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Тема1. 
Основні поняття інформатики.  

Будова та принцип функціонування ПК. 
 

План 
1. Поняття інформатики та інформації. 
2. Носії інформації. Кодування інформації. 
3. Одиниці вимірювання інформації. 
4. Апаратне та програмне забезпечення ПК. 
5. Пам'ять. Види пам’яті. 
6. Техніка безпеки при роботі з ПК. 

1. Поняття інформатики та інформації. 
Інформатика – це наука про інформацію та 

інформаційні процеси в природі та суспільстві,  методи та 
засоби одержання, зберігання, обробки, передачі, 
опрацювання, використання, захисту інформації та 
управління інформаційними процесами. 

Інформатика сформувалась як наука завдяки 
розвитку комп'ютерної техніки. 

Головна функція інформатики полягає у розробці 
методів і засобів перетворення інформації. 

Основними завданнями інформатики є: 
- дослідження інформаційних процесів; 
- розробка нових інформаційних технологій; 
- створення апаратно-програмного забезпечення. 
Слово "комп'ютер" означає пристрій для 

обчислювання. 
Поняття ―інформація‖ в інформатиці є одним із 

основних. 
Інформація – це відомості про об’єкти 

навколишнього світу, які сприймаються людиною, 
твариною, рослинним світом або спеціальними пристроями 
і підвищують їх рівень інформованості. 
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Інформація передається за допомогою повідомлень. 
Повідомлення бувають усними, письмовими, у вигляді 
малюнків, жестами, спеціальними знаками (азбука Морзе, 
світлові сигнали та прапорці). 

За допомогою повідомлень проводиться обмін 
інформацією між людьми, між людьми і машинами, між 
машинами; обмін сигналами у тваринному та рослинному 
світі, від клітини до клітини, від організму до організму. 

Інформаційні процеси відбуваються при передачі 
інформації від джерела до приймача за допомогою каналу 
передачі. 

Джерелом інформації можуть бути природні 
об'єкти, книжки, газети, малюнки, наукові експерименти, 
конструкторські розробки. 

Каналами передачі можуть бути світлові, звукові, 
електричні сигнали, електромагнітні хвилі (телефон, 
телефакс, модем) 

Приймачами інформації можуть бути люди, 
тварини, рослини, прилади та машини. 

Інформаційні технології 
Зі стародавніх часів людське суспільство 

вдосконалювало способи "виробництва" інформації і 
методи доставки її до користувача. Значення своєчасного 
одержання інформації було настільки великим, що 
створювалися різноманітні споруди для передачі різних 
відомостей. 

Збирання, обробка і передача інформації з 
розвитком науки і техніки стали вимагати спеці альних 
методів (технологій). 

Інформаційні технології – це сукупність засобів і 
методів збирання, обробки, зберігання, передачі та 
використання інформації. 
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Інформаційні ресурси – це відомості, які 
становлять цінність для суспільства і можуть бути оцінені 
подібно до матеріальних ресурсів. 

До сучасних інформаційних ресурсів належать 
наукові відкриття , теорії, винаходи, проекти машин, 
відомості про надра землі і глибини океанів, твори 
художників, поетів тощо. Усе це накопичується віками і 
визначає інтелектуальну потужність держави 

Види інформації. 
- аналогова – міняє своє значення поступово 

(показник ртутного термометра, годинник зі стрілками. 
- дискретна – міняє своє значення з певним кроком 

(електронний годинник) 
2. Носії інформації. Кодування інформації. 

Сьогодні використовуються три типи носіїв, у яких 
застосовується магнітний спосіб запису та зчитування 
інформації. Це такі носії, як: гнучкі диски; жорсткі диски; 
магнітні стрічки. 

Жорсткий магнітний диск (ЖМД, жорсткий 
диск, вінчестер, hard disk) розміщується в системному 
блоці комп'ютера, становить собою електронно-механічний 
високошвідкісний пристрій для запису, зчитування і 
енергонезалежного зберігання великих обсягів інформації. 
Для користувача важлива ємність вінчестера. Її стандарту 
не існує, вона визначається фірмою-виробником залежно 
від призначення комп'ютера. Нині найпоширенішими стали 
вінчестери ємністю 20 – 60 Г6. 

Гнучкі магнітні диски (ГМД, дискети, floppy disk) 
використовують не тільки для збереження комп'ютерної 
інформації, але і для перенесення інформації з одного 
комп'ютера на інший. Нині використовуються дискети 
розміром 3,5 . Така дискета має стандартний обсяг пам’яті 
1,44 Мб. 
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Компакт-диски, або CD (лазерні, compact 
disk). Розрізняють 3 види CD: 

1.CD-ROM (Read Only Memory) – диск, призначений 
тільки для читання записаної на ньому інформації; 

2.CD-R (Recodable)- диск для одноразовго запису 
інформації: після того як запис на диск зроблений, змінити 
його вже не можна; 

3. CD-RW (Rewritable) - компакт-диск, який можна 
перезаписати багато разів. На CD можна записати 700 Мб 
інформації. 

Для збереження комп'ютерної інформації 
використовуються спеціальні магнітні стрічки. 
Комп'ютерний пристрій, що дозволяє записувати 
інформацію з комп'ютера на магнітну стрічку і зчитувати 
її, називається стримером, а стрічка відповідно - 
стримерною. Обсяг збереженої інформації визначається 
типом касет і складає від 120 Мб до декількох десятків Гб. 
Широкого поширення стримери не отримали і 
використовуються для створення резервних копій 
інформації, яка розміщена на жорсткому диску. 

Відеокарта (Video Card) призначена для виведення 
графічної інформації на екран монітора. Від її типу 
залежать швидкість робіт графічних програм, якість 
зображення на екрані. Основна характеристика - це обсяг 
відеопам’яті, від неї залежать максимальна кількість 
кольорів за великої роздільної здатності, швидкість 
виведення графічної інформації на екран. Нині її обсяг 
може становити 32-64 Мб. 

Звукова карта (Sound Blaster) призначена для 
відтворення і запису звуку на ПК, дозволяє почути звуки в 
програмах, комп’ютерних іграшках, слухати музику. 

Кодування інформації – це перетворення інформації 
без зміни її змісту в інший вигляд за допомогою певного 
коду. 
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Код – це набір правил перетворення для кодування. 
Загальна структура кодування: 
Джерело → Кодування → Канал передачі → 

Декодування → Приймач 

 

 

3. Одиниці вимірювання інформації 
Біт - мінімальна одиниця виміру інформації, 

кількість інформації, яким описується стан "включений" 
(1) або "вимкнений" (0). Слово "біт" походить від Binary 
Digit (двійкова цифра). Саме дані в форматі цих цифр 
доручається зберігати комп'ютерної пам'яті і обробляти 
обчислювальної системі. 

Байт - одиниця вимірювання кількості інформації, 
обсягу пам'яті і ємності накопичувача. У пам'яті ЕОМ байт 
- найменша адресується одиниця даних, що обробляється 
як єдине ціле (в перших комп'ютерах за раз могло 
оброблятися число довжиною 8 біт), тому в якості одиниці 
виміру обсягу комп'ютерної інформації обрана більша, ніж 
біт, одиниця інформації - байт, послідовність 8 біт, тобто 1 
байт = 8 біт. 

В символьних (текстових) даних кожен символ 
кодується (позначається) одним байтом. Унікальне 8-бітове 
позначення (код) отримують великі і малі літери 
англійського і російського алфавітів, цифри від 0 до 9, 
знаки пунктуації, інші символи (відсоток, номер) і деякі 
керуючі коди передачі інформації. На одній машинописної 
сторінці при розміщенні 50 рядків і 60 символів тексту в 
одному рядку міститься 3 тис. Символів, отже, для 
зберігання такого тексту буде потрібно 3 тис. Байт 
машинної пам'яті. 

У десятковій системі числення укрупнені одиниці 
виміру позначаються приставками до назви кіло, Мега, 
Гіга, що відповідає збільшенню чисельного значення на 
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множник десять в ступені: 103 = 1000 (тисяча), 106 = 1 000 
000 (мільйон), 109 = 1 000 000 000 (мільярд), тобто перехід 
до наступної, більшої, одиниці супроводжується 
множенням на 1000 (103). У двійковій системі укрупнені 
одиниці виміру теж позначаються приставками до назви 
кіло, Мега, Гіга, Тера, Пета, ЕКЗА, але вони збільшують 
чисельне значення на множник 2 в ступені: 210, 220, 230, 
240, 250, 260, тобто перехід до наступної, більшої, одиниці 
супроводжується множенням на 210 = 1024: 

• 1 Кбайт = 1024 байт = 210 байт; 
• 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 220 байт; 
• 1 Гбайт = 1024 Мбайт = 230 байт; 
• 1 Тбайт = 1024 Гбайт = 240 байт; 
• 1 Пбайт = 1024 Гбайт = 250 байт; 
• 1 Ебайт = 1024 Пбайт = 260 байт. 
Передача інформації з каналів зв'язку 

характеризується швидкістю передачі даних: біт в секунду, 
Кбіт / с, Мбіт / с і ін. Кількість переданих біт зручніше 
вважати в десятковій системі числення, тому приставки в 
одиницях виміру швидкості пов'язані коефіцієнтом 1000 
(103). Одиниця виміру швидкості передачі даних 1 біт / с 
називається Бодом. 

4. Апаратне та програмне забезпечення ПК 

Основні складові обчислювальної системи: 
1. апаратна складова ПК; 
2. програмна складова ПК. 
Апаратне забезпечення ПК: 
1. Центральний мікропроцесор; 
2. Системна шина; 
3. Пристрої введення-виведення інформації. 
4. Внутрішня і зовнішня пам’ять; 
Центральний мікропроцесор – це основний пристрій 

ПК, невелика електронна схема, яка виконує усі 
обчислення і обробку інформації і вміщується на 
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крихітному кристалі кремнію. Він виконує програму, яка 
зберігається у внутрішній пам’яті, керує спільною роботою 
всіх інших пристроїв і виконує різноманітні операції над 
ними. Найважливішою його характеристикою є його 
продуктивність (швидкодія). Продуктивність, в першу 
чергу, залежить від тактової частоти, яку вимірюють у 
мегагерцах. За допомогою тактової частоти 
синхронізується робота усіх пристроїв ПК. 

Центральний мікропроцесор, внутрішня пам'ять, 
системна шина розташовані в окремому блоці, який 
називають системним. Пристрої зовнішньої пам'яті 
розташовані на системному блоці. Усі пристрої введення-
виведення підмикають до системної шини через відповідні 
спеціальні плати, які називають адаптерами або 
контролерами (електронні схеми, які управляють роботою 
пристроїв комп'ютера). Центральний мікропроцесор, 
внутрішня пам'ять, системна шину, адаптери та контролери 
розміщують на одній платі, яку називають материнською. 
Системна шина виконує функцію зв'язку між 
мікропроцесором, внутрішньою пам'яттю, пристроями 
введення-виведення. Розрізняють адресну шину та шину 
даних. Адресну шину використовують для зв'язку 
мікропроцесора з пам'яттю, а шину даних – для зв'язку 
мікропроцесора з пристроями введення-виведення. 

Пристрої введення-виведення поділяються: 
a) Стандартні – дисплей, клавіатура; 
b) Нестандартні (периферійні) – принтери, сканери, 

миша, колонки, мікрофон. 
Програмне забезпечення поділяють: 
a) Системне програмне забезпечення; 
b) Прикладне програмне забезпечення; 
Системне програмне забезпечення поділяють: 
a) Операційні системи; 
b) Системи програмування; 
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c) Сервісні програми 
Операційна система – це комплекс програм, які 

призначені для керування роботою машини і організації 
взаємодії користувача з ПК. 

Системи програмування призначені для полегшення 
та часткової автоматизації  

процесу розробки та від лагодження програм. Мови 
програмування. 

Сервісні програми розширюють можливості ОС. Їх 
ще називають утилітами:  

організовують виведення на принтер текстових 
файлів, виконують архівацію, розархівацію файлів і т.д. 

Прикладне програмне забезпечення поділяють: 
a) Загального призначення: текстові редактори, 

графічні системи, електронні таблиці, системи управління 
базами даних; програми навчального призначення. 

б) Спеціального призначення: пакети прикладних 
програм для статичної обробки даних, бухгалтерського 
обліку; видавничої справи, автоматизованого проектування 
і т.і. 

5. Пам’ять. Види пам’яті 
Види пам’яті: внутрішня і зовнішня. 
Внутрішня пам’ять: 
1. Oперативна (RAM – Random Access Memory –

 пам'ять з довільним доступом). 
2. Постійна (ROM – Read Only  Memory – пам'ять 

для зчитування). 
Оперативна пам'ять – це масив кристалічних 

комірок, здатних зберігати дані. Дані оперативної пам'яті 
зберігаються до тих пір доки включений комп'ютер. 
Розрізняють динамічну пам’ять та статичну. Елементи 
динамічної пам’яті можна представити у вигляді мікро 
конденсаторів, здатних накопичувати заряд. Це 
найпоширеніший і економічно доступний тип пам’яті. 
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Елементи статичної пам’яті можна представити як 
електронні мікроелементи – трігери, що складаються з 
кількох транзисторів. У тригері зберігається не заряд, а 
положення (ввімкнено/вимкнено), тому цей тип пам’яті 
забезпечує більш високу швидкодію, хоча технологічно він 
складніший і, відповідно дорожчий. 

Мікросхеми динамічної пам’яті використовуються 
як основна оперативна пам'ять комп’ютера. Мікросхеми 
статичної пам’яті використовують як допоміжну пам’ять 
(так звану кеш-пам’ять), яка призначена для оптимізації 
роботи комп’ютера. В момент включення комп’ютера в 
його оперативній пам’яті немає нічого – ні даних, ні 
програм, оскільки оперативна пам’ять не може нічого 
зберігати у вимкненому стані, але процесору потрібні 
команди, в тому числі і в перший момент після включення. 
Тому одразу після включення на адресній шині процесора 
виставляється стартова адреса. Процесор звертається до 
виставленої адреси за своєю першою командою і далі 
починає працювати за програмами. Ця початкова адреса не 
може вказувати на оперативну пам’ять, вона вказує на 
інший тип пам’яті – на постійний запам’ятовуючий 
пристрій (ПЗП). Програми, що знаходяться в ПЗП, 
називають ―зашитими‖ – їх записують на етапі 
виготовлення мікросхеми. Комплект програм, що 
знаходяться в ПЗП, утворює базову систему введення-
виведення (BIOS – Basic Input Output System). Основне 
призначення цих програм полягає в тому, щоб перевірити 
склад і працездатність комп’ютерної системи забезпечити 
взаємодію з клавіатурою, монітором, жорстким диском і 
дисководом гнучких дисків.  Програми, що входять у 
BIOS, дозволяють нам спостерігати на екрані діагностичні 
повідомлення, супроводжуючі запуск комп’ютера, а також 
втручатися в хід запуску за допомогою клавіатури. В BIOS 
міститься також програми настройки конфігурації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

комп'ютера. Вона дозволяє встановити деякі 
характеристики пристроїв комп'ютера. 

Зовнішня пам'ять – призначена для тривалого 
зберігання програм та даних. Зовнішня пам'ять 
реалізовується у вигляді накопичувачів на магнітних 
гнучких і магнітних жорстких та оптичних дисках. 
Магнітні гнучкі диски: 5,25 дм – 1,2Мбайт; 3,5 дм – 
1,44Мбайт, Оптичні диски – до 600-700Мбайт. 

6. Техніка безпеки при роботі на ПК 

Перед початком роботи в аудиторії на початку 
навчального року викладач інформатики проводить учням 
інструктаж з техніки безпеки, після чого заповнює журнал, 
у якому розписуються студети і той, хто проводив 
інструктаж. 

Налагодження і підготовку комп'ютерів до роботи, 
під'єднання необхідних пристроїв та встановлення 
відповідного програмного забезпечення, усунення будь-
яких неполадок у роботі комп'ютера та пристроїв 
здійснюють фахівці в спеціальних майстернях з 
використанням необхідної апаратури, інструментів, 
комплектуючих виробів. 

Під час роботи з комп'ютером студентам 
категорично забороняється: 
•    самостійно намагатися усунути будь-які неполадки в 
роботі комп'ютера, незалежно від того, коли і з чиєї вини 
вони сталися; 
•    від'єднувати і під'єднувати будь-які пристрої 
комп'ютера; 
•    доторкатися до будь-яких деталей на задній панелі 
системного блоку; 
•    знімати кришку корпуса системного блоку; 
•    вставляти чи виймати диски (магнітні й оптичні) під час 
роботи дисководів, коли світиться індикатор на дисководі; 
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•    силоміць вставляти чи виймати гнучкі (магнітні) 
дискети та оптичні (лазерні) диски; 
•    вручну переміщувати підставку для лазерного диска в 
отвір для нього чи назовні; 
•    застосовувати непередбачувані правилами фізичні дії до 
будь-яких пристроїв — стукати по пристроях, трясти їх, 
перевертати, розбирати тощо. 

Крім того, під час роботи за комп'ютером необхідно 
дотримуватися певних правил. Основні з них: 
1.      Дисплей повинен бути розвернений від вікон під 
кутом, не меншим 90°, з метою запобігання потрапляння на 
екран прямих сонячних променів та уникнення відблиску, 
що значно ускладнює читання інформації з екрана дисплея. 
2.      Екран дисплея повинен бути очищений від пилу, 
оскільки пил спричинює появу шкідливих впливів при 
роботі за дисплеєм. 
3.      На столі, де встановлено комп'ютер, не повинні 
знаходитися сторонні речі, їжа чи її залишки тощо. 
4.      Перед початком роботи за комп'ютером слід вимити і 
насухо витерти руки для запобігання появи плям на 
клавіатурі, корпусі комп'ютера, дисплея, мишки та ін. 
5.      Через кожні 10 хв. роботи за екраном дисплея слід 
зробити перерву на кілька хвилин, під час якої записати 
отримані результати, підготувати дані для продовження 
роботи чи її план, або просто відпочити. 
6.      Якщо використовується мишка, то під неї слід 
покласти спеціальний килимок для запобігання 
забруднення, що може призвести до виходу з ладу. 
7.      Якщо клавіатура не використовується, вона має бути 
накрита спеціальною прозорою кришкою для запобігання 
попадання пилу чи якихось предметів під клавіші, що може 
призвести до ушкодження клавіатури. 
8.      При виникненні будь-яких запитань під час роботи з 
комп'ютером слід звертатися до вчителя. 
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Без значної спеціальної підготовки дозволяється: 
• користуватися клавіатурою, під'єднаною до комп'ютера, 
яка служить для введення повідомлень-вказівок про 
виконання комп'ютером тих чи інших операцій; 
•    користуватися мишкою, під'єднаною до комп'ютера, яка 
використовується, щоб мати можливість серед переліку 
послуг, позначення чи назви яких подані на екрані дисплея, 
вибрати (вказати на)одну із послуг, що надаються 
комп'ютером; 
•    вмикати комп'ютер за допомогою вмикача на передній 
панелі системного блоку; 
•    після появи на екрані дисплея повідомлення «Тепер 
комп’ютер можна вимкнути» вимикати комп'ютер за 
допомогою вимикача на передній панелі системного блоку. 
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Тема 2. 
Операційна система Windows 

 

План 

1. Основні поняття Windows. 
2. Робочий стіл. Головне меню Windows. 
3. Типи вікон. 
4. Завантаження та завершення роботи у Windows. 
5. Управління об’єктами у Windows. 

 

1. Основні поняття Windows. 
Кожна ОС забезпечує кілька видів взаємодії 

(інтерфейсу): 
-інтерфейс користувача; 
-апаратно-програмний інтерфейс; 
-програмний інтерфейс. 
У складі ОС входять такі модулі: 
-Базове ядро – керує файловою системою, 

забезпечує передачу між пристроями комп’ютера. 
-Командний процесор – виконує команди 

користувача. 
-Драйвери – забезпечують роботу з зовнішніми 

пристроями. 
-Утиліти – виконують допоміжні роботи. 
Класифікація операційних систем. 
-Неграфічні – реалізують інтерфейс командного 

рядка, який набирається з клавіатури 
-Графічні – реалізують більш зручний інтерфейс 

при якому керування комп’ютером здійснюється дією миші 
на графічні елементи на екрані. 

Windows – операційна система, яка забезпечує 
одночасно роботу кількох додатків (програм). Будь-яка 
програма у Windows відображається у вікні. 
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Основні поняття Windows 
При роботі з ОС Windows використовують поняття 

об'єкт – це все те, з чим оперує Windows: програма, група 
програм, диск, папка, файл, документ, піктограми, ярлики 

та інше. 
Класичне поняття файл залишається без змін, проте 

Windows 95 допускає використання довгих імен файлів 
(255 символів), записаних літерами будь-якого алфавіту. 

Каталоги у Windows називають папками. Це місце 
на диску де зберігаються файли. Всередині однієї папки не 
допускається наявність двох папок з однаковими іменами. 

Ярлик – це посилання на деякий об'єкт, який 
захований у файловій системі. Використання ярликів 
прискорює доступ до додатків, папок і документів. Ярлики 
створює користувач. 

Піктограма – це графічне зображення значком 
об’єкта, який знаходиться десь у файловій системі. 

Документ – це файл, створений за допомогою 
однієї з програм-додатків в ОС Windows і прикріплений до 
цієї програми. 

2. Робочий стіл. Головне меню Windows. 
При вмиканні комп'ютера, на якому встановлена 

операційна система Windows , на екрані монітора з'явиться 
головне вікно, яке називають Робочим столом. На ньому 
розташовані піктограми, ярлики, папки. Деякі піктограми, 
наприклад Мой компьютер, Входящие, Сетевое окружение 
та інші установлюються в процесі інсталяції Windows. 

Основні елементи Робочого столу: 
1. Об’єкт "Мой компьютер" 
2. Об’єкт "Корзина" 
3. Внизу Робочого столу у вигляді сірої 

полоски "Панель задач", що містить кнопку "Пуск", яка 
відкриває Головне меню Windows. При запуску будь-якого 
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додатку чи відкритті папки на панелі завдань з’являється 
кнопка, яка представляє цей додаток чи папку. 

Головне меню системи має сім стандартних пунктів 
пунктів (команд). Команди головного меню, які відмічені 
знаком ►, мають додаткові меню (підменю), що 
розкриваються автоматично, коли на них наведена вказівка 
миші. 

Программы  – використовують для відкриття 
допоміжного меню, яке містить програми або групи 
програм, які встановлено на комп’ютері. Це меню 
обов’язково має програми Проводник, Сеанс MS-DOS та 
групу програм Стандартные. 

Документы – виводить на екран список останніх 15 
документів, з якими працював користувач. Якщо клацнути 
на потрібному документі, відбувається автоматичний 
запуск додатку, яким він створювався, і його автоматичне 
завантаження в цей додаток. 

Настройка – дозволяє проводити настройку самої 
ОС, змінити склад оперативних та програмних засобів, 
змінювати режими роботи, керувати роботою принтерів, а 
також проводити настройку панелі завдань. 

Поиск – призначена для пошуку файлів і папок. 
Справка дозволяє отримати широку довідкову 

інформацію з усіх питань роботи з Windows. 
Выполнить – дозволяє запустити будь-яку 

програму, яка не установлена в меню Windows. 
Завершение работы – для перезавантаження та 

вимикання ПК. 
3. Типи вікон. 

Вся робота з ОС Windows та її додатками проходить 
у вікнах 

Типи вікон: 
-прикладні – вікна прикладних програм Windows 

для виконання визначеної роботи; 
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-підлеглі – вікна, що викликаються із іншого вікна 
Windows; 

-діалогові – додаткові вікна для встановлення 
параметрів команд; 

-інформаційні – вікна із інформацією про стан ОС, 
пристроїв, хід виконання роботи. 

 Структурні елементи вікон: 
1. Рядок заголовок – верхній рядок вікна, в якому 

виводиться ім’я об’єкта: папки, додатку, документа, які в 
нього завантажено. Ліворуч від імені знаходиться кнопка-
піктограма, при натискуванні на яку відкривається 
системне меню управління вікном. 

У правій частині рядка заголовка розміщені три 
кнопки управління вікном: 

- кнопка Згорнути 
піктограму, розташовану на панелі задач. Для відкриття 
вікна досить клацнути по цій пйктограмі мишею. 

- кнопка Розгорнути  Відновити ( –  може 
виконувати дві функції: в першому випадку вікно 
розгортається на весь екран, в другому - вікно набирає 
попереднього вигляду. 

- кнопка Закрити – забезпечує повне закриття 
вікна і самого додатку, з яким працює користувач. 

2. Нижче рядка заголовка знаходиться рядок меню. 
Кількість меню у цьому рядку для різних додатків може 
бути різна, але такі як - Файл, Правка, Вид, Справка –
  присутні завжди. 

Меню Файл використовують для роботи з файлами, 
папками, дисками та ярликами. 

Меню Правка використовують для вибору об’єктів 
та їх редагування. 

Меню Вид призначено для зміни параметрів 
перегляду інформації у вікні. 
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Меню Справка використовують для отримання 
довідкової інформації. 

3. Під рядком меню розміщена панель 
інструментів. Це кнопки, які дублюють основні команди 
меню. Натискання кнопки забезпечує виконання команди 
без відкриття меню. 

Внизу вікна розміщено рядок стану. У ньому 
виводиться інформація про об’єкти, розташовані у вікні, 
та  інформація про вибрану команду меню. 

Панель інструментів та рядок стану можна усунути 
з вікна, якщо зняти відповідні відмітки в меню Вид. 

Якщо інформація, яка виводиться не вміщується у 
вікні, то автоматично з’являються смуги прокрутки з 
кнопками управління. З їх допомогою забезпечується 
переміщення інформації у горизонтальному або 
вертикальному напрямках. 

 Робота з вікнами. 
Розміри вікна можна змінювати, а також їх 

переміщувати за допомогою миші по Робочому столі. 
Щоб змінити розміри вікна потрібно навести курсор 

миші до границі вікна (лівої, правої, верхньої, нижньої) до 
появи двонаправленої стрілки і утримуючи ліву кнопку 
миші змінити розміри. 

Щоб перемістити вікно потрібно навести курсор 
миші на рядок заголовку , і утримуючи ліву кнопку миші, 
перемістити вікно. 

 Діалогові вікна 

З’являються на екрані після виконання команди, 
назва якої має в кінці ―…‖ Діалогове вікно має свій 
формат, розміри його не зміються, немає кнопки згорнути. 
Має кнопки ―Оk’’, ―Отмена‖. Діалогові вікна 
використовуються для налагодження програми у випадку 
конфліктної ситуації, для введення додаткових параметрів. 

Елементи діалогових вікон: 
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Вкладка –  допомагає відкрити допоміжну сторінку 
діалогового вікна. 

Поле – має вигляд рамки з назвою, у рамку 
записується текст або команда. 

Поле із списком – знаходиться поточне значення і 
▼, при клацанні на якому відкривається  перелік можливих 
параметрів. 

Лічильник – має у полі поточне значення і 
кнопки  

Прапорець – має вигляд одного квадратного 
віконця з назвою параметра поруч. Треба клацнути у 
віконці, щоб зявилася  

Перемикач – має вигляд групи із двох або більше 
круглих віконець з назвами параметрів праворуч. 
Клацнути, щоб зявилася  

Регулятор – для поступової зміни величини 
параметру. 

4. Завантаження та завершення роботи у 
Windows. 

Включення комп’ютера: 
1. Включити системний блок кнопкою Power. 
2.  Включити монітор.  
Завершення роботи Windows: 
1. Завершити роботу з диками, принтерами, 

сканерами. 
2. Закрити усі вікна. 
3. Виконати команду: 

 
4. Після того, як на екрані з’явиться 

повідомлення "Теперь питание компьютера можно 
отключить" відключити монітор потім системний блок. 

В комп’ютері крім програм операційної системи, які 
забезпечують його працездатність, знаходяться програми 
для виконання визначеної роботи. Такі програми 
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називаються додатки (приложения) Windows. Вони 
обробляють вхідну інформацію, щоб одержати: текст, 
таблицю, базу даних, малюнок тощо. 

Файлова структура служить для збереження у 
зовнішній пам'яті різноманітної інформації і організації 
швидкого доступу до неї. 

Файл – це сукупність байт, яка розміщена на диску, 
має власне ім'я і приймається як єдине ціле. 

Назва файлу складається з імені та типу 
(розширення), що розподіляються крапкою. Ім’я файлу дає 
користувач, а розширення програма, в якій створений 
файл. 

У Windows ім’я файлу може мати до 255 символів 
будь-якого алфавіту, цифр, та спеціальні символи. Не 
можна використовувати в іменах файлів символи: 

 \ / :  . ? *  “ ” < > 
Тип файлу це зазвичай три латинські літери. 
Типові розширення файлів. 
txt – текстові файли 
bat – командні файли 
com, exe – програмні файли 
doc – файли програми Microsoft Word 
xls – файли програми Microsoft Excel 
bmp – файли програми Paint 

5. Управління об’єктами у Windows. 
Створення папки. 
Папка – місце на диску, де зберігаються файли. 

Папки створює користувач. 
Папку можна створити на Робочому столі або в 

іншій папці. Щоб створити папку потрібно в місці 
створення папки клацнути правою кнопкою миші і в 
контекстному меню вибрати команду Создать → Папку. 
При роботі у вікні можна дати команду Файл → Создать 
→ Папку. При цьому створюється папка, яка отримує 
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назву Новая папка. Це ім’я необхідно терміново змінити, 
ввівши з клавіатури нову назву папки. Вимоги до назви 
папки аналогічні вимогам до імені файлу. 

Створення ярлика 

Наявність ярлика на Робочому столі полегшує 
запуск додатка чи відкриття документу. Щоб створити 
ярлик для програми потрібно на Робочому столі відкрити 
контекстне меню і вибрати команду Создать → Ярлик. 
Відкриється діалогове вікно, в якому потрібно вказати 
шлях до об’єкта, клацнувши на кнопці Обзор. Знайти 
відповідний файл і натиснути кнопку Открыть. Програмні 
файли знаходяться на диску С: в папці ProgrammFiles. 
Після цього натиснути кнопку Далее. Виведеться вікно, в 
якому буде вказано шлях до об'єкту для якого створюється 
ярлик і в якому потрібно натиснути  кнопку Готово. Ярлик 
з’явиться на Робочому столі. 

Щоб створити ярлик для документу чи папки то 
потрібно на піктограмі об’єкту відкрити контекстне меню і 
вибрати команду Создать ярлик. При необхідності 
перетягнути створений ярлик на Робочий стіл. 

 Копіювання, переміщення об’єктів методом 
перетягування. 

Щоб скопіювати, перемістити об'єкт потрібно 
відкрити вікно, в якому знаходиться даний об'єкт, 
зменшити розміри вікна і помістити в правій частині 
екрану. Відкрити папку куди потрібно скопіювати, 
перемістити об'єкт і помістити вікно в лівій частині вікна. 
Натиснути мишею на об'єкті і утримуючи ліву кнопку 
перетягнути об'єкт  в друге вікно. 

Якщо перетягування відбувається в межах одного 
диску то відбувається переміщення (в старому місці зникне 
файл, а в новому з'являється). При перетягуванні з одного 
диску на інший – відбувається копіювання. 
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 Копіювання, переміщення об’єктів за допомогою 
буферу обміну. 

 Щоб скопіювати (перемістити) об’єкт його 
потрібно виділити (клацнути по ньому мишею) його і 
виконати команду: меню Правка → Копировать 
(Вырезать).  Відкрити папку куди потрібно скопіювати  і 
виконати команду: меню Правка → Вставить. 

Щоб виконати операції копіювання або 
переміщення кількох об’єктів їх потрібно виділити. Щоб 
виділити об’єкти, які знаходяться поруч, потрібно виділити 
перший і утримуючи клавішу Shift виділити останній. Щоб 
виділити об’єкти по одному потрібно утримувати 
клавішу Ctrl. 

Перейменування, знищення та відновлення 
об’єктів 

Щоб перейменувати об’єкт потрібно на піктограмі 
об’єкту відкрити контекстне меню і виконати команду 
Переименовать. Після цього ввести нову назву. 

Для виключення випадкового знищення об'єктів 
у Windows використовують папку, розміщену на робочому 
столі – Корзина. В разі знищення об'єкти не знищуються, а 
вміщуються у цю папку. 

Знищення об'єктів відбувається так: 
-виділити об'єкт або групу об'єктів, які потрібно 

знищити; 
-відкрити меню Файл або викликати контекстне 

меню і клацнути вказівкою миші по команді Удалить; 
-після появи діалогового вікна Подтверждение 

удаления папки натиснути кнопку Да або Нет. 
Знищені об'єкти вміщуються при цьому у папку 

Корзина. Знищити відмічений об'єкт можна без 
використання меню, натискуванням клавіші Del або 
методом перетягування об'єкта в Корзину. 
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Для відновлення об'єктів спочатку потрібно відкрити 
папку Корзина. Вибрати об'єкти, які необхідно відновити, 
відкрити меню Файл і вибрати рядок Восстановить. 
Вибрані об'єкти повертаються у те саме місце, звідки вони 
були знищені. Використовуючи  меню Файл вікна Корзина, 
можна безповоротно знищити з неї відмічені об'єкти або 
повністю очистити її, для чого призначена 
команда Очистить корзину. 
 

Тема 3. 
Загальні відомості про Internet 

План 

1.Основні мережні сервіси 
2.Протокол  ТСР/1Р   
3.Структура адрес Internet 
4.Доступ користувачів до мережі Internet. 

 

1.Основні мережні сервіси 

Internet – найбільша глобальна комп'ютерна 
мережа, що зв'язує десятки мільйонів абонентів у більш як 
150 країнах світу. Щомісяця її поширеність зростає на 7-
10%. Internet утворює немовби ядро, яке забезпечує, 
взаємодію інформаційних мереж, що належать різним 
установам у всьому світі. Якщо раніше вона 
використовувалася виключно як середовище для передачі 
файлів і повідомлень електронної пошти, то сьогодні 
вирішуються більш складні завдання, які підтримують 
функції мережного пошуку та доступу до розподілених 
інформаційних ресурсів й електронних архівів. Таким 
чином, Internet можна розглядати як деякий глобальний 
інформаційний простір. 

Мережа Internet, що служила спочатку 
дослідницьким і навчальним групам, стає все 
популярнішою в ділових колах. Компанії спокушують 
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дешевий глобальний зв'язок і його швидкість, зручність 
для проведення сумісних робіт, доступні програми, 
унікальна база даних цієї мережі. Вони розглядають 
глобальну комп'ютерну мережу як доповнення до своїх 
власних локальних мереж. Уже кілька років розвиваються і 
встигли широко ввійти в практику в розвинених країнах 
технології Intranet, що є інформаційними технологіями 
"великої" мережі в корпоративних мережах і навіть у дуже 
невеликих мережах ПК підприємств малого бізнесу. При 
низькій вартості послуг (часто це тільки фіксована 
щомісячна плата за лінії зв'язку або телефон) користувачі 
можуть дістати доступ до комерційних і некомерційних 
інформаційних служб США, Канади, Австралії, 
європейських країн, а тепер уже України та Росії. В архівах 
вільного доступу мережі Internet можна знайти інформацію 
практично з усіх сфер людської діяльності, починаючи з 
нових наукових відкриттів до прогнозу погоди на завтра. В 
Internet можна знайти рекламу багатьох тисяч фірм і 
розмістити (часто безкоштовно!) свою рекламу. Крім того, 
Internet надає унікальні можливості дешевого, надійного та 
конфіденційного глобального зв'язку. Це виявляється дуже 
зручним для фірм, що мають свої філіали по всьому світу, 
транснаціональних корпорацій і структур управління. Як 
правило, використання інфраструктури Internet для 
міжнародного зв'язку коштує набагато дешевше від 
прямого комп'ютерного зв'язку через супутниковий канал 
або телефон. 

Електронна пошта - найпоширеніша послуга 
мережі Internet. Сьогодні свою адресу в системі 
електронної пошти мають сотні мільйонів чоловік. 
Вартість пересилання листа електронною поштою значно 
нижча за пересилання звичайного листа. Крім того, 
повідомлення, передане електронною поштою, досягає 
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адресата протягом кількох хвилин, тоді як звичайний лист 
він одержує через кілька днів, а то і тижнів. 

Стандарти Internet забезпечують можливість 
групової роботи над спільним проектом за допомогою 
електронної пошти, гіпертекстових документів (служба 
WWW), а також за допомогою теле-, аудіо- і навіть 
відеоконференцій у масштабі реального часу. Для 
забезпечення інформаційної безпеки в мережі 
застосовуються різні протоколи шифрування 

конфіденційної інформації, електронні підписи, 
сертифікація інформації. Заборона на несанкціоноване 
переміщення даних між локальною мережею підприємства 
і глобальною мережею може забезпечуватися 
спеціальними комп'ютерами або програмами 
(брандмауерами). 

Основні мережні сервіси 

Практично всі послуги мережі Internet побудовані 
на принципі "клієнт-сервер". 

 Сервер (у мережі Internet) - це комп'ютер або 
програма, здатні надавати клієнтам (у міру надходження 
від них запиту) деякі мережні послуги. 

 Клієнт - прикладна програма, завантажена в 
комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до 
сервера й одержання відповідей від нього. 

Різні сервіси мають різні прикладні протоколи. У 
міру розвитку мережі з'являються нові протоколи (сервіси), 
змінюючи її вигляд і стрімко розширюючи коло 
користувачів. Таким чином, щоб скористатися якоюсь із 
служб мережі Internet, необхідно встановити на комп'ютері 
клієнтську програму, здатну працювати за протоколом цієї 
служби. Деякі клієнтські програми входять до складу ОС 
Windows 98, NT, а також до складу програм-броузерів, 
наприклад, Microsoft Internet Explorer та Netscape 
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Communicator. Розглянемо деякі сервіси, які забезпечує 
Internet. 

Служби Internet. Надання сервісів Internet здійснює 
за допомогою таких служб: 

 E-mail Електронна пошта – служба обміну як 
текстовими так і двйковими файлами; 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

– Ця служба динамічно предоставляє компютерам IP-
адреси, завдяки чому до Internet можуть підключитися 
більше ПК (але не одночасно), чим є  IP-адрес. 
Використовується провайдерами. 

 DNS (Domain Name Service) Ця служба 
дозволяє компютерам спілкуватися не за допомогою IP-
адрес, а по іменах в тексті. DNS здійснює пошук 
підходящого варіанту. 

 FTP (File Transfer Protocol) Служить для 
передачі файлів між ПК. 

 Gopher Перша спроба полегшити процедуру 
пошуку даних. Дозволяє знаходити певну інформацію в 
мережі по ключовим словам та фразам. З появою WWW 
роль Gopher помітно зменшилась. 

 WWW Це найпотужніший засіб для пошуку 
інформації в Internet шляхом роботи з гіпертекстом.  

 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Протокол, 
який лежить в основі WWW: по зовнішньому запиту 
передаються Web-сторінки та їх вміст. 

 INET Служить для запуску інших служб. 
Кожна служба запускається тільки при необхідності, що 
дозволяє не інсталювати на ПК десятки служб. 

 IRC (Internet Relay Chat) Завдяки цій службі 
можливо спілкуватися в режимі on-line як по радіостанції. 
При цьому на екрані одночасно видно введений текст та 
відповідь віддаленого абонента. 
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 LPR (Line Printer) Звязує мережеві принтери 
по протоколу TCP/IP. 

 NNTP (Network News Transfer Protocol) 

Протокол для передачі груп новин, дощок обяв, який 
використовується в телеконференціях (Usenet). Надає 
абоненту можливість розміщення власної інформації, своєї 
думки з того чи іншого приводу, задати питання по певній 
тематиці. 

 POP (Post Office Protocol) Програма для 
роботи з електронною поштою, яка забирає отриману 
пошту з поштового сервера. 

 RPC (Remote Procedure Coll) Ця служба 
дозволяє програмам запускати інші програми на 
підключених до мережі компютерах і такми чином 
використовувати їх функції. 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
Протокол відправки електронної пошти. 

 SNMP (Simple Network Managment Protocol) 
Універсальний протокол для керування мережею. 

 Telnet Служба віддаленого доступу. 
Дозволяє працювати на віддаленому ПК в режимі 
командного рядка, як на своєму: запускати програми на 
виконання, міняти режими роботи і т.і.. 

 Talk Ця служба надає змогу двом 
користувачам безпосередньо спілкуватися за допомогою 
монітора та введення даних з клавіатури. 

2. Протокол  ТСР/1Р 

З Internet працює більш 100 мільйонів користувачів і 
на різних комп'ютерах встановлені різноманітні операційні 
системи: DOS, Windows, Macintosh, Unix, OS/2, Amiga. Для 
того, щоб вони могли обмінюватися даними, у Internet 
використовується загальний протокол ТСР/IР. 
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ТСР/1Р (Тгапsmission Сопtгоl Ргоtосоl / Internet 

Ргоtосоl) - протокол керування передачею/інтернет 
протокол - базовий протокол Internet, що дозволяє 
обмінюватися даними комп'ютерам, що працюють під 
керуванням різноманітних операційних систем. Свою назву 
протокол TCP/IP одержав від двох комунікаційних 
протоколів (чи протоколів зв'язку). Це Transmission Control 
Protocol (TCP) і Internet Protocol (IP). Незважаючи на те, що 
в мережі Internet використовується велике число інших 
протоколів, мережа Internet часто називають TCP/IP-
мережею, тому що ці два протоколи, безумовно, є 
найважливішими. 

Із збільшенням числа вузлових комп'ютерів і 
користувачів Internet спостерігається зростання числа 
пакетів, переданих по мережі. Так, якщо за один місяць 
1991 року по базовій мережі МSFNЕТ проходило в 
середньому 10 мільйонів пакетів, то за один місяць 1993 
року передавалося вже біля 26 мільярдів. 

3. Структура адрес Internet 

Кожний вузловий комп'ютер і користувач у Internet 
має свою унікалъну адресу, що дозволяє однозначно 
визначити користувача. Комп'ютери використовують 
цифрові адреси, що записуються в такий спосіб: 114. 
203.15.16. Такий запис занадто складний для 
запам'ятовування. Тому створена система, що дозволяє 
призначати комп'ютерам іменні адреси і співвідносити 
цифрові адреси з іменними. Ця система називається DNS. 

DNS (Domain Name Service - система доменних 
імен) - розподілена система баз даних для перекладу 
текстових комп'ютерних імен (clubЗЗ.opa.bolizm.) у 
цифрові адреси Internet (33.33.33.33). Завдяки DNS можна 
користуватися мережею без запам'ятовування ланцюжків 
чисел. 
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Кожний комп'ютер у мережі має, як правило, не 
тільки цифрову адресу, але і доменне ім'я або іменну 
адресу (не обов'язково). Звичайно доменні імена даються 
серверам. Користувацьким комп'ютерам, що не надають 
послуг доступу і до яких ніхто не звертається, іменні 
адреси не потрібні. У рідкісних випадках, коли 
користувацький комп'ютер надає послуги доступу, для цих 
цілей можливо використання тимчасового IР-адреса. 

Організація іменних адрес Internet 

У DNS адреса розбита щонайменше на дві частини, і 
включає інформацію про місто і країну проживання. 
Розглянемо шаблон іменної адреси (адреси електронної 
пошти): 

користувач@піддомен.домен 
користувач - це ім'я людини, що використовує дану 

адресу (наприклад, Джорж Буш-молодший). Символ @ 
відокремлює ім'я користувача від адреси (доменного імені) 
мережного комп'ютера. Наприклад,  адреса електронної 
пошти президента США: 

president@white-house. gov 
В другій частині адреси зазначене доменне ім'я 

комп'ютера, через котрий президент США залучений до 
Internet. Це доменне ім'я складається з двох частин, 
відділених одна від одної крапкою. Їх може бути і більше. 
Частини звуться  доменами (domains). Слово «домен» 
можна перекласти як «територія» або «область». Домены 
уточнюють місце розташування користувача так, як 
поштовий індекс і назва міста в традиційній адресі. 
Мережева адреса може включати різноманітне число 
доменів. Перша частина вищенаведеної адреси після знака 
@ показує, що президент залучений до Internet через 
комп'ютер Білого Дому white-house, це домен другого 
рівня. Остання частина адреси пазивається доменом 
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першого рівня. У нашому прикладі домен першого рівня  
gov вказує, що Білий Будинок є  урядовою організацією. 

Спочатку в США було організовано шість таких 
доменів: 

edu - учбовий заклад; 
mil - військове відомство; 
gov - урядова організація; 
net - мережа; 
соm - комерційна організація; 
огg – інші організації. 
До доменів mil і gov відносяться тільки організації 

США, інші домени в даний час розкидані по усьому світі. 
У інших країнах в якості домена першого рівня звичайно 
використовується двохбуквений код країни, наприклад: ru 
- Росія, fr - Франція, au - Австралія, ua - Україна. Існують 
повні списки доменів першого рівня для всіх країн. 

Цифрові IР-адреси комп'ютерів 

Цифрові адреси, або IР-адреси, аналогічні іменним 
адресам, але подані у виді послідовності цифр. Наприклад, 
адреса Білого Дому може бути записана у цифровій формі 
так: 198. 137. 240. 100, і в іменний: white-house. gov. Ці 
записи абсолютно однакові. Людям легше запам'ятовувати 
і користуватися іменними адресами. Цифрова адреса, як 
правило, має таке розшифрування: 

<клас мережі>.<номер мережі>.<номер 
комп'ютера>. 

Усього існує три класи мереж: А, В и С (табл. 1). 
Множина всіх можливих цифрових адрес визначає мережі 
різноманітного масштабу. За допомогою спеціального 
механізму - маскувания - будь-яка мережа, може бути 
подана набором більш дрібних мереж.  
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Таблиця 3.1.  
Відмінності трьох класів мереж 

Клас Можлива кількість 
мереж 

 Кількість ПК в 
одній мережі 

 А  126  16777214 

 В  16832  65534 

 С  2097150  254 

  

Адреси мереж класів А та В вичерпані. У 
підмножині мереж класу С ще залишилася деяка кількість 
вільних адрес. Але радикально адресна криза буде 
розвязана тільки з введен-ням нової системи цифрових 
адрес, що припускає збільшення їхньої довжини (протокол 
Ipv6). 

4. Доступ користувачів до мережі Internet 
Для роботи в мережі необхідно: 
 фізично приєднати комп'ютер до одного з 

вузлів мережі Internet; 
 одержати IP-адресу на постійній або 

тимчасовій основі; 
 встановити і настроїти програмне 

забезпечення - програми-клієнти тих сервісів, послугами 
яких мається намір скористатися. 

Організаційно доступ до мережі користувачі 
дістають через провайдери. 

Провайдер - це організація (юридична особа), що 
надає послуги у приєднанні користувачів до мережі 
Internet. 

Як правило, провайдер має постійно ввімкнений 
досить продуктивний сервер, сполучений з іншими 
вузлами каналами з відповідною пропускною здатністю, і 
засоби для одночасного підключення кількох користувачів 
(багатоканальний телефон, багатопортова плата тощо). 
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Провайдери роблять подібну послугу на договірній 
основі, найчастіше орієнтуючись на час роботи 
користувача або обсяг даних, які пересилаються по мережі. 
При укладанні договору провайдер повідомляє клієнту всі 
атрибути, необхідні для підключення та настройки 
з'єднання (ідентифікатори, номери телефонів, паролі тощо). 
Як правило, користувачі навчальних закладів, великих 
організацій, фірм, підприємств приєднуються до мережі 
Internet через свою локальну мережу. На один із 
комп'ютерів локальної мережі покладається вирішення 
завдань proxy-сервера - управління локальною мережею й 
виконання функцій "посередника" між комп'ютерами 
користувачів та мережею Internet (proxy - представник, 
довірена особа). 

Всі технічні й організаційні питання взаємодії з 
провайдером вирішує адміністратор мережі. Для 
користувачів розробляється інструкція, в якій наводиться 
перелік дій, які треба виконати для приєднання до мережі 
Internet. Технічно для приєднання до комп'ютера 
провайдера потрібні ПК, відповідне програмне 
забезпечення й модем - пристрій, що перетворює цифрові 
сигнали від комп'ютера на сигнали для передачі по 
телефонних лініях і навпаки. Комп'ютер провайдера може 
виконувати функції хост-машини або звертатися до більш 
потужних хост-машин для доступу до глобальних ресурсів 
мережі Internet через високопродуктивний канал передачі 
даних - магістраль. 

Хост-машина (від англ. host - господар) - це 
комп'ютер, що виконує мережні функції, реалізуючи 
повний набір протоколів. Крім мережних функцій, хост-
машина може виконувати завдання користувача (програми, 
розрахунки, обчислення). Деякі хост-машини можуть 
виконувати функції шлюзів - апаратних і програмних 
засобів для передачі даних між несумісними мережами, 
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наприклад, між мережею Internet та мережами FidoNet. 
Роль шлюзу між мережею Internet і локальними мережами 
відіграє рroху-сервер. 

Наведемо доменні імена деяких країн та організацій: 
us- США, au- Австралія, fr- Франція, са- Канада, jp- Японія, 
ru- Росія, uа- Україна, de- Німеччина, com- комерційні 
організація, edu - навчальні заклади, gov - урядові 
установи, net - постачальники мережних послуг, org - 
неприбуткові організації. Слід зазначити, що IP та DNS - 
різні форми запису адреси одного й того самого мережного 
комп'ютера. Для переведення доменних імен у IP-адресу 
служить сервіс DNS. 

Для ідентифікації ресурсів мережі (файлів, Web-
сторінок) використовується адреса URL (Uniform Resource 
Locator - уніфікований покажчик ресурсу), яка складається 
з трьох частин: 

1. зазначення сервісу, що забезпечує доступ до 
ресурсу (як правило, це ім'я протоколу). Після імені йдуть 
двокрапка: і два знаки / (коса риска): http://... ; 

2. зазначення DNS імені комп'ютера: 
http://www.itl.net.ua... ; 

3. зазначення повного шляху доступу до файлу 
на даному комп'ютері: 
http://www.itl.net.ua/Faes/Arcbiv/pagel.html 

Як роздільник у повному імені використовується 
знак /. Вводячи ім'я, потрібно точно дотримувати регістр 
символів, оскільки в Internet малі та великі літери 
вважаються різними. В електронній пошті адреса 
складається з імені одержувача (поштової скриньки), знака 
"@" та доменної адреси поштового сервера (локальної 
мережі), до якого приєднано одержувача. Наприклад: 
kovalenko@polynet.lviv.ua . 
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Тема 4. 
Текстовий редактор Microsoft Word 

План 

1. Завантаження програми Word. Структура вікна. 
2. Відкриття і збереження документу. 
3. Форматування документу. 
4. Створення таблиць та графічних об’єктів. 
 

1. Завантаження програми Word. Структура вікна. 
Текстовий редактор Word входить до групи програм 

Microsoft Office. Запуск програми здійснюється через 
головне меню: Пуск→Программы→Microsoft Word або з 
Робочого столу, якщо на ньому є ярлик. 

Вікно редактора Word має кілька стандартних 
елементів. Одні з них постійно присутні, інші можна 
змінювати за бажанням користувача. 

Верхній рядок екрана – це рядок заголовка. В ньому 
виведено ім’я програми (Microsoft Word). В рядку 
заголовка є 4 кнопки: одна зліва і три справа. Ліва кнопка – 
це кнопка виклику управляючого меню (воно типове для 
всіх вікон). Перша з правих кнопок згортає вікно до 
піктограми на панелі задач, друга – відновлює нормальний 
розмір вікна, третя – закриває вікно. 

Під рядком заголовка у вікні розміщено рядок 
меню, який містить такі меню: Файл - робота з файлами 
документів; Правка - редагування документів; Вид - вигляд 
вікна, зміна режимів перегляду документів; Вставка - 
вставка малюнків, діаграм, дати і часу, формул тощо; 
Формат - форматування документів (встановлення 
шрифтів, парваметрів абзацу); Сервис - сервісні функції 
(перевірка орфографії, встановлення параметрів Word); 
Таблица - робота з таблицями; Окно - робота з вікнами 
документів; ? - довідка по Word. 
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Вибрати пункт меню можна з допомогою миші – 
клацнути на потрібному. 

Під рядком меню розміщено панелі інструментів. 
Панель інструментів – це ряд кнопок, при натискуванні на 
які виконується певна дія. При фіксації курсору миші на 
кнопці виводиться її назва. Кнопки дублюють основні 
команди меню і прискорюють роботу з документом. Для 
вибору необхідної панелі інструментів користуються 
командою Вид"Панели инструментов – з’явится відповідне 
вікно, у якому із списка слід вибрати необхідні панелі. По 
замовчуванню виводяться 
панелі Стандартная і Форматирование. Деякі панелі 
з’являються автоматично при виконанні певних дій 
(наприклад, панель Рисование виводиться при побудові 
малюнків). 

 Вікно документа редактора Word. Виділення 
тексту, редагування виділеного  фрагменту. 

Word – багатовіконний редактор. Всередині вікна 
редактора може існувати декілька вікон документів. 

Виділення тексту у Word є важливою операцією, 
оскільки редагування можна виконувати  тільки з 
виділеним фрагментом тексту. 

Для виділення тексту мишею потрібно встановити 
курсор миші на початок фрагменту, натиснути ліву 
кнопку  і, не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця 
фрагменту. Подвійне натискування лівої кнопки миші 
виділяє слово, на яке встановлено курсор миші. 
Натискування лівої кнопки миші виділяє рядок, якщо 
курсор знаходиться біля лівої межі рядка, а подвійне 
натискування – весь абзац. 

Весь текст можна виділити, виконавши команду 
меню Правка → Выде-лить все. Виділений фрагмент 
можна скопіювати, перемістити або видалити. Для цього 
використовується буфер обміну Windows. 
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Копіювання – через меню команд 
Правка→Копировать і Правка→Вставить.  

Переміщення – через меню команд 
Правка→Вырезать і Правка→Вставить. 

Видалити – через меню команд Правка→Вырезать. 
Ці ж операції можна здійснити за допомогою 

кнопок панелі інструментів. 
2. Відкриття і збереження документу. 

При створенні нового документу слід подати 
команду Файл→Создать або натиснути відповідну кнопку 
на панелі інструментів. При цьому відкривається діалогове 
вікно Создание документа. 

У полі Новый документ слід встановити опцію 
Документ. Як правило, текстовий редактор 
використовують для підготовки типових документів. Word 
пропонує широкий вибір стандартних форм таких 
документів і інструменти для їх використання. Такими 
інструментами є шаблони і майстри. 

Шаблон – це порожній бланк, в якому користувач 
заповнює потрібні поля своєю інформацією. Майстер 
базується на шаблонах, і дозволяє ще більше спростити 
процес введення даних в документ. Якщо при заповненні 
шаблона користувач самостійно переміщується по 
документу і розміщує в ньому інформацію, то при 
використанні майстрів дані заносяться в процесі діалогу 
майстра з користувачем. 

Після натискування кнопки ОК вікна діалогу 
Создать редактор у відповідності з вибраним шаблоном 
створить вікно документа з іменем ДОКУМЕНТ. 
Створивши документ потрібно його зберегти на диску. Для 
цього слід виконати команду Файл→Сохранить как (якщо 
файл зберігається вперше). З’явиться вікно діалогу 
Сохранение документа. Тут можна задати дисковод, папку, 
ім’я і розширення файла. За замовчуванням документам 
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Word присвоюються розширення DOC. У вікні діалогу є 
список Тип файла. Він дає можливість конвертувати 
документ у формати, відмінні від Word. Для цього 
потрібно вибрати із списку потрібний формат. Після 
збереження текста в заголовку вікна документа ім’я 
ДОКУМЕНТ змінюється на ім’я, під яким збережено 
документ. 

Якщо файл зберігається після редагування, то 
виконується команда Файл→Сохранить.При цьому файл 
зберігається під старим іменем у тій же папці.  

Для відкриття документів у редакторі Word 
виконати команду Файл→Открыть або натиснути 
відповідну кнопку на панелі інструментів. Відкрити 
потрібну папку, вибрати файл і натиснути кнопку 
Oткрыть. 

3. Форматування документу. 
При форматуванні символів можна змінити їх 

шрифт та розмір. Форматування здійснюється 
командоюФормат/Шрифт. При цьому на екрані з’явиться 
діалогове вікно Шрифт, в якому можна встановити 
наступні параметри: 

- шрифт (вибирається із списка шрифтів); 
- стиль (звичайний стиль, курсив, напівжирний, 

напівжирний курсив); 
- розмір шрифту; 
- підкреслення (вибір різних варіантів 

підкреслювання); 
- колір символів; 
- ефекти (верхній і нижній індекс, перечеркнутий). 
У полі Образец відображується зовнішній вигляд 

тексту при видраних параметрах. 
Ряд цих параметрів можна встановити з допомогою 

панелі Форматирование. 
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При форматуванні абзаців можна: вирівняти абзаци, 
встановити відступу абзаців, встановити відстані між 
рядками і абзацами. 

Для форматування абзацу використовують команду 
Формат/Абзац, яка відкриває діалогове вікно Абзац. 

За допомогою опції Выравнивание можна 
встановити вирівнювання ліворуч, праворуч, центрування 
або по ширині (полівому та правому краю). 

Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і 
справа рядків виділеного абзаца та окремо лівий відступ 
першого рядка абзацу. Для встановлення відступів можна 
використовувати маркери горизонтальної лінійки. 

Відстань між рядками встановлює опція 
Межстрочный у вікні діалогу Абзац, а між абзацами - 
опція Интервал. При встановленні параметрів 
форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу 
зображується в полі Образец вікна діалогу Абзац. 

Форматування сторінок у редакторі Word. 
Перегляд та друкування документів. 

При введенні і друкуванні тексту Word 
використувує встановлені за замовчуванням розміри поля 
сторінки. Змінити ці параметри можна за допомогою 
команди Файл/Параметры страницы. При цьому 
відкривається діалогове вікно Параметры страницы, яке 
має ряд вкладок. 

Вкладка Поля дозволяє встановити розміри 
верхнього, нижнього, лівого і правого полів. 

Вкладка Размер бумаги дозволяє вибрати стандартні 
розміри із списку форматів, які підтримує Word. В полі 
Ориентация потрібно вказати орієнтацію документа 
Книжная або Альбомная. 

Перед виведенням документа на друк, потрібно 
розглянути його розташування на стандартному аркуші, 
виконати команду Файл/Предва-рительный просмотр або 
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натиснути відповідну кнопку панелі інструментів 
Стандартная. 

Для друкування документа слід подати команду 
Файл/Печать. У вікні діалогу Печать, яке з'явиться після 
цього на екрані, можна встановити такі параметри: 

- тип принтера; 
- кількість друкованих копій; 
- діапазон друкованих сторінок (всі сторінки, 

поточну сторінку, виділені сторінки, діапазон сторінок). 
Для вибору типу принтера використовують список 

Принтер. З цього списка слід вибрати тип принтера, який 
встановлено на комп'ютері. Після встановлення необхідних 
параметрів слід натиснути Оk у вікні діалогу Печать. 

Процес друкування можна перервати клавішею Esc. 

4. Створення таблиць та графічних об’єктів. 
Для розміщення графіки слід встановити курсор у 

місце, де планується розміщення. Після цього потрібно 
виконати команду Вставка / Рисунок /Графика (Картинки 

або Вставка / Рисунок /Из файла… Відкриється діалогове 
вікно―Добавить рисунок‖. У вікні можна переглядати 
малюнки, переміщаючи курсор по назвах файлів. Коли 
малюнок буде вибрано, досить натиснути кнопку 
―Добавить‖ і він з’явиться у вікні документа. 

Малюнок і текст мають різну природу. Для 
сумісного відображення малюнка в тексті потрібно 
виконати деякі дії. 

При вставленні малюнка у вибране місце текстового 
документа ―по умолчанию‖ текст розсувається і 
знаходиться зверху і знизу малюнка. Щоб зробити інше, 
виконати такі дії: 

- Активізувати малюнок, для чого клацнути по 
ньому (біля малюнка з’являться маркери). 
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- Клацнути по ньому правою кнопкою миші і у 
контекстному меню виконати команду―Формат 
рисунка‖... 

- У діалогову вікні ―Формат рисунка‖ вибрати 
вкладку ―Положение‖, у якому встановити відповідне 
поле ―Обтекание‖ для сумісного існування тексту й 
малюнка (по контуру, за текстом і т. ін.) 

- Натиснути кнопку ―ОК‖, щоб встановити вибрані 
параметри. 

Створення буквиць. Необхідно виконати такі дії: 
- Встановити курсор зліва від першої літери абзацу. 
- У діалоговому вікні, що відкриється, вибрати для 

буквиці положення і висоту в рядках. 
- Натиснути кнопку ―ОК‖. 
Напис у тексті. Щоб створити напис, необхідно 

виконати такі команди: 
- Розгорнути (встановити) панель інструментів 

―Рисование‖. 
- Натиснути кнопку ―Надпись‖ та перевести курсор 

на екран. Курсор миші при цьому приймає форму +. 
- Встановити курсор миші в один із кутів 

майбутнього напису, натиснути ліву кнопку миші і, не 
відпускаючи її, перетягти курсор у протилежний кут 
напису. Одержимо прямокутник. 

- Перевести курсор усередину прямокутника, 
набрати текст із потрібним шрифтом і вирівнюванням. 

Створення об’єкта WordArt 
Об’єкт WordArt створюється за слідуючими 

правилами: 
- Виконати команду Вставка / Рисунок, із підменю 

вибрати ―Об’єкт WordArt‖. 
- У діалоговому вікні ―Коллекция WordArt‖ 

клацнути по вибраному варіанті, потім кнопку ―ОК‖. 
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- У діалоговому вікні ―Изменение текста WordArt‖, 
що відкриється, набрати потрібний текст. при необхідності 
вибрати шрифт, його розмір і стиль. Натиснути кнопку 
―ОК‖. 

- На екрані з’явиться напис у вибраному стилі 
WordArt і панель інструментів для внесення змін і ефектів. 

Редагування об’єкта WordArt. Роботу з об’єктом 
WordArt можна проводити так, як з графічним об’єктом 
(копіювати, переносити, змінювати розміри і т.д.) Для 
редагування об’єкта WordArt є відповідна панель з великим 
набором інструментів. Основні кнопки панелі: 

- Додати об’єкт WordArt – команда дає можливість 
додати до існуючого об’єкта ще один. 

- Змінити текст – команда відкриває діалогове 
вікно ―Изменение текста WordArt‖для встановлення виду, 
розміру і написання шрифту. 

- Формат об’єкта WordArt – вибір коліра заливки, 
коліра, шаблона і товщини рамки, а також розмір і 
обтікання. 

- Форма об’єкта WordArt – вибір різних форм 
об’єкта. 

- Формат малюнка – відкривається діалогове вікно 
―Формат рисунка‖ для вибору обтікання об’єкта текстом. 

Малювання 

Для роботи з малюнками є панель інструментів 
―Рисование‖, за допомогою якої можна створювати 
малюнки, використовуючи прямі і криві лінії, 
прямокутники і еліпси, замальовувати їх різними 
кольорами тощо. 

Щоб встановити цю панель, треба виконати 
команду Вид/Панели инструментов / Рисование.Основні 
кнопки лівої частини панелі: 

Кнопка ―Действия― відкриває список команд: 
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- Группировать – дозволяє групування кількох 
вибраних графічних об’єктів в один об’єкт. 

- Разгруппировать – розгрупування одного 
графічного об’єкта на окремі, із яких він був згрупований. 

- Порядок – встановлення порядку розташування 
малюнка на фоні інших малюнків (на передній план, на 
задній план тощо). 

Вибір об’єктів. Щоб створити єдиний малюнок, 
складений із окремих графічних елементів, треба об’єднати 
(згрупувати) його складові частини. Вибір об’єктів об’єктів 
робиться так: 

- Натиснути кнопку          (―Выбор объектов‖). 

- Перевести курсор миші в лівий верхній кут 
малюнка. 

- Утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, 
перевести курсорв правий нижній кут малюнка, відпустити 
кнопку миші. Всі об’єкти малюнка стануть активними. 

- Відкрити меню ―Действия‖ і виконати команду 
―Группировать‖, об’єкти об’єднаються у малюнок, який 
можна обробляти як єдине ціле. 

Після групування необхідно знову натиснути кнопку 
"Выбор объектов", щоб вона погасла. 

Автофигуры (Набір фігур). Праворуч від кнопки 
"Автофигуры" є кнопка з символом ↓, яка відкриває список 
для вибору найбільш поширених геометричних фігур. 
Кожен вид має справа знак ►, тобто розгортається у більш 
детальне меню. Для вибору фігури треба встановити на ній 
курсор миші і перетягти її в текст, на екрані з'явиться 
знак Æ. Для одержання фігури необхідного розміру, треба, 
натиснувши і утримуючи ліву кнопку миші, розтягнути 
фігуру. 

На правій частині панелі інструментів "Рисование" 

є кнопки для виконання дій при створенні малюнка: Колір 
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заливки, Колір лінії, Тип лінії, Тип штриха, Вид стрілки. 
Для використання цих кнопок спочатку треба виділити 
об'єкт, лінію тощо. 

У Word таблиці використовуються в комбінованих 
документах, які складаються із звичайного тексту і однієї 
або кількох таблиць. Використання таблиць в багатьох 
випадках значно полегшує створення різноманітних 
документів навіть тоді, коли нібито потреби в таблиці 
немає. Таблиці допомагають розмістити фрагменти на полі 
документа, взяти в рамку або виділити кольором назву 
підприємства, адресу, банківські реквізити тощо. Ця ж 
робота, виконана іншими засобами Word займає більше 
часу і зусиль. 

Не слід чекати, що таблиці Word допоможуть 
створювати різноманітні бухгалтерські документи і 
проводити в них складні розрахунки. Для повноцінного 
проектування бухгалтерських документів із складними 
розрахунками є інші програми. Серед них найбільш, 
популярний програмний продуктMicrosoft Ехсеl. 

Перед створенням таблиці необхідно порахувати, 
скільки стовпців і рядків вона повинна мати. Якщо у 
підрахунках допущена помилка, то можна на будь-якому 
етапі створення і заповнення таблиці додати погрібну 
кількість стовпчиків і (або) рядків. 

Щоб вставити таблицю, треба виконати такі 
дії: 

1. Встановити курсор клавіатури на те місце, де 
повинна бути таблиця. 

2. Виконати команду "Таблица" => "Добавить 
таблицу" або натиснути кнопку "Добавить таблицу" на 
панелі інструментів. 

3. У діалоговому вікні "Вставка таблицы, що 
з'явиться, встановити потрібну кількість стовпчиків і 
рядків. 
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4. Натиснути кнопку "ОК" на екрані з'явиться 
таблиця із вказаною кількістю стовпчиків і рядків, кожні 
свого однакового розміру. 

Зміна розмірів стовпчиків (рядків) 
Не виділяючи комірок таблиці, перевести курсор 

миші на внутрішню вертикальну границю стовпчика (на 
горизонтальну границю рядка) — з'явиться двонаправлена 
стрілка. Натиснувши і не відпускаючи ліву кнопку миші, 
перетягти стрілку для збільшення або зменшення ширини 
стовпчика (рядка). При перетягуванні границі з'являється 
штрихова лінія, яка показує, де буде проходити нова 
границя. Якщо перетягування границі виконувати при 
виділеній одній або кількох комірках, то нова границя 
встановиться тільки для них із зсувом інших комірок. 

Заповнення таблиці 
Після зміни розмірів стовпчиків і рядків таблицю 

можна заповнювати інформацією. Кожна комірка є 
своєрідним окремим документом: в неї можна вводити до 
кількох абзаців із збереженням відомих можливостей 
їхформатування; можна встановлювати шрифти, відступи 
та інтервали, табуляцію, вирівнювання по лівому і правому 
краях тощо. 

Для переходу в комірку справа натискають клавішу 
Таb, в кінці рядка таблиці курсор переходить в першу 
комірку нового рядка. Для переходу у комірку зліва 
натискають клавіші Shift + Tab. Поки комірки порожні, із 
комірки в комірку можна пересуватися клавішами → або 
←. Коли комірки мають текст, цими клавішами 
пересуваються від символу до символу до кінця тексту і аж 
тоді у сусідню комірку. 

Щоб перейти у потрібну комірку, досить на неї 
перевести курсор миші і клацнути. 
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Виділення у таблиці 
При роботі з таблицею виникає необхідність 

виділяти для роботи окремі комірки, кілька комірок, 
окремий стовпчик, кілька стовпчиків, окремий рядок, 
кілька рядків, всю таблицю. 

Щоб виділити комірку, досить на неї встановити 
курсор миші і, коли з'явиться стрілка , клацнути — 
комірка зафарбується у чорний колір. 

Щоб виділити кілька комірок, досить на першу з 
них встановити курсор миші і, коли з'явиться стрілка , 
натиснувши і не відпускаючи лівої кнопки, перетягти 
стрілку до останньої комірки і. відпустити кнопку — 
комірки зафарбуються у чорний колір. 

Щоб виділити стовпчик, досить зверху над 
таблицею встановити курсор миші над  стовпчиком і, коли 
з'явиться стрілка , клацнути — всі комірки стовпчика 
зафарбуються у чорний колір. 

Щоб виділити кілька стовпчиків, досить зверху над 
таблицею встановити курсор миші проти першого 
стовпчика і, коли з'явиться стрілка , натиснувши і не 
відпускаючи лівої кнопки, перетягти стрілку до останнього 
стовпчика і відпустити кнопку — всі комірки всіх 
відмічених стовпчиків зафарбуються у чорний колір. 

Щоб виділити рядок, досить зліва за межами 
таблиці встановити курсор миші проти рядка і, коли 
з'явиться стрілка , клацнути — всі комірки рядка 
зафарбуються у чорний колір. 

Щоб виділити кілька рядків, досить зліва за межами 
таблиці встановити курсор миші проти першого рядка і, 
коли з'явиться стрілка , натиснувши і не відпускаючи 
лівої кнопки, перетягти стрілку до останнього рядка і 
відпустити кнопку — всі комірки всіх відмічених рядків 
зафарбуються у чорний колір. 
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Щоб виділити всю таблицю, досить виділити всі її 
рядки або стовпчики, або виконати команду"Таблица" => 
"Выделить таблицу" — всі комірки таблиці зафарбуються 
у чорний колір. Щоб зняти виділення, досить клацнути на 
чистому місці таблиці, документа або екрана. 

Форматування комірок. 
Команди для форматування таблиці зібрані на 

панелі інструментів "Таблицы и границы". Щоб вивести цю 
панель інструментів на екран, досить натиснути кнопку 
"Таблицыі и границы", з'явиться панель інструментів (на 
малюнку її права половина). 

Команди правої половини панелі інструментів 
"Таблицы и границы" призначені для форматування 
комірок, їх призначення таке: 

"Додати таблицю" — викликати команду 
"Добавить таблицу". 

"Об'єднати комірки" — об'єднує в одну комірку дві 
і більше горизонтальних і (або) вертикальних виділених 
комірок. 

"Поділити комірки" — ділить на задану кількість 
стовпчиків виділену комірку. 

"Вирівняти вміст комірок" відкривається список 
варіантів вирівнювання вмісту комірок. 

"Вирівняти висоту рядків" — виділені рядки з 
різною висотою вирівнюються і набувають 
середньоарифметичного розміру. 

"Вирівняти ширину стовпчиків" — виділені 
стовпчики з різною шириною вирівнюються і набувають 
середньоарифметичного розміру. 

"Автоформат таблиці" — відкривається діалогове 
вікно для вибору варіантів границі і заливки. 

"Змінити напрямок тексту" — у виділеній комірці 
повернути текст вертикально. Це корисно при вузьких 
стовпчиках. 
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Границі і заливка комірок 

Границі і заливка виділених комірок виконується за 
допомогою вже відомих команд, що використовувались 
для абзацу. Ці команди розташовані на лівій половині 
панелі інструментів "Таблицы и границы". Або виконати 
команду: меню "Формат → Границы и заливка". 

Вставка стовпчиків і рядків 

Щоб вставити стовпчик (або рядок), треба виконати 
такі дії: 

−Виділити відповідний стовпчик (або рядок). 
−Виконати команду "Таблица" => "Добавить", 

з'явиться список. 
−У списку виконати потрібну команду. 
Для виділеного стовпчика ліворуч (або праворуч) 

з'явиться новий стовпчик. Для виділеного рядка вище (або 
нижче) з'явиться но вий рядок. 

Якщо є потреба вставити кілька стовп чиків (або 
рядків), треба виділити стільки ж стовпчиків (або рядків) у 
таблиці, і виконати попередні дії. 

Зміна ширини стовпчика 

Ширину стовпчика, крім вже вказаного способу, 
можна змінити ще так: Перетягти відповідний маркер на 
горизонтальній лінійці для збіль шення або зменшення 
ширини стовпчика. При цьому з'являється штрихова лінія, 
яка показує, де буде проходити нова границя. Виділити 
стовпчик, ширину якого треба змінити, і виконатикоманду 
"Таблица" → "Висота и ширина ячеек", з'явиться діалогове 
вікно. Натиснути кнопку "Столбец"ввести потрібне 
значення ширини і натиснути кнопку "ОК". 

Зміна висоти рядка. 

Висоту рядка, крім вже вказаного способу, можна 
змінити ще так: Перетягти відповідний маркер на 
вертикальній лінійці для збіль шення або зменшення 
висоти рядка. При цьому з'являється штрихова лінія, яка 
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показує, де буде проходити нова границя. Виділити рядок, 
висоту якого треба змінити, і виконати команду"Таблица" 

→ "Висота и ширина ячеек", з'явиться діалогове 
вікно. Натиснути кнопку "Строка", ввести потрібне 
значення висоти і натиснути кнопку "ОК" 

Якщо зміну ширини стовпчика виконувати при 
виділеній одній або кількох комірках, то нова границя 
встановиться тільки для них із зсувом інших комірок. 

Зміна розміру і положення таблиці. 
Розміри і положення таблиці можна міняти за 

допомогою маркерів: 
−нижній правий у вигляді двонаправленої стрілки 

— пропорційно змінити розміри таблиці, перетягуючи 
маркер; 

−верхній лівий у вигляді "рози вітрів" — можна, 
встановивши курсор миші на маркер, перетягнути таблицю 
в інше місце документа. 

Обчислення суми вмісту комірок. 

Якщо таблиця має числові дані у комірках і над 
ними треба виконати певні обчислення, слід виконати такі 
дії: 

− Виділити комірку, де повинен бути результат 
обчислення. 

− Виконати команду "Таблица" → "Формула", 
відкриється діалогове вікно, в якому можна вибрати 
формулу. 

−"З мовчазної згоди" пропонується формула 
SUM(ABOVE), за якою обчислюється сума чисел всіх 
комірок вище від вибраної. Щоб підрахувати суму чисел 
комірок зліва, вибрати формулу  SUM (LEFT). 

Сортування рядків 

Сортування рядків полягає у перестановці рядків 
відповідно до них у вибраному стовпчику. Сортування 
можна проводити за зростанням (за алфавітом) або за 
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зменшенням (проти алфавіту). Щоб провестисортування, 
треба виконати такі дії: 

−Виділити комірки ОДНОГО стовпчика, згідно 
даних якого буде проводитися сортування. 

− Виконати команду "Таблица" → "Сортировка", 
відкриється діалогове вікно"Сортировка текста". 
− Вибрати "по возростанию", якщо сортування 
проводиться за зростанням (за алфавітом) або "по 
убыванию", якщо сортування проводиться за зменшенням 
(проти алфавіту). Натиснути кнопку "ОК". 

 

Тема 5. 
Електронні таблиці Excel 

План 

1. Створення електронної таблиці. 
2. Форматування таблиці. 
3. Організація табличної інформації в Excel. 
4. Проведення обчислень за допомогою формул. 
 

1. Створення електронної таблиці. 
Є великий клас документів, в яких інформація 

подана у вигляді таблиць. Різноманітні фінансові 
документи (відомості на заробітну плату, табелі робочого 
часу, квартальні звіти тощо), накладні реалізації товарів та 
інше. Електронна таблиця складається з клітинок (комірок) 
у вигляді сітки, яка поділяється на стовпчики та рядки. 

Табличний процесор Excel входить до групи 
програм Microsoft Office. 

Запуск здійснюється через головне 
меню: Пуск→Программы→Microsoft Excel, або з Робочого 
стола, якщо на ньому є цей ярлик. 

Вікно редактора Excel має кілька стандартних 
елементів. Одні з них постійно присутні, інші можна 
змінювати за бажанням користувача. 
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Верхній рядок вікна – це рядок заголовок. 
Під рядком заголовку у вікні розміщено рядок меню, 

який містить такі меню: Файл – для роботи з файлами 
документів; Правка – редагування документів; Вид – 
вигляд вікна, зміна режимів перегляду 
документів; Вставка – вставка малюнків, діаграм, дати і 
часу, формул тощо; Формат – форматування документів 
(встановлення шрифтів, параметрів абзацу); Сервис – 
сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення 
параметрів Excel);  Данные – робота з базами даних; Окно – 
робота з вікнами книг; ? – довідка по Excel. 

Під рядком меню розміщено панелі інструментів. 
Для вибору необхідної панелі інструментів користуються 
командою Вид→Панели инструментов – з’явиться список, 
у якому слід вибрати необхідні панелі. За замовчуванням 
виводяться панелі Стандартная і Форматирование. Деякі 
панелі з’являються автоматично при виконанні певних дій 
(наприклад, панель інструментів Диаграмма виводиться 
при побудові діаграм). 

Під панелями інструментів знаходиться рядок 
формул, в лівому кутку якого висвічується ім’я поточної 
клітки. 

Файл, створений в MS Excel називається книгою 
(Книга1, книга2, …) 

Кожна книга складається з листів  (Лист1, 
лист2,…) Кількість листів може бути від 1 і більше 

Робочі листи – це електронні таблиці, що 
складаються з стовпчиків та рядків. Максимальне число 
стовпчиків таблиці - 255, рядків - 65536. Стовпчики 
позначаються зліва направо літерами А,В,С, . . .,AA,AB, . . 
. , IU,IV. 

Рядки - зверху вниз цифрами 1 . . . 65536. На 
перетині стовпчика і рядка розміщується клітка (комірка). 
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Позначення (адреса) клітинки складається з позначення 
стовпчика та рядка (наприклад А1, С24 і т.д.). 

В Excel може існувати одночасно кілька вікон книг. 
Для маніпуляції з вікнами використовують меню Окно. 
Активне вікно виводиться на передній план і може 
перекривати інші вікна. Користувач може змінювати 
положення та розмір вікон. 

2. Форматування таблиці. 
Вікно має типові елементи. 
Заголовок вікна розміщується зверху і включає ім’я 

книги. Праворуч розміщено кнопки згортання, відновлення 
і закриття вікна. 

Список листів розміщується ліворуч в нижньому 
рядку вікна. Список листів можна гортати за допомогою 
кнопок прокрутки, які знаходяться ліворуч від списку. 
Робочим листам присвоюється іменаЛист1, Лист2, ... , а 
листам з діаграмами - Диаграмма1,  Диаграмма2, ... 

У вікні книги відображується вміст активного листа. 
У робочому листі відображується електронна таблиця, яка 
містить імена стовпчиків, номера рядків, клітки, 
горизонтальну та вертикальну смуги прокрутки. 

Одна з кліток таблиці виділена темною 
прямокутною рамкою - це табличний курсор. Адреса 
активної чарунки виводиться у лівій частині рядка формул. 
Переміщувати табличний курсор можна клавішами 
управління курсором або з допомогою миші. 

Для зміни активного листа слід клацнути мишою по 
ярлику листа у списку листів. 

Курсор клавіатури у вигляді І-подібного курсору, 
з’являється в поточній комірці з введенням першого 
символу тексту, або після натискання клавіші F2 або 
подвійного клацання мишею в комірці. 
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Щоб ввести дані в комірку потрібно навести курсор 
таблиці в комірку і вводити дані. Після введення натиснути 
клавішу Enter або клацнути мишею. 

Для редагування вмісту комірки потрібно натиснути 
функціональну клавішу F2 та виправити помилки після 
чого натиснути клавішу Enter. 

 Робота з листами. 
Excel автоматично поміщає в книгу три робочих 

листи. При необхідності цю кількість можна міняти від 1 
до 255. Щоб додати (вилучити) або перейменувати лист 
потрібно на ярлику листа відкрити контекстне меню і 
вибрати команду Добавить (Удалить) або Переименовать. 

 Вставка та вилучення стовпців та рядків. 
Щоб виділити стовпчик чи рядок потрібно клацнути 

мишею на його назві. 
Щоб знищити рядок чи стовпчик потрібно виділити 

його і виконати команду: меню Правка  Удалить. 
Щоб вставити рядок чи стовпчик потрібно виділити 

його і виконати команду: меню Вставка  Строки 
(Столбцы). 

Щоб вставити або вилучити кілька рядків чи 
стовпців потрібно таку ж кількість виділити. 

Зміна розмірів таблиці. 
Щоб змінити розміри стовпчика чи рядка потрібно 

навести курсор миші на границю назви рядка чи стовпчика 
до появи двонаправленої стрілки і утримуючи ліву кнопку 
миші змінити розміри. 

Щоб задати розміри стовпчиків  і рядків: Формат 
→ Строка →Высота   і    Формат → Столбец→Ширина 

Виділення діапазону кліток: 
 мишею; 
 для виділення колонки або рядка – клацнути мишею 

по заголовку колонки або номеру рядка; 
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 для виділення несуміжного діапазону кліток 
утримувати натиснутою Ctrl. 
Виділений фрагмент можна вилучити, очистити, 

вставити, перемістити, скопіювати. Для цього 
використовують буфер обміну. 

Форматування комірок. 
Для форматування кліток чи виділеного діапазону 

кліток використовують команду Формат  чи 
кнопки панелі Форматування. 

Поняття формату включає такі параметри: 
 шрифт (тип, розмір, накреслення, колір); 
 формат чисел; 
 спосіб вирівнювання; 
 розміри (ширина і висота) кліток; 
 обрамлення кліток; 
 візерунок фону. 

Автоформат. Встановити формат активної клітки чи 
діапазону виконати команду:Формат→Автоформат. 

Формат чисел. Excel автоматично розпізнає формат 
чисел при введенні (якщо введення починається з символа 
$ – грошовий). Щоб встановити формат чисел виділеного 
діапазону: Формат → Формат ячеек →Число ... 

Вирівнювання даних у клітках. За замовчуванням 
Excel  вирівнює вміст клітки по нижньому краю, текст – по 
лівій границі колонки; число – по правій.  Змінити 
вирівнювання: Формат → Формат ячеек 
→Выравнивание (а також Орієнтацію). 

Границі виділеного діапазону: Формат → Формат 
ячеек →Рамка. (Встановлення фону: Формат → Лист 
→Подложка ) 

 Створення, відкриття та збереження файлів 
книг у Excel. 
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Для створення нового файла книги можна виконати 
команду Файл → Создать або натиснути 
кнопкуСоздать на панелі інструментів Стандартная. 

При натискуванні кнопки Создать панелі 
інструментів Стандартная створюється нова книга з 
іменем Книга 1. 

Для відкриття створеного файла виконати команду 
Файл→Открыть або натиснути кнопку Открыть на 
панелі інструментів Стандартная. У вікні діалогу 
Открытие документа вибрати папку, ім'я документа і 
натиснути кнопку Открыть. 

Для збереження файла у меню Файл є п'ять 
команд: Сохранить, Сохранить как, Сохранить рабочую 
область, Закрыть і Выход. Кожна з цих команд має свою 
специфіку. Команду Сохранить каквикористовують при 
першому збереженні файла, а команду Сохранить для 
збереження змін у існуючому файлі. Аналогічно 
команді Сохранить діє кнопка Сохранить на панелі 
інструментів Стандартная. При виборі 
команд Закрыть або Выход Excel завжди запитує про 
необхідність збереження змін. 

При першому збереженні файла відкривається вікно 
діалогу Сохраниние документа, де можна вказати ім'я 
папки, ім'я файла та тип файла. 

Перегляд та друкування книг. 
Excel автоматично розділяє листи на сторінки по 

вертикалі та горизонталі. Роздільники сторінок (штрихові 
лінії) з’являються на екрані при друкуванні або 
попередньому перегляді книги. 

Для встановлення параметрів сторінок 
виконати: Файл → Параметры страницы. 

В діалоговому вікні "Параметры 
страницы"  можна встановити орієнтацію сторінки, 
розміри полів, задати колонтитули. 
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Вкладка Лист дозволяє задати друкування 
чернетки, задати чи відмінити виведення сітки таблиці. 

Листи, які друкуються часто мають заголовки 
колонок і рядків. Якщо лист розбивається на сторінки, то 
друга і наступні сторінки не будуть мати заголовків. Щоб 
друкувати заголовок на всіх сторінках, слід у 
вкладинці Лист у полях "Сквозные строки" і "Сквозные 
столбцы" вказати діапазон кліток, у яких знаходяться 
заголовки. 

Попередній перегляд: Файл → Предварительный 
просмотр  або натиснути кнопку на панеліСтандартная. 

Для друкування виконати команди Файл → Печать. В 
діалоговому вікні Печать задати параметри для друку, 

натиснути кнопку Оk. 

3. Організація табличної інформації в Excel. 
Типи даних 

У таблиці Excel можна вводити різноманітну 
інформацію: текст, число, дату, час і формули. 

Текстові значення можуть містити будь-які символи. 
Якщо розмір тексту перевищує розмір комірки, то для його 
відображення використовують комірки, розміщені 
праворуч. Зберігається текст тільки в одній комірці. Його 
відображення в сусідніх комірках зникає, якщо в ці 
комірки вводяться дані. Для відображення в одній комірці 
кількох рядків тексту виконайте команду  вкладка Главная, 
група команд Выравнивание і на вкладці 
Выравниваниевстановіть опцію переносить по словам. 
Висота рядка збільшиться і текст розміститься на 
додаткових рядках всередині комірки. 

Числові значення можуть містити тільки цифри від 0 
до 9, спеціальні символи «+», «-», «Е», «е», «(«, «)», «•», 
«.», «%», «/» і позначення грошових одиниць. 
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Дату можна ввести в одному з форматів Д.М.ГГ, 
Д.МММ.ГГ, Д.МММ, МММ.Г,  а час – в одному з 
форматів Ч:ММ, Ч.ММ.СС. 

Дату і час разом можна ввести в об’єднаному 
форматі Д.ММ.ГГ Ч:ММ. 

Формули починаються символом «=«. У формулах 
можна використовувати такі операції: додавання «+»; 
віднімання  «-», множення «*», ділення «/», піднесення до 
степеня «^». Операндами можуть бути числа, адреси 
комірок, функції або заголовки стовпців (рядків) таблиці. 
Для зміни стандартного порядку виконання операцій 
застосовують круглі дужки. 

Функції Excel – це скорочений варіант формул, які 
часто застосовують. Кожна функція має ім’я і аргументи, 
які записують у круглих дужках після імені функції. 
Функцію автосуми СУММ(), що підсумовує значення 
діапазону комірок, застосовують часто, для доступу до неї 
виконати команду Формулы – Библиотека функцый - 

Автосумма . Для обчислення суми значень діапазону 
комірок потрібно Виділити його і натиснути кнопку 
Автосумма. 

Форматування даних 

Виконати форматування комірок робочого аркуша в 
більшості випадків можна на вкладці Число діалогового 
вікна Формат ячеек, що викликається командою вкладка  
Главная, група команд Выравнивание . 
 Якщо формат має додаткові параметри, то після його 
вибору на вкладці з’являються поля, в яких можна 
зазначити ці параметри.  
Загальний формат. Якщо явно не змінювати формат 

комірки, то Excel застосує до неї формат Общий, який 
відображає дані в такому вигляді, як вони вводяться. 
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Числовий формат. Формат Числовой дає змогу 
встановлювати кількість відображуваних десяткових 
знаків, змінювати вигляд від’ємних чисел (наприклад, 
виділяти їх червоним кольором). 

Грошовий формат. Формат Денежный має всі 
можливості форматування формату Числовой, а також 
дає змогу вибирати грошову одиницю. 

Фінансовий формат. Формат Финансовый подібний до 
грошового, але має додаткові можливості щодо 
вирівнювання грошових одиниць відносно роздільника 
цілої і дробової частин. 

Відсотковий формат. При застосуванні до числа формату 
Процентный десяткова кома зміщується в числі на два 
знаки вправо, а в кінці числа виводиться знак відсотків 
«%». 

Дробовий формат. Формат Дробный дає змогу виводити 
числові значення у вигляді звичайних дробів. Вигляд 
дробу можна вибрати зі списку Тип, який відкривається 
після вибору формату Дробный. 

Експоненціальний формат. У форматі 
Экспоненциальный числа подаються у вигляді аЕ ± n, 
де а – ціле число або десятковий дріб (мантиса); n – ціле 
число (степінь, порядок). Зображення аЕ ± n означає, 
що в комірці розміщується число а*10±n. 

Текстовий формат. Застосування до комірки формату 
Текстовый означає, що записані в комірці число або 
формула вважатимуться текстом. 

Формат дати. Формат відображення дати в комірці 
можна вибрати зі списку Тип формату Дата або 
визначити під час введення дати, як наведено в п. 
«Типи даних». 

4. Обчислення в Excel. 
Адреси комірки і блоків комірок 

Адреса комірки складається з позначення стовпця і 
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номера рядка, на перетині яких розташована комірка, 
наприклад В7. Таку адресу називають відносною. Адреса 
прямокутного блоку (діапазону) комірок складається з 
адреси лівої верхньої комірки блоку, двокрапки (оператора 
діапазону) і адреси правої нижньої комірки, наприклад 
А1:Е5.  

Типи посилань 

В Excel існують посилання двох типів: «А1» (за 
замовчуванням) і «R1C1» (нумеруються як стовпці, так і 
рядки). Вибирають тип посилань можна за командою:Файл 
– Параметры  - Формулы–Работа з формулами 

Види адресації 
Основними засобами автоматизації обчислень в 

Excel є автоматичне переобчислення всієї таблиці в разі 
зміни будь-яких вхідних даних і можливість копіювання 
однотипних формул. Останнє забезпечується правилом 
відносної орієнтації комірок: при копіюванні формули 
Excel автоматично зміщує відносні адреси, на які є 
посилання у формулі, згідно з розміщенням копії відносно 
оригінальної комірки. Якщо посилання на комірку не 
повинно змінюватися при копіюванні, то використовують 
абсолютну адресу комірки. Абсолютне посилання 
створюють з відносного вставкою символу «$» перед 
позначенням стовпця і/або номером рядка. Наприклад, 
$А$1 і $Е$5 – абсолютні адреси комірок А1 і Е5. Іноді 
використовують змішані адреси, коли постійною є одна 
частина адреси, наприклад А$1 або $А1. При редагуванні 
адреси у формулі циклічну зміну вигляду посилання 
здійснюють за допомогою клавіші <F4>. 

Використання імен комірок 

Замість абсолютних адрес комірок й блоків комірок 
у формулах можна використовувати їх імена. Це надає 
формулам наочності і полегшує адресацію. Для присвоєння 
(видалення) комірці (блоку) власного імені 
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використовують команду Формулы–Определенные имена 
– Присвоит ьимя(<Ctrl+F3>). Для створення імені з 
тексту, який міститься у виділених комірках, виконують 
команду Формулы–Определенные имена – Создать из 
выделеного (<Ctrl+Shift+F3>). Щоб швидко вставити ім’я у 
формулу, натискають клавішу <F3>, а для переходу до 
комірок, що мають імена, – <F5>. Ім’я комірки (діапазону) 
повинно починатися з букви латинської або російської 
абетки, з символів «_» або «\». Це ім’я може містити також 
символи «.», «?» і цифри. Символ пробілу в іменах 
забороняється використовувати. Максимальна довжина 
імені комірки (блоку) – 255 символів. 
Використання функцій 

Функції – це програми, що за готовими формулами 
реалізують обчислення над аргументами, які задаються 
користувачем згідно з правилами запису (синтаксису) 
функції. Доступ до функції здійснюється за її іменем. 
Аргументи функцій записують у круглих дужках через 
крапку з комою. Ними, зокрема, можуть бути числа, 
посилання на комірки та діапазони, імена, текст, логічні 
значення, значення помилок, вкладені функції тощо.  
Вводити функції у формулу можна так: 
 Виділити комірку і виконати команду Формулы – 

Библиотека функций –Вставить функцию ; 
 натиснути кнопку Вставка функции ; 

 натиснути кнопку Изменить формулу в рядку 
формул. 

У перших двох випадках завантажиться програма Мастер 
функций. У третьому варіанті з’явиться панель формул, у 
списку якої за допомогою миші можна вибрати потрібну 
функцію і потім задати її аргументи. 

Загальні відомості 
Програма Excel має приблизно 50 математичних 
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функцій, за допомогою яких можна виконати загальні 
обчислення. Аргументами цих функцій є числові дані. 
Після обчислення функція повертає числовий результат. 
Математичні функції поділяються на чотири типи: 
арифметичні, логарифмічні, тригонометричні та матричні. 
Застосування майстра функцій 

Нагадаємо, що вводити функцію у формулу можна так: 
 Виділити комірку і виконати команду Формулы – 

Библиотека функиій – Вставить функцию ; 
 натиснути кнопку Вставка функции ; 

 натиснути кнопку Изменить формулу в рядку 
формул. 
У перших двох випадках запуститься програма Мастер 

функций, яка допоможе в діалоговому режимі вибрати 
потрібну функцію. 

Мастер функций побудовано за тематичним 
принципом. У лівому списку розміщуються назви 
категорій функцій. Клацнувши лівою кнопкою миші на 
потрібній категорії, у правій частині можна отримати 
повний список імен функцій активної категорії. Функцію 
викликають клацанням лівою кнопкою миші на її імені. 
Після цього відкривається Вікно формули, куди вводять 
аргументи функції. У відповідне поле (чи поля) необхідно 
ввести число або адресу комірки, що містить число.  

За замовчуванням у комірках робочого аркуша 
відображаються результати обчислень. Для відображення 
формул потрібно скористатись командами Файл – 

Параметры  - Формулы - 
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Тема 6. 
Система управління базами даних (СУБД).  

СУБД Microsoft Access 

 

План 
1.Поняття бази даних, система управління базами даних. 
2.Структура бази даних. Типи баз даних. 
3.Об’єкти бази даних (таблиці, запити, форми, звіти). 
4.Запуск системи Microsoft Access. 
5.Етапи створення бази даних в СУБД MS Access. 
6.Типи полів. Властивості текстових та числових полів. 
7.Робота з таблицями. Зв’язування таблиць бази даних. 
8.Створення запитів. 
9.Робота з формами. Робота із звітами. 
 

1.Поняття бази даних, система управління базами 
даних 

База даних – це масив спеціальним чином 
організованої інформації, поданої у вигляді 
впорядкованого набору елементів однакової структури. 

СУБД – це спеціальний пакет програм, що 
забезпечує створення, супроводження і використання баз 
даних багатьма користувачами. 

Проектування бази даних. Перед тим як 
створювати таблиці, форми та інші об’єкти, потрібно 
задати структуру бази даних. Добра структура бази даних є 
основою для створення адекватної вимогам, ефективної 
бази даних. Сам процес проектування бази даних являє 
собою складний процес проектування відображення опису 
предметної області у схему внутрішньої моделі даних. 
Перебіг цього процесу є послідовністю більш простих 
процесів проектування менш складних відображень. Ця 
послідовність у процесі проектування весь час 
уточнюється, вдосконалюється таким чином, щоб були 
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визначені об’єкти, їх властивості та зв’язки, які будуть 
потрібні майбутнім користувачам системи. 

Досвід використання баз даних дозволяє виділити 
загальний набір їх робочих характеристик: 

 повнота - чим повніше база даних, тим ймовірніше, що 
вона містить потрібну інформацію (проте, не повинно бути 
надмірної інформації); 

 правильна організація - чим краще структурована база 
даних, тим легко в ній знайти необхідні відомості; 

 актуальність - будь-яка база даних може бути точною і 
повною, якщо вона постійно оновлюється, тобто 
необхідно, щоб база даних в кожен момент часу повністю 
відповідала стану об'єкту, що відображався нею; 

 зручність для використання - база даних має бути проста 
і зручна у використанні і мати розвинені методи доступу до 
будь-якої частини інформації. 

Нижче перераховані основні функції СУБД. 
1. Визначення даних - визначити, яка саме інформація 

зберігатиметься в базі даних, задасть властивості даних, їх 
тип (наприклад, число цифр або символів), а також вказати, 
як ці дані зв'язані між собою. В деяких випадках є 
можливість задавати формати і критерії перевірки даних. 

2. Обробка даних - дані можуть оброблятися самими різними 
способами. Можна вибирати будь-які поля, фільтрувати і 
сортувати дані. Можна об'єднувати дані з іншою, 
пов'язаною з ними, інформацією і обчислювати підсумкові 
значення. 

3. Управління даними - можна вказати, кому дозволено 
знайомитися з даними, коректувати їх або додавати нову 
інформацію. Можна також визначати правила 
колективного доступу. 

Вхідні до складу сучасних СУБД засоби спільно 
виконують наступні функції: 
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 опис даних, їх структури (звичайний опис даних і їх 
структури відбувається при ініціації нової бази даних або 
додаванні до існуючої бази нових розділів (стосунків); 
опис даних необхідний для контролю коректності 
використання даних, для підтримки цілісності бази даних); 

 первинне введення, поповнення інформації в базі даних; 

 видалення застарілої інформації з бази даних; 

 коректування даних для підтримки їх актуальності; 
 впорядкування (сортування) даних по деяких ознаках; 

 пошук інформації за деякими ознаками (для опису запитів 
є спеціальна мова запитів, вона забезпечує також інтерфейс 
між базою даних і прикладними програмами користувачів, 
дозволяє цим програмам використовувати бази даних); 

 підготовку і генерацію звітів (засоби підготовки звітів 
дозволяють створювати і роздруковувати відомості за 
заданими формами на основі інформації бази даних); 

 захист інформації і розмежування доступу користувачів до 
неї (деякі розділи бази даних можуть бути закриті для 
користувача зовсім, відкриті тільки для читання або 
відкриті для зміни); 

 резервне збереження і відновлення бази даних, яке 
дозволяє відновити втрачену при збоях і аваріях апаратури 
інформацію бази даних, а також накопичити статистику 
роботи користувачів з базою даних; 

 підтримку інтерфейсу з користувачами, який 
забезпечується засобами ведення діалогу (з подальшим 
вдосконаленням СУБД цей інтерфейс стає все більш 
дружнім; дружність існуючих засобів інтерфейсу 
припускає наявність розвиненої системи допомоги 
(підказки), до якої у будь-який момент може звернутися 
користувач, не перериваючи сеансу роботи з комп'ютером і 
базою даних); 
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 захист від хибних дій, що запобігає втраті інформації у разі 
поспішних або помилкових команд; 

 наявність декількох варіантів виконання одних і тих же дій, 
з яких користувач може вибрати найбільш зручні для себе, 
відповідно до його підготовки, кваліфікації, звичок; 

 ретельно продуману систему ведення людино-машинного 
діалогу, відображення інформації на дисплеї, використання 
клавіш клавіатури). 

2.Структура бази даних. Типи баз даних 

Пропонуємо майбутнім користувачам систем 
управління базами даних два підходи, два варіанти 
проектування баз даних. Перший варіант широко відомий, 
бо він запропонований фірмою Microsoft, другий варіант 
відображає практичний досвід проектування. 

Етапи проектування бази даних 
Нижче наведені основні етапи проектування бази 

даних: 
1. Визначення мети створення бази даних. 
2. Визначення таблиць, що їх повинна містити база 

даних. 
3. Визначення необхідних у таблиці полів. 
4. Завдання індивідуального значення кожному 

полю. 
5. Визначення зв’язків між таблицями. 
6. Відновлення структури бази даних. 
7. Додавання даних і створення запитів, форм, звітів 

та інших об’єктів бази даних. 
8. Використання засобів аналізу в СУБД. 
Типи бази даних : 

 Ієрархічний; 
 Мереживний; 
 Реляційний. 
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Microsoft Access — це функціонально повна 
реляційна СУБД. У ній передбачені всі необхідні засоби 
для визначення та обробки даних, а також для керування 
ними при роботі з великими обсягами інформації. 

 

3.Об’єкти бази даних 

 (таблиці, запити, форми, звіти). 
 

Основними об’єктами будь-якої бази даних є 
таблиці. Найпростіша БД має хоча б одну таблицю. Отже 
структура БД тотожна структурі двомірної таблиці. 
Основними елементами БД є запис – це сукупність деяких 
полів, до кожного з яких занесене деяке повідомлення. 
Кожен рядок бази даних називається записом, а стовпчик – 
полем. Характер зв’язку між записом і полем  визначає тип 
організації баз даних. 

Об’єкти БД: 
1. Таблиці – основні об’єкти БД, в них зберігається 

структура БД (поля, їх типи і властивості). 
2. Запити – служать для отримання даних із таблиць 

і представлення їх користувачеві в зручному вигляді. З 
допомогою запитів виконують такі операції як відбір 
даних, сортування, фільтрацію 

3. Форми – це засоби для вводу даних. Переваги 
форм розкриваються наглядно тоді, коли відбувається 
введення даних і заповнення бланків (наприклад, АС 
"Диплом", заповнення анкет студентів) 

4. Звіти – призначені для виводу даних на 
друкуючий пристрій. Передбачає спеціальні елементи 
оформлення, характерні для друкуючих документів. 
Наприклад, АС "Диплом", друк заявок на дипломи 
(фірмовий бланк, внизу – дата, печатка, підпис керівника). 

4.Запуск системи Microsoft Access. 
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Система управління базами даними Microsoft Access 
входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє 
розв'зувати широке коло завдань користувачів без 
програмування. Розглянемо програму Microsoft Access 
версії 2003. Файл, який запускає програму зазвичай 
знаходиться за наступним шляхом: С:\Program 
Files\Microsoft Office\Office\MSAccess.exe. 

Всі можливості Microsoft Access зведені в два меню і 
одну інструментальну панель. Першим меню є системне, 
розташоване у верхній частині робочого вікна Microsoft 
Access. Це Файл, Правка, Вигляд, Вставка, Сервіс, Вікно і 
Допомога. Другим призначеним для користувача меню є 
контекстно-залежне, таке, що викликається натисненням 
правою клавішею миші. Паралельно з меню існує панель 
інструментів. В результаті роботи програми Microsoft 
Access створюється файл з розширенням *.mdb. 

Вся початкова інформація зберігається в чітко 
визначених таблицях. Під чітким визначенням мається на 
увазі така структура таблиці, в якій кожен рядок має 
унікальний ідентифікатор (наприклад, номер рядка), а дані 
представлені стовпцями. Таким чином, будь-яка таблиця є 
одновимірним набором записів. Неодмінним правилом 
створення таблиці в СУБД є строге визначення вмісту 
самої таблиці. У її комірках може зберігатися тільки 
фактична, і лише незмінна інформація. Після запуску 
програми з'являється вікно наступного вигляду: 
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Рис.6.4.1 Вікно запуску Access 

 
Для початку роботи необхідно відкрити існуючу базу 

даних або створити нову. Для цього необхідно вибрати в 
меню  Файл → Створити ( ) або Файл → Відкрити 
( ). 

Після вибору одного або іншого способу роботи з 
базою з'явиться вікно бази даних, що складається з набору 
панелей з вкладками, кожна з яких відповідає одному з 6 
типів об'єктів бази даних Access: таблиці, запити, форми, 
звіти, макроси і модулі і сторінки. 

Схема взаємодії об'єктів бази даних зображена на рис. 
6.4.2. Основною одиницею зберігання даних тут є таблиця. 
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Рис.6.4.2 Схема взаємодії об'єктів бази даних 

Розглянемо зовнішній вигляд вікна програми (див. 
рис. 6.4.3). 

 
Кожна область робочого екрану містить вгорі три 

кнопки: Відкрити ( ), Створити ( ) и 

Конструктор ( ).  
Кнопка Відкрити призначена для активізації 

виділеного елементу з наявних в даному проекті. 
Відкриваючись, ці елементи предстають в тому вигляді, 
який використовується для його перегляду. Таблиці і 
запити відкриваються у вигляді таблиці. Форми і звіти - в 
тому вигляді, в якому вони повинні представати перед 
користувачем. Лише макроси і модулі відкриваються у 
вигляді для редагування.  

Всі об'єкти в Access можуть бути створені 
користувачем за допомогою конструктора або за 
допомогою різних майстрів. Майстри допомагають 
користувачеві в режимі діалогу створювати об'єкти, дають 

Табли
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Форм
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Звіти Сторінки 
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до даних
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підказки, пропонують свої рішення, що полегшує роботу 
початкуючим і непрофесійним користувачам.  

Також для створення нових елементів того або 
іншого вигляду можна використовувати кнопку 
Створити. 

 
Рис. 6.4.3 Вікно для роботи з базою даних 

5. Етапи створення бази даних в СУБД Access. 
На початковому етапі роботи з базами даних процес 

їх створення доцільно починати з підготовчого етапу: 
1)  Побудувати на папері структуру таблиці. 
2) Запустити систему Access і у вікні запрошення 

встановити перемикач у положення Новая база данных і 
натиснути ОК. У результаті на екрані з’являється 
вікноФайл новой базы данных. (Це ж саме можна зробити 
через меню Файл →Создать). У цьому вікні потрібно 
задати ім’я файла, його тип і каталог, а потім натиснути 
кнопку Создать. Після цього відкривається вікно База 
данных. У цьому вікні слід натиснути кнопку Создать – 
з’явиться вікно Новая таблица. У цьому вікні потрібно 
вибрати один з запропонованих режимів створення 
таблиць: Режим таблицы, Конструктор, Мастер таблиц, 
Импорт таблиц, Связь с таблицами. Виберемо, 
наприклад,Конструктор і натиснимо ОК – з’явиться вікно 
у режимі конструктора. Заповнюємо таблицю даними – 
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називаємо поля, їх типи та розміри виходячи з побудованої 
на папері структури таблиці. Після заповнення таблиці 
необхідно виділити ключеве слово, для цього треба 
втановити курсор на потрібне поле і клацнути по 
кнопці Ключевое слово – поряд з іменем цього поля 
з’явиться зображення ключа. При закритті вікна з’явиться 
запит: чи зберігати структуру таблиці? Натиснути Да. 
З’явиться ще одне повідомлення про необхідність 
збереження таблиці. Потрібно ввести ім’я таблиці і 
натиснути ОК. 

Аналогічно створюється структура інших таблиць. 
3) Для заповнення даними створених таблиць 

потрібно відкрити потрібну базу даних: Файл→Открыть, у 
вікні із списка вибрати ім’я потрібної бази баних і 
натиснути Enter – з’явиться вікно бази даних. У цьому вікні 
потрібно відкрити ту таблицю, у яку будуть вводитись дані 
і заповнити таблицю необхідними даними. Якщо після 
відкриття вікна бази даних потрібно внести зміни у 
структуру таблиці, то потрібно виділити необхідну 
таблицю і натиснути кнопку Конструктор, внести 
необхідні зміни і зберегти змінену структуру. 

 
6. Типи полів. Властивості текстових та числових полів. 

У системі Access як і в інших базах реляційного 
типу рядок таблиці ототожнюється  з терміном "запис", а 
колонка – з терміном "поле". 

Кожне поле має ім’я, тип і властивості. При 
створенні структури таблиці обов’язково вказують імена і 
типи полів. 

В СУБД Access використовуються такі типи полів: 
1. текстове поле, у якому можуть записуватись літери, 

цифри, та інші символи; 
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2. числове поле, в нього можна записувати цілі числа і 
числа у нормальному вигляді (з плаваючою 
крапкою); 

3. поле Дата/Время, яке використовують для запису 
дат та часу; 

4. логічне поле, у якому може бути записане одне з 
двох значень: "так" або "ні", "хибне" або"істинне", 
"ввімкнено" або "вимкнено"; 

5. поле типу лічильник, використовують як лічильник 
записів; 

6. поле типу Memo, поле приміток, може містити до 
64000 символів. 
Текстові поля мають властивості: розмір поля, 

формат поля, маска вводу, значення за умовчанням, 
обов'язкове поле та інші. 

Суть деяких властивостей: 
1. розмір поля – він має межі від 1 до 255 символів; 
2. формат поля – за допомогою спеціальних символів 
можна задавати вигляд та розмір рядків, що вводяться; 
3. маска вводу – за допомогою спеціальних символів 
можна визначити тип символу (літера, цифра, пропуск та 
інш.) у кожній позиції введення. У масці введення можуть 
використовуватись такі кодові символи: 0 – цифра від нуля 
до 9; 9 – цифра чи пропуск; L – буква від A до Z чи від А 
до Я та інші; 
4. значення за умовчанням – дозволяє автоматично 
вставляти рядки, які часто повторюються, в усі 
новостворені поля. 

Числові поля мають властивості: розмір поля, 
формат поля, число десяткових знаків, значення за 
умовчанням та інші. Слід звернути увагу на властивість 
Размер поля. Вона може набирати таких значень: 
1. байт – цілі числа у межах від 0 до 255; 
2. целое – цілі числа від -32 768 до 32 767; 
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3. длинное целое – цілі числа від - 2 147 483 648 до 2 
147 483 647; 
4. с плавающей точкой (4 байта) – числа у межах від - 
3.402Е38 до 3.402Е38; 
5. с плавающей точкой (8 байта) – числа у межах від -
1.797Е308 до 1.797Е308. 

Робота з таблицями. СУБД Аccess дозволяє 
виконувати різні операції над даними, що зберігаються в 
таблицях. І ці операції можна виконувати різними 
способами. Один з найпростіших способів роботи з 
таблицями – контекстне меню: 

 контекстне меню стовпців; 
 контекстне меню рядків; 
 контекстне меню таблиці; 
 контекстне меню окремої комірки таблиці; 
 контекстне меню заголовка таблиці. 

7.Робота з таблицями. Зв’язування таблиць бази 
даних. 

При роботі з Access таблиці є одним з основних 
об'єктів, на їх базі здійснюється побудова всіх інших 
елементів, таких, як форми, запити і звіти. У таблиці 
збираються дані по конкретній темі, наприклад вся 
інформація про клієнтуру фірми. 

БД Access може складатися з декількох таблиць, в 
кожній з яких зберігається інформація на одну тему. У 
одній таблиці можуть зберігатися відомості про клієнтів, в 
іншій - про всі торгові угоди, які поміщені з тими або 
іншими клієнтами, в третій - інформація про витрати, 
податки і витрати на розвиток фірми, в четвертій - 
інвентаризаційний список складського фонду, в п'ятій - 
терміни проведення виставок і презентацій і так далі 

У вікні БД клацніть на кнопці Таблиці і натисніть 
кнопку Створити, щоб приступити до проектування нової 
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таблиці. Access відкриє діалогове вікно (див. рис. 6.7.1), в 
якому буде запропоновано скористатися одним з 
наступних способів створення таблиці.  

Режим таблиці - створення таблиці в табличному 
уявленні (проектування таблиці відбувається в ході її 
заповнення по аналізу даних, що вводяться). 

 
Рис. 6.7.1 Засоби для створення таблиць 

Конструктор - створення таблиці за допомогою 
конструктора таблиць. 

Майстер таблиць - створення таблиці за 
допомогою майстра таблиць на основі колекції таблиць і 
полів. 

Імпорт таблиць - створення таблиці шляхом 
імпорту даних із зовнішнього файлу або з іншої БД. 

Зв'язок з таблицями - приєднання зовнішнього 
файлу або таблиці іншої БД.  

Розглянемо докладніше кожен засіб створення 
таблиць. 

Режим таблиць. У цьому режимі дані представлені 
у вигляді таблиці. У цьому режимі можна вводити або 
редагувати дані, а також перевизначати саму таблицю. 
Кожен рядок відповідає запису, а кожен стовпець - полю. 
Останній рядок таблиці відмічений * позначає місце для 
нового запису. 
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Рис. 6.7.2 Нова таблиця в режимі створення таблиць 

Нижній рядок вікна режиму таблиць призначений 
для швидкого переміщення по записах. Елемент 

 відображає номер поточного запису. Щоб 
перейти до заданого запису, необхідно ввести потрібний 
номер запису в це поле. Елементи  та  
дозволяють пересуватися по записах, крайні - пересування 
в самий початок і в самий кінець відповідно, внутрішні - на 
один запис назад або вперед. Елемент  відповідає за 
переміщення в полі введення нового запису. 

Управління структурою і видом таблиці: 
 Щоб вставити новий запис в середині таблиці, 
необхідно клацнути на заголовку того рядка, в який ви 
хочете її ввести і вибрати Новий запис. 

 Для переміщення стовпця мишею, необхідно 
клацнути на його назві і не відпускаючи кнопку миші і 
перетягнути стовпець на нове місце. 

 Щоб змінити ім'я стовпця, для цього необхідно двічі 
натиснути на заголовок стовпця і ввести нове ім'я. 
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 Щоб змінити розмір стовпця, необхідно підвести 
покажчик миші до правої межі його заголовка і 
перетягнути межу до потрібної ширини. Розмір рядка 
змінюється для всіх рядків одночасно. 
 Щоб деякі стовпці завжди залишалися видимими при 
горизонтальній прокрутці вікна, необхідно встановити 
покажчик на заголовку стовпців, виділити їх, клацнути 
правою кнопкою миші і вибрати Закріпити стовпці. 
Закріплені стовпці переміщаються до лівого краю вікна. 
 Можна сховати/відобразити стовпці для цього 
натиснути праву клавішу миші і вибрати Приховати 
стовпці. Для відображення необхідно встановити 
покажчик миші на вільну від стовпців і рядків частину 
вікна, натиснути праву клавішу миші і вибрати 
Відобразити стовпці і у вікні, що з'явилося, галочками 
позначить які стовпці ви хочете відобразити. 

Режим конструктора. У режимі Конструктора ми 
можемо створити нову таблицю або відредагувати що існує 
(рис. 6.7.2).  

Щоб створити нове поле, необхідно провести 
наступні дії: 

1. Ввести його назву в ім'я поля. 
2. У стовпці Тип даних вибрати відповідний тип 

із списку, що розкривається. 
3. При необхідності додати опис поля в колонці 

Опис. 
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Рис. 6.7.2 Створення таблиць в режимі конструктора 

Властивість Ім'я поля (Fieldname) визначає ім'я поля 
в таблиці. Введіть ім'я, що задовольняє угодам про імена 
об'єктів Microsoft Access. Це ім'я не повинно збігатися з 
ім'ям іншого поля в цій таблиці.  

Існують наступні типи даних: 
Тип Вміст поля Розмір 

Текстовый (Значення за умовчанням). Текст або 
числа, що не вимагають проведення 
розрахунків, наприклад, номера 
телефонів 

Число 
символів, 
мінімальне, 
що не 
перевищує, з 
двох значень: 
255 або 
значення 
властивості 
Розмір поля 

Поле МЕМО Довгий текст або комбінація тексту і 
чисел 

До 65535 
символів 

Числовий Числові дані, використовувані для 1, 2, 4 або 8 
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проведення розрахунків байт 

Дата/час Дати і час, що відносяться до років з 100 
по 9999, включно 

8 байт 

Грошовий Грошові значення і числові дані, 
використовувані в математичних 
розрахунках, що проводяться з точністю 
до 15 знаків в цілій і до 4 знаків в 
дробовій частині 

8 байт 

Счетчик Унікальні послідовно зростаючі (на 1) 
або випадкові числа, що автоматично 
вводяться при додаванні кожному новому 
запису в таблицю. Значення полів типу 
счетчик оновлювати не можна 

4 байт 

Логічний Логічні значення, а також поля, які 
можуть містити одне з двох можливих 
значень (True/False, Да/Ні) 

1 бит 

Поле об'єкту 
OLE 

Об'єкт (наприклад, електронна таблиця 
Microsoft Excel, документ Microsoft Word, 
малюнок, звукозапис або інші дані в 
двійковому форматі), зв'язаний або 
упроваджений в таблицю Microsoft 
Access 

До 1 Гбайт 
(обмежується 
об'ємом 
диска) 

Гіпер-
посилання 

Рядок, що складається з букв і цифр, і що 
представляє адресу гіперпосилання 

до 2048 
символів 

Майстер 
підстановок 

Створює поле, в якому пропонується 
вибір значень із списку, або з поля із 
списком, що містить набір постійних 
значень або значень з іншої таблиці. 
Вибір цього параметра в списку в 
осередку запускає майстра підстановок, 
який визначає тип поля 

4 байт 

Область Властивість поля (див. рис. 6.7.2) містить 
список властивостей, доступних для типу даних вибраного в 
даний момент поля. Закладка Загальні в цій області містить 
наступні властивості: 

 Розмір поля - визначає максимальний розмір даних, 
які можуть зберігатися в полях з типом даних Текстовий, 
Числовий або Счетчик. 
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 Формат поля - дозволяє вказати формати 
виведення тексту, чисел, дат і значень часу на екран і на друк. 

 Маска введення - задає маску введення, що 
полегшує введення даних в полі. Наприклад, зручно створити 
наступну маску введення для поля «Телефон», що дозволяє 
вводити тільки цифри і що автоматично додає проміжні 
символи: (___) ___-____. Значення даної властивості 
визначається автоматично при використанні майстра по 
створенню масок введення. 

 Підпис - визначає текст, який виводиться в 
підписах об'єктів в різних режимах. Якщо користувач не указує 
текст підпису поля таблиці, то як текст підпису елементу 
управління і заголовка стовпця в режимі таблиці 
використовується значення властивості Ім'я поля. 
 Значення за умовчанням - дозволяє вказати значення, 
що автоматично вводиться в поле при створенні нового запису. 
Наприклад, в таблиці «Адреси» може виявитися зручним 
вказати автоматичне введення значення «Рівне» в полі «Місто». 
При заповненні таблиці користувачі зможуть залишити в цьому 
полі стандартне значення або, при необхідності, вказати інше 
місто. 
 Умова на значення - визначає вимоги до даних, що 
вводяться в запис, в полі або в елемент управління. 
Максимальна довжина значення складає 2048 символів. Для 
елементів управління може бути вказане будь-який правильний 
вираз. Вираз, вказаний як умова для поля, не повинен містити 
посилання на інші поля. 
 Повідомлення про помилку - дозволяє вказати текст 
повідомлення, що виводиться на екран, якщо введені дані 
порушують умову, визначену у властивості Умова на значення. 
Максимальна довжина значення властивості Повідомлення про 
помилку складає 255 символів. 
 Обов'язкове поле - указує, чи вимагає поле обов'язкового 
введення значення. Якщо ця властивість має значення «Так», то 
при введенні нового запису необхідно ввести значення в це поле. 
У режимі Конструктора можна виконувати наступні дії: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 Щоб перемістити поле в списку, клацніть на заголовку 
цього поля, відпустіть кнопку миші і перетягніть поле в нове 
місце. 
 Щоб вставити або видалити поля (рядки), встановіть 
покажчик на необхідному рядку, клацніть правою кнопкою 
миші, і виберіть відповідну команду контекстного меню. 
 Щоб додати поле з наданих таблиць Access, встановіть 
покажчик в тому місці списку, де ви хочете вставити нове поле, 
клацніть правою кнопкою миші і виберіть команду контекстного 
меню Побудувати. У вікні, що з'явилося, вибрати зразок 
таблиці, а потім зразок поля. 
 Для позначення поля як ключового, необхідно виділити 
потрібний рядок або групу рядків і вибрати піктограму  або 

 

 Щоб ввести конкретні значення в таблицю, необхідно 
зберегти таблицю, а потім вибрати Вигляд – Режим таблиці або 
натиснути піктограму . 

Майстер таблиць. На першому кроці необхідно вибрати 
зразок таблиці і полів. Зразки таблиць діляться на ділове 
застосування і особисте застосування. Вікно для вибору 
потрібного зразка і полів з цього зразка виглядає, як показано на 
рисунку 6.7.3. Для вибору потрібного поля використовуються 
кнопки:  - для вибору одного поля,  - для вибору всіх 
полів зразка таблиці,  - для видалення одного вибраного 
поля,  - для видалення всіх вибраних полів. На цьому ж 
кроці вибраним полям можна привласнити інші імена. Для цього 
необхідно вибрати поле і натиснути кнопку Перейменувати 
поле і ввести нове ім'я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
Рис. 6.7.3 Майстер таблиць. Вікно для вибору полів. 

Після вибору полів для своєї таблиці, переходиться 
до наступного кроку, в якому можна ввести ім'я для нової 
таблиці і вибрати чи будете ви самостійно вибирати 
ключове поле або надасте цю операцію Access (див. рис. 
6.7.4). 

 
Рис. 6.7.4 Майстер таблиць. Вікно для вибору способу 

визначення ключа. 
Якщо ви вибрали самостійне визначення ключового 

поля, то на наступному кроці, необхідно вибрати поле, яке 
буде ключовим, і які дані міститимуться в ключовому полі: 
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Рис. 6.7.5 Майстер таблиць. Вікно для вибору ключового 
поля 

На завершальному кроці ви вибираєте подальші дії, 
які ви хочете виконати після створення таблиці ( див. рис. 
6.7.6). До таких дій відносяться: зміна структури таблиці, 
тобто відкриття створеної таблиці в режимі конструктора; 
введення даних, тобто відкриття таблиці в режимі таблиці; 
введення даних за допомогою форми, тобто створення 
макету форми для створеної таблиці.  

У завершенні роботи майстра необхідно натиснути 
кнопку Готово. 

 
Рис.6.7.6. Майстер таблиць. 

Вікно для вибору подальших дій після створення таблиць 
 Визначення зв'язків між таблицями. Після 

створення різних таблиць, що містять дані, бази даних, 
що відносяться до різних аспектів, розробник повинен 
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продумати, яким чином Microsoft Access об'єднуватиме ці 
дані при їх витяганні з бази даних. Першим кроком при 
цьому є визначення зв'язків між таблицями.  

Для того, щоб визначити зв'язок між таблицями, слід 
вибрати Сервіс –  Схема даних або клацнути на панелі 
інструментів на піктограму . Якщо зв'язки ще не були 
встановлені, то з'явиться вікно в якому необхідно вибрати 
таблиці і/або запити між якими буде встановлений зв'язок 
(див. рис. 6.7.7). 

 
Рис. 6.7.7 Вікно для додавання таблиць для встановлення 

зв'язків 
Також вікно для додавання таблиць можна 

викликати з панелі інструментів натиснувши на кнопку 
Відобразити таблицю ( )або вибравши меню Зв'язки → 
Додати таблицю. 

Після додавання потрібних таблиць, Access 
автоматично виставить зв'язки, грунтуючись на однакових 
іменах полів (див. рис. 6.7.8).  
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Рис. 6.7.8 Вікно Схеми даних. 

Для ручного встановлення зв'язків необхідно за 
допомогою миші перенесіть поле, яке слід 
використовувати для установки зв'язку, із списку однієї 
таблиці до відповідного поля іншої таблиці. На екрані 
з'явиться діалогове вікно Зміна зв'язків (див. рис. 6.7.9). 

 
Рис. 6.7.9 Вікно для установки зв'язків між полями двох 

таблиць 

8.Створення запитів. 
Запити - засіб відбору і сортування даних – в Access 

є проміжною ланкою між таблицями і формами. Запити – 
це своєрідні віртуальні таблиці, які, володіючи всіма 
властивостями таблиць, насправді не є сховищем даних. 
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Запити призначені для об’ємних операцій по вибірці 
інформації, а також для додавання і видалення записів в 
існуючих таблицях і створення нових. 

Існують наступні види запитів: 
1. Запит на вибірку даних 
2. Параметризований запит 
3. Табличний запит 
4. Запити-дії 

Запит на вибірку даних - основний вид запитів. Він 
вибирає дані, відповідні вказаному критерію, з однієї або 
декількох таблиць і поміщає їх в нову таблицю. У запит 
цього вигляду можна включити різні обчислення і 
підрахунок підсумкових значень. Значення результуючої 
таблиці можна редагувати і внесені зміни запам'ятовуються 
в полях початкових таблиць. 

Параметризований запит – це запит на вибірку, 
критерій якого визначається під час запуску. Параметри 
критерію вводяться в спеціальному діалоговому вікні, що 
з'являється при запуску запиту, що параметризується. 

Підрахунок середнього арифметичного, суми або 
кількості значень, в одному полі, згрупованому по іншому, 
здійснюється за допомогою табличного запиту. 

Запити–дії призначені для одночасної зміни 
декількох записів. Вони використовуються в тих випадках, 
коли, наприклад, необхідно підняти ціни по всій таблиці 
або додати префікс до всіх номерів частин продуктів 
певної лінії. 

Запити можна створювати за допомогою двох 
режимів: 

 режим конструктора мова QBE (Query By 
Example); 

 режим SQL. 
Таблична мова запитів QBE (скорочення від Query-

by-example або Запитів за зразком), разом з мовою SQL, 
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використовується для створення різних запитів до 
реляційних БД. Мова QBE є наочнішою і простішою для 
розуміння в порівнянні з SQL, хоча і більш обмеженою в 
можливостях. 

Для створення нового запиту необхідно натиснути 
кнопку Створити. В результаті з'явиться вікно з 
інструментами для створення запитів. 

 
Рис. 6.8.1 Вікно вибору способу створення запиту 
Access надає наступні можливості для створення 

нового запиту: 
1. Конструктор - створення запиту в режимі 
конструктора. 
2. Простий запит - створення запиту на вибірку з 
певних полів. 
3. Перехресний запит - створення запиту, що 
виводить дані в компактному форматі, подібному формату 
електронної таблиці. 
4. Записи, що повторюються, - створення запитів на 
пошук записів, що повторюються, в простій таблиці або 
запиті. 
5. Записи без підлеглих - створення запитів на пошук 
записів, яким не відповідає жоден запис в підлеглій 
таблиці. 
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Створення запитів в режимі конструктора. При 
виборі режиму конструктора або при натисненні кнопки 
Конструктор з'являється вікно Додавання таблиці. У ньому 
необхідно вибрати таблицю або декілька таблиць, які 
будуть вам необхідні для побудови нового запиту. Їх 
додавання відбувається після натиснення кнопки Додати. 
Після додавання потрібних таблиць закрийте це вікно. 

Режим конструювання запитів має вид наступного 
вікна: (див. рис. 6.8.2) 

Вікно запиту розбите горизонтально посередині. У 
верхній половині відображаються списки полів всіх 
вибраних таблиць, що беруть  участь в запиті, а в нижній - 
власне специфікація запиту. Таблиці додаються в запит за 
допомогою кнопки панелі інструментів  (Додати 
таблицю) або за допомогою контекстного меню, 
викликаного для верхньої половини вікна. Запуск запиту на 
виконання здійснюється натисненням на кнопку панелі 
інструментів  (Запуск). 

 
Рис. 6.8.2 Вікно створення запитів в режимі Конструктора 

У нижній частині вікна розташована сітка побудови 
запиту. Кожен стовпець відповідає полю, дані з якого 
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включаються в запит. Сітка складається з наступних 
рядків: 
 Поле - щоб вставити поле якоїсь таблиці в запит, 
його потрібно вибрати із списку полів випадного в цьому 
рядку. Зірочка * у списку полів позначає включення всіх 
полів з відповідної таблиці. 
 Ім'я таблиці - вказується ім'я таблиці, поле якого 
ми вибрали раніше. 
 Групова операція - використовується для 
підрахунку ряду обчислень. Якщо такий рядок відсутній в 
сітці, то вона додається при натисненні кнопки панелі 
інструментів . 

 Сортування - в цьому рядку визначається по яких 
полях будуть відсортовані результати виконання запиту. 
При сортуванні по декількох полях Access сортує дані в 
порядку появи полів в сітці побудови запиту зліва направо. 
Положення стовпця поля можна змінити, виділивши його 
клацанням миші на заголовку і перетягнувши його на нове 
місце. 
 Вивід на екран - встановлюється, якщо дані з поля 
відповідного стовпця мають бути включені в результат 
запиту. 
 Умова відбору - в цьому рядку вводиться критерій 
даних. 

9.Робота з формами. Робота із звітами. 
Розробник, працюючи над створенням бази даних, 

ретельно продумує структуру всіх таблиць і запитів, які в 
неї входитимуть. Але подальшим інформаційним 
заповненням цієї бази, він вже займатися не буде. Це 
робитимуть спеціальні користувачі БД. Дуже часто вони 
можуть виявитися людьми з кваліфікацією недостатньою 
для роботи з базою даних в чистому вигляді. Ось саме для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

цих людей і для максимального спрощення їх праці - 
створюються форми. 

Сама форма є електронним бланком, в якому є ряд 
підписаних полів для введення інформації. Користувач 
заповнює ці поля інформацією, і вона автоматично 
заноситься у відповідні таблиці бази даних. 

Після натиснення на кнопку Створити, розміщену на 
закладці Форми, головного вікна бази даних з'явиться вікно 
з вибором способів створення форм. 

 
Рис. 6.9.1 Вікно створення форм 

Існують наступні способи створення форм: 
 Конструктор - самостійне створення конструктора, 
тобто ―вручну‖. 

 Майстер форм - автоматичне створення форми на 
основі вибраних полів. 
 Автоформа в стовпець - автоматичне створення форм 
з полями, розташованими в один стовпець. 
 Автоформа стрічкова - автоматичне створення 
стрічкових форм. 
 Автоформа таблична - автоматичне створення 
табличних форм. 
 Діаграма - створення форми з діаграмою. 
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 Звідна таблиця - створення форми із зведеною 
таблицею Excel. 

Майстер форм. Вікно Нова форма, окрім вибору 
режиму створення форми, просить вказати джерело даних 
для форми. Це може бути таблиця або запит. Список вже 
наявних об'єктів даних типів знаходиться в нижній частині 
вікна. Якщо зараз не вказати джерело даних і натиснути 
ОК, то майстер не почне лаятися, а просто почне свою 
роботу. На наступному етапі його роботи буде можливість 
знову вибрати джерело даних. 

Етапи роботи Майстра: 
Шаг 1. полягає у виборі полів таблиць, дані, для 

заповнення яких можна буде вводити в створюваній формі. 
Виконується це виділенням відповідного пункту в списку 
Доступні поля і натисненням на одну з двох кнопок 
переміщення (одинарний значок переносить виділене поле, 
а подвійний - відразу всі доступні поля). При цьому назва 
поля переходить в список Вибрані поля і це означає, що 
воно буде доступне для заповнення на створюваній формі. 
Якщо помилково було додано непотрібне поле, то його 
можна перемістити назад, виконавши аналогічні 
маніпуляції в списку вибраних полів і скориставшись 
кнопками із значками направленими в протилежному 
напрямі. 
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Рис. 6.9.2 Вікно першого кроку Майстра форм 
Шаг 2. дозволяє вибрати один з чотирьох 

можливих видів представлення форми: 
1. У один стовпець - розміщує поля для введення 

даних у форму, одне під іншим, утворюючи стовпець. 
Таким чином, завжди видно тільки одна поточний запис. 
Перемикання між сусідніми записами проводиться за 
допомогою кнопок переходу в нижній частині екрану. 

 
2. Стрічковий - у формі одночасно 

відображається ціла група сусідніх записів. Це більш 
необхідно для роботи із записами зв'язаними між собою. 
Наприклад, коли для введення наступного значення 
необхідно знати ряд попередніх. 
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3. Табличний - практично не відрізняється на 

вигляд від звичайної таблиці. Єдина відмінність полягає в 
тому, що для заповнення відриті тільки вибрані при 
створенні форми поля. Всі останні залишаються 
недоступними з даної форми. 
 

 
4. Вирівняний - створює форму, поля на якій 

займають практично все вільне місце і при цьому вирівняні 
по відношенню один до одного. Іноді корисна для 
створення форм, що містять велику кількість полів, які 
необхідно умістити на екрані, без виконання скролінгу 
(прокрутки). 

 
Шаг 3. На цьому кроці буде запропоновано вибрати 

стиль оформлення форми. Це фоновий малюнок або набір 
певних квітів елементів. При виборі будь-якого з можливих 
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варіантів у вікні попереднього перегляду відразу буде 
створений приклад для наочного відображення стилю. 

Шаг 4. Це останній крок, на якому майстер запитає 
ім'я форми, під яким вона буде збережена в базі, і 
запропонує два варіанти подальших дій 

 Відкриття форми - призведе до запуску форми, 
після чого з її допомогою можна почати процес 
додавання нових записів в базу і редагування 
тих, що вже є. 

 Зміна макету - відкриє створену форму в режимі 
конструктора. Що дасть можливість змінити і 
відредагувати структуру всіх полів форми. 

 Режим Конструктора. Структура форми в режимі 
конструктора розділена на три окремі розділи: 
заголовок форми, область даних і примітка форми. 

 
Рис. 6.9.3 Структура форми в режимі Конструктора 

Заголовок форми - може містити елементи, необхідні 
для зовнішнього оформлення або просто для прикраси 
форми. Вони будуть присутні на формі завжди, незалежно 
від того, створюється новий запис або редагується та, що 
вже існує. Це може бути напис, малюнок, логотип фірми 
або інший графічний елемент.  
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Область даних - це основний розділ будь-якої 
форми. Без нього немає форми, оскільки вона містить 
елементи управління. Тут здійснюються всі динамічні 
процеси, що відбуваються при роботі форми. У нашому 
випадку там будуть тільки два типи елементів управління - 
зв'язане поле і приєднаний напис.  

У зв'язане поле здійснюється введення даних, які 
синхронно поступають в однойменне поле відповідної 
таблиці, на основі якої створена форма. Поле форми і поле 
таблиці зв'язані між собою. 

Приєднаний надпис це статичний елемент, що 
містить текстове пояснення. Вона переміщається по полю 
форми тільки разом зі своїм елементом управління 
(приєднана до нього). 

Примітка форми - схоже по своєму призначенню на 
заголовок, але знаходиться в нижній частині форми. Дуже 
часто містить інструкцію по заповненню форми або 
пам'ятку з вказівкою необхідній довідковій інформації. 

Фоновий малюнок, що знаходиться під елементами 
управління і розграфлений сіткою, показує реальні розміри 
робочої області форми. Ті, в яких вона виводиться на 
екран. При наведенні на межі областей, покажчик міняє 
свою форму, і будь-яка з меж у цей момент може бути 
переміщена методом перетягання. Розташування елементів 
теж можна змінити, провівши клацання в полі елементу і 
не відпускаючи кнопку миші перетягнувши його на нове 
місце. Приєднаний напис при цьому теж автоматично 
переміщатиметься. 

Також за допомогою контекстного меню, 
викликаного до області форми, можуть бути додані верхній 
і нижній колонтитули. 

Існують наступні елементи управління: 
1.  – вибір об'єктів. 
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2.  – майстер, засіб для створення питань, 
який на основі відповідей будує відповідний об'єкт. 

3.  – надпис, призначений для виведення 
описового тексту. 

4.  – поле, використовується для 
відображення, введення, зміни даних в джерелі записів 
форми, для виведення результатів обчислень, а також для 
прийому даних, що вводяться користувачем. 

5.  – група перемикачів, використовується 
для розміщення набору прапорців, перемикачів або 
вимикачів, що представляє набір альтернативних значень. 

6.  – вимикач, використовується як окремий 
елемент управління, що приймає дії користувача в 
спеціальному діалоговому вікні. 

7.  – перемикач, використовується як окремий 
елемент управління, що приймає дії користувача в 
спеціальному діалоговому вікні. 

8.  – прапорець, використовується як окремий 
елемент управління, що приймає дії користувача в 
спеціальному діалоговому вікні. 

9.  – поле із списком, складовий елемент 
управління, об'єднуючий поле і список, що розкривається. 
У таке поле можна ввести значення або вибрати його із 
списку. 

10.  – список, створює список, що допускає 
прокрутку. Вибране в списку значення можна ввести в 
новий запис або використовувати для зміни в існуючому 
записі. 

11.  – кнопка, використовується для виконання 
дій. 
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12.  – малюнок, використовується для 
відображення незмінного малюнка. 

13.  – вільна рамка об'єкту, використовується 
для відображення вільного об'єкту OLE. 

14.  – приєднана рамка об'єкту, 
використовується для відображення об'єктів OLE, таких як 
набір малюнків. При переході на новий запис вводяться 
нові об'єкти. 

15.  – розриви сторінки, використовується для 
початку нового екрану у формі. 

16.  – набір вкладок, використовується для 
створення форми з декількома вкладками. 

17.  – підлегла форма, використовується для 
виводу у формі даних з декількох таблиць. 

18.  – лінія, використовується для відділення 
даних. 

19.  – прямокутник, використовується для 
просторового угрупування споріднених даних. 

20.  – додаткові елементи. 
Заповнення Форми в режимі конструктора. 

Додавання напису в заголовку форми розглянемо на 
конкретному прикладі. Допустимо, нам необхідно 
створити форму для заповнення таблиця Клієнти (Код 
клієнта, Назва компанії, Місто, Номер телефона).  

У заголовок форми додамо напис «Додавання нового 
клієнта».  

Для цього необхідно: 
1. Збільшити область заголовка. Для цього 

перетягніть донизу межу розділу заголовка і області даних. 
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Виділіть достатньо місця для створення необхідного 
напису. 

2. Знайдіть на панелі елементів об'єкт Надпис, 
призначений для створення текстових написів  (якщо 
панель елементів відсутня, то її можна включити через 
Вигляд - Панель елементів, головного меню програми ). 

3. Клацання на елементі Надпис, змінює 
покажчик на заголовну букву А і маленький плюс, за 
допомогою якого можна вказати місце на формі, де 
розташовуватиметься створюваний напис. При наборі 
тексту немає необхідності хвилюватися про його 
форматування, первинне місце також не має особливого 
значення. Все це можна змінити після завершення введення 
і натиснення клавіші Enter. 

4. Для форматування об'єкту його необхідно 
виділити. У такому режимі об'єкт можна перетягнути на 
інше місце, змінити розміри, змінити формат тексту і т.п. 

В результаті цих дій отримаємо заголовок 
створюваної форми. 

 
Рис. 6.9.3. Додавання заголовка у форму. 

Додаткові елементи форми, такі як заголовок, не 
пов'язані ні з одним з полів. Тому такий елемент ще 
прийнято називати вільним полем.  
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Текст, вказаний в ньому при створенні, залишається 
незмінним незалежно від того, який запис з БД ми 
проглядаємо, редагуємо або додаємо за допомогою форми 
в даний момент часу. Це статичний текст. 

Форма насамперед призначена для роботи із полями 
таблиці. Тому на кожній формі обов'язково присутні 
елементи управління, які називаються зв'язаними полями. 
Це інтерфейс між користувачем і формою, і далі між 
формою і таблицею. Такий зв'язок дуже важливий і має 
бути строго зафіксований. 

Наступний крок - це додавання полів введення або 
зв'язаних полів в область даних. Для цього необхідно: 

1. При натисненні на  (Поле), покажчик міняє 
свій вигляд на зображення поля введення і редагування з 
маленьким плюсом, за допомогою якого можна виділити 
місце для майбутнього елемента на формі. В результаті в 
області даних форми з'явиться вільний зв'язаний елемент. 
Слово Вільний означає, що зв'язок для даного елементу 
поки не визначений. 

2. Разом з появою вільного зв'язаного елементу 
автоматично з'являється додатковий елемент управління, 
що називається приєднаний надпис. Він переміщається 
формою разом зі своїм зв'язаним полем і тим самим 
утворює з ним єдине ціле. Поле 0 - це його назва з 
порядковим номером, що служить для іменування 
елементів на формі. 

Розміри кожного з елементів можна змінити, 
розтягуючи поля за маркери розміру. При необхідності 
"відірвати" поле від прикріпленого напису, скористайтеся 
спеціальним маркером, розташованим в лівому верхньому 
кутку кожного з елементів. При наведенні на нього 
покажчик міняється на зображення долоні з вказівним 
пальцем. У цей момент зв'язане поле можна відокремити 
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від приєднаного напису (або навпаки напис від поля) і 
переміщати за формою самостійного. 

Для точнішого позиціонування елементів на формі (з 
точністю до одного пікселя), служать курсорні клавіші 
клавіатури, використовувані спільно з CTRL і SHIFT. При 
утриманні клавіші SHIFT відбувається зміна розмірів 
виділеного елементу, а при натиснутому CTRL - 
змінюється положення елементу на формі. 

 
Рис. 6.9.4 Додавання вільно зв'язаного елементу і напису. 

Для зміни тексту прикріпленого надпису необхідно 
перемістити покажчик в його центральну область (при 
цьому він міняється на текстовий курсор) і провести 
клацання. Поле стане доступним для редагування. Змініть 
присвоєний за замовчуванням надпис на необхідний і 
натисніть Enter. По правій кнопці миші буде доступне 
додаткове контекстне меню, що дозволяє вибрати тип 
оформлення і кольору елементів. 

3. Тепер необхідно вказати для зв'язаного поля, з 
якою таблицею воно працюватиме. Для цього виділяємо 
його і натискаємо праву кнопку миші. Тепер нас цікавить 
пункт Властивості і закладка Дані. На ній можна 
набудувати зв'язок з таблицею. Якщо при створенні форми 
було вказано джерело, то поля відповідної таблиці будуть 
доступні для вибору в графі Дані. 
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Рис. 6.9.5 Вибір поля таблиці для зв'язаного поля. 

Поле Доступ у властивостях поля, показує, чи буде 
воно активне на формі чи ні. Неактивне поле виводиться у 
втопленому і затіненому вигляді. Властивість Блокування 
приводить до заборони або дозволу редагування інформації 
в полі. За умовчанням редагування і доступ до даних 
дозволений. Зміните ці властивості на свій розсуд. 

4. Якщо при створенні форми джерело не було 
вказане, то необхідно буде використовувати Будівника 
виразів, що відкривається за допомогою кнопки із 
зображенням трикрапки в пункті Властивості, закладка 
Дані і властивості Дані. У додатковому вікні необхідно 
вручну вказати шлях до необхідної таблиці і вибрати поле, 
що цікавить Вас. 

 
Рис. 6.9.6 Вікно Побудовника виразів. 
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 Створення звітів в Access. Звіти багато в чому 
схожі на форми і теж дозволяють отримати результати 
роботи запитів в наочній формі, але тільки не на, екрані, а у 
вигляді роздруку на принтері. Таким чином, в результаті 
роботи звіту створюється паперовий документ. 

За відсутності принтера звіти створювати все-таки 
можна. Досить виконати програмну установку за 
допомогою команди операційної системи: Пуск - 
Налаштування - Принтери - Установка принтера, після 
чого зареєструвати драйвер принтера, або узявши його з 
гнучкого диска, або вибравши один з драйверів, що 
додаються до самої операційної системи. 

Велика частина того, що було сказане про форми, 
відноситься і до звітів. Так звіти можна створити 
декількома способами 

 
Рис.6.9.6 Способи створення звітів 

Режими створення звітів: 
 Конструктор. 
 Майстер звітів 

 Автозвіт: у стовпець 

 Автозвіт: стрічковий 

 Майстер діаграм 

 Поштові наклейки - створення звіту, що 
відформатував для друку поштових наклейок. 
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 Кроки створення звіту в режимі Майстра звітів.  
Шаг 1. Виберіть для створення режим Майстер звітів і 

таблицю для якої будуватиметься звіт. 
Шаг 2. Вибираються поля заданої таблиці, які будуть 

поміщені в звіт. 
Шаг 3. Вказуються поля за якими буде проводиться 

угрупування 
Шаг 4. Вибір сортування полів 
Шаг 5. Вибирається вид макету для звіту. 
Шаг 6. Вибирається стиль відображення звіту 
Шаг 7. Вказується ім'я звіту і подальші дії з ним. 

Після проходження всіх кроків Майстра буде 
створений паперовий макет звіту, готовий до друку. Якщо 
необхідно відкоректувати його, то вікно з макетом 
закривається і потім звіт відкривається в режимі 
Конструктора. 

Створення звітів в режимі Конструктора. Як і 
форми, звіти складаються з розділів, а розділи можуть 
містити елементи управління. Але, на відміну від форм, 
розділів в звітах стільки ж, а елементів управління, менше. 

Структура звіту складається з п'яти розділів: 
заголовка звіту, верхнього колонтитулу, області даних, 
нижнього колонтитулу і примітки звіту. Розділ заголовка 
служить для друку загального заголовка звіту. Розділ 
верхнього колонтитулу можна використовувати для друку 
підзаголовків, якщо звіт має складну структуру і займає 
багато сторінок. Тут можна також поміщати і колонцифри 
(номери сторінок), якщо це не зроблено в нижньому 
колонтитулі.  

В області даних розміщують елементи управління, 
пов'язані з вмістом полів таблиць бази. У ці елементи 
управління видаються дані з таблиць для друку на 
принтері. Порядок розміщення і вирівнювання елементів 
управління той же, що і при створенні структури форм. 
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Розділ нижнього колонтитулу використовують для 
тих же цілей, що і розділ верхнього колонтитулу. 

Розділ примітки використовують для розміщення 
додаткової інформації. 

Звіт по таблиці Клієнти в режимі Конструктора 
виглядатиме таким чином: 

 
Рис. 6.9.6 Звіт в режимі Конструктора 

У нижній (верхній) колонтитул можна додати 
наступні вирази: 

 Виведення номера сторінки – ="Страница" & 
Page 

 Число сторінок – =Pages 

 Сторінка N з M – = " Страница " & Page & " 
из  " & Pages 

 Поточна дата – = Date() 

 Поточна дата і час – = Now() 

 Поточний користувач – = CurrentUser() 
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Тема 7. 
Редактор презентацій Power Point 

 

План 

1.Поняття презентації. 
2.Методи створення презентацій. 
3.Налаштування презентації. 
  

1.Поняття презентації. 
Презентація — це набір слайдів, де є текст, графічні 

об'єкти, рисунки, кнопки тощо. Презентація може містити 
звук, відео та анімацію – три основні компоненти 
мультимедіа. Її демонструють на екрані монітора 
комп'ютера чи на великому екрані у залі за допомогою 
проекційної панелі і проектора. 

Створюють презентації для того, щоб ілюструвати 
доповіді, рекламні повідомлення, демонструвати проекти 
тощо. 

Для створення і демонстрації презентацій 
призначена програма PowerPoint,яка дає змогу, зокрема, 
використати в презентації мультимедійні ефекти. 

2.Методи створення презентацій. 
Презентацію можна створити трьома способами: 
1) вручну як нову презентацію (Пустую 

презентацию): Файл → Створити  → Загальні → 
вибрати Нова презентація → ОК; 

2) за допомогою зразків (Шаблоны) типових 
презентацій, вибираючи  потрібну тему з колекції 
програми: Файл→Створити→ Презентації → вибрати 
назву презентації → ОК; 

3) за допомогою Майстра 
автозмісту: Файл→Створити → вибрати 
закладку Загальні → Майстер автозмісту 
→ ОК → Далі → вибрати  
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зразок презентації з меню, наприклад, Загальні→  
вибрати Доповіді→Далі → вибрати Презентація на екрані 
→ Далі →  Увести заголовок презентації і своє 
прізвище → Далі → ГОТОВО. 

 Після того як майстер закінчить роботу, структуру 
презентації можна редагувати, застосовувати 
форматування та анімаційні ефекти. Можна переглянути 
демонстрацію і зберегти файл з розширенням ppt. 

Майстер автозмісту – це найлегший спосіб 
створення нової презентації, він запитує у користувача 
інформацію, після чого створюється набір слайдів по 
вказаній темі. 

Шаблон оформлення дає свободу вибору і 
дозволяє застосовувати розроблені структури, кольорові 
палітри, фони для слайдів по стандартній презентації. 

«Пустая презентация» – відкриває порожній лист 
для створення слайда. Цей варіант дає повну свободу 
вибору. 

Під час першого запуску програми отримаємо вікно, 
де описані дії можна виконати простіше. 

3.Налаштування презентації. 
Є багато зразків оформлення слайдів (шаблонів), що 

даються на закладці Презентації (Шаблони – в Office-
2000) команди Створити тощо. На закладці Презентації є 
зразки готових презентацій на теми: особиста сторінка, 
інформація відділу кадрів, стандартна доповідь, 
оголошення, реклама, опис проекту, погані новини, 
структура компанії, майстер автозмісту тощо. 

Нескладну презентацію зручно готувати в режимі 
слайда чи структури слайда.  

Потрібний режим задають натисканням на одну з 
кнопок, які є в лівому нижньому куті екрана. Режимів 
(кнопок) є п'ять, а саме: 1) слайдів 
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звичайний);2) структури; 3) впорядкування; 4) приміток; 5
) показу (перегляду, демонстрації). 

Режими перегляду: 
 Обычный – установить по умолчанию; це 

комбінація режиму слайдів і режиму структури;  
 Режим структуры – відображає заголовки і 

текст слайдів; 
 Режим слайдов – дозволяє працювати з 

окремими слайдами; 
 Режим сортировщика – відображає на екрані 

ряд мініатюрних зображень слайдів. Цей режим корисно 
використовувати для перегляду презентації в цілому і 
перестановки слайдів. 

 Режим показа слайдов –  використовується для 
перегляду роботи і попереднього виконання готово 
презентації.   

У режимі слайдів, який використовують 
найчастіше, можна редагувати слайд  традиційними 
засобами: вводити (вилучати, змінювати) текст, вставляти 
(переміщати, збільшувати, зменшувати) об'єкти, надавати 
їм певні властивості. У режимі створення слайдів перейти 
від слайда до слайда можна за допомогою вертикального 
бігунця у смузі прокручування. 

Ознайомимося зі структурою слайда. Слайд може 
містити заголовок і основний текст у вигляді маркірованих 
списків, де висвітлюються пункти чи план доповіді, 
запитання,  основні ідеї, назви й адреси фірм тощо. У 
слайді можуть бути різні об'єкти рисунки,  діаграми, 
фотографії з файлів, таблиці зExcel, ефекти зі словами 
з WordArt, заготовка таблиці Word (усе це вставляють 
командою Вставити), а також елементи мультимедіа: 
анімаційні (рухомі) ефекти, відеокліпи, звук з файлу чи 
дикторський текст. Звук, зокрема, вставляють 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

командами Вставити→ КІНО (звук) → Звук з файлу  
чи Записати звук. 

Оскільки одним з основних елементів слайда 
є маркірований список, то особливу увагу треба звернути 
на кнопки ПІДВИЩИТИ ти ПОНИЗИТИ рівень елемента 
списку, які забезпечують відступи. Рівнів (відступів) може 
бути до п'яти. Відступи поліпшують сприйняття тексту. 

Редагування. Принципи введення та редагування 
тексту такі ж як і у Word. 

Форматування. Вибір шрифту , розмір символів, 
накреслення, вміння користуватися нумерацією 
у PowerPoint такі ж як і у Word. 

Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах 
застосовують анімаційні ефекти до заголовка, тексту чи 
інших об'єктів на слайді за допомогою відповідних кнопок 
на панелі інструментів Ефекти анімації. Найцікавішими є 
ефекти в'їзду, польоту, випалювання, вкидування. Щоб 
задати ефект, вибирають об'єкт на слайді і натискають на 
потрібну кнопку на панелі. Командою Показ  слайдів → 
Налаштовування анімації можна міняти порядок 
активізації анімаційних об'єктів на слайді, застосовувати  
звукові ефекти під час анімації, задавати ефекти після 
анімації тощо. 

 Ефекти для заголовків і текстів зручно назначати 
в режимі впорядкування слайдів. 

 Для цього на панелі Ефектів анімації спочатку 
потрібно натиснути на 
кнопки Анімація заголовка чи Анімація тексту, а 
пізніше — на кнопку конкретного ефекту. У цьому ж 
режимі можна міняти послідовність слайдів методом їх 
перетягування. 

Важливим елементом слайда є його фон. Фон можна 
вибрати серед заготовок дизайнів (шаблонів) або створити 
самостійно командою Формат →Фон. Режим структури 
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слайда зручний для роботи з текстами, внесення  змін, 
оскільки на одному екрані є змісти усіх слайдів без 
оздоблювальних ефектів. 

У режимі сторінок приміток у слайд вставляють 
службову інформацію (коментарі, пояснення), яка під час 
демонстрації не показується. 

Способи демонстрації слайдів. Перед 
демонстрацією треба за допомогою  

контекстного меню слайда чи командою Показ 
слайдів → Перехід слайдів задати ефекти демонстрації 
окремого слайда чи усіх слайдів: 

 ефект появи слайда: без ефекта; жалюзі 
горизонтальні або вертикальні, напливання наліво або 
направо тощо, прорізування, розчинення, відкривання 
направо чи наліво, поява зверху або збоку тощо; 

 спосіб просування (подання) слайдів на екрані: 
клацання миші  чи автоматично через декілька заданих 
секунд; 

 звуковий супровід: аплодисменти, барабан, 
овації, вибух, постріл, автоперегони, скрегіт тормозів, звук 
з файлу тощо. 

Демонстрацію виконують командою Вигляд → 
Показ слайдів шляхом переходу в режим перегляду 
слайдів. Стежте, щоб перед переглядом активним був 
перший слайд. 

У режимі демонстрації слайди з'являються 
внаслідок клацання кнопкою миші або автоматично. 
Керувати процесом демонстрації можна також за 
допомогою меню стандартної кнопки керування, яка є у 
лівому нижньому кутку слайда. Користувач має змогу за 
допомогою меню Показ слайдів створитисвої кнопки 
керування, якщо його не задовольняють можливості 
стандартної, а також відрегулювати час демонстрації 
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кожного слайду. Презентація займає багато місця на диску. 
Тому за допомогою команди Файл→Спакувати 

запускають Майстра, який спакує презезентацію для 
економного зберігання і копіювання на дискети. 
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