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ПЕРЕДМОВА
Мета викладання навчальної дисципліни «Інформатика» є ознайомлення
здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю,
призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; набуття
здобувачами компетентностей, знань та умінь ефективного застосування
сучасних інформаційних технологій та навичок формалізації обчислювальних
процесів для рішення різноманітних науково-технічних задач у сфері пожежної
безпеки.
Завданнями дисципліни є:
- надати інформацію щодо складу сучасного комп’ютера, його основних
технічних характеристик та можливостей сучасних операційних систем
Windows та їх додатків;
- навчити студента застосовувати стандартні пакети прикладних програм
у професійній діяльності;
- навчити студента синтаксисту пошукових запитів та можливостей
розширеного пошуку;
- надати студентам теоретичні положення та базові можливості
текстових редакторів, електронних таблиць та систем управління базами даних
для здійснення професійної діяльності.
Дані методичні вказівки є керівництвом для проведення лабораторних
занять по дисципліні «Інформатика».
Метою дійсних методичних вказівок є закріплення студентами вивченого
теоретичного матеріалу і придбання практичних навичок для роботи в Word.
У результаті виконання лабораторних робіт студенти здобувають
навички роботи з текстовими документами, колонками, списками, таблицями в
текстовому редакторі Word.
Кожна лабораторна робота містить: основні теоретичні відомості,
контрольний приклад, завдання для самостійної роботи, контрольні питання.
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1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
Вивчення навчальної дисципліни «Інформатика» організується за
принципами кредитно-модульної системи, що сприяє систематичній роботі
студентів над матеріалами курсу. Якість засвоєння навчального матеріалу
здійснюється за рейтинговими показниками. Рейтингова система оцінювання
дозволяє врахувати, як поточну підготовку студента до аудиторних занять, так
і визначити рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля.
Підсумкова (залікова) оцінка виставляється за рейтинговими показниками .
Кожна робота методичних вказівок починається з теоретичних
відомостей, з якими обов’язково треба ознайомитись студенту. Студент
виконує лабораторну роботу в комп’ютерному класі на персональному
комп’ютері. Перед початком наступної теми, починаючи з другої роботи,
проводиться експрес-тестування на засвоєння попереднього матеріалу.
Тестування з останньої теми приєднується до заліку.
Хід роботи відображується у звіті, якій містить обов’язкові елементи:
найменування роботи, тема, мета, виконання лабораторного завдання,
висновки по роботі.
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки: у комп’ютерному класі знаходитися лише у
присутності викладача або лаборанта; не вмикати і не вимикати штекер з
розетки самостійно; під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
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2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ
РОБІТ
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1
Тема: ЗНАЙОМСТВО З MS OFFICE
Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з текстовим редактором
та форматування текстів у документах.
1.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- опрацювати літературу [5, стор. 95];
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
а) Які програми входять до складу пакета Microsoft Office 2007?
б) Що дозволяють зробити інструменти Вкладки Головна?
в) Які інструменти входять до складу Вкладки Вставка?
1.2 Теоретичні відомості
Документ Word - це текст, таблиці, графіка та інші елементи, розміщенні
на текстовому полі сторінок програми Word. Документ може бути збережений в
різних форматах.
Всі нові розширення файлів в Word 2007 базуються на іменах попередніх,
з урахуванням - з макросами або без:
1. .docx - документ Office Word 2007 XML (формат Word 2007 за
замовчуванням, без зберігання макрокода VBA);
2. .docm - документ Office Word 2007 XML з макросами (формат Word
2007 з можливістю зберігання макрокода VBA);
3. .dotx - шаблон Office Word 2007 XML (формат шаблону Word 2007 за
замовчуванням);
4. .dotm - шаблон Office Word 2007 XML з макросами (формат шаблону
Word 2007 можливістю зберігання макрокода VBA).
Знайомство з Microsoft Word
Потужний текстовий редактор Microsoft Word (розглядаються Версії 2007
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та 2010 року за їх схожість) призначення для індивідуальних користувачів та
компаній для створення професійно оформлених текстових документів різної
складності. Microsoft Office Word 2007/2010 - розроблений для створення,
редагування та форматування тексту.
Завантаження Microsoft Word здійснюється за схемою:
Пуск  Всі програми  Microsoft Word 2007/2010
Меню і панелі інструментів Word (2007/2010) складаються з стрічок (рис.
1.1).

Групи

Кнопки команд
Рисунок 1.1 - Меню і панелі інструментів Word (2007/2010)
Вкладки орієнтовані на виконання завдань.
Групи на всіх закладках розбивають задачу на її складові.
Кнопки команд в кожній групі служать для виконання команд або
відображення меню команд.
Крім стандартного набору вкладок, які буде запропоновано після запуску
програм, є вкладки ще двох типів, які відображаються в інтерфейсі в залежності
від виконуваної на даний момент завдання.
За допомогою стрічки можна швидко знаходити необхідні команди.
Команди впорядковані в логічні групи, зібрані на вкладках. Кожна вкладка
пов'язана з видом виконуваної дії (наприклад, набором тексту або
компонуванням сторінки). Щоб збільшити робочу область, деякі вкладки
виводяться на екран тільки в міру необхідності. Наприклад, вкладка Робота з
малюнками відображається тільки при виборі малюнка.
Простий текст складається із символів. Текст документа Word
складається з знаків. Кожен знак містить параметри форматування символу,
тобто значення властивостей, що визначають спосіб відображення.
Програма Word використовує спеціальні знаки для того, щоб виділяти в
тексті різні структурні елементи: абзаци, таблиці, малюнки, об'єкти. Причому
кожен з цих елементів має власний набір параметрів, що впливає на
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відображення тексту.
Інтерфейс програми
Інтерфейс Microsoft Word 2007/2010 кардинально відрізняється від
попередніх версій програми Word 2000 і 2003 (рис. 1.2).
Панель швидкого
доступу

Рядок заголовку
документа

Кнопка відкриття
діалогового вікна
групи

Стрічка головного
меню

Групи
інструментів

Рядок стану

Рисунок 1.2 - Інтерфейс програми Microsoft Word 2007
Панель швидкого доступу
На панелі швидкого доступу (рис. 1.3) розміщені кнопки часто
здійсненних операцій. За замовчуванням це: Зберегти, Відмінити введення,
Повторити введення.
Налаштувати дану панель можна, натиснувши на невелику стрілку,
праворуч від панелі. Для зміни складу панелі швидкого доступу потрібно
вибрати Інші Команди - Налаштування. Для додавання і видалення певних
команд, необхідно їх виділити і натиснути відповідні кнопки в налаштуванні.
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Рисунок 1.3 – Панель швидкого доступу
Головне меню
Всю верхню частину вікна займає стрічка головного меню, що
складається з пунктів: Головна, Вставка, Розмітка сторінки, Посилання,
Розсилки, Рецензування, Вид.
Вибравши будь-якої його пункт (вкладку), отримуємо в своє
розпорядження необхідні інструменти, представлені у вигляді значків. Кнопки
підпунктів меню згруповані за функціональними ознаками.
На панелі вкладок винесені найбільш часто використовувані кнопки.
Якщо потрібної кнопки не виявляється на панелі, то, натиснувши на
невелику стрілку в правому нижньому кутку певної групи, можна отримати
доступ до діалогового вікна, який містить всі команди цієї групи.
При цьому спочатку показується підказка, яка інформує про призначення
інструментів (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Кнопка відкриття діалогового вікна Шрифт
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Подібні спливаючі підказки висвічуються при наведенні на будь-яку
кнопку панелей інструментів, що значно спрощує знайомство з команда меню
(рис. 1.5).

Рисунок 1.5 – Підказка для кнопки Регістр
Вкладка Головна (рис. 1.6) складається з наступних груп
інструментів (рис. 1.7), що дозволяють здійснювати форматування в
документі:
1. буфер обміну (дозволяє здійснювати копіювання, вставку,
спеціальну вставку, видалення, формат за зразком фрагментів тексту);

Рисунок 1.6 - Стрічка головного вікна
2. шрифт (дозволяє задавати різноманітні параметри шрифту і його
заливки);
3. абзац (дозволяє форматувати текст документа, створювати списки,
робити сортування);
4. стилі (дозволяють задавати різноманітні параметри стилів тексту,
параметрів сторінок від рукописного стилю до вишуканого стилю);
5. редагування (пошук, заміна, перехід і виділення слів, виражений в
документі).
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Рисунок 1.7 - Склад групи вкладки Главная
Вкладка Вставка (рис. 1.8) складається з наступних груп, що дозволяють
здійснювати вставку в документ різних елементів:
1. сторінки (дозволяє вставляти сторінки, розриви в потрібному місці
документа);
2. таблиці (дозволяє створити таблицю корисних властивостей,
скористатися заготівлею або вставити таблицю Excel);
3. ілюстрації (дозволяє вставляти малюнка, кліпи, фігури, діаграми-ми і
об'єкти SmartArt);

Рисунок 1.8 - Вкладка Вставка
4. зв'язки (дозволяє створювати закладки - призначення імені певної
позиції в документі, посилання на інші документи, програму, на визначений-ні
елементи в документі);
5. колонтитули (дозволяє змінювати зміст у верхній і нижній області
документа);
6. текст (дозволяє вставити попередньо відформатовані над-писи,
фрагменти, декоративного тексту та інші об'єкти);
7. символи (дозволяє вставляти формули і символи, яких немає на
клавіатурі).
Вкладка Розмітка сторінки (рис. 1.9) складається з наступних груп:
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1. теми (зміна загального вигляду всього документа, в тому числі,
кольорів, шрифтів, ефектів);
2. параметри сторінки (вибір розмірів полів, орієнтації і розміру паперу,
розподіл такса за двома і більше колонок, додавання в документ розриву
сторінки розділу або колонки, додавання номерів рядків, включення режиму
розміщення перенесення);
3. фон сторінки (вставка прихованого тексту позаду вмісту сторінки,
зміна кольору фону, межі сторінки);
4. абзац (зміна відступів і інтервалів тексту);
5. впорядкувати (розміщення та редагування виділеного об'єкта на
сторінці).

Рисунок 1.9 - Склад груп вкладки Розмітка сторінки
ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА В MS WORD
Оформлення тексту в документі може включати в себе виділення тексту
за допомогою зміни розміру, гарнітури і накреслення шрифту, вставку списків,
вирівнювання по центру сторінки і т. д. Всі ці та інші параметри оформлення
тексту прийнято називати форматуванням. Word містить велику кількість
засобів форматування, за допомогою яких можна суттєво поліпшити зовнішній
вигляд документів на екрані і при друці.
Введення тексту
При наборі тексту використовуються як звичайні символи, так і
спеціальні (недруковані) знаки. Помилкова і надлишкова розстановка
спеціальних знаків може ускладнити оформлення тексту. Тому необхідно
строго дотримуватися наступних правил: між словами ставте один пробіл.
Клавішу Enter слід натискати тільки в кінці абзацу, в кінці заголовків, в
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кінці введеного елемента списку. В процесі набору абзацу слово, що не
уміщається в черговий рядку, автоматично переноситься на наступний рядок
Будь-який символ, що знаходиться ліворуч від текстового курсора, можна
видалити клавішею Backspace, праворуч - клавішею Delete.
Для перегляду всієї послідовності набраних в тексті символів су-ществует
режим Показати всі знаки (включення / вимикання режиму здійснює кнопка _¶)
вкладки Головна групи Шрифт.
Переміщення текстового курсору по документу
Переміщати текстовий курсор по документу можна за допомогою миші і
клавіш клавіатури. Встановити курсор в будь-яке місце тексту можна, підвівши
курсор миші і клацнути лівою кнопкою. Деякий набір клавіш, наведений в
таблиці, дозволять швидко (раціонально) перемішатися по документу.
Виділення фрагментів тексту
Для виділення текстових фрагментів необхідно використовувати такі
способи:
1. Абзац виділяється подвійним клацанням миші на лівому полі
документа в будь-якому рядку виділяється абзацу.
2. Слово - подвійним клацанням миші по слову.
3. Речення- клацанням миші, утримуючи клавішу Ctrl в будь-якій позиції
пропозиції.
4. Рядок - клацнути мишею зліва від виділеної рядки.
5. Весь текст виділяють вкладка Головна група Редагування кнопка
Виділити  Виділити все (або три клацання мишею на лівому полі документа).
6. «Довільний» фрагмент встановлюють миша на початок, натискають
ліву кнопку миші і, перемістивши миша до потрібної позиції, відпустити
кнопку миші.
7. Розрізнені фрагменти тексту виділяють мишею, утримуючи клавішу
Ctrl.
Вставка нестандартних символів в текст
Для вставки символів, відсутніх на клавіатурі, наприклад, спеціальних
знаків, можна використовувати діалогове вікно Символ.
Вставка символу здійснюється наступним чином:
1. Клацніть на місце, куди потрібно вставити символ.
2. На вкладці Вставка в групі Символи виберіть команду Символ -Інші
символи.
3. Виберіть у вікні Символ шрифт.
4. Виберіть символ в списку і натисніть кнопку вставити.
5. Для того щоб закрити вікно Символ натисніть кнопку Закрити.

14

В полі Шрифт можна змінювати найменування шрифтів, при цьому у
вікні будуть відображені символи, що відносяться до даного типу шрифту
Завдання параметрів абзацу
Для абзацного форматування призначені: група кнопок панелі Абзац
вкладки Головна і діалогове вікно Абзац, що викликається з панелі групи
Абзац (рис. 1.10).

Рисунок 1.10 - Діалогове вікно Абзац
1.3 Порядок виконання лабораторної частини
1.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
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- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
1.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
1.4 Програма виконання лабораторної частини

2.
New, 14 пт):

1. Запустити MS Word.
Ввести наступний нижченаведений текст (шрифт - Courier

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ
ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСАМИ:
А) Обов'язкова антивірусна перевірка дискет перед їх
використанням. Б)Регулярне резервне копіювання цінної
інформації. В)Періодична перевірка дисків комп'ютера
антивірусними програмами. Г)Своєчасне відновлення баз
даних антивірусних програм.
ДІЇ КОРИСТУВАЧА У ВИПАДКУ ЗАРАЖЕННЯ
КОМП'ЮТЕРА ВІРУСАМИ:
А) Виконати завантаження комп'ютера із заздалегідь
заготовленої системної дискети, не зараженої та захищеною
від запису. Б)Перевірити диски комп'ютера антивірусною
програмою, при цьому антивірусна програма повинна бути
запущена із захищеної від запису дискети або з компактдиску.
3.
Встановити параметри сторінки документа:
поля: ліве - 1,22 см, праве - 0,5 см,
верхнє - 0,6 см, нижнє - 0,6 см.
4.
Встановити відступ першого рядка другого абзацу 2,35 см,
міжрядковий інтервал - подвійний.
5.
Скопіювати перший абзац у кінець документа.
6.
Застосувати до останнього абзацу тексту форматування:
відступи: ліворуч - 1,27 см, праворуч - 2,3 см, перший рядок - на 5 см.,
інтервали: перед абзацом - 15 пт, після - 8 пт, міжрядковий – 1.
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7.
Для першого абзацу документа встановити шрифт Arial,
розмір — 14 пт, накреслення — курсив, колір — синій, ефект — утоплений.
Встановити вирівнювання абзацу По ширине.
8.
Для другого абзацу документа встановити шрифт Times New
Roman, розмір — 18 пт, накреслення — підкреслений курсив, колір — зелений,
ефект — закреслений. Встановити вирівнювання абзацу По левому краю.
9.
Знайти в документі слова „вірусами” та замінити їх автоматично
(не вручну) на слова „небезпечними програмами” (шрифт— Arial, розмір —
20 пт, накреслення — курсив, колір — жовтий).
10.
Скопіювати перший абзац у кінець документа три рази.
11.
Для останнього абзацу документа встановити відступи: ліворуч - 3
см,
праворуч - 1,5 см, 1-ий рядок - на 1,7 см; міжрядковий інтервал – 2.
12.
Знайти в документі всі символи ”кома” — “,”, замінити їх на
символи “крапка з комою” — “;”.
13.
Показати виконану роботу викладачу.
1.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
- виконання самостійної частини;
- висновки по роботі.
1.6 Контрольні запитання
1. Які параметри шрифту Ви знаєте?
2. Як змінити параметри шрифту?
3. Як змінюється міжрядковий інтервал в абзацах?
4. Як встановити відступ першого рядка абзацу?
5. Як знайти потрібне слово або символ у документі?
6. Як змінити колір шрифту?
7. Як скопіювати фрагмент тексту?
8. Як перемістити фрагмент тексту?

17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2
Тема: РОБОТА З ТЕКСТОМ В MS OFFICE. ТАБУЛЯЦІЯ
Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з текстовим редактором
та табуляцією.
2.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- опрацювати літературу [5, стор. 95];
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
а) Що являє собою табуляція?
б) Опишіть призначення параметра Позиции табуляции.
2.2 Теоретичні відомості
Режим табуляції визначає характер лінійного зміщення текстового
курсору в рядку при послідовних натисненнях клавіші Tab; змінити її розмір і
тип можна в діалоговому вікні Табуляция, що викликається з діалогового вікна
Абзац при натисненні на кнопку Табуляция… (рис.2.1).

Рисунок 2.1- Вікно режиму Табуляція
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У даному вікні за допомогою параметра Позиции табуляции (задає
відступ від лівого краю сторінки) формують список позицій табуляції.). Для
цього у верхнє поле з клавіатури необхідно ввести значення позиції в
сантиметрах і натиснути кнопку Установить, в результаті це значення
відобразиться в розташованому нижче списку.
Сформувавши таким чином перелік позицій, можна приступати до
налаштування кожної з них. Для цього необхідно виділити в списку позицію,
що настроюється, клацнути на ній кнопкою миші, і в групі Выравнивание
вікна за допомогою перемикача вирівнювання вказати спосіб вирівнювання
позиції:
- по левому краю (текст буде обмежуватися ліворуч і при введенні
відображатися з цієї позиції в напрямку праворуч);
- по центру (текст виводиться рівномірно ліворуч і 3 праворуч від
позиції табуляції);
- по правому краю (текст обмежується праворуч і виводиться з цієї
позиції в напрямку ліворуч);
- по разделителю (текст, що друкується до розділового символу, буде
виводитися ліворуч від позиції табуляції, а текст після нього –
праворуч);
- с чертой.
Потім аналогічним чином обирається відповідний Заполнитель (вказує
знаки (невидимі при друці) на місці табуляції). Після цього знову натискаться
кнопку Установить. Щоб видалити позицію табуляції із списку, необхідно
клацнути на ній кнопкою миші і натиснути кнопку Удалить. Для швидкого
видалення одночасно всіх позицій натиснути кнопку Удалить всё. Для
завершення настройку позицій табуляції даного стилю, натиснути кнопку ОК.
Для встановлення позиції табуляції можна також використовувати
лінійку, для цього потрібно клацнути на лінійці вказівником мишки, для того
щоб з’явився значок позиції табуляції, потім двічі клацнути на ньому, щоб
з’явилося діалогове вікно Табуляція, де можна налаштувати табуляцію.
2.3 Порядок виконання лабораторної частини
2.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
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2.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
2.4 Програма виконання лабораторної частини
1. Запустити MS Word.
2. Ввести наступний нижченаведений текст.
Вимоги до тексту: Шрифт тексту – Courier New, розмір - 14 пт, колір
– зробити як в прикладі нижче.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРА:
1. Запуск зараженої програми;
2. Завантаження
з
диска,
зараженого
завантажувальним вірусом;
3. Відкриття документа, зараженого макровірусом;
4. Перегляд зараженої Web-Сторінки при відключеному
захисті браузера;
5. Відкриття вкладених файлів електронної пошти при
відключеній системі захисту;
3. Створити другу пусту сторінку документу та перейти на неї.
4. Ввести наступний нижченаведений текст. Вимоги до тексту: шрифт
тексту - Times, розмір шрифта - 14 пт, колір шрифта - чорний):
Тематика занять
1. Стандартний комплект поставки ПК:
1.1. Системний блок.
1.1.1. Тактова частота.
1.1.2. Пам'ять.
1.1.2.1. Види пам’яті.
1.1.2.2. Одиниці виміру інформації.
1.1.3. Носії інформації.
1.1.3.1. Диски
1.1.3.1.1. Форматування дисків.
1.1.3.1.2. Маркування дисків.
1.1.3.2. Жорсткий диск.
1.2. Клавіатура.
1.3. Монітор.
2. Зовнішні пристрої:
2.1. Принтер.
2.2. Сканер.
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5. Форматувати текст за зразком, використовуючи форматування
списків, форматування символів та абзаців:
Завдання 1. Нумерований список
1. Перший елемент нумерованого списку
2. Другий елемент нумерованого списку
3. Третій елемент нумерованого списку
a) Перший елемент нумерованого списку
b) Другий елемент нумерованого списку
c) Третій елемент нумерованого списку
Завдання 2. Маркований список
1) Зміна ширини стовпця таблиці
Виділити стовпець, ширину якого слід змінити
Вибрати вкладку «Высота и ширина ячейки» в меню
«Таблица», а потім – вкладку «Столбец»
Для визначення точної ширини стовпця введіть число в полі
«Ширина столбца».
Для встановлення ширини стовпця у відповідності до його
вмістимого натиснути кнопку «Автоподбор».
 Примітка. Можна змінити ширину стовпця, переміщуючи межі
стовпця в середині самої таблиці, або переміщуючи маркери
стовпця на горизонтальній лінійці.
 Порада. Щоб побачити величину ширини стовпця, треба
встановити вказівник миші на горизонтальну лінійку і
натиснути кнопку миші, утримуючи натиснутою кнопку ALT.
6. Зберегти документ в папці «Текстові файли».
2.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
- виконання самостійної частини;
- висновки по роботі.
2.6 Контрольні питання
1. Які види списків вам відомі?
2. Як змінити маркер списку?
3. Як змінити нумерацію списку?
4. Як створити багаторівневий список?
5. Як змінити нумерований список?
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3
Тема: СТВОРЕННЯ КОЛОНОК В MS OFFICE
Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з газетними колонками.
3.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
a) Які способи створення колонок Вам відомі?
b) Як встановити роздільник між колонками?
c) Як поміняти ширину стовпчиків?
d) Як додати заливання до фрагмента тексту?
e) Як додати заливання кольором до колонок?
3.2 Теоретичні відомості
Колонки (стовпчики) часто використовується при створенні газетних
полос, створенні рекламних проспектів, в звітності різних видів діяльності,
тощо.
Приблизний вигляд документа з колонками наведено на рис. 3.1.

Рисунок 3.1 - Приклад документу з трьома колонками однакової ширини

22

Примітка. При роботі з вузькими текстовими колонками має сенс
використовувати переноси слів. У випадку вирівнювання по лівому або
правому краю переноси можуть зменшити нерівності протилежного краю.
При вирівнюванні по ширині переноси можуть зменшити додаткову
відстань між словами.
Многоколончатий текст
Кнопка Колонки панелі Параметри сторінки вкладки Розмітка
сторінки (рис. 3.2) служить для розбиття тексту сторінки на кілька колонок
(подібно газетної верстки ). Користувачеві пропонується п'ять варіантів
розташування виділеного тексту в колонки. Опція Інші колонки (рис. 3.3)
викликає вікно (рис. 3.4) і служить для більш гнучкого налаштування колонок.
Всі функції настройки інтуїтивно зрозумілі, до того ж, у вікні Зразок відразу
показано як буде виглядати сторінка.

Рисунок 3.2 - Кнопка Колонки панелі Параметры страницы

Рисунок 3.3 - Опція Другие колонки
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Рисунок 3.4 - Вікно настроювання колонок (вікно Колонки)
Одним із способів отримати більш професійний документ складається в
тому, щоб використовувати колонки, подібно газетам або інформаційним
бюлетенями. Щоб текст був розбитий на колонки не в усьому документі, а
лише в якійсь його частині, цю частину необхідно виділити в окремий разсправ за допомогою розривів розділу. Щоб задати поділ тексту на колонки,
встановіть курсор в той раз-справ, в якому ви збираєтеся налаштувати колонки,
і скористайтеся командою Колонки групи Параметри сторінки закладки
Розмітка сторінки.
У випадаючому меню цієї команди ви можете розділити документ на дві
або три рівні по ширині колонки (Дві або Три), а також розділити документ на
дві колонки, з яких ліва або права буде в два рази вуже сусідньої (команди
Зліва або Зправа).
Після того, як ви зробите свій вибір, Word 2010 розділить документ на
колонки, а відстані між колонками будуть відведені під поля. На горизонтальній лінійці ви зможете визначити, де початок і де кінець кожної
колонки. Область полів на лінійці зафарбована сірим кольором.
Більше можливостей по розподіленню тексту на колонки представляє
команда Інші колонки внизу меню, що випадає команди Колонки. На екран
викликається діалогове вікно (рис. 3). В області Тип цього вікна знаходяться ті
ж шаблони, що і в випадаючому меню, доступному з закладки Розмітка
сторінки. Якщо ви хочете збільшити кількість колонок, введіть число в поле
Число колонок. В області Зразок в правій частині вікна ви зможете побачити,
як ці колонки розмістяться в документи. Якщо ви вводите число колонок в поле
Число колонок, Word 2010 робить їх однакової ширини, але можна
налаштувати точну ширину кожної колонки окремо в області Ширина і
проміжок.
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Вирівнювання тексту в колонках по ширині і по довжині
Коли Word 2010 розміщує текст в колонці, то спочатку заповнюється
перша колонка до кінця сторінки (якщо на поточній сторінці закінчується
розділ, то колонка заповнюється до нижньої межі розділу), потім переходить в
наступну колонку праворуч. Таким чином може вийти, що остання колонка
буде заповнена тільки на чверть, в той час, як попередні опиняться заповнені
повністю. Це не додає документу акуратного вигляду.
Щоб вирівняти всі колонки по довжині, скористайтеся вже відомими нам
командами розривів розділу. Щоб зрівняти довжину колонок, помістіть курсор
в кінці останньої колонки, тієї, яка коротше, ніж інші, і розмістіть на цьому
місці разрив розділу на тій же сторінці, тобто Поточна сторінка з команди
Розриви закладки Розмітка сторінки.
Якщо в тексті в колонках у вас є заголовки, то вам, можливо, захоче-ся,
щоб кожен заголовок починався з нової колонки. Для цього викорис-зуйте
спеціальний розрив колонок під назвою Стовпець з команди Раз-риви закладки
Розмітка сторінки.
Текст після розриву колонки переместиться в наступну колонку. Розрив
розділу при цьому не додається. Щоб створити загальний заголовок, який би
об'єднував всі колонки на сторінці, необов'язково вручну вставляти розриви
розділу. Введіть заголовок на початку першої колонки, виділіть його, і виберіть
команду Колонки -> Одна. Після цієї команди Word автоматично додасть
розрив розділу між заголовком і текстом в колонках, і заголовок буде
розміщений над всіма колонками.
3.3 Порядок виконання лабораторної частини
3.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
3.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
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3.4 Програма виконання лабораторної частини
1. Запустити MS Word.
2. Набрати текст наступного змісту та привести його до наведеного
нижче вигляду. Кількість колонок – три, ширина першої колонки – 3
см, другої – 4 см, третьої – 8 см. Встановити заливання зеленим
кольором першого абзацу, червоним – другого, жовтим – третього.
Шрифт тексту - Courier New, розмір - 14 пт.

3. Створити другу пусту сторінку документу та перейти на неї.
4. Набрати текст наступного змісту та привести його до наведеного
нижче вигляду. Це - фрагмент газетного листка, з розбивкою на
стовпчики з роздільниками, також там э нумеровані та маркіровані
списки, границі та заливання тексту.
5. Вимоги до тексту: Поля: ліве - 3 см., праве - 3 см., верхнє - 1 см.,
нижнє – 0,5 см. Шрифт тексту – вибрати самостійно.
6. Кількість колонок – три, ширина всіх колонок - однакова.
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7. Створити третю пусту сторінку документу та перейти на неї.
8. Набрати текст наступного змісту та привести його до наведеного
нижче вигляду. Це - фрагмент газетного листка, з розбивкою на
стовпчиками без роздільників.
9. Вимоги до тексту: Шрифт тексту – Times New Roman ,14 пт.
Вирівнювання тексту – по правому краю.
10. Кількість колонок – шість, ширина першої колонки – 2 см, другої –
3 см, інших - довільна.
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11. Зберегти документ в папці «Текстові файли».
3.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
- виконання самостійної частини;
- опис виконання роботи;
- висновки по роботі.
3.6 Контрольні питання
1. Які способи створення колонок Вам відомі?
2. Як встановити роздільник між колонками?
3. Як поміняти ширину стовпчиків?
4. Як додати заливання до фрагмента тексту?
5. Як додати заливання кольором до колонок?
6. Як встановити границю для всієї сторінки?
7. Як встановити границю тільки для однієї (першої) сторінки
документа?
8. Як проводити заливання абзаців кольором ?
9. Як змінити тип лінії границі сторінки?
10. Як змінити спосіб заливання?
11. Як оформити сторінку із границею у вигляді рисунків?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4
Тема: СТВОРЕННЯ СПИСКІВ В MS OFFICE
Мета роботи: Освоїти основні прийоми створення різноманітних списків.
4.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
а) Що являє собою Список?
б) Опишіть призначення параметра Позиции табуляции.

28

4.2 Теоретичні відомості
Списки - це фрагменти тексту, пункти якого відзначені спеціальніми
знаками. Списки можуть бути маркованими, нумерованими і багаторівневим.
Для роботи зі списками служать п'ять верхніх кнопок панелі Абзац
вкладки Головна (рис. 4.1). Список можна створювати спочатку, а можна з вже
існуючого тексту.

Рисунок 4.1 - Кнопки для роботи зі списками
Якщо необхідно зробити список з уже існуючого тексту, то треба
виділити фрагмент, який підлягає форматування і вибрати тип списку (рис. 4.2).
При цьому виділений текст буде розбитий по пунктам списку згідно з абзацами
(кожен абзац - це новий пункт списку). Під час вибору типу списку при
наведенні курсору на відповідний варіант виділений текст буде відразу
попередньо форматуватися, даючи користувачеві швидко оцінити придатність
того чи іншого варіанту.

Рисунок 4.2 - Діалогові вікна створення маркованих, нумерованих і
багаторівневих списків
Нумерований і маркований списки можуть бути створені з використанням
команд Маркери, Нумерація після натискання на тексті правої кнопки миші.
При роботі з маркованими і нумерований списками можна створювати
свій стиль оформлення списку. Для цього потрібно у відповідних діалогових
вікнах вибрати пункт Визначити новий маркер або Визначити новий
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формат номера. Щоб в нумерованому списку почати список не з першого
номера, потрібно використовувати пункт Задати початкове значення вікна
завдання параметрів списку. У вікні залежно від поставленого завдання треба
встановити перемикач в одне з двох положень: Почати новий список або
Продовжити попередній список і в поле Початкове значення задати номер
першого пункту списку (рис. 4.3).

Рисунок 4.3 - Завдання початкового значення нумерованого списку
При формуванні багаторівневого списку, щоб задати створення маркерів
чергового рівня, можна використовувати клавішу Tab (або кнопку Збільшити
відступ на панелі Абзац).
Для створення списку, встановіть курсор там, де повинен початися
перший елемент і натисніть команду списку Маркери або Нумерація.
Відкриється колекція шаблонів для створення списку, натисніть на підходящій шаблон, і в тексті документа з'явиться перший символ початку списку.
Для зміни виду нумерації або маркування готового списку, достатньо
просто помістити курсор всередині списку і вибрати інший шаблон з колекції
команд Маркери або Нумерація. Можна змінити маркований список на
нумерований і навпаки. Щоб змінити вигляд нумерованого списку, натисніть на
команду Нумерація і виберіть команду Визначити новий формат номера.
Якщо виділити набір абзаців в документі, де вже був створений список
раніше, і застосувати до нього команду Нумерація, то елементи нумеруються,
починаючи з одиниці, але поруч з ними з'являється кнопка Параметри
автозаміни. У цій кнопці Word пропонує виправити нумерацію. Натисніть на
неї і виберіть команду Продовжити нумерацію. Нумерація попереднього
списку буде продовжена.
Є можливість змінити нумерацію в списку. Якщо, встановивши курсор на
одному з елементів списку, викликати контекстне меню, натиснувши праву
кнопку мишки, то можна отримати в ньому такі пункти як Почати заново з 1,
Продовжувати нумерацію і Задати початкове значення ... (рис. 4.4)
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Рисунок 4.4
Перша команда починає нумерацію списку заново, з одиниці, починаючи
з поточного елемента списку. Друга команда, навпаки, продовжує нумерацію
попереднього списку, привласнюючи поточного елементу наступний
порядковий номер. І, нарешті, опція Задати початкове значення дозволяє
вирішити, який порядковий номер буде у поточного і подальших елементів
списку, і задати ці настройки в діалоговому вікні Завдання початкового
значення.
Для початку нового списку виберіть Почати новий список, при цьому в
поле Початкове значення можна задати будь-яке число, з якого необхідно
почати нумерацію списку. Якщо необхідно продовжити попередній список,
виберіть Продовжити попередній список, при цьому можна пропустити
декілька елементів, зазначивши галочкою перемикач Змінити початкове
значення. Так, якщо попередній список має десять елементів, то початкове
значення і встановивши значення 15 в поле Початкове значення, нумерація
поточного списку продовжиться з номера 15.
4.3 Порядок виконання лабораторної частини
4.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
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- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
4.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
4.4 Програма виконання лабораторної частини
1. Запустити MS Word.
2. Ввести наступний нижченаведений нумерований список. Шрифт
тексту – Courier New, розмір - 14 пт.
3. УВАГА:
Цифри
списку
створити
АВТОМАТИЧНО.
Цифри – вводити з клавіатури ЗАБОРОНЕНО:

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРА:
1. Запуск зараженої програми;
2. Завантаження
з
диска,
зараженого
завантажувальним вірусом;
3. Відкриття документа, зараженого макровірусом;
4. Перегляд зараженої Web-Сторінки при відключеному
захисті браузера;
5. Відкриття вкладених файлів електронної пошти при
відключеній системі захисту;
4. Ввести наступний нижченаведений маркований список. Шрифт тексту
– Arial, розмір шрифта - 15 пт, колір шрифта – синій.





ПРОЯВИ ДІЇ ВІРУСІВ:
уповільнення роботи комп'ютера;
поява дивних ефектів (перекидання екрана, генерація звуків,
поява на екрані сторонніх фраз та ін.);
втрата працездатності програм або операційної системи;
зміна довжини файлів;
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5. Ввести наступний нижченаведений багаторівневий список. Шрифт
тексту – Сourier New, розмір шрифта - 14 пт, колір шрифта –
червоний.
17. Службові програми
17.1
Допоміжні програми
17.1.1
Архивація даних
17.1.1.1 Стиснення даних
17.1.2
Таблиця символів
17.2
Інформаційні програми
17.2.1
Буфер обміну
17.2.2
Індикатор ресурсів
17.3
Програми обслуговування
17.3.1
Перевірка диску
17.3.2
Дефрагментація диску
17.3.3 Перетворення диску
17.3.3.1 Конвертація диску
6. Створити наступний книжковий зміст (використовуючи роботу зі
списками та заповнювач табуляції):
Примітка: рядок крапок – не ставити з клавіатури, це робиться –
табуляцією.

7. Зберегти документ в папці «Текстові файли».
4.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
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- виконання самостійної частини;
- висновки по роботі.
4.6 Контрольні питання
1. Як створити багаторівневий список?
2. Як змінити колір шрифту?
3. Як скопіювати фрагмент тексту?
4. Як перемістити фрагмент тексту?
5. Які види списків вам відомі?
6. Як змінити маркер списку?
7. Як змінити нумерацію списку?
8. Як створити багаторівневий список?
9. Як змінити нумерований список?
10. Як змінити величину поля на сторінці?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5
Тема: СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ MS OFFICE
Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з таблицями MS Office.

.
5.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
а) Що являє собою Таблиці?
б) Опишіть способи створення таблиць в MS Office.
в) Як відбувається перетворення тексту в таблицю?
5.2 Теоретичні відомості
Таблиці є потужним інструментом форматування. За допомогою таблиць
сторінці документа можна додати будь-який вид. Таблиці складаються з рядків
і стовпців, розділених лініями-роздільниками, які можуть бути і невидимими. Їх
перетин утворюють елементи таблиці. В осередку можуть бути поміщені текст,
графічні об'єкти, формули, посилання на дані з інших документів.
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Створення і видалення таблиці
Способи створення таблиці:
1. Вставка таблиці
Для вставки таблиці служить кнопка Таблицы на панелі Таблицы
вкладки Вставка. При натисканні на цю кнопку можна в інтерактивному
режимі вибрати необхідну кількість рядків і стовпців для майбутньої таблиці
(рис. 5.1). Якщо таблиця дуже велика і кількість пропонованих осередків
недостатньо, потрібно скористатися опцією Вставить таблицу (рис. 5.2) і у
вікні задати необхідну кількість рядків і стовпців.

Рисунок 5.1 - Вставка таблиці

Рисунок 5.2 - Опція Вставить таблицу
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2. Вставка експрес-таблиці
Обравши опцію Экспресс-таблицы (рис. 5.3), в документ можна
вставити таблицю-заготовку, якщо вона задовольняє потрібним користувачу
параметрам. Потім з неї можна працювати, змінюючи її властивості, як зі
звичайною таблицею.

Рисунок 5.3 - Вставка експрес-таблиці
3. Малювання таблиці
При необхідності створення складної таблиці (рис. 5.4), що складається з
різноманітних комбінацій осередків, простіше і швидше намалювати таблицю
«вручну».
Для цього служить опція Нарисовать таблицу кнопки Таблица вкладка
Вставка.
В цьому режимі курсор набуває вигляду олівця. Малювання таблиці
відбувається шляхом переміщення миші з натиснутою лівою кнопкою.
Малювання починається з вказівки одного з кутів таблиці (зазвичай починають
з лівого верхнього кута):
1. курсор-олівець встановлюється в потрібне місце документа;
2. натискається ліва кнопка миші;
3. миша пересувається по діагоналі до того місця, де буде розташований
правий нижній
4. кут таблиці;
5. коли курсор досяг потрібного місця, ліва кнопка відпускається;
6. зовнішні межі таблиці намальовані.
Потім можна малювати внутрішні (як завгодно складні) осередки таблиці. Після закінчення малювання таблиці необхідно повторно натиснути
кнопку Нарисовать таблицу, щоб вийти з режиму малювання.
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Рисунок 5.4 – Малювання складної таблиці
4. Вставка таблиці з Excel
Word дозволяє вставляти в документ таблиці Excel.
Для цього служить опція Таблица Excel кнопки Таблица вкладка
Вставка. При цьому в документ вставляється «справжня» електронна таблиця
Excel (рис. 5.5), а верхня стрічка текстового редактора Word замінюється на
стрічку електронної таблиці Excel. Перемикатися між програмами можна
шляхом подвійного клацання на поле документа Word або на поле таблиці. При
цьому в документ вставляється «справжня» електронна таблиця Excel (рис. 5.5),
а верхня стрічка текстового редактора Word замінюється на стрічку
електронної таблиці Excel. Перемикатися між програмами можна шляхом
подвійного клацання на поле документа Word або на поле таблиці Excel.

Рисунок 5.5 - Вставка таблиці з Excel
5. Імпорт таблиці з інших додатків
У документі Word може бути використана таблиця, створена в іншій
програмі, наприклад, в іншому текстовому процесорі або в вигляді файлів електронних таблиць Microsoft Excel і Lotus. При імпортуванні електронних
таблиць функції і формули, розміщені в осередках, не переносяться, а також
може бути втрачено оформлення.
Щоб імпортувати таблицю, створену в інших програмах:
1) відкрийте таблицю в тому додатку, в якому вона була створена;
2) скопіюйте таблицю в буфер обміну;
3) встановіть курсор в тому місці документа Word, куди необхідно вста-
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вити таблицю;
4) на вкладці Основне стрічки в групі Буфер обміну клацніть на стрілці в
нижній частині кнопки Вставити і виберіть в меню, що з'явилося рядок
Спеціальна вставка;
5) у вікні спеціальної вставки слід вибрати необхідну команду.
Перетворення тексту в таблицю
Можна перетворювати вже набраний текст в таблицю. Для цього необобхідно виділити потрібний блок тексту і вибрати опцію Преобразовать в
таблицу кнопки Таблица. У вікні треба задати параметри майбутньої таблиці.
Слід мати на увазі, що фрагмент тексту повинен бути попередньо
відформатований символами-роздільниками (наприклад, табуляцією або
абзацом), щоб програма змогла розрізнити елементи таблиці.
Видалення таблиці
Щоб видалити таблицю, потрібно, попередньо виділивши її, активувати
команду Удалить на вкладці Работа с таблицами - Макет - Строки и
столбцы.
Редагування таблиці
Після того, як таблиця вставлена і виділена, у вікні текстового редактора
з'являється дозволяє змінювати таблицю контекстний інструмент Работа с
таблицами, яка містить дві стрічки: Конструктор і Макет (рис. 5.6).
До операцій редагування таблиць відносяться як дії, які можна виробляти
з текстом в осередках, так і з елементами таблиці - рядками, стовпцями,
кордонами.

Рисунок 5.6 - Вкладка Конструктор при роботі з таблицями
Виділення в таблиці
Перед тим як форматувати елементи таблиці, їх треба попередньо
виділити.Для виділення всієї таблиці необхідно натиснути на перехрестя,
розташоване у верхнього лівого кута таблиці. Для виділення рядка необхідно
зробити клацання в підлозі документа, розташованого лівіше виділеної рядки.
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Рисунок 5.7 - Параметри виділення
Для виділення стовпця необхідно клацнути у верхньої межі виділяється
шпальти (при цьому курсор набуває вигляду жирного покажчика). Виділити
кілька сусідніх осередків можна протяжкой миші, утримуючи клавішу Shift.
Виділяти комірки в довільному порядку можна протяжкой миші, утримуючи
клавішу Ctrl. Крім того, можна скористатися кнопкою Виділити (рис. 5.7),
розташованої на панелі Таблица ленты Макет контекстного инструмента
Работа с таблицами.
Форматування тексту в таблиці
Саме форматування тексту в виділених клітинках таблиці нічим не
відрізняється від форматування звичайного тексту. Для цього можна
використовувати звичайні засоби форматування тексту, а на додаток на панелі
Выравнивание стрічки Макет використовувати кнопки для вирівнювання
тексту всередині комірки і завдання йому потрібного напрямку
(горизонтального або вертикального).
Зміна розміру і положенні таблиці
Маркер переміщення
з'являється у верхньому лівому куті таблиці
при наведенні покажчика миші на таблицю або натисканні на таблиці. При його
перетягування таблиця переміститься в інше місце
Маркер зміни розміру таблиці
з'являється в правому нижньому
кутку, якщо покажчик миші знаходиться в межах таблиці. Якщо натиснути на
маркер зміни розміру таблиці і потягнути на деяку відстань, таблиця змінить
розмір. При цьому всі стовпці і осередки зміняться пропорційно.
Додавання і видалення елементів таблиці
Для вставки і видалення рядків і стовпців таблиці призначені інструменти панелі Рядки і стовпці контекстної стрічки Макет.
Вставити додаткові осередки в таблицю можна, викликавши діалогове
вікно Добавление ячеек натисканням стрілки в правому нижньому кутку
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панелі Строки и столбцы.
Видалити рядки, стовпці і осередки, попередньо виділивши, можна, используя кнопку Удалить панелі Строки и столбцы.
Щоб вставити в таблицю порожній рядок або стовпець необхідно:
 • Виділити рядки або стовпці (рядок виділяється клацанням лівої
кнопки мишки на ліве поле таблиці, стовпець виділяється клацанням лівої
кнопки мишки вище шапки (курсор перетворюється в )).
 Обрати вкладку Макет  ВставитьСтроки… або Вставить 
Столбцы…
Щоб видалити з таблиці рядки або стовпці необхідно:
 Виділити рядки і стовпчики, які необхідно видалити.
 Обрати вкладку Макет  Удалить  Строки… або Удалить 
Столбцы… або Удалить  Таблицу.
Для того щоб додати порожній рядок в кінець таблиці, необхідно
встановити курсор в праву нижню клітинку таблиці і натиснути клавішу Tab.
Зміна розмірів елементів таблиці
Ширину стовпців і висоту рядків можна змінювати за допомогою миші,
підвівши покажчик до правої кордоні стовпця або нижній межі рядка. Для
завдання точного значення висоти і ширини елементів, можна використовувати
кнопки панелі Размер ячейки ленты Макет. Для вирівнювання між собою
висоти рядків або ширини стовпців можна використовувати відповідні кнопки
на цій же панели.
Використовуючи кнопку Автоподбор панелі Размер ячейки, можна
автоматично підібрати необхідну ширину стовпців для набору тексту.
,

Об'єднання осередків і розбиття таблиці
Для об'єднання двох і більше осередків в одну, слід виділити потрібні
комірки і вибрати команду Объединить ячейки панелі Объединить стрічки
Макет. Для розбиття комірки на кілька потрібно вибрати команду Разбить
ячейки даної панелі.
Зміна властивостей елементів таблиці
Різноманітні налаштування властивостей елементів таблиці (параметри
рядків, стовпців, комірок, вид їх кордонів і заливку) можна зробити як у вікні
Свойства таблицы, яке відкривається кнопкою Свойства на панелі Таблица
стріцки Макет.
Також для оформлення таблиці можна звернутися до вже готовим
варіантів форматування, які Word 2007 надає в великій кількості. Всі вони
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розташовані на панелі Стили таблиц стрічки Конструктор (рис. 5.8).
Відкривши вікно Дополнительные параметры, використовуючи кнопку
Изменить стиль таблицы, можна змінити і задати нові параметри
форматування таблиці.

Рисунок 5.8 - Зміна стиля таблиці
На панелі Стили таблиц є кнопка Границы, з контекстного меню якої
можна вибрати різні типи кордонів, і кнопка Заливка, за допомогою якої
змінюється колір заливки елементів таблиці.
Додавання назви до таблиці
Для додавання назви до таблиці, виділіть таблицю і виберіть команду
Вставить названия панелі Названия вкладки Ссылки. У вікні Название (рис.
5.9) вкажіть текст підпису, її положення щодо таблиці. Якщо ви хочете, щоб
підпис до таблиці додавалася автоматично при вставці нових таблиць в
документ, то використовуючи кнопку Автоназвание налаштуйте параметри
підписи і вкажіть, що її слід додавати для всіх об'єктів типу «Таблиця Microsoft
Word» (рис. 5.10).

Рисунок 5.9 - Вставка назви таблиці Рисунок 5.10 - Автоназва таблиці
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Перетворення таблиці у текст
При необхідності, отримати з наявної таблиці структурований текст,
скористайтеся командою Дані - Преобразовать в текст стрічки Макет. В
результаті буде отриманий текст, розділений в місцях поділу елементами
таблиці обраними роздільниками.
Сортування даних таблиці
Сортування застосовують для впорядкування за зростанням або спаданням
даних таблиці. Для сортування даних в таблиці встановіть курсор в тому
стовпці, по якому буде проводитися сортування і натисніть кнопку
Сортировка на панелі Данные стрічки Макет. У вікні Сортировка (рис.
5.11). вкажіть необхідні параметри сортування. Після натискання кнопки ОК
рядки таблиці будуть відсортовані.

Рисунок 5.11 - Діалогове вікно Сортировка
5.3 Порядок виконання лабораторної частини
5.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
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5.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
5.4 Програма виконання лабораторної частини
1. Запустити MS Word.
2. Створити наступну таблицю 1 зберігаючи стиль її оформлення.
Шрифт тексту таблиці - Arial, розмір шрифта - 14 пт.
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3. Створити наступну таблицю 2 , зберігаючи стиль її оформлення.
Шрифт та розмір шрифта – довільні.

4. Створити наступну таблицю 3 зберігаючи стиль її оформлення.
Шрифт та розмір шрифта – довільні.

British
Aero- 1) ADIDAS
space

Промислова компанія Німеччини,
що спеціалізується на випуску
взуття, одягу. Заснована в 1948.

Англійська нафтова компанія.
Заснована в 1909.

12 120 000

Volvo

Річний прибуток
($)

British
Petroleu
m

(i) Інформація

Шведська автомобільна
компанія, яка лідирує в
автомобільній промисловості
Скандинавських країн.

25 000 000

Dow
Chemical

Назва фірми

Хімічна фірма США. Випускає
промислові хімікати,
медикаменти, хімічну
військову продукцію.

18 570 000

15 250 000

АНГЛІЙСЬКА АВІА-РАКЕТНОКОСМІЧНА Й АВТОМОБІЛЬНА
КОМПАНІЯ. ЗАСНОВАНА В
1977.

20 000 000
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5. Створити наступну таблицю 4 зберігаючи стиль її оформлення.
Шрифт та розмір шрифта – довільні. Тут багато таблиць.
6. Створити наступну таблицю 5 зберігаючи стиль її оформлення.
Шрифт та розмір шрифта – довільні.
Дата
народж.
1958
1973
1966
1971
1959
1963
1971

Оклад,
грн
2000
1500
1000
800
900
900
750

вул. Київська

1967

750

вул. Остапова
вул. Кн. Ольги

1980
1982

600
700

№

Прізвище І. П.

Посада

Адреса

1
2
3
4
5
6
7

Іванов Р. Т.
Петров Р. Л.
Сидоров М. Д.
Кондратюк Л. В.
Франчук Р. Ж.
Симонович Г. Д.
Катеринчук П. О.

директор
зам. директора
гол. бухгалтер
бухгалтер
інженер
інженер
економіст

вул. Черняка
вул. Шевченка
вул. Костромська
вул. Орлова
вул. Біла
вул. Лермонтова
вул. Чорновола

8

Лавров Г. А.

економіст

9 Трофімчук П. Г.
10 Сидоренко Р. А.

секретар
водій
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8. Зберегти документ в папці «Текстові файли».
5.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
- виконання самостійної частини;
- висновки по роботі.
5.6 Контрольні питання
Які способи створення таблиці Вам відомі?
Як перетворити текст в таблицю?
Як змінити ширину стовпців (висоту рядків) таблиці?
За допомогою яких кнопок панелі інструментів Таблицы и границы
можна
зробити об'єднання, розбивку комірок таблиці?
5. Як змінити напрямок тексту в комірках таблиці та як об'єднати комірки?
6. Як розбити одну комірку таблиці на кілька комірок?
7. Як залити виділені комірки таблиці кольором?
8. Як змінити границі комірок таблиці та тип лінії границь комірок таблиці?
9. Як змінити товщину ліній границі таблиці?
10. Як вставити, видалити комірки таблиці?
11. Як змінити властивості таблиці?
12. Як відсортувати дані в таблиці?
1.
2.
3.
4.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6
Тема: ФОРМУЛИ У WORD
Мета роботи: Осв Освоїти основні прийоми роботи з формулами.
6.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
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a) Як проводиться вставка спеціальних символів та спеціальних знаків у
текст?
в) Як зробити вставку спеціальних символів та спеціальних знаків за
допомогою клавіатурних комбінацій?
6.2 Теоретичні відомості
Для створення і редагування формул слід використовувати редактор
формул Microsoft Equation. Щоб ввести формулу в текст, встановіть курсор в
місце вставки формули і викличте редактор формул Microsoft Equation 3.0.
Виклик редактора здійснюється з вікнаста адресою Вставка / Текст / Объект.
З'являється вікно редактора формул і панель інструментів Формула. Літери і
цифри, що входять до формули, і деякі часто використовувані символи
набираються з клавіатури. Спеціальні знаки розміщені на цифровій панелі
інструментів Формула.
Щоб ввести в вікно редактора формул потрібний символ, потрібно
натиснути ту кнопку панелі Формула, яка викликає потрібну групу символів, і в
вікні, яке з’явиться, натиснути потрібний символ. Для виходу з редактора
формул в документі MS Word потрібно клацнути мишею поза вікна редактора
формул. В MS Office панелі шаблонів формул вибираються по наступному
шляху: Вставка - Формула - Нова формула (рис. 6.1).

1
2
Рисунок 6.1 - Порядок запуску редактора формул
Для створення формули необхідно попередньо помістити курсор в те
місце документа, де плануєте розмістити формулу і виконати команду
Вставка / Фор- мула / Вставить новую формулу або натиснути клавіши Alt
+ =.
Потім потрібно використовувати вкладку Конструктор (рис. 6.2).
На вкладці Конструктор будуть знаходитися три групи: Сервис,
Символы, Структуры. За допомогою інструментів цих груп і створюється
формула.
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Рисунок 6.2 - Панель меню вставки формул
Створення структури формули
У вікні редактора формул розміщується потрібна структура. Тут
розташовані наступні структури (рис. 6.3): дріб, індекс, радикал, інтеграл,
великий оператор, дужка, функція, діакритичні знаки, межа і логарифм,
оператор, матриця.

Рисунок 6.3 - Структури формул
Заповнення структури символами
Потім створена структура заповнюється потрібними символами (рис. 6.4).
При цьому можна використовувати клавіатуру або групу символів (для вставки
структуру символів, яких немає на клавіатурі комп'ютера).

Рисунок 6.4 - Символи для формули

48

Сервіс
Група Сервіс дає можливість змінювати параметри формул. Також тут
можна вставити в документ Word готові формули (рис. 6.5).

Рисунок 6.5
Для цього натисніть на Формула і виберіть цікаву для вас формулу (рис.
6.6).

Рисунок 6.6
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Завершення створення формули
Щоб закінчити редагування формули і вийти з конструктора формул,
необхідно встановити курсор миші поза рамки, що обмежує дану формулу і
натиснути ліву кнопку миші (рис. 6.7).

Рисунок 6.7 – Завершення створення формули
6.3 Порядок виконання лабораторної частини
6.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
6.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
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6.4 Програма виконання лабораторної частини
6.4.1 Контрольний приклад
Створимо як приклад формулу обчислення потрійного інтеграла по
області V в наступному вигляді:

Порядок створення формули:
Вибираємо розташування нашої формули і виконуємо команду Вставка /
Формула / Вставить новую формулу (рис. 6.8).

Рисунок 6.8
Далі натискаємо Интеграл і вибираємо потрійний інтеграл (рис. 6.9).

Рисунок 6.9
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Нижня межа визначимо як V. Для цього натискаємо на нього лівою
кнопкою миші і записуємо потрібне значення (рис. 6.10).

Рисунок 6.10
Верхній видаляємо. Для видалення натискаємо на видаляєму область
правою кнопкою мишки і вибираємо команду Скрыть верхний предел (рис.
6.11).

Рисунок 6.11
Далі записуємо під інтегральну функцію f(х,у,z) dx dy dz.
Для вставки дужок вибираємо на панелі Структуры Скобка і вибираємо
потрібну нам дужку (рис. 6.12).

Рисунок 6.12
Так як у нас не приватний диференціал, то пишемо англійську літеру d. В
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іншому випадком вибираємо знак приватного диференціала на панелі Символы
(рис. 6.13).

Рисунок 6.13
Має вийти наступне (рис. 6.14):

Рисунок 6.14
Далі записуємо другу частину формули.
Для додавання індексу змінної вибираємо на панелі Структуры, Индекс
/ Нижний индекс (рис. 6.15).

Рисунок 6.15
Щоб уникнути проблем із записом індексованих змінних, які залежать від
інших змінних, перед записом змінної і індексу вставте дужку (рис. 6.16).
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Рисунок 6.16
Таким же чином вводимо і всі інші символи формули.
Щоб закінчити редагування формули і вийти з конструктора формул,
необхідно встановити курсор миші поза рамки, що обмежує створену формулу і
натиснути ліву кнопку миші (рис. 6.17)

Рисунок 6.17
6.4.2 Самостійна робота
1. Запустити MS Word.
2. Ввести наступні формули. Шрифт та їх розмір обрати самостійно.
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9. Зберегти документ в папці «Текстові файли».
6.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
- виконання самостійної частини;
- висновки по роботі.
6.6 Контрольні запитання
1. Як проводиться вставка спеціальних символів та спеціальних знаків у
текст?
2. Як зробити вставку спеціальних символів та спеціальних знаків за
допомогою клавіатурних комбінацій?
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3. Яка кнопка призначена для виклику редактора формул?
4. Як запустити редактор формул за допомогою меню?
5. Як вводити у формулу дробі?
6. Як редагувати вже введену формулу?
7. На які групи розділена панель інструментів Формула?
8. Яким чином вводяться у формули константи?
9. Як вводиться у формулу матриця?
10. Як вводиться у формулу знак системи рівнянь?
11. Як змінити стиль символів (змінити шрифт) формули?
12. Як змінити розміри символів (змінити розмір шрифта) формули?
13. Як вийти з редактора формул?
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7
Тема: СТВОРЕННЯ РИСУНКІВ У MS WORD
Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з текстовим редактором
та табуляцією.
7.1 Завдання для самостійної підготовки
У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку
повинен виконати наступні завдання:
- вивчити конспект лекцій;
- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету
лабораторної роботи;
- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:
a) Як викликати панель інструментів Рисование за допомогою рядка
меню?
b) Яка кнопка викликає панель інструментів Рисование?
c) Як змінити обтікання рисунка текстом?
d) Як побудувати коло, квадрат?
e) Як виконати зафарбовування замкнутої області?
7.2 Теоретичні відомості
Microsoft Word надає досить великі можливості роботи з графікою.
Наявність графічних об'єктів в текстових документах часто бажано, а в деяких
випадках просто необхідно. У ньому можна працювати як з об'єктами растрової
(побудованими за допомогою окремих точок - пікселів), так і векторної
(побудованими на основі геометричних кривих) графіки.
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Основні способи включення графіки в документ - імпорт графіки з інших
додатків або створення графічних об'єктів безпосередньо в документі.
Основні інструменти для роботи з графікою знаходяться на панелі
Ілюстрації стрічки Вставка.
Вставка зображень з інших додатків
Графічні об'єкти з інших додатків в документ Word можна вставити,
використовуючи буфер обміну. Для цього потрібно скопіювати картинку з
будь-якого джерела - веб-сторінки, іншого документа, іншого застосування, а
потім вставити з буфера обміну в потрібне місце поточного документа.
Вставка рисунків з файлу
Для вставки рисунка з наявного графічного файлу, необхідно
скористатися кнопкою Рисунок панелі Ілюстрації на вкладці Вставка.
У вікні знайдіть і виберіть потрібний графічний файл. Зображення
вставиться в документ.
Зауваження. Слід враховувати, що вставлене зображення часто займає
значний обсяг пам'яті. Тому виконання деяких операцій буде займати певний
час, причому, воно буде тим більше, чим більше розмір файлу, що вставляється
і нижче продуктивність комп'ютера. Щоб робота з зображеннями була більш
зручною, а підсумковий розмір текстового документа не був занадто великим,
доцільно зробити компресію зображення.
Для цього призначена кнопка Стиснення рисунків на панелі Змінити
вкладки Формат (рис. 7.1).

Рисунок 7.1 - Вкладка Формат стрічки Робота з рисунками
Після натискання цієї кнопки з'являється вікно, в якому можна
налаштувати параметри компресії зображення. Кнопка Параметри відкриває
вікно Стиснення (рис. 7.2), в якому слід вибрати підходящий варіант.
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Рисунок 7.2 - Вікно Параметри стиснення
Зменшити обсяг документа при вставці малюнків можна також, примінив при вставці параметр Зв'язати з файлом (з меню, що відкривається кнопки
Вставити). Таким чином, буде встановлено зв'язок з файлом-джерелом, а сам
файл в документ вставлений не буде.
Вставка малюнків за допомогою області завдань Кліп
У Word існують можливості зберігання і відкриття різних графічних
файлів безпосередньо в програмі з колекції, для роботи з якою служить область
завдань Кліп. Ця колекція містить добірку набору
картинок текстового редактора. Для вставки кліпу
необхідно натиснути кнопку Кліп на панелі
ілюстрції вкладки Вставка. Справа з'явиться
панель Кліп (рис. 3) з кнопкою метод кліпи ..,
натиснувши на яку ми потрапимо в вікно
Організатор кліпів. В даному вікні зліва буде
знаходитися каталог кліпів, а праворуч - область
перегляду, обрана Вами каталогу.
За замовчуванням доступні три колекції:
1. Мої колекції (в неї входять всі папки
жорсткого диска, що містять картинки);
2.
Колекції Microsoft Office
(збори
зображень, яке входить в поставку MS Office);
3. Веб-колекції (дозволяє розширити збори
картинок Word за допомогою зображень,
доступних на інтернет-ресурсі Office Online).
Для зміни будь-яких параметрів зображень
(малюнків),
потрібно
виділити
вставлене
зображення,
при
цьому
з'явиться
новий
контекстний інструмент Робота з рисунками, що
Рис. 7.3. Вікно Клип
містить вкладку Формат (рис. 7.4) з інструментами
для обробки зображення. З їх допомогою можна
Редактирование
проводити
нескладні
операції
редагування
изображений
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малюнка - змінювати яскравість, контрастність, розмір, обертати, вибирати
стиль для малюнка (можна задати його форму, колір кордону, а також ефекти),
вказувати положення щодо тексту.
Щоб змінити яскравість, контрастність, перефарбувати малюнок в певний
колір (наприклад, зробити його менш яскравим, щоб використовувати в якості
фону), на панелі Змінити вкладки Формат (Робота з рисунками) виберіть
відповідні пункти.
Щоб задати стиль оформлення, змінити форму малюнка, задати вид його
кордонів і ефекти (тінь, відображення, світіння, згладжування, рельєф,
поворот), використовуйте інструменти з панелі Стилі рисунків вкладки
Формат. Також для оформлення малюнків після натискання правої кнопки
миші можна викликати контекстне меню і вибрати кнопку Формат рисунка.

Рисунок 7.4 - Вкладка Формат
Щоб скасувати всі виправлені параметри на панелі Змінити виберіть
кнопку Скидання параметрів рисунка.
Щоб задати потрібний розмір малюнка, можна, виділивши його, змінити
розмір вручну, або задати точні значення розміру на панелі Розмір. На цій же
панелі доступна кнопка Обрізка, яка дозволяє обрізати малюнок з кожного
боку. Важливо враховувати, що Word не видаляти обрізану частину рисунка, а
просто перестає її відображати. Якщо знову натиснути кнопку Обрізка і
потягнути покажчик в протилежну сторону, картинка відновиться.
Додатково можна налаштувати параметри розташування рисунка,
вибравши кнопку Додаткові параметри розмітки в меню кнопки Обтікання
текстом. На вкладці Обтікання текстом (рис. 7.5) можна настроїти більш
точні параметри обтікання, а на вкладці Положення рисунка можна задати
положення малюнка (пункти по горизонталі, по вертикалі), переміщення і
прив'язку до тексту (прапорці переміщати разом з текстом, встановити
прив'язку), дозволу накладення інших об'єктів (прапорець вирішити
перекриття).
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Рисунок 7.5 - Додаткові параметри розташування рисунка
РОБОТА З ФІГУРАМИ
Фігурами є всілякі прості готові зображення (графічні примітиви), які
можна вставляти в документ. Вони є об'єктами векторної графіки, до них
можна застосувати безліч візуальних ефектів.
Створення графічного примітиву
Кнопка Фігури панелі Ілюстрації вкладки Вставка служить для
швидкого створення графічних примітивів. Для створення потрібного
примітиву виберіть його зі списку (рис. 7.6) і «намалюйте» в документі
протяжкою миші з натиснутою лівою кнопкою.
Примітка.
1. Для того щоб фігура мала однакові пропорції, треба утримувати кнопку
Shift. При натиснутою клавіші Ctrl фігура буде намальована «від центру».
2. При створенні фігур можна використовувати полотно, яке дозволяє
розміщувати на ньому графічні об'єкти і переміщати, обертати, видаляти
відразу всі об'єкти, розміщені на ньому. Щоб створити полотно, виберіть
команду Нове полотно з меню кнопки Фігури (вкладка Вставка-Ілюстрації).
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Рис. 7.6Список
фигур
Форматування фігур
Коли фігура намальована і виділена, з'являється контекстний инструмент
Засоби малювання зі стрічкою Формат (рис. 7.7). Щоб додати нові автофігури,
використовуйте кнопки панелі вставити фігури даної стрічки.
Щоб задати для фігури потрібний колір, що обрамляє контур, змінити
форму вже відформатованої фігури або вибрати оформлення фігури з наявних
зразків, використовуйте відповідні кнопки панелі Стилі фігур. Викликається з
цієї ж панелі вікно Формат автофігури (рис. 7.8) містить розширені параметри
форматування фігур.
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Рисунок 7.7 - Засоби малювання

Рисунок 7.8 - Діалогове вікно Формат автофигури
ОБ'ЄКТИ SMARTART
Об'єкти SmartArt - новий тип графічних елементів, доступний
користувачам Word 2007. Такі об'єкти є чимось середнім між діаграмами і
фігурами, вони дають можливість представити різну інформацію у вигляді
зручних графічних блоків - різноманітних барвистих схем. При виборі
шаблонів SmartArt необхідно враховувати їх первісне призначення. Для вставки
об'єкта SmartArt служить однойменна кнопка на панелі Ілюстрації вкладки
Вставка, яка викликає вікно вибору рисунка (рис. 7.9).
Вибравши шаблон, ви побачите його короткий опис. Після додавання
шаблону в документ у вікні Word з'явиться контекстний проектних робіт з
малюнками SmartArt, що містить дві стрічки: Конструктор і Формат (рис.
7.10).
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Рисунок 7.9 - Об’єкти SmartArt

Рисунок 7.10 - Робота з рисунками SmartArt
Для заповнення текстових полів шаблону призначені області, примінені
як Текст, або ліва панель SmartArt-об'єкта. Для додавання нового елемента в
об'єкт SmartArt треба просто натиснути клавішу введення. Пункти Додати
фігуру вище і Додати фігуру нижче призначені для вставки елемента іншого
рівня. Якщо якісь кнопки неактивні, значить додавання нового елемента
неможливо.
Для видалення будь-якого елементу необхідно його виділити і натиснути
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клавішу Delete. Кнопки Підвищити рівень і Знизити рівень призначені для
зміни рівня виділених елементів.
Діаграми
Крім графічних файлів, в документи Word можна вставляти діаграми. За
допомогою діаграм можна наочно уявити числові дані в графічному вигляді, їх
набагато легше сприймати.
Для створення діаграми необхідно натиснути кнопку Діаграма на панелі
Ілюстрації вкладки Вставка. У вікні Вставка діаграми треба вибрати тип
діаграми і її вигляд. Після цього, автоматично відкривається вікно програми
Excel 2007, з набором деяких стандартних значень для побудови діаграми (рис.
7.11). Необхідно ввести свої дані для її побудови.

Рисунок 7.11 - Вікно побудови діаграми
Після введення даних в документі Word з'явиться побудована діаграма.
При цьому в стрічці головного меню з'явиться контекстний проектних робіт з
діаграмами, що містить три стрічки: Конструктор, Макет, Формат. Стрічка
Конструктор складається з чотирьох панелей: Тип, Дані, Макети діаграм,
Стилі діаграм. Основні операції, що виконуються цими інструментами: зміна
типу і виду діаграми, її даних і стилю.
Стрічка Макет.
Містить шість панелей: Поточний фрагмент, Вставити, Підписи, Осі,
Фон, Аналіз. Ці інструменти призначені для безпосереднього оформлення
зовнішнього вигляду окремих елементів діаграми. Для вибору елемента
діаграми служить випадає Поточний фрагмент.
Стрічка Формат. Містить інструменти для додання діаграмі остаточного
вигляду
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7.3 Порядок виконання лабораторної частини
7.3.1 Оснащення робочого місця
- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи;
- конспект лекцій з дисципліни;
- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою
Windows.
7.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття
При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних
вимог техніки безпеки:
- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача
або лаборанта;
- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно;
- під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих
комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи.
7.5 Програма виконання лабораторної частини
1. Запустити MS Word.
2. Створити наступний рисунок 7.12 використовуючи інструменти
малювання.

Рисунок 7.12
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3. Створити наступний рисунок 7.13 використовуючи інструменти
малювання.

Рисунок 7.13
4. Створити наступний рисунок 7.14 використовуючи інструменти
малювання.

Рисунок 7.14
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5. Створити наступний рисунок 7.15 використовуючи інструменти
малювання.

Найкраща
торговельна
марка
Рисунок 7.15
6. Створити наступний рисунок 7.16 використовуючи інструменти
малювання.

Рисунок 7.16

7. Створити наступний рисунок 7.17 використовуючи інструменти
малювання.
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Рисунок 7.17
8. Створити наступний рисунок 7.18 використовуючи інструменти
малювання.

Рисунок 7.18
9. Зберегти документ в папці «Текстові файли».
7.5 Рекомендації щодо оформлення звіту
Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку.
Звіт повинен містити:
- найменування і мету роботи;
- виконання самостійної частини;
- висновки по роботі.
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7.6 Контрольні питання
1) Як викликати панель інструментів Рисование за допомогою рядка меню?
2) Яка кнопка викликає панель інструментів Рисование?
3) Як змінити обтікання рисунка текстом?
4) Як побудувати коло, квадрат?
5) Як виконати зафарбовування замкнутої області?
6) Як змінити тип лінії границі області рисунка?
7) Для чого використовується групування графічних об'єктів?
8) Для чого використовується розгрупування графічних об'єктів
9) Як виконати групування декількох об'єктів?
10) Як виконати розгрупування декількох об'єктів?
11) Які способи заливання застосовуються до графічних об'єктів?
12) Що таке об’єкт WordArt, та як його створити?
13) Як створити діаграму?
14) Як можна виконати редагування зображення?
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