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Пояснювальна записка 
Дисципліна „Програмне забезпечення сучасних персональних комп'ютерів” 

є базовою дисципліною для бакалаврів спеціальностей „математика”, 
„статистика” механіко-математичного факультету та викладається у 1 семестрі в 
обсязі 1-го кредиту (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) в 
тому числі 18 години аудиторних занять, з них 18 годин лабораторних робіт, та 18 
годин самостійної роботи. Предмет навчальної дисципліни „Програмне 
забезпечення сучасних персональних комп'ютерів” включає основні відомості з 
файлової системи, структури меню та призначення його дій для сучасного 
програмного забезпечення в тому числі  оболонок програмування, операційних 
систем, текстових процесорів і електронних таблиць. Викладання базується на 
матеріалах лабораторних робіт. Метою і завданням навчальної дисципліни 
„Програмне забезпечення сучасних персональних комп'ютерів” є набуття знань та 
вмінь з файлової системи, призначення сучасного програмного забезпечення та 
його основних процедур для подальшого опанування та ефективного 
використання сучасної комп’ютерної техніки, сучасного програмного 
забезпечення в тому числі  оболонок програмування, операційних систем, 
текстових процесорів і електронних таблиць.  

Для ефективного здійснення поточного контролю передбачена система 
оцінювання (рейтинг) виконання кожної лабораторної роботи у відповідності із її 
складністю. Студент може отримати максимальний рейтинг в семестрі - 60 балів - 
за усні відповіді та доповнення під час захисту лабораторних завдань. При 
оцінюванні виконаних лабораторних завдань додатковими балами враховується 
повнота відповідей на завдання.  

Варіант лабораторної роботи студент визначає за останньою цифрою свого 
номера в групі. 
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Тематичний план дисципліни 
 

Кількість годин № 
теми 

Назва теми 
(рейтинг) Лабораторні 

заняття 
Самостійна 

робота студента 
1. Основні поняття файлової системи 

(10).  
2 2 

2. Операційна оболонка Windows (5). 2 2 
3. Інтегровані середовища розробки 

програм на мові Pascal і C (5). 
2 2 

4. Текстовий процесор MS Word (20). 4 4 
5. Табличний процесор MS Excel (25). 6 6 
6. Internet-технології та їх програмне 

забезпечення (5). 
2 2 

Всього годин 18 18 
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 Тема №1. Основні поняття файлової системи 
Лабораторна робота №1. Основні поняття файлової системи 
Теоретичні відомості 
Носіі інформації.  
Для збереженя інформації, що використовується персональним 

комп’ютером (ПК), використовуються  різні пристрої – носії інформації, або 
інакше - накопичувачі. Носії інформації на фізичному рівні розрізняються 
способом збереженя інформації Серед них найпоширеними є магнітні диски, 
оптичні диски, флеш-диски. Певні носії інформації морально старіють, їм на 
заміну приходять технологічно вдосконалені. Так, вже практично не 
використовуються гнучкі магнітні диски. Але на логічному рівні всі носії 
інформації об’єднує система їх ідентифікації: імена накопичувачів складаються з 
двох символів, перший з яких – латинська буква, а другий – символ двокрапка ":". 
Наприклад, a:, c:, z: .  Зауважимо, імена накопичувачів не рорізняються в 
залежності від використання прописних або строкових латинських букв. Так, 
накопичувачі A: і a:- ідентичні. В подальшому накопичувачі будемо називати 
дисками і для визначеності використовувати прописні букви. 

Файли 
Поіменоване місце збереження інформації на диску називається файлом. В 

файлах можуть зберігатись документи, тексти програм, готові до виконання 
програми, зображення, звуки тощо. Файли ідентифікують іменами, формати яких 
залежать від використаного стандарту. Так, в стандарті коротких імен 
передбачається власне ім’я файлу та необов’язкового його розширення, які 
відділяються символом крапка ".". Стандарт коротких імен файлів має обмеження 
власного імені до 8 символів та розширення – до 3 символів. Взагалі ім’я файла не 
може перевищувати 255 символів. Розширення власного імені файлу призначено 
для ідентифікації певних загальноприйнятих властивостей його структури. Це 
зручно, і не стільки користувачу, скільки в організації роботи обслуговуючих 
програмних систем, що працюють з файлами. По розширенню можна узнати, яка 
програма створила файл, готові до виконання програми тощо.   В якості символів 
імені файлу використовуються символи абетки,  цифри і спеціальні символи: - _ $ 
# & @ ! % ( ) { } ' ~ ^ . Приклади імен файлів: 

• #36.pas, ^77.pas  - файли з текстами програм на мові Pascal; 

• #36.c, ^77.c   - файли з текстами програм на мові C; 

• brief.doc, readmy.doc - файли текстового процесору MS Word; 

• function.xls, %saldo.xls - файли табличного процесору MS Excel; 

• mail_1.txt, readmy.txt - файли текстового редактору Notepad (Блокнот); 

• calc.com, notepad.exe - готові до виконання програми, 



 6

• autoexec.bat, tp7.bat - готові до виконання командні файли. 
 

Для об’єднання файлів в групи передбачені так звані групові імена файлів. 
Ці імена містять символи "*" та (або) "?" (джокери). Символ "*" означає будь-яку 
послідовність символів, в тому числі і порожню. Символ "?" означає будь-який 
один символ. Приклади групових імен файлів: 

• *.pas  - всі файли з текстами програм на мові Pascal; 

• ?76.*  - всі файли, що мають три символи в імені, з яких другий та 
третій відповідно 7 та 6, а перший символ та розширення – будь-які; 

Групові імена дозволяють звернутись до файлів відповідної групи для виконання 
одної процедури (видалення, переміщення тощо). 

 Зауваження:  
1. На перший погляд довгі імена файлів зручні для ідентифікації файлів. 

Але на практиці виявляється, що зручнішим в користуванні є стандарт 
коротких імен, де діє індивідуальна, а іноді і загальна система 
мнемонічних позначень, що легко впізнаються і розуміються 
користувачем. 

2. Деякі імена файлів заборонені, так як використовуються операційною 
системою для позначення різних пристріїв. Такі імена файлів 
називаються службовими. Приклади службових імен: com1, com2, com3, 
lpt1, lpt2, lpt3 – пристроі, що під’єднуються до комунікаційних портів; 
con – при введенні – клавіатура, при виведені – монітор; prn–  принтер; 
nul – "порожній" пристрій, для якого операйії введення-виведення 
ігноруються. 

Каталоги  
Для логічного групування файлів існують каталоги (папки). Каталоги 

ідентифікуються так само, як і файли, з тою лише відміною, що розширення 
власного імені каталогу, як правило, не використовують. Для наочності будемо 
використовувати в іменах каталогів прописні букви. Підпорядковані  каталоги 
називаються підкаталогами. Підкаталоги утворюють на диску деревоподібну 
структуру, коренем якої виступає так званий кореневий каталог диску. Цю 
струтуру називають каталожним деревом. За кількістю підкаталогів визначається 
рівень каталожного дерева (однорівневе, дворівневе тощо). Каталог, якому 
належить поточний, називається батьківським і позначається додатково до свого 
імені  ще й послідовністю символів з двох крапок "..". Це дає змогу звертатись да 
батьківських каталогів або безпосередньо за їх іменами або за позначенням "..". 
Кореневий каталог не має батьківського і позначається символом "\" (бекслеш). 
Між будь-якими двома каталогами диску можна побудувати ланцюг імен 
проміжних каталогів за допомогою символа "\" між кожними сусідними 
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підлеглими підкаталогами – для просування вниз вздовж поточної гілки та 
позначенням батьківського каталогу ".." – для просування вгору вздовж поточної 
гілки. Таким чином, ланцюг для каталогів на різних гілках каталожного дерева 
матиме дві ділянки: одна – від першого каталогу до спільного вузла цих гілок 
каталожного дерева (одна гілка дерева), друга – далі до другого каталогу (друга 
гілка дерева). Ланцюг імен від кореня каталожного дерева до поточного каталогу 
включно називається шляхом до цього каталогу. Приклади ланцюгів імен: 

C:\OF\DBF – шлях до каталогу DBF; 
C:\OF\OUT\ODB – шлях до каталогу ODB; 
..\..\DBF – шлях від каталогу ODB до каталогу DBF. 
 
Повне ім’я файлу 
Крім вказаного вище імені файлу ( див. п. Файли ) існує так зване повне ім’я, 

що складається з шляху до каталогу, в якому міститься файл, і імені файлу. До 
файлу також можна звернутись вказавши шлях від поточного каталогу до 
каталогу розміщення файлу. Приклади імен файлів з використанням шляхів до 
них: 

Нехай ODB - поточний каталог, шлях до якого C:\OF\OUT\ODB, DBF – 
каталог розміщення необхідних файлів, шлях до якого C:\OF\DBF. Тоді повне 
ім’я всіх цільових файлів буде  C:\OF\DBF\*.*, а щоб звернутись до них 
безпосередньо з поточного каталогу ODB можна використати ім’я  ..\..\DBF\*.*  . 

 Робота з файлами в командній оболонці Windows 
Для виконання різних процедур з файлами у режимі прямого зв’язку 

користувача з операційною системою існує командна оболонка Windows (Пуск-
Программы-Стандартные-Командная строка). Процедури з файлами виконуються 
через відповідні команди, до яких постійно діє запрошення системи. Форму цього 
запрошення можна змінювати. За умовчанням форма запрошення представляє 
шлях до поточного каталогу, що закінчується символом ">". Наприклад, 
запрошення C:\OF> означає, що поточний каталог є OF з кореневого каталого 
диску C:. Команди за своєю реалізацією діляться на внтурішні і зовнішні. 
Внутрішні команди зібрані в одному з системних файлів ( cmd.exe ) у вигляді 
відповідних процедур, а кожна з зовнішних команд представлена окремим exe-
файлом. Кожна команда має свій формат, де вказуються крім імені команди, її 
параметри і перемикачі. Для відображення правил формату введемо  надалі такі 
позначення: 
1. Імена записуються в кутових дужках <>. 
2. Необов’язкові елементи записуються в прямокутних дужках []. 
3. Аналогічні компоненти подаються трьома крапками … 
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4. Альтернативний вибір подається з використанням символа-розділювача |. 
5. Відступ передбачається між кожними елементами команди. 
В загальному вигляді формат команди можно представити так: 

<ім’я_команди>  [<параметр>] …[/<перемикач>] … 
де перемикачі завжди записуються з символом "/" (слеш) без відступів. 
Введення команди здійснюється з клавіатури і закінчується натисканням клавіші 
<Enter>. Список команд можна отримати командою help без параметрів (Рис.1).  

   
Рис. 1 Фрагмент результату дії команди help. 

Основні команди можна подати таблицею Таб. 1.  
 

Ім’я 
команди 

Призначення Формат 

Команди загальносистемного призначення 
date відображення,  зміна поточної дати date [t|<дата>] 
time відображення,  зміна поточного часу time [t|<час>] 
ver відображення версії операційної 

системи 
Ver 

cls очищення екрану Cls 
path встановлення додаткових шляхів 

пошуку готових до виконання програм 
path [<шлях>[;...][;%path%]]|; 
 

Команди для роботи з дисками 
 завантаження диску <диск> 
format форматування дисків Format <пристрій> [/FS:<система>] 

[/V:<мітка>] [/Q] [/A:<розмір>] [/C] [/X] 
vol відображення мітки, серійного номера 

диска 
vol [<диск>] 

label задання мітки диска label [<диск>] [<мітка>]  
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Команди для роботи з каталогами 
dir перегляд змісту каталога dir [<шлях>][<ім’я_файлу>] 

[/A[[:]<атрибут>]] [/B] [/C] [/D] [/L] 
[/N]  [/O[[:]<порядок>]] [/P] [/Q] [/S] 
[/T[[:]<час>]] [/W] [/X] [/4] 

md створення нового каталогу md [<шлях>] 
cd зміна поточного каталогу  cd [/D] [<шлях>] 
rd видалення  cd [/S] [/Q] [<шлях>] 
move перейменування, переміщення  move [/Y|/-Y] [<шлях>]<ім’я_1> <ім’я_2> 
tree перегляд структури каталогів диску tree [<шлях>] [/F] [/A] 

Команди для роботи з файлами 
attrib перегляд та зміна атрибутів  attrib [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H| -H] 

[<шлях>][<ім’я>] [/S][/D] 
ren перейменування  ren [<шлях>]<ім’я_1> <ім’я_2> 
del видалення  del [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]<атрибут>]] 

<ім’я>... 
copy копіювання, злиття файлів  copy [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B] 

<джерело>[/A | /B] [+ <джерело> [/A | 
/B] [+ ...]] [результат [/A | /B]] 

Таб. 1. Команди та їх формати. 

Приклади команд: 
date /t    - відображення поточної дати без її зміни; 
time    - відображення і зміна поточного часу; 
dir c:\windows\*.exe -  відображення списку exe-файлів каталогу 

C:\WINDOWS; 
md d:\pv\1 d:\pv\2   - побудова дворівневого каталожного дерева; 
tree d:\pv >d:\pv\tree.txt - побудова файла, змістом якого є псевдографічний 

вигляд каталожного дерева (тут символ „>” - конвертор, 
що перенапрвляє інформацію в файл). 

attrib +h d:\pv   - зміна атрибута каталогу pv на значення 
„прихований”. 

 
Для ознайомлення з призначенням команди достатньо вказати іі ім’я та 

послідовно за ним два символи /? та натиснути клавішу <Enter> (Рис.2).  

 
Рис. 2. Робота з призначенням команди tree 
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Автозавантаження програм та файл конфігурації. 
Якщо під час роботи з ПК виявляється, що необхідно виконувати регулярно 

деяку множину команди, то є можливість її оформлення в так звані пакетні 
командні файли. Такий командний файл можна утворити для виконання певної 
роботи з файлами (архівація, переміщення тощо), для завантаження сеансу DOS. 
В останньому випадку файл має власну назву autoexec та кожного разу 
завантажується при зверненні до сеансу DOS. В сучасних операційних системах 
Windows цей файл має розширення nt та зберігається в підкаталозі SYSTEM32. 
Нижче наведений приклад файлу autoexec.nt: 

@echo off 

REM AUTOEXEC.BAT is not used to initialize the MS-DOS environment. 

REM AUTOEXEC.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a 

REM different startup file is specified in an application's PIF. 

REM Install CD ROM extensions 

lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe 

REM Install network redirector (load before dosx.exe) 

lh %SystemRoot%\system32\redir 

REM Install DPMI support 

lh %SystemRoot%\system32\dosx 

REM The following line enables Sound Blaster 2.0 support on NTVDM. 

SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3 

Тут команда @echo off використана для маскування команд (команди не 
виводяться на екран монітору), команди rem – для коментарів файлу. Способи 
побудови пакетних файлів включають використання крім безпосередньо команд 
операційної системи,  спеціальної мови – мови командного процесору. Цей файл 
утворюють в звичайних текстових програмах (наприклад, Блокнот), надаючи 
йому розширення cmd (в ранніх версіях Windows – bat ). Пакетний файл готовий 
до виконання операційною системою. Існують структури командного процесору, 
що забезпечують програмні переходи в пакетному файлі (goto), розгалуження (if), 
цикли (for).  

Параметри операційної системи записуються в файл з іменем config. В 
сучасних операційних системах Windows цей файл має розширення nt (в ранніх 
версіях Windows – sys ) та зберігається в підкаталозі SYSTEM32. Нижче 
наведений приклад файлу config.nt: 

 
REM Windows MS-DOS Startup File 

REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT 

REM CONFIG.SYS is not used to initialize the MS-DOS environment. 

REM CONFIG.NT is used to initialize the MS-DOS environment unless a 
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REM different startup file is specified in an application's PIF. 

dos=high, umb 

device=%SystemRoot%\system32\himem.sys 

files=60 

Тут параметрами dos, device визначається порядок використання 
оперативної пам’яті, а параметр files відповідає за максимальну кількість 
одночасно відкритих  файлів, що завантажені в оперативну пам’ять.  

Архівація файлів 
Для збереження інформації, швидкої її передачі по мережі стає необхідним 

систематично створювати та поновлювати архівні копії файлів, що 
використовуються. Така процедура називається архівацією файлів. Безумовно, 
таку процедуру можна виконувати командою copy, але значний розмір поточних 
файлів, велика їх кількість вимагає робити цю процедуру спеціальним чином 
побудованими програмами, що перетворюють поточну інформацію у деякий файл 
(файли) значно менших розмірів. Існує немало алгоритмів стиснення інформації в 
залежності від її типу.  Результатом дії програм, що побудовані на цих 
алгоритмах, є файли певного формату. Зрозуміло, знаючи алгоритми 
разкодування таких файлів (алгоритми разархівації), можна отримати вихідні 
файли. В командній оболонці Windows можна здійснювати архівацію 
(разархівацію) файлів різними програмами. Такі програми називаються 
архіваторами, представляють собою  готові до виконання файли і здатні 
виконуватись під управлінням операційної системи. Їх запуск споріднений з 
запуском команд операційної системиик. Кожна з програм-архіваторів має свої 
характерні формати їх використання, швидкість опрацювання завдання та степінь 
стиснення інформації, але їх об’єднують типи заархівованої інформації. 
Достатньо часто архівація здійснюється з збереженням каталожної структури 
поточного каталога, з розбиттям отриманого архіву на частини (тома) заданого 
об’єму, з побудовою архівного файлу, що самостійно здатний до разархівації.  

Серед популярних архіваторів можна виділити архіватори фірми PKWARE 
Inc. – програми  PKZIP  і  PKUNZIP. За допомогою програми PKZIP  здійснюється 
створення архіву, його перегляд, доповнення тощо. За допомогою програми 
PKUNZIP  здійснюється добуття файлів з архіву та його перегляду. Програма  
PKZIP за умовчанням створює файли з розширенням zip, а програма PKUNZIP 
такі файли обробляє. Для ознайомлення з форматами архіваторів достатньо 
звернутись до команди з їх іменем без параметрів в командній оболонці Windows. 
Загальний формат команди програми PKZIP : 

PKZIP  <режим> <архівний файл> [<файли> ...] 
Параметр <режим> починається завжди знаком „-” з послідуючими за ним 

символами англійської абетки. Кожна така комбінація означає певну роботу 
архіватора, наприклад: 
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a – додавання файлів в архів; 
x – виключення файлів при 

архівації; 
u – оновлення архіву; 
d – видалення файлу з архіву; 

v – перегляд архіву; 
r – використання підкаталогів; 
p – запис відносних шляхів 

файлів; 
s – захист архіву паролем. 

 
Якщо використовується декілька режимів, то їх можна об’єднати одним 

знаком „-” с наступними символами режимів, наприклад, замість послідовності 
режимів -u  -r  -p   можна використати скорочено -urp .  

Приклади команд архівації: 
PKZIP  -urp  D:\ARCH\zvit.zip *.prg *.dbf  

– створення (оновлення) архіву zvit.zip у каталозі ARCH диску D: всіх файлів з 
розширенням prg та dbf поточного каталогу та вісіх його підкаталогів з 
зберіганням каталожної структури. 

PKZIP  -v  D:\ARCH\zvit.zip  
– перегляд архіву zvit.zip, що міститься у каталозі ARCH диску D: . 

Аналогічний формат команди використання Програма PKUNZIP має 
формати команди, що аналогічний форматам команди програми PKZIP. Деякі 
режими програми PKUNZIP: 

o – заміщення існуючих файлів файлами архіва без попередження; 
d – підтримка каталожної структури під час разархівації; 
v – перегляд архіву; 
s – використання пароля. 

Приклад команд разархівації: 
PKUNZIP -od  D:\ARCH\zvit.zip C:\2008  

- разархівація архіву zvit.zip, що міститься у каталозі ARCH диску D:, у каталог 
2008 диску C: з заміщенням існуючих файлів файлами архіва без попередження та 
підтримка каталожної структури. 

За популярністю не уступає архіваторам PKZIP  і  PKUNZIP  архіватор RAR. 
Програма  RAR за умовчанням створює і обробляє файли з розширенням rar. Для 
ознайомлення з форматами архіватору достатньо звернутись до команди іменем 
RAR з параметром „?” в командній оболонці Windows: RAR -? або RAR ?. На 
відміну від архіваторів PKZIP  і  PKUNZIP, архіватор RAR об’єднує в собі як 
архівацію так і разархівацію файлів та має два режими: інтерактивний і 
командний. Інтерактивний режим здійснюється командою  RAR без параметрів та 
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має розвинену менюобразну оболонку для архівації та разархівації файлів. 
Формат командного режиму архіватора RAR : 

RAR <команда> [-<ключ> ...] <ім’я архіва> [<ім’я файла> ...] 
[<@ім’я списка>...] [<шлях разархівації\>] 

де < команда> 
a – додавання файлів в архів; 
u – заміщення файлів в архіві; 
x – добуття файлів з підтримкою 
каталожної структури; 
e – добуття файлів в поточний 
каталог; 

d – видалення файлів з архіва; 
v – перегляд змісту архіва; 
s – перетворення формат архіва в 
SFX-формат (exe-файл, формат SelF-
Extracting) тощо. 

тощо. 
Параметр < ключ> 
o+ (o-) – заміщення (відмова 
заміщення) існуючих файлів; 
sfx – створеня архіву SFX-формату; 
u – оновлення файлів; 

r – підтримка вкладених каталогів; 
x – добуток  вказаних файлів; 
v – створення багатотомних архівів 
тощо. 

Приклади команд: 
RAR a -pmyhoney secret *.txt – створення архіву secret.rar з паролем 'myhoney' ; 
RAR e -pmyhoney secret  – разархівація архіву secret.rar з паролем 'myhoney' в 
поточний каталог; 
RAR s diamant – перетворення архіву diamant.rar в архів SFX-формату ; 
RAR a -v1400 -sfx maddy *.* – створення багатотомного архіву maddy  з розміром 
томів не вище 1400000 байт, перший з яких має розширення exe, а наступні – r00, 
r01, …..  
maddy  – разархівація багатотомного архіву maddy в поточний каталог.  

Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 10(2))  
 
Варіант 1 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: C, PAS, TXT (1 бал).  
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3. За допомогою команди tree створити в директорії TXT файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "прихований" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення pas, та додати список цих файлів в 
побудований текстовий файл п.3  (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 2 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: C, TXT, DOC (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії TXT файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "для читання" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення с, та додати список цих файлів в 
побудований текстовий файл п.3  (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 3 
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Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 
1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня:  TXT, DOC, XLS (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії TXT файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "прихований" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення doc, та додати список цих файлів в 
побудований текстовий файл п.3 (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 4 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: TXT, BMP, IE (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії TXT файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "для читання" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 
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7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення xls, та додати список цих файлів в 
побудований текстовий файл п.3  (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 5 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: PAS, TXT, BMP (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії TXT файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "прихований" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска C: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення dll, та додати список цих файлів в 
побудований текстовий файл п.3  (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 6 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: DOC, XLS, BMP (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії DOC файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 
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4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "для читання" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска С: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення bmp (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 7 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: C, DOC, XLS (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії DOC файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "прихований" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення bak (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 8 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: TXT, DOC, IE (1 бал).  
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3. За допомогою команди tree створити в директорії TXT файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "для читання" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення txt (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 9 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 

дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: DOC, XLS, BMP (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії DOC файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "прихований" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення doc (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
 

Варіант 10 
Виконати в командній оболонці Windows наступні дії: 

1. Перейти в кореневий каталог диска D: (1 бал). 
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2. За допомогою команди md у кореневому каталозі диска D: створити 
дворівневе дерево підкаталогів. Назва каталогу першого рівня – прізвище 
студента (латиниця), назви каталогів другого рівня: C, BMP, IE (1 бал).  

3. За допомогою команди tree створити в директорії IE файл з розширенням 
txt, змістом якого є псевдографічний вигляд побудованого каталожного 
дерева (1 бал). 

4. За допомогою команди attrib визначити атрибут цього файлу "прихований" 
(1 бал). 

5. За допомогою команд архіваторів PKZIP, RAR створити архіви своєї 
директорії (1 бал). 

6. За допомогою команди  copy скопіювати архівні файли, що побудовані в 
п.5, в директорію TMP диску D: (1 бал). 

7. За допомогою команди  dir знайти всі файли диска D: (включно з 
підкаталогами), що мають розширення jpg (1 бал). 

8. Оформити всі попередні пункти пакетним файлом під іменем свого 
прізвища (латиниця) (1 бал). 
Література [1, 2]. 

 
Тема №2. Операційна оболонка Windows 
Лабораторна робота №2. Операційна оболонка Windows  
Теоретичні відомості 
Основні елементи операційної оболонки Windows 
Основні елементи операційної оболонки Windows побудовані на сучасному 

рівні через зручний графічний інтерфейс, до якого входять робочий стіл, панель 
задач та головне меню. На робочому столі розташовані папки та ярлики. Папки 
робочого столу – звичайні каталоги, що можуть містити інші папки та ярлики. 
Ярлики – графічне зображення виконавця певної програми, посилання на певний 
об’єкт диску. Серед папок та ярликів робочого столу є системні: Корзина, Мой 
компьютер, Сетевое окружение тощо. Власні папки та ярлики можна створювати 
різними методами, найпростіший з них – використання миші: клацання правої 
кнопки миші приведе до контекстного меню, дія якого  Создать дозволяє 
побудувати потрібне (Рис.3). 
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Рис. 3. Побудова папок(ярликів) на робочому столі 

Панель задач розташована в нижній частині екрана монітора і складається у 
свою чергу з трьох частин (Рис.4): 

• панель швидкого запуску; 

• панель запущених задач; 

• панель індикації. 
 

 
Рис. 4. Панель задач 

 Гловне меню відкривається просто або мишею (кнопка екрану Пуск) або 
клавіатурою (кнопка Windows). Меню програм розгортається командою Все 
программы(Рис.5). 
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Рис. 5. Головне меню 

Налаштування панелі задач та меню можна здійснити правою кнопки миші, 
клацнувши по панелі задач та вибравши дію Свойства з контекстного меню. 

Вікна 
Вікна операційної оболонки Windows дозволяють в зручній формі 

спілкуватись з прикладними програмами. Вікна розрізняються на головні та 
вторинні. Крім цього існують вікна діалогу, введення та перегляду даних. Вікна 
дозволяють змінювати свої розміри, переміщувати себе. При наявності декількох 
вікон на екрані можна легко перемикатись з одного вікна на інше (мишею, або 
клавіатурою комбінацією клавіш <Alt+Tab>,  <Alt+Esc>,  <Ctrl+F6>). 
Упорядкувати вікна можна мишею, клацнувши правою кнопкою на панелі задач 
та послідуючим вибором певної дії.   Закриття вікна відбувається мишею через 
кнопку , але іноді зручніше використати клавітуру (<Alt+F 4>,  <Ctrl+F4>,  
<Esc>). 

Панель управління.  
Системна папка Windows, яка називається Панель управління, призначена 

для більшості настроювань. Доступ до цієї папки здійснюється через головне 
меню, вибравши відповідний пункт. Настроюванню підлягають миша, клавіатура, 
ситемний час і дата, мова і регіональні стандарти, звукове оформлення, параметри 
екрану, шрифтів тощо. Слід послідовно налаштовувати параметри під час такої 
роботи, використовуючи клавіші відповідного вікна <Применить> і <Ok>. 
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Довідкова система у Windows.  
Існує найзручніший та найпоширений  спосіб  дістати довідку в різних 

програмних системах: за допомогою функціональної клавіші <F1>. Не 
виключення – і в системі Windows. Функціональною клавішою <F1> запускається 
в роботу програма  „Центр справки и поддержки”, де за допомогою визначення 
розділів довідки, пошуку з використанням покажчика або за ключовими словами 
можна забезпечити доступ до необхідної інформації. 

Програма explorer 
Програма explorer (Проводник) призначена для управління файловою 

струтктурою. Ця програма підтримує як стандартний двовіконний режим, так і 
одновіконний (Мой компьютер). Зручно викликати програму Проводник 
мишею, клацаючи правою кнопкою по ситемним папкам(ярликам) Робочого 
столу. Для завантаження програми Проводник можна також скористатись діями 
головного меню. Вікно програми Проводник (Рис.6) за замовчуванням містить  

 
Рис. 6. Вікно програми Проводник 

дві панелі: ліва панель (в режимі Папки) і права панель, що відображає 
вміст і характеристики виділеної ліворуч папки. Режим правої панелі користувач 
вибирає через меню Вид (або відповідну піктограму) з декількох можливих 
варіантів: Значки, Список, Таблиця тощо. Програма Проводник дозволяє зручно 
ствоорити нові папки, виділити об’єкти та здійснити їх копіювання(переміщення) 
тощо. Класичний спосіб копіювання(переміщення) – використання буферу обміну 
(комбінації клавіш <Ctrl+C>, <Ctrl+X>, <Ctrl+V>). Але особливо зручно 
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копіювати(перміщувати) виділені об’єкти з правої панелі в ліву мишею. Слід 
памятати про деякі особливості, що при цьому способі виникають. По-перше, 
копіювання(переміщення) відбувається в іншу папку, якщо курсор з захопленими 
об’єктами стає над цією папкою. По-друге, за наявністю  значка „+” відбувається 
копіювання захоплених об’єктів. По-третє, при копіюванні об’єктів в інший 
каталог того ж диска за допомогою миші (перетягування) необхідно утримувати 
клавішу <Ctrl>. Одновіконний режим програми explorer (Мой компьютер) 
зручно використовувати при перегляді вмісту каталогів, хоча всі дії з копіювання, 
переміщення тощо також можливі. 

Програма notepad 
Одним з найпростіших редакторів тексту в середовищі Windows є програма 

notepad(Блокнот). Використовується ця програма для створення і редагування  
невеликих текстових повідомлень для спілкування в мережі Internet (листування), 
для створення веб-сторінок тощо. Виклик програми Блокнот здійснюється через 
кнопку <Пуск> і далі за відповідною дією з групи меню Стандартные. 
Невеличке меню програми забезечує вибір шрифту та його розмір і накреслення 
(для всього документу і тільки для перегляду і друку документа!), елементарне 
форматування  тексту (перенос по словам, вставка часу і дати тощо). Програму 
Блокнот можна використовувати і для ведення жірналів обліку. Забезпечує цей 
режим наявність в документі послідовності символів .LOG (в першому рядку з 
першої позиції!).   

Програма calc 
Користувач оболонки Windows може скористатись найпростішим 

обчислювачем – програмою Калькулятор (програма calc). Виклик програми 
Калькулятор здійснюється через кнопку <Пуск> і далі за відповідною дією з 
групи меню Стандартные. Програма Калькулятор має два режими: звичайний і 
інженерний. До складу процедур кожного з цих режимів входять арифметичні дії 
та дії з пам’яттю калькулятора. В інженерному режимі з’являється можливість 
роботи з елементарними та спеціальними функціями (в тому числі, оберненими): 
тригонометричними, степеневими, показниковими, логарифмічними, 
гіперболічними. Крім цього вбудований блок для опрацювання дій статистичних 
обчислень послідовності чисел (середнє, середнє квадратів, середньо-квадратичне 
відхилення тощо). Кнопкою <STA> здійснюється ініціалізація цього блоку, а 
кнопкою <DAT>  – збереження у вікні статистики набраних числових даних. 
Кнопка <C>  калькулятора або клавіша <ESC> клавіатури забезпечує очищення 
всіх регістрів калькулятора. Кнопка <CE>  калькулятора або клавіша <DEL> 
клавіатури забезпечує очищення регістра табло. 

 
Програма paint 
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Програма paint призначення для створення та редагування графічних 
файлів. Малюнки, що створюються цією пограмою мають растровий формат, 
файли мають розширення  bmp . Растровий формат оснований на використанні 
сукупності елементарних графічних одиниць – пікселів. Кожний піксель має свій 
колір. Для достатньо великих за розміром малюнків такий формат задовільняє 
користувачів. Програма paint може зберігати малюнки і в інших форматах. 

Особливу допомогу  програма paint надає користувачам під час опису тих 
чи інших програмних засобів. Саме програма paint була використана при 
підготовці цього видання: всі малюнки створені з використанням клавіші 
<PrintScreen> клавіатури,  буферу обміну і середовища програми. Для роботи в 
середовищі програми paint існують набір інструментів, що дозволяють 
створювати лінії (криві, прямі), многокутники, еліпси. Поняття переднього та 
заднього плану надає можливість розробляти складні малюнки з тінню, тлом. 
Крім цього м програмі можна використовувати різні перетворення як окремих 
елементів малюнка так і всього малюнка в цілому. Створення малюнка вимагає 
кропіткої праці над локальними його мілкими елементами, що забезпечується в 
програмі paint можливістю масштабування малюнка для роботи безпосередньо з 
пікселем. 
 Серед інструментів слід назвати олівець, пензель, распорошувач, заливка, 
лінія, крива, прямокутник і еліпс ( в тому числі заокруглені) тощо. Слід звернути  
увагу на  використання клавіші <Shift>, утримання якої приводить до 
„канонічних” елементів: якщо інструмент – пряма, то її напрям може бути строго 
горизонтальним, вертикальним та під кутами  45º  і  135º ; якщо інструмент – 
прямокутник(еліпс), то він стає квадратом(колом). 

Приклад.  
Вписати в квадрат коло, що містить знак гороскопа з тінню. 
Розв’язок.  
1) В вікні програми Paint створити квадрат: утримуючи клавішу <Shift>, 

використати інструмент прямокутник.  
2) Вписати в квадрат коло: утримуючи клавішу <Shift>, використати 

інструмент еліпс, причому рух миші здійснити з будь-якого кута квадрата. 
3) В вікні програми Character Map1 (Рис. 7) вибрати та скопіювати в буфер 

обміну необхідний знак гороскопу, використовуючи таблицю шрифтів, 
наприклад, Wingdings. 

4) В вікні програми Paint створити знак гороскопу: використати інструмент 
надпис, встановити шрифт Wingdings, необхідний його розмір і колір 
(наприклад, чорний) та вставити з буферу обміну знак гороскопу. 

                                                           
1 таблиця символів, завантажується через головне меню Windows. 
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Рис. 7. Вікно програми Character Map. 

5) Повторити попередню дію, але встановити інший колір шрифту (наприклад, 
сірий). 

6) Виділити зображення знаку гороскопу сірого кольору та нахилити під 
деяким кутом (наприклад, 45º) 

7) Вмикнути іннструмент прозоре тло. 
8) Виділити зображення знаку гороскопу чорного кольору та перемістити так, 

щоб основи двох знаків гороскопу співпали. 
9) Виділити знак гороскопу з тінню та перемістити в середину круга (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Малюнок прикладу. 

Засоби роботи з архівами 
Розглянемо найпопулярніші програми-архіватори для Windows – WinZip і 

WinRar. Програма WinZip призначена для обслуговування архівів, що мають 
формат .ZIP. Для подальших пояснень буде використана англомовна оболонка 
програми WinZip. У вікні програми (Рис. 8) міститься її меню, декілька кнопок 
для здійснення відповідних процедур над архівами, панель файлів та статусний 
рядок. 
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Рис. 9. Вікно програми WinZip. 

Настроїти конфігурацію можна дією меню Options Configuration. Вкладка 
Folders містить 6 груп параметрів, за допомогою яких здійснюється визначення 
необхідних для процесу архівації папок: 

– Start-Up folder (поточна папка); 
– Extract folder (папка для розархівації); 
– Add folder (папка для архівації); 
– Working folder (робоча папка); 
– CheksOut base folder (папка пробного запуску); 
– TEMP folder (папка тимчасового зберігання). 

За роботу з архівом відповідають кнопки: 
– <New> (створити архів); 
– <Add> (додати в архів); 
– <Open> (відкрити архів); 
– <Extract> (видобути файл з архіву). 

Приклади. 
– Створення нового архіву. Для створення нового архіву слід натиснути кнопку 

[New] на панелі інструментів. При цьому відкривається діалогове вікно New 
Archive. Далі слід вказати назву створюваного архіву і вибрати папку для його 
розміщення. Встановіть прапорець Add Dialog. В цьому випадку після 
натиснення кнопки [ОК] створюється новий архів, назва якого відображається 
у заголовку програми WinZip, а також автоматично відкривається нове вікно 
Add, за допомогою якого здійснюється вибір файлів для розміщення їх в 
архіві.  

– Відкриття існуючого архіву. Процес відкриття існуючого архіву багато в чому 
аналогічний операції створення. Для того, щоб відкрити архів, треба  натисну-
ти кнопку [Open] на панелі інструментів. Відкривається діалогове вікно Open 
Archive , в якому слід вибрати назву існуючого архіву.  



Попов В.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П. Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів. 

 27

– Додавання файлів у архів. Для додавання файлів у відкритий або створений 
архів необхідно: 

o Натиснути кнопку [Add] на панелі інструментів.  
o У діалоговому вікні Add слід вказати імена або шаблони імен файлів, 

які необхідно додати в архів. Режим додавання або переміщення 
файлів визначається настройкою Action ( дії Add або Move). 

o У рядку Compression можна задати тип стиснення файлів, що 
додаються в архів. 

o Урахувати атрибути файлів, що додаються до архіву, за допомогою 
прапорцsв групи Attributes. 

o Встановити прапорці групи Folders, що призначені для збереження 
інформації про структуру папок.  

o Задати при необхідності пароль на відкриття архіву, скориставшись 
кнопкою [Password].  

o Після виконання всіх необхідних дій натиснути кнопку [Add] або [Add 
with wildcards], якщо в імені файлу використовуються символи-
джокери '*' і '?'.  

– Створення архіву, що саморозпаковується. Програма WinZip дозволяє 
створювати архіви, що саморозпаковуються, які мають розширення імені exe. 
До архіву даних приєднується невеликий програмний блок. Це дозволяє 
користувачу виконати розпаковку без використання спеціальних програм. 
Достатньо запустити на виконання exe-файл, і архів буде розпаковано в 
поточну папку. Для створення такого архіву необхідно: 

o Створити звичайний архівний файл з розширенням zip. 
o Відкрити створений архівний файл командою Open. 
o Виконати дію меню Actions Make .Exe File. 
o Встановити необхідні значення параметрів діалогового вікна. 
o Натиснути кнопку [ОК]. 

– Видобування файлів з архіву. Для видобуття файлів з відкритого архіву 
необхідно: 

o Виділити файли, які треба видобути. 
o Натиснути кнопку  [Extract]  на панелі інструментів. 
o У вікні Extract to вказати папку, в яку будуть видобуватися файли, або 

створити нову папку. 
o У групі  Files вказати об’єкт для видобуття: виділені файли, усі файли, 

вказані файли або файли, що відповідають вибраному шаблону. 
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o Після визначення всіх необхідних параметрів треба натиснути кнопку 
[Extract] . 

Примітка. Для створення архіву у вікні Провідника треба виділити файли, що 
повинні бути розміщені в архіві. Клацніть правою кнопкою на них – відкриється 
контекстне меню, в якому присутній пункт, за допомогою якого виділені файли 
можна направити в новий або існуючий архів. Для разархівації файлу можна 
також скористатись контекстним меню (клацнути правою кнопкою по значку 
архівного файлу). 

Програма WinRar призначена в першу чергу для обслуговування архівів, що 
мають формат .RAR, але вона працює також і з архівами у форматах .ZIP, 
.ARJ,.LZH тощо. На відміну від WinZip програма має два режими роботи: режим 
роботи з файлами та режим роботи з архівами. Для подальших пояснень буде 
використана україномовна оболонка програми WinZip. При запуску програми 
подвійним клацанням по її значку вона відкривається в режимі роботи з файлами 
(Рис. 9).  

 
Рис. 10. Зовнішній вигляд вікна WinRar 

В цьому режимі відображається список файлів та каталогів з поточного робочого 
каталогу. Щоб увійти до режиму управління архівами, необхідно запустити 
WinRAR  у режимі роботи з файлами, встановити курсор на потрібний архів та 
натиснути клавішу клавіатури [Enter] або використати дію меню 
Файл Відкрити архів. Можна також просто двічі клацнути по імені архіву в 
середовищі Windows. 

Приклади. 
Додавання файлів у архів (створення архіву). Щоб додати виділені файли в 
існуючий архів (або створити новий архів, що містить вибрані файли), слід 
натиснути кнопку [Додати] панелі інструментів. На екрані відображається 
діалогове вікно Ім'я архіву та параметри. У даному вікні за умовчанням 
відкривається вкладка Загальні, яка має декілька груп елементів, що 
встановлюють ті чи інші параметри архіву. 
Поле Архів дозволяє задати ім’я створюваного архіву. Якщо необхідно задати 
інше місцерозташування архіву, то слід скористатися кнопкою [Перегляд], 
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задавши у вікні Знайти архів потрібний шлях. За допомогою даної кнопки можна 
також вибрати на диску один з існуючих архівів, щоб додати в нього вибрані 
файли (у цьому випадку створення нового архіву не відбувається). 
За допомогою кнопки [Профілі], що відображає список команд, можна, зокрема, 
встановити типові параметри архівації таким чином, що вони будуть автоматично 
використовуватися при кожному наступному зверненні до даного діалогу (тобто, 
при додаванні файлів у архів). З іншого боку, за допомогою цієї кнопки можні 
відновити параметри, задані за умовчанням. Перемикач Формат архіву дозволяє 
задати один з форматів для створюваного архіву: .RAR або .ZIP. Список Метод 
стиснення встановлює метод стиснення файлів, що додаються в архів. За 
умовчанням використовується метод Нормальний. Список Режим оновлення 
задає режим додавання та заміни наявних в архіві файлів. Список Розбити на 
томи, байтів використовується при створенні розподілених архівів для завдання 
розміру тому. За умовчанням, томи rar-файлів мають імена на зразок 
'ім'я_тому.partNNN.rar', де NNN є  номером тому. Група Параметри архівування 
містить прапорці, за допомогою яких можна встановлювати  такі настройки, як 
видалення файлів, доданих в архів; створення архівів, що саморозпаковуються та 
неперервних архівів; захист архівів від пошкодження та модифікації; тестування 
архіву після завершення операції; запис автентичної інформації про архів. На 
вкладці Додаткові встановлюються додаткові параметри: фонова архівація, 
завдання пароля на створюваний архів тощо. На вкладці Файли відображається 
перелік файлів, що додаються в архів (або шаблон для вибору файлів), 
виключаються з операції, зберігаються в нестиснутому вигляді; метод 
збереження файлів в архіві тощо. Вкладка Резервне копіювання містить 
параметри, що дозволяють очищати дискети, на яких буде створюватися архів, 
перед виконанням операції; додавати в архів лише файли з атрибутом А – 
архівний; встановлювати  фільтр за часом створення файлів, що додаються в 
архів тощо. На вкладці Коментар можна задати коментарі для створюваного 
архіву. Коли встановлені всі потрібні параметри, натисненням кнопки [ОК] 
можна безпосередньо приступити до операції додавання файлів в архів. При 
цьому на екрані тимчасово з'являється вікно, що графічно відображає процес 
додавання файлів. 
Видобування файлів з архіву. Щоб видобути файли з існуючого архіву, слід 
спочатку його відкрити. В результаті відображається список файлів архіву.  Для 
видобування файлів з архіву спочатку їх слід виділити, потім скористатися 
кнопкою панелі інструментів [Видобути до].  Після виконання вказаних дій 
з'являється вікно Шлях для видобування та параметри. У верхньому рядку вікна 
задається шлях до папки, в яку буде видобуто виділені файли. Можна задати його 
вручну або вибрати за допомогою деревовидної структури в правій частині вікна. 
Група опцій Режим оновлення встановлює режим оновлення файлів, що 
видобуваються з архіву. В групі Режим перезапису задається режим перезапису 
файлів з однаковими іменами при їх видобуванні з архіву. Група Різне містить 
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прапорці, що дозволяють видобувати файли, ігноруючи інформацію про шляхи 
до папок, де вони раніше знаходились; знімати атрибут А – архівний; залишати 
пошкоджені, некоректно видобуті файли. Видобувати файли можна 
безпосередньо до того каталогу, де розташований даний архів. У цьому випадку 
слід скористатися дією меню Команди Видобути без підтвердження.  
Захист архіву від пошкодження та модифікації. Щоб захистити архівні файли від 
можливих механічних пошкоджень (з наступним відновленням зіпсованих 
файлів), слід відкрити архів і натиснути кнопку [Захистити панелі 
інструментів]. В результаті відкривається діалогове вікно, в якому на вкладці 
Параметри в групі Захистити архів є лічильник, за допомогою якого можна 
вказати, скільки місця можна зарезервувати в архіві на випадок можливих 
пошкоджень (від 1% до 10% розміру архіву). Якщо на цій вкладці встановити 
прапорець Заборонити модифікацію архіву, в архів, захищений таким способом, 
не можна вносити зміни. 
Створення архіву, що саморозпаковується. Існуючий архів можна перетворити в 
архів, що саморозпаковується. Для цього слід відкрити архів і виконати дію меню 
Команди Перетворити архів на SFX. Потім у вікні параметрів архіву на вкладці 
SFX встановити перемикач у положення Додати новий SFX-модуль і натиснути 
кнопку [ОК]. Програма надає і зручнішу можливість – одразу створити архів, що 
саморозпаковується. Для цього в діалоговому вікні підготовки до створення 
архіву слід встановити прапорець Створити SFX –архів. 
Робота програми в режимі командного рядка. Крім експлуатації в режимі 
графічної оболонки Windows, WinRar може працювати в режимі командного 
рядка. Загальний формат команди: 
WinRar   [<команда>]  [-Z]  [<архів>]  [<файли>] [<шлях>\] 
Призначення параметрів: 
<команда> – визначає, які дії повинні виконуватися: 

Команда Дія Призначення 
A (Add) Внести файли в архів 

D (Delete) Видалити файли з архіву 

E 

 

(Extract) Видобути файли з архіву 
(без збереження 
структури) 

U (Update) Оновити файли в архіві 

X 

 

(eXtract) Видобути файли з архіву 
(із збереженням 
структури) 

<архів> – ім'я архіву. Може містити шлях доступу до нього; 
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<файли> – список файлів, що обробляються (додаються або видобуваються з 
архіву). Відокремлюються один від одного пропусками.  
<шлях>\ – використовується лише при видобуванні файлів. Вказує папку, в яку 
здійснюється розпаковка;  
-Z – комбінація додаткових перемикачів: 
Перемикач Призначення 
-O+ Перезаписати існуючий файл 

-R Створити архів з включенням структури 
вкладених папок 

-U Оновити файли з однаковими іменами 

-V<n>[k] Створити багатотомний архів. Параметр n 
означає розмір тому і може бути записаний 
числом, наприклад, 1440. Параметр k означає, 
що це число представляє собою кілобайти.  

-Y Вимкнути режим запиту на підтвердження. 
Вважається, що на всі запити  відповідь 
ствердна. 

 
Використання WinRar для резервного копіювання. Використання програми 
WinRar в режимі командного рядка може виявитися корисним для автоматизації 
виконання деяких операцій, наприклад резервного копіювання.  
Приклад.  

Постановка задачі: створити на Робочому столі ярлик програми WinRar для 
архівації файлів. 

Під час створення ярлика в вікні його властивостей необхідно ввести  
командний рядок запуску програми, наприклад, в такому вигляді 
"C:\PROGRAM FILES\WINRAR\WINRAR.EXE" A –R –U –RR8 –Y 
D:\RESERV\DAILY\DAYLY.RAR   D:\MYDOCS\*.* 
Тепер при запуску програми WinRar таким ярликом в каталозі 
D:\RESERV\DAILY буде створено архів DAYLY.RAR , до якого будуть додані 
всі файли з каталогу D:\MYDOCS. 

 
Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 5(1))  
 

Варіант 1. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
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2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  
папки (1 бал). 

3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 
pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/11))+(1-(π/11)2+(π/11)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

Фібоначчі 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 (0.5 балів). 
5. Зробити зображення калькулятора (інженерний вид) операційної системи 

Windows тлом робочого столу (0.5 бал). 
 
Варіант 2. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/12))+(1-(π/12)2+(π/12)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

геометричної прогресії 1, 2, 4,  8, 16, 32 (0.5 балів). 
5. Створити свій знак гороскопа з тінню (0.5 балів). 
 
Варіант 3. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/13))+(1-(π/13)2+(π/13)4)⅓ (0.5 балів); 
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- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 
арифметичної прогресії 1, 4, 7, 10, 13, 16 (0.5 балів). 

5. Створити свій знак гороскопа з тінню (0.5 балів). 
 
Варіант 4. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/14))+(1-(π/14)2+(π/14)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

sin 1, sin 4, sin 7, sin 10, sin 13, sin 16 (0.5 балів). 
5. Створити свій знак гороскопа з тінню (0.5 балів). 
 
Варіант 5. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/15))+(1-(π/15)2+(π/15)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

cos 1, cos 4, cos 7, cos 10, cos 13, cos 16 (0.5 балів). 
5. Створити свій знак гороскопа з тінню (0.5 балів). 
 
Варіант 6. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
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2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  
папки (1 бал). 

3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 
pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/16))+(1-(π/16)2+(π/16)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

cos 1, sin 4, cos 7, sin 10, cos 13, sin 16 (0.5 балів). 
5. Зробити зображення калькулятора (інженерний вид) операційної системи 

Windows тлом робочого столу (0.5 балів). 
 
Варіант 7. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/17))+(1-(π/17)2+(π/17)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

cos 0.1, sin 0.2, cos 0.3, sin 0.4, cos 0.5, sin 0.6 (0.5 балів). 
5. Зробити зображення калькулятора (звичайний вид) операційної системи 

Windows тлом робочого столу (0.5 балів). 
 
Варіант 8. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  
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- значення виразу cos(arcsin(π/18))+(1-(π/18)2+(π/18)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

cos 0.1, cos 0.2, cos 0.3, cos 0.4, cos 0.5, cos 0.6 (0.5 балів). 
5. Зробити вписаний в ромб еліпс тлом робочого столу (0.5 балів). 
 
Варіант 9. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/19))+(1-(π/19)2+(π/19)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

sin 0.1, sin 0.2, sin 0.3, sin 0.4, sin 0.5, sin 0.6 (0.5 балів). 
5. Зробити малюнок слова МЕХМАТ з тінню тлом робочого столу (0.5 балів). 
 
Варіант 10. 
1. За допомогою програми explorer виконати пункти 1-2 завдання до 

лабораторної роботи №1 відповідного варіанту (1 бал). 
2. За допомогою програми WinRar (або WinZip) створити архівний файл свєї  

папки (1 бал). 
3. За допомогою програми notepad створити в директорії D:\LAB_2 файли 

pascal.bat і c.bat, змістом яких є завантаження оболонок програмування Pascal і 
C відповідно (0.5 балів). 

4. За допомогою програми calc знайти:  

- значення виразу cos(arcsin(π/20))+(1-(π/20)2+(π/20)4)⅓ (0.5 балів); 
- середнє значеня, середнє квадратів та середньо-квадратичне відхилення чисел 

sin 0.1, sin 0.2, sin 0.3, cos 0.4, cos 0.5, cos 0.6 (0.5 балів). 
5. Зробити малюнок слова МАТЕМАТИКА з тінню тлом робочого столу (0.5 

балів). 
 

Література [1, 2]. 
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Тема №3. Інтегровані середовища розробки програм на мові Pascal і 
C++ 

Лабораторна робота №3. Інтегровані середовища розробки програм на мові 
Pascal і C++  

Теоретичні відомості 
Розробка і використання програм на сучасних алгоритмічних мовах 

вимагає, крім вміння написання тексту програми на папері, ще й інших робіт, які 
дають змогу отримати результат роботи програми. Перелік робіт наступний : 

• за допомогою деякого текстового редактора підготувати вхідний файл з деяким 
ім'ям ( наприклад, hello.pas ); 

• відлагодити можливі синтаксичні помилки; 

• виконати його компіляцію; 

• виконати редагування зв'язків з іншими програмами чи бібліотеками програм; 

• запустити на виконання; 

• при виникненні семантичних помилок при роботі програми спочатку потрібно їх 
локалізувати,  а потім виправити текст вхідного файлу, і так можливо декілька 
раз, до бажаного результату. 

 Робота ця кропітка і вимагає значних затрат. Тому для спрощення цієї 
послідовності робіт і досягнення максимальної комфортності були створені 
інтерактивні інтегровані системи програмування, які містять в собі потужній 
екранний текстовий редактор, компілятор, редактор зв'язків, відладчик і ще багато 
інших сервісних можливостей. Таке інтегроване середовище (ІС) проявляється в 
єдиній ідеології побудови і зв'язку між різними своїми компонентами. 

Враховуючи те, що для учбових цілей використовуються ІС Turbo Pascal 7.0  
і  Borland C++ 3.1, які мають подібний інтерфейс користувача, в посібнику ми 
будем розглядати тільки ті елементи ІС, які розрізняються між собою. 

Процес використання ІС здійснюється в такій послідовності.  
Інтегроване середовища розробки програм на мові Pascal 
Побудова ярлика для виклику ІС. 
Будемо вважати, що ІС  Turbo Pascal 7.0 встановлено на ПК в директорії 

C:\BP. Персональні роботи  по розробці програм зазвичай виконуються в певних, 
попередньо створених користувачем директоріях, наприклад 
D:\KURS\GRUPA\USER09. Для запуску ІС необхідно виконати ряд команд. 
Враховуючи, що такий запуск буде виконуватись не один раз, зручно написати 
певний файл виклику, наприклад   tp7.bat: 

@echo off 
C:|BP\BIN\turbo.exe  /Cu09.tp 
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де опція /Cu09.tp  вказує на необхідність завантажити власний файл конфігурації 
u09.tp (ми його створимо пізніше). Після розміщення tp7.bat в директорії 
D:\KURS\GRUPA\USER09 засобами операційної оболонки Windows створюємо 
для нього ярлик, який також розміщуємо в цій директорії. Тепер виклик  ІС  Turbo 
Pascal 7.0 можна робити за допомогою маніпулятора Mouse. 

Налаштування середовища ІС. 
Після завантаження ІС Turbo Pascal 7.0 загальний вид інтерфейсу 

користувача приведено на Мал. 3.1 

Мал 
3.1 Загальний вид інтерфейсу користувача ІС Turbo Pascal 7.0. 

Тепер необхідно налаштувати ІС для використання конкретним 
користувачем: 

• за допомогою пунктів меню File ⇒ Change dir в полі Directory name ввести 
директорію розміщення файлів D:\KURS\GRUPA\USER09 і натиснути кнопку OK 
для підтвердження; 

• за допомогою пунктів меню Options ⇒ Directories в полі параметрів Exe & TPU 
directory, Object directories ввести аналогічний текст і натиснути кнопку OK для 
підтвердження; 

• за допомогою пунктів меню Options ⇒ Save as в полі Options file name ввести 
текс u09.tp, а за допомогою вікна Files вибрати директорію розміщення цього 
файла конфігурації в D:\KURS\GRUPA\USER09 і натиснути кнопку OK для 
підтвердження. 

Призначення і основні можливості ІС. 
Після старту ІС користувач працює з функціями ІС як засобами меню, так і 

безпосереднім натисканням відповідних клавіш. Перший і останній рядок екрану 
(Мал. 3.1) є головним меню і короткою (оперативною) підказкою по данному 
елементу меню відповідно. Між ними розташована робоча область, в які можуть 
розміщуватися різноманітні вікна. В данному випадку, там розміщено вікно 
редагування файла NONAME00.PAS. 

Основне меню (Мал. 3.1) складається із 10 пунктів, кожний з яких в свою 
чергу містить декілька підпунктів різного ступеня вкладеності. Ми не будемо 
розглядати всі пункти детально, зупинимся на найбільш необхідних. Якщо для 
деякого підпункту меню існує комбінація клавіш швидкого втручання («гарячі 
клавіші»), то вони вказані в рядку цього меню. Повний перелік приведено в 
Таблиці № 3.1 (див.також Help ⇒ Contents ⇒ Menus and Hot Key). 
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Пункт File – управління файлами (створення, завантаження, збереження); 
операції з каталогами (перегляд, зміна); друк поточного вікна на прінтері і 
встановлення його параметрів; тимчасовий вихід під управління ОС і вихід з 
програми; 5 файлів, які завантажувались останнім часом.  

• New – видалення поточної програми з пам’яті і очистка екрану; 

 
Мал 3.2 Виклик пункту File головного меню. 

• Open  – завантаження файла з диска і перехід в режим екранного редагування; 

• Save – збереження на диску поточного файла і продовження редагування; 

• Save as  – запис поточного файла на диск під новим ім’ям (можливо задати інший 
диск і директорію); 

• Save – збереження на диску поточного файла і продовження редагування; 

• Save all  – збереження всіх змінених файлів на диску; 

• Change dir – змінити поточну директорію для запису і читання файлів, ім’я яких 
не містить опису шляху до файла 

• Exit – вихід із ІС. 
 
Пункт Edit – містить команди відміни (назад, вперед) зроблених змін в 

тексті редагування; декілька команд для роботи з поміченим блоком тексту  
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Мал 3.3 Виклик пункту Edit головного меню. 
в редагованому файлі та внутрішньому буфері clipboard («вирізати», копію-вати, 
вставити, очистити); показати/виконати зміни (в наступному вікні) вміст 
clipboard. Екранний редактор має внутрішні команди, які ми розгля-немо пізніше. 
Вікно редактора, крім стандартних елементів управління, містить на початку: 

• ім’я редагованого файла; 
• номер вікна (від 1 до 9). 

 В кінці цього вікна розміщується: 
• символ «*» - ознака, що в тексті файлу були виконані зміни, які ще не збережені 

на диску; 
числа « 1 : 9 » - положення курсора в тексті файлу (рядок : колонка). 
 
Пункт Search – містить функції пошуку і заміни тексту; перехід на 

потрібний номер рядка файлу редагування; відображення останньої помилки 
компіляції; знайти оператор програми, який дав помилку при виконанні чи 
компіляції; пошук потрібної процедури чи функції користувача у всіх Include-
файлах і Unit, які використовуються програмою.  

 
Мал 3.4 Виклик пункту Search головного меню. 

 
Пункт Run – головного меню містить команди управління виконанням і 

трасуванням програми.  
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Мал 3.5 Виклик пункту Run головного меню. 

• Run – запуск програми на виконання (при необхідності виконується транс-ляція 
програми). Після завершення роботи програми виконується повер-нення в ІС ( 
для перегляду вікна з результатами натисніть Alt+F5 ); 

• Step over – покомандне виконання програми, причому при звертанні до про-
цедури чи  функції вони розглядаються як одна команда; 

• Trace into – покомандне виконання програми; 

• Go to cursor – виконання програми від поточного рядка (в режимі відлагод-ження 
вона виділена) до рядка, де знаходиться тепер курсор; 

• Program reset – вихід із режима відлагодження: всі точки зупинки і змінні в вікні 
перегляду зберігаються, але по командам Run, Trace into, Step over виконання 
почнеться з самого початку програми; 

• Parameters  – встановлення параметрів, які передаються програмі із команд-ного 
рядка ( вони аналізуються функціями ParamCount, ParamStr ). 

 
Пункт Compile – головного меню містить команди управління процесом 

трансляції і створення  Exe-файлу програми.  
• Compile – трансляція програми, яка редагується. Всі необхідні для цієї програми TPU 

(модулі) вже повинні існувати на диску. При цьому виводиться вікно з інформацією про 
компіляцію. Якщо компіляція пройшла успішно, то натиснувши довільну клавішу, це 
вікно зникне. В випадку наявності помилки система автома-тично переходить в режим 
редагування на відповідний рядок програми; 

• Make – перетранслювання тільки змінених модулів; 

• Build – перетрансляція всіх модулів, які входять в програму; 

• Destination Memory\Disk – визначає, де буде збережено побудований Exe-файл: в 
пам’яті (Memory) чи на диску (Disk). Режим Memory застосовується при відлагод-женні 
програми; 

 
Мал 3.6 Виклик пункту Compile головного меню. 
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• Primary file – визначає файл, який буде компілюватися. Якщо він явно не вказаний, то 
компілюється файл, завантажений для редагування. Ця опція корисна (навіть необхідна) 
для програми, яка складається із декількох файлів; 

• Clear primary file  – відміна (очистка інформації) визначення файла в пункті меню 
Primary file; 

• Information  – показати інформацію про поточну програму ( розмір коду, стека данних, 
«купи» ) і пам’яті, зайнятої системою. 
 
Пункт Debug – містить команди управління установками інтегрованого 

відладчика (маніпуляція з контрольними точками; перегляд: стека звертань  

 
Мал 3.7 Виклик пункту Debug головного меню. 
до підпрограм, стан регістрів, значень контрольних виразів, вікна виводу, 
результату роботи програми; обчислення значення змінної чи виразу; додати 
змінну чи вираз в вікно перегляду).  
 

Пункт Tools– містить команди управління повідомленнями  відладчика. При 
необхідності (це визначається в пункті меню Options ⇒ Tools ) тут розміщено 
виклик додаткових інструментаріїв для розробки програм: Grep.com - потужна 
пошукова утиліта, Turbo Assembler, Turbo Debugger, Turbo Profiler – спеціальні 
окремі підсистеми, назви яких визначають їх цільову спрямованість. 

 
Мал 3.8 Виклик пункту Tools  головного меню. 
 

Пункт Options– містить команди управління режимами роботи складо-вих 
частин ІС.  
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Мал 3.9 Виклик пункту Options  головного меню. 

• Compiler – визначає поточні режими (опції) компілятора ( їх можна також задавати в 
тексті програми в виді: {$XY} , де X – буква, яка визначає опцію, а Y -  це знак + або - , 
який включає або виключає опцію компілятора); 

• Memory sizes  – визначає розмір стека, «купи» в оперативній пам’яті; 

• Linker  – задає режими роботи редактора зв’язків, а саме: побудову Map-файлу на диску 
з інформацією про структуру побудованого Exe-модуля; розміщення буфера редактора 
зв’язків на диску чи в пам’яті; 

• Debugger - задає режими роботи відладчика для TURBO-середовища, для Turbo 
Debugger і режими переключення TURBO-середовища на екран користувача; 

• Directories – задає директорії, які містять TURBO, Exe-файли, Include-файли, Unit і Obj-
файли; 

• Tools – інформація про використання додаткових засобів розробки програм; 

• Environment – визначає параметри екранного редактора (необхідність створення Bak-
файлів, автоматичного збереження поточної редакції файла при виконанні команди Run, 
DOS shell, крок табуляції, розмір екрана і встановлення вікна реда-гування на весь 
екран). Це меню містить декілька підменю: 

 Preferences – задає параметри ІС і режими збереження параматрів; 

 Editor – задає режими екранного редактора текстів; 

 Mouse – задає швидкість переміщення маніпулятора Mouse по екрану; 

 Startup – задає параметри, які використовуються при старті TURBO. Вони 
запам’ятовуються в самому файлі TURBO.ЕХЕ і вступають в дію при наступному 
запуску ІС. 

 Colors - дозволяє користувачу змінити кольорову гаму ІС; 

• Open, Save, Save as – відкрити, записати, записати з новим ім’ям файл конфігурації 
(стандартно – TURBO.TP, можна створювати свої файли з розширенням TP). 

 
Пункт Window– містить команди управління розташування системи вікон; 

управління їх розмірами і відображення списку наявних вікон.  
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Мал 3.10 Виклик пункту Window  головного меню. 

 
Пункт Help– містить підменю, які дають користувачу швидко і ефективно 

вибрати потрібний розділ підказок системи, як по самому ІС, так і  

 
Мал 3.11 Виклик пункту Help  головного меню. 
по опціям і директивам компілятора, стандартним процедурам і функціям, 
зарезервованим словам мови Pascal, стандартним модулям, алгоритмічній мові 
Pascal, перелік кодів помилок виконання. Тут є і інформація про авторське право 
фірми-розробника. 

Таблиця 3.1. «Гарячі клавіші»  ІС  Turbo Pascal 7.0. 
Клавіша Призначення 
F1 Підказка по поточній компоненті ІС
F2 Збереження поточного файла, що редагується
F3 Завантаження нового файлу в вікно редагування
F4 Виконати програму до рядка, в якому знаходиться курсор
F5 Збільшити/Зменшити активне вікно
F6 Перемикання активного вікна (перехід до наступного в 

списку)
F7 Трасування програми
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F8 Пооператорне виконання програми
F9 Перекомпіляція змінених модулів
F10 Перехід в верхнє (попереднє) меню
Alt+0 Показати список активних вікон
Alt+F1 Показати попередній екран підказки
Alt+F3 Закрити (видалити) поточне вікно
Alt+F5 Показати вікно з результатами роботи програми
Alt+F9 Компілювати поточний файл, що редагується
Alt+ 
Spacebar 

Активувати системне меню

Alt+F Активувати File-меню
Alt+E Активувати Edit-меню
Alt+S Активувати Search-меню
Alt+R Активувати Run-меню
Alt+C Активувати Compile-меню
Alt+D Активувати Debug-меню
Alt+O Активувати Options-меню
Alt+W Активувати Window-меню
Alt+H Активувати Help-меню
Alt+X Кінець роботи з ІС
Ctrl+F1 Підказка по слову, на якому знаходиться курсор
Ctrl+F2 Закінчити процес відлагодження
Ctrl+F3 Показати стан стека виклику процедур і функцій
Ctrl+F4 Обчислити вираз або змінити значення змінної при 

трасуванні 
Ctrl+F5 Переміщення вікна і зміна його розмірів
Ctrl+F7 Добавити змінну чи вираз в вікно перегляду
Ctrl+F9 Завантажити файл на виконання

  
Текстовий редактор середовища та його можливості.  
Підготовку тексту Pascal-програми на деякому носії інформації можна 

виконати довільним редактором текстів, який може вводити рядки символів як 
стандартного так і розширеного набору символів ASCII, а також керуючі 



Попов В.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П. Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів. 

 45

символи. Але зазвичай користувач використовує вбудований редактор текстів ІС, 
який спеціально розроблено для цих цілей. Розглянемо його команди, які 
найчастіше використовуються. Домовимось, що комбінацію клавіш, в яких 
зустрічається клавіша Ctrl, наприклад, Ctrl+KB, позначати ^KB. Перелік деяких 
команд редактора приведено в Таблиці № 3.2 (див.також Help ⇒ Contents ⇒ 
Editor Commands). 

Таблиця № 3.2  Комбінації клавіш для команд редактора 
Управління: 

курсором горизонтальним блоком 
← на позицію вліво ^KB початок блоку 
→ на позицію вправо ^KK кінець блоку 
↑ на рядок вгору ^KC Копіювати 
↓ на рядок вниз ^KV Перемістити 
^A на слово вліво ^KY Видалити 
^F на слово вправо ^KH сховати/показати 
Home на початок рядка ^KR читати з файла 
End на кінець рядка ^KW записати в файл 
PgUp на сторінку вгору ^KT помітить слово 
PgDn на сторінку вниз ^KI блок вправо 
^PgUp на початок тексту ^KU блок вліво 
^PgDn на кінець тексту ^KP вивести на друк 
^QB на початок блоку ^Ins записати блок в буфер 
^QK на кінець блоку Shift+Ins прочитити блок з буфера 

Вставка Видалення 
Ins Режим вкл/викл ^QY тексту до кінця рядка 
^N рядка в текст ^Y рядка з тексту 
^QL відновити рядок Del символу  
  BkSp символу зліва 
  ^T слова справа 

 
Інтегроване середовища розробки програм на мові  C++  
Побудова ярлика для виклику ІС.  
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Будемо вважати, що ІС  Borland C++ 3.1 встановлено на ПК в директорії 
C:\BC. Аналогічно попередньому, створимо файл виклику, наприклад   tc5.bat: 

@echo off 
C:|BC\BIN\bcw.exe 

і розмістимо його в директорії D:\KURS\GRUPA\USER09. Засобами операційної 
оболонки Windows створюємо для нього ярлик, який також розміщуємо в цій 
директорії. Тепер виклик  ІС  Borland C++ 3.1 можна робити з допомогою 
маніпулятора Mouse. 

Налаштування середовища ІС.  
Після завантаження ІС Borland C++ 3.1 загальний вид інтерфейсу 

користувача приведено на Мал. 3.12 

 
Мал 3.12 Загальний вид інтерфейсу користувача ІС Borland C++ 3.1. 
Тепер необхідно налаштувати ІС для використання конкретним 

користувачем : 
• з допомогою пунктів меню File, Change dir в полі Directory name ввести 

директорію розміщення файлів D:\KURS\GRUPA\USER09 і натиснути кнопку OK 
для підтвердження; 

• з допомогою пунктів меню Options, Directories в полі параметрів Exe & TPU 
directory, Object directories ввести аналогічний текст і натиснути кнопку OK для 
підтвердження; 

• з допомогою пунктів меню Options, Save as в полі Options file name ввести текс 
u09.tp, а з допомогою вікна Files вибрати директорію розміщення цього файла 
конфігурації в D:\KURS\GRUPA\USER09 і натиснути кнопку OK для 
підтвердження. 

Призначення і основні можливості ІС.  
Після старту ІС користувач працює з функціями ІС як засобами меню, так і 

безпосереднім натисканням відповідних клавіш. Перший і останній рядок екрану 
(Мал. 3.1) є головним меню і короткою (оперативною) підказкою по данному 
елементу меню відповідно. Між ними розташована робоча область, в які можуть 
розміщуватися різноманітні вікна. В данному випадку, там розміщено вікно 
редагування файла NONAME00.PAS. 
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Основне меню (Мал. 3.1) складається із 10 пунктів, кожний з яких в свою 
чергу містить декілька підпунктів різного ступеня вкладеності. Ми не будемо 
розглядати всі пункти детально, зупинимся на найбільш необхідних. Якщо для 
деякого підпункту меню існує комбінація клавіш швидкого втручання («гарячі 
клавіші»), то вони вказані в рядку цього меню.  

Пункт File – управління файлами (створення, завантаження, збереження); 
операції з каталогами (перегляд, зміна); друк поточного вікна на прінтері і 
встановлення його параметрів; тимчасовий вихід під управління ОС і вихід з 
програми; 5 файлів, які завантажувались останнім часом.  

 
Мал 3.13 Виклик пункту File головного меню. 

• New – видалення поточної програми з пам’яті і очистка екрану; 

• Open  – завантаження файла з диска і перехід в режим екранного редагування; 

• Save – збереження на диску поточного файла і продовження редагування; 

• Save as  – запис поточного файла на диск під новим ім’ям (можливо задати інший 
диск і директорію); 

• Save – збереження на диску поточного файла і продовження редагування; 

• Save all  – збереження всіх змінених файлів на диску; 

• Change dir – змінити поточну директорію для запису і читання файлів, ім’я яких 
не містить опису шляху до файла 

• Exit – вихід із ІС. 
 
Пункт Edit – містить команди відміни (назад, вперед) зроблених змін в 

тексті редагування; декілька команд для роботи з відміченим блоком тексту в 
редагованому файлі та внутрішньому буфері clipboard («вирізати», копіювати, 
вставити, очистити); показати/виконати зміни (в наступному вікні) вміст 
clipboard. Екранний редактор має внутрішні команди, які ми розглянемо пізніше. 
Вікно редактора, крім стандартних елементів управління, містить на початку: 
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• ім’я редагованого файла; 
• номер вікна (від 1 до 9). 

 В кінці цього вікна розміщується: 
• символ «*» - ознака, що в тексті файлу були виконані зміни, які ще не збережені 

на диску; 
• числа « 1 : 9 » - положення курсора в тексті файлу (рядок : колонка). 

 
Мал 3.14 Виклик пункту Edit головного меню. 
 
Пункт Search – містить функції пошуку і заміни тексту; перехід на 

потрібний номер рядка файлу редагування; відображення останньої помилки 
компіляції; знайти оператор програми, який дав помилку при виконанні чи 
компіляції; пошук потрібної процедури чи функції користувача у всіх Include-
файлах і Unit, які використовуються програмою.  

 
Мал 3.15 Виклик пункту Search головного меню. 
 
Пункт View – головного меню містить команди управління виконан-ням і 

трасуванням програми.  
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Мал 3.16 Виклик пункту View головного меню. 

• Run – запуск програми на виконання (при необхідності виконується транс-ляція 
програми). Після завершення роботи програми виконується повернення в ІС ( для 
перегляду вікна з результатами натисніть Alt+F5 ); 

• Step over – покомандне виконання програми, причому при звертанні до про-
цедури чи  функції вони розглядаються як одна команда; 

• Trace into – покомандне виконання програми; 

• Go to cursor – виконання програми від поточного рядка (в режимі відлагод-ження 
вона виділена) до рядка, де знаходиться тепер курсор; 

• Program reset – вихід із режима відлагодження: всі точки зупинки і змінні в вікні 
перегляду зберігаються, але по командам Run, Trace into, Step over виконання 
почнеться з самого початку програми; 

• Parameters  – встановлення параметрів, які передаються програмі із команд-ного 
рядка ( вони аналізуються функціями ParamCount, ParamStr ). 

 
Пункт Project – головного меню містить команди управління процесом 

трансляції і створення  Exe-файлу програми.  
• Compile – трансляція програми, яка редактується. Всі необхідні для цієї програми TPU 

(модулі) вже повинні існувати на диску. При цьому виводиться вікно з інформацією про 
компіляцію. Якщо компіляція пройшла успішно, то натиснувши довільну клавішу, це 
вікно зникне. В випадку наявності помилки система автома-тично переходить в режим 
редагування на відповідний рядок програми; 

• Make – перетранслювання тільки змінених модулів; 

• Build – перетрансляція всіх модулів, які входять в програму; 

• Destination Memory\Disk – визначає, де буде збережено побудований Exe-файл: в 
пам’яті (Memory) чи на диску (Disk). Режим Memory застосовується при відлагод-женні 
програми; 
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Мал 3.17 Виклик пункту Project головного меню. 

• Primary file – визначає файл, який буде компілюватися. Якщо він явно не вказаний, то 
компілюється файл, завантажений для редагування. Ця опція корисна (навіть необхідна) 
для програми, яка складається із декількох файлів; 

• Clear primary file  – відміна (очистка інформації) визначення файла в пункті меню 
Primary file; 

• Information  – показати інформацію про поточну програму ( розмір коду, стека данних, 
«купи» ) і пам’яті, зайнятої системою. 
 
Пункт Script містить команди управління установками інтегрованого 

відладчика (маніпуляція з контрольними точками (точками зупинки); перегляд: 
стека звертань до підпрограм, стан регістрів, значень контрольних виразів, вікна 
виводу, результату роботи програми; обчислення значення змінної чи виразу; 
добавити змінну чи вираз в вікно перегляду).  

 
Мал 3.18 Виклик пункту  Script  головного меню. 
 
Пункт Tool– містить команди управління повідомленнями  відладчика. При 

необхідності (це визначається в пункті меню Options, Tools ) тут розміщено 
виклик додаткових інструментаріїв для розробки програм: Grep.com - потужна 
пошукова утиліта, Turbo Assembler, Turbo Debugger, Turbo Profiler – спеціальні 
підсистеми, назви яких визначають їх цільову спрямованість. 

 
Мал 3.19 Виклик пункту Tool  головного меню. 
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Пункт Debug – містить команди управління установками інтегрованого 

відладчика (маніпуляція з контрольними точками (точками зупинки); перегляд: 
стека звертань до підпрограм, стан регістрів, значень контрольних виразів, вікна 
виводу, результату роботи програми; обчислення значення змінної чи виразу; 
добавити змінну чи вираз в вікно перегляду).  

 
Мал 3.20 Виклик пункту Debug головного меню. 
 
Пункт Options– містить команди управління режимами роботи складо-вих 

частин ІС.  

 
Мал 3.21 Виклик пункту Options  головного меню. 

• Compiler – визначає поточні режими (опції) компілятора ( їх можна також задавати в 
тексті програми в виді : {$XY} , де X – буква, яка визначає опцію, а Y -  це знак + або - , 
який включає або виключає опцію компілятора); 

• Memory sizes  – визначає розмір стека, «купи» в оперативній пам’яті; 

• Linker  – задає режими роботи редактора зв’язків, а саме: побудову Map-файлу на диску 
з інформацією про структуру побудованого Exe-модуля; розміщення буфера редактора 
зв’язків на диску чи в пам’яті; 

• Debugger - задає режими роботи відладчика для TURBO-середовища, для Turbo 
Debugger і режими переключення TURBO-середовища на екран користувача; 
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• Directories – задає директорії, які містять TURBO, Exe-файли, Include-файли, Unit і Obj-
файли; 

• Tools – інформація про використання додаткових засобів розробки програм; 

• Environment – визначає параметри екранного редактора (необхідність створення Bak-
файлів, автоматичного збереження поточної редакції файла при виконанні команди Run, 
DOS shell, крок табуляції, розмір екрана і встановлення вікна редагування на весь 
екран). Це меню містить декілька підменю : 

 Preferences – задає параметри ІС і режими збереження параматрів; 

 Editor – задає режими екранного редактора текстів; 

 Mouse – задає швидкість переміщення маніпулятора Mouse по екрану; 

 Startup – задає параметри, які використовуються при старті TURBO. Вони 
запам’ятовуються в самому файлі TURBO.ЕХЕ і вступають в дію при наступному 
запуску ІС. 

 Colors - дозволяє користувачу змінити кольорову гаму ІС; 

• Open, Save, Save as – відкрити, записати, записати з новим ім’ям файл конфігурації 
(стандартно – TURBO.TP, можна створювати свої файли з розширенням TP). 

 
Пункт Window– містить команди управління розташування системи вікон; 

управління їх розмірами і відображення списку наявних вікон.  

 
Мал 3.22 Виклик пункту Window  головного меню. 
 
Пункт Help– містить підменю, які дають користувачу швидко і ефективно 

вибрати потрібний розділ підказок системи, як по самому ІС, так і по опціям і 
директивам компілятора, стандартним процедурам і функціям, зарезервованим 
словам мови Pascal, стандартним модулям, алгоритмічні мові  Pascal, перелік 
кодів помилок виконання. Тут є і інформація про авторське право фірми-
розробника.  
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Мал 3.23 Виклик пункту Help  головного меню. 
 
Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 5(1)2)  

I. Налаштування розробок Pascal (2 бали). 
1. Побудувати ярлик розробки програм на мові Pascal.  
2. Налаштувати середовище розробки.  
3. В текстовому редакторі Pascal створити програму привітання 

 
{  HELLO  } 
begin 
 writeln('Hello!') 
end. 

4. Компілювати та виконати програми привітання. 
II. Налаштування розробок C (2 бали). 

1. Побудувати ярлик розробки програм на мові C.  
2. Налаштувати середовище розробки.  
3. В текстовому редакторі C створити програму привітання 

/*  HELLO */ 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
printf("'Hello!\n"); 
} 

4. Компілювати та виконати програми привітання. 
Література [7,8]. 

                                                           
2 в дужках – додатковий бал за повноту відпровіді на завдання. 
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Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 5(1)3)  

III. Налаштування розробок Pascal (2 бали). 
5. Побудувати ярлик розробки програм на мові Pascal.  
6. Налаштувати середовище розробки.  
7. В текстовому редакторі Pascal створити програму привітання 

 
{  HELLO  } 
begin 
 writeln('Hello!') 
end. 

8. Компілювати та виконати програми привітання. 
IV. Налаштування розробок C (2 бали). 

5. Побудувати ярлик розробки програм на мові C.  
6. Налаштувати середовище розробки.  
7. В текстовому редакторі C створити програму привітання 

/*  HELLO */ 
#include <stdio.h> 
main() 
{ 
printf("'Hello!\n"); 
} 

8. Компілювати та виконати програми привітання. 
Література [7,8]. 
 
Тема №4. Текстовий процесор MS Word 
Лабораторна робота №4. Основні можливості текстового процесору MS 

Word  
Теоретичні відомості 
Текстовий процесор MS Word представляє собою складну систему 

побудови та редагування документів з первинним та вторинними вікнами. У 
                                                           
3 в дужках – додатковий бал за повноту відпровіді на завдання. 
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первинному вікні відображється панель меню MS Word та панелі інструментів 
Всього панелей інструментів близько 20, тому для забезпечення оптимального 
місця під документ, як правило, залишають завантаженими постійно дві-три 
панелі, а решта панелей завантажується зе необхідністю. Втім і такий підхід – не 
оптимальний.  Краще рішення полягає в створенні особистої панелі інструментів 
(або множини таких панелей), що вбирає в себе необхідні для роботи 
інструменти. Створення таких панелей здійснюється за дією меню Сервис-
Настройка. 

Форматування символів, абзаців і сторінок.  
Процес форматування документу – це робота на зовнішнім його виглядом. 

В текстовому процесорі MS Word передбачені чимало способів форматування. 
Найпростіші з них пов’язані з форматуванням символів, абзаців і сторінок. 

  Форматування символів здійснюється за дією меню Формат-Шрифт . В 
вікні „Шрифт”, що з’являється, можна встановити необхідні параметри на всіх 
трьох вкладках шрифт, интервал, анимация. А саме, вибрати необхідну гарнітуру 
(шрифт), стиль накреслення, розмір шрифту (кегль), масштаб, інтервал тощо.  

 Форматування абзаців4 заключається в виборі параметрів, що відповідають 
за відступи перед (після) абзацу, відступ першого рядка абзацу, вирівнювання, 
міжрядковий інтервал тощо. Крім цього можна визначити різні обмеження щодо 
розриву абзацу при його перенесенні на наступну сторінку.  Форматування 
абзаців здійснюється за дією меню Формат-Абзац у вікні „Абзац”. 

Форматування сторінок документа здійснюється за дією меню Файл-
Параметры страниц та заключається в встановлення розмірів полів сторінок, 
встановлення розмірів та орієнтвції сторінок. Крім цього для сторінок 
передбачається  встановлення нумерації сторінок (Вставка-Номера страниц), 
створення колонтитулів (Вид-Колонтитулы). Особливу роль відіграє вставка 
розриву сторінки при навмисному переході на нову сторінку, при розриві 
розділу5. Такі розриви використовуються при організації неоднорідних форматів 
сторінок тексту, наприклад, чередування сторінок з різною орієнтацією, 
розділеними на шпальти і без таких тощо. 

Автозаміна. 
Автозаміна – автоматична заміна одного чи декількох слів на інші. 

Використовується автозаміна з двох причин:  
 Виправлення помилок. 
 Спосіб введення довгих за розміром слів і навіть речень. 

Механізм автозаміни  полягає в тому, що в MS Word передбачена для цього 
таблиця з двох полів. Одне поле – аргумент –  містить те, що необхіджно 
                                                           
4 Абзац – фрагмент  тексту, що закінчується маркером абзацу як наслідок натискання на клавішу <Enter>. 
5 Розділ – частина документу з власними параметрами форматування сторінки. 
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замінити, а друге – результат – те, чим замінювати. Здійснюється автозаміна дією 
меню  Вставка-Автотекст. У відповідному вікні необхідно скористатись 
вкладкою Автозамена та ввести в таблицю дані. Результатом таких попередніх 
дій стане автоматична заміна набраного аргументу необхідним результатом.  

Автотекст. 
Автотекст  –  автоматична вставка продовження одного чи декількох слів 

тексту після  початку його введення. Механізм автотексту полягає в тому, що в 
MS Word передбачена для цього таблиця з одного поля, що містить бажаний 
текст. Очевидно, такий інструмент суттєво спрощує процес створення документу. 
Здійснюється автотекст дією меню  Вставка-Автотекст аналогічно автозаміні. 
При введенні початку тексту MS Word підсказує про можливу кінцівку. Після 
позитивної відповіді щодо заміни (<F3> або <Enter>) з’явиться необхідний 
результат. 

Таблиці. 
Створення і використання таблиць в тексті – одне з вдалих рішень MS 

Word. Таблиці в течті відіграють подвійну роль. З одного боку, власне таблиця 
впорядковує інформацію в певному форматі, надаючи документу строгість, 
точність і навіть певну надійність. Для таблиць характерна однорідність 
викладення інформації за стовпчиками (полями), присутність заголовка таблиці та 
рядків (записів). З другого боку, на основі безконтурних комірок таблиці можна 
форматувати текст так, що користувачу цього тексту сама таблиця не заважатиме, 
але струтурний порядок буде досягнений. Таким способом можна скористатись 
при розміщенні складної інформації на одному рівні тексту. Наприклад, 
організація багато-структурних підписів відповідальних осіб. Особливу роль 
таблиці відіграють при побудові веб-сторінок. Саме за високу роль таблиць в 
створені документу в MS Word передбачена окрема панель інструментів Таблицы 
и границы. Ініціалізація таблиць здійснюється дією меню  Таблица-Добавить 
таблицу. Вибравши необхідну кількість стовпчиків та декілка рядків, необхідно 
споочатку побудувати шапку таблиці (заголовок). Заголовок таблиці може бути 
складним, при його побудові можуть бути корисними дії по злиттю комірок 
(Таблица-Объединить ячейки). Якщо таблиця не вміщується на сторінці, то 
можна забезпечити автоматичне накреслення її шапки на початку наступних 
сторінок (Таблица-Заголовки). На цьому проектування таблиці закінчується і 
починається введення даних. Якщо таблиці містять числову інформацію, то є 
можливість зробити групові обчислення (середнє, сума тощо, Таблица-Формула). 
Обчислення можна зробити і в локальних комірках, створюючи арифметичні 
вирази над іншими комірками і можливими константами. Для посилань на 
комірки використовується система адресації комірок „буква-цифра”, де буква – 
абетка латиниці відповідає за номер поля, а цифра – номер рядка всієї таблиці. 
Наприклад, (D5*E5-A5)*15/100, SUM(E3:E10).  Приховати(показати) лінії 
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таблиці, що розділяють її стовпці і рядки, можна дією меню  Таблица-Скрыть 
сетку(Таблица-Показать сетку).  

Математичний редактор. 
У складі MS Word є вбудований математичний редактор, що має свою 

оболонку і породжує математичний об’єкт тексту. Створення нового 
математичного об’єкту  здійснюється дією меню Вставить-Объект (Рис.8), 
вибравши з списку елемент типів об’ктів Microsoft Equation 3.0 .  

 
Рис. 11. Вставка математичного об’єкту 

Під час роботи над створеням формул діє робоче вікно з математичним текстом,  
вікно з інструметами та меню редактора (це меню розташовується за замовчанням 
на місці меню MS Word ) (Рис.9). Інструмети математичног редактору – це 
шаблони формул та математичні символи. Меню математичного редактора 
дозволяє налаштувати різні геометричні параметри формул (відступи, зміщення 
тощо), визначити тип інформації (математичний, текст тощо) а також стандартні 
для редакторів дії. 

 
Рис. 12. Вікна математичного редактора Microsoft Equation 3.0. 

Списки, закладки, перехресні посилання, зноски, назви.  
Характерна риса списків – наявність маркера перед кожним абзацем тексту. 

Маркери бувають цифровими,  окремими символами або малюнками 
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(піктограмами). Створення списків відбувається автоматично, за дією меню  
Формат-Списки або за піктограмою на панелі інструментів Форматирование. 
Автоматичне створення списків відбувається при умові написання маркеру для 
першого абзацу списку у вигляді "1." або "-",  при цьому стилі маркерованих та 
нумерованих списків повинні бути включені (Сервис-Параметры автозамены, 
вкладка автоформат при вводе). 

Закладки – поіменована позиція тексту. Використовується закладка для 
швидкого переміщення по тексту за заданим іменем. Створюється (видаляється) 
закладка через дію меню   Вставка-Закладка . Перехід за закладкою відбувається 
через дію меню Правка-Перейти (<Ctrl+G>, або <F5>). 

Спорідненим з закладкою є перехресні посилання – швидке переміщення на 
автоматично помічений об’єкт тексту (абзаци, заголовки, закладки, рисунки, 
таблиці, формули тощо). Створюються перехресні посилання через дію меню   
Вставка-Ссылка-Перекрестная ссылка. Видаляється перехресне посилання 
клавішею <Del>, виділивши його. 

Для вставки зноски необхідно скористатись дію меню   Вставка-Ссылка- 
Сноска. Тип зноски налаштовується у відповідному вікні. 

Для автоматичного формування номерів різних назв (рисунків, таблиць, 
формул тощо) існує дія меню   Вставка-Ссылка-Название. Побічним 
результатом стає можливість формування списку ілюстрацій, таблиць тощо. 

Графіка 
Процесор MS Word має можливість використовувати та створювати власні 

графічні об’єкти (рисунки, діаграми, схеми, ілюстрації тощо). Як правило, 
користувач звертається до панелі інструментів Рисование, де зібрані інструменти 
для роботи з графікою. Наприклад, слово МЕХМАТ засобами WordArt можна 
зобразити так:  

 
За допомогою меню Автофигуры панелі інструментів Рисование можна 
створювати блок-схеми, вставляти в текст різноманітні виноски. За допомогою 
меню Рисование  панелі інструментів Рисование графічні об’єкти можна 
геометрично змінювати, розміщувати певним чином по відношенню до тексту або 
до інших графічних об’єктів. Крім цього, користуючись дією меню Вставить-
Объект можна працювати додатково з рисунками, діаграмами відповідно до 
вибраного з списку графічних об’єктів. 

Форми 
Для опрацьовування інформації, особливо викладеної у відповідності з 

певними бланками, в MS Word існують так звані електронні форми. Такі форми 
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можна заповнювати виключно в MS Word, але перед використанням їх необхідно 
створити. Створення форм здійснюється за допомогою панелі інструментів 
Формы (Рис. 10).  

 
Рис. 13. Панель інструментів Формы 

За допомогою цієї панелі створюються текстові поля, поля з списком, 
прапорці, таблиці тощо. Крім того, розроблену електронну форму можна 
захистити від руйнування. Під час  створення полів вибирається необхідний тип 
поля. Так, текстове поле має один з шести типів: звичайний текст, числовий, дата, 
поточна дата, поточний час, вираз для обчислень. Там, де необхідно, 
користувачем-розробником форми додаються конкретні елементи поля 
(наприклад, це стосується елементів поля з списком). Для захищення створеної 
форми слід скористатись дією меню Сервис-Защитить документ. 

 
Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 10(2))  

 
Варіант 1. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "КНУ" та повного 

словосполучення "Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка" (1 бал). 

2. Створити елемент автотексту "механіко-математичний факультет" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить екзаменаційну таблицю, заголовок якої 
складається з прізвища студента, назв 5 предметів та середнього бала студента. 
Забезпечити обчислення середнього бала кожного студента, середнього бала з 
кожного предмету (1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Квадратні рівняння" (0.5 балів); 
- формули для розв’язування квадратних рівнянь (1 бал); 
- фігурний текст "Розв’язування лінійних рівнянь" (0.5 балів); 
- блок-схему розв’язування лінійних рівнянь (1 бал). 
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6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 
комунальних платежів за електроенергію(2 бали). 

 
Варіант 2. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "КМУ" та повного 

словосполучення "Кабінет міністрів України" (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "математичний аналіз" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить атестаційну таблицю, заголовок якої 
складається з прізвища студента, балів двох проміжних атестацій та суми цих 
балів. Забезпечити обчислення середнього бала атестації кожного студента, 
середнього сумарного бала атестації всіх студентів(1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Таблиця похідних" (0.5 балів); 
- формули для похідних тригонометричних функцій (1 бал); 
- фігурний текст "Сполучення станцій метро" (0.5 балів); 
- блок-схему проїзду від станції метро  "Либідська" до станції метро 

"Вокзальна" (1 бал). 
6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 

комунальних платежів за постачання гарячої води (2 бали). 
 

Варіант 3. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "КМФ" та повного 

словосполучення "кафедра математичної фізики " (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "обчислювальна математика" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить атестаційну таблицю, заголовок якої 
складається з прізвища студента, балів двох проміжних атестацій та суми цих 
балів. Забезпечити обчислення середнього бала атестації кожного студента, 
середнього сумарного бала атестації всіх студентів(1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
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- фігурний текст "Таблиця похідних" (0.5 балів); 
- формули для похідних логарифмічних функцій (1 бал); 
- фігурний текст "Сполучення станцій метро" (0.5 балів); 
- блок-схему проїзду від станції метро  "Театральна" до станції метро "Палац 

спорту" (1 бал). 
6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 

комунальних платежів за відведення холодної води (2 бали). 
 
Варіант 4. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "КА" та повного 

словосполучення "комплексний аналіз" (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "Інформатика та програмування" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить таблицю товарів, заголовок якої 
складається з назви, одиниці вимірювання, ціни, кількості та вартості товару. 
Забезпечити обчислення середньої ціни та загальної вартості всіх товарів (1 
бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Ряд Тейлора" (0.5 балів); 
- формула ряду Тейлора  для функції cos x (1 бал); 
- фігурний текст "Студент" (0.5 балів); 
- малюнок студента та виноски, що пояснюють деталі малюнка(1 бал). 

6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 
платежів за користування послугами телефонного зв’язку (2 бали). 

 
Варіант 5. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "МС" та повного 

словосполучення "Математична статистика" (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "математичний редактор" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 
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4. Створити документ z4_4, що містить таблицю товарів, заголовок якої 
складається з назви, одиниці вимірювання, ціни, кількості та вартості товару. 
Забезпечити обчислення середньої ціни та загальної вартості всіх товарів (1 
бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Ряд Тейлора" (0.5 балів); 
- формула ряду Тейлора  для функції sin x (1 бал); 
- фігурний текст "Викладач" (0.5 балів); 
- малюнок викладача та виноски, що пояснюють деталі малюнка(1 бал). 

6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 
платежів за користування послугами мережі Internet (2 бали). 

 
Варіант 6. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "ВРУ" та повного 

словосполучення "Верховна Рада України" (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "дробово-раціональна функція" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить виписку з залікової книжки студента у 
вигляді таблиці, заголовок якої складається з назви предмету, оцінки (3, 4, 5 
або зараховано). Забезпечити обчислення середнього бала студента (1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Тригонометричне рівняння sin x = a" (0.5 балів); 
- формули для розв’язування тригонометричного рівняння (1 бал); 
- фігурний текст "Блок-схема розв’язування тригонометричного рівняння" 

(0.5 балів); 
- блок-схему розв’язування тригонометричного рівняння sin x = a (1 бал). 

6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних регістрації 
учасників конференції (2 бали). 

 
Варіант 7. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "АПУ" та повного 

словосполучення "Адміністація Президента України" (1 бал). 
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2. Створити елемент автотексту "диференціальна геометрія" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить таблицю вартості послуг автоперевезень, 
заголовок якої складається з марки автомобіля, ціни за 1 км відстані, ціни за 1 т 
вантажу. Забезпечити обчислення вартості послуг для фактичних відстаней та 
вантажу. (1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Формула Тейлора" (0.5 балів); 
- формули Тейлора  для функції f(x) (1 бал); 
- фігурний текст "Сполучення станцій метро" (0.5 балів); 
- блок-схему проїзду від станції метро  "Либідська" до станції метро 

"Гідропарк" (1 бал). 
6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних регістрації 

автомобіля (2 бали). 
 

Варіант 8. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "КДР" та повного 

словосполучення "кафедра диференціальних рівнянь" (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "самоспряжений оператор " (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить таблицю, заголовок якої складається з 
назви навчальної дисципліни, кількості аудиторних годин, кількості годин 
самостійної роботи та суми цих годин. Забезпечити обчислення загальної  
кількості аудиторних годин та годин самостійної роботи всіх навчальних 
дисциплін та суми цих годин (1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Добуток двох прямокутних матриць" (0.5 балів); 
- формули для добутку двох прямокутних матриць (1 бал); 
- фігурний текст "Сполучення станцій метро" (0.5 балів); 
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- блок-схему проїзду від станції метро  "Театральна" до станції метро 
"Позняки" (1 бал). 

6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 
платежів за проживання в гуртожитку(2 бали). 

 
Варіант 9. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "ПФ" та повного 

словосполучення "перетворення Фур’є " (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "криволінійні координати" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить таблицю товарів, заголовок якої 
складається з назви, одиниці вимірювання, ціни, кількості та вартості товару. 
Забезпечити обчислення відхилення вартості кожного товару від середньої 
вартості всіх товарів (1 бал). 

5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Перша та друга визначні границі" (0.5 балів); 
- формули ряду першої та другої визначних границь (1 бал); 
- фігурний текст "Персональний комп’ютер" (0.5 балів); 
- малюнок персонального комп’ютера та виноски, що пояснюють деталі 

малюнка(1 бал). 
6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення даних і обчислення 

платежів за користування послугами автостоянки (2 бали). 
 
Варіант 10. 
1. Створити елемент автозаміни, що складається зі скорочення "ДЧ" та повного 

словосполучення "диференціальне числення" (1 бал). 
2. Створити елемент автотексту "рекурентна формула" (1 бал). 
3. Створити документ z4_3, що включає декілька різних елементів форматування: 

колонтитули окремо на парних і непарних сторінках, номера сторінок, анімація  
тексту, відступи та інтервали, шпальти на окремих сторінках (1 бал). 

4. Створити документ z4_4, що містить таблицю координат двох багатовимірних 
векторів, заголовок якої складається з назв векторів. Забезпечити обчислення 
скалярного добутку векторів (1 бал). 
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5. За допомогою панелі інструментів Рисование та математичного редактора 
створити документ z4_5, що містить такі графічні об’єкти: 
- фігурний текст "Рівняння прямої " (0.5 балів); 
- рівняння прямої, що проходить через дві дані точки (x1, y1) і (x2, y2) (1 бал); 
- фігурний текст "Мобільний телефон" (0.5 балів); 
- малюнок мобільного телефона та виноски, що пояснюють деталі малюнка(1 

бал). 
6. Створити документ z4_6, що містить форму для введення анкетних даних 

особи (2 бали). 
 
 
Лабораторна робота №5. Створення складних документів 
Теоретичні відомості 
Робота з складними документом передбачає дотримання його певної 

структури з гнучкою можливістю змін в ній, автоматизацію рутинних робіт з 
створення схожих фрагментів тексту, можливість корпоративного способу 
побудови документа (особливо це стосується звітів, посібників тощо). Тут 
особливо доречно використовувати закладки, перехресні посилання, зноски, 
назви.  

Режими структури.  
В режимах структури відображається так чи інакше деталізована структура 

документа. Технологічно для створювання великого документу потрібний в 
деякому розумінні план. Таким планом може бути послідовність заголовків і 
підзаголовків. Підпорядкування заголовків характеризується їх рівнем6. Таким 
чином, спочатку можна рекомендувати створити заголовки різних рівней і у 
необхідній послідовності. Така робота  виконується  у вигляді перегляду та 
редагування документу Структура. Як наслідок цієї роботи – можливість 
автоматичної побудови змісту документу. Для переходу в вигляд Структура 
необхідно натиснути кнопку Структура  на горизонтальній полосі прокрутки, 
або через дію Структура меню Вид. Вигляд Структура спрощує процес 
редагування структури документу. В цьому вигляді документу ліворуч  від 
кожного заголовка відображується відповідний значок , що нагадує маркер 
списку. Всі символи, що  присутні в документі, не видно в звичайному режимі 
перегляду документа, вони не друкуються. З переміщенням  тексту і заголовків 
вгору і вниз по структурі змінюється порядок їх розташування в документі. Крім 
                                                           
6 Заголовком називається текст, що оформлений одним з дев′яти вбудованих стилей заголовков MS Word. Рівень 
заголовку – номер (натуральне число), що означає підпорядкованість заголовків (підзаголовків). Найвищому рівню 
заголовків відповідає 1 (один). Підзаголовки, що йому безпосередньо підпорядковані мають рівень 2 (два) і т.д. 
Таким чином, заголовки створюють ієрархію документу. 
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того, можна змінювати рівень заголовків (підвищувати або зменшувати) і 
основного тексту. Щоб  перемістити текст в структурі або змінити його рівень, 
необхідно перетягнути значок   рівня заголовку  у належному напрямку: вгору, 
вниз – для зміни порядку розташування, ліворуч, праворуч – для зміни рівня. З 
накопиченням інформації в документі з′являється необхідність бачити план 
документу у вигляді заголовків. Така можливість дана користувачеві: за 
допомогою піктограми  (Alt + Shift + L), що розташована на панелі Структура. 
Альтернативою є режим Схема документа роботи з документом (меню Вид ) . 
Цей режим можна забезпечити для будь-якого виду перегляду та редагування 
документу (Обычный, Веб-документ, Разметка страницы, Режим чтения, 
Структура). Режим Схема документа можна використовувати для швидкого 
переміщення по документу і для визначення поточного положення в ньому. 
Наприклад, щоб перейти до деякої частині документу, достатотньо вибрати 
відповідний його заголовок в режимі Схема документа. 

Коли організація документу буде закінчена, можна встановити вид 
перегляду та редагування документу Обычный або Разметки страницы, щоб 
ввести основний текст, формули, таблиці, малюнки та інші елементи документу. 
Кожна структурована назва документу (заголовки пунктів документу, формул, 
таблиць, малюнків) може автоматично використовуватись при створенні 
відповідного змісту (документу, формул, таблиць, малюнків). 

Предметний покажчик. 
Предметний покажчик використовується, коли документ, що 

опрацьовується, має великий об’єм. Саме у такому випадку предметний покажчик 
має перевагу перед змістом під час пошуку необхідного матеріалу, а інколи 
предметний покажчик незамінний. Переміщатись по документу дуже зручно, 
якщо використовувати предметний покажчик: необхідно лише вказати на 
відповідну сторінку покажчика мишею (подвійно клацнути мишею). 

Так як предметний покажчик має достатньо великий розмір, то його 
побудова ручним способом і, особливо, редагування після змін в документі – 
важка, рутинна робота. Автоматична побудова предметного покажчика 
починається з позначень в документі елементів (слов, фраз, або символів) 
покажчика. Далі необхідно вибрати вид покажчика та вставити його. MS Word 
знайде всі належним чином позначені елементи, відсортує їх за абеткою, додасть 
відповідні номера сторінок, видалить елементи, що повторюються і відобразить 
покажчик в документі. Таким чином, процес побудови предметного покажчика 
складається з двох етапів: 

 позначення елементів покажчика; 
 вставка предметного покажчика. 

Примітка: Для автоматичного позначення елементів покажчика 
використовується так званий конкорданс. Цінність використання конкордансу 
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полягає в тому, що достатньо перелічити елементи покажчика в деякому файлі 
(словнику) і MS Word знайде всі елементи в документі за зразком, а також 
побудує предметний покажчик. 
 Для позначення елементів покажчика в існуючому документі необхідно 
спочатку виділити елемент тексту. Далі вибрати команду меню Вставка-Ссылка-
Оглавление и указатели. В діалоговому вікні Оглавление и указатели, що 
з’явиться, вибрати вкладку Указатель. Клацнути мишею кнопку Пометить. 
З′явиться діалогове вікно Определение элементов указателя. В діалоговому вікні 
Определение элементов указателя клацнути мишею кнопку Пометить – для 
одного виділеного елементу або Пометить все – для всіх елементів тексту, що 
співпадають з виділеним . При цьому MS Word вставить в документ поле 
покажчика, яке має вигляд { XE "Предметный указатель"}. Це поле має атрибут 
"скритий" , тобто воно не видно в документі. Вікно Определение элементов 
указателя залишається надалі відчиненим для роботи з ним, а саме, для 
подальшого визначення елементів покажчика. 

 Для вставки предметного покажчика в існуючому документі 
необхідно спочатку визначитись з місцем вставки предметного покажчика і 
встановити курсор в належному місці. Далі вибрати команду меню Вставка-
Ссылка-Оглавление и указатели. діалоговому вікні Оглавление и указатели, що 
з’явиться, вибрати вкладку Указатель. Вказати необхідний елемент списку 
форматів Вид, наприлад, Классический, змінити в разі необхідності інші опції. 
Натиснути клавішу OK.  

Злиття документів.  
Злиття документів в MS Word означає автоматичне створення множини 

документів за зразком на основі конкретних параметрів кожного з документів. 
Таку процедуру можна здійснювати при формуванні запрошень, листів, 
багатоваріантних контрольних робіт тощо. Реалізується процедура злиття 
документів з початкової побудови базового документа, в який надалі необхідно 
вставляти поля для параметрів. Після закінчення  роботи над базовим документом 
не закриваючи його (відкрити документ – в разі необхідності) можна виконати 
шість кроків процедури злиття документів, звернувшись до дії меню Сервис-
Письма и рассылки-Слияние. Перший крок полягає в виборі типу документа 
(Рис. 11). 
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Рис. 14. Перший крок злиття документів 

Другий крок полягає в визначеності базового документа – він саме 
поточний (Рис. 12). 

 
Рис. 15. Другий крок злиття документів 

На третьому кроці необхідно визначитись з списком параметрів. Якщо 
такий список в процедурі злиття документів створюється вперше, то вибрати 
елемент перемикача Создание списка та нитиснути кнопку Создать (Рис. 13). 

 
Рис. 16. Третій крок злиття документів 

За умовчанням список параметрів (за темінологією MS Word – „спиок 
адресов”), може не задовільнити користувача (Рис. 14). В такому випадку 
необхідно визначитись з списком параметрів, налаштувавши його кнопкою 
<Настройка…>  вікна створення списку (Рис. 15). Тут кнопками <Удалить…>  
<Добавить>  <Переименовать>  формується множина параметрів списку, а 
кнопками <Вверх>, <Вниз> здійснюється сортування параметрів. Після 
налаштування множини списку параметрів можна ввести записи їх значень (Рис. 
14). Закінчення налаштування параметрів відбувається натисканням кнопки <Ok>.  
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Рис. 17. Вікно створення множини та значень параметрів процедури злиття 

документів. 

 
Рис. 18. Вікно налаштування параметрів процедури злиття документів. 

При цьому MS Word пропонує в стандартному вікні збереження файлів ввести 
місце та ім’я файлу параметрів. За умовчанням збереження відбувається в mdb-
файлі – структури файлів бази даних MS Access, тому файл записів параметрів 
процедури злиття документів ще називають її базою даних. В цій базі даних 
можна здійснювати фільтри, сортування тощо, забезпечуючи її використання для 
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різних цілей (різних документів злиття). Після визначення з місцем та ім’ям бази 
даних процедури злиття документів користувачу автоматично надається 
можливість працювати в базі даних (Рис. 16), де забезпечено в зручній формі її 
редагування а також відбір записів, сортування по значенням полів (максимум – 
три поля) тощо 

 
Рис. 19. Вікно бази даних. 

На четвертому кроці (Рис. 16)  процедури злиття документів відбувається 
вставка параметрів в базовий текст. Ці параметри набувають сенсу полів 
документу.  Необхідно вибарти  

 
Рис. 20. Четвертий крок процедури злиття документів. 
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П’ятий крок процедури злиття документів пов’язаний саме з генерацією 

документів у кількості, що відповідає введеним раніше записам параметрів (або їх 
фільтру). Тут можна переглянути та редагувати сгенеровані документи. 

На останньому кроці  процедури злиття документів передбачено 
завершальні дії з генерованими документими. Наприклад, їх можна надрукувати. 

Примітка. При роботі з процедурою документів злиття з’являєься 
можливість працювати з інструментами відповідної панелі. В певних випадках 
використання цієї панелі допомагає зручніше здійснити окремі дії, ніж дії меню. 

 
Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 10(2))  

1. Створити документ z5_1, зміст якого включає Вступ, декілька розділів різного 
рівня загальним об’ємом приблизно 10 сторінок (допускається копіювання 
тексту з інших  файлів, наприклад, використовуючи електронні бібліотеки, що 
наведені на сторінці http://univ.kiev.ua/ua/lib/ сайту Киівського національного 
університету імені Тараса Шевченка ) (3 бали). 

2. За допомогою режиму структури поміняти два абзаци певного розділу тексту(1 
бал). 

3. Забезпечити текст предметним покажчиком відповідно до контексту 
документу (1 бал). 

4. Забезпечити текст змістом документу виду "Формальний" у відповідності з 
його структурою (1 бал). 

5. Створити документ злиття за варіантами тем (2 бали): 
1) Запрошення на святкування дня народження. 
2) Запрошення на участь в роботі наукової конференції. 
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3) Лист до однокласників. 
4) Вітання з Новим роком. 
5) Лист з бібіліотеки про борги читачів. 
6) Запрошення на весілля. 
7) Запрошення на участь в підготовці святкування Дня мехмату. 
8) Лист до одногрупників. 
9) Вітання з святом 8 Березня. 
10) Лист з профбюро Університету про надання студентам пільгових путівок 

в санаторії та дома відпочинку. 
 

Література [3, 4]. 
Тема №5. Табличний процесор MS Excel 
Лабораторна робота №6. Основні можливості електронних таблиць MS 

Excel 
Теоретичні відомості 

 Запуск програми.  
Програма входить до комплекту програмних засобів Microsoft Office і 

працює під управлінням ОС Windows. Наведені надалі малюнки відносяться до 
версії  Excel 2003, яка працює в середовищі ОС Windows XP. Для її завантаження 
слід виконати команду меню Пуск→Все программы→Microsoft 
Office→Microsoft Office Excel 2003. Після цього на екрані з’явиться робоче вікно 
програми, яке має порожню робочу книгу (рис. 6.1) 
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Рис. 6.1. Вікно програми Excel 

 Структура вікна. У вікні програми розташовані 6 основних елементів: рядок 
заголовку, рядок меню, панелі  інструментів, поле імені та рядок формул, вікно 
книги, рядок стану. 
 Рядок заголовку містить назву програми, яка виконується у вікні, а також 
кнопку системного меню та кнопки управління вікнами. Рядок меню безпосеред-
ньо під заголовком вікна забезпечує доступ до більшості команд програми. Під 
рядком меню розташовані панелі інструментів – набори кнопок, призначених для 
швидкого доступу до команд, які використовуються найчастіше. Як правило, 
наявні дві панелі – стандартна та форматування. Для відображення інших панелей 
інструментів слід скористатися командою меню Вид→Панели инструментов. 
Для налаштування панелей інструментів та відображення в них потрібних кнопок 
можна використати команду Вид→Панели инструментов→Настройка. Одразу 
під панелями інструментів звичайно розташовується рядок формул. У ньому 
відображається вміст активної комірки, адреса якої вказується справа у полі імені. 
При активізації рядка формул у ньому у ньому з’являються кнопки відміни, 
введення та вставки функцій.  Основну частину робочої області Excel займає 
робоча книга. Вона є багатосторінковим документом, що складається з окремих 
робочих аркушів. На лівому краю горизонтальної лінійки прокручування в нижній 
частині вікна знаходяться ярлички і кнопки прокручування аркушів. Вони 
використовуються для переходу до інших аркушів робочої книги. Кожний 
робочий аркуш ділиться сіткою на стовпці, рядки та комірки, відокремлені 
лініями поділу, як показано на рис. 6.1. Кожний стовпець позначається певною 
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буквою, яка розглядається як його заголовок. Рядки пронумеровані числами. На 
перетині рядків і стовпців розташовані комірки. Комірка, в якій знаходиться 
табличний курсор, називається активною. Для вибору комірки треба клацнути по 
ній мишею або перемістити табличний курсор за допомогою клавіш управління 
курсором. В найнижчій частині основного вікна програми знаходиться рядок 
стану. В ньому відображаються відомості про стан робочої області, призначення 
виділеного пункту меню, режим роботи клавіатури. 
 Адреси комірок. Адреса комірки складається з позначення стовпця та 
номера рядка, на перетині яких вона знаходиться, наприклад A1, B7, D9. Адреса 
діапазону комірок (прямокутного блоку) складається з адреси лівої верхньої 
комірки, двокрапки  і адреси  правої нижньої комірки діапазону, наприклад A5:C10. 
Адреси використовуються для посилань на комірки у формулах. Їх можна 
вводити безпосередньо з клавіатури або вказувати мишею, виділяючи комірку або 
діапазон. 
 Типи посилань. В Excel використовуються посилання двох типів. Перший 
(за замовчуванням) А1, коли стовпці позначаються буквами (від A до IV, але не 
більше 256 стовпців), а рядки номерами (від 1 до 65536). Також може 
застосовуватися тип R1C1, при якому нумеруються як рядки, так і стовпці (номер 
рядка йде за буквою  R, номер стовпця – за буквою C). Для вибору відповідного 
типу посилань слід використати прапорець Стиль ссылок R1C1, який знаходиться 
на вкладці Общие вікна команди Параметры з меню Сервис. 
 Види адресації. В Excel використовується відносна та абсолютна адресація 
комірок. відносне посилання, наприклад А1, вказує на комірку, ґрунтуючись на її 
положенні відносно комірки, в якій знаходиться формула. При зміні позиції 
комірки з формулою змінюється і посилання в цій формулі. При копіюванні 
формули вздовж рядків і стовпців посилання автоматично корегується. 
Наприклад, при копіюванні відносної адреси з комірки В2 в комірку В3 вона 
автоматично змінюється з =А1 на =А2 (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2. Скопійована формула з відносною адресою 

Абсолютне посилання у формулі, наприклад $A$1, завжди вказує на комірку, 
розташовану у певному фіксованому місці робочого листа. При зміні позиції 
комірки, що містить формулу, .абсолютне посилання не змінюється. При 
копіюванні формули вздовж рядків і стовпців абсолютне посилання не 
корегується. Оскільки за умовчанням у формулах використовуються відносні 
посилання, то для створення абсолютних посилань слід вставити символ ‘$’ перед 
позначенням стовпця або номером рядка. Наприклад, при копіюванні 
абсолютного посилання з комірки В2 в комірку В3, вона залишається незмінною 
(рис. 6.3) 
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Рис. 6.3. Скопійована формула з абсолютною адресою 

Іноді використовуються  змішані адреси, в яких деякі посилання на адреси 
комірок відносні, а деякі – абсолютні. Змішані посилання доцільно 
використовувати, коли необхідно скопіювати формулу вздовж рядків або вздовж 
стовпців, змінюючи посилання лише за одним напрямком. Наприклад, при 
копіюванні змішаного посилання з комірки А2 в комірку В3 воно змінюється з =А$1 
на  =B$1 (рис. 6.4) 

 
Рис. 6.4. Скопійована формула зі змішаною адресою 

 Типи даних. В комірки робочого аркуша можна вводити два типи даних: 
константи і формули.  Константи поділяються на числові, текстові та дати і 
часу. Числові дані можуть містити тільки цифри від 0 до 9, спеціальні символи 
‘+’, ‘–’,  ‘E’, ‘e’,  ‘%’,  ‘.’ , ‘,’,  ‘/’, позначення грошових одиниць. Числа 
автоматично вирівнюються по правому краю комірки. Якщо число не може 
цілком розміститися у комірці, воно перетворюється до експоненціальної форми, 
наприклад 6Е+08. При цьому точність вибирається такою, щоб число можна було 
відобразити у комірці. Значення, які з’являються  у комірці, називаються такими, 
що відображаються. Значення, які зберігаються у комірці і відображаються у 
рядку формул, називаються такими, що зберігаються. Дати можна вводити в 
одному з форматів Д.М.ГГ, Д.МММ.ГГ, Д.МММ, МММ.ГГ, а час – в одному з 
форматів ч:мм, ч:мм:сс, мм:сс. Дату і час разом можна ввести в об’єднаному 
форматі, наприклад Д.М.ГГ ч:мм.  Текстові значення можуть містити будь-які 
набори символів, що починаються з букви або одинарних лапок. Текстові дані 
автоматично вирівнюються по лівій межі комірки. Якщо в комірку вводиться 
довгий текст, для його відображення сусідні комірки. Для відображення в комірці 
тексту в декілька рядків слід встановити прапорець переносить по словам на 
вкладці Выравнивание  команди Формат→ Ячейки.  
 Форматування даних. Програма Excel надає різноманітні можливості 
форматування комірок, що впливають на відображення їх вмісту. Виконати 
форматування комірок можна за допомогою панелі інструментів форматування 
(для таких операцій, як зміна шрифту, вирівнювання, зміна кількості десяткових 
розрядів для відображення чисел тощо) або, скориставшись списком Числовые 
форматы на вкладці Число діалогового вікна Формат ячеек, що викликається 
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командою Формат→Ячейки. Вказаний список містить вбудовані формати 
відображення даних: 

− Общий. Відображає дані в такому вигляді, як вони вводяться, 
перетворюючи числа до експоненціальної форми запису у випадку якщо 
вони надто малі або надто великі. 

− Числовой. Надає можливість задавати кількість десяткових знаків, 
розділювач груп розрядів і спосіб оформлення від’ємних чисел. 

− Денежный. Подібний числовому формату, додатково надає можливість 
вибору грошової одиниці. 

− Финансовый. Подібний грошовому формату дозволяє вирівнювати грошові 
одиниці відносно розділювача цілої та дробової частини. 

− Процентный. Десяткова кома зсувається на дві позиції розряди вправо. а в 
кінці числа виводиться знак ‘%’. 

− Дробный. Значення у комірці відображається як дріб, вигляд якого можна 
вибрати у списку Тип. 

− Экспоненциальный. Число відображається в експоненціальній формі. 
− Текстовый. Перетворює число в комірці до текстового типу. 
− Дополнительный. Застосовується до чисел, що не мають математичного 

значення, таких як поштовий індекс, номер телефону, номер паспорту тощо. 
− (все форматы). Надає можливість створювати власні формати користувача 

 Список містить також формати для відображення дати і часу. 
 Автозаповнення комірок. В Excel реалізована можливість автоматичного 
заповнення комірок таблиці і створення рядів. З цією метою використовується 
маркер заповнення – маленький чорний квадрат в правому нижньому куті 
виділеного діапазону. при наведенні на маркер заповнення курсор миші набуває 
форми напівжирного перехрестя, як показано на рис. 6.5 

 
Рис. 6.5.  Маркер автозаповнення 

Якщо після виділення деякої комірки встановити курсор миші на маркер 
заповнення і перетягти його в довільному напрямку, вміст цієї комірки 
скопіюється у виділений діапазон.  При виділенні діапазону комірок він 
копіюється в напрямку перетягування курсору або ряд розширюється у цьому 
напрямку. Це залежить від вмісту комірок і від того, чи натиснута клавіша <Ctrl>. 
Так, наприклад, розглянемо таблицю, представлену на рис. 6.6 
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Рис. 6.6 Робоча таблиця 

Якщо виділити комірку А2 і перетягти маркер автозаповнення вниз до комірки А5, 
вміст комірки А2 (число 20)  скопіюється в комірки від А2 до А5. Якщо ж виділити 
діапазон А1:А2 і перетягти маркер автозаповнення вниз до комірки А6,  то буде 
створено ряд з кроком, рівним різниці між двома виділеними значеннями, тобто 
10, 20, 30, 40, 50, 60. Разом з тим, якщо виділити комірки С1:С2 і перетягти маркер 
автозаповнення при натиснутій клавіші <Ctrl>, то виділені комірки будуть 
скопійовані вниз до комірки С6 і утворять послідовність 50, 60, 50, 60, 50, 60. 
Якщо виділити комірку з текстовим значенням і перетягти маркер 
автозаповнення, текст скопіюється у відповідні комірки. Проте, якщо виділена 
комірка містить і текст і число, спрацює автозаповнення Excel, яке змінить 
числовий компонент і просто скопіює текстовий компонент.  
Автозаповнення звичайно нарощує значення дат і часу при перетягуванні маркера 
автозаповнення, навіть якщо спочатку була виділена лише одна комірка. проте, 
якщо при перетягуванні утримувати клавішу <Ctrl>, виділене значення просто 
копіюється у суміжні комірки. 
 Умовне форматування. В Excel передбачена можливість застосування до 
комірки таблиці певного типу форматування (заливка комірки, колір шрифту та 
ін.), якщо виконується вказана умова. Для надання для виділеної комірки такого 
форматування треба виконати команду Формат→Условное форматирование. 
Далі в однойменному діалоговому вікні (рис. 6.7) слід вибрати критерій 
форматування, задати умову форматування  та вибрати тип форматування даної 
комірки у випадку виконання даної умови. 

 
Рис. 6.7. Діалогове вікно Условное форматирование 

 Формули. Усі формули починаються символом ‘=’, який сприймається 
програмою як початок формули. Формула може бути створена безпосереднім 
введенням адрес потрібних комірок або шляхом їх виділення в таблиці за 
допомогою миші. У формулах можна використовувати операції додавання ‘+’, 
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віднімання ‘–’, множення ‘*’, ділення ‘/’, піднесення до степеня ‘^’. Операндами 
можуть бути числа, адреси комірок, заголовки стовпців (рядків) таблиці, функції 
Excel. У складних формулах можуть застосовуватися круглі дужки для зміни 
стандартного порядку виконання операцій. 
 Використання функцій. Функція в Excel – це заздалегідь визначена 
програма, яка повертає результат виконання певних дій над аргументами, 
заданими користувачем згідно з правилами запису функції. Доступ до функції 
здійснюється за її іменем. Далі в круглих дужках через крапку з комою 
вказуються аргументи функції. Ними, зокрема, можуть бути числа, адреси 
комірок і діапазонів, імена, текст, вкладені функції тощо. Excel має біля 400 
стандартних функцій, які виконують широкий спектр різних обчислень. Усі 
функції умовно поділяються на категорії:  математичні, статистичні, інженерні, 
логічні, фінансові, для роботи з часом і датою, текстові, для роботи з файлами та 
базами даних та ін. Введення функції у формулу здійснюється за допомогою 
команди Вставка функции, яка може бути викликана через меню програми, 
натисненням відповідної кнопки на панелі інструментів чи в рядку формул.  
Надалі завантажується програма Мастер функций, за допомогою якої в 
діалоговому режимі вибирається потрібна функція та задаються її аргументи. 
Зауважимо, що деякі статистичні функції можна обчислити без використання 
формул, виділивши потрібний діапазон комірок та клацнувши правою кнопкою 
миші в рядку стану на полі Автовычисление. У цьому полі відображається і 
результат обчислень.  
 Списки, їх сортування та відбір. Важливою особливістю програми є 
можливість організації табличних даних у формі списку (бази даних). Наявність 
спеціальних команд для управління списком суттєво спрощує опрацювання 
даних, які в ньому зберігаються. При створенні списку заповнюється перший 
рядок, який розглядається як заголовки стовпців, що називаються іменами полів. 
Тоді кожен стовпець є полем даних, що містить однотипну інформацію. Наступні 
рядки списку з окремими наборами даних називаються записами. Створити 
список можна, використовуючи традиційні методи роботи з таблицями, вводячи з 
клавіатури нову інформацію у список. Проте введення, видалення та редагування 
даних у списку можна здійснити за допомогою екранної форми даних. Для 
виведення на екран форми слід виділити будь-яку комірку в діапазоні списку і 
виконати команду меню Данные→Форма. Введення у список нового рядка, 
видалення поточного запису, пошук та відбір записів списку за певними 
критеріями здійснюється у вікні форми (рис. 6.8) за допомогою відповідних 
кнопок.  
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Рис. 6.8. Діалогове вікно екранної форми 

 При роботі зі списком важливим завданням є зміна послідовності 
розташування записів – сортування (упорядкування) списку за кількома полями у 
певному порядку. Для сортування записів списку слід розмістити активну комірку 
в діапазоні списку і виконати команду Данные→Сортировка. Excel перегляне 
дані для визначення розміру списку, рядка з іменами полів і відкриє діалогове 
вікно Сортировка диапазона (рис. 6.9), в якому можна задати до трьох полів, за 
якими необхідно сортувати записи. 

 
Рис. 6.9. Діалогове вікно Сортировка диапазона 

Можливе сортування записів як з урахуванням зростання значень полів, так і їх 
спадання. Крім того, можна задати свій власний порядок сортування.  
 У багатьох випадках для спрощення процедури пошуку даних зручно 
працювати не з усім списком, а лише з його підмножиною – обмеженою групою 
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записів, які задовольняють задані умови. Можливостями фільтрації можна 
скористатися, активізувавши довільну комірку всередині списку і виконавши 
команду Данные→Фильтр→Автофильтр. Поряд з кожним іменем поля 
з’являються кнопки зі стрілками, за допомогою яких можна відкрити перелік 
значень поля і створити критерії відбору записів. Після фільтрації відібрані 
записи можна скопіювати в іншу частину робочої книги стандартними способами. 
Щоб після фільтрації знову відобразити усі записи списку слід виконати команду  
Данные→Фильтр→Отобразить все. Для відключення фільтра треба повторно 
виконати команду Данные→Фильтр→Автофильтр.   
 Діаграми. Діаграма – це графічний наочний спосіб подання числових даних. 
Вона  полегшує виконання порівнянь, виявлення закономірностей і тенденцій 
даних. Діаграми створюються за елементами даних – окремими числами робочого 
аркушу – і рядами даних – групами даних всередині рядка або стовпця.  
Розрізняють декілька типів діаграм, серед яких основними є такі: 

− Гістограми. Вертикально орієнтовані стовпчасті діаграми. В них окремі 
значення зображуються як вертикальні стовпці. 

− Лінійчаті. Горизонтально орієнтовані стовпчасті діаграми. 
− Графіки. Використовуються для відображення динаміки зміни ряду значень. 
− Кругові. Відображають лише один ряд даних. Показують відносний внесок 

кожного елементу ряду даних у загальну суму. При створенні кругової 
діаграми підсумовуються елементи виділеного ряду даних і знченя кожного 
елементу ділиться на отриману суму. В результаті визначається розмір 
сектору, що відповідає даному елементу. 

− Кільцеві. Нагадують кругові діаграми, проте призначені для зображення 
декількох рядів даних, при цьому кожний ряд відображається у власному 
кільці, а внескові елементу в загальну суму ряду відповідає сегмент кільця. 

− Точкові. Використовуються для графічного зображення залежності кількох 
рядів даних від деякого фіксованого ряду, розташованого вздовж осі абсцис. 

− Діаграми з областями. Утворюються з графіків шляхом розфарбування 
простору між лініями графіків та віссю абсцис. 

 Для побудови діаграм використовується майстер діаграм, який можна 
викликати командою Вставка→ Диаграмма або кнопкою Мастер диаграмм на 
панелі інструментів. Щоб створити діаграму необхідно: 

1. Виділити дані, на основі яких будується діаграма. 
2. Запустити майстер діаграм одним з вказаних способів. 
3. У вікні  Мастер диаграмм (шаг 1 из 4): тип диаграммы вибрати тип 

діаграми. 
4. У вікні  Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы 

перевірити правильність вибору області для побудови діаграми та при 
необхідності змінити її, а також задати орієнтацію рядів даних. 

5. У вікні  Мастер диаграмм (шаг 3 из 4): параметры диаграммы задати 
основні параметри діаграми – її назву та назви осей X і Y, типи 
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координатних ліній, наявність чи відсутність таблиці з даними, легенди, 
підписів до елементів рядів даних тощо. 

6. На останньому кроці у вікні Мастер диаграмм (шаг 4 из 4): размещение 
диаграммы вибирається місце розташування діаграми. 

Зазначимо, що перехід між вікнами майстра діаграм здійснюється після 
натиснення кнопки Далее. Після створення діаграми можна змінити її зовнішній 
вигляд шляхом редагування її елементів. Використовуються три основних 
способи зміни діаграми: 

1. Можна клацнути правою кнопкою миші на деякому елементі діаграми і 
скористатися командами його контекстного меню.  

2. Можна двічі клацнути на елементі діаграми, в результаті чого відкриється 
вікно, що відповідає даному елементу. 

3. Можна вибрати необхідну властивість на панелі  інструментів Диаграмма. 
На рис. 6.10  зображена діаграма – графік функції y=2|x| на відрізку [-5, 5] з 
кроком 1 по осі X. 
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Рис. 6.10. Графік функції y=2|x| 

 
Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 5(1))  

1 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати в певній 

комірці число π= 3,1415926535897932384626433832795, значення якого 
скопіювати з програми calc. На аркуші “Круг_коло” розташувати список з 
полями числового типу: Радіус – 2 знаки після десяткової коми, ширина – 4 



 82

см; Довжина кола, Площа круга – 4 знаки після десяткової коми, ширина 6 
см (шрифт Times New Roman, 12). Для значень радіусів з проміжку [0; 1] з 
кроком 0,01 заповнити список (2 бали).  

2. Побудувати графіки функцій довжини кола та площі круга в залежності від 
їх радіуса (2 бали). 

 
2 варіант 

1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” підрахувати у деякій комірці за 
відповідною формулою коефіцієнт переведення розмірності швидкості з  
км/год у м/сек. На аркуші “Швидкість” розташувати список з полями 
числового типу: Відстань, Час і Швидкість (5 знаків після десяткової коми, 
шрифт Arial, 13). Ширина поля Відстань – 5 см, Час – 4 см, Швидкість – 6 см. 
Заповнити список значеннями відстані з проміжку [100; 200] з кроком 10 км, 
значеннями часу з проміжку [1,5; 2,5]  з кроком 0,1 год. Підрахувати середню 
швидкість у м/сек для кожної пари значень відстані і часу, використовуючи у 
формулах абсолютну адресу коефіцієнта переведення. Обчислити загальну 
відстань, час руху та середню швидкість проходження дистанції (2 бали). 

2. Побудувати графік швидкості руху в залежності від пройденої відстані (2 
бали). 

 3 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати в певній комірці 

число π= 3,1415926535897932384626433832795, значення якого скопіювати з 
програми calc; в іншій комірці – деяке значення швидкості руху рідини в 
трубці в м/сек; підрахувати в третій комірці коефіцієнт переведення 
розмірності з мм у м. На аркуші “Потік” створити список з полями числового 
типу: Діаметр, Площа (5 знаків після десяткової коми) і Швид_потоку (4 
знаки після десяткової коми); ширина полів  4 см; шрифт Times New Roman, 
13. Заповнити список значеннями діаметру з проміжку [100; 110] з кроком 0,5 
мм. Підрахувати площу поперечного перерізу труби в м2 і об’ємну швидкість 
потоку в м3/сек (добуток швидкості руху на площу перерізу).  

2. Побудувати графіки залежності перерізу труби і потокової швидкості від 
діаметру труби. 

 4 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати в деякій комірці 

значення опору металевого дроту R0 при температурі 0°С (наприклад, 100 ом), 
в іншій комірці – значення лінійного температурного коефіцієнта α 
(наприклад, 0,00385 ом/°С). На аркуші “Опір” створити список з двома полями 
числового типу: Температура і Опір (6 знаків після десяткової коми; ширина 
полів  4 см; шрифт Times New Roman, 13). Заповнити список значеннями 
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температури Т з проміжку [100; 400] з кроком 15°С. Підрахувати опір за 
формулою ( )TRR α+= 10 . 

2. Побудувати графік залежності опору металевого дроту від температури. 
 
 5 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати в деякій комірці 

значення початкової швидкості 0V , з якою тіло було кинуто під деяким кутом 
до горизонту;  в іншій комірці – прискорення вільного падіння  g = 9,80665 
м/сек2 . На аркуші “Відстань” розташувати список з полями числового типу: 
Кут_Град, Кут_Рад і Відстань (5 знаків після десяткової коми, ширина – 5 см, 
шрифт Arial, 12). Заповнити список значеннями кута ϕ  з проміжку [20; 60] з 
кроком 5 градусів. Перерахувати значення кутів у радіани в полі Кут_Рад. 

Підрахувати відстань за формулою 
g

VS ϕ
=

2sin2
0 . 

2. Побудувати графік залежності дальності польоту від кута.  

 6 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати в деякій комірці 

значення коефіцієнта переведення розмірності тиску з атмосфери у паскалі;  в 
іншій комірці – значення густини рідини ρ (наприклад, 810 кг/м3). На аркуші 
“Швидкість” розташувати список з двома полями числового типу: Тиск і 
Швидкість (6 знаків після десяткової коми, ширина поля 6 см, шрифт Arial, 
10). Заповнити список значеннями тиску p з проміжку [0,2; 0,4] з кроком 0,1 
атмосфери. Підрахувати локальну швидкість потоку рідини в точці за 

формулою pV
ρ

=
2 . 

2. Побудувати графік залежності швидкості  від тиску.  

 7 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати у двох довільних 

комірках характеристики циліндричного бункеру з конічною нижньою 
частиною, який використовується для збереження сипучих речовин: висоту 
конуса kh  і  кут ϕ  між віссю та твірною конуса (наприклад, 30°) . На аркуші 
“Бункер” розташувати список з двома полями числового типу: Висота – для 
завдання можливої висоти бункеру h (4 знаки після десяткової коми, ширина 
поля 3 см, шрифт Arial, 11) і Об’єм – для завдання  об’єму бункеру (5 знаків 
після десяткової коми, ширина поля 4 см, шрифт Times New Roman, 12). 
Заповнити список значеннями висоти бункеру з проміжку [0; 10] з кроком 
0,2 м. Підрахувати об’єм бункеру для кожного значення висоти h. 
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2. Побудувати графік залежності об’єму від висоти бункеру.  

 8 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати у чотирьох 

довільних комірках характеристики деякого резервуару з водою: об’єм 
резервуару в літрах V (наприклад, 3000 л); температуру води у резервуарі  T0 в 
градусах (наприклад, 37°С); температуру води, що поступає в резервуар Tвх 
(наприклад, 1,5°С); об’ємну швидкість потоку в літрах на хвилину v  
(наприклад, 30 л/хв). На аркуші “Температура” розташувати список з двома 
полями числового типу: Час (1 знак після десяткової коми, ширина поля 2 см, 
шрифт Times New Roman, 11) і Температура (2 знаки після десяткової коми, 
ширина поля 4 см, шрифт Arial, 11). Заповнити список значеннями часу з 
проміжку [0; 60] з п’ятихвилинним інтервалом. Обчислити температуру за 

формулою ( )
t

V
v

вхвх eTTTT 0−−= . 

2. Побудувати графік залежності температури T від часу t.  

 9 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати значення пара-

метрів деякого газу dcba ,,, (наприклад, для повітря 31094,28 −⋅=a , 
5104147,0 −⋅=b , 8103191,0 −⋅=c , 1210965,1 −⋅−=d ). На аркуші “Теплоємність” 

розташувати список з двома полями числового типу: Температура (ціле число, 
ширина поля 3 см, шрифт Arial, 10) і Теплоємність (2 знаки після десяткової 
коми, ширина поля 4 см, шрифт Arial, 11). Заповнити список значеннями 
температури Т з проміжку [300; 1500] з кроком 100°С. Обчислити теплоємність 
за формулою 32 dTcTbTac +++= . 

2. Побудувати графік залежності теплоємності від температури.  

 10 варіант 
1. Створити книгу z6.xls. На аркуші “Параметри” розташувати в деякій комірці 

значення опору металевого дроту R0 при температурі 0°С (наприклад, 100 ом), 
в іншій комірці – значення лінійного температурного коефіцієнта α 
(наприклад, 0,00385 ом/°С). На аркуші “Температура” створити список з 
полями числового типу: Опір (2 знаки після десяткової коми, ширина поля 2 
см, шрифт Times New Roman, 11) і Температура (6 знаків після десяткової 
коми, ширина поля 4 см, шрифт Arial, 11). Заповнити список значеннями опору 
R з проміжку [150; 250] з кроком 5 ом. Підрахувати температуру за формулою 

α
−

= 0RRT . 

2. Побудувати графік залежності температури металевого дроту від опору. 
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Лабораторна робота №7. Розв’язування задач лінійної алгебри в MS Excel 
Теоретичні відомості 

 Вектори і масиви. Електронні таблиці представляють собою природне 
середовище для роботи з матрицями, оскільки в комірках таблиць зручно 
розташовувати матричні  елементи. Excel може виконувати операції з матрицями 
не тільки використовуючи команди меню, але й за допомогою вбудованих 
функцій. Завдяки цьому відбувається автоматичний перерахунок результатів 
матричних операцій при зміні вхідних даних. 
 В Excel терміном масив називається набір значень, розташованих у вигляді 
рядків і стовпців, який представляє собою єдину структуру. Наприклад, 
математичні операції, що виконуються над одним елементом масиву, насправді 
виконуються над всіма його елементами. Функції, призначені для виконання 
операцій з масивами, або такі, що повертають масиви, називаються функціями 
масиву. У математиці впорядкований у вигляді рядків і стовпців набір значень 
називається матрицею. Матриця, що складається з одного рядка або з одного 
стовпця, називається вектором. В Excel ці обидва об’єкти розглядаються як 
масиви. 
 В програмі Excel є усі можливості для виконання стандартних матричних 
операцій, проте ці операції реалізуються по різному: 

− для додавання (віднімання) двох матриць і множення матриці на число 
застосовують стандартні арифметичні функції, що здійснюють операції над 
вмістом комірок; 

− транспонування, множення і обернення матриць виконується за допомогою 
функцій масиву. 

 Додавання матриць. Додавати матриці можна лише у випадку, якщо вони 
мають однакову розмірність, тобто кількість рядків і стовпців у кожній матриці 
співпадає. Сумою двох матриць A=( ija ) і B=( ijb ) називається матриця C=( ijc ) 
такої ж розмірності, елементи якої ijc  дорівнюють сумам відповідних елементів 

ija  і ijb матриць A і B, тобто ijc = ija + ijb . Аналогічно різницею матриць A=( ija ) і 
B=( ijb ) називається матриця C=( ijc ) такої ж розмірності, елементи якої ijc  дорів-
нюють різницям відповідних елементів ija  і ijb матриць A і B, тобто ijc = ija – ijb . 

 Введемо в електронну таблицю в діапазони комірок B4:C6 і B8:C10 відповідно 
матриці A і B розмірності 3×2. Запишемо в комірку B12 формулу для додавання 
вмісту комірок B4 і B8. Формула матиме вигляд =B4+B8. Результатом додавання 
буде елемент 11c  верхнього лівого кута матриці C, обчислений як 11a + 11b . 
Використовуючи далі механізм автозаповнення, скопіюємо цю формулу в 
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діапазон комірок B12:C14. Формули в комірках цього діапазону матимуть вигляд   

. Excel виконає поелементне додавання матриць (рис.7.1). 
 

 
Рис. 7.1. Додавання матриць в Excel 

 Множення матриці на число. Добутком матриці A=( ija ) на число (скаляр) α 
називається матриця, елементи якої одержані множенням всіх елементів матриці 
A на число α.  

 Введемо в електронну таблицю число (в комірку B3) і матрицю, яку на нього 
треба помножити (в діапазон комірок B5:C7). Запишемо в комірку B9 формулу для 
множення вмісту комірки B3 (число) на вміст комірки B5 (верхній лівий елемент 
матриці 11a ). Формула матиме вигляд =$B$3*B5.  Адреса комірки, в якій 
міститься число, вибрана абсолютною. При копіюванні цієї формули в діапазон 
B9:C11 в процесі використання механізму автозаповнення адреса комірки $B$3 
залишиться незмінною, і всі формули в комірках діапазону будуть посилатися на 

число в цій комірці:  
 Excel виконає множення матриці на число (рис.7.2). 
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Рис. 7.2. Множення матриці на число в Excel 

 Множення матриць. Нехай A=( ija ) і B=( ijb ) – матриці розмірності m×p і q×n 
відповідно. Якщо кількість стовпців матриці A дорівнює кількості рядків матриці 
B, тобто p=q, то для цих матриць визначена матриця C розмірності m× n, що 
називається їх добутком, елементи якої обчислюються за формулою 

( )njmibac
p

k
kjikij ,1;,1

1
=== ∑

=

 

 Отже, щоб отримати елемент, що стоїть у і–му рядку і j–му стовпцю 
добутку двох матриць, треба елементи і–го рядка першої матриці помножити на 
відповідні елементі j–го стовпця другої матриці і отримані добутки скласти. В 
Excel множення матриць можна виконати за допомогою спеціальної функції для 
роботи з масивами. Введемо в електронну таблицю в діапазони комірок B4:C6 і 
B8:E9 відповідно матриці A і B розмірності 3×2 і 2×4. Далі виділимо діапазон 
B11:E13, де буде розташована матриця результату С. Вводимо функцію масиву 
=МУМНОЖ(массив1;массив2), що здійснює множення матриць. Далі вказуємо діапазони 
комірок, в яких міститься перша матриця А (B4:C6) і друга матриця В (B8:E9). 
Аргументи функції (вказані діапазони) відокремлюються крапкою з комою. Щоб 
завершити введення формули множення матриць, треба натиснути комбінацію 
клавіш <Ctrl+Shift+Enter> Дана комбінація використовується для введення 
функції =МУМНОЖ(B4:C6;B8:E9) у всі комірки діапазону B11:E13. Натиснення однієї 
клавіші <Enter>  приведе до введення формули лише в комірку B11, і в електронній 
таблиці буде відображено лише один елемент матриці-добутку С. Після 
натиснення клавіатурної комбінації <Ctrl+Shift+Enter> у комірках діапазону 
B11:E13 відобразиться результат, як на рис. 7.3. 
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Рис. 7.3. Множення матриць в Excel 

 Транспонування матриць. Назвемо транспонуванням матриці таке її 
перетворення, при якому її рядки і стовпці міняються місцями, тобто для матриці 
A=( ija ) транспонованою є матриця B=( ijb ), елементи якої обчислюються за 
формулою ijb = jia . В Excel транспонування матриці можна здійснити двома 
способами: переставляючи окремо кожне значення матриці або за допомогою 
функції масиву ТРАНСП(). Перший спосіб простіший, проте його використання не 
дозволяє виконати автоматичний перерахунок результатів при зміні елементів 
матриці. Скористаємося другим способом транспонування матриці. Введемо в 
електронну таблицю в діапазон комірок B4:C6 матрицю A розмірності 3×2. 
Виділимо діапазон комірок B8:D9, де буде розміщено результат. Вводимо функцію 
масиву =ТРАНСП(массив), що здійснює транспонування матриці. Далі вказуємо 
діапазон комірок, в якому міститься матриця А (B4:C6). Щоб завершити введення 
формули транспонування матриці, треба натиснути комбінацію клавіш 
<Ctrl+Shift+Enter>. Дана комбінація використовується для введення функції 
=ТРАНСП(B4:C6) у всі комірки діапазону B8:D9. Після натиснення вказаної 
клавіатурної комбінації у комірках діапазону B8:D9 відобразиться результат, як на 
рис. 7.4. 
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Рис. 7.4. Транспонування матриці в Excel 

 Обернення матриць. Знаходження оберненої матриці для даної називається 
оберненням цієї матриці. Операція обернення матриць може бути застосована 
лише до квадратних неособливих (несингулярних) матриць. Оберненою 
матрицею по відношенню до даної називається матриця, множення на яку даної 
матриці як справа так і зліва дає одиничну матрицю. 

 Для матриці A позначимо обернену їй матрицю через A-1. Тоді за 
визначенням маємо 

A A-1 = A-1A = Е, 
де Е – одинична матриця. 

 В Excel обернення матриці можна здійснити за допомогою функції масиву 
МОБР(). Введемо в електронну таблицю в діапазон комірок B4:D6 матрицю A 
розмірності 3×3. Виділимо діапазон комірок B8:D10, де буде розміщено результат. 
Вводимо функцію масиву =МОБР(массив), що здійснює транспонування матриці. 
Далі вказуємо діапазон комірок, в якому міститься матриця А, яку обертають 
(B4:D6). Щоб завершити введення формули обернення матриці, треба натиснути 
комбінацію клавіш <Ctrl+Shift+Enter>. Дана комбінація використовується для 
введення функції = МОБР(B4:D6) у всі комірки діапазону B8:D10. Після натиснення 
вказаної клавіатурної комбінації у комірках діапазону B8:D10 відобразиться 
обернена матриця A-1, як у таблиці на рис. 7.5. 

 
Рис. 7.5. Обернення матриці в Excel 

 Обчислення визначників матриць. Визначником квадратної матриці n-
порядку називається число, що дорівнює алгебраїчній сумі n! членів, якими є усі 
можливі добутки n елементів матриці, узятих по одному в кожному рядку і 
кожному стовпцю. Якщо матриця особлива, вона не підлягає оберненню, і її 
визначник дорівнює нулю. 

Для обчислення визначника матриці в Excel використовується функція масиву 
МОПРЕД(). Оскільки для матриці А в попередньому прикладі знайдена обернена, її 
визначник відмінний від нуля.  

Введемо в електронну таблицю в діапазон комірок B4:D6 матрицю A 
розмірності 3×3. Встановимо табличний курсор в комірку таблиці B7, де буде 
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розміщено результат. Вводимо функцію масиву =МОПРЕД(массив), що здійснює 
обчислення визначника матриці. Далі вказуємо діапазон комірок, в якому 
міститься матриця А, для якої знаходиться визначник (B4:D6). Щоб завершити 
введення формули обчислення визначника, треба натиснути комбінацію клавіш 
<Ctrl+Shift+Enter>. Результат обчислень представлено на рис. 7.6.  

Зауважимо, що якщо деяка комірка діапазону порожня або містить текст, то 
функції МОБР(), МОПРЕД() повертають значення помилки #ЗНАЧ!. Значення помилки 
повертається також у випадку, коли вказаний діапазон комірок містить матрицю з 
різною кількістю рядків і стовпців. Вказані функції виконують обчислення з 
точністю приблизно 16 значущих цифр, що може в деяких випадках привести до 
невеликих похибок заокруглення. Зокрема, визначник сингулярної матриці 
відрізняється від нуля на 10-16.   

 
Рис. 7.6. Обчислення визначника матриці в Excel 

У другому прикладі обчислюється визначник для матриці, розташованої в 
діапазоні комірок B9:D11. Оскільки рядки цієї матриці лінійно залежні (третій 
рядок є лінійною комбінацією перших двох), її визначник дорівнює нулю. 
 Розв’язання систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 
Запишемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) у вигляді матричного 
рівняння 

Ax=b, 
де А – матриця коефіцієнтів системи, b – вектор-стовпець її вільних членів, x – 
вектор-стовпець невідомих. 

Якщо матриця А – неособлива, тобто її визначник det A≠0, то існує обернена 
матриця A-1. Множачи обидві частини рівняння зліва на A-1, одержимо 

A-1Ax= A-1 b 
або 

x= A-1 b. 
В результаті отримано вектор, компонентами якого є шукані невідомі. 
Розглянемо систему рівнянь з трьома невідомими 
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Введемо в електронну таблицю в діапазон комірок A4:C6 матрицю A, в D4:D6 – 
стовпець вільних членів b (рис. 7.6). За допомогою функції масиву МОПРЕД() 
обчислимо визначник системи, і результат розрахунку розмістимо в комірці C8. 
Оскільки det A=32≠0, то система має єдиний розв’язок, і існує обернена матриця 
A-1. За допомогою функції МОБР() знайдемо матрицю, обернену матриці A, і 
розташуємо її у комірках діапазону A11:C13. В результаті множення матриці A на 
обернену матрицю A-1 з використанням функції масиву МУМНОЖ(), отримаємо 
одиничну матрицю Е, розміщену в діапазоні комірок A16:C18. Помноживши 
обернену матрицю A-1 на вектор b, одержимо розв’язок системи лінійних рівнянь, 
записаний у діапазоні комірок D16:D18. Отже .500,1;188,0;563,1 321 === xxx  
 

 
Рис. 7.6. Розв’язання СЛАР за допомогою оберненої матриці 
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Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтінг – 10(1)) 
Варіанти 1–10 

1. Створити книгу z7.xls. На сторінці “Постановка_задачи” розташувати в певних 
комірках матрицю розмірності [3x3] та вектор вільних членів СЛАР, взяті із 
поданого нижче відповідного варіанта завдання  (1 бал).  

2. На аркуші “Визначник матриці” розташувати в певній комірці результат 
обчислення визначника матриці з п.1 (2 бали). 

3. На аркуші “Обернена матриця” розташувати в певних комірках результат 
обернення матриці з п.1 та результат перевірки множенням оберненої та 
вихідної матриці (2 бали). 

4. На аркуші “Розв’язок” розташувати в певних комірках розв’язок СЛАР як 
результат добутку оберненої матриці та вектора вільних членів(2 бали). 

5. На аркуші “Норми матриці” розташувати в певних комірках кубічну, 
октаедричну та сферичну норми матриці  СЛАР  (2 бали). 

 Варіанти завдання: 

1. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+−
=−−
=++

28,175,035,217,1
17,018,065,071,0
08,263,071,034,0

321

321

321

xxx
xxx
xxx

    2. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+−
=−−
=+−

05,081,117,322,0
11,112,011,011,2

75,017,028,075,3

321

321

321

xxx
xxx
xxx

 

3. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+−
=−+
=+−

13,011,033,001,3
00,211,075,013,0
11,075,018,021,0

321

321

321

xxx
xxx
xxx

    4. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+−
=−+
=−−

12,039,017,028,0
11,077,018,075,0
15,000,214,013,0

321

321

321

xxx
xxx
xxx

 

5. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=+−
=−+
=−−

17,071,011,217,0
13,075,013,011,1
00,115,014,001,3

321

321

321

xxx
xxx
xxx

    6. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−−
=+−
=+−

88,067,081,073,0
62,043,054,024,0
15,262,083,092,0

321

321

321

xxx
xxx
xxx

 

7. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−+
=+−
=−−

35,063,025,148,0
50,144,145,011,2
46,017,387,024,1

321

321

321

xx
xxx
xxx

    8. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−=++
=+−
=+−

54,088,077.086,0
71,143,183,058,0
23,22,483,064,0

321

321

321

xx
xxx

xxx
 

9. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−−
−=−−

=+−

64,052,023,284,0
44,058,043,163,0

32,185,042,032,0

321

321

321

xxx
xxx
xxx

   10. 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−+
=−+
=−+

92,083,022,175,0
66,078,066,025,1
58,038,024,173,0

321

321

321

xxx
xxx
xxx
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Лабораторна робота №8. Розв’язування задач лінійного програмування в MS 
Excel 

Теоретичні відомості 
 Оптимізаційна модель. Пошук рішень. При розв’язанні багатьох задач 
науки і техніки виникає проблема пошуку оптимальних розв’язків. До складу 
Excel входить потужний інструментальний засіб Поиск решения, за допомогою 
якого можна розв’язувати численні задачі математичного програмування: пошук 
розв’язку функціонального рівняння, системи лінійних рівнянь, максимального 
або мінімального значення функції декількох змінних тощо. Задачі, які 
розв’язуються за допомогою засобу Поиск решения, у загальній постановці 
можуть бути сформульовані так: знайти змінні nxxx ,,, 21 K  такі, що функція 
( )nxxxf ,,, 21 K  приймає оптимальне (задане, мінімальне або максимальне) 

значення;при цьому можуть бути задані обмеження вигляду ( )nxxxg ,,, 21 K , що 
приймають значення, які дорівнюють, менші або дорівнюють, більші або 
дорівнюють заданим значенням. Таким чином, модель оптимізації складається з 
таких елементів: 

− параметри управління – невідомі змінні, значення яких треба знайти при 
розв’язанні задачі; на них можна накладати додаткові обмеження, 
наприклад, додатність або цілочисельність; 

− цільова функція – деяка характеристика процесу, що залежить від 
параметрів управління і є метою, показником оптимальності моделі; 

− обмеження – умови, яким повинні задовольняти параметри управління. 
 Для запуску засобу Поиск решения треба вибрати команду Поиск решения 
з меню Сервис. При цьому на екрані з’являється діалогове вікно Поиск решения 
(рис. 8.1), в якому задаються адреса цільової комірки, тип оптимізаційної задачі, 
адреси комірок із змінними параметрами управління, а також обмеження задачі у 
вікні Добавление ограничений, яке відкривається при натисненні кнопки 
Добавить.  
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Рис. 8.1. Діалогове вікно Поиск решения 

 Вікно діалогу Параметры поиска решения, що відкривається при 
натисненні кнопки Параметры, надає можливість завдання ряду показників, що 
управляють процесом пошуку. Зокрема, можна задати максимальний час, 
відведений на розв’язання задачі, максимальну кількість ітерацій алгоритму, 
відносну точність пошуку розв’язку, допустиме відхилення отриманого розв’язку 
від оптимального; вивести проміжні результати розрахунків, уточнити 
використані методи оптимізації тощо. 
 Після заповнення діалогового вікна для розв’язання задачі слід натиснути 
кнопку Выполнить. 
 Аналіз результатів. При знаходженні оптимального розв’язку на екран 
виводиться діалогове вікно Результаты поиска решения, за допомогою якого 
можна зберегти знайдений розв’язок на робочому аркуші або відмовитися від 
нього, а також вибрати бажані типи звітів про розв’язок: 

− Результаты – інформація про результати розв’язку на окремому робочому 
аркуші; 

− Устойчивость – дані про стійкість розв’язку; 
− Пределы – дані про допустимі зміни параметрів управління 

 Використаємо засіб Поиск решения для розв’язання нелінійного рівняння 
05,15,02,0 23 =++− xxx . Введемо в комірку С3 таблиці початкове наближення 0, 

а в комірку С4 формулу =C3^3-0,2*C3^2+0,5*C3+1,5. Програма Excel обчислює значення 
формули, використовуючи при цьому початкове наближення, але не виконує 
ніяких ітерацій, поки не буде застосовано  Поиск решения Виконуємо команду 
Сервис→ Поиск решения. На екрані з’являється вікно Поиск решения (рис. 
8.1). У полі Установить целевую ячейку за цільову комірку вибираємо  $C$4, яка 
містить формулу. Параметри задаємо так, щоб засіб Поиск решения продовжував 
обчислення, поки значення формули в комірці C4 не стане рівним 0. Для цього 
перемикач Равной:  встановлюємо в положення значению:, а у відповідному полі 
вводимо значення 0. У полі Изменяя ячейки: вводимо адресу комірки, в якій 
знаходиться прогнозоване значення. В процесі розв’язку задачі значення, що 
зберігається у цій комірці, буде змінюватися. Завершуємо введення параметрів і 
натискаємо кнопку Выполнить. Після завершення ітерацій відкривається вікно з 
результатами розрахунків, що дозволяє задати спосіб опрацювання результатів. 
Зберігаємо знайдений розв’язок і повертаємося до таблиці. В комірці C3 
знаходиться останнє знайдене значення -0,9464, яке і є коренем. В комірці С4 
знаходиться значення функції, обчислене в цій точці, близьке до нуля і рівне 
5,08*10-8. Щоб знайти інші корені треба змінити початкове наближення і 
повторно запустити Поиск решения. 
 Проілюструємо застосування інструменту пошуку на прикладі розв’язання 
задачі оптимізації: знайти максимальне значення функції 1262 ++−= xxy . 
Повторюємо процедуру пошуку розв’язку, розмістивши в комірці С3 початкове 
значення змінної 2=x , а в комірці C4 формулу, що задає праву частину рівняння. 
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У вікні Поиск решения перемикач Равной:  встановлюємо в положення 
максимальному значению:. В результаті роботи програми знаходимо значення 
2, 99999997558594, яке відрізняється від 3 в межах встановленої точності пошуку 
розв’язку (рис. 8.2). 

 
Рис. 8.2. Результати пошуку максиму функції 

 Якщо розглянути задачу пошуку максимального значення даної функції при 
x≤ 2, то дане обмеження слід врахувати, скориставшись діалоговим вікном 
Добавление ограничений, яке набуває вигляду (рис. 8.3) 

 
Рис. 8.3. Діалогове вікно Добавление ограничений 

 З урахуванням обмеження максимальне значення функції y рівне 20 
досягається при x= 2. 
 Засіб пошуку здатний змінювати значення, розташовані в декількох 
комірках. Це робить можливим пошук екстремуму функцій декількох змінних. 
 Інструмент пошуку розв’язку можна використовувати також для 
розв’язання СЛАР. У цьому випадку задаються лише обмеження у формі 
рівностей, а цільова комірка не задається. 
 Підбір параметру. При розв’язанні задач оптимізації, в яких треба знайти 
значення деякого параметра, що забезпечує потрібний результат, зручним є 
використання команди Подбор параметра з меню Сервис. технологія 
застосування команди є такою: 
розв’язати задачу з якимось початковим значенням параметру; 

− у вікні діалогу Подбор параметра в полі Установить в ячейке задати 
абсолютну адресу комірки з розрахунковою формулою, а в полі Значение – 
те значення, яке слід отримати в результаті застосування формули; 

− в полі Изменяя значение ячейки ввести адресу комірки з параметром; 
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− натиснути кнопку ОК, на екрані з’являється вікно діалогу Результат 
подбора параметра; відповідь на наше питання знаходиться в комірці, 
заданій раніше в полі Изменяя значение ячейки; 

− для збереження знайденого значення натиснути кнопку ОК. 
При підборі параметра Excel використовує ітераційний процес. Програма 
перевіряє одне значення за іншим для комірки із змінним значенням параметра, 
поки не отримає потрібний розв’язок.  
 Застосуємо процедуру підбору параметра для пошуку розв’язку рівняння 

742 23 +−−= xxxy . Задамо початкове значення кореня x=1,5 в комірці C3, а в 
комірку C4 введемо формулу =C3^3-2*C3^2-4*C3+7, яка дає результат y=5,125. Зробимо 
комірку C4 з формулою активною. Запускаємо команду Сервис→ Подбор 
параметра і заповнюємо вікно як на рис. 8.4. 

 
Рис. 8.4. Діалогове вікно Подбор параметра 

 Натискаємо кнопку ОК, значення кореня  x=1,93543 знаходиться в комірці 
C4 (рис. 8.5) 

 
Рис. 8.5. Вікно з результатами пошуку розв’язку 
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Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтинг – 10(1))  

 1 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння 
012123 23 =−+− xxx  (2 бали).  

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал).  

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали). 

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти максимальне значення функції ( ) xxxy sin2=  при 0≥x  (2 
бали).  

5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 
розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 2 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь заданого 
рівняння 0293 23 =++− xxx  (2 бали).  

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал).  

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти максимальне значення функції ( ) 1082 ++−= xxxy  при 

3≤x  (2 бали).  
5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 

розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 3 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
010243 23 =+−+ xxx  (2 бали).  

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал).  

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  
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4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти мінімальне значення функції ( ) xxxy 2cos3=  на проміжку 

31 ≤≤ x  (2 бали). 
5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 

розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

  4 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
0492 23 =−+ xx  (2 бали).  

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал).  

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали). 

4.  На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти мінімальне значення функції ( ) 352 2 −+= xxxy  при 1−≥x  
(2 бали). 

5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 
розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 5 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
051232 23 =−−− xxx  (2 бали).. 

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал).  

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали). 

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти максимальне значення функції ( ) yxyxf cossin, =  в області 

2,1 ≤≤− yx  (2 бали).  

5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 
розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 6 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
02,13,02,0 23 =−+− xxx (2 бали). 
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2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал). 

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти максимальне значення функції ( ) 42 xxxy −=  при 2,0≥x  (2 
бали). 

5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 
розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 7 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
( ) 5,14,01,0 23 −+−= xxxxu (2 бали). 

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал). 

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти мінімальне значення функції ( ) 22 23 ++−−= xxxxy  при 

0≤x  (2 бали). 
5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 

розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 8 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
( ) 6,16,04,0 23 −++= xxxxu (2 бали). 

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал). 

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 

оптимізації: знайти мінімальне значення функції ( )
1

2
2 +

−
=

x
xxy  на проміжку 

22 ≤≤− x  (2 бали). 
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5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 
розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 9 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
( ) 10123 −−= xxxu (2 бали). 

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал). 

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти мінімальне значення функції ( ) xxxy 2cos3= на проміжку 

31 ≤≤ x  (2 бали). 
5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 

розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 10 варіант 
1. Створити книгу z8.xls. На аркуші “Відокремлення кореня” за допомогою дії 

“Умовне форматування” знайти проміжки, де існує єдиний корінь рівняння  
( ) 2,14,01,0 23 −++= xxxxu (2 бали). 

2. На аркуші “Розв’язок1” за допомогою інструменту підбору параметру знайти 
розв’язки заданого рівняння з п.1 (1 бал). 

3. На аркуші “Розв’язок2” за допомогою інструменту пошуку знайти розв’язки 
заданого рівняння з п.1 (2 бали).  

4. На аркуші “Екстремум” за допомогою інструменту пошуку розв’язати задачу 
оптимізації: знайти максимальне значення функції ( ) 123 24 +++−= xxxxy  на 
проміжку  20 ≤≤ x  (2 бали). 

5. На аркуші СЛАР за допомогою інструменту пошуку знайти і розташувати 
розв’язок СЛАР за даними завдання №7 ( 2 бали). 

 
Тема №6. Internet-технології та їх програмне забезпечення 
Лабораторна робота №9. Internet-технології та їх програмне забезпечення  
Теоретичні відомості 
Етапи розвитку Internet. Internet – це найбільша в світі глобальна 

комп’ютерна мережа, що об’єднує тисячі національних, державних, регіональних 
наукових мереж, розкиданих по всьому світу. Власне історія Internet починається 
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з 1969 року, коли була утворена перша мережа комутації пакетів ARPANET. 
Мережа була побудована для вивчення технології незалежної передачі потоків 
даних у системі зв’язку. Створення цієї мережі було результатом виконання 
великої комп’ютерної програми США, в рамках якої спеціалістам в галузях 
фундаментальних досліджень була надана можливість спільного використання 
апаратних і програмних ресурсів, баз даних, іншої інформації. Наступний етап у 
розвитку  Internet пов’язаний із створенням у 1986 році мережі Національного 
наукового фонду США NSFNET. Для обміну в ній інформацією було використано 
розроблену в рамках проекту ARPANET єдину технологію, що ґрунтувалася на 
спеціальних правилах, угодах, названих протоколами. На початку 80-х років ХХ 
століття з’явилися нові мережі у США, національні мережі в інших країнах. З 
часом вони почали об’єднуватися, в результаті чого в 90-і роки і з’явилася мережа 
Internet у її сьогоднішньому вигляді. З цього часу Internet починають 
використовувати з комерційною метою, доступ до мережі отримують не тільки 
корпорації, підприємства, наукові та освітні заклади, а й приватні особи. У світі 
з’являються нові галузі промисловості, пов’язані з розробкою мережних 
технологій і послуг. 

Базові поняття: модель "клієнт-сервер", протокол TCP/IP, адресація. Internet 
забезпечує переміщення даних з одного місця в інше, але при цьому мережа не 
опрацьовує дані. Всі операції обробки даних виконуються спеціальними 
прикладними програмами. При цьому вони взаємодіють парами: одна програма 
звертається до іншої. Домовленість, згідно якої одна програма мережі очікує, 
поки до неї не звернеться інша програма, лежить в основі технології клієнт-
сервер. Програма, яка пасивно очікує запити на встановлення з’єднання, 
називається сервером, а програма, що ініціює ці запити, клієнтом. Усі учасники 
процесу обміну даними повинні використовувати узгоджений набір правил, який 
називають мережними протоколом. Для використання в комп’ютерних мережах 
було розроблено багато протоколів, проте найширше застосовується  лише один, 
який має назву TCP/IP. Свою назву цей протокол отримав від двох найважливіших 
комунікаційних протоколів (чи протоколів зв'язку). Це Transmission Control 
Protocol (TCP) і Internet Protocol (IP). Основою передачі інформації в Internet є 
протокол IP. він забезпечує доставку даних у вигляді пакетів, позначених 
унікальною IP-адресою, яка ідентифікує кожний комп’ютер у мережі. TCP-
протокол гарантує доставку пакетів за призначенням у тому вигляді, в якому її 
було відправлено. Протокол містить засоби перевірки, виявлення та виправлення 
помилок передачі інформації.  

Для передачі даних за допомогою TCP/IP протоколу необхідно, щоб кожний 
комп’ютер мав власну IP-адресу. Така адреса завжди має довжину 32 біти і 
складається з чотирьох частин, розділених крапками, які називаються октетами. 
Кожний октет може зберігати числове значення в діапазоні від 0 до 255. Значення 
першого біту адреси у двійковій формі визначає, яка частина адреси є адресою 
мережі, а яка номером комп’ютерів вузлів мережі чи комп’ютерів користувача. 
Крім IP-адрес, для зручності користувачів Internet кожному комп’ютеру 
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присвоюється власне символьні ім’я, яке називають доменним іменем. Поняття 
домену означає сукупність комп’ютерів та інших пристроїв мережі Internet, 
об’єднаних за деякою ознакою, наприклад, місцем розташування. Домени в 
іменах відокремлюються один від одного крапкою і можуть містити до 63 
символів. Доменні імена запроваджено для полегшення користувачам 
запам’ятовування імен потрібних їм комп’ютерів.  

Концепція побудови WWW. З ростом Internet значно збільшується кількість 
інформації, наявній у мережі, стає складнішим орієнтуватися в ній. Завдання 
забезпечення легкого і зручного доступу до спільно використовуваної інформації 
вирішила служба WWW (World Wide Web, Всесвітнє павутиння). WWW – це 
розподілена інтерактивна мультимедійна інформаційна система, побудована на 
основі гіпертекстової технології. В цій системі можна звертатися в реальному часі 
до гіпертекстових документів, які містять текст, графіку, фотографії, аудіо– та 
відеоінформацію. Гіпертекстові документи – це електронні документи (Web-
сторінки), створені на мові розмітки гіпертексту HTML (HyperText Markup 
Language), за допомогою якої можна описати структуру і зовнішній вигляд 
документу. Комп’ютери, що використовуються для збереження, організації та 
пересилання Web–документів, називають Web–серверами. Для перегляду 
гіпертекстових документів застосовуються спеціальні програми – так звані Web-
браузери. Для роботи з Web–сторінками браузери підтримують спеціальний 
протокол передачі гіпертексту HTTP (HyperText Transfer Protocol) – правила, 
дотримання яких дозволяє браузеру коректно відображати документи, створені 
мовою HTML. Для пошуку інформації у Web–середовищі браузери 
використовують універсальні адреси, що називають URL (Uniform Resource 
Locators –  уніфіковані покажчики ресурсів). URL–адреси визначають адресу того 
чи іншого інформаційного ресурсу. Вони містять інформацію про те, де 
розташовано ресурс, і як до нього звертатися. Більшість URL–адрес 
розпочинається  символами http://, які означають, що інформація, до якої 
звертається користувач, розміщена на Web–сервері. Як правило, в URL 
вказуються ім’я файлу, каталог, де він зберігається, доменна адреса комп’ютера, 
на якому знаходиться ресурс, і спосіб передачі ресурсу каналами Internet, тобто 

protocol://DNS/catalog/.../catalog/file_name 
Програма MS Internet Explorer. Існує багато браузерів різних виробників, 

проте найпопулярнішими є Internet Explorer (IE), Opera, Mozilla, Netscape 
Navigator. Розглянемо браузер IE як найпоширеніший і такий, що входить до 
складу ОС Windows. Запустити браузер можна різними способами, найпростіше, 
використовуючи значок IE на робочому столі або відповідну команду в 
Головному меню Windows. В результаті встановлюється канал зв’язку з Internet і 
завантажується у вікні браузера перша, як її називають, домашня сторінка. 
Структура вікна IE типова для Windows-програм. Для звернення до Web–ресурсу 
достатньо ввести його URL–адресу в адресний рядок вікна і натиснути клавішу 
<Enter>. Браузер запам’ятовує адреси Web–сторінок, які були відвідані 
користувачем. Тому можна не вводити повну URL–адресу, а достатньо ввести 
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лише її початок. Засіб автозаповнення відобразить у вікні список адрес Web–
сторінок, URL яких збігається з частиною адреси, введеної користувачем. 
Залишається вибрати із списку адресу потрібної сторінки. Програма IE надає 
можливість пересуватися сторінками, які вже розглядалися під час поточного 
сеансу роботи., за допомогою кнопок Назад і Вперед.  Для організації збереження 
в упорядкованому вигляді посилань на Web–ресурси в IE використовується 
механізм закладок. Основна мета їх створення – швидкий доступ до сторінок у 
подальших сеансах роботи. Закладки користувача розміщуються в папці 
Избранное. Для доступу до неї достатньо скористатися однойменною кнопкою 
панелі інструментів. Додати нову закладку , що посилається на активну сторінку, 
можна за допомогою кнопки Добавить панелі закладок. Реорганізація списку 
закладок здійснюється за допомогою кнопки Упорядочить. Сеанс роботи, як 
правило, складається з пересування Web–сторінками. IE має спеціальний засіб – 
Журнал, де зберігається інформація про сторінки, до яких звертався користувач 
на протязі певного часу. Для відкриття журналу відвідувань треба натиснути 
кнопку Журнал на панелі інструментів. За допомогою кнопки Вид у журналі 
відвідувань можна задати певний спосіб упорядкування гіперпосилань. 

Пошук в Internet. Для вирішення проблеми пошуку інформації в Internet 
існує низка пошукових систем. Найпопулярнішими серед них є MSN Search, 
Yahoo, Altavista, Google, Meta, Yandex, Rambler та ін. Для звернення до систем 
пошуку достатньо викликати панель Поиск, натиснувши однойменну кнопку 
панелі інструментів. Для пошуку даних треба ввести в поле запиту розшукувану 
інформацію і натиснути кнопку Поиск. Результатом пошуку є перелік 
гіперпосилань на документи, які містять зазначену інформацію. Щоб звернутися 
до конкретної пошукової системи, треба натиснути кнопку Настроить і здійснити 
відповідне настроювання пошукової панелі. Пошук потрібної інформації в Internet 
можна реалізувати безпосередньо, використовуючи ту чи іншу пошукову систему. 
Як правило, кожна така система має розвинений механізм побудови запитів. Щоб 
дізнатися про синтаксичні правила формулювання подібних запитів, слід 
використовувати довідкову інформацію, яка міститься на сайтах пошукових 
систем.  

Пошта та засоби ділового спілкування в Internet. Електронна пошта (E-mail) 
– сервіс Internet, який є найпоширенішим і використовується найчастіше. За її 
допомогою можна одержувати і відсилати електронні листи – повідомлення. 
Кожний адресат повинен мати унікальну адресу, що складається з імені 
користувача і доменного імені комп’ютера, розділених символом ‘@’. Робота 
електронної пошти будується на послідовному передаванні інформації від одного 
поштового сервера до іншого, поки повідомлення не дійде до адресата. Перед 
надсиланням повідомлення заповнюється його заголовок, який може містити 
список одержувачів, адресу електронної пошти відправника, дату і тему 
повідомлення тощо. До повідомлення можуть бути приєднані файли різних типів. 

Для виконання операцій над електронними листами використовуються 
спеціалізовані програми, які називаються поштовими. Однією з поширеніших 
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програм, яка дає змогу працювати з поштою та групами новин, є Outlook Express, 
що постачається разом з браузером IE. Для роботи з поштою можна скористатися 
також послугами деяких Web–сайтів, які дають можливість надсилати на сервер 
повідомлення за допомогою браузерів. Розробники таких Web–сайтів дозволяють 
користувачам безкоштовно розміщувати на своїх серверах поштові скриньки, 
виконувати основні операції. До найпопулярніших серверів належать 
http://mail.ru, http://ukrpost.net,  http://ua.fm, , http://ukr.net та ін. 

Мережа Internet може використовуватися для ділового спілкування в режимі 
реального часу. Зокрема, до складу ОС Windows входить стандартна програма 
NetMeeting, призначена для проведення конференцій та колективної роботи над 
проектами. NetMeeting встановлює аудіоканал між двома користувачами, 
забезпечує пересилання файлів, спільний доступ до малювальної дошки, 
прикладних програм, папок користувачів, що дає змогу проводити з її допомогою 
Internet-конференції. 

Проектування Web–документів та їх розміщення в Internet. Web–документ 
(або Web–сторінка) – це гіпермедійний документ, доступний у Web–середовищі. 
На відміну від гіпертекстового документу, що містить лише текстову інформацію, 
він може містити інформацію в інших формах, наприклад, у вигляді графічних 
файлів, зображень тощо. Гіпермедійний документ може мати певні інформаційні 
елементи: 

Таблиці – не тільки засіб подання даних, але й інструмент розташування 
елементів на сторінці. 

Форми – компоненти графічного інтерфейсу користувача, такі як кнопки, 
перемикачі, прапорці, списки тощо. 

Фрейми – прямокутні підобласті, на які може розбиватися вікно браузера. В 
кожну підобласть можна завантажувати окремий HTML-документ. Між цими 
документами може бути організована взаємодія. 

Графіка – зображення на Web–сторінці у вигляді тла або вбудоване у 
документ. У Web–документах переважно використовуються графічні файли 
растрової графіки (GIF і JPEG формати). 

Мова гіпертекстової розмітки HTML. Кожна  Web–сторінка створюється з 
використанням мови розмітки гіпертексту HTML. HTML – це набір команд, що 
описують структуру документу. Мова дає змогу виділити в документі окремі 
логічні частини – заголовки, абзаци, списки тощо. Команди HTML називають 
тегами. Теги вставляються в документ і виділяються за допомогою дужок <...>, 
між якими записується ім’я тега та при необхідності – його параметри. Більшість 
тегів застосовуються попарно: один з них є відкриваючим, інший – закриваючим. 
Позначають вони відповідно початок і кінець дії. За правилами мови закриваючий 
тег записується так само, як і відкриваючий, але з символом ‘/’ перед іменем тега. 
Такі теги називають контейнерами. Крім того, існують теги, які не вимагають 
закриваючих тегів, вони позначають дію, яка виконується одразу.  
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Щоб розширити можливості окремих тегів і зручніше керувати вмістом 
контейнерів, застосовуються параметри тегів. Наведемо загальні правила їх 
запису: 

− Параметри розміщуються після імені відкриваючого тега і відокремлюються 
один від одного пропусками. 

− Порядок параметрів не має значення і на результат відображення елементів 
не впливає. 

− Параметрам можуть бути присвоєні значення, але деякі не потребують 
значень. 

− Якщо параметр потребує значення, воно вказується після імені параметра 
через знак ‘=’. Значення параметрів чутливі до регістру.  

− Значення параметра може записуватися в лапках або без них. 
Структура HTML-документу. Починати документ треба з тега <HTML>, а 

закінчувати тегом </HTML>. Ці теги вказують, що текст між ними є HTML-
документом. Між парою тегів <HTML> і </HTML> розташовується сам документ. 
Він може складатися з двох розділів – розділу заголовка (теги <HEAD> і 
</HEAD>) і розділу змістовної частини документу (теги <BODY> і </BODY>).  
Теги, що містяться всередині розділу HEAD не відображаються на екрані. 
Винятком є тег <TITLE> – єдиний обов’язковий тег заголовка, призначений для 
того, щоб дати документу назву, яка відображається в заголовку вікна браузера. 

Основні теги HTML: 
1. Тег розділу змістовної частини <BODY>.../BODY>. Всі теги, що 

розглядаються далі, повинні розташовуватися у цьому розділі. Наведемо 
деякі необов’язкові параметри тега: 
− BACKGROUND – вказує на URL-адресу малюнка, що 

використовується як тло документу; 
− BGCOLOR – визначає колір тла документу; 
− TEXT –  визначає колір тексту. 
 Кольори задаються назвами (BLACK, BLUE, GREEN, LIME, RED, 
WHITE, YELLOW та ін.) або числовими значеннями. Наступний приклад 
демонструє використання параметрів тега: 

<HTML> 
<HEAD> 
 <TITLE>   Студент Іваненко Іван  </TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR=LIME   TEXT=MAGENTA> 
Моя перша веб-сторінка  <BR> 
</BODY> 
<HR> 
</HTML> 
2. Тег абзацу <Р>. Призначений для розбиття документа на абзаци і 

вставляється перед початком кожного з них. Може задаватися з пара-
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метром горизонтального вирівнювання ALIGN. Абзац відокремлюється 
порожнім рядком. Закриваючий тег не є обов’язковим. 

3. Тег примусового розриву рядка <BR>. Не має відповідного закриваючого 
тега. На відміну від абзацу порожній рядок не утворюється. 

4. Теги фізичного форматування: 
− <B>...</B> – напівжирний шрифт 
− <I>...</I>– курсив 
− <U>...</U>– підкреслений 
− <BIG>...</BIG>– збільшений текст 
− <SMALL>...</ SMALL >– зменшений текст 
− <SUB>...</ SUB >– індекс 
− <SUP>...</SUP>– степінь (верхній індекс) 

5. Тег заголовків розділів документу <H1>, ..., <H6>. Заголовки 
структурують текст, що складає тіло документу, позначаючи початок 
його розділів. Визначено шість рівнів заголовків: від <H1> до <H6>. 
Вони потребують відповідних закриваючих тегів. Заголовок з номером 1 
є найбільшим, а з номером 6 – найменшим. Теги заголовків можуть 
задаватися з параметром  горизонтального вирівнювання ALIGN . 

6. Тег горизонтальної лінії <HR>. Дозволяє провести затінену горизонталь-
ну лінію уздовж екрана браузера, до і після якої автоматично вставляєть-
ся порожній рядок. Не є контейнером і не вимагає закриваючого тега. 

7. Тег вставки зображення <IMG>. Містить обов’язковий, параметр, який 
визначає URL-адресу файлу зображення. 

8. Тег гіперпосилання <A>...</A>. Складається з двох частин: перша задає 
браузеру інструкцію завантажити документ з певною URL-адресою, 
друга – це текст (малюнок), у вигляді якого гіперпосилання 
відображається у браузері 

 <A HREF=“URL-адреса”>  Покажчик посилання  </A> 
9. Теги ненумерованого списку  <UL>...</UL>. 
10. Теги нумерованого списку <OL>...</OL> з атрибутом TYPE, який задає 

спосіб нумерації. 
11. Тег елементу списку <LI>. Використовується всередині пари тегів 

списку. 
 
Завдання до лабораторної роботи (максимальний рейтінг – 5(1)) 

 1 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Yandex (адреса www.yandex.ru). Зробити першою кнопку ВПЕРЕД на 
панелі інструментів. Використовуючи вказану пошукову систему, знайти у 
Web-середовищі документи, в яких у межах одного речення зустрічається 
фраза “математична фізика” або “математична логіка”. Створити у папці 
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Избранное папку Folder1 і зберегти в ній закладки на три Web-сторінки, які 
найбільше відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи) і заголовків розділів, різних способів форматування абзаців, 
вставки зображення в документ та використання нумерованого списку (2 
бали). 

2 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Кирилл и Мефодий (адреса http://www.km.ru). Встановити режим 
роботи браузера  IE, за яким на Web-сторінках замість рисунків виводилися 
б лише їх рамки. Використовуючи вказану пошукову систему, знайти у 
Web-середовищі інформацію про фірми, що продають сканери у місті Києві. 
Створити у папці Избранное папку Folder2 і зберегти в ній закладки на три 
Web-сторінки, які найбільше відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи) і заголовків розділів, різних способів форматування абзаців, 
вставки зображення в документ та використання ненумерованого списку (2 
бали). 

 3 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Meta (адреса www.meta-ukraine.com). Встановити режим роботи браузера  
IE, за яким будуть вилучатися всі файли з папки тимчасових файлів Internet 
при закритті вікна браузеру. Використовуючи вказану пошукову систему, 
одним запитом знайти у Web-середовищі інформацію про фірми, що 
надають поліграфічні послуги, і не є російськими. Створити у папці 
Избранное папку Folder3 і зберегти в ній закладки на три Web-сторінки, які 
найбільше відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи) і заголовків розділів, різних способів форматування абзаців, 
вставки зображення в документ та використання вкладених списків (2 бали). 

 4 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Aport (адреса www.aport.ru). Встановити режим роботи браузера  IE, за 
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яким на Web-сторінках не будуть виводитися анімація, відео та звук. 
Використовуючи вказану пошукову систему, одним запитом знайти у Web-
середовищі інформацію про футбольні клуби, які вигравали Кубок 
європейських чемпіонів два роки поспіль. Створити у папці Избранное 
папку Folder4 і зберегти в ній закладки на три Web-сторінки, які найбільше 
відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи) і заголовків розділів, відокремлення абзаців 
горизонтальною лінією, вставки зображення в документ (2 бали). 

 5 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Alta Vista (адреса www.altavista.com). Встановити режим роботи 
браузера  IE, при якому зберігається інформація про Web-сторінки, відвідані 
користувачем протягом останніх 20 діб. Використовуючи вказану пошукову 
систему, знайти у Web-середовищі документи, в яких у межах одного 
речення зустрічається слово “фізика” у комбінації зі словами “математика” 
або “механіка”. Створити у папці Избранное папку Folder5 і зберегти в ній 
закладки на три Web-сторінки, які найбільше відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи), різних типів заголовків розділів, відокремлення абзаців 
горизонтальною лінією, вставки зображення в документ (2 бали). 

 6 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Yandex (адреса www.yandex.ru). Встановити режим роботи браузера  IE, 
за яким гіперзв’язки на Web-сторінках будуть підкреслюватися лише при 
наведенні на них курсору миші. Використовуючи вказану пошукову 
систему, одним запитом знайти у Web-середовищі інформацію про 
Шевченка, але не футболіста. Створити у папці Избранное папку Folder6 і 
зберегти в ній закладки на три Web-сторінки, які найбільше відповідають 
запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи), різних типів заголовків розділів, відокремлення абзаців 
горизонтальною лінією, вставки гіперпосилань на  Web-сторінки в документ 
(2 бали). 
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 7 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Google (адреса www.google.com.ua). Встановити режим роботи браузера  
IE, за яким він буде автоматично перевіряти наявність в мережі Internet 
нової версії браузеру IE. Використовуючи вказану пошукову систему, 
одним запитом знайти у Web-середовищі інформацію про дитячі оздоровчі 
санаторії Криму, що лікують захворювання органів дихання. Створити у 
папці Избранное папку Folder7 і зберегти в ній закладки на три Web-
сторінки, які найбільше відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи) і заголовків розділів, різних способів форматування абзаців, 
вставки зображення і гіперпосилання в документ та використання 
ненумерованого списку (2 бали). 

 
 8 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Rambler (адреса www.rambler.ru). Встановити режим роботи браузера IE 
так, щоб під кнопками панелі інструментів не виводилися б текстові написи. 
Використовуючи вказану пошукову систему, знайти у Web-середовищі 
інформацію про всіх лауреатів Нобелівської премії з медицини та фізіології. 
Створити у папці Избранное папку Folder8 і зберегти в ній закладки на три 
Web-сторінки, які найбільше відповідають запиту (2 бали).  

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи) і різних типів заголовків розділів, оформлення тексту 
різним кольором, вставки зображення і гіперпосилання в документ та 
використання нумерованого списку (2 бали). 

 9 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Yahoo (адреса www.yahoo.com). З панелі інструментів браузера 
видалити кнопки ПЕЧАТЬ і ПОЧТА. Використовуючи вказану пошукову 
систему, знайти інформацію про інтернаціональні пошукові системи в 
Internet. Створити у папці Избранное папку Folder9 і зберегти в ній закладки 
на три Web-сторінки, які найбільше відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
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та номер групи), кольорового тла, вставки зображення та гіперпосилання в 
документ (2 бали). 

 
 10 варіант 

1) Налаштувати браузер IE так, щоб його домашньою була сторінка пошукової 
системи Yandex (адреса www.yandex.ru). На панелі інструментів браузера 
додати кнопки ВВЕРХ і ПАПКИ. Використовуючи вказану пошукову 
систему, знайти документи, в яких зустрічаються слово “фізика”, але не має 
словосполучення “математична фізика”. Створити у папці Избранное папку 
Folder10 і зберегти в ній закладки на три Web-сторінки, які найбільше 
відповідають запиту (2 бали). 

2) Спроектувати Web-сторінку для її розміщення в Internet. Передбачити 
використання заголовку документу (ім’я та прізвище студента, номер курсу 
та номер групи), типів заголовків абзаців та способів їх фізичного 
форматування, вставки зображення в документ та використання списків (2 
бали). 
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