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Вступ
Для виконання лабораторних робіт студент повинен:
- знати можливості текстових редакторів;
- уміти їх використовувати при роботі з документами.
Захист лабораторних робіт
Лабораторні роботи подаються викладачеві в електронному вигляді на
перевірку і після допуску захищаються на комп'ютері індивідуально.
Контрольні питання для захисту наведені наприкінці журналу завдань.
Лабораторна робота 1
Технологія створення й оформлення документів
Мета роботи
1. Одержання практичних навичок зі створення і редагування
текстових документів.
2. Оволодіння навиками введення та форматування тексту.
Запустити текстовий процесор WORD. Установити в меню Вид режим
Розмітка сторінки, масштаб – По ширині сторінки. У правій частині
стандартної панелі інструментів увімкнути режим демонстрації символів, що не
друкуються.
Написати автобіографію, яка має містити три розділи:
•
Розділ 1. Освіта.
•
Розділ 2. Трудовий шлях.
•
Розділ 3. Сьогоднішній день та плани на майбутнє.
Набрати текст, не використовуючи ніяких прийомів оформлення.
Викликати меню Файл\Зберегти як. У полі Папка перейти в папку Вашої
групи, потім у папку з Вашим ім'ям і створити в ній нову папку WORD_TEXT. У
поле Ім'я файлу записати назву документа Автобіографія_без оформлення. У
полі Типи переглянути список пропонованих типів для збереження документа,
встановити тип файлу – Документ Word.
Натиснути кнопку Зберегти.
Виконати
форматування
символів
за
допомогою
команди
Формат\Шрифт.
У довільних місцях набраного тексту створити заголовки типу Освіта,
Трудовий шлях, Сьогоднішній день та плани на майбутнє.
Загальний заголовок Автобіографія має бути оформлений із
використанням шрифту Arial Cyr, підкреслений, 14 пунктів. Першу букву «Я»
оформити Буквицею.
Заголовки типу Освіта, Трудовий шлях, Сьогоднішній день та плани на
майбутнє оформити шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr, напівжирний
курсив, розмір 12 пунктів.
Змістова частина тексту повинна бути оформлена із застосуванням
шрифту гарнітури Courier New Cyr, розмір шрифту 10 пунктів.
Зберегти документ під ім'ям Біографія_Шрифт.
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Виконати форматування абзаців за допомогою команди Формат\Абзац.
Збільшити обсяг змістової частини тексту до 9-ти абзаців шляхом
копіювання.
Оформити змістовну частину документа так:
- перший абзац – вирівнювання по лівому краю;
- другий абзац – вирівнювання по правому краю;
- третій абзац – вирівнювання по центру;
- четвертий абзац – вирівнювання по ширині;
- п'ятий і шостий абзаци – оформлені як маркірований список;
- сьомий абзац – вирівнювання по лівому краю з відступом 3 см,
міжрядковий інтервал – подвійний;
- восьмий абзац – вирівнювання по лівому краю з відступом першого
рядка (новий рядок) на 1,5 см та інтервалами Перед і Після – 18 пт;
- дев'ятий абзац – вирівнювання по лівому краю з відступом на 3 см та
виступом першого рядка на 2 см.
Зберегти оформлений документ під ім'ям Біографія_Абзац.
Оформити
макет
сторінки.
Використовуючи
пункт
меню
Файл\Параметри сторінки, встановити для останнього документа такі
параметри сторінки:
формат паперу А4;
ліве поле – 3 см;
праве поле – 2 см;
верхнє поле – 2,5 см;
нижнє поле – 2,5 см.
Користуючись режимом Попереднього перегляду, проаналізувати, як буде
виглядати документ після друку. Порівняти його вигляд у різних масштабах.
Змінити орієнтацію сторінки на Альбомну. Переглянути документ.
Повернутися до Книжкової орієнтації.
Зберегти документ.
Лабораторна робота 2
Введення і редагування тексту. Форматування символів та абзаців
Мета роботи: освоєння операцій форматування символів і абзаців.
Установити курсор на початок документа, вивести на екран символи, що
не друкуються, вибрати шрифт Times New Roman розміром 14 пт. та ввести
текст:
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Word – це програма обробки текстів. Текстовий процесор працює у
середовищі Windows, підтримує всі правила роботи з вікнами і тому
користувач повинен мати певний досвід роботи у цьому середовищі.
Запуск Word
1. Найбільш загальним способом є запуск Word з меню
Пуск\Программы\ Word
2. Клацнути двічі на піктограмі Word на робочому столі.
3. У головному меню вибрати пункт Создать документ MS Office, потім
натиснути вкладку ОбщиеНовый документ Word.
Після фірмової заставки на екрані монітора з'являється типове вікно
текстового процесора Word.
Перший рядок містить кнопки системного меню та назву активного
документа. Під заголовком вікна знаходиться рядок меню, через який можна
викликати будь-яку команду Word.
Основні пункти меню:
Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка.
Група команд Файл забезпечує маніпуляції з файлами, зокрема
створення нового файлу, відкривання та закривання наявного, записування
документа, а також завершення роботи з Word.
Відкрийте діалогове вікно Шрифт (Формат/Шрифт). Уважно
проаналізуйте структуру цього вікна, його вкладки і можливості, що надає дане
вікно для форматування тексту.
Виконайте за допомогою діалогового вікна Шрифт наведені нижче
операції:
Відформатуйте кілька абзаців тексту по-різному, використовуючи
шрифти Аrial,Times New Roman, Courier New, різні розміри та накреслення
букв (Ж, К, Ч).
Розфарбуйте текст двох абзаців у різні кольори. Поверніть вихідний
колір тексту в одному з абзаців.
Установіть в одному з абзаців розріджений текст (4 пт.), у другому–
ущільнений (1 пт).
Уведіть текст із використанням верхніх і нижніх індексів:
см2 , Н2SО4, Х I .
За допомогою команди Сервіс\Мова\Розміщення переносів установіть у
документі автоматичне розміщення переносів. Об'єднайте текст перших двох
абзаців. Розбийте текст першого абзацу на два абзаци.
Після першого абзацу вставте три порожніх абзаци. Видаліть порожні
абзаци.
Видаліть перші три абзаци в буфер обміну за допомогою команди меню
Виправлення \ Вирізати.
Відновіть вилучений текст командою меню Виправлення\Уставити.
Перейдіть у кінець документа, натиснувши клавіші Ctrl+End.
6
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Перейдіть на початок документа, натиснувши клавіші Ctrl+Home.
Виділіть текст іншого абзацу. Змініть розміри границь тексту за
допомогою масштабної лінійки: встановіть відступи ліворуч і праворуч по 2 см.
Випробуйте всі способи виділення окремих фрагментів текстового
документа.
Фрагмент
Спосіб виділення
Слово
Два рази клацнути мишею по слову
Речення
Клацнути мишею в будь-якому місці речення при
натиснутій клавіші Ctrl
Рядок
Клацнути мишею в смузі виділення – ліворуч від тексту
Абзац
Двічі клацнути мишею в смузі виділення напроти
абзацу або тричі клацнути всередині абзацу
Будь-який фрагмент Клацнути мишею на початку виділеного фрагмента,
потім натиснути клавішу Shift і клацнути по
останньому символу виділюваного фрагмента
Вертикальний блок При виділенні тримати натиснутою клавішу Alt
Увесь документ
•
Меню Виправлення\Виділити все
•
Тричі клацнути мишею в смузі виділення
•
Ctrl + клацнути мишею в смузі виділення
Виділіть два перших абзаци тексту за допомогою клавіш (Shift + →) і
видаліть їх у буфер обміну за допомогою кнопки піктографічного меню (панелі
інструментів).
Відновіть вилучений текст за допомогою контекстного меню.
Установіть Звичайний режим за допомогою кнопок на горизонтальній
лінійці прокручування, а потім поверніться до режиму Розмітка сторінки.
За допомогою команди меню Формат \ Абзац на вкладці Відступи й
інтервали вирівняйте будь-які чотири абзаци:
перший – по лівому краю;
другий – по центру;
третій – по правому краю;
четвертий – по ширині.
Виконайте кольорове обрамлення і заливання двох абзаців різними
способами:
•
за допомогою команд меню Формат \ Границі та заливання;
•
за допомогою кнопок Зовнішні границі на панелі інструментів.
За допомогою команди Файл\Попередній перегляд перегляньте на екрані
одночасно всі сторінки документа. Видаліть з екрана символи, що не
друкуються, клацнувши на відповідній кнопці на панелі інструментів.
Збережіть файл під ім'ям Tekst.doc у Вашій папці.
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Лабораторна робота 3
Використання табуляторів і списків
Мета роботи: ознайомлення з прийомами роботи із застосування
табуляторів та списків.
Завдання 1. Використання табуляторів
Створіть наступну відомість, використовуючи табулятори. Наприкінці
кожного рядка для переходу на новий рядок натискайте клавішу Enter.
За допомогою горизонтальної лінійки задайте формати табуляторів для
абзацу із заголовками стовпчиків. Для цього виберіть тип табуляторів на
лінійці: 1,5 см (вирівнювання по лівому краю), 5 см (вирівнювання по лівому
краю), 9 см (вирівнювання по лівому краю), 15 см (вирівнювання по правому
краю).
Уведіть заголовки стовпчиків.

№ групи

Стипендіальна відомість
Прізвище, ім’я, Стипендія, грн.
по батькові

Підпис

За допомогою команди Формат\Табуляція для абзаців списку задайте
формати табуляторів:
•
1,5 см вирівнювання по лівому краю, заповнювач – лінія 1;
•
5 см вирівнювання по лівому краю, заповнювач – лінія 2;
•
9 см вирівнювання по лівому краю, заповнювач – лінія 2;
•
15 см вирівнювання по правому краю, заповнювач – лінія 4.
Уведіть текст, використовуючи клавішу Tab для переміщення до
наступної позиції.
56..... Петров І.Т. ................ 108 ____________________________
56..... Іванов Р.Д.................. 108 ____________________________
57..... Сомов П.П................. 140 ____________________________
57..... Пронін П.Ж............... 108 ____________________________
58..... Жуков Р.Л. ................ 140 ____________________________
Перетворіть дані стовпчики в таблицю. Для цього виконайте команду
Таблиця\Перетворити у таблицю.
№ групи

Прізвище, ім’я,
Стипендія, грн.
по батькові
56
Петров І.Т.
108
56
Іванов Р.Д.
108
57
Сомов П.П.
140
57
Пронін П.Ж.
108
58
Жуков Р.Л.
140
Збережіть файл під ім'ям Відомість.doc.
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Завдання 2. Використання списків
Існує кілька різних способів форматування списків:
•
Формат\Список;
•
Контекстне меню\Список;
•
за допомогою кнопок панелі
Форматування: Нумерація і
Маркери.
2.1. Сформуйте список підгрупи .
Нумерований список
Маркірований список Багаторівневий список
1.
Абдулов Р.К.
1. Чоловіча стать
• Абдулов Р.К.
2.
Ворона П.У.
1.1. Абдулов Р.К.
• Ворона П.У.
3.
Грім І.Д.
1.2. Іванов А.О.
• Грім І.Д.
4.
Дроздова П.Л.
1.3. Петров Р.О.
• Дроздова П.Л.
5.
Іванов А.О.
1.4. Чуєв П.Л.
• Іванов А.О.
6.
Петров Р.О.
1.5. Ярохін В.Б.
• Петров Р.О.
7.
Семенова Р.Ж.
2. Жіноча стать
• Семенова Р.Ж.
8.
Чуєв П.Л.
2.1. Ворона П.У.
• Чуєв П.Л.
9.
Юдіна П.З.
2.2. Грім І.Д.
• Юдіна П.З.
10. Ярохін В.Б.
2.3. Дроздова П.Л.
•
Ярохін
В.Б.
11. Яшина Ф.Г.
2.4. Семенова Р.Ж.
• Яшина Ф.Г.
2.5. Юдіна П.З.
2.6.

Яшина Ф.Г.

Збережіть файл під ім'ям Списки_1.doc.
2.2. Уведіть текст:
Комплекс відпочинку «Будівельник» пропонує:
спортивні площадки для ігор:
у теніс;
у гольф;
у поло;
водно-оздоровчий комплекс:
басейн;
водний масаж;
ванни:
сольові;
грязьові;
сірчані;
солярій.
Виділіть текст, починаючи з другого рядка. Відкрийте меню
Формат\Список. У діалоговому вікні, що відкрилося, активізуйте вкладку
Багаторівневий, потім виберіть потрібний варіант і натисніть кнопку Змінити.
В опції Рівень1 виставте потрібні значення:
Нумерація – 1, 2, 3 ...; Почати з – 1; Положення номера: Вирівнювання –
по лівому краю; На - 0 см; Положення тексту: Відступ - 0,5 см.
В опції Рівень2 виставте потрібні значення:
9
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Нумерація – 1, 2, 3 ...; Почати з – 1; Положення номера: Вирівнювання по лівому краю; На – 0,5 см; Положення тексту: Відступ – 1 см.
В опції Рівень3 виставте потрібні значення:
Нумерація – 1, 2, 3 ...; Почати з – 1; Положення номера: Вирівнювання по лівому краю; На – 1,5 см; Положення тексту: Відступ – 1,5 см.
Для оформлення багаторівневого списку використовуйте
один із
наступних варіантів:
• попередньо виділивши потрібний рядок (рядки), викличте контекстне
меню і виберіть потрібну команду (понизити чи підвищити рівень).
• попередньо виділивши потрібний рядок (рядки), клацніть на відповідній
кнопці панелі інструментів
.
Список набуде вигляду:
Комплекс відпочинку «Будівельник» пропонує:
1. Спортивні площадки для ігор:
1.1. у теніс;
1.2. у гольф;
1.3. у поло.
2. Водно-оздоровчий комплекс:
2.1. басейн;
2.2. водний масаж;
2.3. ванни:
2.3.1. сольові;
2.3.2. грязьові;
2.3.3. сірчані.
3. Солярій.
Збережіть файл під ім'ям Списки_2. doc.
Завдання 3. Використання списків і табуляторів
Створіть наступний зміст, використовуючи табулятори та списки
(нумерований і маркірований).
Зміст
1. Поняття про електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft
EXCEL 2000. Створення таблиць
Введення та редагування даних
• Основні поняття ....................................................................................... 7
• Основні вміння й навики ........................................................................ 22
• Вправи для закріплення набутих навичок ............................................ 46
• Завдання для самостійної роботи .......................................................... 50
• Тлумачний словник термінів .............................................................. 51
• Контрольні запитання ............................................................................. 53
2. Обчислення в Excel 2000. Формули та функції. Графічне
представлення результатів обчислень
 Основні поняття
55
10
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 Основні вміння й навики
71
 Приклади розв'язування завдань
80
 Вправи для закріплення набутих умінь
95
 Завдання для самостійної роботи
97
 Тлумачний словник термінів
123
 Контрольні запитання
124
3. Робота зі списками в EXCEL 2000
 Основні поняття ----------------------------------------------------------- 131
 Основні вміння та навики -------------------------------------------------- 145
 Приклади застосування вмінь і навиків ------------------------------- 151
 Завдання для самостійної роботи----------------------------------------- 154
 Тлумачний словник термінів -------------------------------------------- 154
 Контрольні запитання------------------------------------------------------- 155
4. Аналіз даних у EXCEL 2000
 Основні поняття ________________________________________ 160
 Основні вміння та навики ________________________________ 172
 Завдання для самостійної роботи __________________________ 184
 Тлумачний словник термінів ____________________________ 184
 Контрольні запитання __________________________________ 184
Використана література_____________________________________ 185
Збережіть файл під ім'ям Зміст.doc.
Лабораторна робота 4
Вставка малюнка в документ
Мета роботи: освоєння способів інтеграції об'єктів: вставка в
текстовий документ рисунків, створених в іншому додатку.
Створіть новий документ і збережіть його під ім'ям Вірш. doc.
Уведіть текст вірша. Усередині чотиривірша застосовуйте примусовий
перехід на наступний рядок Shift+Enter.
Я в ліс по проліски пішов.
Це недалеко від Полтави.
Що ж, проліски – моя любов.
Ще рання. Хай і не яскрава.
Цвітуть на пагорбках вони,
Оточені кругом водою,
Як перші вісники весни
З їх радістю і їх журбою.
Скопіюйте текст вірша два рази.
Праворуч від першого абзацу вірша вставте будь-який малюнок із
колекції ClipArt за допомогою команд меню Вставка\Малюнок\Картинки.
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Для вставки малюнка поряд із текстом потрібно попередньо створити
рамку за допомогою кнопки Напис на панелі Малювання або команди меню
Вставка\Напис.
В іншому примірнику вірша розташуйте чотиривірші поряд так, як
показано нижче. Це можна зробити, використовуючи вставку таблиці чи за
допомогою інструмента Напис. Виконайте один із цих варіантів.
Я в ліс по проліски пішов.
Це недалеко від Полтави.
Що ж, проліски – моя любов.
Ще рання. Хай і не яскрава.

Цвітуть на пагорбках вони,
Оточені кругом водою,
Як перші вісники весни
З їх радістю і їх журбою.

У третьому примірнику вірша відформатуйте кожен абзац із
застосуванням різного розміру, накреслення та гарнітури шрифту, а також
установіть параметри за допомогою команд меню Формат\Абзац:
Для першого абзацу
Відступ ліворуч 2 см
Відступ праворуч 5 см
Міжрядковий інтервал 1,5 рядка
Перед абзацом 6 пт.
Після абзацу 12 пт.

Для другого абзацу
Відступ ліворуч 5 см
Відступ праворуч 2 см
Міжрядковий інтервал 2 рядки
Перед абзацом 12 пт.
Після абзацу 6 пт.

Лабораторна робота 5
Робота з таблицями. Обчислення в таблицях

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мета роботи: ознайомлення з прийомами роботи зі створення,
оформлення таблиць і виконання обчислень у них.
1.
Створіть наступну таблицю.
Усього Аудиторні години
Тема курсу
годин Лекції Лабораторні
Склад і структура персонального
4
4
комп'ютера
Основні команди операційної системи
12
4
8
Робота з програмною оболонкою Norton
10
4
6
Comander
Використання програм обслуговування
файлової системи
10
4
6
Захист від комп'ютерних вірусів
2
2
Архівування файлів
2
2
Операційна система Windows
16
6
10
Робота з текстовими редакторами
34
10
24
Системи табличної обробки даних
38
10
28
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10

13

Системи керування базами даних.
Основнi принципи програмування в
середовищi СКБД.
Комп’ютерні мережі, Іnternet
Усього годин

24

8

16

16
148

6
60

10
88

Виберіть у меню пункт Таблиця\Уставити таблицю. Укажіть кількість
рядків і стовпців. Або створіть таблицю, використовуючи відповідну
піктограму на панелі інструментів. Для зміни ширини клітинок використовуйте
меню Таблиця\Властивості таблиці (попередньо
виділивши
потрібні
клітинки) чи змінюйте ширину мишею.
Для
оформлення верхніх клітинок застосовуйте пункт меню
Таблиця\Об'єднати клітинки.
Задайте обрамлення таблиці:
1) для цього треба спочатку виділити таблицю або її ділянки;
2) далі використовувати меню Формат\Границі і заливання чи
застосовувати піктограму Зовнішні границі.
Уведіть у клітинки текст.
Word дозволяє виконувати обчислення, записуючи в окремі клітинки
таблиці формули за допомогою команди Таблиця\Формула.
У таблиці підвести підсумки по всіх стовпцях.
Уведіть формулу для розрахунку підсумку в останньому стовпці. Для
цього розмістіть курсор в останній клітинці таблиці та введіть формулу:
SUM(ABOVE).
Зробіть ті ж дії для передостаннього стовпця.
Уведіть формулу для підведення підсумку в стовпці "Всього годин".
Для цього введіть формулу SUM (RIGHT).
Збережіть файл під ім'ям Таблиця. doc.
Лабораторна робота 6
Створення і редагування формул
Мета роботи: одержання практичних навичок зі створення формул.
Для створення формули в документі необхідно:
•
викликати програму Microsoft Equation (Редактор формул);
•
вибрати шаблон із нижнього ряду панелі інструментів і
заповнити необхідні поля;
•
вибрати символ із верхнього ряду панелі інструментів;
•
увести потрібний текст;
•
для повернення в документ слід клацнути мишею поза вікном
редактора формул.
Установіть курсор у місце вставки формули, уведіть команду меню
Вставка\Об'єкт\Створення і виберіть об'єкт– Microsoft Equation.
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Перегляньте призначення
інструментів
Редактора формул.
Надрядкові

команд

меню

Оператори

знаки
Пробіли та
крапки

Стрілки

Символи і
відносини

та

кнопок

Логічні
символи
Різні
символи

панелі

Теорія
множин
Грецькі
літери

Символи
Шаблони

Дужки
Суми

Корені й дроби
Степені,
індекси

Підписані
стрілки

Інтеграли

Підкреслення і
надкреслення

Настройте стиль формули за допомогою команди Стиль \ Визначити. У
діалоговому вікні, що відкрилося, встановіть для перемінних і грецьких букв
прапорець Похилий. Для матриці-вектора прапорець Напівжирний. Закрийте
діалогове вікно.
Створіть наступні формули:
n

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D i = D[X i ] =

∑ (x
j=1

ij

− mi ) 2
n

(i = 1, m);

ln(a − e x ) − 2,5Sin( x)
f ( x) =
;
Cos 2 (ax )

a kl =

n

∑

j=1

2
r
+ e
b kj p lj +
;
3
2a

d 2x d 2x d 2x
+
+
;
2
2
dt
dtdr
dr

a b − k + lg | kp − c |
t =
;
ke e − z
1 n
x i = ∑ x ij (i = 1, m );
n j=1
14
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7.

 K11 K12  K1m 
K    K 21 K 22  K 2m  .
 K m1 K m2  K mm 

Повернутися в документ можна, клацнувши мишею поза формулою.
Для редагування і форматування раніше створеної формули
використовуються команди горизонтального меню вікна Редактора формул.
Однак варто мати на увазі, що багато команд меню вікна Редактора формул
стають доступними тільки в тому випадку, якщо він запущений як окремий
додаток.
Змініть стиль, тип шрифту, накреслення й розмір деяких символів.
Збережіть документ під ім'ям Формула. doc.
.

Лабораторна робота 7
Вставка номерів сторінок, колонтитулів, виносок, закладок. Використання
стилів. Створення змісту. Операції пошуку і заміни
Мета роботи
1.
Форматування структури документа. Створення змісту.
2.
Освоєння прийомів роботи з використанням стилів.
3.
Опанування операцій пошуку і заміни фрагментів тексту в
документі.
Завдання1
Запустити текстовий процесор Word.
Відкрити
створений
раніше
документ
Tekst.doc (Лабораторна
робота_2).
Вивести на екран символи, що не друкуються.
Установити курсор приблизно на середині першої сторінки та розділити
сторінку «вручну», натиснувши клавіші Ctrl+Enter.
Установити курсор на середині другої сторінки і вставити роздільник
сторінок, використовуючи
команду меню Вставка\Розрив\Почати нову
сторінку.
Установити режим перегляду Звичайний, знайти роздільники сторінок,
виділити їх та видалити за допомогою клавіші Del.
Відновити режим Розмітка сторінки.
Вставити
в документ
номери
сторінок за допомогою меню
Вставка\Номери сторінок.
Уставте верхній колонтитул за допомогою команди меню Вид\
Колонтитули. Як колонтитул уведіть дату й автотекст – ім'я файлу.
Поверніться
в основний
режим, натиснувши кнопку Закрити.
Перегляньте колонтитули на кожній сторінці.
Уставте виноску за допомогою команди Вставка\ Виноска.
Поставте курсор у кінець першого абзацу тексту. Уставте текст виноски:
# Текст виноски можна форматувати як звичайний текст.
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Уставте закладку за допомогою команди Вставка \ Закладка.
Перейдіть на другу сторінку документа. Виділіть будь-який абзац і
вставте закладку з ім'ям Мітка.
Перейдіть на початок документа та здійсніть перехід до закладки за
допомогою команди Виправлення\Перейти.
Перехід до окремих елементів документа (сторінок, малюнків і т.п.)
можна здійснювати також за допомогою клавіші F5 чи кнопок Вибір
об'єкта переходу, що знаходяться в нижній частині вертикальної смуги
прокручування.
Випробуйте ці способи.
Видаліть
закладку Мітка, використовуючи команду
меню
Вставка\Закладка.
За допомогою команди меню Формат\Буквиця оформити перший абзац
тексту буквицею. Збережіть документ під ім'ям Виноска_закладка. doc.
Завдання 2
Виділіть будь-який абзац документа. Поміняйте стиль його оформлення
за допомогою списку Стиль панелі інструментів.
Відформатуйте абзаци із застосуванням різних шрифтів. За допомогою
кнопки Формат за зразком (форматний пензель) скопіюйте стиль
оформлення першого абзацу на четвертий, другого на п'ятий, третього на
шостий.
За допомогою команди Формат\Стиль\Створити створіть власний
стиль під ім'ям Мій стиль, використовуючи шрифт Arial, 16 пт., курсив,
вирівнювання по центру.
Застосуйте створений стиль до одного з абзаців документа.
Для того щоб сформувати зміст документа, необхідно всі заголовки, що
повинні входити в зміст, оформити стилем Заголовок (Заголовок 1,
Заголовок 2 і т.д.).
Виберіть у кожному абзаці документа будь-яке слово й відформатуйте
його стилем Заголовок 1.
Установіть курсор на самому початку документа (для цього натисніть
клавіші Ctrl+Home) і створіть зміст документа, використовуючи команди меню
Вставка \Зміст та покажчики.
Установіть курсор на початок документа і перегляньте документ двома
способами:
• за допомогою команди Файл\Попередній перегляд;
• за допомогою кнопки Попередній перегляд на панелі інструментів.
Опануйте операції пошуку і заміни фрагментів тексту в документі за
допомогою команди меню Виправлення\Знайти (Замінити). Знайдіть у
документі всі слова «Word». Замініть усі слова «Word» на « MSWord».
Збережіть документ під ім'ям Стиль_заміна.doc.
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Лабораторна робота 8
Технологія роботи з графічними об'єктами
Мета роботи
1. Одержання практичних навичок зі створення малюнків і схем за
допомогою графічного редактора Word.
2. Освоєння прийомів роботи з розділами документа.
3. Одержання практичних навичок із використання ефектів WordArt.
Завдання 1. Робота з автофігурами
Створити набір об'єктів, користуючись відповідними кнопками меню
Автофігури панелі Малювання. Для активації панелі Малювання варто
скористатися пунктом меню Вид\Панелі інструментів\Малювання або кнопкою
панелі інструментів Стандартна.
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Для розміщення мальованих об'єктів варто попередньо виділити для них
вільний простір між абзацами тексту. Для форматування об'єктів (вибору
товщини лінії, кольору та ін.) варто застосовувати кнопки Оформлення
.
Для визначення взаємного розташування об'єктів і керування їх
орієнтацією
потрібно використовувати меню Дії панелі інструментів
Малювання.
Робота з групою об'єктів можлива після визначення складу групи із
застосуванням кнопки або кнопки миші в комбінації з клавішею Shift.
Збережіть документ під ім'ям Автофігури. doc.
Завдання 2. Створення малюнків за допомогою вбудованого графічного
редактора Word
Створіть новий документ. Уведіть текст:
Створення малюнків за допомогою вбудованого графічного редактора Word.
Створення схеми
Після першого абзацу тексту вставте кілька порожніх абзаців і за
допомогою панелі інструментів Малювання створіть багатошаровий малюнок.
Збережіть документ під ім'ям Малювання.doc.
Для об'єднання всіх елементів малюнка їх варто виділити та згрупувати.
Виділити декілька елементів малюнка
можна, якщо клацнути мишею при одночасно
Рисование
натиснутій клавіші Shift чи за допомогою кнопки
панелі Малювання\Вибір об'єкта .
Згрупувати малюнок можна за допомогою
кнопки панелі Малювання\ Дії.
текст
Згрупуйте елементи малюнка.
Перемістіть малюнок до правої границі
документа та переконайтеся в тому, що
згруповано всі елементи малюнка.
Створіть у документі Малювання.doc об'єкт WortArt і відредагуйте його
за допомогою панелі WortArt та кнопок на панелі інструментів Малювання.
Збережіть документ.
Створіть у документі Малювання.doc будь-яку плоску автофігуру.
Змініть її розмір і зробіть копію малюнка за допомогою миші.
(Копіювання малюнків за допомогою миші здійснюється при одночасно
натиснутій клавіші Ctrl).
За допомогою кнопки Тінь на панелі інструментів Малювання настройте
та відкоригуйте тінь для першої копії автофігури.
Розфарбуйте
малюнки,
використовуючи
команди
меню
Формат\Автофігура і кнопки на панелі Малювання.
Випробуйте різні способи заливання й обрамлення малюнка.
Зробіть на першій автофігурі напис малюнок.
Видаліть обрамлення текстового поля.
Змініть розмір і колір шрифту.
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Використовуючи кнопку Дії\Порядок, помістіть напис за автофігури.
Перемістіть напис на передній план. Видаліть напис.
За допомогою кнопки Об’єм надайте другій автофігурі об'ємний вигляд.
Випробуйте різні варіанти настроювання об'єму.
Використовуючи кнопку Вільне обертання (на панелі Малювання),
поверніть малюнок. Збережіть документ.
Завдання 3. Структура документа Word.
Документ Word може складатися з декількох розділів. Більше одного
розділу створюється в тому випадку, якщо різні частини документа повинні
розрізнятися параметрами розділу, до яких належать:
o розмір і орієнтація аркуша паперу;
o поля на аркуші паперу;
o нумерація сторінок;
o розташування та тип колонтитулів;
o нумерація рядків;
o кількість стовпчиків і т.д.
Щоб створити розділ, необхідно поставити курсор на початку нового
розділу і за допомогою команд меню Вставка\Розрив установити перемикачі з
характеристиками нового розділу.
Основні параметри задаються в діалоговому вікні Параметри сторінки,
яке можна викликати командою Файл \Параметри сторінки, двічі клацнувши
мишею по масштабній лінійці в області полів сторінки (по сірому кольору).
Установіть курсор наприкінці документа Малювання. doc
і за
допомогою команди меню Вставка\Розрив створіть новий розділ із наступної
сторінки.
У першому розділі документа створіть верхній колонтитул, що містить
дату й ім'я файлу.
У верхній колонтитул другого розділу вставте нумерацію сторінок та
будь-яку пофарбовану автофігуру розміром близько 1 см. Збережіть
документ. У діалоговому вікні Параметри сторінки на вкладці Розмір
паперу встановіть у другому розділі документа Малювання. doc альбомну
орієнтацію сторінки і створіть у ньому таку схему:
Розділ

Колонтитул

Верхній

Нижній

Формат друкованої
сторінки

Поля і
відступи

Розмітка
абзаців
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Згрупуйте елементи малюнка. Наприкінці документа створіть ще один
розділ і установіть у ньому книжкову орієнтацію сторінки. Збережіть
документ під ім'ям Схема. doc.
Завдання 4. Створення реклами
Створіть текст реклами. Для написання тексту використовуйте додаток
WordArt. WordArt знаходиться в меню Вставка\Малюнок\Об'єкт WordArt.
Збережіть документ під ім'ям Реклама.doc.

на здобуття другої вищої освіти
за спеціальностями:

 ОБЛІК І АУДИТ
 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
 ФІНАНСИ

Термін навчання: 2 роки.
Форма навчання: вечірня.
Базова освіта: студенти 4-6-х
курсів та особи, які мають
закінчену вищу освіту.
Навчання платне.

Звертатися за адресою:
м. Полтава, вул. Жовтнева, 42 (територія колишнього
артучилища), центр після дипломної освіти
тел. 2-56-99, 7-50-95, 7-92-31.
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Завдання 5. Створення ланцюжка зв'язаних написів
Побудуйте конструкцію, що складається з декількох об'єктів. Між
об'єктами 1,2,3 установити зв'язок, що забезпечує «перетікання» тексту з
одного поля в інше. Для цього рухайте покажчик по рамці напису, поки він не
перетвориться в чотирибічну стрілку, після чого клацніть на рамці. На панелі
інструментів Напис натисніть кнопку
Створити зв'язок із написом.
Покажчик миші набуде форми глечика. Потім клацніть у порожньому написі,
куди повинен "перетікати" текст. Виявившись над рамкою напису, з яким
можна встановити зв'язок, покажчик змінить форму, перетворившись на
глечик, із котрого ллється вода.
Цифри створити як об'єкти WordArt.
•

Internet - це найбільша
світова комп'ютерна мережа.
Слово "Internet" буквально
означає "мережа мереж",
тому що вона об'єднує тисячі
менших регіональних мереж,
розсіяних по всій Земній кулі.
Internet не має ніякого
власника, хоча, звичайно,
існують
компанії,
що
відповідають за певні сфери
діяльності,
тим
самим
забезпечуючи зв'язок між
мережами.

•

підключатися до списків
розсилання і регулярно
одержувати поновлювану
інформацію з визначеної теми,
у якій беруть участь фахівці;
брати участь у
телеконференціях, що
дозволяють спільно
переглядати й обговорювати
документи, а також
користуватися деякими іншими
послугами.

За допомогою Інтернет
користувач може одержувати
різні сервіси:
•

•

•

переглядати
інформаційні ресурси
WWW і створювати
власні Web-сторінки;
надсилати електронні
листи користувачу чи
групі користувачів;
брати участь у
публічних
обговореннях - групах
новин;
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Лабораторна робота 9
Злиття документів
Мета роботи: одержання практичних навичок зі створення серійних
листів.
Створіть запрошення на зустріч випускників.
Word надає ефективний механізм роботи із серійними листами, що
мають однаковий зміст та розсилаються різним адресатам.
Принцип створення серійних листів полягає у виконанні наступної
послідовності дій:
1) створення основного тексту;
2) створення даних для підстановки ;
3) вставка в основний текст полів, що будуть замінятися в процесі
злиття на потрібні слова, наприклад на імена і прізвища;
4) перевірки, чи правильно працює підстановка, тобто заміна полів
на реальний зміст;
5) здійснення злиття документів.
I.
Створення основного змісту листа
1.
Виберіть пункт меню Сервіс \Злиття.
2.
У вікні Злиття активізуйте кнопку Створити під заголовком
Основний документ.
3.
Виберіть зі списку рядок Документи на бланку... Після цього
з'явиться діалогове вікно, у якому запитується: використовувати активне
вікно для створення документа чи створити нове.
Примітка. Якщо перед
вибором вікна Злиття був відкритий
заготовлений для листа документ, наприклад, із уставленим графічним
оформленням, то варто натиснути кнопку Активне вікно.
4.
Натисніть кнопку Створити основний документ.
5.
Натисніть кнопку Виправлення\Вибрати документ.
6.
Після цього введіть основний зміст листа, залишивши порожні
абзаци або пропуски в тих місцях, де будуть стояти імена, прізвища, адреси –
все те, що буде підставлятися (при цьому на екрані з'явиться нова панель
інструментів).
7.
Збережіть свій лист.
II. Створення структури джерела даних
1.
Активізуйте на панелі, яка з’явилася, кнопку Діалогове вікно
Злиття (або викличте його через меню Сервіс\Злиття).
2.
У вікні, що з'явилося, натисніть на кнопку Отримати дані.
3.
У списку, котрий відкрився, виберіть рядок Створити джерело
даних. З'явиться вікно Створення джерела даних. У цьому вікні ліворуч
можна бачити список уже готових полів. Існує можливість додавати і
видаляти поля зі списку, формуючи необхідну структуру джерела даних.
4.
Залиште пункти: ім'я, прізвище, адреса1 (перейменуйте на
адресу), місто. Додайте поле "Стать". Поміняйте місцями поля "Прізвище" та
"Ім'я".
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5.
Натисніть на кнопку підтвердження Ок. З'явиться вікно
Зберегти джерело даних. Збережіть його. Воно буде мати розширення .doc.
6.
Word виводить повідомлення про те, що джерело даних не
містить самих даних. Натисніть кнопку Виправлення джерела даних. З'явиться
діалогове вікно для введення інформації про випускників.
7.
Уведіть 10 записів. Після
заповнення
кожного
запису
натискайте на кнопку Додати.
8.
Після введення інформації про всіх
запрошених на вечір
збережіть джерело інформації на диску.
III. Вставка полів злиття
1. У вікні Злиття ввімкнути режим редагування основного тексту
листа.
2. Установіть текстовий курсор у тому місці листа, де треба
розташувати визначене поле.
3. Активізуйте кнопку Поля злиття і виберіть зі списку потрібне
поле.
4. Для звертання використовуйте перед ім'ям запрошуваного якийнебудь прикметник, наприклад "Шановний", "Дорога" і т.д. Для цього
натисніть кнопку Поле і виберіть зі списку рядок IF…THEN…ELSE
(вставка умов у текст листа). З'явиться діалогове вікно.
5.
Клацнувши мишею по віконечку Поле, виберіть "Стать".
6.
У списку Порівняти встановіть Дорівнює.
7.
У поле Порівняти з чим уведіть чоловічу стать (точно так, як Ви
писали в полях документа джерела даних).
8.
У поле Вставити текст уведіть " Шановний", у поле В
іншому випадку…– "Шановна".
9.
Уставте поле злиття Ім'я після даного звертання.
10. Збережіть текст листа.
IV. Здійснення злиття
Для злиття можна використовувати кілька варіантів:
1) застосовувати кнопки на панелі інструментів;
2) використовувати меню Сервіс\Злиття\Об'єднати.
Запрошення оформіть із застосуванням ефектів WordArt, малюнків і
обрамлення.
Зберегти створений документ під ім'ям Злиття.doc.
Лабораторна робота 10
Використання шаблонів і майстрів
Завдання 1. Створити документ Лист.doc.
У меню Файл-Створити знайти вкладку шаблонів листів і переглянути її
склад.
Вибрати стандартний шаблон Сучасний лист для створення документа на
його основі.
23

TND

Створити на основі шаблона примірник листа, ввівши необхідний текст
та заповнивши поля шаблона.
Зберегти створений документ під ім'ям Лист. doc
Завдання 2.Створити документ Факс.
У меню Файл-Створити знайти вкладку шаблонів Листи і факси та
переглянути її склад.
Вибрати стандартний шаблон Стандартний факс для створення
документа на його основі.
Заповнити шаблон правдоподібними даними.
Зберегти створений документ під ім'ям Факс. doc
Завдання 3. Створити документ Резюме.
У меню Файл-Створити знайти вкладку Інші документи і переглянути її
склад.
Вибрати значок Майстер резюме.
Створити на основі шаблона примірник Вишуканого резюме, ввівши
необхідний текст і заповнивши відповідні поля в діалогових вікнах, які
послідовно з'являтимуться на екрані.
Зберегти створений документ під ім'ям Резюме. doc
Контрольна робота 1
1.
Набрати текст у 2 стовпчики:
Недостатньо
мати
змогу
комерційної діяльності в будь-якій
забезпечити своїм співробітникам
галузі. Достовірна та актуальна
ефективний доступ до наявної
інформація життєво необхідна і для
інформації. Необхідно постійно
малого бізнесу, і для великої
підтримувати цю інформацію в
політики. І питання одержання цієї
актуальному стані.
інформації,
її
збереження
та
Достовірна
й
актуальна
ефективного використання мають
інформація — найбільш цінний
першорядне значення в сучасному
продукт для успішного ведення
світі.
2. Багаторівневий список
1.
Комп'ютери
1.1. Pentium III;
1.2. Pentium MMX;
1.3. Cyrix 586.
2.
Принтери
2.1. лазерний – LaserJet 5L;
2.2. матричний – Epson LQ-100.
3.
Монітори
3.1. Samsung SyncMaster 3Ne;
3.2. Sony SuperVGA.
3. Таблиця
Розрахунок середнього бала по предметах
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Предмети

Група КОМУ8
(середній бал)

Група КОМУ9
(середній бал)

Психологія
4,3
Бухгалтерський
4,25
облік
Інформатика
4,95
Середній бал
4,5
(по групі)
4. Редактор формул
Квадратне рівняння в загальному

Середній бал
(по предмету)

4,85
4,35

4,58
4,3

4,85
4,68

4,9
4,59

випадку

має

такий

вигляд:

де a, b, c — дійсні числа.
Це рівняння може мати:
•

два корені:

•

один корінь:

та

якщо
якщо

й

або
якщо
і
(у цьому випадку квадратне рівняння перетворюється
в лінійне рівняння
);
•
не мати коренів, якщо
•
мати незліченну безліч коренів, але лише тоді, коли
тобто коли рівняння має вигляд
та перетворюється в
тотожність
Контрольна робота 2
Основні можливості
Розділ 1. Абзац
Користувач має змогу на свій розсуд задавати шрифт, розмір і
накреслення символів, вирівнювання, міжрядковий інтервал та різні відступи.
Користувач має змогу на свій розсуд
задавати шрифт, розмір і накреслення
символів, вирівнювання, міжрядковий
інтервал та різні відступи.
Користувач має змогу на свій розсуд задавати шрифт,
розмір і накреслення символів, вирівнювання,
міжрядковий інтервал та різні відступи.
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Розділ 2. Шпальти
Текстовий редактор
Microsoft
Word
дозволяє
здійснювати
багатошпальтову
верстку тексту.

Кількість,
ширина колонок
і багато інших
параметрів
доступні
для
зміни
користувачем.

Текстовий
редактор
Microsoft Word
дозволяє
здійснювати
багатошпальтову
верстку тексту.

Кількість,
ширина колонок
і багато інших
параметрів
доступні
для
зміни
користувачем.

Розділ 3. Колонтитули
Угорі й унизу кожної сторінки знаходяться колонтитули, що можуть
містити різну інформацію. Принаймні номери сторінок має сенс розташовувати
тільки в одному з колонтитулів.
Розділ 4. Списки
Дуже корисна можливість редактора Microsoft Word – автоматичне
форматування списків.
Нумерований список
Нумерований список
Маркірований список
№1
№2
№3
1. перший
a) перший
 перший
2. перший у
b) другий
 перший у першому
першому
c) третій
 другий у першому
3. другий у першому d) четвертий
 другий
4. другий
Розділ 5. Малюнки
Розділ 5.1. Вставка готових ілюстрацій
Користувач може розмістити в тексті готову ілюстрацію і
забезпечити її довільне розташування й обтікання текстом.
Розділ 5.2. Власний графічний редактор Microsoft Word
Microsoft Word, крім того, має у своєму складі власний векторний
графічний редактор, за допомогою якого користувач може ефективно
створювати прості зображення. Наприклад, схеми.

Програмне забезпечення
Засоби розроблення
ПО

Базове

Прикладне

Системне
Допоміжне
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Загального
призначення

Розділ 6. Таблиці
Microsoft Word має розвинуті можливості для створення таблиць
(використовувати обчислення суми в графі “Усього”).
Продукт
Період
Молоко, л
М'ясо, кг
Овочі, кг
I
1003
556
213
II
1122
601
267
Усього
2125
1157
480
Розділ 7. Автоматична вставка змісту
РОЗДІЛ 1. АБЗАЦ ................................................................................................... 25
РОЗДІЛ 2. ШПАЛЬТИ ........................................................................................... 26
РОЗДІЛ 3. КОЛОНТИТУЛИ ................................................................................ 26
РОЗДІЛ 4. СПИСКИ............................................................................................... 26
РОЗДІЛ 5. МАЛЮНКИ.......................................................................................... 26
РОЗДІЛ 5.1. ВСТАВКА ГОТОВИХ ІЛЮСТРАЦІЙ ....................................................... 26
РОЗДІЛ 5.2. ВЛАСНИЙ ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD...................... 26
РОЗДІЛ 6. ТАБЛИЦІ.............................................................................................. 27
РОЗДІЛ 7. АВТОМАТИЧНА ВСТАВКА ЗМІСТУ .......................................... 27
Контрольні питання
1. Яке призначення текстового процесора ?
2. Назвіть основні елементи вікна програми Word і вкажіть їх функціональне
призначення.
3. Перелічіть основні режими представлення документа Word на екрані та
вкажіть особливості кожного режиму.
4. Які основні правила введення і форматування тексту в документах Word ?
5. Що являють собою шаблони ? Яке їх призначення ? Як створити новий
шаблон ?
6. Що розуміють під абзацем ? Яке призначення маркера абзацу в документі
Word ?
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7. Назвіть символи, що не друкуються. Для чого вони використовуються ?
8. Перелічіть основні способи форматування символів.
9. Які можливості для форматування надає діалогове вікно Шрифт ?
10. Перелічіть основні способи форматування абзаців.
11. Які можливості для форматування надає діалогове вікно Абзац ?
12. Які операції застосовуються при форматуванні документа Word у цілому ?
13. Для чого в документах Word створюють розділи ?
14. Як створити колонтитули ? Для чого вони використовуються?
15. Як створити стиль? Для чого застосовують стилі?
16. Перелічіть основні інструменти панелі Малювання і вкажіть їх
призначення.
17. Якими способами в документах Word можна створювати таблиці?
18. Які функції можна використовувати в таблицях Word?
19. Який процес називають злиттям документів? Для чого застосовується ця
операція?
20. Яким чином можна запустити програму Word?
21. Як у програмі Word відкрити документ?
22. Яким чином потрібно завершувати роботу текстового процесора?
23. Яким чином у програмі Word можна працювати одночасно з декількома
документами?
24. Яким чином у документі Word можна виділяти різні фрагменти тексту?
25. Яким чином у документі Word виконується копіювання, переміщення і
видалення фрагментів тексту й об'єктів?
26. Як установити параметри сторінки документа Word?
27. Якими способами можна змінювати границі тексту документа?
28. Які операції можна виконувати за допомогою масштабних лінійок?
29. Як уставити в документ номери сторінок, виноски і колонтитули?
30. Якими способами можна швидко перейти до потрібного фрагмента
документа?
31. Як перейти на початок, у кінець документа, до потрібної сторінки?
32. Як створити в документі новий розділ?
33. Як установити чи зняти обрамлення і заливання абзаців?
34. Як сформувати в документі Word зміст?
35. Як швидко переглянути весь документ?
36. Як можна знайти і замінити в документі Word фрагмент тексту?
37. Як у документі Word можна перевірити граматику й орфографію?
38. Як уставити в документ малюнок (об'єкт), створений в іншому додатку?
39. Навіщо в малюнку Word потрібно групувати фрагменти? Як виконується
ця операція?
40. Для чого в документах Word використовується елемент Напис?
41. Як створити в документі Word формули?
42. Як відформатувати таблицю Word?
43. Як у таблицях Word виконати обчислення?
44. Як виконати злиття документів?
45. Як зберігати документи Word?
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