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3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 3 

 

Тема № 3. РОБОТА З ЦІЛИМ ДОКУМЕНТОМ  

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 формуванні в студентів системи знань у процесі 

роботи з великим документом та шаблонами, а також при створенні динамічних документів. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке засоби переходу до об’єктів? 

2. Для чого використовується кнопка вибору об’єкта переходу? 

3. Для чого використовуються кнопки переходу? 

4. До яких об’єктів можна переходити за допомогою кнопок переходу? 

5. Як знайте певний текст в документі? 

6. Як знайти певним чином форматований текст в документі? 

7. Як знайти спеціальні символи в документі? 

8. Як знайти та виділити у всьому документі певний текст? 

9. Як врахувати реєстр при пошуку тексту в документі? 

10. Як знайти ціле слово в документі? 

11. Для чого використовуються знаки підстановки? 

12. Як при пошуку замінити довільну кількість символів? 

13. Як врахувати при пошуку наявність одного з перелічених символів? 

14. Як передбачити при пошуку відсутність одного з перелічених символів? 

15. Як вказати при пошуку потрібне закінчення тексту? 

16. Як вказати при пошуку потрібний початок тексту? 

17. Як вказати при пошуку потребу певної кількості повторень попереднього символу? 

18. Як врахувати при пошуку потребу появи хоча б раз певного символу? 

19. Як знаходити при пошуку символи, які є знаками підстановки? 

20. Як створити зміст документа? 

21. Як створювати в документі розділи? 

22. Як вказати потребу різних колонтитулів для різних розділів документа? 

 

1. Ознайомтесь з засобами переходу до об’єктів в нижній частині вертикальної смуги прокрутки. 

Спробуйте перейти на наступні, а потім на попередні сторінки за допомогою кнопок переходу. 

За допомогою кнопки вибору об’єкта виберіть варіант таблиць. Спробуйте пройтись усіма наявними 

в документі таблицями за допомогою кнопок переходу. 

Спробуйте пройтись усіма наявними малюнками, які є в документі, використовуючи засоби переходу 

по об’єктах. 

2. Відшукайте у документі усі слова «зростання». Для цього викличте вікно пошуку, введіть потрібне 

слово та натисніть кнопку Найти далее. Перейдіть до наступного слова, знов до наступного, знову до 

наступного за допомогою кнопки Найти далее. Тепер закрийте вікно пошуку та скористайтесь кнопками 

переходу для знаходження наступних слів. 

3. Спробуйте знайти в документі слово «Зростання», яке починається власне з великої букви. 

4. Спробуйте знайти слово «країн». Врахуйте той момент, що можуть бути і слова «країна», «країни», 

«країні», які Вам знаходити не потрібно. 

5. Спробуйте знайти усі слова, які виділені жирним шрифтом. 

6. Спробуйте знайти слова «країна», «країні», «країну», «країни», «країн», «країнах» чи «країною». 

7. Спробуйте знайти слова «країна», «країні», «країну», «країни», але не «країн» та не «країною». 

8. Спробуйте знайти слова, що починаються на З, К, П  

9. Спробуйте знайти слова, що не починаються на З, К, П. 

10. Спробуйте знайти слова, які закінчуються на «ння». 



11. Спробуйте знайти слова, що починаються на букви від А до К. 

12. Спробуйте знайти слова, що не починаються на букви від А до К. 

13. Вставте в документ нумерацію сторінок, починаючи з 1, але не ставлячи номер на першій сторінці. 

14. Створіть три власні стилі: 

1) стиль Розділ, у якому текст відображається великими жирними буквами у шрифті Arial 16 

розміру з відступами перед та після абзацу по 6 пт та вирівнюванням по центру; 

2)  стиль Пункт, у якому текст відображається жирним шрифтом Arial 14-го розміру з 

відступами перед та після абзацу по 6 пт та вирівнюванням по центру; 

3) стиль Підпункт, у якому текст відображається жирним шрифтомі Arial 14-го розміру з 

відступом після абзацу рівним 6 пт та вирівнюванням по центру. 

15. Внесіть зміни у документ Word_реферат наступним чином. До всіх заголовків розділів застосуйте 

стиль Розділ. До всіх заголовків пунктів (починаються з двох цифр) застосуйте стиль Пункт. До всіх 

заголовків підпунктів (починаються з трьох цифр) застосуйте стиль Підпункт. 

16. Перейдіть в кінець документа. Почніть нову сторінку (Разрыв з групи Параметры страницы 

вкладки Разметка страницы). Напишіть зверху «ЗМІСТ» та відцентруйте його. Перейдіть на наступний 

рядок.  

Викличте вікно створення змісту (Оглавление з групи Оглавление вкладки Ссылка команда 

Оглавление з нижньої частини вікна) Оглавления. На закладці Оглавления відображається як 

формується зміст за замовчуванням. Word пропонує взяти для змісту ті ділянки тексту, які оформлені 

стилями Заголовок 1, Заголовок 2 та Заголовок 3. В нашому випадку слід вибрати інші стилі для створення 

змісту, а саме Розділ, Пункт та Підпункт. Для цього слід натиснути кнопку Параметры, витерти цифри 1, 

2 та 3, які стоять біля стилів Заголовок 1, Заголовок 2 та Заголовок 3 та проставити відповідно цифру 1 

навпроти стилю Розділ, цифру 2 навпроти стилю Пункт та цифру 3 навпроти стилю Підпункт. Тепер 

можна закінчити формування змісту натисканням кнопки ОК. 

17. Подивіться як виглядає сформований зміст. Підведіть мишку до будь-якого пункту, і при 

натиснутій клавіші Ctrl клацніть по ньому клавішею мишки. Переконайтесь, що курсор перескочив у те 

місце документа, де починається вибраний пункт змісту. 

18. Перейменуйте перший розділ таким чином: «Структура виробництва та економічне зростання». 

Верніться до змісту. Виділіть його. Викличте контекстне меню та виберіть команду Обновить 

поле. У діалоговому вікні, яке з’явиться вкажіть потребу оновлення всього в цілому. Переконайтесь, що 

зміни урахувались. Збережіть зміни. Закрийте документ. 

19. Скопіюйте за вказівкою викладача до себе в папку файли Word1, Word2, Word3, Word4, Word5, 

Word6. 

20. Відкрийте файл Word1. Виберіть масштаб таким чином, щоб бачити цілу сторінку. Подивіться які 

параметри сторінки задані для цього файлу. 

21. Відкрийте файл Word2. Виберіть масштаб таким чином, щоб бачити цілу сторінку. Подивіться які 

параметри сторінки задані для цього файлу. 

22. Відкрийте файл Word3. Виберіть масштаб таким чином, щоб бачити цілу сторінку. Подивіться які 

параметри сторінки задані для цього файлу. 

23. Відкрийте файл Word4. Виберіть масштаб таким чином, щоб бачити цілу сторінку. Подивіться які 

параметри сторінки задані для цього файлу. 

24. Відкрийте файл Word5. Виберіть масштаб таким чином, щоб бачити цілу сторінку. Подивіться які 

параметри сторінки задані для цього файлу. 

25. Відкрийте файл Word6. Виберіть масштаб таким чином, щоб бачити цілу сторінку. Подивіться які 

параметри сторінки задані для цього файлу. 

26. У кожному з відкритих файлів виділіть весь текст та задайте для нього певний колір (різні кольори 

для різних файлів). 

27. Створіть новий документ. Задайте режим відображення – розмітка сторінки. Масштаб виберіть 

таким чином, щоб бачити цілу сторінку. 

28. Скопіюйте по черзі текст усіх відкритих документів у новостворений. Подивіться чи збереглося 

форматування кожного файлу. Переконайтесь, що текст не виглядає так, як у вихідних документах. 

29. Задайте параметри сторінки: папір А4; поля – зверху і знизу – по 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 

1,5 см, від краю до колонтитулів – по 0,5 см; орієнтація – книжкова. Збережіть новий документ під назвою 

Word_All. 

30. Зробіть видимими символи, які не друкуються (спеціальні символи) за допомогою кнопк  панелі 

інструментів. 

31. На початку тексту кожного файлу (текст має відрізнятися від іншого кольором) почніть розділ з 

нової сторінки. Для цього слід стати у місці початку нового розділу та скористатись кнопкою Разрывы з 



групи Параметры страницы вкладки Разметка страницы, активізувавши позицію Следующая 

страница. Переконайтесь, що утворилось 6 розділів. Побачити в якому розділі знаходиться курсор можна у 

стрічці стану після номера сторінки. 

32. Для тексту першого розділу виберіть шрифт Times New Roman, 12 пт, начерк – звичайний, інтервал 

– одиничний.  

Задайте параметри сторінки: папір А5; всі поля по 1,5 см, від краю до колонтитулів – по 0,5 см; 

орієнтація – книжкова.  

Відформатуйте таблицю таким чином, щоб вона вписувалася належним чином у розміри сторінки.  

Створіть колонтитули за допомогою кнопок з групи Колонтитулы вкладки Вставка. У верхньому 

наберіть – Адреси бібліотек, дайте розмір шрифту – 10. Порівняйте текст колонтитула по правому боці. У 

нижньому колонтитулі має бути нумерація сторінок, починаючи з 1. 

33. Для тексту другого розділу виберіть шрифт Times New Roman, 10 пт, начерк – звичайний, інтервал 

– одиничний.  

Задайте параметри сторінки: папір А4; всі поля по 2 см, від краю до колонтитулів – по 1 см; 

орієнтація – книжкова.  

Створіть колонтитули. У верхньому колонтитулі наберіть – Структура виробництва та економічне 

зростання. Порівняйте текст колонтитула по центру. Дайте інші межі для колонтитула.  

У нижньому колонтитулі має бути нумерація сторінок, починаючи з 1.  

Дайте межі для сторінок. Для цього скористайтесь кнопкою Границы и заливка з групи Абзац 

вкладки Главная. 

34. Для тексту третього розділу задайте параметри сторінки: папір В5; всі поля по 1,5 см, від краю до 

колонтитулів – по 0,5 см; орієнтація – альбомна. Створіть колонтитули (не забудьте виключити кнопку Как 

в предыдущем). У верхньому колонтитулі має бути  нумерація сторінок, починаючи з 1, порівняна по 

правому боці. У нижньому колонтитулі має бути – Звіт по роботі. Порівняйте текст колонтитула по 

центру. 

35. Для тексту четвертого розділу задайте параметри сторінки: папір А5; всі поля по 1,5 см, від краю до 

колонтитулів – по 1 см; орієнтація – альбомна. Створіть колонтитули. У верхньому колонтитулі має бути  – 

Опис дисципліни. Колонтитул центрований з нижньою межею. У нижньому колонтитулі не має бути нічого. 

36. Для тексту п’ятого розділу задайте параметри сторінки: папір А4; всі поля по 1,5 см, від краю до 

колонтитулів – по 1,25 см; орієнтація – книжкова. Виберіть шрифт Times New Roman, розмір – 8 пт, начерк 

– звичайний, інтервал – 1,5.  

Створіть колонтитули. У верхньому колонтитулі має бути нумерація сторінок, починаючи з 1, 

порявняна по правому боці, а у нижньому  – Література. Колонтитул центрований з верхньою межею. 

37. Для тексту шостого розділу виберіть шрифт Times New Roman, 12 пт, начерк – звичайний, інтервал 

– 1. Задайте параметри сторінки: папір А4; всі поля по 2 см, від краю до колонтитулів – по 1 см; орієнтація 

– альбомна. Створіть колонтитули. У верхньому колонтитулі наберіть – Економічна інформація. 

Порівняйте текст колонтитула по лівому боці. Заберіть межі колонтитула. У нижньому колонтитулі має 

бути  поцентрована нумерація сторінок, починаючи з 1.  

38. Виділіть текст пункту «Поняття економічної інформації». Розмістіть поданий текст у дві колонки. 

39. Далі виділіть текст пункту «Економічна інформація як предмет та продукт автоматизованої 

обробки». Розмістіть поданий текст у три колонки. 

40. Виділіть текст пункту «Види та властивості економічної інформації». Розмістіть поданий текст у 

чотири колонки. Зверніть увагу, що після таких дій після кожного розбиття на колонки почався новий 

розділ. Подивіться скільки розділів тепер є в документі (їх має бути 11). 

41. Перейдіть на початок документа. Відобразіть документ таким чином, щоб можна було бачити 

сторінку повністю. Перегляньте отриманий результат. 

42. Збережіть зміни. Закрийте всі документи. 

 
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. 
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22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 
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Фітосоціоцентр, 2002. 
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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://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. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 

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. Відкрийте файл Word_All. Спробуйте самостійно створити ще декілька розділів. 

2. За допомогою кнопок переходу спробуйте рухатись між створеними розділами. 

3. Додайте в документ закладки до кожного розділу. 

4. За допомогою кнопок переходу спробуйте переглянути створені закладки. 

5. Для кожного розділу дайте заголовки. Оформіть їх довільним стилем. 

6. У кінці документа створіть зміст на основі використаних стилів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  

                            (підпис)           (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

http://www.iworker.ru/lesson/248882
http://www.teachvideo.ru/course/195
http://www.teachvideo.ru/course/195

