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ВСТУП 
Курс „Використання інформаційно-комунікаційних технології в 

навчально-виховному процесі” розроблено з урахуванням положень Національної 
доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про національну 
програму інформатизації» «Про основні засади розвитку інформаційного 
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» та інших нормативних документів 
післядипломної освіти педагогічних кадрів. 

Метою курсу є формування інформаційної компетентності, а також 
надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та 
результативності навчально-виховного процесу. 

Головні завдання:  
- ознайомлення з можливостями використання інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

- формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних 
для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінні 
загальноосвітнім навчальним закладом; 

- розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально 
використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й 
систематизувати інформацію, що стосується педагогічної діяльності;  

- формування у слухачів уміння застосовувати інформаційно-
комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань 
щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з 
виконанням їх службових обов’язків в умовах інформаційного суспільства. 
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Отже, при використанні комп’ютерного тестування у процесі навчання 
вчитель повинен чітко усвідомлювати мету та передбачати наслідки такого 
використання. 

Зрозуміло, що до комп’ютерного тестування слід звертатися тоді, коли 
його використання буде більш ефективним порівняно з традиційним бланковим 
тестуванням. 

Питання для самоконтролю 

1) Що таке тест? 
2) Що таке комплекс тестування? 
3) Які системи електронного тестування Ви знаєте? 
4) Які основні вимоги до функціональних можливостей СЕТ? 
5) Які основні функціональні можливості комплексу програм для 

тестування Testing? 
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локальних комп’ютерах або по мережі. Комплекс програм для тестування Testing 
має доволі потужні функціональні можливості. Система Testing дещо складніша у 
використанні, порівняно з розглянутими вище СЕТ.  

Комплекс програм для тестування складається з шести програм:  
� CreateBQ.exe – створення бази запитань; 
� CreateTest.exe – створення тесту; 
� Tsetting.exe – налагодження параметрів тестера; 
� Tester.exe – процес тестування; 
� TServer.exe – тестування по локальній мережі; 
� AnalyzRes.exe – аналіз результатів. 
Можливості комплексу програм для тестування Testing: 
- підтримує наступні типи запитань: вибірковий одинарний, вибірковий 

множинний, встановлення відповідності (встановлення послідовності), введення 
відповіді; 

- вибір кількості варіантів відповідей до 5; 
- вибір ваги (складність) питання від 1 до 4. В залежності від даної ваги 

при тестуванні питанням буде надаватись різна кількість балів та відводитись на 
них різний час; 

- обмеження за часом: на весь тест при необхідності можна встановити 
кількість хвилин на проходження тесту; на питання можна встановити обмеження 
в секундах, крім того можна встановити збільшення часу на питання в залежності 
від його складності, тоді вибране обмеження вважається обмеженням на питання 
ваги 1; 

- можливість налаштування шкали оцінювання. Передбачено 2 стандартні 
шкали результатів (п’ятибальна та ECTS – європейська кредитно-модульна 
система) і можливість створення іншої, наприклад, дванадцятибальної; 

- налагодження параметрів вибору загальної кількості запитань із бази, 
порядок виведення запитань та варіантів відповідей (однакові для всіх чи різні); 

- проведення тестування по локальній мережі; 
- аналіз відповідей та інші. 
 
Говорячи про доцільність та ефективність використання тестів у 

навчально-виховному процесі можна виділити: 
- тести це лише інструмент, засіб здійснення педагогічного контролю, і, 

як будь-який засіб, вони можуть приносити користь, якщо застосовуються за 
призначенням, або бути недоречними, коли їх функціональне призначення 
неадекватне ситуації застосування. 

- тести можуть бути зроблені добре або погано. В останньому випадку 
вони не забезпечують ні високої об’єктивності, ні порівняльності, оскільки вимоги 
теорії педагогічних вимірювань не виконуються. 

- навіть дуже якісні тести при невмілому їх використанні становлять 
небезпеку. Це стосується як використання бланкового тестування, так і 
комп’ютерного. 
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1 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ІКТ) 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

���� архітектурою сучасного персонального комп’ютера; 
���� основними поняттями ІКТ; 
���� антивірусним захистом. 

 

1.1 Архітектура персонального комп’ютера (ПК) 

Будь-який ПК складається як мінімум з системного блока, монітора 
(дисплея) і клавіатури. 

Системний блок ПК містить у собі системну плату з основними 
електронними компонентами комп’ютера, приводи різних накопичувачів, блок 
живлення комп’ютера і інші плати. 

Мікропроцесор (МП) – найважливіший компонент будь-якого ПК. 
Основними характеристиками процесора є: 

♦ розрядність, тобто довжина машинного слова для кодування керуючих 
сигналів та даних; 

♦ максимальний об’єм пам’яті, до якої можна звертатися; 
♦ тактова частота для синхронізації виконання елементарних операцій. 

Перші ПК мали частоту 4,77 МГц.  
У ПК використовуються різні види пам’яті – оперативна, постійна, 

буферна, кеш-пам’ять, зовнішня. 
Оперативна пам’ять призначена для зберігання змінної інформації, тобто 

вона допускає зміну свого вмісту під час виконання МП обчислювальних операцій 
(RAM – Random Access Memory). При вимкненні живлення ПК вміст оперативної 
пам’яті не зберігається. 

Постійна пам’ять призначена для збереження інформації, навіть при 
вимкненому живленні (ROM – Read Only Memory).  

Для збільшення швидкості доступу до даних здебільшого використовують 
буферну пам’ять і кеш-пам’ять. 

Буферну пам’ять використовують у разі обміну із зовнішніми 
пристроями. Для записування даних фрагмент даних спочатку записується у 
буферну пам’ять, а тільки потім на пристрій. Таким чином, обмін даними між 
буферною пам’яттю і пристроєм відбувається без участі процесора. 

Кеш-пам’ять зберігає ті дані, які найчастіше використовуються або до 
яких недавно відбувалося звернення. 
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Зовнішня пам’ять чи зовнішні пристрої пам’яті використовуються для 
довгострокового зберігання інформації. 

Для зберігання інформації використовують різні накопичувачі: 
♦ Вінчестери – накопичувачі на жорстких магнітних дисках, які 

призначені для постійного зберігання інформації, що використовується 
під час роботи з ПК. 

♦ Дискети – накопичувачі на гнучких магнітних дисках. 
♦ Накопичувачі на компакт-дисках. 
Відеосистема ПК складається з монітора (дисплея), відеоадаптера 

(відеоконтроллера) і відповідних програм – драйверів. Графічне зображення 
складаються з окремих точок, які називають пікселами (pіxel – pіcture element). 
Роздільна здатність монітора визначається числом елементів зображення по 
горизонталі і вертикалі. 

Клавіатура призначена для введення в ПК інформації від користувача. 
Мишка. Переміщення курсору на екрані відбувається синхронно з 

переміщенням мишки по поверхні столу. Для введення у комп’ютер інформації 
про переміщення мишки у її конструкції використовується оптико-механічний або 
оптичний принцип. 

Сканером називають пристрій, який дозволяє вводити в комп’ютер 
текстову і графічну інформацію. 

Існує багато типів пристроїв для друкування (принтерів), проте найбільш 
поширеними зараз є принтери трьох типів – матричні, струмінні і лазерні. 

1.2 Основні поняття ІКТ 

Основою всього програмного забезпечення є операційна система, яка 
підтримує діалог користувача з комп’ютером. Основною функцією ОС є керування 
ресурсами (фізичними та логічними) і процесами обчислювальних систем. 
Операційна система (ОС) здійснює завантаження в оперативну пам`ять програм, 
передає їм управління на початку їхньої роботи, виконує різні дії по запиту 
програм, що виконуються, і звільняє оперативну пам`ять, яку вони займали, після 
завершення їх роботи. 

Користувач – це людина, що використовує комп'ютер. Якщо комп'ютер 
підключений до мережі, користувач може працювати з програмами і файлами, 
розташованими на інших комп'ютерах мережі (у залежності від обмежень, заданих 
для користувача адміністратором мережі). 

Додаток – це програма, яка призначена для роботи під управлінням даної 
операційної системи. 

Усі дані і програми зберігаються у файлах. 
Файл – це сукупність інформації, яка має окреме ім’я і зберігається за 

спеціальною структурою. 
Більшість сучасних програм для свого встановлення на комп’ютер 
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За наявності комп'ютерної мережі можна організувати централізований 
збір і обробку результатів тестування, використовуючи модуль журналу MyTest. 
Результати виконання завдань виводяться учневі і відправляються вчителеві. 
Вчитель може оцінити або проаналізувати їх у будь-який зручний для нього час. 
Так само можна організувати роздачу тестів учням через мережу, тоді відпадає 
необхідність щоразу копіювати файли тестів на всі комп’ютери. 

В цілому, програма легка для освоєння і зручна у використанні. Вона має 
простий інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс та доступно написану довідкову систему. 
Для роботи з MyTest достатньо початкових навичок роботи з комп’ютером.  

KTCNet 3. Ця система створена Дегтярьовим Костянтином. Програмний 
комплекс KTC Net призначений для проведення перевірки знань у будь-якій 
області, а також для здійснення психологічного тестування за допомогою 
комп’ютера. Основною особливістю продукту є його спрямованість на розподілену 
мережеву взаємодію з користувачами та адміністраторами комплексу. Такий підхід 
дозволяє максимально ефективно управляти системою і оперативно отримувати 
інформацію про результати. 

Можливості продукту: 
- можливість практично будь-якого форматування тексту питання і 

відповідей (включаючи вставку таблиць, формул, верхніх і нижніх індексів, 
графіки, списків, будь-яких шрифтів та ін.); 

- створення тестів з будь-яким числом питань і відповідей на кожний з 
них; 

- можливість додавання до питання і відповідей малюнка або відео, OLE-
графіки, а також звукового супроводу; 

- підтримка 5-ти видів питань: вибір 1-го варіанту, вибір декількох 
варіантів, розташування відповідей по порядку, введення з клавіатури, 
розставлення відповідностей; 

- можливість формування самостійних exe-файлів здатних працювати на 
інших комп’ютерах без участі KTCNet; 

- максимально спрощений користувальницький інтерфейс та багато 
іншого. Програма має російськомовні інтерфейс та докладну довідку. 

KTC Net 3 складніша у використанні порівняно з MyTest, але зважаючи на 
можливість створення самостійних exe-файлів, здатних працювати на інших 
комп’ютерах без участі KTCNet, у деяких випадках її використання буде 
доцільним та ефективним. 

Test-W2. Ця система призначена для контролю знань учнів, перевірки 
відповідності знань вимогам навчальних програм, виявлення рівня навчальних 
досягнень учнів з будь-якого предмета за допомогою комп’ютера. 

Система доволі проста у використанні і це є однією з головних її переваг. 
На жаль, вона підтримує фактично тільки один тип завдань, що є суттєвим 
недоліком. 

Testing. Розробник програми Костюченко Андрій Олександрович 
(kostandrey@mail.ru). Програма призначена для проведення тестування на 
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існувати окремо у вигляді виконуваних файлів. Найчастіше до складу стандартної 
СЕТ входять: 

• редактор тестів (модуль призначений для створення тестів); 
• модуль тестування; 

• модуль для обробки результатів тестування; 
• довідкова система; 

• модуль, за допомогою якого можна здійснювати мережеве тестування. 

6.2 Функціональні можливості СЕТ 

З’ясуємо ті необхідні вимоги, які повинна задовольняти СЕТ, щоб 
ефективність її використання була прийнятною. 

СЕТ повинна мати можливість створення запитань та відповідей, що 
можуть містити, крім тексту, ще й формули та малюнки. Інакше ефективність 
використання такої системи комп’ютерного тестування буде дуже низькою і її 
можна буде використовувати тільки для перевірки знання означень та 
формулювань теорем, понять і т.д. Бажано, щоб СЕТ підтримувала як можна 
більшу кількість типів завдань. Однією з головних характеристик таких систем 
(зважаючи на різний рівень володіння комп’ютером як учнями, так і вчителями 
різних предметів) є співвідношення між простотою використання та їх 
функціональними можливостями.  

MyTest (http://mytest.klyaksa.net). Ця система створена Башлаковим 
Олександром Сергійовичем. MyTest - це система підготовки та проведення 
тестування з метою визначення рівня навчальних досягнень учнів. Вона 
складається з трьох модулів: 

• Редактор тестів (MyTestEditor); 
• Модуль тестування (MyTestStudent); 
• Журнал тестів (MyTestServer). 
Редактор тестів використовується для створення тестів. MyTestEditor має 

вбудований текстовий редактор, з допомогою якого можна створювати запитання 
та відповіді практично будь-якої складності. Можна також використовувати інші 
текстові редактори (наприклад, Microsoft Office Word), а потім шляхом копіювання 
вставляти фрагменти запитань та відповідей до редактора тестів. Отже, якщо є 
електронний варіант тесту, створений за допомогою текстового редактора, то його 
дуже легко можна перетворити у тест системи MyTest. 

Програма MyTest працює з дев’ятьма типами завдань: окремий вибір, 
множинний вибір, встановлення порядку слідування, встановлення відповідності, 
вказівка істинності чи хибності тверджень, ручне введення числа, ручне введення 
тексту, вибір місця на зображенні, перестановка букв. 

Створений тест зберігається у єдиному стиснутому зашифрованому файлі, 
який містить завдання, параметри тестування, зображення до завдань для кожного 
окремого тесту, що також відноситься до переваг цієї тестової системи. 
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потребують процесу інсталяції. Інсталяція – це розпаковування програми із архіву 
і розгортання її на жорсткому диску. Для запуску процесу інсталяції 
використовують програмні файли, що мають назву Іnstall або Setup. 

Робочим столом вважається усе поле екрану. На робочому столі 
розташовуються значки документів і програм, які часто потрібні у повсякденній 
роботі. 

Графічні позначення документів на робочому столі мають назву іконки 
(піктограми) і ярлики. Іконка – це безпосереднє графічне позначення документа. 
При видаленні іконки видаляється і сам файл документу. Ярлик – це посилання на 
документ. 

У Wіndows можна запускати і працювати одразу з кількома програмами. 
Кожна така програма називається задачею. Керування працюючими програмами 
(задачами) виконується за допомогою Панелі задач, яка за умовчанням 
розташовується у нижній частині екрану. 

Панель задач можна умовно розділити на декілька областей: 
♦ кнопка “Пуск”  для виклику головного меню системи; 
♦ різні панелі інструментів для запуску програм; 
♦ панель активних задач; 
♦ область індикаторів, яка відображає стан деяких параметрів системи 

та задач, які виконуються у фоновому режимі. 
Важливою частиною інтерфейсу Windows є різні меню.  

Головне меню системи викликається кнопкою “Пуск” на панелі задач. 
Покажчик миші або курсор (англійською – mouse pointer) – значок, що 

переміщується на екрані монітора під час руху миші. Зазвичай він має форму 
стрілки, але іноді його конфігурація може змінюватися. 

Натиснути (клацнути) кнопку маніпулятора миші (англійською – click) – 
означає встановити покажчик миші на деякий об’єкт, натиснути кнопку миші (за 
умовчуванням – ліву) і відпустити її. У подальшому під натисканням будемо 
розуміти натискання кнопки миші в межах об’єкту і швидке відпускання кнопки 
миші у цих же межах. Якщо кнопка миші буде відпущена поза межами об’єкта, на 
якому вона була натиснута, то керуюча дія не відбудеться. 

Двічі натиснути (клацнути) кнопку маніпулятора миші (англійською – 
double click) – означає встановити покажчик миші на потрібний об’єкт, а потім 
двічі натиснути і відпустити ліву кнопку миші. 

Перемістити маніпулятором миша (англійською – drag) – означає 
встановити покажчик миші на деякий об’єкт, натиснути ліву кнопку миші і, 
утримуючи її, перемістити мишкою в потрібне місце, після чого відпустити ліву 
кнопку миші. 

Права кнопка миші використовується для виклику контекстного меню. 
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1.3 Програмне забезпечення сучасного ПК 

Сукупність програм є програмним забезпеченням комп’ютера. Програмне 
забезпечення є однією з найважливіших компонент персонального комп’ютера і 
поділяється за функціональною ознакою на системне і прикладне. До системного 
(базового) програмного забезпечення належать: 

♦ операційні системи (ОС); 
♦ мережне програмне забезпечення, призначене для керування 

спільними ресурсами в розподілених обчислювальних системах; 
♦ сервісні програми, до складу яких входять: файлові менеджери (Total 

Commander), утиліти (антивіруси, архіватори, програми 
обслуговування дисків); 

♦ засоби для розробки програм – нового системного або прикладного 
програмного забезпечення (C++, Visual Basic, Visual C++, Java, Delphi).  

Прикладне програмне забезпечення призначено для рішення певної 
цільової задачі проблемної сфери. До прикладного програмного забезпечення 
належать: 

♦ текстові редактори (Word, WordPad, Блокнот); 
♦ табличні процесори (Excel, Lotus); 
♦ системи ілюстративної та ділової графіки та видавничі системи (Corel 

Draw, PageMaker, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Macromedia Flash); 
♦ системи управління базами даних (Visual Foxpro, Paradox, Access, 

Oracle); 
♦ експертні системи; 
♦ системи автоматизованого проектування (AutoCad); 
♦ програми створення презентацій (Power Point); 
♦ системи ведення бухгалтерського обліку (1C-бухгалтерія); 
♦ правові БД (Лига, Право); 
♦ програми розпізнавання символів (Fine Reader); 
♦ програми-перекладачі (PROMT, LINGVO); 
♦ програми оброблення відео- та звукових фільмів (Cool Edit, WinAMP); 
♦ навчальні системи іноземних мов; 
♦ програми математичних розрахунків, моделювання та аналізу 

експериментальних даних. 

1.4 Комп’ютерні віруси 

Комп’ютерний вірус – це спеціально написана програма (програмний 
код), невелика за розмірами, що може “приписувати” себе до інших програм (тобто 
“заражати” їх), виконувати різні небажані дії на комп’ютері, а також зберігати 
здатність до подальшого розмноження. Програма, усередині якої знаходиться 
вірус, називається “зараженою”. 
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6 ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ТЕСТУВАННЯ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

���� системами електронного тестування; 
���� можливостями їх застосування. 

 

6.1 Системи електронного тестування (СЕТ) 

Останнім часом широкого розповсюдження набуло застосування у 
навчальному процесі різноманітних тестів. До тестування ставляться по-різному. 
Одні визнають тести якісним, об’єктивним та оперативним способом оцінювання. 
Інші ж вважають недоліком тестування те, що відповіді можна підгледіти, 
неправильно розв’язуючи приклад можна отримати правильну відповідь або 
просто її вгадати. Однак метод тестів визнаний у багатьох країнах світу, 
включаючи Україну. Актуальність використання тестових завдань збільшується і у 
зв’язку з введенням зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тому дуже 
важливо сьогодні прищепити навички культури тестування учням, зробити цей 
процес буденним, який не викликає страху. 

Тест – система спеціально розроблених завдань для визначення різного 
роду характеристик, відповідності певним критеріям. 

Комплекс тестування – комплекс програмних, інформаційних, 
методичних і організаційних засобів, що забезпечують створення і обслуговування 
баз запитань, тестів, проведення тестування та обробку результатів в реальному 
часі. 

Тести можуть застосовуватись з різною метою. Як правило, вони 
використовуються для поточної діагностики та коригування рівня знань, вмінь та 
навичок учнів під час вивчення певної теми або ж для підсумкового оцінювання 
навчальних досягнень. 

Традиційно, застосовується паперове (бланкове) тестування. Але останнім 
часом розроблені різноманітні тестові програми, системи електронного тестування 
(СЕТ), що дозволяють проводити тестування за допомогою комп’ютера. 
Можливості цих систем дозволяють їх використовувати як на уроках, так і в 
позаурочний час. 

Як правило, сучасні системи складаються з кількох функціональних 
модулів, які можуть бути об’єднані в єдине ціле і інсталюватись на комп’ютери або 
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Питання для самоконтролю 

1) Що таке презентація? 
2) Яке призначення програми MS PowerPoint? 
3) Які ви знаєте способи створення презентації? 
4) Як вставити новий слайд? 
5) Які ви знаєте способи створення таблиць на слайді? 
6) Як вставити графічне зображення? 
7) Як вставити звук і відеокліп у слайд? 
8) Для чого використовують гіперпосилання та кнопки дій? 
9) Для чого використовують анімаційні ефекти? 
10) Які способи запуску презентацій надає MS PowerPoint? 
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Програмні (файлові) віруси здебільшого заражають саме файли програм, тобто 
файли з розширеннями .EXE та .COM. 

Поки на комп’ютері заражено відносно мало програм, наявність вірусу 
може бути практично непомітно. Однак через деякий час на комп’ютері починає 
діятися щось дивне, наприклад: 

• деякі програми перестають працювати, чи працюють, але 
неправильно; 

• на екран виводяться сторонні повідомлення, символи, виконуються 
звукові ефекти  тощо; 

• робота на комп’ютері уповільнюється; 
• деякі файли виявляються зіпсованими; 
• комп’ютер не завантажується. 
Первинне зараження комп’ютерним вірусом може відбутися в одному з 

наступних випадків: 
• на комп’ютері була виконана заражена програма з розширенням .COM 

чи .EXE чи заражений модуль оверлейної програми (програми підкачки 
програмних модулів у оперативну пам’ять); 

• на комп’ютері оброблялися заражені документи, що містять 
макрокоманди; 

• комп’ютер завантажувався з дискети (диска), що містить заражений 
завантажувальний сектор; 

• на комп’ютері була встановлена заражена операційна система, чи 
заражений драйвер пристрою; 

• комп’ютер був підключений і працював у комп’ютерній мережі, де 
існував мережевий вірус. 

Для уникнення зараження краще за всього застосовувати на комп’ютері 
цілий комплекс антивірусних програм, проводити регулярне сканування. Оскільки 
нові версії вірусів з’являються дуже часто, потрібно вчасно проводити обновлення 
антивірусних програм. 

Найглибший етап оборони – організаційний. Організаційні методи 
зменшують імовірність зараження і втрати інформації. До них відноситься: 
• розмежування доступу до апаратного і програмного забезпечення – це 

запобігає несанкціонованому використанню інформації; 
• регулярне резервне копіювання інформації; 
• грамотне використання захисту носіїв інформації і обов’язкова їх перевірка на 

наявність вірусів. 

Питання для самоконтролю 

1) Які є види накопичувачів? Дайте характеристику кожного із них. 
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2) Із яких частин складається відеосистема ПК? Поясніть призначення 
кожної із них. 

3) Поясніть призначення клавіатури, миші, сканера, принтера та плоттера. 
4) Поясніть призначення операційної системи. 
5) Для чого використовуються файли? Наведіть визначення файлу. 
6) Для чого використовується інсталяція та деінсталяція? 
7) Поясніть призначення робочого столу, панелі задач та головного меню 

системи в ОС Wіndows 2000. 
8) Для чого використовуються ярлик та іконка і чим вони відрізняються? 
9) Що таке комп’ютерний вірус? 
10) Яким чином захистити комп’ютер від вірусів? 
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− Додавши анімаційний ефект, вкажіть: початок анімації (після клацання, 
з попереднім, після попереднього); напрямок (усередину, назовні, по горизонталі, 
по вертикалі тощо); швидкість (дуже повільно, повільно, швидко, дуже швидко 
тощо). 

Переглянути результати можна за допомогою кнопок «Перегляд» або 
«Показ слайдів». 

Увага! Ефекти з'являться у списку настройки анімації згори внизу 
порядку їх застосування. Анімовані об'єкти нумеруються на слайді за 
допомогою чисел, які не відображаються в режимі показу слайдів. 

5.9 Демонстрація презентацій 

Програма PowerPoint надає декілька можливостей для запуску 
презентацій, створених за її допомогою, а саме: 

− з вікна програми PowerPoint за допомогою пунктів меню Показ 

слайдів / Почати показ, Вигляд / Почати показ, кнопки «Показ слайдів»  
(зліва внизу у вікні програми) чи клавіші F5; 

− «клацнувши правою кнопкою миші на піктограмі файлу презентації 
(що має розширення .ppt) і вибравши команду Показати в контекстному меню; 

− відкривши у середовищі операційної системи Windows XP файл із 
розширенням .pps 

Показ презентації з середовища PowerPoint можна починати з поточного 
слайда, якщо скористатися кнопкою «Показ слайдів» у лівій нижній частині 
робочого вікна (в інших випадках демонстрація починається з першого слайда). 

Для керування показом слайдів у режимі демонстрації використовують 

кнопки керування  , які розташовані у нижньому лівому 
куті вікна. Якщо потрібно звернути увагу аудиторії на певні елементи того, що 
зображено на екрані, за допомогою кнопки «Вказівник» (друга зліва) можна 
вибрати інструмент малювання та креслити ним криві лінії на слайдах під час 
показу презентації. Такі лінії називають рукописними нотатками. Контекстне меню 
(друга справа кнопка) дає змогу, зокрема, створювати текстові нотатки (команда 
Екран / Нотатки доповідача), переходити до довільного слайда (команда Перейти 
до слайда) тощо. Слід зазначити, що кнопки керування показом та контекстне 
меню в режимі автоматичного показу презентації недоступні. 

Для переходу до наступного слайда, крім відповідної кнопки керування 
показом, можна також натиснути ліву кнопку миші або скористатися клавішами 
<Пробіл>,  <Backspace>, <Enter>, <Page Down> або <↓↓↓↓> і <→→→→>. Перехід до 
попереднього слайда забезпечують клавіші <Backspace>, <Page Up>, <↑↑↑↑>, <←←←←>. 
Для завершення показу слайдів достатньо натиснути клавішу <Esc>.» [23] 
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У Microsoft Office PowerPoint серед автофігур є спеціальна група «Кнопки 
дій» («Керуючі кнопки»), які можна використати для організації навігації по 
слайдах під час демонстрації презентації. 

Вигляд та назви кнопок наведено у таблиці 1. 

5.8.2 АНІМАЦІЙНІ ЕФЕКТИ 

Під анімацією в PowerPoint розуміють спеціальні відео або аудіо ефекти, 
що застосовуються до об’єктів презентації та демонструються під час показу 
слайдів, пов’язані з їх появою, зникненням чи переміщенням.  

Застосування анімаційних ефектів дозволяє керувати черговістю 
демонстрації тексту та графічних об’єктів на слайдах, додає презентації 
динамічності, робить презентацію більш видовищною та цікавою.  

Анімаційні ефекти для об’єктів слайда 
До будь-якого об'єкта слайда (тексту, рисунків, таблиць тощо) можна 

застосувати той чи інший анімаційний ефект. 
Перш ніж застосовувати ефекти, необхідно визначити, які об'єкти будуть 

рухатись, у якому порядку з'являтись під час демонстрації, який саме анімаційний 
ефект буде застосований при їх появі на слайді та при виході зі слайда. З якою 
метою і скільки часу він триватиме. 

Увага! Надмірне використання звуків, анімаційних ефектів - це бар 'єр 
на шляху ефективної передачі інформації. 

Для того, щоб застосувати анімаційний ефект до певного об’єкта, що 
міститься на слайді, виконайте наступні дії: 

− Виділіть об'єкт до якого потрібно застосувати анімацію. 
− У меню Показ слайдів виберіть команду Настройка анімації або в 

області завдань Настройка анімації. 
− Натисніть на кнопку «Додати ефект». У списку виберіть візуальні ефек-

ти: на Вхід чи на Виділення під час демонстрації, на Вихід або задайте Шляхи 
переміщення об'єкта. 

− Якщо під час показу слайдів потрібно ввести текст або об'єкт 
візуальним ефектом, виберіть команду Вхід, а потім потрібний ефект. 

− Якщо до тексту або об'єкта на слайді потрібно додати візуальний ефект, 
виберіть команду Виділення, а потім потрібний ефект. 

− Якщо до тексту або об'єкта потрібно додати візуальний ефект, який 
викликає їх вилучення зі слайда в певний момент, виберіть команду Вихід, а потім 
потрібний ефект. 

− Якщо потрібно додати ефект, який викликає переміщення об'єкта 
певним маршрутом, виберіть команду Шляхи переміщення, а потім виберіть 
потрібний ефект. 
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2 КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

���� поняттям комп’ютерні мережі; 
���� топологією мереж; 
���� глобальною мережею Інтернет. 

 

2.1 Поняття локальної та глобальної мережі. Глобальна мережа Інтернет 

Мережею називається група з’єднаних комп’ютерів та інших пристроїв. 
Основне призначення комп’ютерних мереж – спільне використання ресурсів і 
здійснення інтерактивного зв’язку (обмін повідомленнями в режимі реального 
часу) як всередині однієї структури так і за її межами. Всі мережі мають деякі 
спільні компоненти, функції та характеристики. Такі, як: 

- сервери – комп’ютери, що надають свої ресурси користувачам 
мережі; 

- клієнти – комп’ютери, що використовують ресурси, які надають 
сервери; 

- топологія – спосіб зєднання комп’ютерів; 
- ресурси – файли, принтери, факсимільні апарати, модеми та інші 

елементи, які використовуються в мережі. 
Щоб користувачі мережі мали доступ до певного комп'ютера, диска, 

папки, файлу, принтера, сканера, цей об'єкт потрібно надати у спільне мережне 
користування, тобто перетворити на мережний ресурс. 

Для надання спільного доступу до певного об'єкта слід: 
1. Відкрити вікно його властивостей, 
2. Перейти на вкладку Доступ, встановити прапорець Відкрити загальний 

доступ до цієї папки,  
3. У полі Ім'я спільного  ресурсу слід ввести назву ресурсу,  
4. Ок. 

Однією з важливих характеристик локальної мережі є її топологія.  
Топологія – певне фізичне розташування комп’ютерів, кабелів та інших 

складових мережі.  
Є три базові типи топології: шина, зірка, кільце. На основі цих топологій 

будують різні комбінації, наприклад, зірка - шина та зірка - кільце. Для роботи 
будь-якої мережі необхідно, щоб комп’ютер мав мережеву карту. 
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Шина – має лінійну конфігурацію, при якій усі комп’ютери з’єднані 
одним кабелем. Сигнали передаються усім комп’ютерам мережі. Щоб запобігти 
відображенню сигналів, на кінцях кабеля встановлюють термінатори. Передавати 
дані одночасно може тільки один комп’ютер. Тому, чим більше комп’ютерів в 
мережі, тим менше її пропускна спроможність.  

Кільце – кабель, до якого під’єднані комп’ютери, замкнутий у кільце. У 
такій мережі сигнал рухається по кільцю проходячи через кожний комп’ютер.  

Зірка – комп’ютери під’єднані до кабелів, які виходять з однієї точки 
(центрального компоненту або концентратора). Якщо в мережі, де встановлений 
концентратор, відбувається розрив кабеля, це відобразиться тільки на роботі 
даного сегменту, а не всієї мережі. 

Концентратор – пристрій, який передає одержані дані всім підключеним 
до нього пристроям. 

Комутатор – пристрій, який визначає, кому саме адресовано отримані 
дані, а тому надсилає їх не всім пристроям, а лише одержувачу. 

Для створення безпроводних мереж використовують точки безпроводного 
доступу, які функціонують так само, як концентратори. 

Протокол бездротових програм (WAP – Wireless Application Protocol) - 
технологія, що використовується для запуску Інтернет-застосувань на мобільних 
терміналах. Інтернет-застосування, призначені для такого використання, повинні 
бути підготовлені в спеціальному форматі і придатні для відпрацювання на 
мобільних терміналах з використанням низькошвидкісних каналів передачі даних 
існуючих мереж стільникового зв'язку. Технологія підтримується і деякими 
українськими операторами. 

WiFi  (від англ. Wireless Fidelity) — торгова марка, що належить Wi-Fi 
Alliance. Загальновживана назва для стандарту бездротового (радіо) зв’язку 
передачі даних, який об’єднує декілька протоколів та ґрунтується на сімействі 
стандартів IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers — міжнародна 
організація, що займається розробкою стандартів у сфері електронних технологій).  

WiMAX  (від англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access, 
Стандарт IEEE 802.16) — стандарт безпровідного зв’язку, що забезпечує 
широкосмуговий зв'язок на значні відстані зі швидкістю, порівняною з кабельними 
з’єднаннями. Багато телекомунікаційних компаній роблять великі ставки на 
використання WiMAX для надання послуг високошвидкісного зв’язку.  

Bluetooth (англ. Bluetooth – синій зуб ) — це технологія бездротового 
зв’язку, створена у 1998 році групою компаній: Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba. 
Основне призначення Bluetooth – забезпечення економного (з точки зору 
споживання струму) і дешевого радіозв’язку між різноманітними типами 
електронних пристроїв, таких як мобільні телефони та аксесуари до них, 
портативні та настільні комп'ютери, принтери та інші. Причому, велике значення 
приділяється компактності електронних компонентів, що дає можливість 
застосовувати Bluetooth у малогабаритних пристроях розміром з наручний 
годинник. 
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залежності від вибору виконати одну з послідовностей дій, поданих 
нижче. 

Таблиця 1 

 
Для створення гіперпосилання на 

слайд поточної презентації, виконайте таку 
послідовність дій: 

− У діалоговому вікні «Додавання гіперпосилання» клацніть на значку 

 (зв’язати з місцем у документі). 
− Оберіть зі списку, що з’явиться, потрібний слайд. 

− Клацнути на кнопці  . 
Для створення гіперпосилання на файл чи веб-сторінку, виконайте такі 

дії: 
− У діалоговому вікні «Додавання гіперпосилання» клацнути на значку 

 (зв’язати з файлом, веб-сторінкою). 
− Знайдіть та виділіть потрібний файл або уведіть адресу веб-сторінки, на 

яку створюється гіперпосилання. 

− Клацнути на кнопці  . 
Вставка кнопок дій (керуючих кнопок) 

Вигляд 
кнопки 

Назва кнопки 

 
Кнопка, що налаштовується 

 
Додому 

 
Довідка 

 
Відомості 

 
Назад 

 
Далі 

 
На початок 

 
У кінець 

 
Повернутись 

 
Документ 

 
Звук 

 
Фільм 
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− Для початку звукозапису 

клацніть на кнопці . 
− Щоб призупинити 
звукозапис клацніть на 

кнопці . 
− Для попереднього 
прослуховування запису 
використовується кнопка 

. 

5.8 Анімаційні ефекти. Інтерактивні презентації. 

5.8.1 ВСТАВКА ГІПЕРПОСИЛАНЬ ТА КНОПОК ДІЙ 

Гіперпосилання та кнопки дій використовуються: 
− для створення засобів навігації, що потрібні під час перегляду презентації; 
− реалізації розгалуженої структури презентації; 
− організації переходу на інший файл, веб-сторінку (електронну адресу) або новий 
документ. 

Гіперпосилання та кнопки дій стають активними лише під час 
демонстрації презентації. 

Вставка гіперпосилань 
Щоб вставити гіперпосилання, 
потрібно: 
1. Виділити об’єкт, за яким 
буде закріплено 
гіперпосилання (фрагмент 
тексту, малюнок, автофігура). 

2. Клацнути на кнопці  
панелі інструментів 
«Стандартна» або обрати 
пункт меню Вставка / 
Гіперпосилання… або пункт 

контекстного меню даного об’єкта  Гіперпосилання… 
3. За допомогою діалогового вікна «Додавання гіперпосилання» (рис. 8), що 

з’явиться,  обрати потрібний тип гіперпосилання (файлом, веб-сторінкою; 
місцем у документі; новим документом; електронною поштою) і в 

Рис. 7 

Рис. 8 
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Ethernet (Езернет) – базова технологія локальних комп’ютерних мереж з 
комутацією пакетів, що використовує протокол CSMA/CD (множинний доступ з 
контролем несучої та виявленням колізій). Цей протокол дозволяє в кожний 
момент часу лише один сеанс передачі в логічному сегменті мережі. При появі 
двох і більше сеансів передачі одночасно виникає колізія, яка фіксується станцією, 
що ініціює передачу. Станція аварійно зупиняє процес і очікує закінчення 
поточного сеансу передачі, а потім знову намагається повторити передачу.  

Intranet  (Інтранет) – мережа всередині однієї компанії. Використовується 
компанією для швидкого та ефективного надання доступу до інформації з різних 
джерел (відділів). 

Extranet (Екстранет) – об’єднання інтрамереж двох і більше компаній для 
спільного використання. Внутрішня мережа, що сполучає комп’ютери декількох 
компаній-партнерів. В цій мережі частина інформації кожної компанії залишається 
закритою для партнерів. 

Internet  (Інтернет) – це світова глобальна комп'ютерна мережа. Вона 
охоплює практично всю земну кулю і з’єднує десятки мільйонів комп'ютерів 
різних типів, від персональних до суперкомп’ютерів. Жодна організація і ніхто 
особисто не керує мережею Інтернет, вона існує і розвивається завдяки спільним 
зусиллям сотень тисяч добровільних активістів і багатьох організацій у різних 
куточках світу. 

2.1.1 СИСТЕМА ІМЕН МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Кожен комп’ютер мережі Інтернет має унікальне ім’я (адресу). Адреса 
комп’ютера в мережі Інтернет, або IP-адреса, є 4-байтовим числом, байти якого 
розділені крапками. Оскільки максимальне значення кожного байта становить 256, 
то діапазон можливих адрес користувачів може змінюватися від 0.0.0.0 до 
255.255.255.255. Адресу в цифровій формі важко запам’ятовувати, тому була 
створена доменна система імен. Ця система прив’язує до цифрової адреси легке 
для запам’ятовування ім’я. Простір доменних імен має ієрархічну структуру. 
Першою праворуч записується скорочена назва країни (для України — uа), 
наступним — ім’я піддомена (назва міста чи організації) і так далі. Наприклад, 
dist.org.ua, choippo.edu.ua 

Зазначимо, що в доменних іменах можна використовувати символи 
кирилиці, хоча це рідко практикується. 

Доменне ім’я не описує шлях, яким потрібно передавати повідомлення, 
воно лише вказує місцезнаходження комп'ютера-адресата. Шлях, яким 
пересилається повідомлення, обирається за допомогою служб маршрутизації. 
Існують кілька шляхів, якими можна доставити повідомлення зазначеному 
адресату, і відправник не знає, яким саме маршрутом воно пересилається в 
кожному конкретному випадку. 

Для перетворення доменної форми імені на числову і числової на доменну 
використовуються DNS-cepвepu. 
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2.1.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Послуги з підключення до мережі Інтернет і використання її служб 
надають спеціальні організації — провайдери.  

Провайдери продають різні види послуг, кожна з яких має свої переваги і 
недоліки. Укртелеком – мережа, яка діє на більшості території України, з чого 
випливає її доступність. Перевагою є використання власних телефонних ліній. 

Провайдер Уарнет забезпечує різні види підключення, як для мережевих 
серверів так і для локальних комп’ютерів. Також серед найпоширеніших 
провайдерів можна назвати Peoplenet та U`tel. На території м. Чернігова діє 
кабельний оператор „Основа”. Детальніше ознайомитися з послугами провайдерів 
можна на їхніх сайтах. 

2.2  Основні сервіси мережі Інтернет 

У мережі Інтернет використовується метод передавання даних з 
комутацією пакетів за протоколом TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). Основу цього протоколу становлять транспортний протокол TCP 
(здійснює розклад повідомлення на пакети і складання повідомлення з пакетів) і 
мережевий протокол IP (здійснює маршрутизацію пакетів у мережі). 

Служби Інтернету – це набір послуг, які надаються клієнтам програмним 
забезпеченням серверів Інтернету з використанням певних мережевих протоколів 

1. Веб 
2. Веб-форуми 
3. Блоги 
4. Вікі-проекти (в тому числі й Вікіпедія) 
5. Інтернет-магазини 
6. Інтернет-аукціони 
7. Електронна пошта та списки розсилки 
8. Групи новин (в основному, Usenet) 
9. Файлообмінні мережі 
10. Електронні платіжні системи 
11. Інтернет-радіо 
12. Інтернет-телебачення 
13. IP-телефонія 
14. Системи обміну повідомленнями 
15. FTP-сервери 
16. IRC 

Файловий сервіс реалізується за допомогою протоколу FTP (File Transfer 
Protocol). З його допомогою можна переглядати каталоги файлів на віддалених 
комп’ютерах, копіювати файли на свій комп’ютер. Доступ до файлів на віддалених 
комп’ютерах, як правило, можливий лише з дозволу власників цих файлів. 

Віддалене керування комп’ютером. Дана служба реалізується з 
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«Вставка фільму» (рис. 6). 
− З його допомогою оберіть файл потрібного фільму та клацніть на 

кнопці  . 
− На слайд буде вставлено звук і з’явиться діалогове вікно за допомогою 

якого ви можете обрати час початку відтворення фільму клацнувши на кнопці 

 або . 
Звук з колекції картинок… 
− Якщо ви обрали цей пункт, то у вікні PowerPoint з’явиться область 

задач Колекція кліпів. 
− З її допомогою знайдіть потрібний звуковий файл та клацніть на ньому. 
− На слайд буде вставлено звук і з’явиться діалогове вікно, за допомогою 

якого ви можете обрати час початку відтворення звуку, клацнувши на кнопці 

 або . 
−  
Звук із файлу… 
− У результаті обрання даного пункту на екрані з’явиться діалогове вікно 

«Вставка звуку». 
− За його допомогою оберіть потрібний звуковий файл та клацніть на 

кнопці  . 
− На слайд буде вставлено звук і з’явиться діалогове вікно, за допомогою 

якого ви можете обрати час початку відтворення звуку, клацнувши на кнопці 

 або . 
Запис з ком пакт-диску… 
− Після обрання цього пункту з’явиться діалогове вікно «Вставте 

звуковий компакт-диск». 
− За його допомогою оберіть потрібні параметри відтворення та клацніть 

на кнопці  . 

− На слайд буде вставлено значок  і з’явиться діалогове вікно, за 
допомогою якого ви можете обрати час початку відтворення звуку, клацнувши на 

кнопці  або . 
Записати звук 
− В результаті обрання даного пункту на екрані з’явиться діалогове вікно 

«Звукозапис» (рис. 7). 
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5.7.5 ВСТАВКА АНІМАЦІЇ,  ВІДЕО ТА ЗВУКУ 

Для вставки анімації, відеофільму чи звуку найпростіше скористатися 
пунктом меню Вставка / Фільми 
та звуки і в списку (рис. 5), що 
з’явиться, вибрати потрібний 
пункт. А далі, в залежності від 
обраного пункту, виконати одну 
з послідовностей дій, поданих 
нижче. 

Фільм з колекції 
малюнків… 

− Після вибору даного 
пункту з’явиться область 
завдань «Колекція кліпів». 

− За її допомогою 
встановіть параметри пошуку і знайдіть потрібний вам кліп (анімацію). 
 

 
 

− Вставте її до слайду, клацнувши на вибраному кліпі. 
Фільм з файлу… 
− У результаті обрання даного пункту на екрані з’явиться діалогове вікно 

Рис. 6 

Рис. 5 
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використанням протоколу TELNET. Дає можливість абоненту працювати на будь-
якому ПК мережі Іnternet як на своєму власному. Тобто запускати програми, 
змінювати режим роботи і т.д. Використовуючи Telnet, ми можемо відвідувати 
бібліотечні каталоги далеких університетів, шукати інформацію про що завгодно - 
від утворення далеких галактик до рецептів картопляного супу, переглядати 
рішення Верховного Суду чи тексти популярних пісень. Для отримання 
можливості такого керування необхідно вказати доменне ім’я або IP-адресу 
віддаленого комп’ютера, а також пароль.  

Електронна пошта - обмін поштовими повідомленнями з будь-яким 
абонентом мережі Іnternet.  

WWW  (World Wіde Web - ”Всесвітня павутина”) - система для роботи з 
гіпертекстом. Окремі елементи гіпертекстового документа (це можуть бути фрази, 
зображення) є посиланнями на фрагменти цього документа або на інші документи. 
Перегляд подібних документів здійснюється спеціальними програмами — 
браузерами. 

Для передавання гіпертексту мережею використовується протокол HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol), тому веб-сервери називаються ще HTTP-серверами. 
Гіпертекст з’єднує різні документи на основі заздалегідь заданого набору слів.  

Гіпертекст - текст із вставленими в нього словами (командами) розмітки, 
що посилаються на інші місця цього тексту, інші документи, картинки і т.д., 
взаємодія з якими відбувається не за протоколом HTTP, а за іншими протоколами. 
Тому гіперпосилання записують у вигляді універсальних URL-адрес (Uniform 
Resource Locator). URL-адреса має такий формат: протокол://доменне ім’я/ім’я 
папки(файлу) 

Під час читання такого тексту (у відповідній програмі) ви бачите 
підсвічені (виділені) у тексті слова. Якщо навести на них курсор і натиснути ліву 
кнопку миші, то висвітиться те, на що посилалося це слово, наприклад, інший 
параграф цього ж тексту. 

Телеконференції (групи новин) Обговорення певної теми групою 
співрозмовників, які знаходяться на значній відстані один від одного, називають 
телеконференцією. Користувач мережі може підписатися на отримання новин з 
певної тематики. У такому разі йому будуть доступні всі повідомлення, що 
надсилаються в мережу іншими учасниками телеконференції. Користувач має 
також можливість надіслати в мережу своє повідомлення. Такі повідомлення 
відображуються на електронній дошці оголошень і поширюються серед 
передплатників даної групи новин. В Інтернеті є тисячі груп новин, і їхня кількість 
постійно зростає. Список груп новин складають і розсилають мережею самі 
користувачі. Служба груп новин для передавання повідомлень використовує 
протокол NNTP (Network News Transport Protocol). Найбільш відомою програмою, 
що реалізує службу груп новин, є програма Usenet. Цю службу надає і більшість 
програм для роботи з електронною поштою (Microsoft Exchange, Outlook Express, 
Microsoft Outlook та ін.). 
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Форум – це довготривалі (постійно діючі) телеконференції, в ході яких 
співрозмовники надсилають і читають текстові повідомлення в зручний для них 
час. Форумом також називають службу Інтернету, що призначена для організації 
довготривалих телеконференцій, доступ до ресурсів якої можна отримати, 
використовуючи веб-інтерфейс. Для організації форумів можуть створюватися 
спеціальні веб-сайти. 

Інтерактивне спілкування – обмін повідомленнями в режимі реального 
часу. В залежності від програм спілкування може виконуватися шляхом 
передавання голосу, відеозображення чи тексту. Для участі в голосовій 
конференції необхідно мати мікрофон і колонки (динамік), для відеоконференції – 
ще й веб-камеру. 

Мережа Інтернет надає можливість інтерактивного спілкування, тобто 
спілкування в режимі діалогу за протоколом IRC (Internet Relay Chat). Спілкування 
ведеться в межах каналу. Канал – це тематична група, подібна до групи новин. 
Кожен користувач, підключившись до каналу, вказує свій псевдонім – «нік» (від 
англ. nickname – прізвисько). Після підключення до каналу на дисплей користувача 
виводяться всі повідомлення, які надсилають інші абоненти каналу. Проте існує 
можливість організувати приватний канал, у межах якого буде спілкуватись 
обмежене коло абонентів. Службу інтерактивного спілкування надають програми 
Microsoft Chat, mIRC та інші. 

Різновидом інтерактивного спілкування є використання інтернет-
пейджера, або ICQ-сервіса.  

Інтернет-пейджер – це програма для інтерактивного спілкування двох 
користувачів. 

У разі підключення до цієї служби користувач отримує унікальний номер. 
Будь-хто, знаючи даний номер, може надіслати повідомлення його власнику. Ці 
повідомлення зберігаються на сервері ICQ (I Seek You) й надсилаються на 
комп’ютер користувача за його вимогою.  

Найпопулярнішими програмами-клієнтами в службі ICQ є: ICQ, ICQ Lite, 
Miranda. 

Чат (chat – розмова, бесіда) – інтерактивне спілкування декількох осіб.  
Служба IRC (Internet Relay Chat – почергова розмова в Інтернет) 

забезпечує спілкування користувачів у рамках обраного каналу. Усі повідомлення, 
відправлені до каналу, відразу ж на ньому й відображаються.  

ІР-телефонія. Останнім часом широкого розповсюдження набуває така 
служба, як IP-телефонія. Але вона може використовуватися лише за умови, що до 
комп’ютерів абонентів підключені мікрофон і колонки (динамік). Як правило, для 
використання цієї служби слід придбати картку IP-телефонії, на якій вказано номер 
телефону провайдера і код доступу. Зателефонувавши за цим номером і вказавши 
код, можна одержати доступ до служби. Абонентові потрібен лише звичайний 
телефон; перетворення звуку в цифрову форму і передавання звукових файлів 
здійснюються за допомогою комп'ютера провайдера. Дана служба реалізується 
програмою PC2Phone. 
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− вона з’явиться на слайді, разом з панеллю інструментів для її редагування; 
− відредагуйте діаграму потрібним вам чином і для завершення редагування 

клацніть за її межами; 
− для повторного редагування діаграми слід її виділити (клацнути на ній 

лівою кнопкою миші). 
2. За допомогою макету слайду, що містить рамку схематичної діаграми: 

− в Області задач / Розмітка слайда вибрати макет слайда, що містить 
рамку з можливістю додавання схематичної діаграми; 

− клацнути на значку  (Додати діаграму чи організаційну діаграму); 
− у діалоговому вікні Бібліотека діаграм (рис. 3), що з’явиться, оберіть 

потрібний тип діаграми (клацніть на ній лівою кнопкою миші); 

− натисніть кнопку ;  
− діаграма з’явиться на слайді, разом з панеллю інструментів для її 

редагування; 
− відредагуйте діаграму потрібним чином і для завершення редагування 

клацніть за її межами. 
 

5.7.4 ВСТАВКА МАЛЮНКІВ 

Microsoft Office PowerPoint має засоби для вставки різних типів зображень. 
Для додавання на слайд графічного об’єкта потрібного типу є декілька 
можливостей. Наприклад, можна скористатись пунктом меню Вставка / Малюнок і 
в списку (рис. 4), що з’явиться, вибрати потрібний варіант. Вставка всіх об’єктів 

(крім фотоальбому) та робота з 
ними майже нічим не 
відрізняється від вставки 
аналогічних об’єктів у середовищі 
Microsoft Office Word. Для 
створення фотоальбому 
використовується відповідне 
діалогове вікно, що з’являється у 
випадку обирання пункту 
Створити фотоальбом…. Щоб 
додати малюнок, можна також 
скористатись відповідними 
кнопками панелі інструментів 
«Малювання» або макетом 
слайду, що містить рамку для 

вставки графічного об’єкта. 

Рис. 4 
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− на слайді з’явиться стандартна таблиця з відповідною кількістю рядків і 
стовпчиків. 

4. Таблицю можна намалювати за допомогою кнопки  з панелі інструментів 
Таблиці та межі. 

Додавання діаграм 
Для візуалізації табличних даних зручно використовувати діаграми. Для їх 

створення у PowerPoint передбачено декілька способів. 
1. За допомогою макету слайду, що містить рамку діаграми: 

− в Області задач / Розмітка слайда вибрати макет слайда, що містить 
рамку з можливістю додавання діаграми; 

− клацнути на значку  (Додавання діаграми); 
− на слайді з’явиться заготовка діаграми, відкриється вікно з таблицею для 

введення даних, в меню програми з’являться команди, призначені для 
роботи з діаграмою, а на панелях інструментів відповідні кнопки; 

− далі потрібно змінити таблицю відповідно до конкретних потреб (зміни в 
таблиці відразу будуть відображатись і в діаграмі); 

− після внесення необхідних змін, закрити вікно з таблицею; 
− на слайді залишиться діаграма, що відповідає введеним даним; 
− для повторного редагування діаграми слід двічі на ній клацнути лівою 

кнопкою миші. 
2. За допомогою пункту меню Вставка / Діаграма…  

3. За допомогою кнопки   на панелі інструментів Стандартна. 
 

Ще MS PowerPoint має засоби для створення організаційної, циклічної, 
радіальної, пірамідальної, діаграми Венна та 
цільової діаграм. Додати потрібну схематичну 
діаграму до слайду можна одним із способів, 
наведених нижче: 
1. За допомогою пункту меню Вставка 

/Схематична  діаграма…:  
− обрати пункт меню Вставка 

/Схематична  діаграма…; 
− у діалоговому вікні Бібліотека 

діаграм (рис. 3), що з’явиться, оберіть 
потрібний тип діаграми (клацніть на 
ній лівою кнопкою миші); 

− натисніть кнопку ;  

Рис. 3 
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2.3 Огляд веб-браузерів та пошукових систем 

Перегляд гіпертекстових документів в мережі Internet здійснюється за 
допомогою  спеціальних програм – браузерів. 

Microsoft Internet Explorer – умовно безкоштовний браузер, який, 
починаючи з 1998 року, йде в комплекті програм з операційною системою 
Windows.  

Netscape Navigator – перший графічний браузер, який з’явився в 1993 році 
(під назвою Mosaic) був найпопулярнішим до 1999 року, коли його обігнав Internet 
Explorer. Зараз залишається дуже популярним серед користувачів ОС сімейства 
Linux.  

Opera – браузер, створений норвезькими програмістами. Один із 
найпопулярніших через невеликий розмір та швидкість роботи. 

Mozilla – досить молодий браузер, який набуває все більшої популярності, 
має дуже багато зручностей, які є в браузері Opera. 

Через Інтернет можна отримати доступ до величезної кількості інформації, 
тому пошук необхідних даних є важливим і нелегким завданням. 

Для пошуку інформації на веб-сторінках використовуються пошукові 
системи. Найпопулярнішими серед них є: 

Мета  http://www.meta.ua  
Google  http://www.google.com  
Яндекс http://www.yandex.ua http://www.ya.ru  
Рамблер http://www.rambler.ru  
Апорт  http://www.aport.ru  
AltaVista  http://www.altavista.com  
Yahoo! http://www.yahoo.com  

Системи паралельного пошуку (пошук відбувається у декількох базах 
одночасно): 

MetaCrawler  http://www. metacrawler.com 
Debriefing http://www. debriefing.com 
Dogpile  http://www. dogpile.com 
Існують два основні методи пошуку інформації за допомогою пошукових 

серверів: 
♦ за ключовими словами за допомогою пошукових систем; 
♦ за допомогою тематичних каталогів. 
Пошукова система – веб-сайт, призначений для пошуку сторінок, що 

містять задане слово або словосполучення чи відповідають іншим критеріям. 
Веб-каталог – сайт, на якому зібрано багато посилань на інші сайти, 

відсортованих і розділених на категорії згідно за тематикою. 
- Для пошуку інформації за ключовими словами необхідно на веб-сторінці 

пошукового сервера ввести ключове слово або словосполучення, яке характеризує 
тему, що цікавить користувача. Після завершення пошуку буде виведено перелік 
сайтів, на яких зберігаються документи, що містять ключові слова. Запит до 
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пошукової системи має складатися зі слів, які найточніше характеризують мету 
пошуку. Якщо запит складний, доцільно скористатися сторінкою розширеного 
пошуку, де можна сформулювати складний критерій для пошуку (з використанням 
логічних операцій І, АБО, НЕ). Подібний підхід застосовується, наприклад, у тому 
випадку, коли потрібно знайти сторінки, що містять хоча б одне з перелічених слів 
або всю фразу. 

- На веб-сторінці пошукових порталів наведено перелік каталогів сайтів, 
згрупованих за темами (тематичні каталоги). Після вибору певної теми 
завантажується веб-сторінка, на якій міститься список сайтів з їхніми адресами та 
коротким описом. Зі списку сайтів слід вибрати той, який, на вашу думку, 
найбільше відповідає меті пошуку. Веб-каталоги можна використовувати для 
пошуку відомостей про будь-яку загальну тему. Найбільшим веб-каталогом у 
Всесвітній павутині вважають Open Directory Project, який містить посилання на 
більш ніж 4,5 мільйони сайтів. 

2.4 Електронна пошта та принципи її функціонування 

Електронна пошта - найбільш проста і найчастіше сама корисна. Багато 
користувачів Іnternet мають справу тільки з електронною поштою, і все одно 
вважають її безцінним ресурсом. Ви можете відправляти повідомлення одному чи 
кільком людям, пересилати текстові файли, одержувати інформацію від 
автоматизованих комп’ютерних програм і т.д.  

Цінною перевагою електронної пошти в порівнянні із звичайною є 
можливість розсилки одного повідомлення за багатьма адресами відразу; все, що 
потрібно для цього зробити, - це перерахувати всіх адресатів у відповідному полі 
E-mail програми. Це знайшло відображення ще в одній важливій можливості 
електронної пошти - списках розсилки (англ. Mailing list). Вони полегшують 
листування з іншими користувачами Internet, які мають спільні інтереси. 
Повідомлення, відправлене на поштовий сервер, буде розіслане всім, хто 
підписався на цей список розсилки, тобто його отримають одразу тисячі 
користувачів. Підписатися на такі списки може кожний, хто має поштову адресу в 
Internet.  

2.4.1 ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ З ПОШТОЮ.  

• Створення   
• Відправлення  
• Копія (при отриманні листа адресати будуть бачити, що вони - не єдині 

адресати цього листа). 
• Прихована копія (при отриманні листа ці адресати будуть бачити 

звичайних адресатів, а адресати, що отримали звичайні копії не знатимуть про 
приховані копії). 
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елемент   «Неформатированный текст». 
Якщо ж у вікні PowerPoint скористатися просто командою Вставить, то з 

буфера буде вставлений фрагмент тексту з форматом шрифту, що був у 
початковому тексті Word, а він не завжди збігається з установленим у PowerPoint 
форматом. 

5.7.3  ВСТАВКА ТАБЛИЦЬ І ДІАГРАМ 

Подання інформації в табличному вигляді дає змогу спростити її пошук й 
аналіз. Тому в презентаціях PowerPoint досить часто використовують таблиці. Тут 
можуть зустрічатися таблиці трьох видів: 

− таблиці Word (застосовуються для текстових даних, а також числових 
початкових даних, якими є, наприклад, таблиці цін товарів); 
− таблиці   Excel   (використовуються  для   подання   не тільки 
початкових даних, а й розрахункових, а також у тих випадках, коли за 
даними будуються діаграми); 
− таблиці Access (застосовуються тоді, коли дані вибираються з кількох 
взаємозалежних таблиць). 
Вставка таблиці 

Створити таблицю на слайді можна одним зі способів, поданих нижче. 
1. За допомогою макету слайду, що містить 

рамку таблиці: 
− в Області задач / Розмітка слайда 

вибрати макет слайда, що містить 
рамку таблиці; 

− клацнути на значку  (Додавання 
таблиці); 

− в діалоговому вікні Вставка таблиці 
(рис. 2) ввести потрібну кількість рядків і стовпчиків. 

− клацнути  кнопку ; 
− на слайді з’явиться стандартна таблиця з відповідною кількістю рядків і 

стовпчиків. 
2. За допомогою пункту меню Вставка / Таблиця. 

3. За допомогою кнопки  (Додати таблицю) на панелі інструментів 
Стандартна: 

− обрати кнопку ; 
− протягуючи мишу, виділити потрібну кількість стовпчиків і рядків; 
− клацнути лівою кнопкою миші; 

Рис. 2 
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Після добору всіх потрібних слайдів слід натиснути кнопку Вставити. До 
поточної презентації автоматично буде вставлено всі обрані слайди; 

− копію активного слайда презентації можна додати за допомогою 
вказівки Вставка / Дублювати слайд, після чого до нього можна внести 
відповідні зміни. 

Під час роботи з окремим слайдом можна: 
− змінювати склад рамок для вставки об’єктів (місцезаповнювачів) 
(Формат / Разметка слайда);  
− змінювати розміри і положення кожного місцезаповнювача 
(виділити місцезаповнювач, клацнувши мишею на ньому, і 
"перетягнути" в іншу зону або змінити розміри переміщенням його 
маркерів); 
− вилучати виділений місцезаповнювач (натиснути на клавішу 
<Delete>, при цьому у виділеному місцезаповнювачі не повинно бути 
курсору введення); 
− вводити текст (вручну або з використанням готового тексту 
створеного у Word). 
Щоб ввести текст вручну треба виділити місцезаповнювач (рамку). При 

цьому  ручне введення тексту в місцезаповнювач повністю збігається з 
заповненням сторінки у Word. Засоби форматування тексту PowerPoint також 
повністю збігаються з аналогічними засобами Word. 

У самому PowerPoint також можна створити таблиці, діаграми тощо, але 
оскільки засоби PowerPoint для їх побудови бідніші за аналогічні засоби Word, 
Excel, а презентація  як правило фінал робіт, виконаних у Word та Excel, у 
PowerPoint їх будують рідко. Найчастіше вони копіюються з інших додатків. 

Використовуючи різні макети слайда можна вставляти в слайд різні 
об’єкти: 

− тексти; 
− таблиці та діаграми; 
− організаційні діаграми; 
− малюнки; 
− звуки та фільми. 

5.7.2 ВСТАВКА ТЕКСТУ 

− виділити  фрагмент тексту в документі  Word  і  клацнути 
мишею на кнопці   «Копіювати»; 
− перейти у PowerPoint і виділити місцезаповнювач, в який треба 
скопіювати фрагмент; 
− Правка / Спеціальна вставка; 
− у діалоговому вікні «Спеціальна вставка» встановити 
альтернативний перемикач «Вставить» і зі списку «Как»   вибрати   
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• Прийом  
• Відповідь  
• Відповідь всім (при створенні відповіді в список адресатів додаються 

адреси тих, кому відправлені копії старого листа). 
• Пересилання (використовується тоді, коли лист треба переслати на 

іншу скриньку). 
• Видалення (видалені листи поміщуються в кошик, звідки їх можна 

відновити у разі потреби або знищити назавжди). 
Поштовий клієнт – це програма для обробки електронної пошти та її 

обміну з поштовим сервером. Наприклад, Microsoft Outlook, Outlook Express, The 
Bat!, Eudora, Netscape Messenger.  

Для роботи із скринькою в поштовому клієнті міститься декілька папок, з 
них 5 - головних: 

Вхідні - для пошти, що надійшла. 
Вихідні - для пошти, що готова для відправлення. 
Відправлені - копії відправлених листів. 
Видалені - для видалених листів. 
Чернетки - для незакінчених листів. 
Якщо тривалий час поштова скринька не використовується, то її буде 

видалено разом з усіма листами. На деяких сайтах треба бути уважними до вмісту 
папки Спам, оскільки до неї можуть потрапити листи від абонентів, з якими 
тільки-но розпочинається листування. Користувач може створити свої папки для 
сортування листів. 

Поштові клієнти відрізняються один від одного інтерфейсом та окремими 
функціями, але використання більшості з них надає користувачам такі можливості:  

� підготовка тексту листа; 
� відправлення листа одному чи групі адресатів;  
� прикріплення до листа файлів різних форматів;  
� перевірка орфографії в текстовому повідомленні;  
� автоматичне додавання електронного підпису;  
� отримання та зберігання електронних листів;  
� створення папок для впорядкованого зберігання листів;  
� інформування користувача про надходження нових листів;  
� сортування та фільтрація вхідних листів за встановленими правилами;  
� пересилання отриманих листів іншим адресатам;  
� цитування тексту отриманого листа у відповіді на нього;  
� видалення електронних листів; 
� формування та використання адресної книги - засобу для 

впорядкованого зберігання поштових адрес та їхнього швидкого введення;  
� шифрування/дешифрування електронних листів;  
� включення до листів запиту на підтвердження факту отримання листа 

адресатом та ін.  
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При створенні поштової скриньки на веб-сайті для користування нею 
можна використовувати браузер. При цьому говорять про роботу з електронною 
поштою через веб-інтерфейс. З використанням веб-інтерфейсу можна звернутися 
до поштових скриньок, створених на сайтах веб-пошти та порталах, наприклад, 
FREEMAIL (http://freemail.ukr.net), Мета (http://webmail.meta.ua), Mail.Ru 
(http://mail.ru/ ), Gmail (http://gmail.com), Яндекс (http://mail.yandex.ua) та ін. 

При відправці електронного повідомлення можна вказати тему (якщо 
залишити поле порожнім, то адресат отримає листа з темою – „Без теми”) і 
обов’язково вказати електронну адресу того, кому потрібно надіслати листа.  

Адреса електронної пошти, так само як і звичайна поштова адреса, 
повинна містити всю необхідну інформацію для того, щоб лист дійшов до адресата 
з будь-якої частини земної кулі. Так само, як і поштова, електронна адреса, 
наприклад, chippo@ukrpost.ua , складається з двох частин: 

- розділ «Куди» містить вказівку на комп’ютер-хост (ukrpost.ua); 
- розділ «Кому» містить облікове ім’я абонента (chippo). 
Розділи «Кому» і «Куди» розділені знаком «@» 
Тіло листа містить безпосередньо текст повідомлення адресату. У ході 

оформлення листа можна змінювати значення властивостей символів та абзаців 
тексту, застосовувати кольоровий фон, вставляти горизонтальну розділову лінію, 
гіперпосилання та зображення. Користувач може розробити текст власного 
підпису, який буде автоматично додаватися до листа. 

Електронна пошта позбавлена можливості передавати міміку та жести, які 
виражають ваше ставлення до предмета обговорення. Для передавання емоцій в 
Інтернеті використовують смайлики (англ. smile - усмішка) - послідовності 
символів, що нагадують обличчя. Правильне використання смайликів додає листу 
настрій, робить його більш емоційним.  

2.4.2 ПОШТОВІ ПРОТОКОЛИ 

Основними поштовими протоколами в Інтернеті є SMTP (Simple Mail 
Transport Protocol), POP (Post Office Protocol) і ІМАР (Internet Mail Access Protocol) 

SMTP – це поштовий протокол хост-хост. SMTP-сервер приймає листи від 
інших систем і зберігає їх у поштових скриньках користувачів. Збережені листи 
можуть бути прочитані декількома способами. Користувачі з інтерактивним 
доступом на поштовому сервері можуть читати пошту за допомогою локальних 
поштових програм. Користувачі на інших системах можуть завантажити свої листи 
за допомогою програм - поштових клієнтів за протоколами РОРЗ і ІМАР. 

POP – це найпопулярніший протокол прийому електронної пошти. POP- 
сервер дозволяє РОР-клієнтові завантажити листи, що були отримані ним від 
іншого поштового сервера. Клієнти можуть завантажити всі повідомлення або 
тільки ті, котрі вони ще не читали. Він не підтримує видалення повідомлень перед 
завантаженням на основі таких атрибутів, як адреса відправника або одержувача. 
POP версії 3 надає додатковий метод автентифікації, названий АРОР, що шифрує 
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один слайд і має мінімум оформлення: білий колір фону, чорний колір 
літер, шрифт Arial. Автор презентації самостійно визначає кількість 
слайдів, їх наповнення та оформлення. 
− Із шаблона оформлення — створюється порожня презентація та 
відкривається область завдань Дизайн слайда, в якій пропонується обрати 
один із шаблонів оформлення, які зберігаються в стандартній колекції 
програми MS PowerPoint, на вебсайтах в Інтернеті тощо. Після 
застосування шаблону оформлення користувачеві залишається створити 
потрібну кількість слайдів і розмістити на них відповідні об’єкти. 
− З майстра автовмісту — створюється презентація заздалегідь 
визначеної структури, із стандартним вмістом та оформленням, яку 
потрібно відредагувати згідно з підказками, розміщеними на слайдах. Цей 
спосіб використовується тоді, коли користувачеві бракує часу, досвіду чи 
ідей щодо створення презентації. 
− З існуючої презентації — створюється нова презентація, структура, 
зміст і оформлення якої повністю дублюються з презентації, взятої за 
основу. В цьому випадку користувачеві пропонується вказати базову 
презентацію, потім внести зміни відповідно до сценарію презентації, що 
відображатимуться лише в новій презентації, яку необхідно зберегти 
окремо. 

 

5.7 Об’єкти Microsoft PowerPoint та їх властивості. Текстові, графічні 
об’єкти. Анімація, відео та звук на слайдах 

5.7.1 СТВОРЕННЯ СЛАЙДІВ 

До будь-якої презентації можна додавати будь-яку кількість слайдів. 
Вставляючи слайд, спочатку потрібно визначити його місце в презентації, тобто 
зробити активним той слайд, за яким буде вставлено новий. Слайди можна 
вставляти кількома способами: 

− порожній слайд можна вставити за допомогою вказівки Вставка / 
Створити слайд. За замовчуванням вставляється слайд зі стандартним 
макетом: заголовок та текст. Але в будь-який момент стандартний макет слайда 
можна замінити за допомогою відповідної вказівки області завдань; 

− слайд із іншої презентації можна додати за допомогою вказівки 
Вставка / Слайди із файлу. Ця вказівка викликає на екран діалогове вікно 
Пошук слайдів. Далі слід на вкладці Пошук презентації скористатися кнопкою 
Огляд, вказати презентацію, слайди з якої потрібно додати до поточної. Після 
вибору презентації ескізи її слайдів відображатимуться в області діалогового 
вікна Виберіть слайди. Смуга прокручування дає змогу переміщуватися по 
слайдах. Щоб вибрати слайд, на ньому слід клацнути лівою клавішею мишки. 
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Режим слайдів. У цьому режимі слайд займає робочу область PowerPoint і 
на екрані одночасно відображаються засоби роботи з цим слайдом (меню, панелі 
інструментів, смуги прокручування). Тому режим слайдів використовується для 
створення і зміни поточного слайда. 

 Режим структури. В робочій області відображаються заголовки і текст 
слайдів у вигляді ієрархічної структури. Тому він застосовується для ознайомлення 
із структурою цієї презентації і в разі потреби -    її зміни (переміщення окремих 
розділів, а також їх вилучення). 

Режим сортувальника. В робочій області PowerPoint відображається вся 
презентація, причому кожний слайд виводиться в зменшеному вигляді. Режим 
використовується для перегляду послідовності, в якій розташовано слайди у 
презентації, а також для переходу до роботи з певним слайдом. Для цього досить 
двічі клацнути мишею на ньому. В режимі сортувальника зручно переміщати ок-
ремий слайд в інше місце презентації перетягуванням за допомогою лівої клавіші 
миші. В цьому режимі можна також добавляти нові слайди перед виділеним або 
вилучати виділений слайд, натиснувши на клавішу <Deletе>. На етапі підготовки 
демонстрації режим сортувальника застосовується для задання інтервалів часу 
показу кожного слайда і встановлення анімаційних ефектів переходу від одного 
слайда до іншого. 

Режим сторінок нотаток. У цьому режимі відображається слайд, що 
складається з двох частин: видимої частини, яка виводиться під час демонстрації, 
та сторінки нотаток доповідача до даного слайда, що під час демонстрації не 
відображається. В режимі сторінок нотаток вносяться і змінюються коментарі до 
слайда. 

Режим показу слайдів. Використовується для демонстрації презентації. В 
ньому кожний слайд виводиться на весь екран. 

За допомогою названих вище кнопок можна переходити з одного режиму 
на інший під час підготовки та демонстрації слайдів, а також під час унесення і 
зміни нотаток. Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнятий весь 
екран, вийти з нього можна, натиснувши на клавішу <Еsс> або вибравши 
відповідну команду з контекстного меню, що викликається клацанням правою 
кнопкою миші на будь-якому місці слайда. 

5.6 Способи створення презентацій 

Для створення нової презентації в середовищі програми  MS PowerPoint 
можна в області завдань Приступаючи до роботи вибрати вказівку Створити 
презентацію або в меню Файл вказівку Створити. 

У правій частині вікна відображатиметься область завдань Створити 
презентацію, на якій передбачено кілька інструментів для створення нової 
презентації: 

− Нова презентація — створюється порожня презентація, що містить 
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пароль. Деякі реалізації POP можуть використовувати Kerberos для автентифікації. 
ІМАР – це найновіший і тому менш популярний протокол читання 

електронної пошти. ІМАР4 підтримує операції створення, видалення, 
перейменування поштових скриньок; перевірки надходження нових листів; 
оперативне видалення листів; установку й скидання прапорців операцій; пошук 
серед листів; вибіркове читання листів. ІМАР більш зручний для читання пошти в 
подорожі, ніж POP, тому що повідомлення можуть бути залишені на сервері, що 
позбавляє від необхідності синхронізувати списки прочитаних листів на 
локальному хості й на Сервері. 

МІМЕ – це скорочення для багатоцільових розширень Інтернет-пошти 
(Multipurpose Internet Mail Extensions). Як сказано в RFC 2045, він перевизначає 
формат повідомлень електронної пошти, щоб дозволити: 

- передачу текстів у кодуванні, що відрізняється від US-ASCII; 
- передачу в листі нетекстової інформації у різних форматах; 
- повідомлення з кількох частин; 
- передачу в заголовку листа інформації в кодуванні, відмінному від US-

ASCII. 
Він може використовуватися для підтримки таких засобів безпеки, як 

цифрові підписи і шифровані повідомлення. Він також дозволяє посилати поштою 
виконувані файли, заражені вірусами. 

2.5 Освітні ресурси Інтернету та онлайнові освітні середовища 

Для сучасної людини важливим є опанування сучасних інформаційних 
технологій, вміння застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, навички 
самостійного отримання потрібної інформації з використанням різноманітних 
засобів. Такими засобами можуть бути спеціально створені програмні засоби 
навчального призначення або ресурси, доступні в мережі Інтернет. 

В Інтернеті на українських і зарубіжних сайтах можна знайти багато 
матеріалів, які можуть бути корисними для поглиблення та розширення знань з 
різних предметів і розв’язування різноманітних навчальних завдань. 

Для допомоги у вивченні окремих предметів розроблені сайти, які містять 
добірки інформаційних матеріалів з предмета. Наприклад, вивченню шкільних 
предметів присвячені такі сайти: 

Біологія:  
http://sbio.info - Перше біо співтовариство. 
http://geosite.com.ua - Географічний портал. 
http://bioword.narod.ru - "Біологічний словник ONLINE"- універсальне 

довідкове інтернет-видання, призначене як для біологів, так і для широкого кола 
представників суміжних наук, учнів і всіх, хто цікавиться живою природою. 

http://biology.civicua.org - Асоціація вчителів біології України. 
http://pti.kiev.ua - Сайт вчителя біології Павленко Тетяни Іванівни. 
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Географія:  
http://geo2000.nm.ru - Географія - найкращий географічний портал світу 

(назва сайту). 
http://worldgeo.ru - Проект "Всесвітня Географія". 
http://geo.1september.ru - Сайт "Я йду на урок географії" (російський сайт, 

створений на основі матеріалів газети "Географія"). 
http://geographer.ru - Сайт "Географія". 

Підручники та інші літературні джерела в електронному вигляді можна 
знайти на сайтах електронних бібліотек, наприклад, Бібліотека української 
літератури (http://www.ukrlib.com.ua) 

Для підготовки до участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших 
інтелектуальних змаганнях бажано мати добірки завдань, рекомендації до 
розв'язування та систему перевірки правильності виконання завдань, їх можна 
знайти, наприклад, на сайтах: організаторів олімпіад і конкурсів - Всеукраїнський 
Центр олімпіад школярів в Інтернеті (http://www.olymp.vinnica.ua), Step by step — 
Школа олімпійського резерву (англ. step by step - крок за кроком) (http://sbs.km.ua), 
E-Olimp - система підготовки та проведення олімпіад (http://www.e-olimp.com.ua). 

В Інтернеті представлено велику кількість веб-енциклопедій та 
енциклопедичних словників як з окремих предметних областей, так і 
універсальних, що охоплюють різні галузі знань. Наприклад, на сайті Бібліотека 
української літератури (http://www.ukrlib.com.ua) доступна Українська літературна 
енциклопедія.  

На сайті Інституту історії України Національної академії наук України 
(http://www.history.org.ua) реалізований проект е-Енциклопедія історії України. 

Одними з найбільш відомих є універсальні електронні енциклопедії 
Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org), Мегаенциклопедія Кирила та Мефодія 
(http://www.megabook.ru), Світова цифрова бібліотека (http://www.wdl.org/ru) та ін. 

Матеріали Вікіпедії створюються, уточнюються та доповнюються 
зусиллями всіх бажаючих. При цьому організатори енциклопедії стежать, щоб у 
кожній статті подавалася нейтральна точка зору, наводилися посилання на 
джерела. Статті Вікіпедії не мають авторства та можуть вільно використовуватися. 

Пошук освітніх Інтернет-ресурсів можна здійснювати з використанням 
тематичних каталогів або пошукових систем. Посилання на такі ресурси також 
містяться на сайтах: 

Міністерства освіти і науки України - http://www.mon.gov.ua  
Освітньому порталі - http://www.osvita.org.ua  
Освіта.UА - http://osvita.ua  
ВікіОсвіта - http://www.eduwiki.uran.net.ua  
Освітні ресурси Інтернету - http://sites.google.com/site/osvitnires/  та ін. 
Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу - системно 

організована сукупність засобів передавання інформації, принципів взаємодії 
учасників навчального процесу, дидактичного, організаційного, та методичного 
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матеріалом: графіками, картинками тощо. 

Текст презентації повинен бути лаконічний і зрозумілий слухачам. 

Шаблон повинен відповідати представленій темі (або хоча б бути 
нейтральним). [35] 

Слід розуміти, що вимоги до презентацій мають рекомендаційний 
характер і, в першу чергу, їх дотримання повинно визначатись метою 
використання презентації та здоровим глуздом. 

5.4 Середовище Microsoft PowerPoint та його використання для створення 
презентацій. 

Для розробки презентацій у нас найпоширенішою є програма PowerPoint, 
яка входить до складу інтегрованого пакета MS Office. 

Підготовлені у РоwегРоіnt слайди можна відразу переглянути і в разі 
необхідності змінити. 

Створені у РоwегРоіnt презентації можна демонструвати: 
− на моніторі для невеликого кола осіб (у тому числі в Internet); 
− на екрані за допомогою мультимедійного проектора; 
− на екрані за допомогою епідіаскопів, використовуючи прозорі плівки; 
− на екрані за допомогою діапроекторів, використовуючи 35-
міліметрові слайдофільми; 
− роздруком на папері роздавального матеріалу. 
Запуск PowerPoint здійснюється так само, як і будь-якого іншого додатка 

за допомогою меню Пуск, за допомогою панелі задач, подвійним клацанням 
мишею на його ярлику, за допомогою файлу підготовленої раніше презентації. 

5.5 Інтерфейс MS PowerPoint 2003 

Вікно PowerPoint за своєю структурою збігається з вікнами інших засобів, 
тобто має рядок заголовка, рядок меню, панелі інструментів, робочу область і 

рядок стану. 
Специфіка вікна PowerPoint полягає в 

тому, що ліворуч від горизонтальної смуги 
прокручування є кнопки режимів перегляду 
слайдів (рис. 1). Вони дублюють відповідні 

команди з меню Вид. 
Призначення окремих режимів перегляду слайдів таке. 

Рис. 1 
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Способи виділення інформації 
Слід використовувати: рамки, межі, заливку, різні кольори шрифтів, 

штрихування, стрілки. Якщо хочете привернути увагу до інформації, 
використовуйте: малюнки, діаграми, схеми. 

Обсяг інформації 
Не варто заповнювати один слайд занадто великим обсягом інформації: 

слухачі можуть одноразово запам’ятати не більше трьох фактів, висновків, 
визначень. 

Найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти 
відображаються по одному на кожному окремому слайді. Розміщувати багато 
дрібного тексту на слайді неприпустимо. 

Розгалужена навігація 
Використовуйте навігацію для забезпечення інтерактивності і нелінійної 

структури презентації. Це розширить її область застосування. Навігація це – 
перехід на потрібний розділ зі змісту і навпаки. 

Звук 
Музика повинна бути ненав’язлива. І її вибір повинен бути виправданий. 

Побажання: 

Не зловживайте ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ. Особливо в заголовках. 

Якщо Ви пропонуєте інформацію дітям, то не можна не враховувати 
вікових особливостей. 

Не створюйте презентацій нудних, монотонних, громіздких, ретельно 
підберіть шаблон, текст, графіку з урахуванням вищезазначеного. 

Перевантаженість текстом – найбільш розповсюджене неподобство. 
Текст може бути тільки тезовим, якщо презентація – лекція. 
Захаращення текстом призводить до враження, що доповідач сам погано 
володіє матеріалом і йому потрібна підказка на екрані, щоб не забути 
щось істотне. Саме такої думки будуть про Вас слухачі. Навіть якщо 
тексту мало, але в якийсь момент він повторює мовлення доповідача 
(навіть якщо доповідач стоїть спиною до екрану), слухачі у своїй 
безпосередності відстежуватимуть Ваше мовлення на предмет 
відмінностей від тексту. 

Отже, необхідно неухильно дотримуватись правила: кількість тексту в 
презентаціях повинно становити 35%. Увесь непотрібний текст слід 
залишити або для усного виступу, або замінити його ілюстративним 
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забезпечення, яка зорієнтована на задоволення потреб тих, хто навчається. 
Інформаційно-освітнє середовище на базі ІКТ - системно організована 

сукупність засобів передавання даних, інформаційних ресурсів, протоколів 
взаємодії, апаратно-програмного, організаційного та методичного забезпечення, 
яка зорієнтована на задоволення потреб користувачів.  

Необхідність створення середовища для он-лайнової освіти учнів, 
обумовлена рядом обставин за яких учень не має можливості в повній мірі 
отримати необхідний набір знань з тієї чи іншої теми певного предмету, наприклад 
через хворобу, тимчасове припинення роботи школи (карантин), вимушені 
канікули, хвороба вчителя тощо. 

2.5.1 ОНЛАЙНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ „УЧЕНЬ-УЧИТЕЛЬ” 

Середовище призначене для організації навчання певного курсу або певної 
теми курсу в межах однієї школи. Учитель-предметник є головним розробником та 
адміністратором середовища. 

Учитель: 
• веде облік успішності в онлайн-режимі й публікує в Інтернеті 

журнал оцінок; 
• публікує навчальні матеріали: презентації, домашні завдання, 

заготовки для практичних робіт тощо; 
• проводить онлайнові тестування; 
• отримує учнівські роботи в онлайновому середовищі обміну 

файлами; 
• створює онлайновий розклад занять із зазначенням тем і 

посиланнями на онлайнові навчальні матеріали; 
• створює форуми з тем курсу, бере в них участь і адмініструє їх. 

Учень: 
• переглядає оцінки, розклад занять, навчальні матеріали; 
• здає виконані домашні завдання й тести через онлайнове 

середовище обміну файлами; 
• бере участь у форумах з тем курсу.  

2.5.2 ОНЛАЙНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ „УЧЕНЬ-УЧИТЕЛЬ-ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ” 

Середовище призначене для об’єднання зусиль учителів і учнів, що 
вивчають певний предмет, навчальний курс або певну тему курсу, в межах регіону 
або країни. 

Організатор проекту: 
• публікує в Інтернеті електронні матеріали з навчального курсу; 
• адмініструє форуми; 
• створює шаблони середовищ «учитель-учень»; 
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• організовує реалізацію освітніх міні-проектів, наприклад, олімпіад 
або централізованих тестувань для всіх шкіл, що беруть участь у середовищі; 

• створює онлайнові середовища для цих проектів; 
• здійснює онлайнову технічну підтримку учасників проекту. 

Учитель: 
• використовує навчальні матеріали, опубліковані організатором 

проекту та іншими учителями; 
• публікує у середовищі проекту власні розробки; 
• бере участь у всеукраїнських форумах з тематики навчального 

курсу. 
Учень: 

• бере участь у всеукраїнських форумах з тематики навчального 
курсу; 

• користується електронними матеріалами з курсу; 
• бере участь в освітніх міні-проектах, наприклад, олімпіадах або 

централізованих тестуваннях. 

2.5.3 ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ 

На сьогоднішній день існує цілий ряд засобів, які дозволяють організувати 
онлайнове навчальне середовище з мінімальною затратою часу та фінансових 
ресурсів, витрачання останніх зумовлено можливістю використання платних 
послуг. Якщо за основу брати досвід провідних університетів світу, то можна певні 
уроки та конспекти розмістити на сайті школи. Також великою популярністю 
користуються уроки (лекції) відзняті на камеру, та навчальне відео розміщені в 
мережі Інтернет. Великий потенціал мають Google-документи які створені для 
об’єднання користувачів, та спілкування між ними. Окрім цього існує ціле 
середовище для вільного внесення та редагування файлів за технологією Wiki. Всі 
вони є по своєму досить зручними та доступними засобами для організації он-лайн 
освіти в школі, але кожен з них має свої принципи роботи. Тому для вирішення 
питання створення такого навчального середовища в школі, необхідно окремо 
проаналізувати можливості деякий засобів, їх позитивні та негативні якості, 
зручність у використанні. 

Сайт. Найпростішим способом організації онлайнового навчання в школі 
є створення подібного розділу на шкільному сайті. Для цього потрібно на головній 
сторінці створити посилання на сторінку з предметними розділами, з якої 
відповідно йдуть посилання на сторінки кожного предмету окремо.  

Сайт як засіб он-лайн освіти є доволі зручним інструментом. Але перед 
вчителем постає питання можливості цілодобового доступу до ресурсів сайту, 
можливості внесення змін і поправок тощо. Для вчителя інформатики зазвичай це 
не є проблемою, адже здебільшого сам вчитель і є адміністратором сайту. Однак 
може постати питання обмеженого простору сайту. Звичайно вирішити дану 
проблему можна розмістивши медіа ресурси на спеціальних медіа хостинга. Однак 
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Анімація не повинна бути нав’язливою. Не допускається супровід появи 
тексту звуковими ефектами (зі стандартного набору звуків PowerPoint). Не 
рекомендується обирати ефекти анімації до заголовків, особливо такі, як 
"Обертання", "Спіраль" тощо. 

В інформаційних слайдах анімація об’єктів допускається лише у випадку, 
якщо це необхідно для відображення змін і якщо черговість появи анімованих 
об’єктів відповідає структурі заняття або уроку. 

Зміст інформації 
При підготовці слайдів в обов’язковому порядку необхідно дотримуватися 

прийнятих правила орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту 
(відсутність точки в заголовках і тощо). 

Форма представлення інформації повинна відповідати рівню знань слухачів. 
У презентаціях для дітей дошкільного віку і початкової школи точка в заголовках 
ставиться. 

Розташування інформації на слайді 
Простіше зчитувати інформацію розташовану горизонтально, а не 

вертикально. Найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі 
екрана. Форматувати текст необхідно за шириною. 

Не допускати "рваних" країв тексту. 
ПРИМІТКА: Рівень запам’ятовування інформації залежить від її 

розташування на екрані. 

  
У лівому верхньому кутку слайда розташовується найважливіша 

інформація. 
Шрифт 
Текст повинен бути добре видним. 
Розмір шрифту не повинен бути дрібним. Найбільш "дрібний" для 

презентації – шрифт 22 пт. Відмовтеся від курсиву. Краще правило використання 
курсиву – уникати його взагалі, оскільки він, як правило, лише ускладнює 
читання, уповільнює швидкість сприйняття. 

Згідно з висновком учених з лабораторії ергономіки зору (США), кращим 
шрифтом для читання тексту з екрану визнаний шрифт Verdana, так само 
затверджені оптимальні розміри шрифту – 10-12 пунктів. Дослідники прийшли до 
висновку, що вибір правильного шрифту сприяє збереженню гостроти зору! Крім 
того, правильно вибраний шрифт захистить від синдрому комп’ютерного зору. 

Отже, краще використовувати для презентацій шрифти без зарубок (їх 
легше читати): Arial, Verdana. 

Більше "повітря" між рядків - міжрядковий інтервал полуторний. 
ПРИМІТКА: Бажано встановлювати єдиний стиль шрифту для всієї 

презентації. 
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«У презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) хорошої якості 
зображення. Поганою вважається презентація, що довго завантажується, тому що 
має великий розмір. 

5.3.2 ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Якщо ви працюєте в PowerPoint 2007, то остаточний варіант краще 
зберігати в форматі "Презентація PowerPoint 97-2003 і 95" або в форматі 
"Демонстрація" (PPS). 

При використанні будь-яких нестандартних шрифтів поставте прапорець 
біля пункту "Впровадити шрифти TrueType". У Microsoft Office 2003 для цього 
треба вибрати в меню пункт "Сервіс", "Параметри …" і вкладку "Збереження". 

Тоді до Вашої презентації зможе зайти більшість користувачів і текст на 
слайдах буде відображатися точно так, як на вашому комп’ютері. 

5.3.3 НАЛАГОДЖЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Вставка відео 
Відео краще вставляти в форматі wmf або mpg. Уникайте формату avi і mov. 

Перекодувати відео в потрібний формат можна будь-яким відеоконвертором. 
Обов’язково копіюйте в папку з презентацією відеоролики, тому що вони на 
відміну від картинок не впроваджуються. 

Вплив кольору 
Колір впливає на сприйняття дорослих і дітей по-різному. 
Колір може збільшити або зменшити розміри об’єктів.   На одному слайді 

рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, один 
для заголовків, один для тексту. 

Для фону і тексту використовуйте контрастні кольори.  Зверніть особливу 
увагу на колір гіперпосилань (до і після використання). 

Колір фону 
Для фону обирайте більш холодні тони (синій або зелений). 
Строкатий фон не використовувати. Якщо Ви не впевнені в якості 

освітлення аудиторії, де буде відбуватися презентація, краще обрати білий фон.  
Розміщення зображень (фотографій) 
Матеріали розташовуються на слайдах так, щоб зліва, праворуч, зверху, 

знизу від краю слайда залишалося вільні поля. 
Для кращого сприйняття намагайтеся дотримуватися єдиного формату 

слайдів (однаковий тип шрифту, подібна колірна гама). 
Використання списків 
Списки використовувати тільки там, де вони потрібні. Списки з великого 

числа пунктів не треба використовувати. Можливо, використовувати 3, 5, 7 
пунктів. 

Великі списки і таблиці розбивати на 2 слайда. Чим простіше, тим краще. 
Анімаційні ефекти 
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на плечі вчителя інформатики може також покластися зобов’язання укладання 
інформації й з інших предметів. Тому на даному етапі цей спосіб не є найкращим. 

Послуги Google. Великою популярністю користується послуги Google, які 
розмежовуються за своїми можливостями та призначенням: Google-документи, 
Google-сайти та інші. Їх можливості дозволяють створити он-лайнове середовище 
для навчання учнів.  

Розділ Google-документи дозволяє завантажувати у власний, наданий 
сайтом, простір документи – текстові, електронні таблиці, презентації, та 
редагувати їх безпосередньо в он-лайні, навіть без встановленого офісного ПЗ на 
комп’ютері користувача. Він може бути використаний для надання практичних 
завдань дітям та перевірки їх оскільки присутня функція відкриття доступу до 
файлів і папок для інших користувачів Google. Цей метод може бути реалізований 
таким чином: вчитель створює теку, в якій будуть розміщуватись файли з 
практичними завданнями, й відкриває спільний доступ для учнів певного класу 
(учні повинні мати облікові записи). Після таких дій учні можуть безперешкодно 
завантажувати файл для подальшої обробки й виконання поставленої задачі. 
Постає питання – як саме вести перевірку виконання практичних робіт? Воно 
вирішується аналогічно до методу надання завдань, а на цей раз учень створює 
теку й відкриває доступ вчителю. Важливим моментом розділу Google-документи є 
можливість створення он-лайн форм. Що це таке? Форма представляє собою бланк 
з переліком запитань та відповідей на них – тести. Створення форми й її 
опрацювання є досить простим, достатньо вказати запитання й можливі відповіді 
на них, є функції додавання питань та їх видалення, маса графічних оболонок, веб-
документ форми відразу публікується в мережі Інтернет і на нього надається пряме 
посилання. Результати проходження створеного вами тесту заносяться до таблиці 
форми (на кшталт таблиці Excel) для подальшої обробки та опрацювання. 

Унікальною послугою від Google є Googe-сайти. Дуже простий спосіб 
створення повноцінних сайтів, немає необхідності вивчати мови розмітки та 
каскадні таблиці стилів. В даному розділі сайти створюються лише декількома 
кліками мишки. Створені сайти повноцінно підтримують роботу з Google-
документами, які можна розміщати безпосередньо на сторінках сайту, підтримка 
відео-файлів тощо. 

Звичайно використання технологій Google дає великі можливості для 
створення освітнього онлайнового середовища. Але кожному вчителю прийдеться 
створювати й оздоблювати власний сайт, через це може бути втрачена 
централізованість єдиного освітнього середовища, оскільки таким методом воно 
розділяється на N-ну кількість менших за обсягом елементів. 

Звичайно всі посилання на всі вчительські сайти можна об’єднати, проте 
це не забезпечить функціонування єдиного повноцінного он-лайнового 
середовища. 

Технології Вікі. На сьогоднішній день великою популярністю 
користуються сайти створені за технологією Вікі. Дана технологія надає 
можливість редагувати вміст сайту будь-кому бажаючому, інструменти для 
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редагування надає сам сайт. Найвідомішим сайтом створеним за технологією Вікі є 
Вікіпедія. Створення онлайнового освітнього середовища на базі такого сайту 
дозволить централізувати процес дистанційного/онлайнового навчання навколо 
єдиного елемента – Вікі-сайту при цьому надаючи доступ кожному вчителю 
цілодобово користуватись всіма послугами та привілеями адміністратора сайту. 

Текст на сторінках створеного Вікі-сайту форматується за допомогою Вікі-
розмітки, що подібна до розмітки HTML, але в більшості випадків даний метод 
форматування не потребує спеціального вивчення, оскільки Вікі-сайт надає засіб 
для його автоматизації. 

Звичайно даний метод для створення освітнього он-лайн середовища є 
досить зручним навіть для не досвідченого користувача, але як і всі попередні не є 
досконалим. Надмірна відкритість для редагування сторінок може викликати прояв 
актів вандалізму, що може призвести до тимчасового припинення функціонування 
Вікі-сайту. Боротися з цим можна закриттям доступу до певних сторінок, або ж 
відновленням втраченої інформації, що не викличе жодних труднощів. Окрім 
цього, створений сайт можна використовувати лише для подання теоретичного 
матеріалу, в нього немає механізмів створення та редагування документів. 

Всі вище перелічені технології є недосконалими, не дивлячись на те, що 
вони мають масу переваг, недоліки все одно обтяжують роботу освітнього 
середовища створеного на базі одного з них. Однак, можна взяти лише елементи 
кожної з технологій для подальшого об’єднання з повним чи частковим 
виключенням недоліків. Наприклад: за основу викладення теоретичного матеріалу 
візьмемо створений Вікі-сайт, на якому будуть розміщені конспекти лекцій, задачі, 
домашні завдання. Практичну ж сторону віддаємо Google-документам, які 
забезпечать перевірку знань через тести та виконання практичних чи лабораторних 
робіт. Інформаційна та об’єднуюча частина буде належати сайту школи, в 
результаті чого він не буде переобтяжений матеріалом і матиме лише посилання на 
конкретні сторінки.  

Для початку розвитку інноваційної особистості учня на уроках 
інформатики треба небагато – лише легенький поштовх в правильному напрямку. 
В сучасному світі інформаційних технологій і з тенденціями його розвитку 
конкурентноспроможним буде той, хто за дуже короткий час зможе адаптуватись 
до нових технологій, створити нові погляди на цілком звичні та банальні речі. 
Використовуючи при цьому вже набуту базу знань та отримуючи цілком нову. 

Он-лайнове освітнє середовище дає можливість користуватись 
найпопулярнішими послугами Інтеренту, оволодіння різноманітними 
технологіями, спонукає до пошуку нових методів вирішення поставлених задач, 
самостійного черпання знань з наданого безмежного простору, розвиває уміння 
відфільтровувати корисну інформацію, розвиває інноваційність та креативність 
мислення. Саме подальша можливість самоосвіти, уміння аналізувати, 
вдосконалювати та створювати є запорукою успіху. 

Приклади онлайнових освітніх середовищ можна переглянути за адресою 
https://sites.google.com/site/osvitaonline/ 
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Учительська презентація за призначенням може бути:  
– проблемною – вступ до теми; 
– інформативною: інструкції, приклади для учнів, форми оцінювання, 

консультування. Вона використовується учнями самостійно впродовж  вивчення 
теми, доступна їм в будь-який час навчального процесу; 

– діагностичною, контролюючою: використовується для перевірки знань 
учнів, самооцінювання наприкінці вивчення теми, розділу, уроку. 
Використовується учнями індивідуально і самостійно після вивчення розділу, 
теми та  доступна їм в присутності вчителя чи у вільному доступі.  

Роль і місце учнівських презентацій сьогодні ще недостатньо вивчено і тому 
дидактичні можливості мультимедійних презентацій як потужного засобу 
навчання та розвитку учнів недооцінені і саме тому часто неправильно 
використовуються педагогами у навчальному процесі. 

Учнівські мультимедійні презентації доцільно використовувати як для 
представлення результатів власних проведених досліджень, проектів, самостійної 
роботи, так і для виконання  випереджуючих завдань як засіб ознайомлення з 
новою інформацією.  

За кількістю учнів, які планують, проектують, розробляють, демонструють 
презентації можна розглядати презентації:  

− індивідуальні – розробляються і створюються одним учнем; 
− групові - розробляються і створюються  малою групою учнів; 
− класні – можуть бути підготовлені всім класом індивідуально чи 
малими групами, що створюють окремі слайди.» 

 

5.3 Вимоги до презентацій, що використовуються у навчально-виховному 
процесі 

Різні джерела та автори наводять багато різних вимог до презентацій, які 
визначаються різними факторами. 

Наведемо, з нашої точки зору, найбільш раціональні. 

5.3.1 СКЛАД ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Як правило, до складу презентації повинні входити: 
1. Титульний слайд. 
2. Зміст у вигляді гіперпосилань на потрібні слайди або розділи. 
3. Основний матеріал презентації. 
4. Перелік використаних джерел (до 5 основних). 
5. Завершальний слайд. Слайд з фотографією автора і контактною 

інформацією (пошта, телефон). 
Оптимізація зображень  
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− Електронний роздатковий матеріал. Матеріал презентації має 
викладатися вичерпно докладно, оскільки у слухача немає можливості 
перепитувати доповідача. Додатковий матеріал може міститися у 
гіперпосиланнях або у спеціальних Замітках до слайду. Якщо презентація 
призначена для самостійної роботи, її інтерфейс, навігація по слайдах, 
можливості розгалуження повинні бути добре продумані та обґрунтовані.  
− «Інформаційний ролик». Ролик має демонструватися самостійно і 
незалежно від доповідача, причому автоматично повертатися до його 
початку. Весь показ проходить в автоматичному режимі. Презентація 
містить матеріали інформаційно-рекламного характеру, наочні матеріали, 
розраховані на швидке сприйняття. Наприклад, така презентація може 
використовуватися на виставках. Добре, коли така презентація 
супроводжується дикторським пояснюючим текстом, що звучить з колонок. 
 
Презентації можна класифікувати і за такими ознаками:  
1. За кількістю медіа засобів: мультимедіа (звуки, зображення, відео 

фрагменти); текстова (з мінімальним ілюструванням); комбінована. 
2. За призначенням: комерційні (здебільшого рекламного характеру); 

інформаційні; навчальні тощо. 
Розглянемо навчальні презентації як окрему групу, враховуючи їх особливу 

роль у навчальному процесі. Серед навчальних презентацій в залежності від цілей 
її застосування можна виділити: лекційні (викладача); звіт про результати 
діяльності, проект, дослідження (учнівська робота); тест (як викладача так і учнів).  

За способом подання слайдів можна розрізняти презентації: 
1. Для супроводу лекції, виступу – з записом голосу лектора чи усним 

супроводом. 
2. Слайд-шоу – без супроводу лектора, або із записаним голосом 

доповідача. 
3. Комбінована – з усним супроводом, із записаним голосом, частиною якої 

може бути слайд-шоу. 
Крім того, навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними 

ознаками: учительські та учнівські. 
При цьому учительські презентації призначені для: 
− супроводу лекції (текст, ілюстрації, інтерактивні засоби спілкування з 
аудиторією); 
− ілюстрування лекції, доповіді (тільки малюнки, графіка, відео);  
− узагальнення, представлення результатів діяльності учнів, наприклад 
для доповіді на педраді, методичній раді тощо; 
− постановки проблеми, створення пізнавальної мотивації учнів, колег 
тощо; 
− перевірки або самооцінювання знань чи вмінь тобто тестові; 
− виконання вже зазначених функцій, тобто комбінована. 
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У рамках програми Microsoft „Партнерство в навчанні” з метою допомоги 
вчителям і освітнім установам у впровадженні інноваційних методик було 
створено середовище „Учителі в онлайні” - http://shkola.org.ua Тут можна 
довідатись про соціальну мережу для освітян, приєднатися до неї, щоб 
співпрацювати з колегами, ознайомитесь зі спеціалізованою інформаційною 
платформою для навчальних закладів та ресурсами, які допоможуть у викладанні. 

2.6 Організація інтерактивних семінарів 

Однією з форм дистанційного навчання є участь у вебінарах. 
Вебінар (від англійської «Webinar», скорочення від «Web-based seminar») - 

онлайн-семінар, який надає можливість ведучому (тренеру, консультанту, 
професіоналу, вчителю) передавати інформацію (досвід, знання, вміння, завдання), 
а учасникам отримувати інформацію і навчатися за допомогою віртуального класу, 
в якому є можливість чути і бачити один одного де б ви не знаходились. 
Вебінари проводяться в режимі реального часу як телеконференції, у ході яких 
можуть виступати доповідачі, демонструватись навчальні матеріали (документи, 
презентації, відео- та аудіоматеріали, мультимедійні курси тощо), здійснюватись 
опитування, тестування та інші інтерактивні форми роботи. Хід вебінару може 
бути записаний і збережений для подальшого використання у традиційному 
очному та дистанційному навчальному процесі. Для більшої інтерактивності 
учасники можуть задавати питання у віконці онлайн-чату.  

На порталі Дистанційні курси НТУ «ХПІ» (http://dl.kharkiv.edu) 
запропонована добірка записів вебінарів для школярів. 

В мережі Інтернет існують різні сервіси, за допомогою яких можна 
організовувати та проводити вебінари.  

Наприклад,  http://www.wiziq.com/ умовно-безкоштовний сервіс. В 
безкоштовному варіанті можна організовувати вебінари тривалістю до 90 хвилин. 

2.7 Соціальні сервіси WEB 2.0 в освітній діяльності 

Соціальні сервіси WEB 2.0 – мережеве програмне забезпечення, що 
підтримує групові взаємодії. 

Принципова відмінність від традиційних сервісів – можливість будь-якому 
користувачу створювати зміст сторінок. 

 
- Соціальні пошукові системи: 
www.swiki.com – Пошук Вікі 
www.flexum.ru - Флексум  
http://www.google.com/cse/- Гул 
 
- Соціальні закладки: 
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http://www.bobrdobr.ru – БобрДобр (російський інтерфейс)  
http://delicious.com/ – Делішес (англійский інтерфейс)  
http://memori.ru/ - Меморі  (російський інтерфейс)  
 
- Спільне зберігання медіа-файлів: 
фотосервіси:  
http://www.flickr.com/ – Флікр (англійский)  
http://flamber.ru – Фламбер (російський)  
http://www.panoramio.com - Панораміо (багатомовний)  
http://picasaweb.google.com - Пікаса (багатомовний)  
http://foto.mail.ru - Фотоархив на Мейл.ру (російський)  
http://www.fotodia.ru - Фотодия (російський)  
http://kalyamalya.ru – КаляМаля (російський)  
 
відеосервіси:  
http://youtube.com – Ютуб (англійский)  
http://www.rutube.ru -Рутуб (російський)  
http://video.mail.ru - Видео@mail.ru (російський)  
http://vision.rambler.ru - Rambler Vision (російський)  
http://socialsaga.com – Соціальна сага (англійський інтерфейс)  
 
аудіосервіси:  
http://audacity.sourceforge.net - Audacity (пояснення на російській мові)  
http://www.podomatic.com - PodOmatic (англійский інтерфейс)  
http://rpod.ru - директория подкастов 
http://odeo.com/studio - Одео 
 
- Мережеві карти знань: 
Карти знань (когнітивні карти) - схеми, в яких наглядно представлені 

різні ідеї, задачі, тези, пов’язані між собою і об’єднані спільною ідеєю. 
http://vslovar.org.ru/ - Візуальний словарик  
http://letopisi.ru/index.php/FreeMind - Фрімінд 
http://www.mindmeister.com/ - MindMeister 
http://letopisi.ru/index.php/Zoho - Zoho Office Suite  
http://bubbl.us/ – bubbl us 
http://www.mindomo.com/ - Mindomo 
 
- Мережеві документи: 
ВікіВікі: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВикиВики 
http://ua.wikipedia.org   
http://letopisi.ru  
www.eduwiki.uran.net.ua  
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слайдів, що зберігаються у файлі спеціального формату. Слайд може містити 
текст, графічні об’єкти (фотографії, таблиці, рисунки, діаграми, відеозаписи), звук, 
анімацію, елементи керування (кнопки, гіперпосилання). Презентацію можна 
демонструвати на екрані монітора або за допомогою мультимедійного комплексу 
(комп’ютер, проектор, аудіо обладнання, екран чи інтерактивна дошка). 

Останнім часом мультимедійні презентації набули широкого 
використання у галузі освіти взагалі та у її середній ланці, зокрема. Їх 
застосування допомагає вчителю підвищити ефективність навчально-виховного 
процесу. Презентації використовують під час викладання нового матеріалу, для 
систематизації і узагальнення набутих знань, з метою визначення рівня 
навчальних досягнень учнів тощо. 

 

5.2 Класифікація презентацій 

Класифікувати презентації можна за різними ознаками. Як зазначають 
Морзе та Дементієвська [20] «в літературі не існує загальновизнаної класифікації 
презентацій за типом змісту та оформленням. Наприклад, Ястребов Л.Й. [32] 
пропонує класифікувати презентації за ступенем їх  «оживлення» різними  
ефектами. Він виділяє такі групи презентацій: 

− Офіційна презентація – різного роду звіти, доповіді тощо перед 
серйозною аудиторією, в якій необхідним є строгий дизайн, витриманість, 
єдиний шаблон оформлення для всіх слайдів, вимагається чітке 
структурування та розміщення на слайдах всіх тез доповіді. 
− Офіційно-емоційна презентація. Така презентація використовується 
для двох цілей: передати слухачам деяку офіційну інформацію та надихати 
їх, переконати в чомусь. Наприклад, таку презентацію можна зробити на 
батьківські збори.  
− «Плакати». В цьому випадку презентація складається тільки з 
ілюстративного матеріалу. На слайдах – тільки ілюстрації з мінімумом 
підписів, комп’ютер використовується як звичайний слайд-проектор. Вся 
робота по поясненню змісту покладається на доповідача. Дуже бажаний 
єдиний шаблон оформлення.  
− «Подвійна дія». На слайдах презентації крім зображень 
використовується текстова інформація. Вона може або пояснювати вміст 
слайду або його «розширювати».  
− Інтерактивний семінар створюється для проведення семінару в 
режимі діалогу з аудиторією. Стають допустимими різноманітні анімації, 
рухомі малюнки, фотографії, що обертаються, об’єкти навігації, і особливо 
– розгалуження презентації: в залежності від відповідей слухачі, їх реакції 
на запитання і твердження. 



Освітні комп’ ютерні презентації 

 54 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 

 

5 ОСВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

���� проектуванням освітніх презентацій; 
���� роботою у Microsoft PowerPoint. 

 

5.1 Поняття про комп’ютерні мультимедійні презентації 

Подальше підвищення результативності навально-виховного процесу в 
загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) залежить від застосування 
педагогічними працівниками нових форм і методів навчання, а ефективність 
останніх великою мірою пов’язана з використанням сучасних засобів навчання. 
Одними з таких засобів і є мультимедійні комп’ютерні презентації. 

Мультиме,діа (лат. multum (багато) + medium (середовище, носій)) — 
комбінування різних форм представлення інформації (тексту, графіки, звуку, 
відео, анімації)  та її обробки в єдиному об’єкті (файлі, носієві). 

З точки зору використання ІКТ це поняття можна визначити наступним 
чином. 

Мультимедіа – це комплекс апаратних і програмних засобів, що 
дозволяють користувачеві працювати в діалоговому режимі з даними різних видів 
(графіка, текст, звук, відео), організованими у вигляді єдиного інформаційного 
середовища. Наприклад, в одному об'єкті-контейнері (англ. container) може 
міститися текстова, аудіо, графічна та відео інформація, а також, можливо, способи 
інтерактивної взаємодії з нею. 

Під терміном презентація (від англ. presentation – представлення, 
подання, показ) найчастіше розуміють суспільне представлення чогось 
недавно створеного, нового, ще невідомого аудиторії. (Наприклад 
презентація підприємства, нового продукту, проекту, товару тощо). 

Під час виступу, для кращого сприймання аудиторією матеріалу, що 
презентується, як правило, використовують допоміжні матеріали: таблиці, 
плакати, малюнки, фотографії, відеофільми та іншу наочність. У наш час з цією 
метою почали застосовувати мультимедійні комп’ютерні презентації (надалі їх 
будемо називати просто презентаціями), створені за допомогою спеціальних 
програм. Однією з таких програм є Microsoft Office PowerPoint. 

Презентація, створена за допомогою Microsoft PowerPoint – це набір 
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Блоги (англ. web log - мережевий журнал) - сервіс мережевих щоденників. 
http://Livejournal.ru  http://Liveinternet.ru  
http://blogs.mail.ru http://blogger.com  
http://www.communityhost.ru – створення та розміщення власного форуму  
http://www.yackpack.com – голосовий чат і голосова пошта  
Подальшим розвитком ідеї блогів стало створення мережі мікроблогів 

Twitter  (англ. tweet - щебетати, базікати) (http://twitter.com). Повідомлення у 
мережу Twitter можна надсилати, використовуючи веб-інтерфейс, програми-
клієнти або SMS. Внаслідок простоти надсилання повідомлень і швидкості 
розповсюдження новин мережу Twitter  називають новим видом ЗМІ, а деякі 
періодичні видання мають своє представництво у цій мережі. 

 
- Географічні сервіси: 
http://maps.google.com/ - Карты гугл  
http://www.geocaching.su/ Геокешинг (пошук скарбів на місцевості за 

допомогою GPS-навігаторів) 
 
- Мешапи (з англ. "mash up" - змішувати): 
http://wikimapia.org/ - Мапи Гугл + ВікіВікі  
http://earth.google.com/ - Об’ємна  модель Землі Гугл  
http://panoramio.ru/ – фотосервіс з можливістю прив’язки до цифрових карт 
Пайпс - візуальний редактор для програмування мешапів.  
 
- Органайзери або менеджери проектів (організація спільної проектної 

діяльності): 
http://www.organizeit.ru - Organizeit.ru 
http://www.memos.ru - Memos.ru 
http://projects.zoho.com - ZohoProject 
 
- Он-лайн календарі (Індивідуальне та колективне планування): 
http://www.google.com/calendar - Календар Google 
http://www.30boxes.com - 30 boxes 

Питання для самоконтролю 

1) Які є види комп’ютерних мереж та їх основні базові типології? 
2) Які види адресації використовуються в мережі Інтернет? 
3) Що таке модем? 
4) Які основні сервіси мережі Інтернет? 
5) Що таке гіпертекстове посилання?  
6) Як здійснюється пошук інформації в мережі за допомогою браузера? 
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7) Що таке електронна пошта? 
8) Які основні операції з поштою?  
9) З яких частин складається електронна адреса? 
10) Що таке Вікіпедія? Кому належать авторські права на статті у Вікіпедії? 
11) Що таке Вебінар? 
12) Які групи соціальних сервісів Ви знаєте? 
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Питання для самоконтролю 

1) Які існують типи посилань на клітинку або діапазон клітинок? Чим вони 
відрізняються? 

2) Яка особливість формул в електронних таблицях Excel? 
3) Які основні елементи містить діаграма? 
4) Якими способами можна виділити діапазон клітинок? 
5) Які операції редагування доступні для виділеного діапазону? 
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4.9 Введення функції в таблицю 

• меню «Вставка» \ команда «Функция»; 

• використання Майстра функцій (кнопка  рядка формули); 
• введення функції з клавіатури. 
Ехсеl містить функції для роботи з базами даних, списками, датами і 

значеннями часу, функції для інженерних, фінансових, статистичних розрахунків, 
математичні, логічні функції та ін. 

4.10 Графічне відображення даних за допомогою діаграм 

Діаграма ЕТ — це графічний спосіб подання табличних даних. Дані робочого 
аркуша, що використовуються при створенні діаграми, зв'язуються з нею, і при 
їхній зміні діаграма оновлюється. 

Для побудови діаграм можна використати дані, які знаходяться в несуміжних 
клітинках або діапазонах. 

 
Дія Способи виконання 

Створення діаграми на 
поточному аркуші 
(вбудована діаграма) або 
окремого аркуша з 
діаграмою 

1. Виділити дані, які будуть використовуватись у 
діаграмі 

2. Клацнути по кнопці  , або виконати 
послідовність команд: меню «Вставка» \ команда 
«Диаграмма» 
3. Додержувати інструкцій Майстра діаграм. 

4.11 Попередній перегляд і друк 

Дія Способи виконання 

Кнопка  панелі інструментів «Стандартная» 
Попередній перегляд 
документа 
 Меню «файл» \ команда «Предварительный просмотр» 

Кнопка  панелі інструментів «Стандартная» Друк документа 
 Меню «Файл» \ команда «Печать» 

Установка зони друку 
Меню «Файл» \ команда «Область печати» подкоманда 
«Задать» 
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3 РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ В ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРІ MICROSOFT 
WORD 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

���� текстовим редактором Word; 
���� особливостями використання Word. 

 

3.1 Основні функції текстового редактора 

При обробці текстових документів на комп’ютері використовуються три 
основні групи операцій: 

• Введення - переводить початковий текст в електронний вигляд. Введення 
здійснюється за допомогою клавіатури або спеціальних апаратних засобів, наприклад, 
сканера і програми розпізнавання образів для перекладу документа з формату графічного 
зображення в текстовий формат. 

• Редагування (правка) - дозволяє змінити зміст документа шляхом додавання 
або видалення його фрагментів. Введення і редагування при роботі над текстом зазвичай 
виконують паралельно. Іноді виникає необхідність в зміні існуючого документа. 

• Форматування - надання документу необхідної форми, наприклад, вибір 
типу, розміру або кольору шрифту, завдання параметрів абзацу, зміна параметрів сторінки, 
представлення тексту документа у вигляді списку або декількох колонок на сторінці і ін. 
Інформація про форматування заноситься в текст у вигляді невидимих кодів. 

Текстовий редактор MS Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів. Це 
обумовлюється його численними перевагами, до яких в першу чергу належать широкі 
функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з текстами, яку не 
можна було б розв’язати засобами MS Word. 

Текстовий редактор MS Word входить до групи програм Microsoft Office. 
Основні функції текстового редактора: 
• Введення тексту. 
• Редагування тексту (видалення, копіювання, перенесення). 
• Форматування документа (зміна параметрів сторінки, шрифтів, абзаців і т.п.) 
• Обробка декількох документів одночасно. 
• Автоматичне розставляння колонтитулів у верхній чи нижній частині кожної 

сторінки. Колонтитул – спеціальний чи допоміжний текст у верхній чи нижній 
частині кожної сторінки. Наприклад, номер сторінки, назва розділу, кафедри, 
прізвище автора … 
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• Використання графіки (малюнків, діаграм, формул). 
• Зручна робота з таблицями. 
• Перевірка правопису (для різних мов). 
• Попередній перегляд і друк. 
• Імпорт даних з інших програм.  
• Збереження документів на диску. 

3.2 Вікно текстового редактора та його елементи 

За допомогою текстового редактора готують документи, які містять текст, 
математичні формули, таблиці, графіки та діаграми, вставляють рисунки, створені 
іншими програмами. 

Для запуску програми Word треба у головному меню, що викликається 
кнопкою Пуск, вибрати пункт Програми і піктограму Microsoft  Word . 

В структуру вікна MS Word входять елементи, необхідні для редагування і 
форматування текстів.  

 

 
Рис. Вікно текстового редактора MS Word 
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арифметичні операції і операції відношень. Excel допускає: арифметичні операції 
„+” - додавання, „-” - віднімання, „*” - множення, „/” - ділення, „~” - піднесення до 
степеня; операції відношень „>”- більше, „<”- менше, „=” - дорівнює, „≤” - менше 
або дорівнює, „≥” - більше або дорівнює, „≠”- не дорівнює. 

Арифметичні операції і операції відношень виконуються над числовими 
операндами. Над текстовими операндами виконується єдина операція &, яка до 
тексту першого операнда приєднує текст другого операнда. Текстові константи у 
формулі обмежуються подвійними лапками. При обчисленні формули спочатку 
виконуються операції у круглих дужках, потім арифметичні операції, за ними - 
операції відношень. 

Функції. Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має 
ім'я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та 
текстові константи, клітинки, діапазони клітинок. Деякі функції доступні лише 
тоді, коли відкрита відповідна надбудова. Для відкриття надбудови слід виконати 
команду Сервис/Надстройки і у діалоговому вікні Надстройки вказати 
надбудови, які треба відкрити. 

4.8 Копіювання формул 

У формулах використовуються посилання на адреси осередків. Існують 
два основні типи посилань: • відносні; • абсолютні.  

Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного 
осередку в інший осередок.  

Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси 
осередку, що обчислюється щодо осередку, в якому знаходиться формула. При 
переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання 
автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні 
посилання мають наступний вигляд: A1, B3.  

Абсолютне посилання у формулі використовується для вказівки 
фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні 
посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням 
адреси осередку ставиться знак долара (наприклад $А$1). Якщо символ долара 
стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки 
— відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, 
навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання 
називаються змішаними.  

Наприклад, в осередку С1 записана формула =А$1+$В1, яка при 
копіюванні в осередок D2 набуває вигляду =В$1+$В2. Відносні посилання при 
копіюванні змінилися, а абсолютні — ні.  
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4.6 Використання графіки 

Дія Способи виконання 
Контекстне меню \ команда „Формат ячеек” \ вкладка 
„Граница” Обрамлення клітинок 

Кнопка  панелі інструментів „Форматирование” 
Контекстне меню \ команда „Формат ячеек” \ вкладка 
„Вид” Заповнення клітинок 

Кнопка  панелі інструментів „Форматирование” 
Автоматичне 
форматування таблиці 

Меню „Формат” \ команда „Автоформат” 

Виконання нескладних 
малюнків 

За допомогою панелі інструментів „Рисование” (кнопка 

 панелі інструментів „Стандартная”) 
Автоматична нумерація 
рядків або стовпчиків 

1. виділити потрібні клітинки; 
2. меню „Правка” \ команда „Заполнить” \ Прогрессия 

Вставка малюнків з 
файла 

Меню „Вставка” \ команда „Рисунок” \ Из файла 

Меню „Вставка” \ команда „Рисунок” \ Картинки 
Вставка малюнків, 
фотографій, звуків, 
відеороликів з колекції 
Clip Gallery 

Меню „Вставка” \ команда”Объект” \ Microsoft Clip 
Gallery 

Вставка автофігур Меню „Вставка” \ команда „Рисунок” \ Автофигуры 
Вставка фігурного 
тексту 

Меню „Вставка” \ команда „Рисунок” \ Объект WordArt 

Меню „Вставка” \ команда „Объект” \ Equation Вставка математичної 
формули 

Кнопка  панелі інструментів 

Меню „Вставка” \ команда „Объект” \ MS Organization 
Chart  Вставка організаційної 

діаграми 
Меню „Вставка” \ команда „Организационная 
диаграмма” 

4.7 Використання формул і функцій 

Формула - це сукупність операндів, з'єднаних між собою знаками операцій 
і круглих дужок. Операндом може бути число, текст, логічне значення, адреса 
клітинки (посилання на клітинку), функція. У формулах розрізняються 
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У верхній частині вікна розташовуються панелі команд, до яких відноситься 

рядок меню і панелі інструментів. За умовчанням присутні дві панелі інструментів - 
Стандартная і Форматирование. Проте якщо в ході роботи виникає необхідність в інших 
панелях інструментів, їх теж можна відкрити і розташувати уздовж будь-якої межі вікна або 
окремо. 

Під панелями інструментів розташовується лінійка, проградуйована в 
сантиметрах або дюймах. Вона допомагає контролювати розміщення елементів 
сторінки і управляти операціями форматування.  

Основну частину вікна займає робоча область, що містить вікно редагованого 
документа. Якщо вікно документа розгорнене на всю робочу область, то воно 
співпадає з вікном MS Word. Тому у вікні присутні два набори кнопок управління його 
розміром. Верхні кнопки відносяться до редактора, а нижні - до документа, і плутати їх 
не треба.  

Вертикальна смуга прокрутки програми MS Word має особливість. Під нею 
розташовано три додаткові кнопки переходу: на сторінку вгору і вниз або до 
вибраного об’єкту, в якості якого може виступати сторінка, розділ, таблиця, виноска, 
заголовок, малюнок і т.п. 

В самій нижній частині вікна розташовується рядок стану. Він містить довідкову 
інформацію про документ і індикатори, що указують на поточний режим роботи. 

 
 

 
Панель інструментів «Стандартная» 

 
Рис. Панель інструментів Стандартная 

 
Панель інструментів «Форматирование» 
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1. Стиль; 
2. Размер; 
3. Курсив; 
4. Подчеркнутый; 
5. Междустрочный интервал; 
6. Уменшить отступ; 
7. Цвет шрифта; 
8. Подстрочный; 
9. Панель форматирования; 
10. Шрифт; 
11. Полужирный; 

12. По левому краю; 
13. По центру; 
14. По правому краю; 
15. По ширине; 
16. Нумерация; 
17. Маркеры; 
18. Увеличить отступ; 
19. Внешние границы; 
20. Надстрочный; 
21. Другие кнопки. 

Рис. Панель інструментів Форматирование 

3.3 Створення, відкриття і збереження документа 

Дія Способи виконання 

Кнопка  на панелі інструментів «Стандартная» Створення документа 
Меню «Файл» \ команда «Создать» 

Кнопка  на панелі інструментів «Стандартная» 
Читання документа з 
диска Меню «Файл» \ команда «Открыть» (вибрати диск, 

каталог і вказати ім’я файла) 

Кнопка  на панелі інструментів «Стандартная» Запис документа на 
диск Меню «Файл» \ команда «Сохранить» (при першому 

збереженні вибрати диск, каталог і вказати ім’я файла) 

Настройка параметрів 
Меню «Сервис» \ команда «Параметры» \ вкладка 
«Сохранение» 

3.4 Правила введення і редагування тексту 

• введення тексту в Microsoft Word виконується за допомогою клавіатури у 
позицію, де є текстовий курсор (мерехтлива вертикальна риска), а не вказівник 
миші. 
• текст уводять в одному з двох можливих режимів: у режимі вставляння 
символів або в режимі їх заміщення. Режими можна перемикати клавішею Insert 
або подвійним клацанням у рядку стану на слові ЗАМ. У режимі вставляння 
символи вставляються у фразу чи слово, розсуваючи його, а в режимі заміщення 
новий текст уводиться поверх попереднього. 
• клавішу вводу <Enter> натискають лише в кінці абзацу (а не в кінці рядка). 
Перехід на новий рядок підчас уведення тексту відбувається автоматично. 
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Кнопки  панелі 
інструментів „Форматирование” 
Заголовок стовпця \ контекстне меню \ команда 
„Ширина столбца” 

Зміна ширини стовпця 
Встановити вказівку миші на межу заголовка 

стовпця (вказівка прийме вигляд ) і 
пересунути праворуч або ліворуч на необхідну 
відстань, утримуючи ліву кнопку 

Номер рядка \ контекстне меню \ команда 
„Высота строки” 

Зміна висоти рядка 
Встановити вказівку миші на межу номера рядка 

(вказівка прийме вигляд ) і пересунути 
вгору або вниз на необхідну відстань, 
утримуючи ліву кнопку 

Контекстне меню \ команда „Формат ячеек” \ 
вкладка „Шрифт” 

Вибір типу шрифту 
Вікно  панелі 
інструментів „Форматирование” 

Контекстне меню \ команда „Формат ячеек” \ 
вкладка „Шрифт” 

Зміна розміру шрифту 
Вікно  панелі інструментів 
„Форматирование” 

Контекстне меню \ команда „Формат ячеек” \ 
вкладка „Шрифт” 

Зміна стилю шрифту 
Кнопки  панелі інструментів 
„Форматирование” 

Контекстне меню \ команда „Формат ячеек” \ 
вкладка „Выравнивание” 

Вирівнювання і орієнтація 
даних Кнопки  панелі інструментів 

„Форматирование” 

Форматування сторінки Меню „Файл” \ команда „Параметры страницы” 

Зміна стилю Меню „Формат” \ команда „Стиль” 
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Виділити всі клітинки можна за допомогою команди Правка/Виделить 
все. Клітинки виділеного діапазону відображаються інверсним кольором, за 
винятком активної клітинки, яка зберігає звичайний колір і рамку. 

Для зняття виділення слід клацнути мишею на клітинці, яка знаходиться 
поза виділеним діапазоном. Широкі можливості у виділенні надає вкладка 
Выделение группы ячеек вікна діалогу Перейти, яке відкривається командою 
Правка/Перейти. Опції цієї вкладки дозволяють виділити порожні клітинки, 
клітинки, що містять константи, формули і т.д. 

Переміщувати табличний курсор всередині виділеного діапазону можна 
так само, як і в невиділеному діапазоні, але при цьому слід утримувати натиснутою 
клавішу [Ctrl]. 

4.5 Форматування таблиць 

Форматуванням клітинки називають встановлення вигляду відображення 
вмісту клітинки. Для форматування клітинки або виділеного діапазону клітинок 
використовують команду Формат або кнопки панелі інструментів 
Форматирование. 

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

Для встановлення типу і розмірів шрифту використовують вкладку 
Шрифти вікна діалогу Формат ячеек, яке відкривається при виконанні команди 
Формат/ячейка. На цій вкладці можна вибрати тип шрифту, його накреслення і 
розмір, колір символів. У полі Образец відображається вигляд символів для 
встановлених параметрів. Відповідні параметри можна встановити і кнопками 
панелі Форматировние. 

За замовчуванням Excel вирівнює вміст клітинки за нижнею межею, при 
цьому текст – за лівою межею клітинки, число - за правою. Користувач може 
змінити ці установки, використовуючи вкладку Виравнивание вікна діалогу 
Формат ячеек або відповідні кнопки панелі інструментів Форматирование.  

Розміри колонок і рядків. Excel за замовчуванням встановлює ширину 
колонки, що дорівнює 8.43 символу, а висоту - за розміром найвищого шрифта у 
рядку. Команди Формат/Строка/Висота строки і Формат/Столбец для встановлення 
ширини і висоти комірки. 

 
Дія Способи виконання 
Настройка параметрів 
перегляду таблиць Excel 

Меню „Сервис” \ команда „Параметры” \ 
вкладка „Вид” 

Вибір формату виведення 
числа 

Контекстне меню\команда „Формат ячеек” \ 
вкладка „Число”  
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• не прийнято робити більше одного пропуска між словами. Пропуск 
обовязково має бути після коми, крапки тощо. 
• при натисканні клавіші <Enter> у документ вставляється символ кінця абзацу. 
Відобразити або прибрати символ кінця абзацу та інші службові символи можна за 
допомогою кнопки на панелі інструментів „Стандартная”. 
• для вилучення символів ліворуч від курсору використовується клавіша 
<Backspace>. 
• для вилучення символів праворуч від курсору використовується клавіша 
<Delete>. 
• нерозривний дефіс вводиться одночасним натисканням клавіш Ctrl, Shift і [-], 
що не дозволяє переносити слова, які містять дефіс, наприклад: жовто-синій. 
• жорсткий пропуск не дозволяє розривати взаємозв’язані фрагменти, 
наприклад, Windows XP. Для його введення призначена комбінація клавіш Ctrl + 
Shift + пропуск. Фрагменти, що містять такий пропуск, не розбиваються, а 
переносяться на наступний рядок як єдине ціле. 
• для переходу на новий рядок без утворення абзацу, не доходячи до правого 
поля, треба установити курсор на місці розриву і натиснути клавіші Shift + Enter. В 
результаті з’явиться символ кінця рядка, а курсор переміститься на початок 
наступного рядка. 

3.5 Режими перегляду документа 

Починати роботу по вивченню програми MS Word слід із завантаження 
готового документа. Такий документ повинен мати розширення .doc  Завантаживши 
довільний документ, можна проекспериментувати з режимами представлення 
документа на екрані. Таких режимів декілька. 

Зліва від горизонтальної смуги прокрутки розташовуються чотири кнопки, які 
дозволяють вибрати вид відображення документа в робочій області. 

Перша кнопка включає звичайний режим. Цей режим використовують при 
простому введенні і редагуванні тексту. В цьому режимі не відображаються спеціальні 
елементи сторінки, малюнки і стовпці тексту. Це режим призначений тільки для роботи з 
текстом. 

Режим електронного документа (веб-документа) найбільш зручний, якщо 
йдеться не про редагування, а про перегляд готового документа. Зліва відкривається 
додаткова панель із змістом документа. Вона дає наочне уявлення про структуру 
документа і забезпечує зручний перехід до будь-якого розділу. В цьому режимі на екрані 
не відображаються кнопки вибору методу представлення документа, тому в даний 
режим легко ввійти, але відразу не зміркуєш, як із нього вийти. Треба скористатися 
меню Вид. В ньому є потрібні елементи управління. В режимі розмітки сторінки документ 
представляється на екрані точно так, як він виглядатиме при друці на папері. Цей режим 
найбільш зручний для операцій форматування. 
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Остання кнопка відкриває документ в режимі структури. Цей режим зручний для 
роботи над планом документа (складання, перегляд, редагування). 

 
Режим перегляду Спосіб установки режиму перегляду 

Меню „Вид” \ команда „Обычный” Звичайний (режим для введення, 
редагування і форматування текста, а 
також для переміщення по документу). Кнопка вибору режимів перегляду 

 

Меню „Вид” \ команда „Веб-
документ” 

Веб-документ (режим для створення 
веб-сторінки: введення, редагування і 
форматування текста, переміщення по 
документу) Кнопка вибору режимів перегляду 

 
Меню „Вид” \ команда „Разметка 
страницы” 

Розмітка сторінки (показує дійсне 
розташування об’єктів документа на 
сторінці; використовують для перевірки 
остаточного варіанта документа). 

Кнопка вибору режимів перегляду 

 

Меню „Вид” \ команда „Структура” Структура (відображає заголовки, які 
дають уяву про структуру документа; 
дозволяє швидко переглядати та 
переставляти фрагменти документа). Кнопка вибору режимів перегляду 

 

Меню „Файл” \ команда 
„Предварительный просмотр” 

Попередній перегляд: перевірка 
документа перед друком (показує 
документ так, як він буде виглядати 
після друку; виконує остаточне 
форматування документа). 

Кнопка панелі інструментів 

„Стандартная”  

Настройка параметрів перегляду Word 
Меню „Сервис” \ команда 
„Параметры” \ вкладка „Вид” 

3.6 Переміщення по документу 

• Установлення курсору клацанням лівої кнопки миші у необхідному 
місці; 
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власних програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями 
конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен 
осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається 
назвами лівого верхнього і правого нижнього елементів таблиці.  

4.3 Введення і редагування даних 

Для введення або редагування даних у яку-небудь клітинку таблиці слід 
зробити цю клітинку активною. Перед введенням можна вибрати кнопками панелі 
інструментів Форматирование шрифт у списку Шрифт, його розмір, а також тип 
шрифту (жирний, курсив, підкреслення). Вводити дані в активну клітинку можна 
безпосередньо у полі самої клітинки (для цього слід клацнути двічі мишею по 
клітинці або натиснути клавішу F2) чи в полі рядка формул (для цього слід 
клацнути мишею по рядку формул). Символи можуть вводитись у режимі Замена 
або Вставка. Натискання клавіші [Enter] завершує введення та редагування даних у 
клітинці, а клавіші [Esc] - відміняє його. 

Цікавою особливістю введення в Excel є автовведення. Ця функція працює 
при встановленому прапорці Автозаполнение значений ячеек вкладки Правка 
діалогового вікна Параметри. При введенні даних у цьому режимі Excel 
намагається угадати, що вводиться, і допише свій варіант до кінця. Якщо 
користувач згодний з цим варіантом, то слід просто натиснути клавішу [Enter]. В 
іншому випадку слід продовжити введення, ігноруючи пропозицію Excel. 

4.4 Виділення фрагментів таблиці 

Більшість команд Excel оперують з активною клітинкою або виділеним 
діапазоном клітинок. 

Для виділення суміжного діапазону клітинок (клітинки складають єдиний 
прямокутник) слід клацнути курсором по одній з кутових клітинок діапазону і 
протягнути курсор при натиснутій лівій кнопці миші по решті клітинок діапазону, 
підсвічуючи їх. 

При використанні клавіатури для виділення діапазону слід, утримуючи 
клавішу [Shift], клавішами переміщення курсора виділити потрібний діапазон. 

Для виділення колонки або рядка слід клацнути мишею по заголовку 
колонки або номеру рядка. Для виділення декількох колонок або рядків слід 
натиснути клавішу [Ctrl] і, не відпускаючи її, клацнути по колонках і рядках, які 
треба виділити. 

Для виділення несуміжного діапазону клітинок слід, утримуючи 
натиснутою клавішу [Ctrl], пересувати курсор миші по клітинках, які потрібно 
виділити. 
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замовчанням числа вирівнюються за правою межею клітинки. Це пояснюється тим, 
що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати 
вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).  

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що 
складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. 
За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється 
традиційним способом листа (зліва направо).  

 

 
 
Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена 

осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки 
математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання 
чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення 
числа, що зберігається в осередку A1 на 5. При введенні формули в осередку 
відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При 
зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується 
негайно.  

Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах 
електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і 
редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення 
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• Мишею за допомогою смуг прокрутки; 
• За допомогою клавіатури: 

 
 
Клавіша Переміщення курсору 

<←>,<→>,<↑>,<↓> 
На один символ ліворуч, праворуч, на один рядок 
вгору, вниз 

<Home>,<End> На початок або кінець рядка 
<Page Up>,<Page Down> На один екран вгору або вниз 
<Ctrl>+<Home> На початок документа 
<Ctrl>+<End> В кінець документа 

3.7 Виділення тексту 

Під час роботи з текстовим редактором слід дотримуватись такого 
правила: перед переміщенням, форматуванням, видаленням або 
іншою зміною текст або графічне зображення необхідно виділити. 

 
Дія Способи виконання 

Виділення слова 
Встановити на ньому І-подібну вказівку миші і 
виконати подвійне клацання 

Виділення речення 
Встановити на ньому І-подібну вказівку миші і, 
утримуючи клавішу <Ctrl>, виконати подвійне 
клацання 

Виділення абзацу 
Встановити на ньому І-подібну вказівку миші і 
виконати потрійне клацання 

Виділення одного або 
декількох рядків 

Встановити вказівку миші в смузі виділення 

(вказівка набуває форму ) і протягти навпроти 
необхідної кількості рядків, утримуючи ліву кнопку 

Виділення певного 
фрагмента тексту 

Протягти І-подібну вказівку миші по фрагменту, 
утримуючи ліву кнопку 

Виділення певного 
фрагмента тексту за 
допомогою клавіатури 

Встановити текстовий курсор у потрібному місці і, 
утримуючи клавішу <Shift>, виділяти текст 
натисканням курсорних клавіш <←>,<→>,<↑>,<↓> 

Скасування виділення 
Клацнути мишею в будь-якому місці документа або 
натиснути одну з курсорних клавіш 
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3.8 Форматування документа 

Один з найпростіших і, в той же час, найвиразніших способів зміни 
зовнішнього вигляду тексту полягає в зміні шрифту, яким він  написаний. 

В MS Word операції зміни шрифту- застосовуються до виділеного 
фрагмента тексту або, за відсутності виділення, до слова, на якому розташовується 
курсор. Для зміни вигляду і зображення шрифту використовують панель 
інструментів Форматирование. 

В списку Шрифт, що розкривається, вибирають гарнітуру, в списку 
Размер шрифта визначають розмір символів, а кнопками Полужирный, Курсив і 
Подчеркнутый змінюють їх зображення. Ефекти, недоступні з панелі інструментів 
Форматирование, можна створити в діалоговому вікні Шрифт, яке відкривають 
командою Формат - Шрифт або пунктом Шрифт в контекстному меню. В нижній 
частині всіх вкладок цього діалогового вікна наводиться приклад тексту, написаного 
відповідно до заданих параметрів шрифту. 

Елементи управління вкладки „Шрифт” відповідають елементам панелі 
інструментів Форматирование. Список Подчеркивание, що розкривається, надає 
нестандартні варіанти підкреслення тексту (наприклад, подвійною лінією або 
пунктиром). Колір відображення тексту змінюють в списку Цвет, що 
розкривається. Ця операція має сенс тільки для електронних документів і 
документів, які будуть друкуватися на кольоровому принтері. 

Нестандартні ефекти оформлення тексту створюють установкою прапорців на 
панелі Видоизменение. 

Елементи управління вкладки „Интервал” дозволяють змінити інтервал між 
символами. Завдяки цьому текст може бути ущільнений або розріджений, що нерідко 
використовують в заголовках. Засоби вкладки „Анимация” використовують для 
динамічного оформлення тексту, але тільки в електронних документах. 
Стиль – набір атрибутів із власними іменами, що присвоюються фрагменту 
документа, таких, як тип, розмір і стиль шрифту, вирівнювання, інтервали. Стилі 
дозволяють швидко виконати форматування документа. 
Дія Способи виконання 

Контекстне меню \ команда «Шрифт» 

Вибір типу шрифту Вікно  панелі інструментів 
«Форматирование» 

Контекстне меню \ команда «Шрифт» 
Зміна розміру шрифту 

Вікно  панелі інструментів «Форматирование» 

Контекстне меню \ команда «Шрифт» 

Зміна стилю шрифту 
Кнопки  панелі інструментів 
«Форматирование» 
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4 СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОГО 
ПРОЦЕСОРА MICROSOFT EXCEL 

На цьому етапі Ви ознайомитеся із: 

���� табличним процесором Excel; 
���� особливостями використання Excel. 

 

4.1 Можливості використання табличного процесора 

Електронні таблиці (ЕТ) – це клас прикладних програм, які призначені 
для опрацювання інформації, поданої у вигляді прямокутної таблиці, яка 
складається з рядків і стовпців. 

Найбільш відомою програмою цього класу є табличний процесор MS 
Excel. Табличний процесор можна використовувати з метою: 

• створення, форматування і друкування таблиць даних; 
• проведення розрахунків різного рівня складності; 
• побудови й оформлення діаграм та графіків різних типів на основі 

складних табличних даних; 
• аналізу даних і побудови зведених таблиць та звітів; 
• упорядкування табличних даних за різними ознаками; 
• пошуку та фільтрації даних з використанням простих і складних 

критеріїв пошуку. 

4.2 Вікно MS Excel та його елементи 

Для запуску програми MS Excel треба у головному меню, що викликається 
кнопкою Пуск, вибрати пункт Програми і піктограму Microsoft  Excel. 

Робоча книга – основний документ Excel. Робоча книга складається з 
окремих аркушів, кожний з яких може містити дані. 

Клітинка ЕТ – основний елемент ЕТ для зберігання даних. Кожна клітинка 
має власне ім’я (адресу), що утворюється з назв стовпців і номерів рядків, на 
перетину яких знаходиться клітинка (наприклад, А1, f2). 

Основні типи даних: текст, число, формула. Тексти під час введення 
вирівнюються за лівою межею клітинки, а числа – за правою. 

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному 
числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За 
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6) Які типи списків Ви знаєте? 
7) Як Microsoft Word указує на помилки при вводі тексту? 
8) Які параметри абзацу можна змінити? 
9) Для чого призначена лінійка? 
10) Як організоване меню текстового редактора? 
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Контекстне меню \ команда «Направление текста» Зміна напрямку шрифту 
в клітинці таблиці або в 
написові 

Меню «Формат» \ команда «Направление текста» 

Кнопки  панелі інструментів 
«Форматирование» 

За допомогою лінійки (меню «Вид» \ команда 
«Линейка») 

Вирівнювання даних, 
відступи, установка 
міжрядкового інтервалу 

Контекстне меню \ команда «Абзац» 

За допомогою лінійки (Меню «Вид» \ команда 
«Линейка») Форматування сторінки 
Меню «Файл» \ команда «Параметры страницы» 

Установка рамки 
навколо сторінки 

Меню «Формат» \ команда «Границы и заливка» \ 
вкладка «Страница» 

Кнопка  панелі інструментів «Стандартная» Поділення тексту на 
стовпчики Меню «Формат» \ команда «Колонки» 

Вікно вибору стилю  панелі 
інструментів «Форматирование» Застосування і зміна 

стилю 
Меню «Формат» \ команда «Стиль» 

 

ФОРМАТУВАННЯ ДОКУМЕНТА ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙКИ. 

 
Рис. Форматування документа за допомогою лінійки 
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3.9 Використання таблиць, графіки 

Дія Способи виконання 

Кнопки  панелі інструментів «Стандартная» Вставка таблиць 
Команди меню «Таблица» 

Кнопка  панелі інструментів «Форматирование» Обрамлення і 
заповнення Меню «Формат»\команда «Границы и заливка» 

Меню «Вставка»\ команда «Надпись» 
Створення напису 

Кнопка  панелі інструментів «Рисование» 

Виконання нескладних 
малюнків 

За допомогою панелі інструментів «Рисование» 

(кнопка  панелі інструментів «Стандартная») 
Вставка малюнків із 
файла 

Меню «Вставка»\команда «Рисунок»\Из файла 

Вставка малюнків, 
фотографій, звуків, 
відеороликів з колекції 
Clip Gallery 

Меню «Вставка»\команда «Рисунок»\Картинки 

Вставка автофігур Меню «Вставка» \ команда «Рисунок» \ Автофигуры 
Вставка фігурного 
тексту 

Меню «Вставка»\команда «Рисунок»\Объект WordArt 

Меню «Вставка» \ команда «Объект» \ Equation 
Вставка математичної 
формули 

Кнопка  панелі інструментів 

Меню «Вставка» \ команда «Рисунок» \ Диаграмма 
Вставка діаграми Меню «Вставка» \ команда «Объект» \ Диаграмма 

Microsoft Graph 
Меню „Вставка”\команда „Объект”\MS Organization 
Chart Вставка організаційної 

діаграми Меню „Вставка”\ команда «Рисунок» \ 
Организационная диаграмма 

3.10  Попередній перегляд і друк 

Форматування документів особливо важливо в тих випадках, коли документ 
призначений не для перегляду в електронному вигляді, а для друку на папері. 

Процесор MS WORD здатний представити документ на екрані точно в тому ж 
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вигляді, в якому він буде виведений на друк, а також провести сам друк за наявності принтера, 
підключеного до комп'ютера. Щоб переконатися в тому, що текст на папері виглядатиме так, 
як треба, використовують спеціальний режим попереднього перегляду. Для переходу 
в цей режим служить кнопка Предварительный просмотр на панелі інструментів 
Стандартная або команда Файл - Предварительный просмотр. 

В режимі попереднього перегляду документ не можна редагувати. Управляючі 
кнопки на панелі інструментів дозволяють тільки змінювати спосіб відображення. Якщо 
зовнішній вигляд документа з яких-небудь причин не влаштовує автора, слід 
подумати над оформленням документа. Можливо, варто змінити параметри сторінки. Дія 
цього використовують діалогове вікно Параметры страницы, яке відкривають 
командою Файл - Параметры страницы. 

Це діалогове вікно містить чотири вкладки. Вкладка Поля дозволяє задати поля 
листа паперу зі всіх чотирьох сторін і орієнтацію тексту на сторінці. Елементи вкладки 
Размер бумаги управляють розміром листа паперу. На вкладці Источник бумаги 
розташовані елементи управління, що задають спеціальні параметри, якщо документ 
повинен роздруковуватися особливим чином. 

Клацання на кнопці Печать на панелі інструментів - найшвидший, але не 
найкращий спосіб роздрукувати документ. За такою командою документ друкується з 
параметрами, заданими за замовчанням. Якщо ці параметри ще не встановлені і не перевірені, 
то, швидше за все, віддрукований документ доведеться редагувати і друкувати ще раз. 
Тому в абсолютній більшості випадків використовують команду Файл - Печать (або 
клавіатурну комбінацію CTRL+P). В цьому випадку відкривається діалогове вікно Печать, 
яке дозволяє установити параметри друку і властивості принтера на свій розсуд. 

 
Дія  Способи виконання 

Кнопка  панелі інструментів «Стандартная» Попередній перегляд 
документа Меню «Файл»\команда «Предварительный 

просмотр» 

Кнопка  панелі інструментів «Стандартная» Друк документа 
Меню «Файл»\команда «Печать» 

Встановлення параметрів 
друку 

Меню «Сервис»\команда «Параметры»\вкладка 
«Печать» 

Питання для самоконтролю 

1) Які три основні групи операцій використовують при обробці текстових 
документів? 

2) Чим відрізняється поняття редагування та форматування документу? 
3) Чим відрізняються режими вводу тексту Вставка та Заміна? 
4) Як виділити фрагмент тексту? 
5) Які операції можна виконати з виділеним фрагментом? 


