироку суду". Розмножте введений текст таким чином, щоб утворився абзац 

розміром 3-4 рядка  

7. Виділіть весь щойно введений абзац.  

На панелі форматування задайте шрифт Times New Roman (Кирилиця), 

розмір шрифту – 12 пунктів. 

8. На лінійці, розташованій нижче панелі форматування, перетягніть маркер у 

вигляді квадратика на відстань 1 см (по лінійці) вправо. Переконайтеся, що 

весь абзац тепер відображається з відступом від лівого краю. 
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9. Зніміть виділення й встановіть курсор у початок першого рядка того ж 

самого абзацу. Натисніть клавішу Tab. Переконайтеся, що табуляція в 

першому рядку абзацу може використовуватися для створення абзацного 

відступу. 

10. Введіть аналогічні короткі описи для інших слів створюваного 

«словника» і відформатуйте терміни й описи так, як зазначено в пунктах 4-9. 

11. Встановіть курсор у кінець опису слова Сонце і натисніть клавішу Enter. 

12. Дайте команду Главная >Вставить > Вставка объекта. У діалоговому 

вікні Вставка объекта встановіть перемикач Создать из  файла. 

13. Розшукайте у файловій структурі раніше створений документ 

scheme.bmp і встановіть його у підготовлений документ. 

14. Переконайтеся, що створене зображення сонця вставлене в документ як 

ілюстрація. 

15. Змініть масштаб відображення малюнка в документі перетаскуванням 

маркерів зміни розміру, розташованих на границях об'єкта. 

16. Аналогічно вчиніть з малюнком богині правосуддя Феміди, що 

знаходиться у файлі femida.bmp, який можна взяти в папці Мои документы 

або на дискеті, що повинен дати викладач.  

17. Збережіть поточний документ dict.doc. 

Ми навчилися виконувати форматування тексту за допомогою текстового 

процесора WordPad. Зокрема, навчилися по-різному оформляти заголовки й 

абзаци основного тексту, а також вставляти графічні об'єкти із зовнішнього 

джерела. 

 

Вправа № 4. Прийоми вставлення і зв’язування об’єктів 

Принципи вставлення і зв'язування об'єктів. Операційна система 

Windows дозволяє: 

• створювати комплексні документи, що містять кілька різних типів даних; 
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• забезпечувати спільну роботу декількох додатків під час підготовки 

одного документа; 

• переносити і копіювати об'єкти між додатками. 

Так, наприклад, малюнок, створений у графічному редакторі Paint, можна 

скопіювати в текстовий документ, створений у текстовому процесорі 

WordPad. Те ж саме можна робити і з фрагментами звукозапису і 

відеозапису. Зрозуміло, звуковий об'єкт не можна відобразити на друкованій 

сторінці, але якщо документ електронний, то його можна вставити в текст у 

вигляді значка. Можливість використання в одному документі об'єктів різної 

природи є дуже могутнім інструментом Windows та комплексу програм MS 

Office. Вона заснована на так називаній концепції вставлення і зв'язування 

об'єктів (OLE — Object Linking and Embedding). 

Вставлення об'єктів. Під вставленням об'єктів мається на увазі створення 

комплексного документа, що містить два чи більше автономні об'єкти. 

Звичайним засобом вставлення об'єктів у документ є їхній імпорт з готового 

файлу, у якому даний об'єкт зберігається. Так, наприклад, якщо в графічному 

редакторі Paint був створений і збережений на диску якийсь файл малюнка 

abc-1.bmp, то в текстовому процесорі WordPad цей малюнок можна 

вставити в текстовий документ за допомогою команди Главная > Вставка > 

Вставка объекта. При цьому відкривається діалогове вікно Вставка 

объекта. Імпорт об'єкта, що вставляється, забезпечується перемикачем 

Создать из файла, а його вибір на диску – кнопкою Обзор. Крім графічних 

об'єктів у текстовий документ можна вставляти й об'єкти іншої природи – 

тексти, фрагменти звукозапису і відеозапису. При збереженні комплексного 

документа відбувається збереження як тексту, так й усіх вставлених у нього 

об'єктів. Малюнок, що раніше існував у вигляді окремого графічного файлу, 

тепер впроваджений у текстовий документ і розташовується усередині нього. 

Зрозуміло, при цьому розмір вихідного текстового документа у байтах 

зростає на величину вставлених об'єктів. 



48 

 

Зв'язування об'єктів. Ми могли помістити малюнок у текстовий документ й 

іншим способом. У тому ж діалоговому вікні Вставка объекта є прапорець, 

що називається Связь. Якщо установити цей прапорець перед вставкою 

об'єкта, то відбувається інший тип вставки, що називається зв'язуванням.  

Зв'язування відрізняється від вставлення тим, що сам об'єкт не 

вставляється в документ, а замість цього вставляється тільки 

покажчик на місце розташування об'єкта.  

Коли при перегляді документа читач дійде до цього покажчика, текстовий 

процесор звернеться за адресою, що мається в покажчику, і відобразить 

малюнок у тексті документа. При використанні зв'язування об'єктів, на 

відміну від вставлення, розмір остаточного комплексного документа 

практично не збільшується, тому що покажчик займає дуже мало місця. 

Однак якщо не вжити спеціальних заходів, то під час передачі такого 

документа замовнику не відбудеться передача зв'язаних об'єктів, оскільки 

вони залишаться у своїх місцях збереження. Це явище називається розривом 

чи втратою зв'язку. Загублені зв'язки треба відновлювати. Втрата зв'язку 

може відбуватися навіть при простому переміщенні зв'язаних об'єктів з однієї 

папки в іншу. Таким чином, при використанні методу зв'язування об'єктів 

необхідно спеціально контролювати цілісність зв'язків між об'єктами і 

виконувати операції обслуговування цих зв'язків. 

Порівняння методів вставлення і зв'язування. І той, й інший методи 

мають свої області використання. Усе залежить від форми і призначення 

документа. Вставляючи об'єкти, ми уникаємо необхідності підтримувати й 

обслуговувати зв'язки, але при цьому можемо одержувати файли величезних 

розмірів, з якими важко оперувати. Зв'язуючи об'єкти, ми різко зменшуємо 

розміри файлів і значно підвищуємо продуктивність комп'ютера, але змушені 

стежити за тим, щоб усі зв'язані об'єкти зберігалися строго в тих папках, у які 

вони були поміщені на момент створення зв'язку. 
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З принципами зв'язування і вставлення об'єктів безпосередньо пов’язаний 

принцип спільного використання об'єктів. У корпоративних 

обчислювальних системах (мережі ЕОМ) нерідко використовують 

стандартизовані об'єкти (бланки документів, логотипи підприємств і т. ін.), 

доступ до яких (без права зміни) мають великі групи працівників. Такі 

об'єкти зручно вставляти в результуючий документ методом зв'язування. По-

перше, це дозволяє значно скоротити обсяг документації підприємства, тому 

що той самий об'єкт може використовуватися в усіх документах без 

розмноження. По-друге, такий підхід дозволяє адміністрації підприємства 

легко змінювати (у разі потреби) стандартний об'єкт і мати впевненість у 

тому, що при використанні будь-якого документа, що має з ним зв'язок, 

відбудеться автоматична підміна об'єкта. При такому підході за межі 

підприємства не вийде жоден документ, надрукований на застарілому 

бланку, що має застарілі реквізити тощо. 

Отже, на практиці звичайно поступають так:  

 Якщо документ готується для друку на принтері чи для перегляду на 

екрані в межах локальної мережі підприємства, то об'єкти в нього вставляють 

методом зв'язування.  

 Якщо ж документ готується для передачі в електронному вигляді в 

зовнішні структури, об'єкти у нього впроваджуються. 

OLE-сервери і OLE-клієнти Об'єкт – це дуже специфічне утворення, і не 

кожен додаток може його створити. Ті додатки, що здатні створювати об'єкти 

для передачі іншим додаткам, називаються OLE-серверами, а ті, котрі 

дозволяють вставляти чи зв'язувати чужі об'єкти у свої документи, 

називаються OLE-клієнтами. Наприклад, при вставці малюнка в текстовий 

документ графічний редактор виконує роль OLE-cepвepа, а текстовий 

процесор – роль OLE-клієнта. У попередніх вправах ми створили 

комбінований документ dict.doc, що містить вставлену ілюстрацію. У цій 
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вправі ми помістимо той же об'єкт методом зв'язування. 

Послідовність дій 

1. Запустіть текстовий процесор WordPad (Пуск > Программы > 

Стандартные > WordPad). Відкрийте файл dict.doc. 

2. Видаліть вставлений малюнок: виділіть його і натисніть клавішу Delete. 

3. Дайте команду Главная > Вставка >Вставка объекта. У діалоговому 

вікні Вставка объекта встановіть перемикач Создать из файла. 

4. Клацніть на кнопці Обзор і розшукайте у файловій структурі документ 

scheme.bmp. Клацніть на кнопці Вставить – закриється діалогове вікно 

Обзор. 

5. Встановите прапорець Связь, щоб встановити зв'язок з малюнком (тепер 

це операція зв'язування!). Клацніть на кнопці ОК. 

6. Дайте команду Файл > Сохранить і збережіть документ під ім'ям 

dict1.doc. Закрийте програму WordPad. 

7. Запустіть програму Paint. Відкрийте файл scheme.bmp і якось змініть 

його, наприклад, зафарбувавши зовнішню частину малюнка іншим кольором 

за допомогою інструмента Заливка. Збережіть малюнок scheme.bmp. 

8. Запустите програму WordPad. Відкрийте документ dict.doc. Перевірте, чи 

змінився його вигляд. 

9. Аналогічні операції виконайте з малюнком Феміда.bmp 

9. Закрийте документ dict.doc. Відкрийте документ dict1.doc. Зверніть увагу 

на допоміжну операцію після завантаження документа. Перевірте, чи 

змінився вид цього документа. Чим ви поясните виявлені розходження між 

документами? 

Ми навчилися виконувати операцію зв'язування об'єктів з текстовим 

документом і досліджували розходження між операціями вставлення і 

зв'язування. Надалі, при роботі з більш складними програмами, наприклад, 

Word, Excel та іншими, ми прибігатимемо до операцій зв'язування і 
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вставлення, що мають дуже важливе практичне значення для вивчення 

інформаційно-комп'ютерних технологій. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 Як запустити одну з програм з набору Стандартные приложения? 

 Як переключати розкладку мови на клавіатурі? 

 Що таке пункт при завданні розмірів шрифтів? 

 Як зберегти створений документ? 

 Як відкрити існуючий документ? 

 Як видалити помилково набрані символи? 

 Чим відрізняється векторна графіка від растрової? 

 Перелічіть основні інструменти програми Paint. 

 Чим відрізняється текстовий процесор від текстового редактора? 

 Що таке маркірований список? 

 Що таке автоматична заміна при введенні? 

 Що таке вставлення об'єктів у документ? 

 Що таке зв'язування об'єктів? 

 Що таке OLE-клієнт? 

 Що таке OLE-сервер? 
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Розділ 2. ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСНОЇ ОБОЛОНКИ – 

ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРА ТИПУ NORTON COMMANDER 

(WINDOWS COMMANDER) 

 

Заняття № 2.1, 2.2. Вивчення прийомів використання файлових 

менеджерів типу Norton Commander. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ: 

 Робота з панелями. 

 Вибір групи файлів. 

 Операції над групою файлів. 

 Пошук файлів на дисках. 

 Копіювання, видалення, переміщення, перейменування файлів. 

 Створення і редагування текстового файлу. 

 Порівняння папок. 

 Групові операції з файлами.  

 ВСТУП 

 Існують програми за назвою "файлові менеджери типу Norton Commander". 

Коли ще не було системи Windows, користувач виявлявся наодинці з 

операційною системою MS DOS. Для полегшення навігації у файловій системі і 

виконання різних операцій з файлами і папками була створена програма Norton 

Commander, що стала класичною. Нині вже мало користувачів використовує 

класичну програму Norton Commander. По-перше, вона є чистим додатком для 

DOS, при цьому не підтримує довгі імена файлів і папок та її використання 

потрібно організовувати в сеансі MS DOS. Були створені інші програми, яки є 
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додатками для Windows, мають усі можливості класичного Norton Commander 

і виконують безліч інших функцій. В даний час найбільше поширення одержали 

файлові менеджери FAR, Windows Commander і деякі інші. Все це Windows-

додатки, вони підтримують довгі імена і не можуть працювати поза 

середовищем Windows. Існує також і програма Norton Commander, однак через 

свою громіздкість і підвищені вимоги до ресурсів комп'ютера вона не стала 

популярною. У даній роботі ми познайомимося і вивчимо порядок виконання 

основних операцій у програмі FAR, що нині є однією з найпопулярніших. 

Інтерфейс програми FAR практично не відрізняється від класичного Norton 

Commander та виконаний у текстовому режимі. Можливим є вибір мови 

інтерфейсу і мови системи допомоги. 

 Інша аналогічна програма – Windows Commander – є чистим Windows-

додатком з приємним графічним Windows-інтерфейсом, робота в якій має деякі 

особливості і за можливостями вона не поступається програмі FAR.  

 

Вправа № 1. ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ FAR ТА ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ. 

Запустіть оболонку FAR (двічі клацніть по ярлику на Робочому столі, якщо 

він існує. Якщо ярлика немає, то спочатку створіть його за допомогою 

викладача), на екрані вашого комп'ютера з'являться так звані Norton-подібні 

панелі оболонки FAR – перелік вмісту двох каталогів зовнішньої пам'яті.  

Ознайомтеся з інтерфейсом програми і розгляньте: 

 зміст панелей; 

 розташування командного рядка і вид запрошення MS DOS (внизу під 

панелями);  

 рядок-підказку в нижній частині екрана з номерами функціональних 

клавіш F1...F10. 

Познайомтеся з короткою довідкою про найпростіші операції. 
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 Робота з панелями 

 Перехід на іншу панель: натиснути Тab. 

 Перехід в інший каталог: виділити цей каталог і натиснути Enter. 

 Перехід у кореневий каталог:  Ctrl+\. 

 Визначити обсяг вільної пам'яті на диску:  Ctrl+L. 

 Забрати панелі з екрана/вивести панелі на екран:  Ctrl+O. 

 Забрати одну з панелей (не поточну) з екрана – вивести панель на 

екран:  Ctrl+P. 

 Поміняти панелі місцями:  Ctrl+U. 

 Забрати ліву (праву) панель з екрана – вивести ліву панель на екран: 

Ctrl+F1 (Ctrl+F2). 

 Вивести в лівої (правої) панелі список дисків:  Alt+F1  ( Alt+F2). 

 Вибір групи файлів 

 Включити файл у групу: натиснути велику клавішу   +  (на малій 

цифровій клавіатурі);    

 Виключити файл із групи: натиснути клавішу  –  (на малій цифровій 

клавіатурі). Обрані файли зображуються жовтим кольором. 

 Операції над групою файлів  

 F5 – скопіювати;  

 F8 – видалити;  

 F6 – перейменувати чи перемістити в інший каталог. 

 Пошук файлів на дисках:  Alt+F7 

1. Познайомтеся з системою допомоги по оболонці FAR, викликавши її 

натисканням клавіші F1. Для виходу з режиму допомоги натисніть клавішу 

Esc. 

2. Знайдіть і ввійдіть у папку Мои документы або Temp, встановивши на її 

ім'я курсор і натиснувши клавішу Enter. Простежте зміни, що відбулися в 

командному рядку і вгорі, над панеллю. 
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3. Пересувайте курсор-підсвічування вмістом обраного каталогу. Зверніть 

увагу, що внизу панелі з'являється інформація про підсвічений (виділений) 

файл (або каталог). Для переміщення курсору спробуйте і порівняйте дію 

клавіш зі стрілками, а також клавіш PgDn , PgUp , End і Home . 

4. Ввійдіть у каталог старшого рівня, перемістивши курсор на верхній рядок 

змісту з двома крапками  і натиснувши  клавішу Enter. 

5. Перейдіть на іншу панель, натиснувши клавішу Tab. Повторіть пункти  

3...5 для іншого каталогу. 

6. Перейдіть на диск D, створіть на ньому папку Тема-2. Для цього: 

 зробіть кореневий каталог диску D поточним і натисніть клавішу F7; 

 у вікні, що з'явилося, наберіть ім'я папки і натисніть клавішу Enter; 

 з'явиться новий каталог (папка). 

7. Відкрийте цю папку і створіть у ній папку Заняття 2-1. 

8. Зараз ми створимо засобами файлового менеджера FAR текстовий файл 

Ваше прізвище.txt у створеній папці Заняття 2-1 диска D. Для цього: 

 перейдіть на диск D і  зробіть названий каталог Заняття 2-1 поточним; 
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 натисніть  Shift + F4; 

 у вікні, що з'явилося, наберіть ім'я файлу Ваше прізвище  і натисніть 

клавішу Enter; 

 наберіть у вікні редагування, що з'явилося, текст у довільному стилі, 

що складається з назви нашого навчального закладу, факультету, назви 

спеціальності, номера групи, прізвища, імені, по батькові і дати народження. 

  натисніть клавішу F2 для збереження файлу і потім клавішу F10 (чи 

ESC) для переходу від режиму редагування текстового файлу до звичайного 

режиму програми. 

9. Перегляньте зміст створеного вами файлу, указавши на нього курсором і 

потім натиснувши клавішу F3. Вийдіть з режиму перегляду, натиснувши 

клавішу ESC чи F10. 

10.Знову перейдіть у режим редагування створеного Вами файлу, для цього: 

 поставте на його ім'я курсор; 

 натисніть клавішу  F4; 

 додайте до тексту поточну дату; 

 збережіть відредагований файл (клавіша F2) і вийдіть з режиму 

редагування,  натиснувши клавішу ESC чи F10. 

10. Створіть свій каталог TXT-1 у папці Тема-2 диска D, для чого: 

 зробіть папку Тема-2 поточним  і  натисніть клавішу  F7; 

 у вікні, що з'явилося, наберіть ім'я створюваного каталогу і натисніть 

клавішу Enter; 

 з'явиться новий каталог (папка). 

Аналогічно можна створити папку в будь-якому місці файлової системи 

вашого комп'ютера. 

12. Скопіюйте в щойно створений вами каталог TXT-1 раніше створений і 

відредагований  вами файл з папки Заняття 2-1, для чого: 

 на кожній з панелей розкрийте каталог Тема-2; 
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 на одній з панелей відкрийте папку Заняття 2-1; 

 на іншій панелі відкрийте папку ТXT-1; 

 зробіть каталог Заняття 2-1 з файлом, що копіюється, поточним на 

іншій панелі, тобто вкажіть на ім'я файлу курсором; 

 натисніть клавішу  F5, потім клавішу Enter; 

13. Ввійдіть у каталог TXT-1 і перейменуйте скопійований файл, для чого: 

 поставте на  його ім'я курсор і натисніть клавішу F6; 

 у вікні, що з'явилося, наберіть нове ім'я Вашеимя.txt і натисніть 

клавішу Enter. 

14. Тепер засвоїмо запуск здійсненних файлів (це файли з розширеннями exe, 

com, bat). Це можна робити двома способами:  

a) встановити світловий курсор на імені файлу і натиснути Enter, 

b) ввести повне ім'я файлу в рядку введення команд і натиснути Enter;  

c) у папці Windows відшукати файл write.exe і натиснути Enter. У результаті 

запуститься добре знайомий вам текстовий редактор WordPad. Вийдіть з 

нього; 

d) Тепер досягнемо того ж результату за допомогою командного рядка під 

панелями в якого мигає курсор. Незалежно від того, що знаходиться на 

панелях, у командному рядку наберемо C:\Windows\Write.exe і натиснемо 

Enter. Результат буде той же. 

Аналогічно можна виконати іншу команду MS DOS, не виходячи з FAR, 

наприклад, для форматування дискети потрібно в командному рядку просто 

набрати команду format A: і натиснути Enter. Примітка: Файл програми 

format.com знаходиться в папці С:\Windows\Command\, однак операційна 

система настроєна так, що в командному рядку не потрібно вказувати повний 

шлях до файлу format.com, що реалізує зовнішню команду MS DOS. 

15. Визначте загальний обсяг вільної пам'яті на вашому диску D. Для цього 

перейдіть на диск за допомогою Alt+F1, потім Tab і натисніть Ctrl+L. 
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Розгляньте інформацію, а потім нажміть Ctrl+L для відновлення колишнього 

виду екрана. Зробіть це ж для диска C.   

 

Вправа № 2. Вивід інформації на панелі і групові операції. 

 

Різні форми виводу інформації на панелі оболонки  

Виведіть на екран список файлів і підкаталогів каталогу Windows диска C з  

їхньою повною характеристикою. Для цього виберіть підсвічуванням пункт 

меню Левая або Правая залежно від місцезнаходження поточного каталогу. 

Розкрийте цей пункт. Якщо галочкою ліворуч відзначено режим Полный, то 

задача уже вирішена, якщо відзначений режим Короткий, то встановлена 

коротка форма виведення інформації (виведення на екран у три стовпці тільки 

списку імен каталогів і файлів). У цьому випадку відзначте підсвічуванням 

режим Полный і натисніть Enter. На панель буде виведена інформація про 

каталог (в один стовпець список імен каталогів і файлів з їхніми 

характеристиками – ім'я, розмір, дата створення чи останньої модифікації).   

Аналогічно виконайте таке: виведіть на праву панель повну форму інформації 

про диск А, а на ліву – коротку форму інформації про диск С. Поміняйте форму: 

для диска А – коротку, для С – повну. Спробуйте всі інші режими, наприклад 

Средний, у якому звичайно усі працюють, використовуючи файловий менеджер 

FAR. Якщо ви хочете, щоб зроблені вами установки залишилися і мали силу при 

повторних запусках програми, ввійдіть у пункт меню Параметры і виберіть 

Сберечь установки (цим діям відповідає комбінація Shift+F9). 

Сортування виведеної на екран інформації з різних ознак. Встановіть 

форму Повний для виведення інформації на обох панелях. У верхній смузі 

меню команд розгорніть пункт меню Левая (а потім для правої панелі 

відповідно Правая), виберіть пункт Режим сортировки, у ньому виберіть 

підпункт По имени для сортування по імені. У результаті список каталогів і 

файлів на панелі буде відсортований за алфавітом імен. Переконайтеся в 
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цьому. Аналогічно, вибравши По расширению, відсортуйте за алфавітом 

розширень; вибравши По времени, відсортуйте за часом чи створення 

останньої модифікації; По раз меру – сортування в порядку убування 

розміру файлів; Не сортировать – виведення несортованого змісту каталогу 

(у порядку запису інформації на диску). Аналогічно виведіть на праву панель 

список файлів і каталогів диска D, відсортований за часом створення чи 

останнього відновлення, а на ліву – диска C, відсортований по розширенню. 

Поверніться до первісних установок. 

Групові операції з файлами. На початку створіть на вашій дискеті папку з 

ім'ям FFF. Тепер розберемо, як скопіювати у створену папку FFF на диску D 

групу файлів, ім'я яких починається, наприклад, з букви f. Для цього знайдіть 

у файловій системі каталог FAR (це може бути диск С чи диск D) і ввійдіть у 

нього. Натисніть велику сіру функціональну клавішу « + » на малій цифровій 

клавіатурі (праворуч). З'явиться діалогове вікно з написом "Обозначить". 

Відкоригуйте маску *.*, що з'являється "за замовчуванням" для об'єднання 

всіх потрібних нам файлів у групу шляхом додавання букви f у маску:   f*.*    

і натисніть Enter. У результаті усі файли каталогу FAR, що починаються на 

літеру f, будуть виділені іншим кольором. Переконайтеся, що розмір 

виділеної групи файлів (загальний розмір групи показаний у нижньому рядку 

панелі) менший, ніж мається вільного місця на вашій дискеті. Якщо місця на 

дискеті недостатньо – виключіть кілька файлів з виділеної групи установкою 

на іменах цих файлів світлового вікна з подальшим натисканням клавіші Ins. 

Скопіюйте виділену групу файлів на диск C натисканням клавіші F5 (перед 

натисканням цієї клавіші перевірте, чи є поточна панель джерелом 

копіювання, а ваша дискета-приймач  відображається на іншій панелі).  

Зняття виділення файлів виконується натисканням на цифровій клавіатурі 

(праворуч) великою сірою клавішею  -  (мінус) і натисканням клавіші Enter. 
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Зазначимо, що в загальному випадку до виділених файлів можна 

застосовувати групові операції, такі як видалення, копіювання, пересилання, 

перейменування.  

Тепер перейменуємо всі файли каталогу FFF, імена яких починаються на 

букву f. Змінимо три перших букви їхніх імен на букви wer. Для цього 

виділимо усі необхідні файли, натиснемо F6 і у вікні, що відкрилося, 

наберемо маску wer*.* і натиснемо Enter. В усіх файлах папки три перших 

символи заміняться на wer.  

Зазначимо, що можна дуже просто знаходити у файловій системі файли з 

певними розширеннями чи іменами, для цього використовують 

комбінацію Alt + F7.  Після натискання з'являється вікно зі стандартною 

маскою *.*  й іншими настроюваннями. Наприклад, якщо потрібно знайти усі 

файли з розширенням exe, то маска буде такою: *.exe, далі відзначаємо 

потрібну зону пошуку і натискаємо на Искать 

Аналогічно можна змінити всі розширення для обраних файлів тощо. Можна 

наводити ще багато різних прикладів, однак це виходить за рамки цієї 

роботи.  

Порівняння папок. Ця операція часто буває потрібна для порівняння папок, 

коли візуально їх порівняти важко.  

На диску D створіть нову папку з ім'ям FFFNEW і скопіюйте в цю папку усі 

файли з папки  FAR. 

Виведіть на різні панелі порівнювані папки: папку FAR і папку FFFNEW на 

диску D.  

Далі в пункті Команды меню виберіть пункт Сравнение папок.  

У результаті в кожному з порівнюваних каталогів у загальному випадку 

можуть виявитися  виділеними дві категорії файлів:  

 файли, відсутні в іншому каталозі (за результатами аналізу складених 

імен); 
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 файли, створені пізніше, ніж однойменні файли в іншому каталозі.  

Якщо в жодному з каталогів таких файлів не виявлено, відкривається 

діалогове вікно з повідомленням: "Содержание папок скорее всего 

одинаково". Клацніть мишкою по слову "Продолжить".  

Тепер з папки FFFNEW видаліть пару будь-яких файлів і знову запустіть 

операцію порівняння. Розберіться, які файли будуть виділені в обох 

директоріях і чим вони відрізняються.   

Зазначимо, що підкаталоги, якщо вони є в порівнюваних папках (каталогах), 

на результати порівняння не впливають. Їх потрібно порівнювати окремо. 

Ми розглянули лише основні операції програми FAR. Існує ще багато 

питань, однак вони виходять за рамки нашого курсу. Крім того, слід 

зазначити, що FAR є програмою з відкритою архітектурою і програмісти 

створили і продовжують створювати різні доповнення і розширення.  

Вийдіть із програми FAR за допомогою клавіші F10.  

Ввійдіть у програму Провідник і перегляньте зміст створених Вами документів. 

 

Вправа № 3. Використання програми-аналогу Windows Commander  

 

Запустіть програму Windows Commander і спробуйте розібратися в її роботі. 

Спробуйте виконати всі завдання, описані в попередніх вправах, засобами цього 

файлового менеджера. Порівняйте ці оболонки. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Як звернутися  до системи допомоги FAR та вийти з неї? 

2. Як відсортувати файли на панелі за розміром, алфавітом, часом створення? 

3. Як виключити одну з панелей, поміняти їх місцями? 

4. Як створити каталог, перейменувати, перемістити, видалити? 

5. Як переглянути зміст текстового файлу, відредагувати? 

6. Як перейменувати групу файлів? 
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7. Як перенести групу файлів з одного каталогу в інший? 

8. Як перенести в командний рядок ім'я файлу, виконати команду DOS? 

9. Як, не виходячи з FAR, відформатувати диск? 

10. Порівняйте можливості програми Провідник і FAR (Windows Commander). 

 

КОНТРОЛЬНА ВПРАВА 

1. За допомогою файлового менеджера знайдіть папку з ім'ям FAR. 

2. Відсортуйте цю папку спочатку за іменем, потім за розміром, потім за 

часом створення.  

3. Визначте найбільший і найменший файл. 

4. За допомогою групового вибору з використанням маски виберіть усі 

файли з розширенням txt.  

5. Скопіюйте їх у папку Заняття 2-2, що повинна знаходитися в папці Тема-

2 на диску.  

6. Відсортуйте скопійовані файли за розміром. 

7. Змініть у цих файлах розширення txt на розширення dxr. 

8. За допомогою перегляду (F3) прочитайте зміст файлу ReadMe.Win.txt. 

9. Вийдіть з перегляду. 

10. Створіть засобами файлового менеджера в папці Заняття 2-2 папку 

Університет. У цій папці створіть папки Факультет № 1, Факультет № 2, 

Факультет № 3, Факультет Заочний. У кожній з отриманих папок створіть 

групи папок Курс 1, Курс 2, Курс 3, Курс 4, Курс 5. У папках Факультет № 1, 

Факультет № 2 папки Курс 5 перейменуйте в папки з ім'ям Додаткова. 

11. Перегляньте за допомогою файлового менеджеру створене "дерево". 

12. Перегляньте за допомогою програми Проводник створене "дерево" 

13. Надайте результати викладачу. 
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Розділ 3. СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ У 

ТЕКСТОВОМУ ПРОЦЕСОРІ MS WORD.  

 

Заняття № 3.1. Вивчення первинних навичок роботи в 

текстовому процесорі Word. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Створення найпростішого документа в текстовому процесорі Word. 

 Найпростіші прийоми форматування символів і фрагментів тексту. 

 Основні прийоми роботи з копіюванням і вставкою текстових об'єктів, 

одночасна обробка декількох документів. 

 

Вправа № 1. Створення найпростішого документа у текстовому 

процесорі Word. 

Ознайомтесь з наведеними правилами. 

Як створити новий документ. При запуску Word відкривається новий 

документ з ім'ям Документ1 – Microsoft Word, що з'являється в рядку 

заголовка вгорі екрана. Крім цього на екрані повинно бути головне меню з 

кнопками: Файл, Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, 

Рассылки, Рецензирование, Вид, Настройки. Одна з них повинна бути 

включена і по-замовченню це обкладинка Главная. Нижче може 

розміщуватися полоса (лента) з підкомандами меню. Наявність чи 

відсутність її регулюється перемикачем (^), якій знаходиться у правій верхній 

частині екрану. Внизу екрану і праворуч – смуги прокручування. В самому 

низу вікна з’являється рядок стану (Строка состояния), де наводиться 
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інформація про поточну сторінку та кількість слів у документі. Можна 

змінити те, що відображається у рядку стану, якщо кликнути правою 

кнопкою миші по рядку стану і вибрати потрібні параметри на панелі меню 

статусу Настройка (галочка рядом з пунктом означає, що він вибраний). 

Рядом з кнопкою Microsoft Office (зліва від ім’я документу) знаходиться 

панель швидкого доступу . Вона забезпечує доступ до 

команд, які ви часто використовуєте. По-замовченню це команди 

Сохранить, Отменить і Поворить. Конфігурацію панелі можна 

настроювати за допомогою піктограми, що розташовується правіше. Справа 

від назви документа знаходяться кнопки, що змінюють розмір документу, 

розкривають чи закривають полосу підкоманд головного меню (^) та надають 

допомогу. 

Якщо ми вже знаходимось у Word, то відкрити новий документ можна за 

допомогою наступних дій: 

1. Відкрийте вкладинку Файл. 

2. Натисніть кнопку Создать. 

3. Двічі клацніть по елементу Новый документ. 

 

У розділі шаблонів на сайті Office.com представлені шаблони різних типів 

документів, зокрема резюме, супровідні листи, бізнес-плани, візитки та 

інше. Щоб створити документ на основі шаблону, треба: 

1.Відкрити вкладинку Файл.  

2. Нажміть кнопку Создать.  

3. В групі  Доступные шаблоны виконайте одну з наступних дій:  

 клацніть Образцы шаблонов, щоб вибрати необхідний шаблон;  
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 клацніть одно  із посилань у розділі Office.com. 

Примітка.  Щоб загрузити шаблон, який  включено до розділу 

Office.com, необхідне подключення до  Интернету. 

4. Двічі  клацніть необхідний шаблон.  

Якщо у завантажений шаблон були внесені зміни, можна зберегти його на 

комп’ютері і використовувати  повторно. Найти всі настроєні шаблони 

нескладно, достатньо вибрати Мои шаблоны у  діалоговому вікні Создание 

документа. Щоб зберегти шаблон у папці  «Мои шаблоны», виконайте 

наступні дії: 

1.Відкрийте вкладинку Файл.  

2. Натисніть кнопку Сохранить как.  

3.У  діалоговому вікні Сохранение документа натисніть кнопку 

Шаблоны.  

4.В списку Тип файла виберіть  пункт Шаблон Word.  

5.У полі  Имя файла введіть ім’я шаблону, а потім натисніть кнопку 

Сохранить. 

Для видалення документу потрібно: 

1.Відкрити вкладинку Файл.  

2.Натиснути кнопку Открыть.  

3.Знайти файл, якій потрібно видалити.  

4. Клацніть файл правою кнопкою «миші», а потім виберіть команду 

Удалить у контекстном меню. 

Створений документ у Word 2010 відображається в одному із п’яти режимів: 

Структура документа, Разметка страницы, Просмотр веб-страницы, 

Режим чтения, Черновик. Режим перегляду веб-сторінки  дозволяє 

побачити документ, як його може показати браузер, наприклад, Internet 

Explorer. Вид розмітки показує документ, як він буде виглядати при друку. 

Режим читання робить перегляд документа більш комфортним. Режим 

структури відображує документ у вигляді структури. Наприклад, можна 
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відобразити заголовки без тексту. Якщо перемістити заголовок, супровідний 

текст переміщається разом з ним. Вибір режиму здійснюється відповідними 

командами вкладинки Вид. 

Після створення документу можна приступати до набору тексту. 

Але, насамперед, нам слід уточнити поняття абзацу. У текстовому процесорі 

Word (точніше, у всіх текстових процесорах) – це просто довільна 

послідовність символів між двома натисканнями Enter чи початком (кінцем) 

документа і натисканням Enter. Абзац може бути порожнім, тобто не містити 

жодного символу, містити тільки один символ, один малюнок і т.ін. Це 

важливе поняття більшості текстових процесорів. Всі основні операції 

форматування документа в основному здійснюються над абзацами. Під час 

вводу тексту у кінці рядка не слід натискати клавішу Enter, а просто 

набирати текст далі, рядок переведеться сам. При цьому, якщо необхідно, на 

новий рядок буде перенесене останнє слово поточного рядка або частина 

слова (якщо допускається автоматичний перенос, який встановлюється в 

меню Разметка страницы > bc
a-

 Расстановка переносов > Авто). 

Зазначимо, що на початку при наборі тексту не встановлюють автоматичний 

перенос. Це робиться перед остаточним форматуванням усього документа. 

Загальний принцип набору будь-якого документа полягає в тому, що 

спочатку весь текст просто набирається без виправлення помилок, і при 

цьому потрібно тільки відокремлювати абзаци клавішею Enter. Потім усе 

перевіряється на орфографію і граматику, редагується, форматується, 

вставляються малюнки і т. ін. При завершенні роботи з текстом його 

необхідно зберегти на  «флешці» чи на твердому диску. Як правило, час, що 

витрачає на набір документа досвідчений користувач, менший ніж у 

починаючого в 3-5 разів за рахунок усунення зайвих операцій. 

Як змінити розмір (масштаб) зображення на екрані.  
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Для зручності роботи з документами 

можна змінювати масштаб 

зображення на екрані. Для 

збільшення зображення тексту 

необхідно вибрати команду 

Масштаб у меню Вид. У 

діалоговому вікні, що відкрилося, 

вибираються необхідні параметри 

зображення (100%, 75%, ..., По ширине страницы, По ширине текста і 

т.ін.) і натискається кнопка OК. Ми рекомендуємо обирати варіант По 

ширине текста. 

Як зберегти створений  документ.   

Для збереження створеного документа обирають команду Сохранить або 

команду Сохранить как в меню Файл. Зазначимо, що при збереженні файлу 

у його імені не повинно бути розділових знаків крім дефіса і підкреслення. 

Якщо не задається ім'я файлу, Word автоматично призначає ім'я типу 

Документ#.docх, де # – номер відкритого документа. При використанні 

команди Сохранить как у діалоговому вікні можна вибрати диск і папку, у 

якій буде збережено створений документ.  

З використанням даних вказівок виконайте такі дії: 

1. Запустіть Word. Перед вами відкриється вікно програми і вікно нового 

документа Word. 

2. У вікні нового документа наберіть не натискаючи на Enter наприкінці 

кожного рядка текст: 
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Для одержання інформації про призначення тієї чи іншої кнопки на панелях 

інструментів у Word використовуються спливаючі підказки. Вони мають 

вид невеликих написів, що з'являються на екрані поруч із кнопкою, якщо 

затримати на ній покажчик “миші”. При перегляді чи редагуванні 

документа на екран можна вивести службові символи, яких, як правило, не 

видно. Наприклад, це знаки табуляції, пробіли, м'які переноси, символи 

абзаців і т.ін., яких не видно під час друку. Так, для позначення табуляції 

використовуються стрілки, а для пробілів – крапки. Це дає можливість 

побачити, наприклад, зайві пробіли, вставлені між словами, і т.ін. Щоб 

указати, що символи, які не друкуються (службові), потрібно виводити на 

екран, виберіть команду Главная > Отобразить все знаки.   

3. Весь набраний вами текст поки ще являє собою один абзац. Розіб'ємо текст 

на три абзаци. Наприкінці другого речення клацніть мишкою і натисніть на 

Enter, аналогічно зробить і після четвертого. Цим ми розіб'ємо наш текст на 

три абзаци.  

4. На панелі інструментів Главная клацніть по кнопці  ¶   – Отобразить все 

знаки, після цього ви побачите всі ті символи, про які йшлося в набраному 

тексті. Ці символи можна видаляти звичайним способом, а вставляти 

натисканням клавіш Enter і "пробіл". Є й інші символи, що не друкуються. 

Знову натисніть на кнопку  ¶   – символи зникнуть. Зазначимо, що за 

порадою психологів і досвідчених складачів текстів, категорично не 

рекомендується працювати постійно при натиснутій кнопці 

"непечатаемые символи". Зайва візуальна інформація на екрані заважає 

правильному набору тексту і призводить до помилок і передчасної втоми 

очей та психіки. Цією кнопкою користаються дуже рідко, тільки у разі 

необхідності, наприклад, іноді при форматуванні текстів після сканування.  
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5. Ввійдіть у меню Файл > Сохранить как. З'явиться вікно Сохранение 

документа, клацніть по кнопці (третя жовта кнопка праворуч)  – Создать 

папку, потім створіть на вашому носію папку Тема-3. Збережіть документ у 

цій папці з ім'ям  XXX…XXX_1, де XXX…XXX – ваше прізвище.   

7. Закрийте 

Word. 

8. За допомогою 

програми 

Проводник 

переконайтеся, 

що на вашому 

носію з'явилася 

нова папка і новий файл у ній.   

 

Вправа № 2. Найпростіші прийоми форматування символів і фрагментів 

тексту. 

Ознайомтесь з деякими наведеними правилами.  

Як виділяти фрагменти тексту. Для виконання якої-небудь операції над 

частиною тексту, наприклад форматуванням чи видаленням, необхідно цю 

частину насамперед виділити, а потім робити необхідні операції. 

 Для виділення фрагмента тексту, що складається з одного чи 

декількох символів, необхідно помістити курсор “миші” у початок 

фрагмента і при натиснутій лівій клавіші перемістити покажчик у кінець 

виділюваного фрагмента (зазначимо, що виділення можна також робити не 

тільки праворуч, але і навпаки – ліворуч). 

кнопка "Создать папку" 
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 Для виділення слова необхідно двічі клацнути на ньому лівою 

кнопкою “миші”.  

 Для виділення речення необхідно виконати щиглик на будь-якому 

символі речення при натиснутій клавіші Ctrl. 

 Для виділення абзацу треба тричі клацнути лівою кнопкою в будь-

якому місці абзацу. До речі, так можна простим шляхом перевірити, яку 

частину тексту охоплює даний абзац, не використовуючи кнопку  ¶   на 

вкладинці  Главная. 

 Для виділення всього тексту в меню Главная вибирається команда 

Выделить, а затем Выделить все. 

Як форматувати символи. Насамперед потрібно виділити необхідні 

символи. Потім для форматування символів необхідно вибрати команду 

Шрифт (натиснути хрестик справа від команди) у меню Главная. У 

діалоговому вікні, що відкрилося, встановлюють потрібні параметри: 

вибирають вид шрифту (звичайно це Times New Roman Cyr чи Arial Cyr), 

задається стиль оформлення символів (Обычный, Курсив, Полужирный, 

Полужирный курсив), вибирається потрібний розмір символів (звичайно 

рекомендується 12-14), задається спосіб підкреслення (чи його відсутність), а 

також колір зображення тексту на екрані (у Word існує не тільки звичайне 

підкреслення, але й подвійне і пунктирне). Обрані параметри фіксуються 

натисканням клавіші OК. У вікні діалогу можна побачити приклад 

оформлення тексту за даними параметрами. Зазначимо, що при підготовці 

документів не слід використовувати багато різних шрифтів та їхніх розмірів 

(найкраще брати на озброєння один шрифт із використанням виділення і 

підкреслення + збільшення (зменшення) шрифту на 2 пункти) – це призведе 

до інформаційної нерозбірливості і зниження рівня сприйняття тексту. 

Людина погано сприймає зміст занадто різноманітного за формою тексту. 



71 

 

Як форматувати абзац. Спочатку потрібно виділити абзац. Для 

форматування абзацу необхідно вибрати команду Абзац (натиснути хрестик 

справа від команди) у меню Главная. У діалоговому вікні вибрати розділ 

Отступы и Интервалы. У відповідних рядках діалогового вікна задати, 

якщо необхідно, відступи, інтервали та інше і підтвердити команди 

натисканням клавіші OК. 

Як налаштовуються параметри сторінки. Параметри сторінки звичайно 

встановлюються 

для всього 

документа. Для 

установки 

параметрів 

сторінки 

необхідно 

вибрати команду 

Параметры страницы (натиснути хрестик справа від команди) у меню 

Разметка страницы. У вікні діалогу задати розміри полів. Потім у вікні 

задати розміри паперу (звичайно їх ніхто не змінює – це 210297 мм.) і 

вибрати орієнтацію сторінки (книжкову чи альбомну). Підтвердження 

обраних параметрів відбувається натисканням клавіші OК. Текстовий 

процесор Word 2010 дозволяє вибрати стандартні розміри полів сторінки 

(команда Поля), розміри паперу (команда Размер) та книжної чи альбомної 

орієнтації сторінки (команда Ориентация) меню Разметка страницы. 

Як виконати попередній перегляд документа. Для того, щоб одержати 

уявлення про вид створеного документа і про те, як він реально буде 

видаватися до друку, у меню Файл вибирають команду Печать. На екрані 

документ зображений у тому вигляді, у якому буде виведений до друку. 
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Аналогічні результати ми отримаємо якщо активізуємо команду Просмотр и 

печать панелі швидкого доступу, яку раніше туди помістили. 

Виконайте такі дії: 

1. Відкрийте створений у першій вправі документ. 

2. Оформіть 1-й абзац тексту за такими правилами: 

 а) символи першого речення виділити курсивом, червоним кольором, 

висоту символів задати рівною 10;  

 б) символи другого речення виділити напівжирним шрифтом, синім 

кольором, висоту символів задати рівною 12; 

 в) символи третього речення виділити підкресленням, сірим кольором, 

висоту символів задати рівною 14; 

3. Зберегти отриманий варіант документа з новим ім'ям xxx...xxx_2 

4. Оформити другий абзац тексту за такими правилами: 

 установити відступи по 2 см від правого і лівого полів; 

 установити абзацний відступ зверху, рівний 2 см; 

 установити міжрядковий інтервал Полуторный; 

 установити вирівнювання тексту По ширине; 

5. Зберегти отриманий варіант документа з новим ім'ям  xxx...xxx_3 

6. Установіть параметри сторінки: 

 установити поля сторінки, рівні відповідно: праве поле – 2 см, ліве –

3 см, верхнє і нижнє поле – по 2,5 см; Відстані від краю до колонтитула – по 

1см.  

 установити орієнтацію сторінки Альбомная. 

7. Отриманий текст зберегти з ім'ям xxxxxx_4. 
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Вправа № 3.  Основні прийоми роботи з копіювання  і вставки текстових 

об'єктів, одночасної обробки декількох документів. 

Ознайомтеся з наведеними правилами. 

Як виконати копіювання фрагмента тексту. Для копіювання фрагмента 

тексту (у т.ч. і багаторазового) необхідно виділити потрібний фрагмент і 

викликати команду Копировать (Ctrl+C) в меню Главная. У результаті 

копія виділеного фрагмента буде поміщена в буфер обміну. Потім треба 

розташувати курсор у тій частині документа, куди потрібно вставити копію 

фрагмента з буфера. Цю ж копію можна вставити й в інше місце в цьому 

документі, а також і в інший документ. Викликом команди Вставить 

(Ctrl+V) в меню Главная операція копіювання буде виконана. 

Як виконати переміщення фрагмента тексту. Для переміщення якого-

небудь фрагмента тексту його необхідно виділити і викликати команду 

Вырезать (Ctrl+X) в меню Главная. При цьому виділений об'єкт із тексту 

документа зникає і переміщається в буфер обміну. Перед вставкою 

фрагмента необхідно розмістити курсор в тому місці екрана, де повинен бути 

вставлений фрагмент, потім активізувати команду Вставить в меню 

Главная. 

Як вставити в документ поточну дату і час. Документ, створений 

користувачем, повинен містити час і дату створення. Для того, щоб здійснити 

вставку дати і часу, необхідно встановити курсор у потрібну позицію 

документа і викликати команду Дата и время в меню Вставка. У результаті 

відкриється діалогове вікно Дата и время. У полі списку Форматы вікна 

діалогу необхідно вибрати потрібне і підтвердити вибір кнопкою Ok. 

Тепер спробуйте виконати наступні дії: 

1. Відкрити файл останнього документа, створеного  в попередній вправі. 
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2. Виконати копіювання і потім вставку 1-го абзацу документа: 

 у кінець вихідного тексту; 

 у новий документ; 

 зберегти документи (новий документ зберегти з ім'ям xxxxxx_5). 

3. Виконати  вирізку 2-го абзацу вихідного  тексту і його вставку: 

 у кінець вихідного тексту; 

 у новий документ; 

 зберегти вихідний документ з ім'ям xxxxxx_6 

4. Виконати вставку в документ поточного часу і дати. Розташуйте дату  

наприкінці документа, а час – у верхньому правому куті документа. 

5. Виконати вставку номерів сторінок у вихідному тексті. Номера сторінок 

розташувати вгорі по центру сторінки. Формат номера сторінки вибрати 

числовий. Нумерацію сторінок почати з другої сторінки з номерами на усіх 

сторінках. 

6. Виконати попередній перегляд усіх документів, оброблюваних у різних 

вікнах, потім закрийте всі створені документи. Вони повинні бути збережені 

на магнітному чи електронному носію. 

 

Вправа № 4 (Тренувальна). 

Наберіть наведений текст і розбийте його на чотири абзаци, що починаються 

з жирного шрифту. Для абзаців з другого по четвертий установіть відступ 

ліворуч 3 см. 

Правову інформацію, залежно від того, хто є її "автором", тобто від кого 

вона виходить і на що вона спрямована, можна розділити на три великі 

групи: Офіційна правова інформація – це інформація, що виходить від 

повноважних державних органів, що має юридичне значення і спрямована на 

регулювання суспільних відносин. Інформація індивідуально-правового 
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характеру, що має юридичне значення, – це інформація, що виходить від 

різних суб'єктів права, які не мають владних повноважень, і спрямована на 

створення (зміну, припинення) конкретних правовідносин. Неофіційна 

правова інформація – це матеріали і зведення про законодавство і практику 

його здійснення (застосування)...  

Збережіть отриманий файл з ім'ям Вправа № 4. 

 

Вправа № 5 (Тренувальна).  

Наберіть наведений текст перших трьох статей "Закону України про 

інформацію" (прийнятий у 1992 р.) як один абзац і потім розбийте його на 

чотири абзаци, яки починаються статтями. Виділіть назву кожної статті. 

Для всіх абзаців встановіть відступ ліворуч у 3 одиниці. Покажіть результат 

викладачу. Збережіть отриманий файл з ім'ям Вправа № 5. 

Стаття 1. Визначення інформації. Під інформацією дійсний Закон розуміє 

документовані чи привселюдно оголошені зведення про події і явища, що 

відбуваються в суспільстві, державі і навколишньому природному 

середовищі. Стаття 2. Мета і задачі Закону. Закон установлює загальні 

правові основи одержання, використання, поширення і збереження 

інформації, закріплює право особистості на інформацію у всіх сферах 

суспільного і державного життя України, а також систему інформації, її 

джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин, регулює доступ 

до інформації і забезпечує її охорону, захищає особистість і суспільство від 

помилкової інформації. Стаття 3. Сфера чинності Закону. Чинність 

дійсного Закону поширюється на інформаційні відносини, що виникають у 

всіх сферах життя і діяльності суспільства і держави при одержанні, 

використанні, поширенні і збереженні інформації. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що таке абзац? 

2. Як настроїти розміри полів сторінки? 

3. Як змінити орієнтацію сторінки? 

4. Як настроїти міжрядковий інтервал? 

5. Що таке абзацний відступ і як його змінити? 

6. У яких одиницях виміряється висота шрифту і як її змінювати? 

7. Для чого потрібний попередній перегляд підготовленого документа? 

8. Як вставити номера сторінок документа, починаючи з другої сторінки? 

9. Які існують варіанти розташування номерів сторінок? 

10. Як об'єднати два існуючих тексти в одному документі? 

11.Як два розташованих один за одним абзаци одного документа об'єднати в 

один абзац? 

12. У чому полягає режим "розмітка сторінки"? 

13. Навіщо потрібний режим "попередній перегляд"? 

 

Заняття № 3.2. Методи настроювання текстового процесора 

Word. Методи вставки символів у текст документа.   

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Настроювання параметрів документа. 

 Введення спеціальних символів. 

 

Вправа № 1. Первинні настройки текстового редактора Word. 

1. Запустіть текстовий процесор Word.   



77 

 

2. Відкрийте останній файл, створений на попередньому занятті. 

3. Як режим відображення документа виберіть Режим разметки. Для цього 

використовуйте відповідну кнопку в лівому нижньому куті вікна чи 

документа або команду Вид > Разметка страницы. 

4. Якщо шрифт на екрані виглядає занадто дрібним, настройте масштаб 

відображення командою Вид > Масштаб.  

5. Настройте список швидкого відкриття документів за командою Последние 

в меню Файл. Після запуску програми можна знайти список з декількох 

документів, що відкривалися в текстовому процесорі останнім часом. Це 

зручно для швидкого відкриття потрібного документа.  

6. Відключіть заміну виділеного фрагмента при виправленні тексту, 

скинувши прапорець: Файл  > Параметры  > Дополнительно > Параметры 

правки > Заменять выделенный фрагмент. Це трохи знижує 

продуктивність праці при редагуванні тексту, але страхує початківців від 

небажаних помилок. З досвідом практичної роботи цей прапорець можна 

встановити знову. 

7. Включіть контекстне автоматичне переключення розкладки клавіатури: 

Файл > Параметры > Дополнительно > Параметры правки > 

Автоматически переключать раскладку клавиатуры в соответствии с 

языком  окружающего текста. Ця функція зручна при редагуванні тексту. 

При переміщенні курсору в англійський текст автоматично включається 

англомовна розкладка, а при переміщенні його в текст на російській мові – 

російськомовна. 

8. Забороніть швидке збереження файлів, скинувши прапорець: Файл  > 

Параметры > Дополнительно > Сохранение > Разрешить фоновое 

сохранение. При швидкому збереженні зберігається не сам файл, а тільки 

його зміни порівняно з попередньою збереженою версією. Це дійсно 



78 

 

скорочує час операції збереження, але сповільнює інші операції з 

документами. При цьому також помітно зростають розміри підсумкового 

файлу. 

9. Налаштуйте функцію автозбереження файлу документа за допомогою 

команд Файл > Параметры > Сохранение > Автосохранение каждые ... 

минут. Майте на увазі, що: 

• при автозбереженні дані записуються в спеціальний файл, що в 

аварійних ситуаціях може бути одноразово використаний для відновлення 

незбережених даних; 

• функція автозбереження не скасовує необхідності періодично під час 

роботи і після її завершення зберігати файл прямими командами Сохранить і 

Сохранить как у меню Файл. 

10. Тимчасово відключіть засоби перевірки правопису. На вкладці Файл > 

Параметры > Правописание скиньте прапорці Автоматически проверять 

орфографию й Автоматически проверять грамматику. На ранніх етапах 

роботи з документом треба зосередитися на його змісті, а засоби перевірки 

правопису відволікають. Крім цього система перевірки граматики й 

орфографії завжди сповільнює роботу комп'ютера. Саме завершуючи роботу 

над документом варто використовувати ці засоби в повному обсязі. 

11. Тимчасово відключіть функцію автозаміни при введенні скиданням 

прапорця: Файл  > Параметры  > Правописание > Параметры 

автозамены  > Автозамена > Заменять при вводе. 

12. Включіть автоматичну заміну «прямих» лапок "парними": Файл  > 

Параметры  >  Правописание  > Параметры автозамены  > Автозамена > 

Автоформат при вводе > Заменять при вводе «прямые» кавычки 

"парными".  
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13. Тимчасово відключіть ряд засобів автоматичного форматування, зокрема 

автоматичне маркірування і нумерацію списків. На вкладці Файл  > 

Параметры  >  Правописание  > Параметры автозамены  > Автозамена > 

Автоформат при вводе >  Применять при вводе скиньте прапорці стили 

маркированных списков і стили нумерованных списков. Після надбання 

первинних навичок роботи з текстами знову підключіть ці засоби. 

14. Викличте довідкову систему Microsoft – зручний інтерактивний засіб для 

одержання конкретної довідки . Для цього виконайте наступні дії:  Файл > 

Справка > Справка Microsoft Office. 

15. Відключіть функцію “Автоматическая расстановка переносов" 

виконавши наступну послідовність дій: Разметка страницы > Расстановка 

переносов > Нет. 

16. Включіть запит на підтвердження зміни шаблона Обычный: Файл  > 

Параметры > Дополнительно > Сохранение > Запрос на сохранение 

шаблона Normal.dot.  

Увага! Шаблон Обычный (це файл normal.dot ) є першоосновою для всіх 

інших шаблонів (вони створюються на його базі і "успадковують" усі його 

властивості). При звичайній роботі з програмою необхідність у його зміні не 

виникає (якщо треба щось змінити в цьому шаблоні, досить створити його 

копію під іншим ім'ям і працювати з нею). Включенням даного прапорця 

попереджаються випадкові внесення змін у шаблон з боку користувача, а 

також спроби макровірусів зберегти свій код у даному шаблоні (для 

подальшого розмноження в документах, які створюватимуться на його 

основі). 

Отже, ми навчилися виконувати первинні настройки Word і ми можемо 

перейти до виконання подальших вправ.  
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Вправа № 2. Первинні настройки параметрів друкованого документа. 

Форматування документів, призначених для друку на принтері, виконується 

в "прив'язці" до параметрів друкованої сторінки. Тому створення документів 

цієї категорії необхідно починати з настройки параметрів сторінки. Хоча  ми 

з цим вже знайомі, треба розібратися в цьому детальніше. До таких 

параметрів належать насамперед розмір аркушу і розміри полів. 

1. Запустіть (якщо він не запущений) текстовий процесор Word.  

2. Дайте команду для створення нового документа: Файл > Создать. 

3. У діалоговому вікні Доступные шаблоны виберіть шаблон Новый 

документ і клацніть по OК  на прапорці у правому нижньому куті  Создать. 

4. Відкрийте діалогове вікно Параметры страницы з допомогою команди 

Разметка страницы > Параметры страницы  (натиснути хрестик справа 

від команди). 

5. На вкладці Размеры бумаги виберіть у списку Размер бумаги пункт А4 

(це стандартний формат 210х297 мм). У випадку використання 

нестандартного формату вибирають пункт Другой і за допомогою 

лічильників Ширина і Висота задають його параметри. 

6. На вкладці Поля задайте розміри полів: ліве – 25 мм; праве – 15 мм; 

верхнє – 20 мм; нижнє – 25 мм.  Задайте орієнтацію паперу (Книжная чи 

Альбомная). При альбомній орієнтації папір розташовується довгою 

стороною по горизонталі. 

7.  На вкладці  Источник бумаги для нижнього поля задайте інтервал від 

краю до колонтитула 10 мм (у нижньому колонтитулі в центрі 

розміщатиметься номер друкованої сторінки). 

8. Якщо передбачається двосторонній друк (парні сторінки друкуються на 

зворотному боці непарних сторінок), то треба поставити прапорець 
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Зеркальные поля на вкладці Поля. Уберіть поки цей прапорець. 

9. Створіть нижній колонтитул для розміщення номера друкованої сторінки. 

Наберітье команду Вставка > Нижний колонтитул – відкриється панель 

інструментів Колонтитули. Вставте в область нижнього колонтитула номер 

сторінки натисненням кнопки Номер страницы на панелі інструментів 

Колонтитулы.  Відцентруйте номер сторінки вибрав опцію Простой номер 

2 та задайте формат номера на панелі інструментів Форматирование. 

Закрийте панель Колонтитули. Переконайтеся у тому, що в документі 

з'явилися нижні колонтитули з номерами сторінок. 

Видалення колонтитулів. Прямої команди для видалення колонтитулів 

немає. Щоб видалити колонтитули у всьому документі, треба очистити 

область колонтитула на одній зі сторінок. Колонтитул, позбавлений вмісту, 

видаляється автоматично. Для цього відкрийте панель Колонтитули 

(Вставка  Колонтитулы), переключіться на верхній чи нижній колонтитул 

(за ситуацією) кнопкою Верхний/нижний колонтитул, виділить елемент 

вмісту і натисніть клавішу Delete. 

10. Закрийте панель інструментів Колонтитулы. Збережіть документ 

командою  Сохранить как, давши йому ім'я Експеримент і використовуючи 

для збереження папку Мои документы. 

Отже, ми навчилися створювати і настроювати документи для друку. У 

порядку експерименту ми створили "порожній" документ, що має настроєні 

параметри сторінки, стилі, що відповідають шаблону Обычный, і нижній 

колонтитул для розміщення номерів сторінок. Ми готові до наповнення 

даного документа текстовим змістом з наступним редагуванням і 

форматуванням. 

 

Вправа № 3. Введення спеціальних символів. 
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Ми вже вміємо вводити і форматувати найпростіші тексти, настроювати 

середовище редактора і параметри документа. Тепер будемо поступово 

накопичувати ті знання й уміння, що поступово наближають початківця до 

майстра. У цій вправі ми розглянемо п'ять прийомів введення символів 

грецького алфавіту. Особливо зазначимо, що це ще далеко не всі можливі 

прийоми для текстового процесора MS Word. Вправа полягатиме у вивченні 

різних способів введення фрази "Довжина окружності дорівнює 2R". Для 

підготовки до вправи створіть порожній документ у програмі MS Word. 

Спосіб 1. Заміна шрифту.  

 Введіть текст, використовуючи латинські літери p і R: Довжина 

окружності дорівнює 2pR.  

 Виділіть букву "р".  

 На панелі діалогового вікна Главная  Шрифт розкрийте список 

шрифтів і виберіть символьний набір Symbol. Символ "р" заміниться 

символом "", що відповідає математичному позначенню числа =3,1429... . 

В результаті одержимо те, що потрібно: Довжина окружності дорівнює 

2R 

Спосіб 2. Класичний підхід.  

Введіть текст Довжина окружності дорівнює 2R. Відкрийте програму 

Таблиця символів (Пуск > Программы > Стандартные > Служебные > 

Таблица символов). У вікні цієї програми виберіть шрифт Symbol. У 

таблиці розшукайте символ , виділіть його, клацніть на кнопці Выбрать і 

на кнопці Копировать. Поверніться у вікно Word, помістіть курсор між 

цифрою 2 і буквою R, клацніть правою кнопкою, у контекстному меню, яке 

з'явіться, виберіть пункт Параметри вставки. З буфера обміну скопійований 

символ вставиться у відповідному місці і ми одержимо потрібний текст: 
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Довжина окружності дорівнює 2R . Цей прийом діє в більшості програм. 

Його застосовують, якщо заздалегідь невідомо, якому символу латинського 

шрифту відповідає необхідний символ. 

Спосіб 3. Використання стилю. Якщо документ містить багато символів 

грецького алфавіту, має сенс створити для них спеціальний знаковий стиль. 

Стиль – це іменований опис формату абзацу або символів тексту 

Замість того, щоб вручну форматувати кожен абзац, можна вибрати стиль і 

настроїти для нього необхідні параметри. Потім таким стилем можна 

оформляти будь-яки блоки тексту. У результаті параметри стилю будуть 

перенесені на конкретний фрагмент документа. 

На базі існуючого знакового стилю, наприклад стилю Основной шрифт 

абзаца, створимо новий знаковий стиль, наприклад Грецкий. Для цього: 

 відкрийте діалогове вікно Стиль командою  Главная > Стиль і 

клацніть на кнопці Создать стиль.  

 У діалоговому вікні Создание стиля в поле Имя введіть ім'я нового 

стилю "Грецкий"  

 У полі Стиль, що розкрився, виберіть пункт Знака й у полі Основан 

на стиле виберіть Основной шрифт абзаца. Якщо передбачається й надалі 

створення аналогічних документів, створений стиль можна зберегти в 

шаблоні, встановивши прапорець Добавить в список экпресс-стилей. Після 

цього клацніть на кнопці Формат, в меню, яке відкрилось, виберіть пункт 

Шрифт і замініть поточний шрифт символьним набором Symbol. Надалі у 

разі необхідності для введення грецьких букв досить на панелі форматування 

вибрати стиль Грецький. 

Цей прийом специфічний для програми Microsoft Word. Далеко не всі 

текстові редактори і процесори дозволяють створювати знакові стилі – 
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більшість використовують тільки стилі абзацу, застосування яких змінює 

шрифт у всьому абзаці взагалі. 

Спосіб 4. Застосування «гарячих клавіш». Це найефективніший прийом. 

Немає більш швидкого способу введення нестандартних символів, чим 

введення за допомогою заздалегідь призначених клавіатурних комбінацій. 

Так, наприклад, ми можемо закріпити символ  за комбінацією клавіш 

Ctrl+ALT+P і використовувати її всюди, де в цьому виникає необхідність. 

Виконайте команду Вставка > Символ > Другие символы – відкриється 

діалогове вікно Символ. У списку Шрифт виберіть шрифт Symbol. У 

таблиці символів розшукайте і виберіть символ . Клацніть на кнопці 

Сочетание клавиш – відкриється діалогове вікно Настройка клавиатуры. 

Переконайтеся в тому, що текстовий курсор знаходиться у полі Новое 

сочетание клавиш (у таких випадках говорять, що фокус введення належить 

елементу керування Новое сочетание клавиш). Якщо це не так, перемістіть 

фокус введення в потрібне поле послідовними натисканнями клавіші Tab. 

Коли фокус введення знаходиться в потрібному полі, натисніть бажану 

комбінацію клавіш, наприклад Ctrl+Alt+P. Зверніть увагу на запис, що 

з'явився в полі, і клацніть на кнопці Назначить. Закрийте відкриті діалогові 

вікна і перевірте роботу даної комбінації. 

Зверніть увагу на те, що для того ж самого символу можна призначати кілька 

комбінацій клавіш. Якщо потрібно змінити призначення, в діалоговому вікні 

Настройка клавиатуры треба виділити призначену комбінацію і клацнути 

на кнопці Удалить.  

Спосіб 5. Використання засобу "автозамена". У методу «гарячих клавіш» є 

істотний недолік, пов'язаний з тим, що треба запам'ятовувати, якому символу 

яка комбінація відповідає. Якщо передбачається введення безлічі 
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нестандартних символів, зручно використовувати засіб автоматичної заміни 

символів при введенні. 

Виконайте команду Вставка > Символ > Другие символы – відкриється 

діалогове вікно Символ. У списку Шрифт виберіть шрифт Symbol. У 

таблиці символів розшукайте і виберіть символ . Клацніть на кнопці 

Автозамена – відкриється діалогове вікно Автозамена. У поле Заменить на 

введіть замінну комбінацію «.пі.». (Навіщо символи «пі» мають крапки з 

двох сторін, з'ясуйте самостійно, експериментуючи з введенням виразу 2R). 

Аналогічним чином можна організувати введення й інших символів: «.фи.», 

«.тау.», «.кси.» тощо. Як бачите, нічого не треба спеціально запам'ятовувати. 

У текстовому процесорі Microsoft Word, як і у багатьох інших додатках 

Windows, ту ж саму операцію можна виконати різними методами. У кожного 

методу є переваги й недоліки. Користувачі підбирають найбільш зручні для 

себе методи, вибір який залежить від обсягу і характеру роботи, що 

виконується, а також від періодичності її виконання.  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Чим відрізняється "швидке збереження" документа від звичайного? 

2. Навіщо потрібний список швидкого відкриття документів і як його 

настроїти? 

3. Що таке "режим заміни фрагмента тексту" і як виконується його 

настроювання? 

4. Як настроїти автоматичну зміну клавіатури? 

5. Що таке шаблон Обычный і для чого він використовується? 

6. У чому полягає спосіб "заміна шрифту" під час введення спеціальних 

символів? 

7. У чому полягає спосіб "класичний підхід" під час введення спеціальних 

символів? 
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8. У чому полягає спосіб "гарячі клавіші" під час введення спеціальних 

символів? 

9. У чому полягає спосіб "використання стилю" під час введення 

спеціальних символів? 

10. У чому полягає спосіб "автозамена" під час введення спеціальних 

символів? 

 

Заняття № 3.3. Вивчення використання шаблонів, майстрів та 

способи перегляду документів. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Створення і використання шаблонів. 

 Використання майстрів для створення документів. 

 Способи перегляду документів. 

Вправа № 1. Шаблони. 

Ви вже навчилися створювати найпростіші документи Word, настроювати 

робоче середовище тощо. Одним з ключових понять будь-якого текстового 

процесора є поняття шаблона, майстра, стилю. Зараз прийшов час 

познайомитися із шаблонами. На жаль, багато починаючих користувачів не 

усвідомлюють значення використовування шаблонів на практиці. Наявність 

шаблона  полегшує процес створення конкретного документа. Вміння 

використовувати шаблони є надзвичайно важливим для будь-якого 

користувача, особливо для юриста, економіста й фахівця будь-якого 

профілю.  

Що таке шаблони в Wоrd? Шаблони можна розглядати як звичайні 

документи Word, у яких крім тексту і списку стилів зберігається інформація 

про конфігурацію панелей інструментів, макроси (засоби автоматичного 
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виконання послідовності дій) і параметри, що визначають вид документа і 

поведінку програми Word. Шаблони дуже зручні, коли ряд документів 

потрібно оформити в однаковому стилі. Один раз настроївши шаблон, ви 

створюєте на його основі скільки завгодно аналогічних за формою (але не за 

змістом!) документів, що успадковують наявні в шаблоні текст й об'єкти, 

стилі й оформлення, макроси й параметри інтерфейсу Word. Крім цього, що 

дуже важливо, шаблон може містити різні засоби автоматизації підготовки 

документів (панелі інструментів, макроси, діалогові вікна і т.ін.). На всіх 

попередніх заняттях ми вже використовували стандартний шаблон Word, що 

відкривається автоматично як новий документ. До речі, коли ми змінюємо 

розміри полів документа у пункті меню Разметка страницы > Параметры 

страницы, а потім клацаємо по кнопці "По умолчанию", Word змінює 

параметри шаблона нового документа. Аналогічне відбувається якщо в меню 

Главная > Шрифт після настройки параметрів шрифту натиснути на "По 

умолчанию". Тепер давайте створимо свій власний шаблон. 

1. Запустіть Word. У вікні, що відкрилося для нового документа, у верхній 

частині сторінки наберіть в одному рядку Ваше прізвище, ім'я, по батькові. 

Потім у наступному рядку напишіть текст: студент Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. Вирівняйте все по центру й 

установіть шрифт Arial-16 для прізвища, імені і по батькові і шрифт 14 для 

нижчого рядка. У наступному рядку проведіть лінію за допомогою символу 

"підкреслення". Наприклад: 

студент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

__________________________________________________________________ 

Тут можна вводити текст ... 
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Крім цього настройте поля: ліве, верхнє і нижнє – 2 см, праве 1,5 см. Відстані 

від краю до колонтитула введіть по 1 см. 

2. Виконайте команду Файл > Сохранить как. Відкриється вікно діалогу 

Сохранение документа. 

3. У списку Тип файла, що розкрився, виберіть пункт Шаблон Word. 

4. Ви попадаєте в папку з назвою Шаблоны, де вже є інші шаблони для 

різних  додатків MS Office. (Там же, між іншим, знаходиться і файл 

normal.dot, що є шаблоном для створення будь-якого нового документа 

Word). Розширення .dot тут з'явилося від слова template – шаблон: doc 

змінено на dot.  

5. Клацніть на жовтій кнопці Создать папку. 

6. У вікні  Создание папки введіть текст: Шаблони Петренко.  

7. Клацніть на кнопці ОК. 

8. У полі Имя файла введіть ім'я Студент Петренко. 

9. Клацніть на кнопці Сохранить. 

10. Виберіть команду Файл > Закрыть, щоб закрити вікно шаблона. Тепер у 

вас є шаблон із заголовком Студент Петренко, збережений у спеціальній 

папці Шаблони Петренко. 

11. Тепер спробуйте створити на базі побудованого шаблона новий документ. 

Виберіть команду Файл > Создать. Перед вами з'явиться вікно Доступные 

шаблоны. 

12. У правій верхній частині цього вікна ви побачите вкладку з назвою 

Шаблони Петренко. Відкрийте цю папку і знайдіть у ній створений вами 

шаблон. Двічі клацніть на значку Студент Петренко. Відкриється вікно для 

створення нового документа на основі шаблона (але це вже не шаблон!), у 

якому відразу з'явиться все те, що ви набирали при створенні шаблона. Сам 
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шаблон, тобто його файл, не змінився! З цього файлу знято копію і відкрито 

як документ Word з певним ім'ям Документ …, який далі можна змінювати 

як завгодно. Тепер, користаючись новим шаблоном, ви можете швидко 

додавати такі написи в початок кожного документа, і усі вони будуть 

точними копіями заголовка, що зберігається в шаблоні.  

13. Наберіть під лінією такий текст:  

«Вивчення текстового процесора Word має велике значення в підготовці 

юриста, причому важливу роль при цьому виконують шаблони. Шаблон – це 

базове поняття Word. Однак на цьому можливості Word не закінчуються. 

Потрібно навчитися створювати ще багато чого: електронні форми й на їхній 

основі шаблони, потрібно вміти використовувати "майстри", таблиці, 

будувати діаграми і т.ін.». 

14. Збережіть даний документ з ім'ям "Документ на основі шаблона 

Петренко". 

Слід зазначити, що так званий Обычный документ, що створюється 

вибором значка Новый документ у вікні діалогу Файл  > Создать, 

насправді теж побудований на основі шаблона. Цей шаблон виконує важливу 

роль та записаний у файлі Normal.dot, що зберігається на твердому диску. 

Він визначає не тільки новий документ, але й конфігурацію Word, тобто вид 

і поведінку програми при її запуску. Якщо ви знайшли, що Word виглядає 

якось дивно чи працює невірно, спробуйте закрити програму і видалити файл 

Normal.dot одним з відомих вам способів. При наступному запуску програми 

Word цей шаблон Normal.dot  буде створено знову відповідно до 

стандартної конфігурації, яка закладена в Word розроблювачами програми. 

Після цього багато проблем у роботі редактора, як правило, зникають. 

 

Вправа № 2. Використання шаблонів для створення документа. 
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Створюючи документ за допомогою шаблону, ви маєте справу, так би 

мовити, з інтелектуальним шаблоном, що може змінювати свою 

конфігурацію відповідно до конкретних запитів користувача. Давайте 

детально ознайомимося з можливостями цих помічників на прикладі одного з 

них – майстра професійно оформленого резюме. 

1. Виберіть команду Файл > Создать. У вікні діалогу Доступные шаблоны 

розкрийте вкладку Образцы шаблонов. Там знаходяться шаблони різних 

резюме (Современное резюме, Стандартное резюме,  Формальное резюме 

та ін.).  Виберіть резюме того типу, яке Вам підходить. Якщо Ви не знаєте 

яке Вам підходить, вибирайте Стандартное резюме – великого гріха не буде. 

Коли Ви вибрали один із шаблонів резюме, в правій частині вікна 

відобразиться як буде виглядати Ваше резюме відповідно з вибраним 

шаблоном. Якщо Вас все влаштовує – жміть кнопку Создать. 

Відкривається сторінка Word с шаблоном резюме і її потрібно заповнювати.  

Ваше завдання – замість фрагментів тексту розташованого між  квадратними 

скобками ([ і ]) вписати особисті данні. Для цього ткніть мишкою усередину 

строки у квадратних скобках. Строка  повинна підсвітитися сірим кольором. 

Це означає, що Ви можете  вводити свої данні. Наприклад, якщо написано 

[Введите свой адрес], Вам потрібно  просто ткнути в цю надпись мишкою, а 

потім на клавіатурі набрати вул. Миру 35 кв. 11 (чи яка там у Вас адреса).  

Коли Ви таким чином заповните усі поля, збережіть це резюме в папці Word  

під ім'ям Резюме-Петренко (зрозуміло, замість прізвища Петренко наберіть 

своє прізвище). 

 

Вправа № 3. Режими перегляду документа. 

У Microsoft Word той же самий документ можна відображати в чотирьох 

перерахованих нижче режимах перегляду: 
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• Обычный режим – призначений для введення і форматування тексту, 

який відображається у вигляді безупинної вертикальної смуги. 

• Режим разметки – цей режим використовується найбільш часто, є 

найбільш зручним і дозволяє відразу бачити реальний вигляд документа з 

усіма розміщеними в ньому об'єктами (це можуть бути малюнки, таблиці, 

номери сторінок та інші елементи). 

• Режим структуры – використовується для установки й редагування 

ієрархічної структури розділів основного тексту, що дозволяє цілком 

сконцентрувати увагу тільки на змісті. 

• Режим Web-документа – призначений для перегляду Web-сторінок, 

яки створюються для розміщення у мережі. 

Режими перегляду найпростіше переключати за допомогою кнопок, 

розташованих у правому нижньому куті вікна документа на рядку стану. Під 

час створення документів треба пом’ятати про наявність різних режимів, 

завжди працюйте в тому з них, який краще відповідає вашим завданням.  

Створюючи або модифікуючи текстовий документ, ви найчастіше працюєте в 

звичайному режимі перегляду. При звичайному перегляді документ має 

необмежену довжину, хоча його ширина визначається розміром сторінки. 

Розбивку на сторінки показано горизонтальними пунктирними лініями. У 

цьому режимі на екрані не видно фігур, малюнків й інших графічних об'єктів. 

Рядок стану (Строка состояния) Word у будь-якому режимі перегляду 

виводить ту саму інформацію, що допомагає орієнтуватися у великих 

документах. У першому ліворуч полі рядка стану видно номер поточної 

сторінки і загальну кількість їх в документі,  далі кількість слів в документі, 

язик, що використовується зараз.  
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1. Відкрийте будь-який не дуже короткий документ і за допомогою команди 

Вид > Режим просмотра документа  ввімкніть Режим разметки командою 

Разметка страницы.  

2. Клацніть на кнопці Структура. У лівій частині вікна з'явиться панель, що 

демонструє ієрархічну структуру розділів документа. Зазначена кнопка 

виконує роль прапорця. Повторне натиснення неї сховає панель схеми. Таку 

панель можна відкрити й у будь-якому іншому режимі перегляду. Розділ 

характеризується наявністю заголовка, відзначеного спеціальним стилем. 

Клацніть у панелі схеми документа на одному з пунктів. Текст в основному 

вікні переміститься до відповідного розділу. Знову перейдіть у режим 

перегляду за командою Разметка страницы. 

3. Щоб прокрутити текст вручну, користайтеся кнопками і повзунком 

вертикальної смуги прокручування, розташованої в правій частині вікна. 

Смуга прокручування є й у панелі структури документа. 

4. Клацніть на найнижчій кнопці Следующая страница у вертикальній смузі 

прокручування (цій кнопці відповідає також комбінація клавіш Crtl+Page 

Down). Текст у вікні переміститься до початку наступної сторінки. Кнопка 

Предыдущая страница виконує зворотну процедуру, прокручуючи текст на 

одну сторінку нагору. 

5. Клацніть на кнопці Выбор объекта перехода, розташованій знизу 

вертикальної смуги прокручування між двома кнопками. Відкриється вікно зі 

значками. Ці значки дозволяють змінювати функції кнопок Следующая 

страница і Предыдущая страница. 

6. Спробуйте клацнути на значку Разделы кнопки Выбор объекта перехода. 

Тепер зазначені блакитні кнопки прокручуватимуть документ відповідно до 

попереднього і наступного розділу, а не сторінки. 
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7. У звичайному режимі у верхній частині вікна може бути розташована 

горизонтальна лінійка, що дозволяє контролювати горизонтальні відступи. 

Щоб показати чи сховати лінійку, виберіть команду Вид > Линейка. 

8. Ви, напевно, захочете настроїти масштаб відображення тексту за своїм 

смаком. Для цього клацніть на списку Масштаб вкладники Вид і виберіть 

придатний масштаб. Щоб ширина тексту дорівнювала ширині вікна, виберіть 

останній пункт По ширине текста. 

9. Виконайте команду Вид > Режим чтения. Вікно Word розгорнеться на 

весь екран комп'ютера. При цьому зникнуть меню, заголовок вікна, панелі 

інструментів, рядок стану і смуга прокручування. Буде видно тільки сам 

документ і кнопки Параметри просмотра і Закрыть (Вернуться в 

обычный режим). Такий повноекранний режим перегляду дозволяє цілком 

зосередитися на змісті документа. 

10. Щоб повернути зниклі елементи інтерфейсу, клацніть на кнопці Закрыть 

або на кнопку Esc на клавіатурі. 

Зазначимо, що в повноекранному режимі можна користатися всіма 

командами меню. Перемістіть покажчик “миші” впритул до верхнього краю 

екрана, і перед вами з'явиться спливаючий рядок меню Word. 

11. Двічі клацніть у любому із двох лівих полів рядка стану. Відкриється 

вікно переходу до об'єкта за назвою Найти и заменить. 

12. У списку Перейти виберіть тип об'єкта, який потрібно знайти, наприклад 

пункт Страница. 

13. У поле Введите номер страницы, назва якого варіюється залежно від 

обраного типу об'єкта, введіть номер сторінки, до якої потрібно перейти. Для 

переходу вперед чи назад на N сторінок щодо поточної уведіть відповідно +N 

чи -N, де N – ціле число. 

14. Клацніть на кнопці Перейти. Документ перейде до потрібного об'єкта. 
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Вправа № 4. Розмітка сторінки при створенні документа. 

Розмітка сторінок дозволяє бачити документ таким, який він буде 

роздрукований на принтері. Тут у вигляді білих прямокутників (якщо взяти 

малий масштаб, наприклад, 25% чи 10%) відображаються сторінки 

документа, на яких поряд з текстом видно абсолютно всі об'єкти. Якщо 

документ містить малюнки чи графіки, зручніше працювати саме в режимі 

Разметка страницы. 

Вікно режиму розмітки практично не відрізняється від вікна звичайного 

режиму. Але ввімкнувши відображення лінійки, ви крім горизонтальної 

лінійки побачите ще й вертикальну, котра дозволяє оцінювати положення 

об'єктів на сторінці за другою координатою. Прийоми переміщення 

документом теж збігаються в обох режимах, однак у списку Масштаб у 

режимі розмітки з'являються три додаткові пункти – По ширине страницы, 

Одна страница і Две страницы, назви яких не вимагають додаткових 

пояснень. 

Працюючи в режимі розмітки, не поспішайте розташовувати об'єкт і 

форматувати текст. Для початку слід настроїти розміри сторінки та її полів.  

1. Виберіть Разметка страницы > Параметры страницы. 

2. У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на вкладці Размер бумаги. 

3. У списку Размер бумаги оберіть той розмір листа, на якому повинний 

друкуватися документ. 

4. Щоб задати нестандартний розмір, виберіть пункт Другой і введіть 

ширину і висоту сторінки у поля Ширина і Высота. 
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5. За допомогою перемикача Ориентация діалогового вікна Поля 

параметрів сторінки виберіть книжкове чи альбомне розташування сторінки 

тексту. 

6. Після настроювання розмірів сторінки варто вказати розміри відступів і 

обрати варіант друку тексту на принтері. Для цього розкрийте вкладку Поля. 

За допомогою лічильників Верхнее, Нижнее, Левое і Правое введіть 

ширину полів сторінки. За допомогою вкладники Источник бумаги 

налаштуйте відстань від краю сторінки до верхнього і нижнього 

колонтитулів. 

7. У верхньому і нижньому полі сторінки розташовані верхній і нижній 

колонтитули, у яких розміщаються, наприклад, номера сторінок чи назви 

поточних розділів документа. 

Примітка. Якщо ви користуєтеся колонтитулами, не робіть верхнє і нижнє 

поля занадто вузькими.  

8. Якщо ви збираєтеся друкувати документ на обох сторонах аркушів, а лівий 

і правий відступи не рівні між собою, встановіть прапорець Зеркальные 

поля на вкладинці Поля. Це забезпечить правильне розміщення полів. 

9. Натисненням кнопки ОК закрийте вікно діалогу параметрів сторінки. 

10. У багатосторінковому документі, як правило, потрібно розміщення 

номерів сторінок. Word вміє нумерувати сторінки автоматично. Виберіть 

команду Вставка > Номер страницы. Відкриється вікно діалогу, де 

потрібно вибрати, яким чином номери сторінок розташовуватимуться (вгорі 

чи внизу сторінки) та формат номерів. Щоб номер був відсутній на першій 

сторінці документа у діалоговому вікні Формат номера страницы 

нумерацію сторінок почати с другої або третьої. 

11. Натисненнями кнопок OK закрийте всі вікна діалогу Word автоматично 

пронумерує сторінки документа. При редагуванні тексту ви зможете 
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викидати й вставляти фрагменти, а також переміщати цілі блоки сторінок. 

Word автоматично скорегує нумерацію і забезпечить правильну 

послідовність чисел. 

12. Щоб змінити шрифт номерів сторінок і додати в колонтитули іншу 

інформацію, виберіть команду Вставка > Колонтитулы, потім зупинитися 

на верхньому чи нижньому колонтитулу і у вікні, що з’являється, натиснути 

піктограму Изменить верхний/нижний колонтитул. Текст документа стане 

бляклим, а колонтитули будуть виділені пунктирними прямокутниками. Крім 

того, з'явиться панель інструментів Колонтитулы. За допомогою “миші” 

потрібно виділити номер сторінки і, як для звичайного тексту, змінити 

формат номера сторінки (Выбрать шрифт, размер і т.ін.). 

13. За допомогою вертикальної смуги прокручування знайдіть будь-який 

прямокутник з написом Верхний колонтитул. 

14. Введіть у ньому текст Це верхній колонтитул мого документа Тепер у 

верхньому полі кожної сторінки буде виведений такий напис. Тепер 

подивимося, які можливості пропонує панель інструментів Колонтитулы. 

15. Клацніть у прямокутнику Нижний колонтитул. 

16. У панелі Колонтитулы клацніть на кнопці Экспресс-блоки > автотекст. 

17. Виберіть Полное имя файла. 

Тепер ви не забудете, як називається файл, у якому зберігається джерело 

роздрукованого тексту. Ім'я цього файлу з'явиться в нижньому колонтитулі 

кожної сторінки. Якщо ви перейменуєте файл документа чи перемістите його 

в іншу папку, то при наступному відкритті документа в нижньому 

колонтитулі з'явиться вже нове ім'я файлу. Панель інструментів 

Колонтитулы дозволяє також вставляти в колонтитули дату і час останнього 

відновлення документа, дату друку документа, ім'я автора й іншу 

інформацію. 
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18. Щоб закрити режим перегляду колонтитулів, клацніть на кнопці Закрыть 

панелі інструментів Колонтитулы. 

Іноді, переглянувши документ у режимі розмітки сторінки, ви можете 

залишитися незадоволені тим, як Word розбив текст на сторінки. У цьому 

випадку вручну вставте в текст додаткові розриви сторінок. 

19. Помістіть курсор у те місце, де повинна починатися нова сторінка, і 

виберіть команду Вставка > Разрыв страницы. Текст продовжиться з нової 

сторінки. Аналогічний результат Ви можете отримати за допомогою команди 

Разметка страницы > Разрыв. У цьому випадку відкриється меню для видів 

діалогу. У ньому верхній перемикач з трьох положень дозволяє вибрати тип 

розриву сторінки та розділів.  

Режим електронного документа, що включається командою Вид > Веб-

документ, є як би комбінацією звичайного режиму і режиму розмітки 

сторінки. Електронний документ дозволяє бачити всі об'єкти, включаючи 

малюнки і графіки, переміщати їх документом і змінювати їхній розмір. Але 

в режимі електронного документа немає розбивки на сторінки і весь текст 

відображається у вигляді нескінченної вертикальної смуги. Тут немає і 

вертикальної лінійки. Оскільки передбачається, що електронний документ 

буде публікуватися на Web-вузлі, розроблювачі Word врахували, що Web-

сторінки можуть мати будь-яку довжину, а для їхнього перегляду у вікні 

оглядача Internet (наприклад у MS Internet Explorer) використовується 

вертикальна смуга прокручування. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що таке шаблон і чим він відрізняється від звичайного документа? 

2. З яким шаблоном ми маємо справу відразу ж при завантаженні текстового 

процесора Word? 



98 

 

3. Які параметри шаблона нового документа можна змінити стандартними 

засобами? 

4. Що таке повне ім’я файла? 

5. Що таке майстер? 

6. Чим майстри відрізняються від шаблонів? 

7. Для чого призначений режим  Разметка страницы? 

8. Як можна змінити режим перегляду? 

9. Як у текст вставити розрив сторінки? 

 

Заняття № 3.4, 3.5. Вивчення настроювання параметрів абзацу. 

Відступи та інтервали. Списки. Табуляція. Стовпчики. 

Використання стилів. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Настроювання параметрів абзацу. 

 Відступи та інтервали. 

 Списки. 

 Табуляція.  

 Колонки.  

 Використання стилів. 

 

Вправа № 1.  Відступи та інтервали 

Конфігурація абзацу характеризується відступами зверху і знизу, 

інтервалами ліворуч і праворуч, міжрядковим інтервалом, відступом першого 
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рядка, режимом вирівнювання тексту по ширині сторінки і деяких інших 

параметрів. Давайте вивчимо прийоми настроювання цих величин. 

1. Запустіть Word і в новий документ введіть текст першого абзацу, 

наведеного нижче в рамці. Зверніть увагу, що по досягненні правого краю 

сторінки текст автоматично переноситься на наступний рядок. 

Монітор – пристрій візуального представлення даних. Його основними 

споживчими параметрами є: розмір і крок маски екрана, максимальна частота 

регенерації зображення, клас захисту. 

Розмір монітора виміряється між протилежними кутами трубки кінескопа по 

діагоналі. Одиниця виміру – дюйм. Сьогодні найбільш універсальними є 

монітори розміром 15 і 17 дюймів, а для операцій з графікою бажано мати 

монітор розміром 19-21 дюймів.  

Щоб на екрані всі три промені сходилися строго в одну точку і зображення 

було чітким, перед люмінофором ставлять маску – панель з регулярно 

розташованими отворами чи щілинами. Чим менший крок між отворами 

(крок  маски), тим чіткіше і точніше буде зображення. Крок маски бажано 

мати не більш 0,23 мм. 

Частота регенерації зображення в графічному режимі (частота кадрів) 

повинна бути не менш 75 Гц. Норма – 85 Гц, комфортне значення – 100 Гц і 

більше.  

2. Закінчивши введення першого абзацу, натисніть клавішу Enter. Текстовий 

курсор переміститься на новий рядок, позначивши цим кінець поточного 

абзацу і підготувавши текстовий процесор для введення наступного. 

3. Введіть наступні абзаци. 

4. Натисненням кнопки Вид > Режим разметки переключіться в режим 

розмітки сторінок, що дозволяє бачити точне форматування тексту. 
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(Протягом усього заняття використовуйте саме цей режим перегляду 

документа.) 

5. Якщо на екрані немає вертикальної і горизонтальної лінійок, увімкніть їх 

командою Вид >Линейка.  

Примітка. Щоб завдати відстані від границь лівих і правих полів сторінки до 

абзаців деякого блоку тексту, потрібно настроїти відступи блоку. При зміні 

ширини полів сторінки розміри абзаців модифікуються таким чином, щоб 

відступи від країв полів залишалися незмінними. Для настроювання відступів 

блоку тексту необхідно спочатку виділити цей текст. Якщо потрібно 

модифікувати параметри тільки одного абзацу, досить просто помістити в 

нього курсор и виконати настройку всіх параметрів абзацу. 

6. Виділіть другий і третій абзаци. 

7. У лівій частині горизонтальної лінійки вгорі знайдіть трикутний маркер 

Отступ первой строки (де який маркер можна визначити, якщо "наїхати" на 

нього курсором мишки), вершина трикутника якого спрямована вниз, 

“захопіть” його “мишею” і перетягніть вправо на 3 см. Переміщенням цього 

маркера можна змінювати положення початку перших рядків виділених 

абзаців, не змінюючи відступи іншого тексту. Зазначте, що перший рядок 

може починатися як правіше (Отступ), так і лівіше (Выступ) від основного 

тексту. 

8. Перетягніть вправо на 1 см маркер Выступ, що має форму трикутника, 

вершина якого спрямована вгору. Зміниться лівий відступ тіла абзаців, але 

відступ перших рядків залишиться незмінним. 

9. У лівій частині горизонтальної лінійки є ще один маркер, що має форму 

прямокутника, – Отступ слева. Перетягнить його вправо на 1 см. Ви 

побачите, що переміщення цього маркера рівносильне синхронному 
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зрушенню маркерів Отступ первой строки і Выступ на однакову відстань, 

тобто приводить до зсуву лівого краю абзацу відносно поля сторінки. 

10. Клацніть у тексті другого абзацу, знявши виділення блоку тексту і 

помістивши курсор у тіло цього абзацу. 

11. Перетягніть вліво на 4 см маркер Отступ справа, розташований у правій 

частині горизонтальної лінійки. Він задає положення правого краю абзацу.  

12. Клацніть на кнопці Выровнять по центру команди Главная > Абзац.  

13. Виділіть третій абзац і клацніть на кнопці Выровнять текст по правому 

краю команди Главная > Абзац. 

14. Клацніть на четвертому абзаці, а потім на кнопці Выровнять по ширине. 

Тепер перші чотири абзаци тексту демонструють чотири режими 

вирівнювання тексту. 

15. Виділіть другий, третій і четвертий абзаци і виберіть команду Главная > 

Абзац. Вкладка Отступы и интервалы вікна діалогу, що відкрилося, 

дозволяє задавати відступи абзацу і режим вирівнювання, що ми 

налаштували за допомогою горизонтальної лінійки і кнопок панелі 

інструментів. Розділ Интервал дозволяє задати інтервал між рядками 

усередині абзацу і відстань між абзацами. 

16. Введіть у лічильник Перед число 6. 

17. У списку Междустрочный виберіть пункт Двойной. 

18. Клацніть на кнопці ОК. Інтервали в трьох виділених абзацах зміняться. 

Зверніть увагу, що область Образец вікна діалогу Абзац дозволяє бачити 

вплив введених величин на вигляд поточного абзацу ще до остаточного 

застосування обраних значень параметрів щодо тексту документа. 

19. Збережіть документ у папці Заняття 3-4 з ім'ям 3-4-1.docx, він буде 

необхідним у наступних вправах. Не закривайте цей файл. 
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Вправа № 2. Створення маркірованих і нумерованих списків 

Word дозволяє послідовно нумерувати абзаци або виділяти їх за допомогою 

різноманітних маркерів, розташованих ліворуч від перших рядків абзаців. 

Для вивчення маркірованих і нумерованих списків скористайтеся текстом 

документа, створеним у попередній вправі. 

1. Виділіть весь текст. 

2. Клацніть на кнопці Нумерация (вона знаходиться у розділі Абзац) панелі 

Главная. Абзаци будуть пронумеровані послідовними числами. 

3. Помістіть курсор у кінець другого абзацу і натисніть клавішу Enter. 

Новому абзацу автоматично буде привласнений номер 3, а номера наступних 

абзаців зміняться так, щоб збереглася безупинна послідовність чисел. 

4. Виділіть другий абзац, потім клацніть на кнопці Маркеры панелі 

Главная. Номер виділеного абзацу заміниться на маркер. Зверніть увагу, що 

при цьому інші абзаци знову будуть перенумеровані.  

5. Word пропонує користувачам різноманітні типи нумерації і маркерів. Щоб 

оформити фрагмент тексту за своїм смаком, виділіть його і виконайте 

команду Главная > Абзац. Вкладка Маркированный вікна діалогу, що 

відкрилося, дозволяє обрати для виділених абзаців форму. Для цього досить 

клацнути на прямокутнику з маркером нового типу, а потім на кнопці ОК. 

Вкладка Нумерованный того ж вікна діалогу дає можливість вказати тип 

нумерації. Ця вкладка практично ідентична попередній і вказує на родинну 

природу маркірованих і нумерованих списків. Щоб убрати маркери і 

нумерацію, виберіть у вікні діалогу прямокутник Нет. 

Вправа № 3. Розбивка тексту на колонки 
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У деяких випадках текст документа необхідно розмістити в кількох 

колонках. Щоб перетворити в таку форму готовий текст, виконайте наступні 

дії: 

1. Виділіть перший і другий абзаци і клацніть на кнопці Колонки панелі 

Разметка страницы. У картинці, що з'явилася, клацніть на третьому стовпці. 

Тепер текст перших абзаців буде розбитий на три колонки. Зверніть увагу, 

що за допомогою горизонтальної лінійки можна окремо настроїти відступи 

кожної колонки.  

2. Щоб змінити параметри отриманих колонок, перемістіть курсор у текст 

одного з них і виконайте команду Разметка страницы > Колонки > Другие 

колонки. У вікні діалогу, що відкрилося, можна вибрати одну з п'яти 

стандартних конфігурацій колонок, задати число колонок, їхню ширину і 

відстань між ними. 

Примітка. Колонки видно в документі тільки в режимі розмітки сторінки. В 

усіх інших режимах перегляду текст виводиться в одну колонку, хоча 

параметри колонок при цьому не скидаються і враховуються під час друку 

такого документа в будь-якому режимі перегляду. 

3. Збережіть змінений документ з ім'ям 3-4-2.docx. 

Вправа № 4. Табуляція 

У той час як поля і відступи визначають загальний вид документа й абзаців, 

табуляція (від слів таблиця, табулятор) допомагає розміщати текст всередині 

абзацу. Позиції табуляції – це риски на горизонтальній лінійці, за якими 

можна вирівнювати текст. У цій вправі за допомогою табуляції створюється 

невелика таблиця з двох рядків.  

1. Створіть новий документ Word. 
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2. Клацніть на горизонтальній сірій лінії під лінійкою під міткою 2 см. На 

лінійці з'явиться значок табуляції, схожий на букву L 

3. Клацніть на мітках 5, 8 і 11 см, щоб додати ще три позиції табуляції. 

4. Натисніть клавішу Tab і введіть цифру 1. Текстовий курсор перестрибне 

на поточному рядку вправо на позицію 2 см, де й з'явиться введена цифра. 

5. Надрукуйте цифри 2, 3 і 4, натискаючи перед введенням кожної з них 

клавішу Tab. 

6. Натисніть клавішу Enter і введіть ще чотири числа, випереджаючи кожне з 

них натисканням клавіші Tab. У документі з'являться два рядка чисел, 

вирівняних по розміщеним раніше позиціях табуляції, як показано на 

малюнку в контурі.  

                      1                             2                         3                        4 

                      367                         18                       544                    1313 

7. Виділіть два рядка з числами і перетягніть значок табуляції з мітки 8 см на 

мітку 7 см. Третій стовпець таблиці зміститься ліворуч за значком табуляції. 

Примітка. Натискання клавіші Tab завжди переміщає текстовий курсор до 

наступної з установлених позицій табуляції, а зрушення значка табуляції 

створює зсув тексту, прив'язаного до цієї позиції. Таким чином, можна 

будувати невеликі таблички і задавати в них стандартні відступи. Word 

пропонує кілька режимів вирівнювання тексту по позиції табуляції.  

Щоб вибрати потрібний варіант, клацайте на прямокутнику режиму табуляції 

лівої частини горизонтальної лінійки доти, доки не з'явиться потрібний 

значок. Після цього натисненням “миші” розмістіть позицію табуляції на 

потрібній оцінці горизонтальної лінійки.  
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Типи табуляції 

ЗНАЧОК ПРИЗНАЧЕННЯ РЕЖИМУ 

L Лівий край тексту вирівнюється по табуляції 

┘ Правий край тексту вирівнюється по табуляції 

 Центр тексту вирівнюється по табуляції 

 
Десяткова крапка числа вирівнюється по табуляції 

 Вертикальний відрізок у даній позиції 

 Безпосереднє розміщення відступу першого рядка 

 Безпосереднє розміщення лівого відступу тіла абзацу 

Примітка: Щоб видалити позицію табуляції, перетягніть її значок на поле 

режиму табуляції. 

8. Не скасовуючи виділення стовпців, виберіть команду Разметка страницы 

> Абзац > Табуляция. Відкриється вікно діалогу. 

9. У списку Позиции табуляции клацніть на останньому рядку. 

10. Клацніть на кнопці Удалить, щоб забрати позицію табуляції, 

розташовану в районі 11 см. 

11. У поле введення Позиции табуляции введіть число 12. 

12. Виберіть положення По правому краю перемикача Выравнивание. 

13. Виберіть положення 2 у перемикачі Заполнитель. 

14. Клацніть на кнопці Установить. 

15. Закрийте вікно натисненням кнопки ОК. 
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Тепер замість табуляції в районі 11 см з'явиться табуляція в позиції 12 см з 

вирівнюванням тексту по краю праворуч і з заповненням порожнього 

простору перед табуляцією крапками. 

 

Вправа № 5.  Використання стилів для форматування документа 

Стиль – це іменований опис формату абзацу або символів тексту. Замість 

того щоб вручну форматувати кожен абзац, можна задати стиль і настроїти 

для нього необхідні параметри. Потім таким стилем можна оформити будь-

який блок тексту, у результаті чого параметри стилю будуть перенесені на 

конкретний фрагмент документа. 

Стилі бувають двох типів: 

• абзацний – задає оформлення цілого абзацу; 

• символьний – задає шрифт, накреслення й оформлення фрагмента тексту 

абзацу.  

У будь-якому символі тексту завжди знаходяться два стилі: абзацний і 

символьний.  

За замовчуванням Word привласнює тексту абзацний стиль Normal 

(Обычный) і символьний стиль Основной шрифт. Усі прийоми 

форматування тексту, розглянуті вище на цьому занятті, не впливали на його 

стиль. Зараз давайте сформуємо два нових стилі. 

1. Створіть новий документ. Виберіть команду Главная > Стиль. 

Відкриється вікно діалогу Стиль. 

2. У списку Стили цього вікна перераховано набір доступних стилів. 

Клацніть на кожному з них. У розділі Абзац з'явиться зразок абзацу, 

оформленого обраним стилем, у розділі Символы – зразок форматування 

символів, а в розділі Описание – опис стилю.  
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3. Клацніть на кнопці Создать стиль, відкриється вікно діалогу Создание 

стиля. 

4. У списку Стиль, що розкрився, залишіть варіант Абзац, тому що зараз нам 

потрібен стиль для оформлення абзацу. 

5. У поле Имя введіть назву Красивый абзац. 

6. У списку Основан на стиле виберіть пункт Обычный. У результаті всі 

параметри нового стилю відповідатимуть однойменним параметрам стилю 

Обычный, які ми згодом дещо змінимо. 

7. Виконайте команди Главная > Абзац. Відкриється стандартне вікно 

форматування абзацу, за допомогою якого в даній ситуації задаються 

параметри шрифту стилю, що створюється. 

8. Виберіть режим вирівнювання По ширине, введіть для відступів абзацу 

ліворуч і праворуч значення 1 см, для відступу першого рядка – 2 см й 

інтервали перед абзацом – 6 пунктів. Потім клацніть два рази на кнопках ОК. 

Новий стиль з'явиться в списку вікна діалогу Стиль. 

9. Знову клацніть на кнопці Создать стиль. 

10. У списку Стиль вікна діалогу Создание стиля, що з'явилося, виберіть 

пункт Знака, щоб визначити новий символьний стиль. 

11. У поле Имя введіть назву Большой текст. 

12. У списку Основан на стиле виберіть пункт Основной шрифт. 

13. Клацніть на кнопці Главная і виберіть Шрифт. 

14. У вікні діалогу, що відкрилося, виберіть шрифт Arial Cyr, розмір 20 

пунктів, накреслення Полужирный курсив. 

15. Два рази клацніть на кнопках ОК, а потім клацніть на кнопці Закрыть. 

Тепер документ містить описи двох нових стилів, за допомогою яких можна 

форматувати абзаци і фрагменти тексту. 
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16. Відкрийте документ, створений у першій вправі, і виділіть перші три 

абзаци. 

17. У списку Стиль панелі інструментів Главная, який розкрився, виберіть 

новий стиль Красивый абзац. Три виділених абзаци виявляться 

оформленими відповідно до щойно створеного абзацного стилю. 

18. Виділіть кілька слів у першому абзаці і виберіть у тому ж списку Стиль 

пункт Большой текст. Виділені слова зміняться відповідно до нового 

символьного стилю. 

19. Повторіть цю операцію, виділяючи слова другого, третього і четвертого 

абзаців. 

Оформлення тексту за допомогою стилів має ряд переваг: 

 Стиль здатний зберігати складний варіант форматування, який можна 

швидко призначити будь-якому абзацу чи фрагменту. 

 Стиль можна помістити в шаблон, і його успадкують всі документи, 

створені на основі цього шаблона. 

 Змінивши стиль, ви моментально зміните вид усіх фрагментів 

документа, оформлених відповідно до цього стилю. 

 Модифікувавши стиль у шаблоні, Ви відразу ж зміните вид усіх 

фрагментів тексту, відформатованих цим стилем у всіх документах, 

заснованих на скоректованому шаблоні. 

20. Щоб відчути всю міць шаблонів у дії, знову виберіть команду Главная > 

Стиль, у списку Стили виділіть пункт Красивый абзац і клацніть на кнопці 

Изменить стили. 

21.У вікні діалогу Замена стиля клацніть на кнопці Интервал между 

абзацами, а потім виберіть у списку, що розкрився, пункт Выбрать 

пользовательский інтервал для абзаца. 
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22. У вікні діалогу Управление стилями на вкладинці По умолчанию 

збільшите відступи абзацу ліворуч і праворуч до 2 см. Два рази клацніть на 

кнопках ОК, а потім клацніть на кнопці Закрыть. 

Зверніть увагу, що збільшилися відступи трьох перших абзаців, яким був 

призначений стиль Красивый абзац. Аналогічним способом можна швидко 

скорегувати, наприклад, розмір шрифту фрагментів, виділених стилем 

Большой текст.  

Висновок. Підготувавши спеціальні стилі для визначених елементів тексту, 

ви зможете настроїти формат усіх підписів за допомогою простого 

корегування відповідного стилю. За допомогою стилів можна виконувати 

будь-яке форматування тексту. При відсутності достатнього досвіду такий 

підхід потребує додаткових витрат часу, але освоївши змінювання 

оформлення документів маніпуляціями зі стилями, ви зможете у своїй роботі 

заощаджувати багато часу.  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Чим характеризується конфігурація абзацу? 

2. Як установити відступ першого рядка абзацу? 

3. Як установити відступ всього абзацу? 

4. Перелічіть способи вирівнювання абзаців. 

5. Як установити міжрядковий інтервал у тексті? 

6. Що таке маркірований список? 

7. Що таке нумерований список? 

8. Які існують основні типи стилів? 

9. Як створити новий стиль абзацу? 

10. Як створити новий стиль для символів? 
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11. Перелічіть переваги використання стилів. 

12. Перелічіть всі режими вирівнювання тексту по позиції табуляції. 

13. Як видалити позиції табуляції? 

14. Дайте визначення стилю. 

 

Заняття № 3.6, 3.7. Вивчення методів створення і редагування 

таблиць та побудова діаграм. 

Питання для вивчення: 

 Вставка таблиці в документ. 

 Зміна розмірів клітинок. 

 Об'єднання і поділ клітинок. 

 Форматування таблиці. 

 Створення таблиці з текстового файлу. 

 Створення і редагування діаграм. 

Таблиці використовуються для представлення найрізноманітнішої числової 

і текстової інформації, схильної до упорядкування за одним чи кількома 

критеріями. Word має великий набір інструментів для побудови і 

форматування таблиць, що дозволяє будувати дуже складні таблиці з будь-

яким оформленням. У Word для роботи з таблицями відведений цілий пункт 

головного меню.  

Вправа № 1. Вставка таблиці в документ 

У приложені Microsoft Word існують три способи вставки таблиці: 

 Вибір із колекції шаблонів раніше відформатованих таблиць. 

 За допомогою меню Таблица вказав число строк і стовбців. 

 З використанням діалогового вікна Вставка таблицы. 
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1. Щоб вставити в документ таблицю із колекції шаблонів раніше 

відформатованих таблиць, треба  скористуватися шаблонами таблиць. 

Для цього клацніть в документі на місце, де необхідно вставити нову 

таблицю. 

2. На вкладинці Вставка у групі  Таблицы  нажміть кнопку Таблица,  

виділіть пункт Экспресс-таблицы і виберіть  необхідний шаблон. 

 

3. Замініть данні шаблону своїми даними. 

Щоб використати меню Таблица, клацніть в документі на місце, де 

необхідно вставити нову таблицю. 

4. На вкладинці Вставка у групі  Таблицы  нажміть кнопку Таблица,  а 

потім в області Вставить таблицу за допомогою «миші»  виберіть 

необхідну кількість строк і стовпців: клацніть на четвертій клітинці третього 

рядка. У результаті виконаних дій у документ буде вставлена порожня 

таблиця розміром 3х4. 

5. Розмір таблиці можна задати і інакше. На вкладинці Вставка у групі 

Таблицы  нажміть кнопку Таблица,  а потім – Вставить таблицу. 

6. В області Размер таблицы діалогового вікна вкажіть кількість строк і 

стовпців. 

7. В області вікна Автоподбор ширины столбцов діалогового вікна 

вибіріть параметри підстроювання розміру таблиці. 

8. Складну таблицю можна намалювати. Клацніть в документі на місце, де 

необхідно вставити нову таблицю. На вкладинці Вставка у групі Таблицы 
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нажміть кнопку Таблица, а потім виберіть пункт Нарисовать таблицу. 

Покажчик «миші» прийме вигляд олівця. 

9. Щоб визначити зовнішні границі таблицівнешние границы таблицы, 

потрібно намалювати прямокутник. Потім усередені цього прямокутника 

треба намалювати лінії стовбців і строк.  

10. Щоб стерти лінію або блок ліній, на вкладинці Конструктор 

контекстных инструментов Работа с таблицами в групі Рисование 

границ нажмите кнопку Ластик.  

11. Клацніть лінію, яку треба видалити. Для видалення таблиці цілком 

потрібно на вкладинці Макет контекстных инструментов Работа с 

таблицами в групі Строки и столбцы  натиснути кнопку Удалить > 

Удалить таблицу.  

12.  Намалював таблицу, клацніть одну із її комірок, щоб почати ввод 

тексту або вставити зображення. 

13.  З урахуванням отриманих знань спробуйте створити наступну таблицю. 

Зведення про договори 

Тип договору  Січень Лютий Березень 

Видавничий 15 20 25 

Торговий 18 36 11 

На випуск рекламної  

продукції 
36 35 37 

 

Примітка. При кожному наступному натисканні клавіші Tab курсор 

переміщатиметься послідовно по всіх клітинках таблиці, дозволяючи 

вводити потрібні дані. Для переходу до попередньої клітинки натискайте 

клавіші Shift+Таb. Для переміщення по клітинках таблиці можна також 
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користатися клавішами зі стрілками або просто клацнути “мишею” на 

потрібній клітинці. 

14. Після введення числа в останню клітинку третього рядка знов натисніть 

клавішу Таb. Таблиця автоматично збільшиться на один рядок, і ви зможете 

заповнити ще чотири клітинки. Таким чином, немає необхідності 

заздалегідь розраховувати точне число рядків таблиці. В міру введення 

даних Word додасть стільки рядків, скільки буде потрібно. 

Примітки: Текст клітинок таблиці можна форматувати так само, як і будь-

який інший текст документа Word. Єдина відмінність полягає в тому, що 

вирівнювання тексту виконується не щодо полів сторінки, а щодо границь 

кожної клітинки. Настроюючи вид клітинок, можна виділяти конкретні 

клітинки, групи рядків чи стовпців і всю таблицю цілком. Призначені 

режими форматування і вирівнювання тексту впливатимуть тільки на 

виділені клітинки. 

15. Клацніть мишею ліворуч від першої клітинки верхнього рядка. Буде 

виділений увесь верхній рядок таблиці. 

16. Клацніть на кнопці Выровнять по центру на вкладинці Макет 

контекстных инструментов Работа с таблицами в групі Выравнивание, 

щоб відцентрувати вміст клітинок. Потім натисканням клавіш Ctrl + B 

призначте тексту виділеного рядка напівжирне форматування шрифту. Це 

можна зробити простіше, клацнувши по відповідній кнопці панелі Главная. 

17. Помістіть покажчик “миші” в першу клітинку другого рядка трохи 

правіше лівої межі клітинки, щоб значок покажчика прийняв форму стрілки 

чорного кольору с нахилом, і протягніть “мишу” вниз, виділивши цим 

прийомом перші клітинки рядків із другого по четвертий. 

18. Натисканням клавіш Сtrl + I призначте виділеним клітинкам курсивне 

накреслення. 
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19. У будь-який момент можна змінити конфігурацію таблиці, додаючи до 

неї рядки і стовпці. Клацніть у другому стовпці таблиці і виберіть команду 

Работа с таблицами > Макет > Столбцы и строки > Вставить справа. 

Примітка. Щоб видалити рядок, стовпець чи групу клітинок, виділіть 

клітинки, що видаляються, і виберіть відповідну команду Работа с 

таблицами > Макет >Столбцы и строки > Удалить > ... . Натискання 

клавіші Delete не видаляє виділені клітинки, а лише стирає їхній вміст. 

20. Клацніть у верхній клітинці нового стовпця і введіть слово Квітень. 

Натисніть клавішу Стрелка вниз і введіть число в другу клітинку нового 

стовпця. Аналогічним способом заповніть всі порожні клітинки. 

21. Натисненням “миші” на верхній границі першої клітинки третього 

стовпця виділіть весь третій стовпець. 

22. Помістіть покажчик у клітинку зі словом Лютий і натисніть ліву кнопку 

“миші”. 

23. Перетягніть “мишу” правіше першої клітинки четвертого стовпця і 

відпустите ліву кнопку. Третій стовпець переміститься в кінець таблиці. 

Примітка. Є ще один цікавий спосіб додавання і видалення клітинок. Їх 

можна просто намалювати. Це дуже швидка і зручна методика побудови 

таблиць, однак вона вимагає певних навичок і вміння точно маніпулювати 

“мишею”. 

24. Спробуйте «домалювати» одну широку клітинку у верхній частині 

таблиці. Для цього виберіть команду Работа с таблицами > Конструктор > 

Нарисовать таблицу. Word автоматично переключить документ у режим 

розмітки сторінок, тому що тільки цей режим дозволяє оцінювати реальні 

розміри зображуваних елементів документа. 21. Помістіть покажчик 

(“олівець”) у верхній лівий кут таблиці і натисніть ліву кнопку “миші”. 
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25. Протягніть “мишу” вправо до правої границі таблиці і трохи нагору, щоб 

з'явилася ще одна широка клітинка над верхньою границею існуючої 

таблиці.  

26. Введіть у нову клітинку текст «План роботи компанії на 2004 рік». 

Таким чином ми одержали таблицю, що не є складною з погляду 

досвідченого користувача.  

Вправа № 2.  Зміна розміру клітинок 

Таблицю, побудовану в попередній вправі, хотілося б зробити дещо вужче. 

Крім того, слід розширити перший стовпець, щоб слова На випуск 

рекламної продукції виводилися одним рядком, а також для кращого 

сприйняття таблиці дещо збільшити висоту всіх рядків. 

1. Якщо режим відображення лінійок документа відключений, виберіть 

команду Вид > Линейка. Зверніть увагу, що коли курсор знаходиться в 

межах таблиці, на вертикальній та горизонтальній лінійках з'являються 

спеціальні маркери, що дозволяють змінювати висоту і ширину клітинок. 

Крім того, на горизонтальній лінійці присутні маркери регулювання 

відступів тексту поточної клітинки або виділеного стовпця від меж 

клітинок. Самостійно посувайте ці маркери і вивчіть їхній вплив на вигляд 

таблиці. 

2. Перетягніть маркер межі між першим і другим рядками таблиці вниз на 

1 см. 

3. Клацніть на верхній клітинці таблиці. 

4. На панелі інструментів Робота с таблицями групи Выравнивание на 

виберіть кнопку Выровнять по центру. 

5. Щоб збільшити шрифт заголовної клітинки, виберіть у списку Главная> 

Шрифт> Размер число 18. 
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6. Перемістіть покажчик на вертикальну лінію межі між першим і другим 

стовпцем, щоб значок прийняв форму двоспрямованої стрілки, і натисніть 

ліву кнопку “миші”. 

7. Перетягніть межу вправо на таку відстань, щоб текст всіх клітинок 

першого стовпця розмістився в один рядок. 

Ми настроїли ширину першого стовпця, але вийшло так, що другий 

стовпець виявився занадто вузьким. Давайте вирівняємо ширину трьох 

правих стовпців таблиці. 

8. Натисніть ліву кнопку “миші” в клітинці Січень і протягніть покажчик до 

правої нижньої клітинки таблиці. Виявляться виділеними чотири правих 

стовпці. 

9. Клацніть на кнопці Работа с таблицами > Макет > Размер ячейки > 

Выровнять ширину столбцов. Ширина виділених стовпців стане 

однаковою. 

Вправа № 3. Розбивка й об'єднання клітинок 

Побудована таблиця досить проста. У реальному житті часто виникає 

потреба сформувати таблицю з підзаголовками, що поєднують серію рядків 

чи стовпців. Щоб навчитися поєднувати клітинки, виконайте такі кроки: 

1. Клацніть в клітинці з текстом Квітень. 

2. У контекстному меню Работа с таблицами > Макет > Строки и 

столбцы  виберіть пункт Вставить сверху.  

3. У новому рядку виділіть три праві клітинки. 

4. У контекстному меню Работа с таблицами > Макет >Объединение 

виберіть пункт Объеденить ячейки, що перетворіть три виділені клітинки в 

одну. 

5. Введіть текст По місяцях. 
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6. Виділіть клітинку з текстом Тип договору й клітинку над нею. 

Натисненням кнопки Объеденить ячейки об'єднайте їх. 

7. Натисненням значку Выровнять по центру у палітри кнопок   

Выравнивание об'єктів підрівняйте напис у великій клітинці, що 

утворилася. Тепер заголовки рядків і стовпців виглядають привабливіше. 

Примітка. Іноді таблиці виявляються досить високими і не розміщуються 

на одній сторінці. Щоб заголовки стовпців дублювалися у разі переносу 

частини таблиці на наступну сторінку, виділіть перші кілька рядків таблиці, 

що повинні повторюватися на кожній сторінці, і виберіть команду Работа с 

таблицами > Макет > Данные > Повторить строки заголовка. Для 

відключення цього режиму повторно виберіть ту ж саму команду. 

8. Клітинки можна не тільки поєднувати, але й розділяти. Виділіть три 

нижні клітинки стовпця Квітень і клацніть у меню Работа с таблицами > 

Макет > Объединение на пункті Разделить ячейки. Відкриється діалогове 

вікно Разбиение ячеек. 

9. Уберіть прапорець Объединить перед разбиением. Інші параметри 

залишіть без зміни. Це змусить Word розділити кожну з трьох клітинок 

навпіл. 

10. Клацніть на кнопці ОК і введіть у нові клітинки довільні числа.  

 

Вправа № 4. Форматування таблиці 

Давайте трохи прикрасимо таблицю, змінивши лінії клітинок. 

1. Клацніть у верхній клітинці таблиці, створеної в попередніх вправах. 

2. Виберіть у списку діалогового вікна Границы и заливка, що 

відкривається при виконанні послідовних дій Работа с таблицами > 

Конструктор > Рисование границ,  у розділі Тип линии подвійну лінію. 
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3. Клацніть у тій же панелі інструментів на стрільці праворуч від кнопки 

настроювання границь. Палітра, яка розкрилася, показує, що активна 

клітинка не має границь, створених подвійною лінією. 

4. Натисненням кнопки Нижняя граница замініть нижню одинарну 

границю клітинки на подвійну. 

5. Виділіть всю таблицю, у списку Тип линии виберіть одинарну лінію. 

6. У списку Ширина линии виберіть товщину 3 пункти. 

7. У  діалогового вікні  Границы и заливка натисненням відповідної 

кнопки палітри настроювання границь окресліть таблицю жирною лінією. 

Ручним настроюванням клітинок можна створити будь-яке складне 

оформлення таблиці. Але, як правило, користувачів влаштовує один зі 

стандартних стилів, пропонованих інструментом автоформату таблиць. 

8. Клацніть «мишею» у межах таблиці і виберіть команду Работа с 

таблицами > Конструктор > Стили таблицы. Виберіть який Вам 

подобається. Окремо можна скористуватися форматами, які видаються при 

виконанні команд Вставка > Таблица > Экспресс-таблицы.  

Збережіть отриманий документ з ім'ям Відомості про договори. 

 

Вправа № 5. Створення таблиці з текстового файлу і побудова діаграми 

на базі таблиці 

Якщо раніше ви не користалися таблицями Word, дуже ймовірно, що якась 

частина ваших даних зберігається в звичайному текстовому файлі. Тепер, 

відчувши всю силу програми, ви вирішили перенести їх у красиво оформлену 

таблицю, а заодно побудувати діаграму. Як швидше вирішити цю задачу? 
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1. Запустіть будь-яким способом програму Блокнот (наприклад, Пуск > Все 

программы > Стандартные > Блокнот). 

2. Натисніть клавішу Tab і введіть слово Січень.  

3. Знову натисніть Tab і введіть Лютий. 

4. Виконайте введення слів і чисел відповідно до малюнка, відокремлюючи їх 

один від одного символом табуляції. (Нехай вас не бентежить, якщо при 

цьому вийде не дуже рівне розташування тексту та чисел по стовпцях.) 

5. Виберіть команду Файл > Сохранить как і запишіть файл у папку Мои 

документы під ім'ям Table (цей файл автоматично одержить розширення 

txt). 

6. Закрийте вікно Блокнота. Тепер у вас є приклад звичайного текстового 

файлу Table.txt з невеликою таблицею (яку, власне, таблицею можна назвати 

умовно). Давайте імпортуємо створену таблицю в Word і проілюструємо 

наявні числові дані діаграмою.  

7. У програмі Word клацніть на кнопці Открыть панелі Файл. У списку 

Тип файла діалогового вікна відкриття файлу виберіть пункт Все файлы, 

знайдіть щойно створений файл Table.txt і відкрийте його. Таблиця з'явиться 

у вікні Word. Вона може виявитися трохи нерівною, але це не має значення. 

Головне те, що стовпці таблиці розділені символами табуляції. 

8. Знаходячись у цьому ж вікні, виділіть весь документ. Потім виберіть 

команду Вставка > Таблица > Преобразовать в таблицу. 

9. Перевірте, щоб параметри вікна діалогу Преобразовать в таблицу в 

області Разделитель були включені в положення знак табуляции (або точка 
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с запятой, коли вона використовувалася замість символів табуляції при 

підготовці тексту).  

10. Потім два рази клацніть на кнопці ОК і Ви отримаєте таблицю в 

текстовому редакторі Word.  

Зрозуміло, цю таблицю можна було відразу створити безпосередньо в 

редакторі Word. Існує можливість виконати й зворотну операцію, тобто 

таблицю перетворити в текст. Цю операцію часто роблять, коли приходиться 

копіювати Web-сторінки в Word, а потім перетворювати в нормальний вид. 

 

ПОБУДОВА ДІАГРАМ 

На основі наявної таблиці можна побудувати діаграму. Microsoft Office 

дозволяє створювати діаграми двома способами:  

 за допомогою майстра діаграм Excel;  

 за допомогою модуля Microsoft Graph, що доступний у різних додатках 

MS Office.  

Зараз скористаємося другим варіантом. 

11. Клацніть у будь-якій клітинці отриманої таблиці і виберіть команду 

Работа с таблицами > Макет > Выделить > Выделить таблицу. Можна 

спробувати це зробити за допомогою команди Главная > Выделить > 

Выделить все. 

12. Виберіть команду Вставка > Иллюстрации > Диаграмма та виберіть 

тип діаграми (наприклад, Гистограмма). Нажміть кнопку ОК. 

У результаті на екрані з’явиться два вікна: вікно Word 2010 і вікно 

віртуальної книги Excel 2010. В таблиці Excel 2010 розміщуються якісь данні 

і відповідно цим даним у Word 2010 створена діаграма. Тобто Ви отримали 

діаграму, але вона ніяким чином не пов’язана з нашою таблицею. На 
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наступному етапі нам потрібно перенести данні нашої таблиці у книгу Excel 

2010. 

 13. Внести данні із своєї таблиці в книгу Excel 2010 можна двома способами: 

 скопіювати таблицю із Word 2010 в Excel 2010; 

 встановіть курсор в комірку А1 таблиці Excel 2010, введіть свої данні, у 

разі потреби видаліть лишні стовбці.   

Ви побачите, що після заповнення таблиці в Excel 2010, діаграма в Word 

2010 автоматично зміниться. 

В принципі можно и не робити таблицю в Word 2010, а зразу же створити 

діаграму. Для цього треба виконати Вставка > Диаграмма та вибрати тип 

діаграми, і коли з’явиться лист віртуальної книги Excel 2010 внести в 

таблицю  необхідні данні. 

Клацніть у порожній області документа Word, нижче таблиці Word 

розміститься діаграма, що представляє дані цієї таблиці в графічній формі. 

 

Вправа № 6. Форматування діаграм і графіків 

Малоймовірно, що вас влаштує діаграма, що генерується за замовчуванням. 

Модуль Microsoft Graph надає найширші можливості форматування. Ви 

можете обирати тип діаграми, змінювати колір рядів даних, додавати 

заголовки, переміщати легенду, набудовувати осі шкали і мітки розподілів, 

додавати підписи даних і змінювати безліч додаткових параметрів, що 
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впливають на спосіб представлення даних. У цій вправі на прикладі діаграми, 

побудованої на базі таблиці Word, будуть розглянуті лише деякі з доступних 

прийомів форматування. Способи форматування діаграм Microsoft Graph 

схожі на прийоми оформлення діаграм Excel. 

1. Щоб модифікувати діаграму, потрібно знову відкрити модуль Microsoft 

Graph. Для цього двічі клацніть на діаграмі. 

2. На екрані з’явиться вкладинка контексного меню Работа с диаграммами 

(Конструктор, Макет, Формат). Остання команда використовується для 

налаштування малюнків. 

3. У панелі інструментів Работа с диаграммами > Конструктор > Стили 

диаграмм розкрийте палітру кнопки типу діаграми і виберіть придатний тип,  

або створіть свій власний тип діаграми. 

4. Легенда діаграми може бути розташована незручно для Вас, давайте 

перемістимо її в інше місце. Для цього виконайте команди Работа с 

диаграммами > Макет > Подписи > Легенда, виберіть місце розташування 

легенди та з допомогою команди Дополнительные параметры легенды  

визначтесь з коліром надписів, заливання та т.ін. Потім клацніть на кнопці 

ОК. 

5. За допомогою команди Работа с диаграммами > Макет > Подписи > … 

Ви можете надати назву діаграми (Название диаграммы), назву вісей 

(Название осей), підписи даних (Подписи данных)  та визначити окремі 

параметри: колір, заливання і т.ін.  

Тепер прикрасимо підписи осей, змінимо сітку, на фоні якої виводиться 

графік, і збільшимо маркери даних, щоб вони були краще видні. 

6. За допомогою команди Работа с диаграммами > Макет > Оси > … Ви 

можете визначитися з параметрами вісей (Оси) та сітки (Сетка). 



123 

 

7. За допомогою команди Работа с диаграммами > Макет > Фон > … Ви 

можете визначитися з параметрами стінки та підстави діаграми (Стенка 

диаграммы, Основание диаграммы). 

8. Збережіть створений документ, він буде ще використаний в контрольній 

вправі. 

Контрольна вправа й питання. 

1. Відкрийте файл, створений у вправі 2. 

2. Додайте в кінець таблиці ще один стовпець і заповніть його клітинки. 

Як обновити діаграму, щоб у ній з'явилися дані доданого стовпця? 

3. Залийте фон першого рядка і першого стовпця таблиці жовтим кольором. 

4. Відсортуйте рядки таблиці за зростанням чисел у стовпці Лютий. 

Як автоматично розсортувати табличні дані? 

7. Двічі клацніть на діаграмі для запуску Microsoft Graph. 

8. Двічі клацніть на підписах горизонтальної осі й у вікні, що відкрилося, 

змініть орієнтування підписів, щоб їхній текст виводився вертикально. 

Додайте заголовки діаграми й осей. Де призначаються заголовки елементів 

діаграми? 

7. В області легенди виділіть маркер ряду даних Труби, двічі клацніть на 

ньому й у вікні діалогу, що відкрилося, змініть колір маркера на чорний. 

Повторіть цю операцію для всіх рядів даних. 

 

Заняття № 3.8. Вивчення методів створення шаблонів типових 

документів з використанням полів форм 

Створення електронних форм  для юридичних документів.  



124 

 

У сучасному діловодстві спостерігається тенденція до стандартизації 

документів. Велику частину документообігу складають форми, тобто типові 

документи, у яких змінюються тільки окремі поля, а основна частина 

залишається незмінною. Текстовий редактор Word 2010 підтримує роботу з 

трьома видами форм: 

 друковані форми, що заповнюються і використовуються за 

допомогою текстового процесора і в остаточному підсумку мають на увазі 

створення твердої копії форми, тобто її друк; 

 форми Web, тобто інтерактивні форми, що заповнюються і 

використовуються за допомогою технологій Інтернет; 

 поштові форми, що заповнюються й використовуються за допомогою 

електронної пошти. 

Ми обмежимося найбільш традиційним першим типом. Як приклад візьмемо 

типовий договір. Взагалі, для підготовки за допомогою комп'ютера 

друкованих форм використовуються три основних способи: 

 можна використовувати звичайний документ, що являє собою вже 

заповнену форму, як зразок для нової форми. Відповідні частини зразка 

заміняються новою інформацією, в результаті чого виходить новий 

екземпляр, який і друкується; 

 можна заздалегідь віддрукувати типографським способом бланки 

форми, а потім заповнювати їх “від руки” чи вводити інформацію в 

заготовлені порожні поля бланка; 

 можна підготувати особливий документ, що дозволяє тільки вводити 

інформацію і є захищеним від інших змін. 

Перший спосіб не вимагає ніяких спеціальних засобів, але незручний і 

загрожує помилками. Другий спосіб був (і, на жаль, ще є) характерним для 
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ручного діловодства. Нині друковані бланки стрімко зникають з побуту 

сучасного офісу, за винятком тих випадків, коли порожній бланк сам по собі 

є документом суворої звітності. Втім, засоби Word дозволяють трактувати 

другий випадок як окремий випадок третього. Третій спосіб, заснований на 

використанні документів особливого типу, і буде предметом розгляду в 

цьому параграфі. 

 

Вправа № 1. Створення електронної форми договору 

Припустимо, що є певний зразок незаповненого типового договору, який ми 

хочемо перетворити в інтерактивну форму.  

1. Створимо новий текстовий документ, що є зразком договору (дуже 

спрощеного). Наберіть текст договору, наведений нижче. У цьому договорі 

поля для заповнення відзначені двома символами "підкреслювання", що 

вводяться за допомогою комбінації клавіш: Shift + "Знак мінус". У нашому 

прикладі таких точок буде сім. Наше перше завдання полягає в тому, щоб 

вставити замість них спеціальні об'єкти, яки звуться полями форми. У 

зразку договору ці місця спеціально виділені за допомогою заливання: __. 

Відкрийте новий порожній документ і наберіть весь договір: 

ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР № _ 

__ 

 м. Дніпропетровськ 

Видавництво “Цікаве читання”, іменоване надалі “Видавництво”, в особі 

директора Книгар І.П., що діє на підставі Статуту, і __, іменований надалі 

“Автор”, уклали договір про нижченаведене: 

1. Предмет договору. 
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1.1. Автор передає чи зобов'язується створити і передати право 

Видавництву для видання і перевидання свого твору __, іменованого надалі 

“Твір”, терміном на три роки з дня схвалення його Видавництвом. 

1.2. Вимоги до оформлення матеріалу: 

– автор передає Видавництву текст й ілюстрації Твору на магнітному носії; 

– текст повинен бути підготовлений засобами текстового процесора Word. 

1.3. Термін здачі робіт за договором: __ р. 

1.4. Видавництво зобов'язується в 10-денний термін (10 робочих днів) 

прийняти роботу у встановленому в розділі 3 даного договору порядку. 

2. Вартість робіт і порядок розрахунків. 

2.1. За виконану і прийняту Видавництвом роботу Автору виплачується  

винагорода в сумі __ гривень за один авторський аркуш Твору (40 000 

друкованих знаків). 

2.2. При недотриманні кожного з пп. 1.2.–1.4. даного договору оплата може 

бути змінена. 

3. Порядок приймання робіт. 

3.1. При завершенні роботи над Твором Автор надає Видавництву акт про 

приймання робіт. 

4. Відповідальність сторін. 

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором 

Автор і Видавництво несуть матеріальну відповідальність. 

5. Права сторін на результати роботи за дійсним договором. 

5.1. Авторське право на Твір належить Автору.  

6. Адреси і розрахункові рахунки сторін 
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ВИДАВНИЦТВО:  “Цікаве читання”; 

адреса: 94456, м. Дніпропетровськ, вул. Огіркова, 3. 

Розрахунковий рахунок:  

Кіровський філіал АТ ПСБ р/р 9876543210, МФО 123456 

АВТОР:  __  паспорт __ 

Від Видавництва      Автор ………………... 

 

_______________ І.П. Книгар    ________________  

 

2. Відкрийте вкладинку Файл. Нажміть кнопку Параметры і відкрийте 

розділ Настройка ленты.  

В списку Настройка ленты  виберіть пункт Основные вкладки. Встановіть 

в списку флажок Разработчик і нажміть кнопку ОК. 
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3.  Тепер до набраного вище тесту за допомогою панелі інструментів Формы 

підготуємо поля форм. Для цього на вкладинці Разработчик в групі 

Элементы управления  нажміть кнопку Режим конструктора і виберіть 

необхідну форму.  

            

4. Якщо нам потрібно підготувати поле для вводу тексту, потрібно клацнути 

по тому місцю документа, де буде розміщуватися текстове поле, і визвати 

команду Элемент управления содержимым "форматированный текст" 

або Элемент управления содержимым "обычный текст".  
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В елементі управління "форматированный текст" користувачі можуть 

виділяти текст напівжирним шрифтом або курсивом, а також вводити кілька 

абзаців тексту. Щоб ограничити можливості користувачів, вставьте елемент 

управління  "обычный текст". 

5. Для підготовки поля форми «рисунок» на вкладинці Разработчик в групі 

Элементы управления виберіть команду Элемент управления 

содержимым "рисунок". 

                  

6. Для вставки елементу управління "стандартный блок" на вкладниці 

Разработчик в групі Элементы управления виберіть команду Элемент 

управления содержимым "коллекция стандартных блоков". 

   

Стандартні блоки використовуються, коли необхідно надати користовучам 

можливість вибрати конкретний блок тексту. Наприклад, ці елементи 

управління корисні при створені шаблону договора, в якому в залежності від 

конкретних вимог повинні бути добавлені різні варіанти стандартного тексту. 

Можна створити для кожного варіанту елемент управління змістом 

"форматированный текст" і помістити їх всі в елемент управління 

"стандартный блок", використовуючи  його як контейнер. 

7. Спробуємо  налаштувати поля Формы для підготовки тексту у вигляді 

поля зі списком або  зі  списком, що розкривається. 

У полі зі списком користовучи можуть вибрати один із наданих пунктів або 

ввести особистий варіант. У списку, що розкривається, користувачі можуть 

вибрати тільки один із доступних пунктів. 



130 

 

Для цього на вкладинці Разработчик в групі Элементы управления 

виберіть команду Элемент управления содержимым "поле со списком" 

 або Элемент управления содержимым "раскрывающийся список" , 

а потім на вкладинці Разработчик в групі Элементы управления нажміть 

кнопку Свойства 

 

Щоб створити список пунктів, у діалоговому вікні Свойства елементу 

управління "поле со списком" або Свойства – «раскрывающегося 

списка» нажміть кнопку Добавить. 

Введіть необхідні значення у вікні і повторюйте цей шаг до тих пір, поки всі 

значення не окажуться у списку, що розкривається.  

Примітка. Якщо встановити флажок Содержимое нельзя редактировать, 

користувачі  не зможуть міняти вибрані пункти. 

8. Вставка елементу управління "Выбор даты". Клацніть «мишею» у тому 

місці, де потрібно вставити дату. На вкладинці Разработчик в групі 

Элементы управления виберіть команду Элемент управления 

содержимым "выбор даты". 

   

9. Щоб налаштувати текст пояснень за замовченням для користувачів форми, 

ввиконайте  одну із наступних дій: 

На вкладинці Разработчик в групі Элементы управления нажміть Режим 

конструктора. 
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Клацніть элемент управления змістом, де необхідно змінить заміщуючий 

пояснюючий текст. Відредактуйте і відформатуйте заміщуючий текст. 

Потім на вкладинці Разработчик в групі Элементы управления нажміть 

кнопку Режим конструктора, щоб відключити можливість конструювання і 

зберегти  пояснюючий текст. 

 Примітка.   Не встановлюйте флажок Содержимое нельзя редактировать, 

коли необхідно, щоб користувачі форми змінювали пояснюючий текст своїм 

особистим. 

10.Захист форми.  

Встановлює такий режим захисту, за якого можливе тільки введення значень 

у поля форми, але неможливе редагування основного тексту і настроювання 

параметрів полів форми. 

Відкрийте  форму, якій необхідний захист. На вкладинці Главная в групі 

Редактирование послідовно виберіть команди Выделить, а потім Выделить 

все або нажміть комбінацію клавіш CTRL+A. 

   

На вкладинці Разработчик в групі Элементы управления нажміть кнопку 

Группировать і виберіть команду Группировать. 

   

Після чого документ не можна редагувати (включено режим захисту) окрім 

полів форм.  
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Тепер, за допомогою викладених вище зведень, здійміть настроювання форм 

запропонованого договору. Тобто, помістимо в документі договору поля 

форми у тому ж порядку, у якому заповнюватиметься форма договору 

(зверху вниз). Перше поле – це номер договору.  

1. Клацніть «мишею» праворуч від символу № у першому рядку договору. 

2. На вкладниці Разработчик в групі Элементы управления нажміть 

кнопку Режим конструктора, а потім Элемент управления содержимым 

«обычный текст». Вставьте любу цифру номера договору замість тексту 

Место для ввода текста і нажміть ОК.  

3. Наступна перемінна частина договору – це дата договору. Дата теж 

вставляється як поле, але це буде не поле форми, а поле дати, що буде 

заповнено автоматично поточною датою із системної дати комп'ютера (яка 

повинна бути встановлена правильно!) завжди в день складання договору. 

Для цього на вкладниці Вставка в групі Текст виберіть команду Дата и 

время і в діалоговому вікні Дата и время, що відкриється, вибрати Формат 

дати ы нажати ОК. Установіть прапорець  Обновлять автоматически. 

4. Наступне поле – прізвище виконавця (ім’я замовника, тобто видавництво, 

вважається фіксованим). Це поле можна оформити як текстове у разі, якщо є 

тільки один можливий виконавець – автор, але ми допустимо, що 

видавництво працює з деякою кількістю постійних авторів, і оформимо це 

поле як список авторів, з яких потрібно вибрати тільки одного. Для його 

настроювання виконуємо Разработчик > Элементы управления > Режим 

конструктора > Поле со списком > Свойства. В діалоговому вікні 

Свойства элемента управления содержимым нажміть кнопку Добавить. В 

діалоговому вікні Добавить вариант ввести ПІБ першого автора і нажати 

ОК. Таким чином введіть ПІБ інших авторів. 
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Довідку по цьому полю введемо таку: Виберіть зі списку потрібного 

виконавця. Для цього у діалоговому вікні Свойства элемента управления 

содержимым введіть цей текст в пункті Общие > Название. 

5. Таким же чином заповніть поле назви творів (поле зі списком), суми 

винагороди (текстове поле). 

6. Поле терміну виконання роботи оформіть у вигляді поля форми дати.  Для 

цього при включеному Режиму конструктора виберіть Элемент 

управления содержания «выбор даты» і нажміть кнопку Свойства. У 

вікні, що відкриється, виберіть Формат отображения данных і дату, а потім 

клавішу ОК. 

7. Далі за аналогією оформіть поля: Прізвище, ім'я, по батькові 

Виконавця, Паспортні дані і Прізвище, ініціали як прості текстові поля. 

8. Поки що наш документ – це звичайний текстовий документ із полями 

форми. Уся відмінність полягає в тому, що введені поля форми підсвічені 

сірим й у них не попадає курсор введення.  

Документ перетворюється в інтерактивну форму коли буде здійснено його 

захист. Для цього потрібно виконати: Главная > Редактирование > 

Выделить > Выделить все, Разработчик > Элементы управления > 

Группировать > Группировать і наш документ перетвориться в 

інтерактивну форму, яку можна заповнити, зберегти на диску й надрукувати. 

Типовий договір можна оформити на комп'ютері за 5 хвилин і без помилок 

редагування!  

9. Ми створили електронну форму для заповнення типового договору. 

Можна натиснути на кнопку Сохранить стандартної панелі інструментів. 

Одержимо просто документ з полями. Можна звичайно робити так: 

відкривати вже заповнену форму договору, заповнювати її й зберігати під 

новим ім'ям. Але набагато доцільніше скористатися механізмом шаблонів. 
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10. Для того, щоб створити шаблон на основі нашої форми, потрібно взяти 

незаповнену форму і зберегти її як шаблон: Файл > Сохранить как> 

Шаблон документа >Вибрати дисковод і, якщо необхідно, створити папку > 

Відкрити створену папку > Задати ім'я файлу (тобто шаблона) > Сохранить. 

11. Тепер можна скільки завгодно створювати договори за створеним 

шаблоном. Для цього потрібно відкрити необхідний шаблон через меню 

Файл > Создать, з'явиться новий документ з текстом договору, а курсор 

буде знаходиться у полі номеру договору, де за замовчуванням введена 

цифра 1. Введіть новий номер, натисніть на Tab. Курсор після цього перейде 

до нового поля введення, введіть знову інформацію і так далі. Після введення 

останнього поля збережіть новий договір як звичайний файл Word з 

відповідним ім'ям (Якщо після введення значення останнього поля натиснути 

на Tab, курсор знову попадає на перше поле, тобто можна відразу ж 

переходити до підготовки нового варіанта договору). Отриманий документ 

можна також надрукувати в потрібній кількості екземплярів. 

Висновки. Ми створили нескладну шаблон-форму. У юридичній і діловій 

практиці вміння використовувати шаблони-форми має дуже велике значення, 

тому що при цьому завжди гарантується незмінність основної частини 

документа і заощаджується час на його підготовку. У нашій роботі не 

вичерпані всі можливості використання полів форм, наприклад можна в одні 

поля вводити числові значення, при цьому інші поля можуть містити 

формули, що використовують введені значення. Ця робота є тільки 

введенням у створення шаблонів документів з використанням полів форм. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ 

1. Що таке форми у документообігу? 

2. Які існують форми? 
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3. Як викликати панель Формы? 

4. Чим відрізняється звичайний документ із полями від шаблона з полями? 

5. Як зняти захист шаблона? 

6. Як встановити захист? 

7. Як на основі отриманого шаблона створити новий шаблон? 

8. Придумайте самостійно який-небудь документ, який вигідно зробити з 

полями, і створіть його самостійно.  
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Розділ 4. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННІЙ 

ТАБЛИЦІ MS EXCEL 

 

Заняття № 4.1. Вивчення основних понять, створення простої 

таблиці та організація простих обчислень 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Книга Excel, аркуші книги, клітинки та їх адресація. 

 Введення даних.  

 Прості обчислення. 

Поняття електронної таблиці 

Електронні таблиці призначені для введення та обробки табличних даних. За 

допомогою Excel можна виконувати складні обчислення з великими 

масивами чисел, будувати діаграми, робити та друкувати фінансові звіти, а 

також вирішувати безліч різних задач, часто зовсім незвичайних.  

Документ Excel називається робочою книгою (workbook) чи просто книгою 

Excel. Така книга складається з аркушів (worksheet), що являють собою 

великі таблиці клітинок з числами й текстовою інформацією.  

 

Вправа № 1. Книга Excel 

Давайте створимо порожню книгу Excel, введемо в неї числа і формули та 

повчимося маніпулювати з її аркушами. 

1. Запустіть Excel. У вікні Excel відразу відкриється перший лист нової 

робочої книги, що складається з трьох аркушів. 
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2. Клацніть в клітинці А1 першого листа й введіть текст Клієнти. 

3. Натисніть клавішу Enter, рамка повинна перейти на клітинку B1 (якщо 

рамка не перейшла, то треба виконати у вкладинці  Файл команди 

Парамеры > Дополнительно > Параметры правки > Переход к другой 

ячейке после нажатия клавиши ВВОД > Вправо). Введіть текст Січень. 

4. Переміщаючись по клітинках за допомогою клавіш зі стрілками, клавіш 

Enter і Tab чи за допомогою “миші”, сформуйте таблицю, зображену на 

малюнку.  

5. Клацніть на клітинці А9 і введіть слово Разом. 

Увага! Адреси клітинок треба вводити тільки з використанням літер 

англійської мови 

6. Натисніть клавішу Tab (перехід у клітинку B9) і введіть формулу: 

=СУММ(B3:B7) 

Ця формула автоматично підраховує суму клітинок стовпця Січень. 

(Введення будь-якої формули завжди повинно починатися зі знака  =  – 

"дорівнює"). 

7. Знову натисніть клавішу Tab і введіть формулу =СУММ(C3:С7).   

8. Додайте подібні формули в усі клітинки рядка 9, вказуючи в дужках букву 

поточного стовпця. Тепер Excel автоматично підсумує числа в стовпцях, і 

введе результат у рядок 9. 
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9. Клацніть по клітинці D9. Зверніть увагу, що у виділеній клітинці з 

формулою виводиться результат розрахунку, а сама формула видна в рядку 

формули у верхній частині вікна Excel. 

Спробуйте клацнути на будь-якій клітинці верхніх п'яти рядків таблиці, й 

змініть число, що знаходиться в ній. Excel автоматично скорегує суму 

стовпця в рядку Разом. Таким чином, вам тепер не потрібно по кілька разів 

перераховувати суми стовпців як на калькуляторі. Excel миттєво реагує на 

будь-які зміни таблиці, і Ви завжди знаєте точні підсумкові значення. 

Звичайно, Excel уміє виконувати над вмістом клітинок таблиці й більш 

складні математичні операції. 

Примітки:  

 якщо значення у клітинці з формулою не обновлюється автоматично, 

виберіть команду Файл > Параметры > Формулы >  Параметры 

вичислений > Вычисления в книге положення перемикача 

Автоматически. Потім клацніть на кнопці ОК; 

 за замовчуванням книга Excel має три листи зі стандартними іменами. 

Трьох аркушів може не вистачити для всіх даних, а стандартні назви аркушів 

ніяк не розкривають їхнє призначення. Щоб за замовчуванням у книзі 

з'являлася інша кількість аркушів, треба вибрати команду Файл > 

Параметры, розкрити вкладку Общие і змінити величину в лічильнику 

Число листов. Щоб зміни набули чинності необхідно закрити програму і 

знов запустити. 

10. Клацніть правою кнопкою “миші” на корінці аркушу Лист 1. 

11. Виберіть у контекстному меню команду Переименовать. 

12. Введіть нове ім'я Клієнти. 

13. Двічі клацніть на корінці Лист2 (він повинен у результаті виділитися) і 

введіть ім'я Витрати. Натисніть ОК. 
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14. Клацніть на корінці Клієнти  правою кнопкою “миші” і виберіть у 

контекстному меню команду Переместить или скопировать…. 

15. У вікні діалогу, що відкрилося, увімкніть прапорець Создать копию для 

того, щоб обраний лист копіювався, а не переміщався. 

16. У списку Перед листом клацніть на пункті Переместить в конец, щоб 

скопіювати перший лист у кінець книги. 

17. Потім клацніть на кнопці ОК. 

Примітки. Щоб скопіювати обраний лист у нову робочу книгу з одним 

листом, виберіть у списку В книгу, що розкрився, пункт Новая книга. Щоб 

додати ще один порожній лист, клацніть “мишею” по піктограмі команди 

Вставить лист, що знаходиться правіше останнього листа. 

18. Виберіть команду Файл > Сохранить. 

19. Збережіть файл вашої книги на дискеті у папці Тема 4 з ім'ям 

Електронна таблиця. У результаті ми отримуємо файл з розширенням xlsх 

MS Excel: Електронна таблиця.xlsх. 

 

Вправа № 2. Введення даних 

Електронні таблиці обробляють числові дані, що розміщуються у клітинках 

листа Excel. Стовпці і рядки таблиці можуть мати текстові назви. На листі 

Excel можуть також розташовуватися заголовки, підписи і додаткові 

клітинки даних з пояснювальним текстом. Введення інформації – це один з 

перших кроків побудови електронної таблиці. У цій вправі ви вивчите деякі 

прийоми введення даних. 

1. Відкрийте файл книги Електронна таблиця і клацніть на корінці листа 

Витрати. 

2. Клацніть по клітинці ВЗ і введіть текст Січень. 
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3. Excel дозволяє автоматично заповнювати клітинки листа послідовними 

логічно зв'язаними значеннями. Помістіть курсор миші на квадратний маркер 

у правому нижньому куті активної клітинки. 

4. Натисніть кнопку “миші” і протягніть покажчик “миші” вправо, щоб рамка 

охопила клітинки з ВЗ по НЗ і відпустіть кнопку. Сім клітинок рядка 

заповняться послідовними назвами місяців року. 

Примітка. Якщо виконання пункту 4 призвело до заповнення всіх семи 

клітинок тільки словом Січень, виходить, у Excel заданий список 

послідовних назв місяців відсутній. Щоб додати список значень для 

автоматичного введення, виберіть команду Файл > Параметры > 

Дополнительно > Создать списки для сортировки и заполнения і 

розкрийте вкладку Списки клацнув по кнопці Изменить списки. У поле 

Элементы списка введіть (треба переключити клавіатуру на українську 

мову) послідовні елементи списку (Січень, Лютий, Березень, ..., Грудень) і 

клацніть на кнопці Добавить. Щоб настроювання збереглося необхідно 

закрити Excel і знову запустити. Перед цим потрібно спочатку зберегти файл 

Електронна таблиця. 

5. Введіть у клітинку А4 число 2002, а у клітинку А5 – число 2005. 

6. Клацніть на клітинці А4. 

7. Натисніть клавішу Ctrl і клацніть на клітинці А5, щоб виділити відразу дві 

клітинки.  

Примітка. Для виділення клітинок листа Excel можна скористатися такими 

прийомами: 

 клацання “мишею” на клітинці виділяє її; 

 щоб виділити прямокутну область, клацніть на її кутовій клітці, 

натисніть клавішу Shift і клацніть на клітці протилежного кута області або 

протягніть “мишу” по діагоналі від першого кута області до другого; 
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  рядок чи стовпець виділяються клацанням “миші” на кнопці 

заголовка рядка чи стовпця; 

 щоб виділити кілька рядків чи стовпців, протягніть “мишу” по їх 

заголовках чи клацніть на першому заголовку, натисніть клавішу Shift і 

клацніть на останньому заголовку групи; 

 натиснувши клавішу Ctrl і клацаючи в клітках листа, можна виділити 

кілька розрізнених клітинок; 

 щоб виділити весь лист, клацніть на кнопці листа, розташованій на 

перетинанні лінійок заголовків рядків і стовпців. 

8. Протягніть кутовий маркер рамки виділення вниз, щоб рамка охопила 

клітинки з А4 по А12. Зазначена серія клітинок буде заповнена послідовними 

числами з кроком 3, що визначається різницею чисел, введених у дві перші 

клітинки серії. 

9. Введіть число 1 у клітинку В4 і число 3 у клітинку С4. Виділіть ці дві 

клітинки і протягніть маркер рамки вправо, щоб охопити всі клітинки рядка 

аж до Н4. 

10. Протягніть маркер 

отриманої рамки шириною в 

7 клітинок униз, щоб охопити 

всі рядки аж до 12. За 

допомогою подібних 

прийомів таблиця швидко 

заповнюється вихідними 

значеннями, що пізніше можна коректувати. Щоб таблиця стала більш 

зрозумілою, потрібно додати заголовок. Нижче таблиці корисно додати 

кілька підсумкових значень, розрахованих на основі даних таблиці. 
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11. Введіть у клітинку В1 текст Витрати компанії за місяць. Текст 

заголовка не уміщується в одну клітинку, тому варто об'єднати кілька 

клітинок. 

12. Виділіть клітинки з В1 по G1. 

13. Виконайте команду Главная > Выравнивание У діалоговому вікні 

Формат ячеек, що з'явилося (дивись малюнок), клацніть по вкладці 

Выравнивание, потім клацніть по прапорцю Объединение ячеек і вгорі 

вікна відзначте Выравнивание по горизонтали – по центру.  

Примітка: Аналогічний результат можна отримати, якщо на панелі Главная 

у групі команд Выравнивание вибрати кнопку Объединить и поместить в 

центре. 

14. Виділіть клітинки з В14 по Е14 і повторіть пункт 13. 

15. Введіть текст Середнє значення таблиці. По закінченні введення  тексту 

або числа клітинка перебуває в режимі редагування змісту. Багато команд 

для роботи з клітинками в цьому режимі недоступні. 

16. Щоб вийти з режиму редагування, але залишитися в поточній клітинці, 

клацніть на кнопці  – Ввод, розташованій ліворуч від рядка Формулы.  
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Щоб переключитися в режим редагування і змінити зміст клітинки, двічі 

клацніть на ній. Натиснення кнопки  – Отмена, розташованої ліворуч 

кнопки Ввод, виключає режим редагування зі скасуванням усіх змін, 

виконаних з моменту останнього входу в цей режим. 

17. Натисненням кнопки По левому краю панелі Формат ячеек вирівняйте 

зміст об'єднаної клітинки по лівому краю. 

18. Клацніть на клітинці F14. 

19. У рядку формул клацніть на кнопці  fx  – Изменить формулу. 

Відкриється вікно діалогу Мастер функций, що допомагає будувати 

коректні формули. 

20. Введіть формулу СРЗНАЧ(B4:H12). (Це функція, що обчислює  СРеднее 

ЗНАЧение  усіх клітинок у діапазоні B4:H12.) 

21. Клацніть на кнопці ОК. Тепер у клітинці F14 автоматично підрахується 

середнє значення всіх чисел прямокутної області від клітки В4 до клітки HI2. 

Для наведених даних ця величина дорівнює 7.  

22. Клацніть на клітинці В4 і введіть число 500. Натисніть клавішу Enter. 

Середнє значення таблиці відразу ж зміниться. 

23. Отриману таблицю збережіть на дискеті. 

Примітка. Збережена таблиця повинна мати ім'я Електронна таблиця, 

тільки в неї порівняно з початковою будуть інші імена Рабочих листов і їхнє 

наповнення. 

 

Вправа № 3. Самостійне створення таблиці 

Самостійно відкрийте нову робочу книгу і на першому робочому аркуші 

створіть таблицю, у якій у стовпці А будуть прізвища, у стовпці B – розміри 

окладів, у стовпці C – розміри премії. Підрахуйте в стовпці D суму окладів і 
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премій співробітників. Підрахуйте також середнє значення. Отриману робочу 

книгу збережіть на диску D у вже створеній папці з ім'ям Заробітна плата. 

У наступних вправах ми займемося вивченням форматування аркушів. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Як називається документ Excel і з чого він складається? 

2. Яке розширення мають усі документи в Excel? 

3. З чого завжди починається введення будь-якої формули? 

4. На якій мові завжди вводяться адреси клітинок? 

5. Як виділити весь рядок, весь стовпець? Як виділити прямокутний 

діапазон? 

6. Як одночасно виділити розрізнені клітинки чи їх будь-які несуміжні 

діапазони? Як виділити кілька рядків чи стовпців? Як виділити весь лист? 

7. Як об'єднати кілька клітинок в одну? 

 

Заняття № 4.2. Вивчення основних методів форматування 

аркушів книги. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Оформлення клітинок. 

 Використання стилів.  

 Формати чисел. 

 Додавання рядків і стовпців. 
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Вправа № 1. Оформлення клітинок 

Ви вже вмієте вводити числа, заголовки і підписи, обчислювати суму і 

середнє значення групи клітинок. Однак працювати з таблицею набагато 

приємніше, коли її рядки і стовпці пофарбовані в різні кольори і виділені 

рамками. Грамотне оформлення клітинок допомагає швидше відшукувати 

числа, що вимагають зміни, й клітинки з результатом обчислень. 

1. Щоб розфарбувати таблицю листа Витрати, виділіть прямокутну область 

А3:Н14 і виберіть команду Главная > Ячейки > Формат і у вікні Размер 

ячейки, що вспливає, вибрати Автоподбор высоты строки і Автоподбор 

ширины столбца. 

2. У вкладинці Работа с таблицами за допомогою Конструктора виберіть 

бажаний Стиль таблицы і необхідні Параметры стилей таблицы.  

3. Потім клацніть на ОК. Програма Excel сама оформить таблицю обраним 

стилем. 

4. Щоб привести вид заголовків рядків у відповідність до заголовків 

стовпців, виділіть клітинки А4:А12 і виконайте аналогічні дії.  

9. Знову виберіть команду Главная > Ячейки > Формат > Формат ячеек, 

розкрийте вкладку Граница у діалоговому вікні Формат ячеек. 

10. У списку Тип линии виберіть лінію придатної товщини. 

11. Клацніть на кнопці Внешние, щоб обвести виділені клітинки рамкою. 

12. Клацніть на кнопці Верхняя граница (вона знаходиться під словом 

Отдельные) для того, щоб забрати лінію між клітинками A3 і А4.  

13. Потім клацніть на кнопці ОК. 

14. Колір клітинок заголовків рядків став темно-синім, і чорний текст у них 

погано видно. Не скасовуючи виділення клітинок, у діалоговому вікні 

Формат ячеек виберіть вкладинку Шрифт і поле Цвет.  
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15. Виберіть у палітрі, що розкрилася, наприклад, білий колір. 

16. Виділіть клітинки діапазону А12:Н12 і знову виконайте команду 

Главная > Ячейки > Формат > Формат ячеек.  

17. На вкладці Граница виберіть той же тип лінії, що й у пункті 10, потім 

клацніть на кнопці нижньої границі. 

18. Натисненням кнопки ОК закрийте вікно діалогу. На листі нижче рядка 12 

з'явиться лінія, що розділяє.  

Вправа № 2. Використання стилів 

Звичайно, Excel дозволяє форматувати не тільки колір і рамку клітинок, але 

також шрифт і розташування їхнього вмісту. 

1. Знову виділіть клітинки А4:А12, потім клацніть на них правою кнопкою 

“миші” і виберіть у контекстному меню команду Главная > Ячейки > 

Формат > Формат ячеек. 

2. У вікні діалогу, що відкрилося, розкрийте вкладку Выравнивание. 

3. У списку По горизонтали, що розкривається, виберіть пункт По левому 

краю (отступ). 

4. За допомогою стрілок введіть у лічильник Отступ величину 1, щоб задати 

невеликий відступ чисел від лівого краю клітинок. 

5. Клацніть на кнопці ОК. 

6. У діалоговому вікні Формат ячеек розкрийте вкладку Шрифт і у графі 

Начертание виберіть Полужирный курсив. 

Електронні таблиці Excel можна форматувати за допомогою стилів, як і 

документи Word. Застосування стилів дозволяє швидко призначати 

клітинкам визначене, заздалегідь задане оформлення. Зміна стилю 

призводить до моментального відновлення форматування всіх клітинок, яким 

призначений цей стиль.  
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Давайте настроїмо стиль для заголовків і підписів та призначимо його двом 

групам об'єднаних клітинок листа Витрати. 

7. За основу нового стилю завжди береться формат активної клітинки. 

Клацніть на об'єднаній клітинці B1:G1, щоб вибрати формат її стилю за 

основу. 

8. Виконайте команду Главная > Стили. 

9. У вкладинці Стили нажміть кнопку у правову нижньому кутку, і у вікні, 

що відкривається, виберіть команду Создать стиль ячейки. Відкривається 

вікно Стиль, у якому введіть слово Напис (це буде ім'я нового стилю) і 

нажав кнопку Формат установіть стиль згідно запропонованого прикладу.  

10. У вікні діалогу Формат ячеек, що відкрилося, на вкладці Шрифт 

виберіть напівжирний шрифт розміром 12 пунктів і клацніть на кнопці ОК. 

11. У вікні діалогу Стиль приберіть всі прапорці, крім Шрифт, як показано 

на малюнку, щоб новий стиль впливав тільки на шрифт клітинки і не 

змінював інші параметри оформлення. 

12. Клацніть на кнопці ОК. Заголовок Витрати компанії по місяцях 

збільшиться відповідно до нового розміру шрифту. 

13. Щоб змінити шрифт підпису Среднее значение таблицы, виділіть 

клітинки B14:F14. 
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14. Виконайте команду Главная > Стили та інші дії, щоб з’явилось вікно 

Стиль, у якому виберіть назву стилю Напис, і клацніть на кнопці ОК. 

Поточний документ був створений без використання шаблона, проте в ньому 

є кілька стандартних стилів Excel: 

 Обычный – стандартний стиль клітинок; 

 Процентный – стиль клітинок, що містять процентні величини; 

 Финансовый – грошові значення (карбованці і копійки); 

 Финансовый [0] – грошові значення (тільки гривна); 

 Денежный – грошові значення (гривна, копійки і знак грошової 

одиниці); 

 Денежный [0] – грошові значення (тільки гривна і знак грошової 

одиниці).  

Примітки:  

 щоб створити новий документ на основі шаблона з додатковими 

стилями оформлення, виберіть команду Файл > Создать, розкрийте у вікні 

діалогу Создание вкладку з потрібним шаблоном і двічі клацніть на його 

значку;  

 будь-яку книгу Excel можна використовувати як шаблон, попередньо 

зберігши її у файлі формату xlt (звичайний файл книги Excel 2010 має 

розширення xlsх). 

15. Щоб задати клітинкам таблиці грошовий стиль представлення чисел, 

виділіть діапазон клітинок В4:Н12. 

16. Натисніть клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, клацніть на клітинці F14. Цю 

клітинку буде приєднано до виділення. 
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Вправа № 3. Формати чисел 

Оскільки програма Excel насамперед призначена для обробки чисел, важливу 

роль відіграє правильне настроювання  формату чисел. Для людини число 10 

– це просто одиниця і нуль. З погляду Excel ці дві цифри можуть нести 

зовсім різну інформацію залежно від того, позначають вони кількість 

працівників компанії, грошову величину, процентну частину  цілого чи 

фрагмент заголовка «10 ведучих фірм». В усіх чотирьох ситуаціях це число 

повинне відображатися й оброблятися по-різному. Excel підтримує такі 

формати даних: 

 Общий – текст і числові значення довільного типу; 

 Числовой – найбільш загальний спосіб представлення чисел; 

 Денежный – грошові величини; 

 Финансовий – грошові величини з вирівнюванням по роздільнику цілої і 

дробової частин; 

 Дата – дата чи дата і час; 

 Время –  час чи дата і час; 

 Процентный – значення клітинки, помножене на 100 з символом % 

наприкінці; 

 Дробный – раціональні дроби з чисельником і знаменником; 

 Експоненциальный – десяткові, дробові числа; 

 Текстовый – текстові дані відображаються так само, як вводяться й 

обробляються рядки незалежно від їхнього вмісту; 

 Дополнительный – формати для роботи з базами даних і списками адрес. 

Найбільш розповсюджені варіанти формату даних можна призначати за 

допомогою команд Главная > Число.  
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1. Клацніть на клітинці С4, а потім на вкладниці Число виберіть кнопку 

Процентный формат (%). Величина у клітинці С4 буде помножена на 100 і 

до неї додасться знак %. 

2. Виберіть формат з назвою  Денежный формат. 

3. Клацніть на клітинці С6, а потім на кнопці Формат с разделителями 

(000). Ця кнопка змушує числа вирівнюватися в стовпці по роздільнику цілої 

і дробової частин. 

4. Виділить клітинку С7 і клацніть на кнопці Увеличить разрядность. Ця 

кнопка не змінює основний формат, але додає один знак у дробовій частині 

числа. 

5. Натисніть клавішу Enter і клацніть на кнопці Уменьшить розрядность. 

Ця операція забирає один знак дробової частини й округляє число. 

Тепер клітинки з С4 по С9 виглядають зовсім по-різному, хоча в них були 

введені однакові числа.  

Інші формати призначаються за допомогою таких дій: 

6. Клацніть на клітинці С10 і виберіть команду Главная > Число. 

7. У вікні діалогу Формат ячеек, що відкрилося, відкрийте пункт Дата. 

8. У списку Тип, що з'явився, клацніть на рядку 14-мар-1999. Потім клацніть 

на кнопці ОК. 

9. Аналогічно призначте клітинці С11 формат Экспоненциальный, а 

клітинці С12 – формат Числовой.  

Зверніть увагу, що середнє значення таблиці не змінилося, тобто при зміні 

формату змінюється тільки спосіб відображення, а самі числові значення 

залишаються незмінними. Для перевірки цього факту виконайте такі кроки: 

10. Двічі клацніть на клітинці С10 і змініть величину 03.01.1900 на 

03.02.1900. 
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11. Натисніть клавішу Enter. Середнє значення таблиці (яке виводиться в 

грошовому форматі) водночас зміниться на 15.41.  

Як бачите, можна підсумовувати дати з відсотками й у результаті одержувати 

карбованці. Це типовий приклад невірного призначення форматів даних. Хіба 

можна складати апельсини з цвяхами? 

 

Вправа № 4. Додавання рядків і стовпців 

На практиці рідко вдається відразу побудувати таблицю з потрібною 

структурою. У процесі розробки листа часто доводиться додавати і 

переставляти стовпці та рядки.  

1. Виділіть клітинки ЕЗ і F3 і визвіть у контекстному меню (правою 

клавішею «миші») команду Вставить > Столбец. Ліворуч від стовпця з 

заголовком з'являться два нових порожніх стовпця. Їхня кількість відповідає 

горизонтальному розміру виділеного блоку клітинок. 

2. Виділіть діапазон ВЗ:С12 і натисніть клавіші Ctrl+C, щоб скопіювати 

вміст виділених клітинок. 

УВАГА! При вставці блоку даних в одну клітинку програма Excel завжди 

займає інформацією, що вставляється, стільки клітинок, скільки було 

вирізано чи скопійовано. Якщо перед виконанням вставки було виділено 

кілька клітинок, то дані будуть вставлені тільки в тому випадку, якщо форма 

і розмір діапазону приймача ідентична формі діапазону джерела. 

3. Клацніть на клітці ЕЗ правою кнопкою “миші” і виберіть у контекстному 

меню команду Вставить. Ця операція вставить дані не тільки у клітинку ЕЗ, 

але й в усі інші клітинки нових стовпців. 

4. Клацніть на клітинці Н14, у яку перемістилася клітинка з формулою 

середнього значення таблиці. У рядку формул ви побачите текст 
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=СРЗНАЧ(B4:J12). Тобто область обчислення середнього значення 

автоматично розширилася на два вставлених стовпці. Таким чином, формули, 

що працюють з масивами даних, автоматично адаптуються при збільшенні 

розміру масиву. 

Додаткові рядки вставляються так само, як стовпці. Вставляючи рядки чи 

стовпці в таблицю з даними, будьте уважні. Видалити зайві клітинки 

набагато легше, ніж вставити. Виділення клітинок з подальшим 

натисканням клавіші Delete звичайно очищає клітинки, але розміри таблиці 

при цьому не змінюються. 

 

Вправа № 5. Розміри клітинок та їх "заморожування" 

Щоб таблиця краще вписувалася в екран комп'ютера чи на сторінку 

принтера, можна підладити ширину і висоту клітинок. 

1. Установіть покажчик “миші” на межу між заголовками стовпців А и В, 

щоб його значок прийняв форму стрілки       . 

2. Натисніть кнопку “миші” і перетягніть межу стовпців вліво, зменшивши 

цим ширину першого стовпця. 

3. Виділіть рядки 13 і 14. 

4. Виконайте команди Главная > Ячейки > Формат. У меню, що 

відкривається, у розділі Размер ячейки виберіть Высота строки.  

5. У вікні діалогу, що відкрилося, введіть число 15 і клацніть на кнопці ОК. 

Виділені рядки стануть вище. 

6. Щоб максимально звузити таблицю, протягніть “мишу” по кнопках рядків 

з 1 по 14, виділивши цим всі клітинки даних. 
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7. Виберіть команду Главная > Ячейки > Формат > Автоподбор ширины 

столбца. Ця операція максимально звузить стовпці, але лише до такого 

розміру, щоб усі дані вільно містилися в клітинках таблиці. 

Примітка. Іноді під час редагування таблиці доводиться копіювати чи 

переносити дані між клітинками, що знаходяться далеко друг від друга. У 

цьому випадку можна закріпити частину рядків і стовпців на екрані. 

Працюючи з великими таблицями, буває зручно закріпити рядок і стовпець 

заголовків, щоб не заплутатися у клітинках.  

При цьому треба пам’ятати:  

 Для закріплення строк треба вибирати строку, що знаходиться під 

строкою або строками, які повинні  залишатися на екрані при прокрутці. 

 Для закріплення стовбців треба вибирати стовбець, що знаходиться 

справа від стовбця або стовбців, які повинні  залишатися на екрані при 

прокрутці.  

  Для закріплення строк і стовбців треба вибирати клітинку знизу і 

справа від тих строк і стовбців, які повинні  залишатися на екрані при 

прокрутці.  

Для закріплення заголовків створеної раніше таблиці виконайте такі кроки: 

8. Клацніть на клітинці В4. Потім виберіть у вкладинці Вид в групі Окно 

команду Закрепить области. клітинки, розташовані вище чи ліворуч від 

виділеної, виявляться закріпленими і відгородженими від іншої таблиці 

тонкими чорними лініями. 

9. Клацніть три рази на кнопці прокручування вниз. 

10. Тепер два рази клацніть на кнопці прокручування вправо. Лист Excel 

прокручується як звичайно, але закріплені клітинки залишаються на екрані. 
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Створюється враження, що стовпці В и С, а також рядки 4, 5 і 6 тимчасово 

зникли з екрана. 

11. Щоб скасувати закріплення, виконайте команду Вид > Окно > 

Отобразить (справа від команди Закрепить области. Лист набуде 

первинного вигляду. 

  

Вправа № 6. Контрольна 

Спробуйте самостійно заповнити даними ще один лист таблиці. 

1. Перейдіть на лист 4 (якщо його немає, то додайте ще один аркуш до 

книги). 

2. Змініть назву цього листа на Календар. 

3. Введіть у клітинку A3 символи Пн. 

4. Перетягніть маркер виділення вниз, щоб клітинки з A3 по А9 заповнилися 

скороченими назвами днів тижня (Пн, Вт, …). 

5.У прямокутну область B3:F9 введіть числа на поточний місяць. 

6. У рядку 1 введіть заголовок Календар на поточний місяць, об'єднайте 

для нього кілька клітинок і вирівняйте заголовок по правому краю діапазону. 

7. Додайте обрамлення жирною лінією навколо блоку клітинок A3:F9. 

9. Залийте фон клітинок рядків 8 і 9 красним кольором, а шрифт тексту цих 

рядків виділіть жирним накресленням. 

Як змінити фон клітинок? 

10. Об'єднайте клітинки А11:З11 і введіть у них текст Усього днів у місяці. 

11. У клітинку D11 вставте формулу, що підраховує число днів місяця. Для 

цього використовуйте функцію СЧЕТ.  

Як підрахувати число днів місяця? 
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12. Скопіюйте поточний лист у нову книгу Excel з одним листом і збережіть 

нову книгу у файлі Календар.хlsх. 

13. У книзі Електронна таблиця.xlsх розкрийте лист Клієнти (2). 

14. Виділіть рядок 9 і видаліть його. 

15. Перейменуйте цей лист, давши йому назву Формули. Потім збережіть 

документ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Як використовувати "Автоформат" для форматування клітинок? 

2. Як змінити межі клітинок? 

3. Як створити стиль клітинок? 

4. Які існують стандартні стилі клітинок? 

5. Які формати даних підтримує Excel? 

6. Як додати  рядок чи стовпець? 

7. Що таке заморожування клітинок? 

 

Заняття № 4.3, 4.4. Вивчення основних методів введення 

формул і обчислення. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Введення формул. 

 Функції. 

 Діапазони. 

 Копіювання формул. 

 Застосування функцій. Приклади. 
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Вступ. Вам, напевно, не раз доводилося підраховувати суму або середнє 

значення стовпців чи рядків таблиць. Excel може виконувати з даними 

клітинок листа ті ж обчислення, що виконуються за допомогою 

калькулятора. Формули і функції Excel здатні обробляти величини як 

конкретних клітинок таблиці, так і цілих блоків (наприклад, рядків чи 

стовпців). Формули Excel можуть бути дуже складні, а результат їхніх 

обчислень, у свою чергу, можна використовувати в інших розрахунках. 

Незаперечною перевагою електронної таблиці є те, що у разі зміни даних 

листа результати обчислень швидко обновлюються. 

Всі обчислення в Excel виконуються за допомогою формул, які можна 

вводити в будь-які клітинки листа. Якщо вміст клітинки починається зі знака 

рівності ( = ), Excel "вважає", що слідом за цим знаком йде формула, і 

намагається виконати зазначену операцію. Коли це вдається, в клітинку з 

такою формулою виводиться результат розрахунку. Якщо щось не так, 

з'являється повідомлення про помилку. Сама формула відображається у 

клітинці тільки в тому випадку, коли клітинка знаходиться в режимі 

редагування тексту (тобто після подвійного клацання на ній). Якщо клітинка 

просто виділена, то її формула виводиться в рядку формули у верхній частині 

вікна Excel. 

 

Вправа № 1. Введення формул 

Найпростішим способом завдання формули є її безпосереднє введення в 

рядок формул. У цього варіанта є лише один недолік – ви повинні пам'ятати 

правила побудови формул Excel, назви вбудованих функцій і методи 

посилань на клітинки листа.  

1. Відкрийте файл Електронна таблиця.хlsх, створений на попередньому 

занятті. У цій робочій книзі є лист Формули, змінений у пунктах 13-15 
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контрольній вправі у кінці попереднього заняття. Розкрийте його. Перші сім 

рядків листа повинні виглядати так, як показано на малюнку, інші клітинки 

будуть порожні. Якщо це не відповідає дійсності, відредагуйте лист. 

2. Клацніть на клітинці В10 і введіть формулу  =(С3-В3)/В3*100.  

Знак рівності вказує програмі Excel, що клітинка містить формулу. С3 і В3 – 

це посилання на вміст відповідних клітинок. Якщо припустити, що таблиця 

містить обсяг продажів продукції різним клієнтам, то (С3-В3) – це приріст 

продажів для фірми Фантом із січня по лютий. Розділивши отриману 

величину на В3 (продаж за січень), одержуємо відносний приріст продажів за 

місяць. Результат множиться на 100, що дає приріст у відсотках. Як бачите, у 

клітинки можна вводити прості арифметичні вираження зі знаками  +, – , *, / і 

дужками ( ) , що визначають послідовність виконання операцій. 

Примітки:  

 щоб результат виводився у відсотках, не обов'язково множити його на 

100, досить перемінити формат даних, виділивши клітинку і клацнувши на 

кнопці Процентный формат на вкладниці Главная у групі Число;  

 у вправі Ввод данных одного з попередніх занять ви вивчили прийом 

автозаповнення клітинок послідовними назвами місяців і числами. Давайте 

скористаємося тим же прийомом для додавання однотипних формул. 

3. Клацніть на клітинці В10 і перетягніть кутовий маркер виділення вправо, 

щоб виявилися охопленими клітинки з В10 по F10. 



158 

 

На перший погляд здається, що в клітинки C10:F10 повинна дублюватися 

формула клітинки В10, але це не так. Excel підтримує механізм відносних 

посилань на клітинки.  

УВАГА! Коли формула переноситься (копіюється) на одну клітку вправо, так 

само переміщаються всі посилання цієї формули (це вірно й для переміщення 

формули в будь-яких інших напрямках на будь-яке число кліток).  

Тобто в клітинці C10 з'явиться формула =(D3-C3)/C3*100, в клітинці D10 – 

формула =(E3-D3)/ D3*100 і т.д. Щоб перевірити це, клацніть на кожній 

клітинці і проаналізуйте вміст рядка формул. У підсумку клітинки рядка 10 

будуть містити відносний приріст продаж  компанії Фантом по місяцях. 

4. Виділите рядки з третього по сьомий. 

5. Натисненням кнопки Вырезать (ножиці) вкладники Главная у групі 

Буфер обмена виріжте їхній зміст. 

6. Клацніть на клітинці А2 правою кнопкою «миші» і виберіть у 

контекстному меню команду Вставить. Дані таблиці перемістяться нагору на 

один рядок. Тепер знову подивіться на  формули клітинок рядка 10. 

Примітка. При зсуві клітинок з даними за допомогою операцій вирізання і 

вставки посилання на ці клітинки в наявних формулах модифікуються так, 

що у відновленій таблиці в розрахунках беруть участь ті клітинки, у які були 

переміщені вихідні дані. 

 

Вправа № 2. Функції 

Excel підтримує безліч стандартних математичних функцій, які можна 

вставляти у формули.  

1. Клацніть на клітинці Н8 і введіть текст Максимум. Натисніть клавішу 

Tab. На вкладинці Главная у групі команд Редактирование розкрийте 
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список функцій і виберіть Другие функции. Відкриється вікно діалогу 

Мастер функций. 

Щоб знайти потрібну функцію, слід вибрати її категорію в списку Категорія 

цього вікна діалогу, а потім полистати список Выберите функцию. 

Виділивши ім'я однієї з функцій, ви побачите її опис у нижній частині вікна 

діалогу. 

Excel поділяє усі функції на такі категорії: 

 Финансовые – функції для розрахунку амортизації майна, вартості 

основних фондів, норми прибутку, величини виплат на основний капітал та 

інші фінансові показники; 

 Дата и время – операції прямого і зворотного перетворення дати і часу 

в текстові рядки.  

 Ссылка и масивы – операції перетворення посилань: на клітинку у 

число, розрахунки посилань на основі числових аргументів, обчислення 

числа рядків і стовпців діапазону й інших параметрів, пов'язаних адресацією 

клітинок листа Excel; 

 Робота с базой данных – функції формування вибірки бази даних і 

розрахунки статистичних параметрів величин, розташованих у базі даних; 

 Текстовые – функції для роботи з текстовими рядками;  

 Логические – шість функцій для роботи з даними логічного типу, 

тобто величинами чи умовами, що набувають логічних значень Истина чи 

Ложь;  

 Проверка свойств и значений – функції перевірки типу даних 

аргументу, режиму форматування клітинок та інших спеціальних умов; 
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 У списку Категория є також пункти Полный алфавитный перечень і 

10 недавно использованых, що виводять відповідно список усіх функцій і 

10 функцій, що застосовувалися останніми. 

 

3. Виберіть у списку Категория вікна діалогу вставки функцій пункт 

Статистические. 

4. Виберіть у списку Выберите функцию пункт МАКС і клацніть на кнопці 

ОК. 

5. Відкриється вікно введення діапазону клітинок, показане на малюнку. 

Деякі функції, наприклад SIN, мають тільки один аргумент, оскільки не 

можна обчислити синус відразу двох чисел. Однак багато функцій, подібні 

МАКС, здатні обробляти практично необмежені масиви даних. Такі функції 

можуть сприймати до 30 аргументів, кожний з яких є числом чи посиланням 

на одну чи кілька клітинок. 

Ця кнопка відкриває 

повну довідку по  функції 
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Як аргументи можуть виступати також арифметичні вирази та інші 

функції, що повертають значення потрібного типу. 

За допомогою функції МАКС ви зараз знайдете максимальний рівень 

продажів за один місяць для компаній Фантом, РІФ і Вікінг. 

6. Клацніть на кнопці в правій частині поля Число 1. Вікно діалогу 

згорнеться в рядок, відкриваючи доступ до клітинок листа. 

7. Виділіть всі числові клітинки рядка Фантом. Позначення відповідного 

діапазону клітинок з'явиться в рядку згорнутого вікна діалогу введення 

аргументів . 

8 Клацніть на кольоровий кнопці рядка аргументу. На екрані знову 

розгорнеться вікно введення аргументів.  

9. Клацніть на кнопці в правій частині поля Число 2. 

10. Виділіть клітинки B4:G4 і знову клацніть на кнопці рядка введення 

аргументу. Оскільки ви ввели вже два аргументи, Excel автоматично додасть 

поле введення третього. 

11. Введіть у поле Число 3 текст B6:G6. Це діапазон потрібних клітинок 

рядка Вікінг. У вікні діалогу правіше полів з аргументами демонструються 

їхні реальні значення. Нижче списку чисел відображається результат 

обчислень. 
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12. Клацніть на кнопці ОК. 

У клітинці I8 з'явиться максимальне число з діапазону, записаного в рядках 

2, 4 та 6. Сама формула з'явиться в рядку формул у верхній частині вікна 

Excel. Клацніть у цьому рядку. Три аргументи функції МАКС, що задають 

три діапазони клітинок, будуть виділені різними кольорами, а відповідні 

групи клітинок листа Excel виявляться обведеними рамками відповідних 

кольорів.  

Якщо ви добре знайомі з синтаксисом функцій і формул Excel, то можете 

просто вводити формули у клітинки, як це робилося на попереднім занятті, 

тобто не використовуючи вікна діалогу вибору функції і введення 

аргументів. 

 

Вправа № 3. Діапазони клітинок 

Для посилання на дані клітинок листа в Excel використовуються імена 

клітинок, що складаються з букви стовпця (чи двох букв, якщо стовпців 

більше 26) і номера рядка. Оскільки багато функцій можуть сприймати як 

аргументи цілі масиви даних, потрібно вивчити правила посилань на такі 

масиви. 

1. Клацніть на клітинці Н9 і введіть текст Сума. Потім натисніть клавішу 

Tab. 
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2. Введіть символи  =СУММ(). Ця формула обчислює суму усіх величин, 

зазначених у дужках як аргумент. 

3. Клацніть у рядку формул і вставте курсор між двома дужками. 

4. Введіть у дужки текст В : В. 

5. Клацніть на кнопці  (Ввод) ліворуч від рядка формул. В клітинці I9 

з'явиться сума всіх клітинок стовпця В, тому що символи В:В позначають всі 

клітинки стовпця В. 

6. Знову клацніть у рядку формул. У таблиці виявиться виділеною та група 

клітинок, що описуються аргументом В:В, як показано на малюнку. 

7. Повторіть кроки з 3 по 6, по черзі вводячи в дужки формул значення з 

першого стовпця таблиці, наведеної нижче.    
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Способи посилання на групи клітинок 

Позначення Група клітинок 

F3 Клітинка на перетинанні стовпця F і рядка 3 

E10:E20 Клітинки з 10 по 20 у стовпці E 

B15:E15 Клітинки з B по E у рядку 15 

5:5 Всі клітинки рядка 5 

5:10 Всі клітинки рядків з 5 по 10 

B:B Всі клітинки стовпця B 

B:J Всі клітинки стовпців з B по J 

A10:E20 Прямокутна область перетинання рядків з 10 по 20 і 

стовпців з A по E. 

 

Вивчить, які діапазони клітинок відповідають зазначеним умовним 

позначкам. Трохи потренувавшись, ви зможете вказувати як аргумент 

функції будь-які групи клітинок листа. 

Якщо в різних формулах часто доводиться посилатися на ту саму групу 

клітинок, особливо якщо в групу входять розрізнені клітинки з різних 

областей листа, їй зручно привласнити спеціальне ім'я. 

8. Перетаскуванням миші виділить клітинки B3:G3. 

9. Натисніть клавішу Ctrl і протягніть покажчик “миші” по клітинках B5:G5.  

10. Введіть у крайнє поле Имя рядка формул слово Рядки. 

11. Натисніть клавішу Enter. 

12. Клацніть на клітинці I9, введіть формулу =СУММ(Рядки) і натисніть 

клавішу Enter. В клітинці I9 з'явиться сума дванадцяти клітинок рядків 3 і 5. 
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13. Клацніть на стрільці списку Имя. 

14. Виберіть пункт Рядки. Виявляться виділеними клітинки діапазону 

Рядки. 

Таблиця може містити кілька іменованих діапазонів клітинок. Іменовані 

діапазони значно спрощують формули, роблячи їх наочними. 

 

ФОРМУЛИ 

Формули Excel надзвичайно багатогранні і навіть заслуговують на те, щоб 

написати про них окрему книгу. Щоб краще вивчити формули, треба 

користуватися довідковою системою Excel, що дає вичерпну інформацію про 

усі функції і правила побудови формул. 

 

Вправа № 4. Копіювання формул 

Іноді потрібно провести однакові розрахунки з різними групами клітинок. У 

такій ситуації можна заощадити час і скопіювати формули, тому що Excel 

підтримує відносну адресацію клітинок. У рядку 10 нашого прикладу вже є 

формули, що розраховують відносний приріст продажів по місяцях для 

клієнта Фантом. Давайте скопіюємо їх, щоб одержати таблицю приросту 

продажів для всіх клієнтів. 

1. Клацніть на будь-якій не порожній клітинці в рядку 10. Ви побачите, що 

обрана формула посилається на клітинки рядка 2. 

2. Виділить діапазон B10:F10. 

3. Натисканням клавіш Ctrl+C скопіюйте клітинки. 

4. Клацніть на клітинці В11, а потім на кнопці Вставить вкладниці Главная 

у групі Буфер обмена. З'явиться ще один рядок клітинок з формулами. 
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Клацніть на кожній з них і гляньте в рядок формул. Ви побачите, що 

формули нових клітинок посилаються на дані рядку 3, як показано на 

малюнку. 

5. Клацніть на клітинці В12 і натисніть клавіші Ctrl+v, щоб вставити ще один 

рядок. Формули цього рядка вже будуть посилатися на дані рядка 4. Таким 

чином, номера клітинок даних змінюються рівно на стільки клітинок, на 

скількох розміщується формула, що вставляється. 

Зверніть увагу, що "вирізання"  клітинок з формулами з подальшою їхньою 

вставкою в інше місце листа ніяк не змінює посилання на дані. 

6. Вставте той же самий фрагмент у клітинки В13 і В14. 

7. Скопіюйте заголовки рядків з клітинок А2:А6 у клітинки А10:А14. 

Примітка. Звичайно Excel формує відносні посилання на клітинки. Але іноді 

потрібно послатися у формулі на клітинку з константою, що не повинна 

змінюватися при копіюванні формули в іншу клітинку чи при переміщенні 

вихідних даних. У цьому випадку користуйтесь абсолютними посиланнями, 

що відрізняються від відносних наявністю символу $ перед буквою стовпця, 

номером рядка чи перед обома цими характеристиками, наприклад $Е$15. У 

такому посиланні не змінюється та частина, перед якою є знак $. Наприклад, 

копіюючи формулу =SUM($B$2:$G$6) в іншу клітинку, ви одержите той 

самий результат, що й у вихідній клітинці формули. 

Операція підсумовування рядків чи стовпців – одна з найбільш 

розповсюджених. Щоб створити формули сум рядків чи стовпців, не 

потрібно навіть копіювати клітинки, Excel пропонує ще більш швидкий 

спосіб. 

8. Виділіть групу клітинок I2:I6. 

9. Клацніть на кнопці Автосумма вкладинці Главная у групі команд 

Редактирование. 
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10. Залишилося тільки ввести у клітинку I1 заголовок Итого, і стовпець 

загальної суми продажів для всіх п'яти клієнтів готовий. 

 

Вправа № 5. Пошук помилок 

При використанні формул і функцій Excel можливі помилки. Це може бути 

невірно заданий діапазон клітинок, неправильне ім'я функції чи просто 

пропущена дужка. Excel зафіксує помилку й у випадку невірного типу 

аргументу, якщо, наприклад, в клітинці замість очікуваної числової величини 

виявилася текстова. 

1. Клацніть на клітинці I11 і введіть формулу з помилкою в імені функції: 

=СРЗНАК(B11:F11)  (тобто навмисно спотворимо ім'я функції). 

2. Натисніть клавішу Enter. В клітинці з'явиться повідомлення #NAME, що 

вказує на помилку в імені функції. Повний список повідомлень про помилки 

знаходиться в довідковій системі Excel. 

3. Щоб виправити формулу, подвійним клацанням на клітинці I11 перейдіть 

у режим редагування формули. 

4 Замініть зміст клітинки так, щоб вийшла формула =СРЗНАЧ(B11:F11). 

Примітка. Інструмент автокорекції формул сам виправляє найбільш 

очевидні помилки. Наприклад, якщо в розглянутій формулі ви забудете 

ввести тільки закриваючу дужку, програма сама додасть її. 

 

Вправа № 6. Застосування функцій 

Дотепер Ви використовували тільки функції СУМ, СРЗНАЧ, МАКС, 

СЧЕТ. Давайте розглянемо інші на прикладі деякі функції з розряду 

текстових і логічних, а також функції роботи з датою і часом. 
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1. У листі Формули виділіть і скопіюйте клітинки B1:G1. 

2. Розгорніть Лист3 (якщо такого немає, додайте до книги ще один аркуш). 

3. Клацніть правою кнопкою “миші” на клітинці А1 і виберіть у 

контекстному меню команду Вставить. 

4. Введіть у клітинку A3 формулу =ЛЕВСИМВ(A1; 3). Ця формула повертає 

три лівих символи клітинки А1. 

5. Перетягніть кутовий маркер виділення вправо, щоб рамка охопила 

клітинки A3:F3. Тепер у третій рядок виводяться перші три літери назв 

місяців з клітинок першого рядка. 

6. Клацніть на клітинці НЗ і введіть формулу =СЦЕПИТЬ(B3; D3). В 

клітинці H3 з'явиться символьне об'єднання змісту клітинок B3 та D3: 

ЛютКві. 

7. У клітинку А8 введіть формулу =СЕГОДНЯ() і натисніть клавішу Enter. 

У ній відразу з'явиться поточна дата. 

8. Введіть у клітинки з В8 по В10 формули =ГОД(A8), =МЕСЯЦ(A8), 

=ДЕНЬ(A8). У цих клітинках з'являться окремо всі шість компонентів 

поточної дати і часу. 

Далі виконаємо логічну операцію. 

9. Введіть у клітинку А4 формулу в точності з усіма символами 

=ЕСЛИ(АЗ="Січ"; "Так"; "Ні") 

Ця операція порівнює текстове значення клітинки A3 з текстовим рядком 

Січ. У випадку рівності в клітинці А4 виходить текст другого аргументу 

функції – Так. У випадку нерівності виводиться текст третього аргументу 

функції – Ні.   
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10. Розтягніть маркер клітинки А4 вправо, щоб рамка охопила діапазон 

A4:F4. Тепер формули рядка 4 перевіряють клітинки рядка 3 на збіг їхнього 

вмісту з рядком Лют. Як бачите, слово Так з'явилося тільки в стовпці A. 

Знаки, що використовуються в Excel у логічних функціях для порівняння 

величин, перераховані в таблиці: 

Зверніть увагу, що текстові рядки, що 

виступають як аргументи функцій, 

повинні бути в "подвійних лапках". 

Примітка. Текстові рядки рівні, якщо 

попарно збігаються всі їхні символи, у 

противному випадку рядки не рівні. 

Один текстовий рядок більше іншого, 

якщо в ньому код першого символу, 

який не збігається в обох рядках, 

більше коду того ж символу в другому рядку. 

Слід зазначити, що за допомогою функції ЕСЛИ найпростіше порівнювати 

звичайні числа, але також часто доводиться порівнювати дати, особливо у 

випадку аналізу виконання зобов'язань, термінів платежів і т.ін.  

Існує ряд функцій, що немов спеціально призначені для юридичних і 

комерційних задач. Це, наприклад, функції: 

 КОНМЕСЯЦА – повертає дату, що відстоїть на зазначене число 

місяців від початкової дати. Функція використовується для обчислення дати 

вступу в силу договору чи дати платежу, що приходиться на кінець місяця.  

Наприклад: КОНМЕСЯЦА("18.09.01";5) дасть результат 28.02.02. 

 ДАТАМЕС – повертає дату, що відстоїть на зазначене число місяців від 

початкової дати. Функція використовується для обчислення дати вступу в 

силу договору чи дати платежу, що наступить через задану кількість місяців 

     Знаки порівняння 

= дорівнює 

> більше 

< менше 

>= більше чи дорівнює 

<= менше чи дорівнює 

<> не дорівнює 
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за календарем. Приклад: ДАТАМЕС("18.09.01";5) дає 18.02.02. Якщо дня з 

таким числом у новому місяці немає, то повертається останній день 

попереднього місяця. Дата, що відстоїть від сьогоднішньої на 5 місяців: 

ДАТАМЕС(СЕГОДНЯ();5). Природно, при введенні цих формул перед 

ними потрібно писати знак = "дорівнює", а формат клітинок повинний 

задаватися у форматі Дата. 

 

Вправа № 7. Контрольна вправа 

На цьому занятті ви ознайомилися 

лише з незначним числом функцій, 

доступних у Excel 2010. Інші функції 

вам доведеться вивчати самостійно за 

допомогою довідкової системи Excel. 

Виконуючи цю вправу, перевірте, 

наскільки добре ви засвоїли 

найпростіші прийоми виконання 

розрахунків в електронних таблицях. 

1 У файлі Електронна таблиця.xlsх розкрийте лист Календар, створений у 

контрольній вправі попереднього заняття. Якщо у Вас його немає, зробіть 

його заново. 

2. Клацніть у клітинці G3, введіть формулу, що обчислює середнє значення 

чисел рядка 3 у календарі, і натисніть клавішу Enter. 

3. У клітинці НЗ виведіть цілу частину цього середнього значення.  

За допомогою якої функції виділяється ціла частина числа? 

4. Продублюйте дві отримані формули у всіх рядках календаря.  

Як продублювати формули двох клітинок у декількох рядках? 
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5. В клітинці G11 порахуйте суму середніх значень, а в клітинці Н11 – 

добуток цілих частин середніх значень. 

6. В клітинці F11 за допомогою функції СУМ підрахуйте суму всіх клітинок 

третього і четвертого рядків листа Excel. 

Як задати аргументом функції два рядки листа? 

7. Скопіюйте вміст клітинки F11. 

8. Клацніть на клітинці F13 і вставте в неї формулу з буфера обміну. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Порядок введення формул. 

2. Склад формул. 

3. Особливості копіювання формул. 

4. Основні категорії функцій. 

5. Порядок використання майстра введення функцій у формули. 

6. Що таке діапазон клітинок? 

7. Як врахувати аргументами функцій кілька діапазонів? 

8. Що означає позначення а1:c12? 

9. Що означає повідомлення #name у клітинці? 

10. Опишіть порядок обчислення функції ЕСЛИ. 

11. Навіщо потрібна функція  КОНМЕСЯЦА? 

12. Як можна використовувати в юридичній чи комерційній обробці даних 

функцію ДАТАМЕС?  

13. Як обчислити дату, віддалену від поточної на 9 місяців? 
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Заняття № 4.5, 4.6  Створення діаграм та графіків. 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 Використання майстра діаграм, вибір типу діаграми. 

 Форматування діаграм. 

 Створення підписів рядів даних. 

 Форматування текстових елементів діаграми. 

 Додавання даних у діаграму. 

 Побудова об'ємної діаграми. 

Створення діаграми  

Давайте продовжимо працювати з файлом Електронна таблиця.хlsх. 

Відкрийте його і розгорніть лист Клієнти. У вправах цього заняття буде 

створена і відформатована діаграма, що представляє дані цього листа в 

графічній формі. 

 

Вправа № 1. Майстер діаграм MS Excel 

Для створення діаграми найпростіше скористатися відповідним майстром. У 

цій вправі докладно описуються усі вікна діалогу майстра створення діаграм. 
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1. Щоб вказати майстру 

діаграм джерело даних, 

виділіть прямокутну область 

клітинок A1:G7. (Вихідні 

числові дані для діаграми слід 

виділяти разом з рядком і 

стовпцем заголовків таблиці, 

щоб відповідні назви 

автоматично з'являлися в 

легенді і на осі категорій 

діаграми.) 

2. Виберіть команду Вставка > Диаграмма. Відкриється перше вікно діалогу 

майстра діаграм, у якому потрібно вказати тип діаграми, що задає її 

оформлення. 

3. У списку типу діаграм виберіть пункт Линейчатая чи іншу придатну 

категорію. Вам відкриється кілько різних підтипів лінійних діаграм, на 

одному з яких Вам треба зупинитися. 

4. На екрані з’явиться зовнішній вигляд майбутньої діаграми, а у головному 

меню майстер діаграм (Работа с диаграмами) з вкладинками Конструктор, 

Макет, Формат. 

5. Оскільки при запуску майстра в листі вже був виділений певний діапазон 

даних, він автоматично обирається як джерело даних. Разом з тим, якщо 

виконати команду Работа с диаграммами > Конструктор > Данные > 

Выбрать данные, то з’явиться  діалогове вікно Выбор источника данных у 

якому можна вибрати чи скорегувати джерело даних. 

6. Щоб скорегувати джерело даних, клацніть на кнопці, розташованій у вікні 

Выбор источника данных в правій частині поля Диапазон данных для 
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диаграммы. Вікно майстра згорнеться в один рядок, відкривши доступ до 

листа Excel. 

7. Виділіть клітинки A1:G1. 

8. Натисніть клавішу Ctrl і не відпускаючи її протягніть “мишу” з клітинки 

A3 у клітинку G7. 

9. Ця операція додасть до виділення другу групу клітинок. 

10. Клацніть на кнопці майстра діаграм, щоб знову розгорнути його вікно 

діалогу. Тепер у рядку Диапазон данных для диаграммы з'явиться 

формула: Клієнти!$А$1:$З$1;Клієнти!$А$3:$6$7, що за допомогою 

абсолютних посилань задає дві області даних з листа Клієнти.  

Вкладка Элементы легенды (ряды) вікна майстра діаграм Выбор 

источника данных відкриває доступ до інструментів, що дозволяють гнучко 

перебудовувати джерело даних, додаючи і видаляючи рядки даних і задаючи 

клітинки з заголовками рядків і стовпців таблиці. 

11. Перемикач строка/столбец дозволяє групувати ряди даних за рядками чи 

за стовпцями таблиці, наприклад, зробити, щоб по вертикальній осі діаграми 

виводилися назви місяців року. 

12. Наступним, перейдемо до вкладинці Работа с диаграммами > Макет, 

що дозволить нам настроїти додаткові параметри діаграми за допомогою 

команд Название диаграммы, Название осей, Легенда, Подписи данных, 

Оси та інші. 

13. Виберіть команду Название диаграммы у вкладинці Макет і, після 

визначення з місцем розміщення назви, ведіть у поле Название диаграммы 

текст Активність клієнтів. 

14. Аналогічним чином у поля Ось Х (категорий) і Ось Y (значений) 

введіть назви осей. 
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15. У разі необхідності за допомогою інших команд вкладинки Макет 

настройте осі, лінії сітки, легенду, підписи даних і режим відображення 

таблиці даних.  

Потім клацніть на кнопці Далее, щоб перейти до четвертого вікна майстра, 

що визначає місце розташування майбутньої діаграми. 

16. Визначимось з місцем розташування діаграми ( на окремому чи 

існуючому листі). Щоб помістити діаграму на окремий лист, потрібно 

вибрати Конструктор > Расположение > Переместить диаграмму. У 

діалоговому вікні Перемещение диаграммы визначити положення 

перемикача Размещение  > на отдельном листе. 

17.
 
У текстове поле імені нового листа введіть назву Діаграма. 

18. Клацніть на кнопці ОК. Ознайомтесь з результат роботи майстра діаграм.  

При розміщенні діаграми на окремому листі програма задає їй розмір, рівний 

площі вікна документа Excel. Якщо при зміні розмірів вікна масштаб 

діаграми не змінюється, виберіть команду Вид > Масштаб  > Масштаб по 

выделенному. У противному випадку розміри діаграми зберігатимуться 

незмінними (якщо рахувати в пікселах екрана комп'ютера). 

 

Вправа № 2. Вибір типу діаграми 

Для кращого відображення тієї чи іншої природи даних слід підібрати 

відповідний тип діаграми. Його, як і будь-які інші параметри, задані при 

роботі з майстром діаграм, завжди можна змінити пізніше в процесі 

форматування документа. 

1. Щоб вибрати інший тип діаграми, виконайте команду Работа с 

диаграммами > Конструктор > Тип > Изменить тип диаграммы. 

Відкриється вікно Изменение типа диаграммы. 
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2. У відкритому вікні вибираємо діаграму Круговая і списку типу Объемная 

разрезанная круговая.  

3. Якщо Ви бажаєте, щоб цей тип діаграми вибирався по-замовченню при 

створенні нових діаграм нажміть кнопку Сделать стандартной.  

Примітка. Якщо ви гарно відформатували діаграму і хочете записати її як 

іменований тип, щоб користуватися ним надалі як шаблон для створення 

інших подібних діаграм, виберіть команду Работа с диаграммами > 

Конструктор > Тип > Сохранить как щаблон. Введіть у вікні діалогу, що 

відкрилося, ім'я й опис типу файлу, потім клацніть на кнопці Сохранить. 

Примітка. Діаграма обраного типу може відображати тільки один ряд даних, 

тому давайте перемінимо джерело даних і скористаємося обраним типом для 

представлення підсумкових даних листа Клієнти. 

4. Оберіть команду Конструктор > Данные > Выбрать данные. 

5. У діалоговому вікні Выбор источника данных змініть вміст поля 

Диапазон даннях для диаграммы на =Клієнти! $A$9:$G$9, що змусить 

Excel скористатися даними клітинок A9:G9 листа Клієнти. (Знак «$» задає 

абсолютну адресацію клітинок.) 

6. Щоб вказати програмі клітинки з назвами стовпців, у вікні Выбор 

источника данных нажміть кнопку Изменить  вкладки Элементы легенды 

(ряди).  

7. У вікні Выбор источника данных клацніть на кнопці Изменить поля 

Подписи горизонтальной оси (категории). Це поле визначає групу 

клітинок, у якій знаходяться підписи розподілів осі Х (категории). 

8. Клацніть на корінці листа Клієнти. 

9. Виділіть групу клітинок B1:G1, що містять заголовки стовпців. 
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10.  Виконайте команду Работа с диаграммами > Конструктор > Макеты > 

Макет 1 і Ви отримаєте діаграму, що зображена на малюнку. 

 

ФОРМАТУВАННЯ ДІАГРАМИ 

Якщо лист Excel в основному служить тільки робочим полем, а його 

оформлення не грає особливої ролі, то діаграми призначені для полегшення 

сприйняття числових даних, тому на їхній зовнішній вигляд слід звертати 

особливу увагу. За допомогою діаграми можна навіть завуалювати небажану 

для вас інформацію і, привернувши увагу до досягнень, сховати результати 

дрібних прорахунків. У вправах цього розділу виконується перетворення 

діаграми, створеної у вправі №1 цього заняття. На її прикладі ви навчитеся 

деяким операціям, що потім застосовуватиме в повсякденній роботі. 

Діаграми Excel і Microsoft Graph влаштовані схожим образом, тому тут не 

розглядаються прийоми форматування, описані раніше на заняттях з 

вивчення створення діаграм у Word. 

 

Вправа № 3. Підписи рядів даних діаграми 

Будь-яка діаграма складається з елементів, до яких належать такі об'єкти, як 
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 область побудови діаграми; 

 осі;  

 координатна сітка;  

 маркери даних;  

 заголовки.  

Натисненням лівої кнопки “миші” можна виділити будь-який елемент, а 

натисненням правої – розкрити його контекстне меню. Крім набору 

стандартних елементів, що практично завжди присутні на діаграмі, Excel 

дозволяє використовувати різні додаткові компоненти, що підсилюють 

наочність діаграми і підвищують інформативність. До таких допоміжних 

елементів належать підписи рядів даних. 

1. Клацніть правою кнопкою “миші” на будь-якому секторі діаграми і 

виберіть у контекстному меню команду Формат ряда данных і виберіть 

Угол поворота первого сектора інші параметри формату даних. 

2. Аналогічно розкрийте вкладинку Формат подписей данных. На ній є 

перемикач з декількома положеннями, що дозволяють вибрати один з таких 

режимів: 

 Сброс – не виводити підписи; 

 Значения – дублювати числа джерела даних; 

 Доли – показати процентну частку цього елемента даних у загальному 

обсязі; 

 Имена категорий – вивести назву відповідної оцінки осі Х (категорій); 

 і т. ін. 

 Оскільки секторні діаграми не мають осей, на них автоматично додаються 

підписи даних, що показують відповідність сектора тому чи іншому 
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стовпцю (рядку) даних. У розглянутому прикладі підписами даних є назви 

категорій Січень, Лютий і т. ін. 

3. Щоб додати до назв категорій процентну частку сектора кожного місяця в 

загальному обсязі продажів, виберіть положення перемикача Имена 

категорий і доли. 

4. Скиньте прапорець Линии выноски. Цей прапорець виводить лінії, що 

зв'язують підписи з відповідними маркерами даних, але в даній ситуації і без 

них зрозуміло, якому сектору відповідає той чи інший напис. 

5. Клацніть на кнопці ОК. Тепер поруч з назвами місяців з'явиться число, що 

характеризує частку, займану відповідним сектором у цілому колі і виражену 

у відсотках. 

 

Вправа № 4. Форматування текстових елементів у діаграмі 

У верхній частині діаграми присутній заголовок ИТОГО, але він занадто 

дрібний і зливається з фоном, оскільки пофарбований у темний колір. Сам 

текст заголовка незрозумілий і скоріше заплутує, ніж роз'яснює зміст 

діаграми. Давайте виправимо ці недоліки. 

1. Клацніть на слові ИТОГО правою кнопкою “миші” і розкрийте вкладку 

Шрифт. У списку Размер виберіть число 20, а в списку Цвет текста – білий 

колір. Клацніть на кнопці ОК.  

Напис ИТОГО змінить колір і залишиться виділеним (тобто буде оточений 

габаритним прямокутником з маркерами). 

2. Щоб перейти в режим редагування напису, клацніть на ньому. Габаритний 

прямокутник зникне, а замість нього з'явиться текстовий курсор. 

3. Зітріть старий напис і введіть текст Продаж по місяцях. 
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4. Щоб завершити редагування текстового елемента, клацніть “мишею” поза 

його межами.  

5. Виберіть у контекстному меню команду Формат названия диаграммы. 

За її допомогою Ви зможете змінити  у назві діаграми заливку, цвет 

границы, стиль границ, тень, выравнивание, свечение и сглаживание, 

формат объемной фигуры. 

За допомогою операцій, описаних у кроках 1-5, можна змінити будь-який 

напис, що є присутнім на діаграмі. 

6. Шрифт підписів рядів даних, скоріш за все, теж не задовольнить вас. Двічі 

клацніть на написі Січень 12%. 

7. На вкладці Шрифт вікна діалогу, що відкрилося, встановіть білий колір і 

придатний розмір шрифту. 

8. Розкрийте вкладинку Число діалогового вікна Формат подписей данных. 

З її допомогою можна настроїти формат чисельних значень підписів рядів 

даних. Тут доступні ті ж самі варіанти, що обговорювалися на попередньому 

занятті при форматуванні чисел клітинок листа. 

9. Щоб вивести частку кожного сектора у вигляді дробу, виберіть у списку 

Числовые форматы пункт Дробный. У списку Тип клацніть на пункті 

Сотыми долями. Потім клацніть на кнопці Закрыть. 

Зверніть увагу, що при форматуванні одного підпису синхронно змінюються 

й інші підписи того ж ряду даних. Однак підпис даних можна модифікувати 

й окремо. Давайте виділимо курсивом підпис сектора Червень (оскільки це 

підсумкова величина для півріччя), для чого потрібно спочатку виділити 

елемент у групі підписів. 

10. Клацніть на тексті Червень 13/100, щоб коло нього з'явився габаритний 

прямокутник з написами. (При цьому передбачається, що група підписів 

даних діаграми вже була виділена. Якщо це не так, “мишею” виділіть всі 
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підписи, потім трохи почекайте і повторним натисненням клавіші “миші” 

виділіть зазначений текст.) 

11. Виберіть команду Шрифт контекстного меню і на вкладці вікна діалогу 

Шрифт, що відкрилося, виберіть у списку Начертание пункт Полужирный 

курсив. У списку Размер клацніть на числі 22, а в палітрі Цвет текста 

оберіть жовтий квадрат. 

Якщо підпис обведений габаритним прямокутником, то подвійне клацання на 

ньому призведе до розкриття вікна параметрів, переключить текст у режим 

редагування з одночасним виділенням того слова, на якому натиснули 

клавішею “миші”. 

12. Клацніть на кнопці ОК. Виконане форматування вплине тільки на 

обраний підпис. 

13. Перемістіть покажчик на рамку габаритного прямокутника, натисніть 

кнопку “миші” і перетягніть рамку вправо і трохи нагору. Подібним 

перетаскуванням можна переміщати будь-які написи діаграми. 

14. Щоб зняти виділення підпису, клацніть за межами габаритного 

прямокутника.  

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Перелічіть документи, з яких складається діаграма. 

2. Чи є діаграма частиною документа Excel? 

3. Що таке легенда діаграми? 

4. Як сховати чи зробити видимими лінії сітки на діаграмі? 

5. Що таке незв'язаний діапазон? 

6. Що таке область діаграми і як її виділити? 
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7. Як у діаграму одного робочого листа книги додати дані з іншого 

робочого листа цієї ж книги? 

8. Як змінити розмір шрифту значень на діаграмі? 

9. Чим відрізняється посилання 3$7 від посилання $C7? 

10.  Чи можна на основі тих самих даних побудувати кілька різних 

діаграм? 

11.  Як скопіювати діаграму в документ Word? 

12.  Чим відрізняється впровадження діаграми в документ Word від 

зв'язування? 

 

Заняття № 4.7. Підготовка аркушів MS Excel до друку 

 

Перелік питань, що підлягають вивченню: 

 орієнтація і масштаб сторінок;  

 настроювання полів; 

 додавання колонтитулів. 

 

ВСТУП 

Щоб швидко роздрукувати лист Excel, досить клацнути на кнопці Печать 

панелі інструментів Стандартная. Однак результат цієї операції, швидше за 

все, не задовольнить вас. Він підходить для друку чернеток, але зовсім не 

підходить для чистових документів, що повинні бути добре оформлені і не 

терплять присутності зайвої інформації. Тому перед кінцевим друком 

аркушів Excel потрібно настроїти масштаб і поля сторінок, відсортувати дані 
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таблиць, виділити діапазон клітинок, що друкуються, вказати спосіб 

розташування таблиць і діаграм і виконати деякі інші операції. 

В цілому настроювання параметрів друку в Excel схоже на аналогічну 

операцію в Word. Але аркуші Excel мають свою специфіку. Було б зручно, 

щоб табличні дані листа містилися на одній сторінці, тому потрібно 

настроювання масштабу друку. Широкі аркуші зазвичай друкують в 

альбомній орієнтації, а довгі таблиці – у портретній. Якщо в Word параметри 

сторінки, як правило, призначаються відразу всьому документу, то в Excel 

вони призначаються окремо для кожного листа. 

 

Вправа № 1. Орієнтація і масштаб сторінки 

Давайте продовжимо роботу з книгою Електронна таблиця.xlsх і 

роздрукуємо деякі з її аркушів. У цій вправі виконується перший етап 

підготовки до друку – настроювання орієнтації сторінки і масштабу 

виведеного листа. 

1. Відкрийте файл Електронна таблиця.хlsх. 

2. Розгорніть лист Формули. 
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У таблиці цього листа є стовпці тільки для перших шести місяців. Давайте 

розширимо таблицю так, щоб у ній розмістилися дані для всіх 12 місяців 

року. Це дозволить навчитися друкувати широкі таблиці, що не вміщуються 

на стандартний лист цілком. 

3. Виділіть необхідні клітинки діапазону B1:G14, скопіюйте їх і зробіть за 

допомогою вставки так, щоб у таблиці були заповнені дані на всі 12 місяців, 

як показано на малюнку. 

4. Виберіть команду Файл > Печать. 

5. У вікні діалогу, що відкрилося, виберіть положення Альбомная 

ориентация. Це дозволить максимально збільшити ширину області друку 

листа. 

Одночасно, на правій стороні листа Ви бачите як виглядатимуть данні на 

сторінці після друку. Вибрав команду Параметры страницы, можна 

выдкрити выдкри. Якщо обрано стандартний розмір папера формату А4, то 

виявиться, що на сторінці не розміщуються усі стовпці. Натисніть клавішу 

Page Down, і ви побачите, що клітинки крайнього правого стовпця 

перенесені на другу сторінку. Це незручно. Варто змінити масштаб, щоб усі 

стовпці таблиці по ширині вписувалися в одну сторінку.  
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6. Увійдіть у Файл > Печать > Параметры страницы. Відкрийте вкладинку 

Страница. Розділ Масштаб вкладинк дозволяє зменшувати чи збільшувати 

об'єкти, що друкуються. За допомогою лічильника Установить можна 

вибрати будь-який масштаб, що розраховується у відсотках від вихідного 

розміру сторінки. (Не забудьте при цьому обрати відповідне положення 

перемикача). 

Цю проблему можливо вирішити по-іншому: визвати діалогове вікно 

Параметры страницы за допомогою команд Разметка страницы  > 

Параметры страницы.  

7. Excel вміє і самостійно виконувати підбір розміру таблиці під площу 

сторінки, якщо у діалоговому вікні Параметры страницы вибрати 

положення перемикача Разместить не более чем на: і залишіть в обох 

лічильниках, що відповідають цьому положенню, числа 1. Лічильники, 

розташовані в рядку Разместить не болем чем на:, дозволяють вказати 

інструменту автоматичного масштабування, яке число сторінок повинна 

займати таблиця по ширині і висоті. 

8. Клацніть на кнопці ОК. Тепер уся таблиця вміститься на одну сторінку. 

Якщо Ви знов клацнете на вкладці Страница, то побачите в лічильнику 

Установить величину 86%. Це той масштаб, що був обраний автоматично 
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програмою Excel для друку листа Формули. У разі необхідності можна 

скорегувати і його. 

Вправа № 2. Настроювання полів 

Поля формують порожню рамку навколо інформативної області сторінок. 

Зменшуючи їх, можна збільшити розмір таблиці, що друкується. 

1. Знову ввійдіть у Файл  > Печать > Параметры страницы. 

2. У вікні діалогу Параметры страницы розкрийте вкладинку Поля, 

показану на малюнку. 

3. Зменшіть значення лічильника Левое до 1см. 

4. Так само до 1 см зменшіть значення лічильника Правое. 

5. Таблиця листа Формули невелика по висоті. Давайте надрукуємо її 

посередині сторінки. Для цього установіть прапорець Вертикально команди 

Центрировать на странице. 

6. Клацніть на кнопці ОК. 

Ширина області друку збільшилася. Якщо знову подивитесь на вкладку 

Страница вікна діалогу Параметры страницы, то можна помітити, що 

режим автоматичного настроювання розмірів відразу ж збільшив масштаб, 

підігнавши таблицю під новий розмір області друку. 

7. Клацніть на кнопці ОК вийдіть з режиму попереднього перегляду. 
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Вправа № 3. Додавання колонтитулів 

Колонтитули дозволяють додавати в нижню і верхню частину сторінок 

заголовки й описи, що дублюються на всіх сторінках. Якщо таблиця довга, у 

колонтитулі зручно розмістити її назву, номери сторінок, назви файлу книги і 

листа, на якому розміщена таблиця. 

1. Виберіть вкладинку Колонтитулы діалогового вікна Параметры 

страницы. У списках, 

Верхний колонтитул і 

Нижний колонтитул 

можна вибрати один зі 

стандартних варіантів 

оформлення 

колонтитулів. 

2. Розкрийте список 

Верхний колонтитул й виберіть пункт Формули (Формулы; Страница 1). 

Цей варіант додає у верхню частину кожної сторінки назву листа з вихідними 

даними і порядковий номер сторінки. У верхній частині вкладки 

Колонтитулы з'явиться приклад оформлення верхнього колонтитула. 

Якщо потрібно, щоб нумерація сторінок починалася не з одиниці, введіть 

номер для першої сторінки в поле Номер первой страницы вкладки 

Страница того ж вікна діалогу. 

Якщо стандартні схеми компонування колонтитулів вас не влаштовують, то 

користуйтеся кнопками, розташованими в середній частині вікна діалогу 

(Создать верхний колонтитул). 

3. Щоб настроїти нижній колонтитул, клацніть на кнопці Создать нижний 

колонтитул. Вікно діалогу, що відкрилося, має три списки і кілька кнопок. 
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За допомогою цих кнопок можна розміщувати різні об'єкти в списках, що 

задають вміст лівого краю колонтитула, його центральної частини і правого 

краю. 

4. Клацніть у списку Слева:. 

5. Клацніть у центральній частині вікна на другій праворуч кнопці (Вставить 

имя листа). У списку з'явиться посилання &[Лист], що генерує назви файлу 

документа. 

6. Введіть перед нею текст Имя файла. 

7. Клацніть у списку Справа: і введіть текст Время создания, 

8. Клацніть на кнопці з календарем (Вставить дату), помістивши в 

колонтитул посилання на дату &[Дата]. 

9. Натисніть клавішу "пробіл" і клацніть на кнопці з циферблатом годин 

(Вставить время), що додає посилання на час друку документа &[Время]. 

10. Закрийте вікно діалогу натисненням кнопки ОК. 

Тепер у нижній колонтитул буде виводитися ім'я файлу таблиці, а також дата 

і час друку файлу з відповідними підписами. Якщо ви хочете побачити 

сторінку з доданими колонтитулами, виберіть команду Файл > Печать. 
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