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В С Т У П 

 

Дисципліна “ Інформатика і комп’ютерна техніка” є однією 

з основних дисциплін, необхідних для формування навичок 

застосування комп’ютера майбутніми фахівцями у своїй 

професійній діяльності.  

У методичних вказівках основна увага приділяється 

формуванню в студентів вміння користуватись операційною 

системою, сервісними програмами та додатками, програмним 

забезпеченням загального призначення. 

Під час виконання лабораторних робіт студент має 

оволодіти навичками роботи з наступними програмними 

продуктами:  

− ОС Windows; 

− антивірусні програмами; 

− програми-архіваторами 

− текстовий редактор Microsoft Word; 

− графічний редактор Paint; 

− пакет презентаційної графіки РowerPoint. 
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Лабораторна робота № 1 

Тема: Операційна система, основні принципи роботи з 

ОС Windows 

 
Теоретичні відомості: 

 
Операційна система – це програма, яка здійснює 

початкове завантаження комп’ютера, керує його ресурсами 

(оперативною пам’яттю, місцем на дисках та ін.), запускає інші 

програми на виконання та організовує діалог користувача з 

комп’ютером. 

Відразу після включення комп’ютера відбувається 

завантаження операційної системи (в подальшому ОС), основні 

складові якої вказані на Рис.1. 
 

 

  
Рис.1. Структурна схема операційної системи комп’ютера. 

 

Командна мова – це набір команд, які вводяться 

користувачем з клавіатури або мишкою і відразу виконуються. 

Драйвери зовнішніх пристроїв – це спеціальні програми для 

обслуговування зовнішніх пристроїв. Драйвери основних 

зовнішніх пристроїв містяться в постійній пам’яті комп’ютера, а 

інших – на системному диску. 

Вся інформація зберігається в пам’яті комп’ютера у вигляді 

файлів. 

ОС ПЕОМ 

Командна мова     Файлова система Драйвери зовнішніх 

пристроїв 
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Файл – поіменована область на диску, яка є текстом програми 

або організованою сукупністю цифрових, алфавітно-цифрових та 

інших даних. 

Ім’я файлу складається з двох частин – власне ім’я та 

розширення (до 3-ох символів), що відділяються один від одного 

крапкою. 

Наприклад: ndd.hlp,  text04.doс, aidstest.exe. 

Розширення вказує на тип інформації що міститься у файлі: 

.txt, .doc – текстові файли; 

.bmp, .gif, .jpg – графічні файли; 

.exe, .com – виконувані файли; 

.pas, .bas, .cpp – файли програм, написані мовами 

програмування Pascal, Basic, C++. 

.bak – резервні копії програм, документів, папок; 

.hlp – файли інтерактивної підказки; 

.arj, .zip, .rar – архівні файли. 

Каталог (директорія, папка) – це місце на диску, що містить 

файли і інші каталоги. 

Якщо каталог В знаходиться в каталозі А, то каталог В 

називається підкаталогом каталога А, а каталог А надкаталогом 

каталога В. 

Головний каталог диска, що містить всі інші каталоги й 

файли, називається кореневим. 

Розглянемо для прикладу можливе дерево каталогів диска D: 

(Рис. 2). 
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Рис.2. Дерево каталогів диска D: 

 

Файлова система – це файли, каталоги та програми для роботи з 

ними. 

Шлях до файлу – це послідовність каталогів, починаючи з 

кореневого, до каталогу, в якому знаходиться даний файл, 

розділених символами „\”. Шлях до файлу + ім’я файлу 

утворюють повне ім’я файлу. 

Наприклад: D:\config.sys 

D:\Dosapp\Kat2\myfile.txt 

 

Для позначення групи файлів з певними властивостями 

використовують символи „*” і „?”. Символ „ * ” заміняє будь-яке 

число довільних символів в імені чи розширенні файлу. Символ 

„? ”  – один довільний символ в імені чи розширенні файлу. 

Наприклад: *.txt – всі текстові файли. 

K?.exe – всі з розширенням .ехе, назви яких 

починаються з літери k і містять не більше 2-ох символів в імені. 

Такий запис імен файлів називають маскою. 

Кореневий 

каталог 

диска d: 

DOSAPP 

INSTALL 

STUDENT

S 

config.sys 

command.com 

autoexec.bat 

KAT1 

KAT2 
myfile.txt 
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Завдання до лабораторної роботи № 1: 
1. Використовуючи вікно Мій комп’ютер виконати наступні 

операції: 

- перейти на диск D:\ (або інший диск, призначений для 

виконання лабораторних робіт студентами у комп’ютерному 

класі) ; 

- створити на диску D:\ папку з назвою GKZ_1 

- в папці GKZ_1 створити папку LAB_ROB; 

2. Створити текстовий файл з назвою  Myfile.txt, використовуючи 

програму Блокнот. У файл записати прізвище, ім’я, по батькові, 

назву навчально-наукового інституту, назву спеціальності, номер 

групи, короткий текст автобіографії. Зберегти файл в папці 

LAB_ROB. 

3. Створити графічний файл з назвою  Pic.bmp, використовуючи 

програму Paint. Зберегти файл в папці LAB_ROB. 

4. У файловій системі комп’ютера знайти та скопіювати в папку 

LAB_ROB три текстові документи (розширення .doc), визначити 

сумарний об’єм скопійованих файлів. 

5. Використовуючи програму Проводник виконати наступні 

завдання: 

− знайти у файловій системі комп’ютера та скопіювати в папку 

LAB_ROB кілька файлів з розширенням .xls,  визначити 

сумарний об’єм скопійованих файлів; 

− вивести інформацію у вигляді списку та впорядкувати за 

іменем файлу; 

− перейменувати файл Myfile.txt, назвати його Перший.txt; 

− для файла Перший.txt встановити властивість Тільки для 

читання, перевірити дію властивості, спробувавши ввести 

зміни у файл; 

− змінити вигляд значків на Крупні в правій частині вікна 

Проводник; 
− створити папку з назвою Графічне та перемістити в неї файл 

Pic.bmp. 

6. В папці LAB_ROB створити три папки(Текст, Таблиці, Архів), 

в першу помістити всі текстові документи, в 2-гу – таблиці 

створені в Excel, в третій – створити окремо архів з текстових 

документів, окремо – з таблиць. 
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7. Визначити об’єм стискання інформації в архівах (зберегти дані 

в текстовий файл).  

8. Відсортувати інформацію в папці Текст за датою створення, в 

папці Таблиці – за розміром. 

9. Здійснити пошук файлів, назва яких містить 3 літери і будь-яке 

розширення. Скопіювати 3 найдених файли в папку LAB_ROB. 

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема: Робота з програмою Total(Windows ) Commander. 

Створення архівів. 

 
Теоретичні відомості: 

 
Програма Total(Windows) Commander використовується для 

роботи з файлами та папками. Найбільш поширені програми-

оболонки операційних систем (Norton Commander, VC, Far 

Manager, Disk Navigator, Windows Commander) мають наступні 

спільні риси :  

− графічний/псевдографічний інтерфейс; 

− наявність лівої та правої панелей, на яких висвітлюється 

вміст дисків і папок; 

− керування здійснюється за допомогою комбінацій клавіш. 

 

Призначення деяких функціональних клавіш та комбінацій 

клавіш: 

[F1] – виклик вікна допомоги; 

[F3] – перегляд вмісту файлу; 

[F4] – редагування файлу; 

[F5] – копіювання файлів та папок (інший спосіб – 

перетягування за допомогою мишки між панелями); 

[F6] – перейменування та(або) переміщення файлів та папок; 

[F7] – створення каталогу; 

[F8] або [Del] – вилучення; 
 [Alt–F10] – виведення дерева папок диска; 
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[Alt–F7] – пошук файлів та папок;  

[Alt–F5] – створення архіву; 

[Alt–F9] –  розпакування архіву або деяких файлів з архіву; 

Сірий [+] (на цифровій клавіатурі) - виділення групи файлів за 

маскою; 

Сірий [-] (на цифровій клавіатурі)– зняти виділення групи 

файлів за маскою; 

[Alt-F5] і [Alt-F9] – архівація (упакування) та вилучення 

файлів з архіву; 

[Ctrl-L] – виведення інформації про ємність диска, об’єм 

вільної пам’яті тощо; 

[Shift-F4] – створення текстового файлу (за допомогою 

Блокнота). 

 

Архів – це файл, який містить у стиснутому вигляді декілька 

файлів користувача, які тимчасово не використовуються. Таке 

стисле збереження створює додаткові зручності у 

транспортуванні інформації з диска на диск або по мережі.  

Найбільш відомі програми-архіватори - arch.exe, pkzip.exe, rar.exe, 

lharc.exe. Під ОС Windows створено ряд програм-оболонок, які 

використовуються для створення архівів: WinRar, WinZip 

створюють архівні файли з розширеннями .arj, .rar, .zip, .lzh та ін. 

В стислому вигляді файли не придатні для роботи, для 

повернення в робочий стан необхідна розпакувати їх. Отже, будь–

яка програма для створення архівів дозволяє: 

− копіювати або переміщувати файли в архів –  архівація; 

− переглядати вміст архіву; 

− доповнювати чи оновлювати архів, вилучати файли з архіву; 

− вилучати файли з архіву – розархівація; 

− створювати багатотомні архіви та архіви, що самі 

розпаковуються. 

Багатотомні архіви – це архіви, що розбиваються на 

декілька частин зазначеного розміру (такі частини можна 

помістити на окремі диски). 
 

Завдання до лабораторної роботи № 2: 
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Завдання 1: 

1. На лівій панелі програми-оболонки Total(Windows) 

Commander вивести інформацію кореневої папки диска 

D:\ . 

2. Визначити призначення інструментів     та      . 

3. Визначити розмір диска D:\ , скільки файлів та папок в  

його кореневому каталозі, мітку диска, скільки 

залишилось вільного місця на диску. 

4. На лівій панелі програми-оболонки Total(Windows) 

Commander встановити коротку форму перегляду 

інформації, на правій – повну. 

5. Переглянути дерево каталогів диска D:\ . 

6. Перейти в папку Windows диска D:\, знайти в ній файли з 

розширенням .bmp.  

7. Виділити всі знайдені файли та визначити їх сумарний 

розмір. Зберегти інформацію в текстовому документі. 

8. Зняти відмітку з усіх файлів. 

9. Виділити 1-й, 3-й, 5-й, 7-й файли, визначити їх сумарний 

розмір. 

10. Відсортувати файли за розширенням. Виділити 4-5 таких 

файлів, розмір яких на перевищує 100 Кбайт. 

11. Скопіювати виділені файли у свою папку 

DOC(попередньо створивши її). 

12. В папці GKZ_1 створити папку ROBOTA перемістити 

туди всі файли зі своєї папки DOC. 

13.  Знищити папку DOC. 

14.  Переглянути інформацію про систему 

 

 

Завдання 2: 

1. Створити в папці GKZ_1 папку ARXIV. 

2. Зайти на диску С:\ кілька файлів з розширення .bmp  або 

.doc. 

3. Скопіювати знайдені файли в папку ARXIV. 

\ .. 
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4. Створити в своїй папці архів з назвою ARCH1, 

використовуючи програмою Windows Commander 

(помістити в нього всі файли з папки ARXIV). 

5. Видалити всі файли з папки ARXIV. 

6. Розпакувати ARCH1 в ARXIV. 

7. Знищити з ARCH1 один файл. 

8. Додати в архів  ARCH1 знищений файл з папки ARXIV. 

9. Створити архів, що само розпаковується з назвою ARCH2, 

помістити в нього всі файли з папки ARXIV 

10. Знищити архів ARCH1 і всі файли з папки ARXIV. 

Запустити на виконання файл ARCH2.EXE. 

11.  Знищити файл ARCH2.EXE і виконати завдання 4-9 з 

допомогою програми Winrar. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема: Текстовий редактор Microsoft Word.  

Робота з фрагментами тексту. Форматування 

тексту. 

Теоретичні відомості: 
 

Редактори текстів документів орієнтовані на роботу із 

текстовими файлами значного обсягу і дозволяють виконувати 

наступні операції: 

− робота з різними  шрифтами; 

− вибір різних розмірів та кольорів для символів і фону; 

− вибір довільних міжрядкових інтегралів, абзацних відступів, 

полів; 

− набір тексту в декілька колонок, розміщення в тексті 

картинок, таблиць, формул, діаграм та обтікання їх текстом; 

− можливість роботи із структурованими документами; 

− перевірка орфографії, граматики, правопису тощо. 

Видавничі системи використовуються для верстки готових 

текстових документів (Page Maker, Corel Ventura). Дозволяють 

компонувати текст з багатьох колонок, ілюстрацій, таблиць, 
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заголовків, посилань, характерних для поліграфії книг, газет, 

журналів. 

 

Підготовка документів у редакторі Microsoft Word. 

Основні переваги текстового редактора Word: 

− можливість роботи з різними типами текстових файлів; 

− розширена панель інструментів для швидкого виконання 

команд; 

− зручна робота з таблицями, колонками, формулами, 

картинками; 

− перевірка орфографії, граматики, стилю викладу; 

− можливість створення великих структурованих документів і та 

ін. 

Вікно редактора Word складається з таких елементів: рядок 

заголовку;  рядок меню; панель інструментів; горизонтальну та 

вертикальну координатні лінійки та робоче поле(область для 

ведення та редагування текстів). 

Робота з текстовим редактором починається з введення 

тексту. На новий рядок Word переводить курсор автоматично, 

лише в кінці абзацу натискають [Еnter].  

Крім того наступні комбінації клавіш виконують операції: 

[Shift + Enter] – обрив рядка всередині абзацу; 

[Ctrl + Enter] – примусовий розрив сторінки; 

[Shift + Ctrl + пробіл] – нерозривний пропуск. 

Відсутні на клавіатурі символи можна вставити за допомогою 

меню Вставка, Символ. Одну літеру зліва і справа вилучають 

клавіші [Bs], [Del] відповідно. А комбінації [Ctrl+Bs],[Ctrl+Del] – 

вилучають по одному слову. 

Для відміни чи повторення операцій служать кнопки-списки 

. Кнопка  відповідає за виведення на екран всіх 

недрукованих символів (пробілів, табуляцій та ін.). 

Робота з фрагментами тексту. Щоб виконати операцію над 

фрагментом тексту, його необхідно виділити з допомогою мишки 

або клавішею [Shift] в комбінації з клавішами-стрілками. Інші 

способи виділення: подвійне клацання лівою кнопкою миші на 
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слові виділяє слово, тричі - абзац, один раз зліва від рядка – 

рядок, [Ctrl+A] – виділення всього тексту. 

Операції, що можна виконувати над виділеними фрагментами 

тексту: 

 Правка, Вырезать або [Ctrl+X] – вирізка фрагменту 

шляхом його переміщення в буфер; 

 Правка, Копировать або [Ctrl+C] – копіювання фрагменту 

в буфер; 

 Правка, Вставить або [Ctrl+V] – вставка фрагменту в інше 

місце документу. 

Робота зі шрифтами. Шрифт тексту можна змінити перед 

набором тексту або для виділеного фрагменту з допомогою 

панелі інструментів або меню Формат, Шрифт. 

         У вікні Шрифт або на панелі інструментів можна встановити 

гарнітуру , розмір  та нарис шрифту 

 (напівжирний, курсив, підкреслений), колір  символів 

та фону . 

Форматування тексту. Існує чотири види вирівнювання 

тесту:  

 - по лівому краю; 

 - по центру; 

 - по правому краю; 

 - по ширині. 

Коли текст вирівняно за обома краями, бажано підключити 

перенесення слів за допомогою меню Сервис, Язык, Расстановка 

переносів. 

Форматування абзацу здійснюють за допомогою меню 

Формат, Абзац. На вкладці Отступы и интервалы можна задати: 

відступи (в см) для даного абзацу, а також інтервали перед 

абзацом, після абзацу та міжрядковий інтервал (одиничний, 

полуторний, подвійний). Вкладка Положение на странице 

дозволяє: заборонити висячі рядки, заборонити розбиття абзацу, 

не відривати абзац від наступного і т.д. 
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Кнопки  слугують для створення в тексті нумерованого 

та маркованого списків. Всі налаштування здійснюються через 

меню Шрифт, Список. Кнопка список  слугує для 

оформлення виділеного фрагменту рамками. Вид і колір рамок 

можна змінити за допомогою меню Границы и заливка. Номери 

сторінок в тексті можна додати в текст командою Вставка, 

Номера страниц.  

Друк документу. Перед друком документу бажано 

проглянути його в режимі попереднього перегляду через меню 

Файл, Предварительный просмотр або кнопки . Ця операція 

дозволяє визначити як текст буде виведено на аркуш паперу. 

Кнопка  дозволяє відправити документ на друк. Але краще 

виконати команду Файл, Печать, де можна вказати наступні 

параметри друку: 

− тип принтера та якість друку; 

− кількість друкованих копій; 

− номери чи діапазони номерів сторінок для друку та ін. 

Збереження та завантаження текстів. Готовий текстовий 

документ, як правило зберігають на диску. Якщо текст не 

зберігався жодного разу, потрібно виконати команду: Файл, 

Сохранить как... і вказують ім’я, тип файлу (по замовчуванню -  

документ Word) та папку, в якій буде зберігатися документ. Через 

меню Сервис, Параметры, Сохранение можна вказати наступні 

параметри збереження: 

− чи буде створюватись резервна копія файлу; 

− чи дозволене автоматичне збереження і як часто його 

проводити, через скільки хвилин 1 хв., 2 хв. і т. д.; 

Для збереження змін у файлі, створеному раніше, виконують 

команду Файл, Сохранить або [Ctrl+S]. Крім того, Файл-Создать 

або [Ctrl+N] – початок роботи над новим текстом, Файл, 

Открыть або [Ctrl+O] - завантаження файлу з диска. 

 
Завдання до лабораторної роботи №3: 

1. Завантажте текстовий редактор Microsoft Word. 
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2. Введіть текст за зразком 1, використовуючи шрифт Times 
New Roman, розміром 12 кегель. Кожен рядок форматуйте 

згідно введеного тексту. 

3. Виконайте форматування абзаців тексту, як вказано у 

результатах виконання лабораторної роботи № 3. 

Використовуйте готовий текст, копіюючи його в потрібне 

місце і форматуючи відповідним чином. 
4. Збережіть документ в робочий папці групи. 

5. Створіть новий текстовий документ та введіть з клавіатури 

текст за зразком №2 (шрифт Times New Roman, розміром 

14 кегель). 

6. Зробіть копію всього тексту в тому ж документі. 

7. Розбийте  копію на 2 колонки з роздільником. 

8. Змініть написання першої букви кожного абзацу за зразком 

результату. 

9. Виконайте обрамлення та заливку фрагментів тексту. 

10. Пронумеруйте сторінки. 

11. Збережіть документ в робочій папці групи. 

 

Зразок №1 

 
Лабораторна робота №3 

Курс 1; група № (вказати свою групу); Прізвище, ім’я, по-

батькові. 

Назва навчально-наукового інституту. 

Встановлення жирного написання. 

Встановлення написання курсивом. 

Встановлення підкреслення символів. 

Встановлення жирного і підкреслення символів. 

Встановлення  курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення жирного курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення написання жирним курсивом. 

 
Зразок № 2 
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Комп’ютерні віруси та антивірусні програми. 
Комп’ютерний вірус – це невелика програма, що написана 

мовою Асемблер, яка  приєднує себе до інших програм і робить 

неможливим їх нормальне функціонування. 

Розрізняють віруси: 
− файлові  - передаються через заражені файли. Файлові 

віруси, в свою чергу, поділяють на: резидентні – заносять свою 

копію в оперативну пам’ять і заражають всі програми протягом 

сеансу роботи та макровіруси – віруси, написані на мові 

макрокоманд, заражають, в основному, документи Word  і Excel; 

− завантажувальні - передаються через завантажувальні 

сектори дисків; 

− мережеві - передаються через комп’ютерні мережі. 

Ознаки прояву вірусів: сповільнена робота ЕОМ, програми не 

працюють або працюють неправильно. Якщо нічого не робити, то 

комп’ютер може повністю втратити свою працездатність. Для 

профілактики боротьби із вірусами користувачам необхідно мати 

на диску спеціальні антивірусні програми та робити архівні копії 

найбільш важливих програм і файлів. 

Всі антивірусні програми поділяють на три групи: 

− програми–сканери – виявляють та “лікують” інфіковані 

файли, шляхом вилучення тіла вірусу з них (Doctor Web, AVP, 

Norton AntiVirus та ін.); 

− програми–ревізори – фіксують найрізноманітніші 

параметри системи, програмних і системних файлів. Якщо ревізор 

помітить якісь підозрілі зміни (наприклад, збільшення розміру 

файлу), то він сам намагатиметься відновити вихідний стан, тим 

самим знешкоджуючи вірус (Adinf); 

− програми–фільтри – перехоплюють звернення вірусів до 

операційної системи і інформують про це користувача (Spider). 
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Результат виконання роботи : 
 
Лабораторна робота №3. 
Курс 1; група № ГЗ-12; Зачишигрива Остап Гнатович. 

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою. 

 
Вирівнювання вліво: 

Встановлення жирного написання. 
Встановлення написання курсивом. 

Встановлення підкреслення символів. 

Встановлення жирного і підкреслення символів. 
Встановлення  курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення жирного курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення написання жирним курсивом. 

 
Центрування: 

Встановлення жирного написання. 
Встановлення написання курсивом. 

Встановлення підкреслення символів. 

Встановлення жирного і підкреслення символів. 
Встановлення  курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення жирного курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення написання жирним курсивом. 

 
Вирівнювання вправо: 

Встановлення жирного написання. 
Встановлення написання курсивом. 

Встановлення підкреслення символів. 

Встановлення жирного і підкреслення символів. 
Встановлення  курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення жирного курсиву і підкреслення символів. 

Встановлення написання жирним курсивом 

 

Нумерований список: 

1. Встановлення жирного написання. 
2. Встановлення написання курсивом. 

3. Встановлення підкреслення символів. 
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4. Встановлення жирного і підкреслення символів. 
5. Встановлення  курсиву і підкреслення символів. 

6. Встановлення жирного курсиву і підкреслення 

символів. 

7. Встановлення написання жирним курсивом 
 

Маркірований список: 

• Встановлення жирного написання. 
• Встановлення написання курсивом. 

• Встановлення підкреслення символів. 

• Встановлення жирного і підкреслення символів. 
• Встановлення  курсиву і підкреслення символів. 

• Встановлення жирного курсиву і підкреслення 

символів. 

• Встановлення написання жирним курсивом 
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Комп’ютерні віруси та антивірусні програми 
К

омп’ютерний вірус – це 

невелика програма, що на-

писана мовою Асемблер, 

яка  приєднує себе до інших 

програм і робить немож-

ливим їх нормальне 

функціонування. 
РРРозрізняють віруси: 
− файлові – пере-

даються через заражені 

файли. Файлові віруси, в 

свою чергу, поділяють на: 

резидентні – заносять свою 

копію в оперативну пам’ять 

і заражають всі програми 

протягом сеансу роботи та 

макровіруси – віруси, 

написані на мові 

макрокоманд, заражають, в 

основному, документи Word  

і Exсel; 

− завантажувальні – 
передаються через заванта- 

жувальні сектори дисків; 

− мережеві – 
передаються через комп’ю-

терні мережі. 

 
знаки прояву 

вірусів: 

сповільнена робота ЕОМ, 

програми не працюють або 

працюють неправильно. 

Якщо нічого не робити, то 

комп’ютер може повністю 

втратити свою 

працездатність. Для 

профілактики боротьби із 

вірусами користувачам 

необхідно мати спеціальні 

антивірусні програми та 

робити архівні копії найбільш 

важливих програм і файлів. 

Всі антивірусні програми 

поділяють на три групи: 

 

1. програми–сканери – 

виявляють та “лікують” 

інфіковані файли, шляхом 

вилучення тіла вірусу з них 

(Doctor Web, AVP, Norton 

AntiVirus та ін.); 

 

2. програми–ревізори – 
фіксують найрізноманітніші 

параметри системи, 

програмних і системних 

файлів. Якщо ревізор 

помітить якісь підозрілі 

зміни (наприклад, 

збільшення розміру файлу), 

то він сам намагатиметься 

відновити вихідний стан, 

тим самим знешкоджуючи 

вірус (Adinf); 

3. програми–фільтри– 

перехоплюють звернення 

вірусів до операційної 

системи і інформують про 

це користувача (Spider). 

О  
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Лабораторна робота № 4 

Тема: Робота зі стилями та шаблонами 

В тексті, що запропонований викладачем : 

− встановити абзацні відступи 5мм; 

− поля: праве – 20мм,  ліве, нижнє та верхнє 15 мм,; 

− шрифт -   Times New Roman, розмір -14 ; 

− сформувати виступаючі заголовки. 

1. Додати в текст  верхній колонтитул, записати в нього 

прізвище, ініціали, номер групи. Зберегти текст з назвою 

Зразок1 
2. Встановити різні колонтитули для парних та непарних 

сторінок, та особливий колонтитул для 1-ї сторінки. 

Пронумерувати сторінки. Зберегти текст з назвою 

Зразок2. 
3. Додати в текст документу Зразок2 виступаючі заголовки 

та автоматично сформувати зміст. 

4. З допомогою Майстра резюме створити  Резюме з 

інформацією про себе. 

5. Створити Вишуканий лист та Службову записку, 

використовуючи стандартні шаблони. 

6. Створити власний стиль для форматування. Зберегти з 

назвою Style. 
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Лабораторна робота №5 

Тема: Microsoft Word. Текстові фрейми. Створення 

водяних знаків. Використання різних типів об’єктів WordArt 

 

1. Створити в текстовому документі запрошення, наприклад, на  

ювілей НУВГП. 

2. Створити графічний спецефект для заголовка документу. 

3. Дослідити меню WordArt. Оформити текст, користуючись 

можливостями WordArt. 

4. Вставити в документ картинку, зберегти документ. 

5. Створити новий документ. Вставити в нього картинку і 

ввести текс. Встановити режими обтікання для картинки. 

6. Вставити в документ об’єкт, що називається Надпись, 

встановити для рамки Надписи білий колір. 

7. Вставити в Надпись таблицю, що ілюструє діяльність фірми. 

Наприклад, прас-лист або відомість продаж 

8. Задати режим обтікання для об’єкта Надпись праворуч, 

ліворуч, тощо. 

9. Переглянути чи поміщається текст на одну сторінку, 

сторінку оформити в художню рамку. Зберегти створений 

документ 

10. Користуючись панеллю Рисование, намалювати блок-схему 

зображену на Рис. 3 
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Рис. 3. Блок-схема обчислювального процесу. 
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