
3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 1 

 

Тема № 2. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD: ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ. 

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ  

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ 

до фаху». 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: полягає у у формуванні в студентів системи знань зі 

створення та форматування текстових документів. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Як елементи має головне вікно Word? 

2. Що таке рядок стану і для чого він існує? 

3. Якими способами можна відкрити існуючий документ? 

4. Якими способами можна створити новий документ? 

5. Як зберегти документ? 

6. Для чого використовується команда Сохранить как...? 

7. Які дії передбачає робота з текстовим документом? 

8. Які існують правила набору тексту? 

9. Як повинні ставитися розділові знаки? 

10. Як переходити на новий абзац? 

11. Як виділити кілька рядків тексту? 

12. Як зняти виділення? 

13. Як стерти виділений текст? 

14. Як відновити помилково стертий текст? 

15. Як скопіювати виділений текст? 

16. Якими способами можна рухатись по тексту? 

17. Якими способами можна виділяти фрагменти тексту? 

18. Як здійснюється копіювання тексту? 

19. Які існують рівні форматування документа? 

20. Як змінювати масштаб перегляду документа? 

21. Які існують режими роботи з документами? 

22. Що таке попередній перегляд документа? 

23. Як здійснюється друк документа? 

24. Що дає використання груп кожної вкладки? 

25. Які кнопки знаходяться на Панелі швидкого доступу? 

26. Що таке Кнопка «Office» і для чого вона використовується? 

27. У чому полягає форматування символів? 

28. Які параметри має шрифт? 

29. Як збільшити розміри шрифту? 

30. Як встановити розмір шрифту відмінний від запропонованого? 

31. Як збільшити або зменшити інтервал між символами? 

32. Як вставити спеціальні символи? 

33. Що таке абзац тексту? 

34. Що відноситься до форматування абзацу? 

35. Як виділити абзац для форматування? 

36. Які параметри форматування абзацу можна задати? 

37. Що таке буквиця і як вона створюється? 

38. Як розбити текст на колонки? 

39. Що таке табуляція і як її використовувати? 

40. Який список називають маркованим? 

41. Який список називають нумерованим? 

42. Як змінити маркер списку на інший? 

43. Як працювати з багаторівневим списком? 

44. Що дає використання стилів? 



45. Як встановити стиль? 

46. Як подивитися опис стилю? 

47. Як встановити єдиний стиль для кількох абзаців? 

48. Як змінити стиль? 

49. Де зберігаються встановлені стилі документа? 

50. Як скопіювати формат? 

51. Що відносять до форматування сторінок? 

52. Яку орієнтацію може мати аркуш паперу? 

53. Як змінити розмір і орієнтацію аркуша паперу? 

54. Що відносять до форматування документа? 

55. Що таке колонтитул і як він встановлюється? 

 

Завдання: 

1. Запустіть програму Word. Ознайомтесь з головним вікном програми та його елементами. 

2. Створіть довільним способом новий документ. 

3. Враховуючи правила набору тексту, відтворіть наступний текст: 

Фінанси – це застосування різноманітних економічних прийомів для досягнення максимального 

достатку фірми або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу. А точніше, досягнення найвищої 

вартості капіталу фірми означає одержання максимальних прибутків за мінімального ризику. Насправді 

ж ніхто не знає точно, коли досягається найвища вартість, хоч це і є головна мета кожної фірми. Один із 

шляхів визначення вартості фірми полягає у визначенні ціни пакету її звичайних акцій. Коли зростає ціна 

акцій фірми, вважається, що збагачуються акціонери. 

Фінанси виявили багато делікатних підходів і озброїли фінансових менеджерів прийомами для 

вирішення складних проблем бізнесу. До 1970 року ставка робилася на вивчення шляхів ефективного 

управління робочим капіталом, на поліпшення методики ведення фінансового обліку, на тлумачення 

балансу та звіту про результати діяльності. За останні п’ятнадцять років фінанси розширили свої межі, 

наголос тепер робиться на пошукові шляхів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів 

та на інвестування коштів в активи чи в проекти, що приносять високі доходи за найменшого ризику. 

Увагу було звернено на вивчення альтернативних можливостей та на аналіз впливу кожної з них на оцінку 

загальної вартості капіталу фірми. Більше уваги приділялось визначенню ефективних співвідношень між 

фінансуванням бізнесу за допомогою позик і продажем цінних паперів, а також проведення оптимальної 

дивідендної політики. Очевидною стала потреба довгострокового планування, використання нових 

фінансових важелів, розуміння механізму міжнародних фінансів. 

Знати фінанси тепер повинні не лише фінансисти, ревізори та плановики. У будь-якій фірмі 

бухгалтери, статисти, працівники відділів збуту значно краще вестимуть справи, якщо вони знаються на 

фінансах. У схваленні остаточних планів, розроблених фінансовими службами, повинні брати участь різні 

відділи фірми. 

Визначальним елементом фінансового менеджменту є фінансове планування. Воно потребує 

щоденних рішень, щоб забезпечувати платоспроможність фірми. Це вимагає пильної уваги до всіх змін у 

бізнесі. Аналіз циклу ділової активності допомагає фінансовому менеджеру заощаджувати кошти, 

запобігати затоварюванню, підтримувати виробничі потужності на належному рівні. Звісно, вчасна 

ділова активність дає змогу краще керувати виробництвом та оперувати запасами, щоб встигати за 

змінами в бізнесі. 

4. Спробуйте здійснити переміщення по тексту за допомогою мишки чи клавіш управління курсором. 

Навчіться переходити на слово вперед/назад, на початок та кінець абзацу, на початок та кінець рядка чи 

документа. 

5. Навчіться виділяти елементи тексту: 

– виділіть довільним способом перше речення останнього абзацу. Зніміть виділення; 

– виділіть цілий рядок першого абзацу за допомогою області виділення тексту. Зніміть 

виділення; 

– виділіть цілий другий абзац за допомогою області виділення тексту. Зніміть виділення. 

6. Збережіть створений Вами документ під назвою Фінанси. 

7. В документі Фінанси скопіюйте в кінець перший і останній абзаци. Збережіть документ під новою 

назвою Фінанси_1. 

8. Встановіть масштаб відображення документа на екрані рівний 75 %. Поекспериментуйте з іншими 

масштабами. 

9. Ознайомтесь з режимами перегляду документа (з вкладки Вид та кнопок зміни виду документа). 

Верніться до режиму розмітка сторінки. 



10. Ввійдіть в режим попереднього перегляду документа. Спробуйте відобразити текст під розміри 

однієї сторінки за допомогою кнопки  в режимі попереднього перегляду. Верніться до звичайного 

режиму. 

11. Навчіться форматувати символи. Поданий нижче текст скопіюйте у новий файл та знищіть усі 

формати (Виділіть весь текст – Група Стили – Кнопка Запускач діалогових вікон – Команда Очистить все). 

Відтворіть поданий нижче зразок та збережіть його під назвою Форматування_символів.  

До форматування символів належать: встановлення форми написання символів, тобто вибір 

гарнітури (типу) шрифту; вибір розміру символів (кегля), який вимірюється в пунктах (1
pt
 = 

1
/72 дюйма = 

0,353 мм); встановлення стилю шрифту, серед яких розрізняють: нормальний (наприклад, «Інформатика»), 

курсив або нахилений («Інформатика»), жирний («Інформатика») та жирний курсив («Інформатика»). 

встановлення підкреслення («Інформатика»); вибір кольору шрифту; встановлення відстані між символами 

в рядку (наприклад, «І н ф о р м а т и к а » ); встановлення інших ефектів форматування: перекреслення 

(«Інформатика», «Інформатика»), піднесення у верхній індекс («
Інформатика

»), опускання у нижній 

індекс(«Інформатика»), додавання тіні («ІІннффооррммааттииккаа») чи контуру (« »). Також можна 

вставляти набір спеціальних символів, як от: , , , , , . 

12. Відкрийте документ Фінанси. Використовуючи кнопки з групи Абзац вкладки Главная, 

відформатуйте перший абзац наступним чином: вирівнювання – по центру, міжрядковий інтервал – 

одиничний, відступ зліва і справа – відсутні, інтервали зверху і знизу – відсутні, відступу першого рядка 

немає. Відформатуйте другий абзац наступним чином: вирівнювання – по ширині, міжрядковий інтервал – 

1,5, відступ зліва і справа – 1 см, інтервали зверху і знизу – 6 пт, відступ першого рядка – 1,5 см. 

Відформатуйте третій абзац наступним чином: вирівнювання – по ширині, інтервал – множник 1,3, 

відступів зліва і справа немає, інтервали зверху і знизу – 6 пт, виступ першого рядка – 1,5 см.  

13. Задайте для четверного абзацу вирівнювання по центру, голубий фон та візьміть його в рамку. 

Збережіть зміни. 

14. Відкрийте документ Фінанси_1. Задайте наступні параметри сторінки: папір формату А4; орієнтація 

сторінки – альбомна; поля – зверху, знизу і справа по 1,5 см, зліва – 2 см. Відформатуйте документ 

наступним чином: виберіть шрифт Times New Roman, 14 пт, начерк звичайний, інтервал – одинарний, 

вирівнювання – по ширині, відступ першого рядка – 1,25. Збережіть зміни. 

15. У файлі Фінанси_1 оформіть два перші абзаци буквицею. У першому абзаці зробіть першу букву на 

3 рядки в тексті, а в другому абзаці – на 2 рядки на полі. 

16. Розбийте 3-й та 4-й абзаци документа Фінанси_1 на три колонки та збережіть зміни. 

17. Доберіть у файлі Фінанси_1 наступний текст, використовуючи маркований список:  

Терміни для заучування: 

 Фінанси 

 Фінансовий аналіз 

 Інвестиції 

 Акції 

 Мікрофактори 

 Фінансовий менеджмент 

 Ризик 

 Прибуток 

Збережіть зміни. Закрийте документ. 

18. Створіть документ Форматування, що міститиме наступний багаторівневий список: 

Розрізняють чотири рівні форматування:  

1. Форматування символів. 

1.1. Визначення основних параметрів шрифту: 

1.1.1. Встановлення гарнітури; 

1.1.2. Вибір кегля; 

1.1.3. Встановлення стилю шрифту та інше. 

1.2. Визначення параметрів інтервалу шрифту: 

1.2.1. Встановлення відстані між символами в рядку; 

1.2.2. Піднесення у верхній індекс,  

1.2.3. Опускання у нижній індекс. 

2. Форматування абзаців. 

2.1. Встановлення міжрядкової відстані; 

2.2. Вирівнювання тексту в абзаці; 

2.3. Встановлення абзацних відступів, а саме: 



2.3.1. Відступів від абзацу зверху та знизу, зліва та справа; 

2.3.2. Відступу першого рядка абзацу;  

2.3.3. Встановлення позицій табуляції. 

2.4. Встановлення фону абзаців та рамок. 

3. Форматування сторінок документа. 

3.1. Вибір формату аркуша паперу; 

3.2. Встановлення полів у документі; 

3.3. Вирівнювання тексту в межах аркуша та інше. 

4. Форматування документа в цілому. 

4.1. Встановлення верхнього та нижнього колонтитулів;  

4.2. Встановлення та форматування нумерації сторінок; 

4.3. Встановлення зносок та інших елементів документа. 

2. Виберіть такий масштаб, щоб бачити цілу сторінку. 

19. В документі Форматування встановіть колонтитули і заповніть відповідною інформацією: у 

верхньому колонтитулі – Лабораторна робота №2; у нижньому – прізвище, ім’я та номер групи. 

Перегляньте всі кнопки з групи Колонтитулы. Після цього клацніть на кнопці Закрыть. Збережіть зміни. 

Закрийте документ. 

20. Створіть новий документ Бланк особи, який призначений для роздруку стандартної форми, що може 

використовуватися для збору інформації про людей. Для належного оформлення використайте табуляцію. 

Спочатку наберіть наступний текст, вставляючи пусті місця за допомогою кнопки Tab: 

Особисті дані 

Прізвище (клавіша Tab) Ім’я (клавіша Tab) 

Адреса (клавіша Tab) Телефон (клавіша Tab) 

Місто (клавіша Tab) Область (клавіша Tab) Індекс (клавіша Tab) 

Перший рядок вирівняйте по центру. 

Встановивши курсор в другому рядку набраного тексту викличте вікно табуляції, використовуючи 

кнопку  з групи Абзац вкладки Главная і у діалоговому вікні Абзац активізуйте кнопку Табуляция. 

Створіть дві нові позиції табуляції на відстані 7,5 см та 16 см з заповнювачем у вигляді лінії. Натисніть ОК 

та подивіться на результат. 

Встановіть курсор на третій рядок та задайте дві позиції табуляції – 11 см та 16 см з заповнювачем у 

вигляді лінії. Подивіться на результат. 

Для четвертого рядка задайте три позиції табуляції з тим же заповнювачем на відстані 5,5 см, 11 см 

та 16 см. 

Виділіть весь набраний текст та візьміть його в рамку за допомогою команди Границы з групи 

Абзац вкладки Главная. 

Переконайтесь, що Ви отримали наступний результат: 

Особисті дані 

Прізвище ______________________________ Ім’я _______________________________________  

Адреса __________________________________________________ Телефон _________________  

Місто _____________________ Область ____________________ Індекс ___________________  

 Збережіть зміни. Закрийте документ. 

21. Створіть новий документ та збережіть його з назвою Фінанси_2. Скопіюйте всю інформацію з 

документа Фінанси. Створіть стиль Style_my з наступними параметрами: шрифт – Arial, розмір 16, начерк – 

звичайний, відступи зліва та справа – по 1 см, а першого рядка – 1,5 см, вирівнювання – по ширині, 

міжрядковий інтервал – півтора. 

22. Станьте курсором на будь-якому абзаці тексту документа Фінанси_2 та відформатуйте цей абзац за 

допомогою стилю Style_my. Збережіть зміни. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді розв’язаних, за допомогою 

програми пакету MS Office, задач, обговорення виконаних завдань. 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

Основна та допоміжна література:  

1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: 

Каравела, 2003. 

2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 

с. 

3. ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

4. ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010.  – СПб.: Питер, 2010. – 252 с. 



5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 

7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та 

програмування: середовище VBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 

8. ДонцовД.Word 2007. Легкий старт.  – СПб.: Питер, 2007. 

9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний 

посібник). – К: Генеза, 2009. – 331 с. 

10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. 

посібник. – К.:КНЕУ, 2002. 

11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с. 

12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с. 

13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для 

індивід. Роботи – К.: КНЕУ, 2006. 

14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – 

К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – К.: BHV, 2009. – 288 с. 

16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003. 

17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – 

Суми: Університ. книга, 2003. 

18. МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 

19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004. 

20. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: 

Эксмо, 2008. – 592 с. 

21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007. 

22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

23. Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы 

пакета. – СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с. 

24. ФизерсМайкл К. Word 2007.  – СПб.: Питер, 2008. 

25. Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

Фітосоціоцентр, 2002. 

26. Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – Харьков, 2000. 

27. Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2002. 

28. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

29. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. – Київ, 1999. 

30. Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. – К.: Центр навч. літ. 

31. Малышев С.А. Самоучитель VBA. – СПб., 2001. 

32. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999. 

33. СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – Диалектика, Вильямс, 2010. 

34. ХоникаттДжерри. Использование Internet. – Киев, 1997. 

35. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. 

 

Інтернет ресурси:  

 Лабораторний практикум Word. 

 Лабораторний практикум PowerPoint. 

 Лабораторний практикум Excel. 

 Лабораторний практикум Access. 

 Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org. 

 Типи локальних комп’ютерних мереж, топологія мереж, мережеві протоколи – 

http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource. 

 Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php. 

 Пошуковий сервер www.google.com.ua. 

 Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – http://www.twirpx.com/file/86994/. 

 Microsoft Office Word 2007 StepbyStep – 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html. 

 А. Гладкий, А. Чиртик Excel. Трюки и эффекты – 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm. 

 http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help. 

 http://www.iworker.ru/lesson/248882. 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909
http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html
http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm
http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help
http://www.iworker.ru/lesson/248882
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Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення задач, 

розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття. 

 

1. Закріпіть навики роботи з символами – внесіть зміни у перший абзац документа Фінанси_2 таким 

чином, щоб його вигляд був аналогічний до поданого нижче: 

  Ф і н а н с и  – це застосування різноманітних 
економічних

 прийомів для досягнення максимального 

достатку фірми або загальної вартості капіталу, вкладеного у справу. А точніше, досягнення найвищої вартості 

капіталу фірми  одержання максимальних прибутків за мінімального ризику. 

. Один із шляхів визначення 

вартості фірми полягає у визначенні ціни пакету її звичайних акцій. Коли зростає ціна акцій фірми, 

вважається, що збагачуються акціонери.  

2. Оформіть буквицею другий абзац. Збережіть зміни. 

3. Розбийте третій абзац файлу Фінанси_2 на 2 колонки, а четвертий – на 3. Збережіть зміни.  

4. Додайте у файлі Фінанси_2 колонтитули, вказавши у верхньому назву файлу, а у нижньому – 

інформацію про себе. Збережіть зміни. Закрийте файл. 

5. Створіть за допомогою табуляції наступну анкету: 

АНКЕТА 

Прізвище _________________ Ім’я ___________________ По батькові ____________________________  

Дата ___________ Місяць ________________ Рік народження ___________________________________  

Паспорт: серія _________ номер ___________ виданий _______________________________________  

Місце праці _________________________________________ Посада _____________________________  

Підпис _________________________________________________________________________________  

 Збережіть файл з назвою Анкета. 

6. Закріпіть навики роботи зі списками. Відтворіть поданий нижче зразок: 

Найвищі по статусу гральні карти наступні: 

 Червовий туз; 

 Червовий король; 

 Червова дама; 

 Червовий валет; 

 Хрестовий туз; 

 Хрестовий король; 

 Хрестова дама; 

 Хрестовий валет; 

 Піковий туз; 

 Піковий король; 

 Пікова дама; 

 Піковий валет; 

 Бубновий туз; 

 Бубновий король; 

 Бубнова дама; 

 Бубновий валет. 

Збережіть документ з назвою Карти. Закрийте документ. 

7. Створіть новий документ Рахунки з наступним багаторівневим списком: 

Серед рахунків бухгалтерського обліку можна виділити: 

1. Необоротні активи 

10. Основні засоби 

101. Земельні ділянки 

102. Капітальні витрати на поліпшення земель 

103. Будинки та споруди 

104. Машини та обладнання 

11. Інші необоротні матеріальні активи 
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111. Бібліотечні фонди 

1111. Бібліотечні фонди (по кожному об’єкту) 

1112. Бібліотечні фонди (кількісно) 

112. Малоцінні необоротні матеріальні активи 

113. Тимчасові споруди 

12. Нематеріальні активи 

121. Права користування природними ресурсами 

122. Права користування майном 

13. Знос (амортизація) необоротних активів 

14. Довгострокові фінансові інвестиції 

2. Запаси 

20. Виробничі запаси 

201. Сировина і матеріали 

202. і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач   
                      (підпис)              (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 


