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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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1 ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

1. Пошук навчальних матеріалів та освітніх ресурсів у мережі 
Інтернет 
2. Збереження інформації з Інтернету. 

 

1.1 Пошук навчальних матеріалів та освітніх ресурсів у мережі Інтернет 

1. Запустіть браузер Mozilla Firefox. У рядок адреси введіть адресу сайту 
міністерства освіти і науки, молоді та спорту України http://www.mon.gov.ua і 
натисніть клавішу <Enter>. На головній сторінці сайту є посилання на інші Web-
сторінки, з якими потрібно знайомитися надалі. 

2. Ознайомитись з розділами “Про міністерство”, “Нормативно-правова 
база” та “Діяльність”>“Освіта”. Здійснити переходи по відповідних Web-
сторінках. Переглянути сторінку, яка завантажилась. При установці покажчика 
миші (курсору) на гіперпосилання він зображується у вигляді кисті руки, а в 
рядку стану відображається її адреса. Гіперпосилання може бути подано 
фрагментом тексту, малюнком чи кнопкою. Якщо клацнути по ньому, то 
відбувається завантаження відповідної Web-сторінки. Для повернення на 
головну сторінку сайту клацнути на однойменній кнопці, розташованій у верхній 
його частині, або на кнопці «Назад» на панелі інструментів. 

3. Випробувати дію кнопки «Оновити». Для цього при черговому 
поверненні на головну сторінку сайту клацнути на цій кнопці. Якщо за час 
перегляду з’явились нові повідомлення, то вони будуть завантажені у вікно 
браузера Mozilla Firefox. 

4. Робота з журналом. Для перегляду і використання адрес  Web-
сторінок, що відвідувались раніше потрібно: 

Вибрати пункт меню Журнал. Після цього з’явиться список адрес Web-
сторінок, які відвідувалися. 

Клацнути на одній з адрес у журналі і переглянути Web-сторінку, яка 
завантажилась. 

5. У рядку адреси ввести адресу пошукової системи 
http://www.yandex.ru/ і натиснути клавішу <Enter>. 

Відкрити нову вкладку, в її рядку адреси ввести адресу пошукової 
системи  http://www.google.com.ua і натиснути клавішу <Enter>. 

Відкрити нову вкладку, в її рядку адреси ввести адресу пошукової 
системи www.meta.ua і натиснути клавішу <Enter>. 
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Дочекавшись завантаження кожної із систем, у вікнах, які відкрились, 
знайти поле пошуку, і у нього ввести  ключові слова „конспект уроку з …” 
(замість „…” написати предмет: українська мова, математика, тощо). 

Визначити кількість знайдених посилань кожною пошуковою системою. 
Ознайомитись із вмістом декількох сторінок із результатів пошуку. 

1.2 Збереження інформації з Інтернету 

1. Зберегти відкриту Web-сторінку і її фрагменти на локальному диску.  
Для збереження всієї сторінки потрібно скористатися командою Файл –

Зберегти як… 
Щоб зберегти малюнок потрібно вибрати з контекстного меню цього 

малюнка команду Зберегти зображення як… 
 
Додаткове завдання. Знайдіть інформацію про дату і місце 

народження журналіста Андрія Шевченка. 
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8. Застосуйте до окремих об’єктів на слайдах ефекти анімації з метою 
регулювання черговості їх появи та зникнення під час демонстрації слайдів. 
Налаштуйте фон слайдів. (ІМ, пункти 7, 10) 

9. Створіть засоби навігації, а саме: 
− зміст (на другому слайді), пункти якого є гіперпосиланнями на потрібні 

слайди; (ІМ, пункт 8.) 

− керувальні кнопки (кнопки дії)  (кнопки , , «До змісту» на всіх 
слайдах). (ІМ, пункт 9.) 

10. Збережіть презентацію. (Клацніть на кнопці  (Зберегти). 
11. Продемонструйте створену презентацію та обґрунтуйте доцільність її 

використання. 
12. Надішліть створену презентацію на електронну скриньку викладача. 
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2 СПІЛКУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

1. Реєстрація на поштовому сервері та електронне листування. 
2. Участь в освітянських форумах 
3. Спілкування у програмі Skype. 

 

2.1 Реєстрація на поштовому сервері та електронне листування. 

1. Запустіть браузер Mozilla Firefox. У рядок адреси введіть адресу 
поштового серверу http://ukr.net 

В лівій частині сайту є блок роботи з поштою. Натискаємо на посилання 
“Реєстрація” 

 

 
 

2. Після цього відкривається форма для реєстрації. Спочатку потрібно 
ввести логін, наприклад, osvitaonline. Тоді адреса нашої поштової скриньки буде 
osvitaonline@ukr.net . Логін потрібно набирати латинськими літерами без 
пропусків, можна використовувати числа, підкреслення, дефіси. 
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Після заповнення поля логін потрібно натиснути на кнопку 
“Перевірити”, якщо з’явилась зелена позначка, то можна переходити до 
наступного поля.  

Пароль може містити від 6 до 16 символів. Кирилиця і спеціальні 
символи не допустимі. У другому полі потрібно повторити пароль і перейти до 
наступного поля. Після цього система порівняє введені паролі, якщо вони 
співпадають, з’являться зелені позначки, тоді можна заповнювати наступні поля. 

У наступному полі вводимо своє ім’я. Це може бути прізвище та ім’я, 
або ім’я та по-батькові і т.п. Далі потрібно вказати стать і дату народження. 
Наступний блок, який складається з двох полів, “Альтернативний e-mail”  та 
“Мобільний телефон” , містить інформацію, за допомогою якої можна відновити 
пароль, в разі, якщо ви його забули. Потрібно обов’язково заповнити одне з цих 
полів на вибір. Поле “Альтернативний e-mail” заповнюється в тому разі, якщо у 
Вас вже є поштова скринька, яка була створена раніше. Якщо Ви створюєте 
скриньку вперше, то це поле потрібно залишити порожнім. У наступному полі 
вводимо номер свого мобільного телефону. Код України +38 можна не 
вказувати. Цифри дозволяється розділяти пропусками або дефісом. Тепер, якщо 
Ви забудете пароль від вашої поштової скриньки, то поштовий сервер надішле 
Вам його на раніше створений альтернативний e-mail або у вигляді sms на 
мобільний телефон. 

В останнє поле потрібно ввести символи, які зображені на малюнку 
поруч з ним. Ці символи потрібно набирати латинськими літерами без пропусків. 
Далі натискаємо кнопку “Реєстрація” і поштова скринька створена. Після 
завершення реєстрації натискаємо на кнопку “Продовжити роботу в Freemail”.  
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відкриється оберіть потрібний тип ефекту 

(  або  

або  або ) і 
нарешті вид ефекту. 

5. Здійсніть налаштування ефекту, встановивши потрібні параметри 
його відтворення («Початок», «Швидкість»). 

6. Виділіть наступний об’єкт і повторіть пункти 4, 5. 
7. Дійте таким чином, доки не запровадите всі необхідні ефекти. 

  

5.2 Практичний модуль 

Створити за допомогою Microsoft Office PowerPoint 2003 презентацію, 
призначену для використання в навчально-виховному процесі ЗНЗ, яка містить: 

1) не менше 10 слайдів; 
2) слайди містять текст, таблиці, графіку (малюнки, схеми, 
діаграми, фігурний текст тощо); 
3) усі слайди оформлені в єдиному стилі (мають однаковий фон, 
елементи оформлення тощо); 
4) засоби навігації: 

• гіперпосилання на інші слайди (зміст (на 2-му слайді), 

• кнопки дії  (кнопки , , «До змісту» на всіх слайдах); 
5) гіперпосилання на файли або веб-сторінки; 
6) до деяких об’єктів на слайдах застосовані ефекти анімації з 
метою регулювання черговості їх появи та зникнення під час 
демонстрації слайдів. 

Продемонструйте створену презентацію та обґрунтуйте доцільність її 
використання у навчально-виховному процесі. 
Технологія виконання 
1. Створіть проект майбутньої презентації. (Визначте тему презентації, її 

призначення, інформаційне наповнення слайдів.) 
2. Створіть у папці слухачів вашої категорії файл презентації. (ІМ, пункт 1.) 
3. Відкрийте створену презентацію. 
4. Створіть титульний слайд. (ІМ, пункти 2, 3.) 
5. Створіть та наповніть вмістом (текст, графіка) слайди, що міститимуть 

основну інформацію презентації. (ІМ, пункти 2, 3, 4, 5, 6.) 
6. Створіть слайд з переліком використаних джерел (до 5 основних). 
7. Створіть завершальний слайд. Слайд з фотографією автора й контактною 

інформацією (пошта, телефон). 
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− у діалоговому вікні «Налаштування дії», що з’явиться, перевірте 
щоб у списку «Перейти за гіперпосиланням» було обрано 

«Попередній слайд» та клацніть на кнопці ; 
− керувальна кнопка «Назад» створена; 
− розташуйте створені кнопки в потрібному вам місці (як правило, в 

правому нижньому кутку). 
Створення керувальної кнопки «До змісту» 

Для створення керувальної кнопки «До змісту» виконайте такі дії: 
− оберіть на панелі інструментів «Малювання» інструмент 

  /    / 

; 
− побудуйте автофігуру, виконавши протягування миші; 
− у діалоговому вікні «Налаштування дії», що з’явиться, оберіть 

параметр «Перейти за гіперпосиланням»; 

− клацніть на значку ; 
− у списку, що з’явиться, оберіть пункт «Слайд…»; 
− виберіть слайд, на якому міститься зміст; 

− клацніть на кнопці ; 
− додайте до створеної кнопки текст «До змісту»; 
− керувальна кнопка «До змісту» створена; 
− розташуйте створену кнопку в потрібному вам місці (як правило, в 

правому нижньому куті слайда разом з кнопками  та ). 
 
10. Застосування анімаційних ефектів до об’єктів слайда. 

Анімаційні ефекти застосовують до об’єктів, які містяться на слайді, як 
правило, з метою забезпечення черговості появи їх під час демонстрації слайда 
або для надання презентації динамічності та кращої наочності, що в результаті 
підвищує ефективність презентації. 

Щоб застосувати анімаційний ефект до об’єкта, що міститься на слайді, 
виконайте такі дії: 

1. Виділіть потрібний об’єкт (клацніть на ньому). 

2. Оберіть пункт меню  / 

 . 
3. В області завдань з’явиться панель «Налаштування анімації». 

4. Клацніть на кнопці  і в списку, що 
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3. Ми потрапили на сторінку Freemail. В лівій частині цієї сторінки 

розміщений блок для входу в поштову скриньку. Вводимо логін і пароль, які ми 
вказували при реєстрації, та натискаємо кнопку “Увійти”. 

Якщо ми правильно ввели логін і пароль, то ми потрапляємо в нашу 
поштову скриньку. 

 

 
 

 
 

4. Для написання листа потрібно натиснути на посилання “Написати 
листа”. Поле “Від кого” автоматично заповнюється адресою вашої поштової 
скриньки. В полі “Кому”  потрібно написати латинськими літерами адресу 
поштової скриньки сусіда зліва. Поле “Тема”  заповнювати не обов’язково, але 
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бажано. В цьому полі можна вказати тему або назву нашого листа. 
5. В електронній пошті є можливість відправляти файли: текстові 

документи, архіви, зображення … Для цього потрібно натиснути посилання 
“ додати файл” 

 

 
 
Відкриється вікно вибору файлу з комп’ютера. Вибираємо потрібний 

файл і натискаємо кнопку “Открыть”. 
Потрібний файл прикріпиться до листа. Далі можна набирати текст 

повідомлення. Його можна форматувати: змінити розмір, накреслення, колір, 
створювати списки, додавати смайли, гіпертекстові посилання. 
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− увести текст (пункти змісту); 
− виділити перший пункт змісту; 

− клацнути на кнопці  панелі інструментів «Стандартна» або 
обрати пункт меню Вставка / Гіперпосилання…; 
− за допомогою діалогового вікна «Додавання гіперпосилання» (рис. 9), 
що з’явиться,  обрати тип гіперпосилання «місцем у документі» (клацнути 

на значку ); 
− обрати із списку, що з’явиться, потрібний слайд;. 

− клацнути на кнопці  ; 
− до інших пунктів змісту гіперпосилання додаються аналогічно. 

 
9. Використання керувальних кнопок для створення засобів 

навігації. 
За допомогою гіперпосилань можна реалізувати розгалужену структуру 

презентації. Для переміщення по слайдах, під час демонстрації презентації, 
використовуються спеціальні гіперпосилання – керувальні кнопки (кнопки дій). 

Створення керувальних кнопок «Назад» та «Вперед» 
Щоб створити керувальні кнопки «Вперед» (для переходу на наступний 

слайд) та «Назад» (для переходу на попередній слайд) виконайте такі дії: 
− оберіть на панелі інструментів «Малювання» інструмент 

  /    / 

; 
− побудуйте автофігуру, виконавши протягування миші; 
− у діалоговому вікні «Налаштування дії», що з’явиться, перевірте, 

щоб у списку «Перейти за гіперпосиланням» було обрано 

«Наступний слайд» та клацніть на кнопці ; 
− клерувальна кнопка «Вперед» створена; 
− оберіть на панелі інструментів «Малювання» інструмент 

  /    / 

; 
− побудуйте автофігуру, виконавши протягування миші; 
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− якщо результати попереднього перегляду вас задовольнили, то для 
запровадження вибраного зразка фону клацніть на кнопці 

 (щоб  запровадити обрані налаштування 
фону для всіх слайдів, потрібно клацнути на кнопці 

). 
Використання шаблонів оформлення 

Шаблон оформлення – 
це файл, що містить 
інформацію про стиль 
презентації (параметри 
фону, кольорові схеми, 
параметри маркерів та 
шрифтів, що використані, 
тощо). 

Для вибору та 
запровадження шаблону оформлення, виконайте такі дії: 

− оберіть пункт меню  / ; 
− в області завдань «Оформлення слайда» оберіть пункт 

; 
− виберіть потрібний шаблон та наведіть на нього курсор миші; 
− клацніть на стрілочці й у списку, що відкриється (рис. 8), оберіть 
потрібний варіант. 

Зауваження 

За допомогою пункту  в області завдань 
«Оформлення слайда» можна  вибрати (змінити) кольорову схему 
оформлення одного, кількох чи всіх слайдів. 
 

8. Використання гіперпосилань для створення змісту. 
Гіперпосилання 

зручно 
використовувати для 
створення змісту 
презентації. Для цього 
потрібно виділити 
(створити) окремий 
слайд (як правило, 
другий), а потім 
зробити таке: 

Рис. 8 

Рис. 9 
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Після того, як набрали текст листа потрібно натиснути кнопку 
“Відправити”. Відправлені листи зберігаються у папці “Відправлені”. 

 

 
 
6. Далі потрібно зайти у папку “Вхідні”. Для того, щоб прочитати нового 

листа, потрібно один раз лівою кнопкою миші натиснути на темі листа. 
7. По завершенню роботи з поштовою скринькою потрібно натиснути на 

посилання “Вихід”. 

2.2  Участь в освітянських форумах 

За допомогою будь-якої пошукової системи (google, yandex…) знайти 
форум вчителів Вашого предмету. Ознайомитись із структурою форуму, 
переглянути декілька повідомлень, зареєструватись на форумі (якщо це 
потрібно) та написати власне повідомлення. 

2.3 Спілкування у програмі Skype 

1. Запустити програму Skype. Натиснути на посилання “У тебя нет 
логина?”, після чого відкриється форма реєстрації нового користувача.  
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У цій формі потрібно вказати повне ім’я, вибрати логін, двічі вказати 

пароль та електронну адресу. 
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інструментів «Малювання»  або 

викликати діалогове вікно «Формат автофігури», обравши  / 

, та змінити, за його допомогою, відповідні параметри 
автофігури. 

Групування об’єктів 
Щоб мати можливість працювати з групою об’єктів, як з єдиним цілим, 

об’єднайте створені об’єкти, виконавши операцію групування. 
1. Виділіть побудовані об’єкти. Для цього: 

− клацніть на кнопці ; 
− застосувавши операцію протягування, виділіть всі фігури, що 

утворюють схему. 
2. Щоб згрупувати виділені об’єкти, виконайте такі дії: 

− клацніть на кнопці  ( ); 
- у меню, що з’явиться, 
оберіть пункт 

. 
 

7. Налаштування 
фону слайда. 
Використання 

діалогового вікна «Фон» 
Для зміни фону слайда 
потрібно виконати такі дії: 
- відкрити потрібний слайд 
або виділити групу 
слайдів; 
- обрати пункт меню 

 /  
- за допомогою діалогового 
вікна «Фон» (рис. 7), що 

з’явиться, виконати налаштування (обрати колір, спосіб заливки тощо) 
фону; 
- для попереднього перегляду натисніть кнопку 

; 

Рис. 7 
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− оберіть пункт меню ; 
− уведіть з клавіатури потрібний текст; 
− щоб розташувати введений текст по центру автофігури, клацніть на 

кнопці ; 
− відформатуйте, за потреби, введений текст. 

Зауваження 
Для повторного редагування тексту, викличте контекстне меню 

автофігури та оберіть пункт .  
Використання правої кнопки миші 

для копіювання побудованих автофігур 
Щоб створити точну копію побудованої автофігури, потрібно: 
− навести курсор миші на шукану автофігуру таким чином, щоб з’явився 

значок ; 
− виконайте операцію «праве перетягування», утримуючи натиснутою 

клавішу < Shift > (утримування натиснутою клавіші < Shift > дозволяє 
переміщати фігуру лише по горизонталі чи по вертикалі); 

− у меню, що з’явиться, оберіть пункт ; 
− на слайді з’явиться копія потрібної фігури. 

Побудова ліній та стрілок 
Щоб побудувати лінію, виконайте послідовність дій: 

− клацніть на кнопці ; 
− для побудови лінії виконайте протягування миші (утримування 

натиснутою клавіші < Shift > дозволяє побудувати лінію під кутом з 
кроком 15°); 

− за допомогою панелі інструментів Малювання (рис. 6) виконайте 
форматування побудованої лінії. 

Для побудови стрілок виконайте такі дії: 

− клацніть на кнопці ; 
− побудуйте стрілку, виконавши протягування миші; 
− за допомогою панелі інструментів Малювання виконайте форматування 

побудованої стрілки. 
Формат автофігур 

Щоб змінити зовнішній вигляд автофігури (кольори заливки, товщину та 
кольори ліній, розміри), положення, надати об’ємного вигляду тощо,  потрібно 
виділити шукану автофігуру, а потім скористатися одним із засобів панелі 
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Після заповнення полів натискаємо на кнопку “Я согласен. Создать 

учётную запись”. Далі можна вказати додаткові дані про себе: країна, місто, 
дата народження, номер мобільного телефону. 

 

 
 
Після заповнення відповідних полів потрібно натиснути кнопку “ok”.  
Після цього з’явиться вікно привітання. Воно буде відображатись при 

кожному запуску Skype. Для того, щоб його відключити, потрібно зняти 
позначку біля пункту “Показывать это окно каждый раз при запуске Skype”. 
В цьому вікні можна дізнатися як дзвонити, перевірити звук та шукати друзів. 
Щоб закрити це вікно потрібно вибрати пункт “Закрыть это окно и начать 
использовать Skype”. 
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2. Натискаємо на кнопку “Добавить” і вибираємо пункт “Новый 
контакт” 

 

 
 
Вводимо в поле пошуку логін, повне ім’я або адресу електронної пошти 

Освітні комп’ ютерні презентації 

 51 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 

 

4. Перейдіть до вікна PowerPoint. 
5. Клацніть на потрібній рамці макету або просто оберіть потрібний слайд (він 

може бути порожнім). 

6. Клацніть на кнопці  (Вставити). 
7. Малюнок буде вставлений до слайду. 
8. Виконайте з ним потрібні дії та збережіть внесені зміни (клацніть на кнопці 

). 
Використання інших способів для вставки малюнків 

Малюнки на слайд можна додати за допомогою пунктів меню Вставка / 

Рисунок /  або Вставка / Рисунок / 

. 

Також для вставки малюнків можна скористатися кнопками  та  
панелі інструментів «Малювання».   
 
6. Використання автофігур. 

Побудова автофігур 
Для побудови автофігури (еліпса, прямокутника, скругленого прямокутника, 
паралелограма тощо) виконайте такі дії: 
− оберіть інструмент для побудови потрібної автофігури, клацнувши на 

відповідній кнопці, наприклад, для побудови еліпса потрібно обрати 

інструмент Овал, клацнувши на кнопці ); 
− побудуйте автофігуру, виконавши протягування миші; 

− відформатуйте побудовану фігуру, скориставшись панеллю інструментів 

«Малювання» (рис. 6). 
Зауваження 
Для побудови автофігур, відмінних від еліпса, прямокутника, стрілки та 

лінії потрібно обрати   / 

  / Інструмент для побудови відповідної 
автофігури. 

Додавання тексту до автофігури 
Щоб до автофігури додати текст, виконайте такі дії: 
− клацніть правою кнопкою на побудованій фігурі; 

Рис. 6 
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6. Виконати, у разі потреби, налаштування зображення за допомогою 
відповідної панелі інструментів (рис. 4). 

ІІ варіант 
7. Клацнути на значку 

. 
8. За допомогою 

діалогового вікна 
«Виберіть рисунок», 
знайти  та обрати 
потрібний малюнок. 

9. Клацніть на кнопці 

. 
10. На слайд до рамки 

буде вставлений 
обраний малюнок. 

11. Ви можете 
перемістити 

вставлений малюнок, 
обрізати, змінити 
розміри тощо. 

 
Використання буфера 
обміну для вставки 

малюнків 
Щоб вставити на 

слайд малюнок, що 
міститься в інших файлах 
(документах Word, веб-
сторінках, на слайді  
другої презентації тощо), 
можна використати 

буфер обміну. Це можна зробити таким чином: 
1. Знайдіть і відкрийте потрібний документ (файл, веб-сторінку тощо). 
2. Виділіть потрібний малюнок. Якщо ви знайшли малюнок в Інтернеті на веб-

сторінці, то спочатку збільшіть його, клацнувши на ньому.  
3. Виконайте одну з послідовностей дій: 

− якщо цей малюнок міститься в документі Microsoft Office, то клацніть на 

кнопці ; 
− якщо на веб-сторінці, то викличте контекстне меню малюнка й оберіть 

пункт Копіювати зображення. 

Рис. 5 
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сусіда праворуч. Натискаємо кнопку “Поиск”. 
 

 
 
Вибираємо в таблиці результатів потрібний запис і натискаємо кнопку 

“Добавить контакт”. 
 

 
 
В наступному вікні ми маємо змогу написати повідомлення, яке 

надходить до нашого співрозмовника разом з інформацією про те, що ми його 
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додали до свого списку контактів. Прочитавши це повідомлення він може додати 
нас до свого списку. 

 

 
 
Після натискання кнопки “Отправить” відкривається вікно, з 

інформацією про статус співрозмовника. Ми можемо ще додати контакти, 
натиснувши на кнопку “Добавить ещё контактов”, можемо імпортувати 
контакти з поштової скриньки, або ж закрити це вікно, скориставшись кнопкою 
“Закрыть”.  
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3.  У 
діалоговом
у вікні 
(рис. 3), що 
з’явиться, 

беріть 
потрібний 

стиль 
надпису  

WordArt. 
4. Клацніть на 

кнопці 

. 
5. Уведіть 
потрібний 

текст у 
діалоговом

у вікні «Зміна тексту WordArt. 

6. Клацніть на кнопці . 
7. Змініть, за потреби, розміри фігурного тексту, що з’явиться та 

перемістіть його в потрібне місце. 
8. Користуючись засобами панелі інструментів WordArt, змініть 

зовнішній вигляд фігурного тексту на свій розсуд. 
 
5. Додавання на слайд малюнків. 

Використання рамок макетів слайда для додавання малюнків 
Для додавання малюнків за допомогою рамок макета слайда, потрібно: 
1. Обрати (змінити)  потрібний макет слайда. 

І варіант 
2. Клацнути 

на значку 

. 
3. За 

допомого
ю діалогового вікна «Додавання рисунка» обрати потрібний графічний файл. 

4. Клацнути на кнопці . 
5. На слайд до рамки буде вставлений обраний малюнок. 

Рис. 3 

Рис. 4 
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5. Виділіть наступний фрагмент і знов клацніть на кнопці . 
6. Повторюйте ці дії доки не скопіюєте до буфера обміну весь потрібний 

текст. 
7. Перейдіть до вікна PowerPoint. 
8. Клацніть на потрібній текстовій рамці (у випадку відсутності текстової 

рамки на слайді, оберіть потрібний макет слайда з відповідною рамкою  
або створіть нову). 

9. Клацніть на першому фрагменті, який потрібно вставити. 
10. Фрагмент тексту буде вставлений до текстової рамки. Біля вставленого 

тексту з’явиться значок (параметри вставки). Під час наведення 

курсора мишки він перетвориться на такий . Клацніть на 
стрілочці й у списку, що з’явиться, (рис 1) задайте потрібні параметри 
вставки. 

11.  Повторюйте пункти 8, 9, 10, доки не вставите на слайд (чи слайди) 
весь скопійований до буфера обміну текст. 

Використання WordArt для вставки 
 фігурного тексту 

Для створення об’єкту WordArt виконайте такі дії: 
1. Додайте панель інструментів WordArt (рис. 2), якщо вона відсутня.  

(Щоб 
встановити 
(прибрати) 

потрібну панель, 
потрібно обрати 
пункт меню Вид \ 

Панелі інструментів \ Назва потрібної панелі або викликати контекстне меню 
будь-якої панелі чи рядка меню й клацнути лівою кнопкою миші на назві 
потрібної панелі.) 

2. Клацніть на кнопці   панелі інструментів WordArt. 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Ми додали контакти до списку. Біля кожного контакту відображається 

його статус.  
 

 
 
Перший контакт у списку (Echo / Sound Test Service ) – це тестовий 

центр Skype. Він створений для перевірки налаштувань.  
3. Після того, як ми додали потрібний контакт до списку контактів, ми 
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можемо зв’язатися з ним. Для цього вибираємо потрібний контакт зі списку і 
натискаємо одну з кнопок “Позвонить”, “Видеозвонок” або просто написати 
текст у вікні чату.  

 

 
 
У нашого співрозмовника з’явиться відповідне повідомлення. 
В програмі Skype можна змінювати свій мережевий статус. Для цього 

вибираємо в меню “Skype” пункт “Сетевой статус”. 
 

Освітні комп’ ютерні презентації 

 47 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 

 

2. В «Області завдань» (у випадку її відсутності обрати пункт меню Вид / 
Область завдань або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl> + <F1>) 
обрати панель «Розмітка слайда». 

3. Обрати потрібний макет (клацнути на ньому лівою кнопкою миші).  
 
 
4. Додавання на слайд тексту. 

Використання текстових рамок 
 для додавання тексту на слайд 

Для додавання тексту за допомогою текстових рамок макета слайда 
потрібно: 

1. Обрати (змінити)  потрібний макет слайда. 
2. Клацнути на текстовій рамці. 
3. Увести текст (набрати на клавіатурі або вставити з буфера обміну). 
4. Виконати, у разі потреби, форматування введеного тексту. 

5. Зберегти унесені зміни (Клацнути на кнопці  (Зберегти).  
Порада 

Під час роботи над презентацією час від часу клацайте на кнопці . 
 

 
Додавання тексту на пустий слайд 

Щоб додати текст на порожній слайд, потрібно виконати такі дії: 

1. Клацнути кнопку  (обрати пункт меню Вставка / Напис) . 
2. Створити рамку надпису, виконавши протягування миші. 
3. Увести текст (набрати на клавіатурі або вставити з буфера обміну). 

 
Використання буфера обміну для вставки тексту 

Щоб вставити на слайд текст, який міститься в інших файлах (документі 
Word, веб-сторінці, на слайді  другої презентації тощо), можна використати 
буфер обміну. Це можна зробити таким чином: 

1. Для відображення «Буфера обміну» в «Області завдань» Microsoft 

Office PowerPoint 2003 оберіть пункт меню   /  

; 
2. Знайдіть і відкрийте потрібний документ (файл, веб-сторінку тощо). 
3. Виділіть невеликий фрагмент тексту. 

4. Клацніть на кнопці . 
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5 ОСВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

1. Інформаційний модуль 
2. Практичний модуль 

 

5.1 Інформаційний модуль 

 
1. Створення файлу презентації. 

Щоб створити файл презентації в потрібній папці, виконайте таку 
послідовність дій: 

1. Відкрийте цільову папку. 
2. Клацніть правою кнопкою миші на вільному місці робочого поля 

папки. 
3. У контекстному меню, що з’явилося, оберіть Створити \ Презентація 

Microsoft PowerPoint (перемістіть покажчик миші на пункт меню 
Створити, переміщаючи курсор миші вздовж цього пункту, перейдіть 
на його підменю, зупиніть курсор на пункті 

 і клацніть лівою кнопкою 
миші). 

4. Уведіть ім’я презентації (уведіть з клавіатури назву вашої презентації). 
5. Натисніть клавішу < Enter >. 

 
2. Створення нового слайда. 

Для того, щоб додати до презентації новий слайд у Microsoft PowerPoint 
2003 передбачено декілька варіантів. 
І варіант 

Клацніть на кнопці  (створити слайд) панелі 
інструментів Форматування. 
ІІ варіант 

Оберіть пункт меню Вставка / Створити слайд. 
ІІІ варіант 

Натисніть комбінацію клавіш <Ctrl> + <M>. 
 

3. Зміна макета (розмітки) слайда. 
Щоб змінити макет (розмітку) слайда, потрібно: 

1. Виділити потрібний слайд. 
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3 РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ В ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРІ MICROSOFT 
WORD 

1. Редагування тексту 
2. Форматування символів 
3. Форматування абзаців 
4. Форматування сторінки  
5. Графічні об’єкти в документах 
6. Таблиці в документах 
7. Комплексна практична робота 
8. Макетування документа 
9. Створення комп’ютерних тестових завдань 

 

3.1 Редагування тексту 

1. Завантажте текстовий редактор Microsoft Word (Пуск / Програми / Microsoft 
Word або іншим відомим способом).  

2. 3 будь якого зовнішнього носія завантажте документ Пiсня.dос. Для цього 
виконайте послiдовнiсть дiй:  
• виберiть команду Файл/ Відкрити або на панелі інструментів Стандартна 

інструмент  - Відкрити;  
• виберiть (відповідний диск) (диск 3,5 (А:)), натиснiть Відкрити;  
• виберiть файл Пiсня.dос, натиснiть Відкрити. 
 
Документ з помилками має такий вигляд:  
 
Пусттьбегуууут ниуклюже пешаходы па луужам  
А вада по асфальтуууурикой.  
И не ясно прахожим в этт дееень непагоожий  
Почиму явиселый токой.  

У прохожих на виду, 
Только раз в году.  
Я играю на гармошке,  
К сожаленью, день рожденья  
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Пр-лет-т вдруг волшебн-к в голубом вертолете  
- безплатно покажет к-но.  
С днем рожденья поздрав-т -, наверно, остав-т  
Мне в подарок пятьсот эск-мо.  

3. Перший куплет завантаженого документу мiстить орфографiчнi помилки 
(слова з помилками пiдкреслено червоною лiнiєю).  
        У приспiвi переставленi рядки,  а в другому куплетi замiсть лiтер „и” 
написаний символ „-”. 
4. Для виправлення помилок першого куплету використовуйте як клавiатуру, так 
i контекстне меню, яке з’являється при натисканнi правої кнопки мишi, коли 
курсор встановлено на словi з помилкою.  
5. Для того щоб переставити рядок приспiву, за зразком, спочатку його 
видiляють.  
Для видiлення фрагмент тексту можна використовувати кiлька способiв:  
• подвiйний клiк мишею на словi - видiлить це слово;  
• клiк лiворуч вiд рядка (курсор набуває форми стрiлки) видiлiть цей рядок;  
• тримаючи натисненою лiву кнопку мишi, перетягти її вiд початку до кiнця 
фрагмента;  
• встановити курсор на початок фрагмента i, тримаючи натисненою клавiшу 
Shift, клацнути лiвою кнопкою мишi у кiнці фрагмента, використовуючи клавiшу 
Shift iз клавiшами керування курсором. 
Потiм видiлений рядок помiщають у буфер обмiну (команда Вирізати в меню 

Правка або на панелі інструментів Стандартна натиснути на інструменті  
- Вирізати).  
А потiм вставляють iз буферу в потрiбне мiсце приспiву (команда Вставити в 
меню Правка або на панелі інструментів Стандартна натиснути на інструменті 

 - Вставити).  
6. Для редагування другого куплету виконайте автоматичну замiну символу”-” 
на символ „и”. Для цього використовуйте команду Замінити в меню Правка.  
7. Видiлiть та скопiюйте приспiв у буфер обмiну (команда Копіювати в меню 

Правка на панелі інструментів Стандартна натиснути на інструменті  - 
Копіювати).  
8. Вставте приспiв пiсля другого куплету з буферу (команда Вставити в меню 

Правка на панелі інструментів Стандартна натиснути на інструменті  - 
Вставити).  
9. Збережiть вiдредагований документ у власнiй робочiй папцi пiд iменем 
Завдання1.dос. 
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правильність відповіді (вікно Диапазон А1:А5), і слово вірно у вікно Критерий. 

 
Рис. Вікно функції СЧЕТЕСЛИ. 

8. Далі створимо кнопку для очищення результатів підрахунку правильних 
відповідей: 
1) Команда Вид/Панели инструментов/Формы меню для відображення панелі 
елементів форми; 
2) Клацнути мишею спочатку на елементі Кнопка панелі елементів, потім на 
листу; 
3) В діалоговому вікні Назначить макрос объекту ввести ім’я макроса 
Очистити, Ок; 
4) Далі записуємо макрос: команда Сервис/Макрос/Начать запись меню; 
У вікні Запись макроса ввести ім’я макроса Очистити, Ок; 
5) Виділити клітинки з варіантами відповідей, натиснути на праву кнопку миші і 
в контекстному меню вибрати команду Очистить содержимое; Відмінити 
виділення; 
6) У вікні макроса натиснути кнопку Остановить запись; Змінити назву кнопки; 

 
Рис. Кнопка очищення результатів. 
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5. Праворуч запитання в клітинці записуємо список декількох варіантів 
відповідей, серед яких одна правильна: 
1) виділяємо клітинку; 
2) вибрати команду Данные/Проверка меню; 
3) в діалоговому вікні Проверка вводимых значений вибираємо: Вкладка – 
Параметры, Тип данных – Список, у вікні Источник записуємо варіанти 
відповідей через символ крапка з комою (числові або літерні); 

6. Аналогічним чином записуємо 
декілька запитань з варіантами відповідей. 
7. Далі підрахувати кількість 
правильних відповідей: 
1) переходимо на чистий лист Лист2; 
2) в клітинку А1 вставити логічну формулу 
Якщо; 

 
Рис. Вікно функції Якщо. 

3) в вікні Аргументы функции записуємо функцію: Якщо вміст даної клітинки 
(записується координата клітинки) дорівнює правильній відповіді, то записуємо 
вірно, інакше невірно (див. Мал.). Правильна літерна відповідь записується в 

лапках. Якщо відповідь є правильною, то в 
чарунці А1 відображається вірно, інакше – 
невірно.  
4) для наступних запитань вибрати 
клітинку А2 і далі; 
5) далі виділити декілька клітинок, 
об’єднати їх, записати, наприклад, 
Кількість правильних відповідей. Праворуч 
в клітинку вставити функцію СЧЁТЕСЛИ 
для підрахунку кількості слів вірно. 
Функція СЧЁТЕСЛИ з повного 

алфавітного переліку. 
В діалоговому вікні 
Аргументы функции 
відображаємо координати 
клітинок, що коментують 

Рис. Поле зі списком 

Рис. Клітинки з відповідями. 
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 Для цього виконайте послiдовнiсть дiй:  

� виберiть команду Зберегти як в меню Файл;  

� відкрийте власну папку в діалоговому вікні Збереження 
документу відомими вам способами , в полі Ім’я файлу 
написати Завдання1.dос. та натиснути кнопку Зберігти. 
 

 
Створений документ має такий вигляд:  
 
Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам,  
А вода по асфальту рекой.  
И неясно прохожим в этот день непогожий  
Почему я веселый такой.  

Я играю на гармошке  
У прохожих на виду,  
К сожаленью, день рожденья  
Только раз в году.  

Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете  
И бесплатно покажет кино.  
С днем рожденья поздравит и наверно оставит  
Мне в подарок пятьсот эскимо. 

Я играю на гармошке  
У прохожих на виду,  
К сожаленью, день рожденья 
Только раз в году. 

3.2 Форматування символів 

1. Завантажте текстовий редактор Microsoft Word (Пуск / Програми / 
Microsoft Word або іншим відомим способом).  

2. Введiть з клавiатури текст за зразком розміром шрифту №14, Times New 
Roman.  
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3. Вiдформатуйте символи окремих фрагментiв тексту.  

4. Для форматування символiв фрагменту тексту (вибiр шрифту, його 
розмiру та накреслення) спочатку його виділяють (дивись практичну 
роботу №1 п.5), а потiм вибирають один iз можливих варiантiв:  
• команду Шрифт в меню Формат;  
• вiдповiднi кнопки та вiкна, панелi інструментів форматуватуння;  
• контекстне меню.  

5. Збережiть створений документ у власнiй робочiй папцi пiд iменем 
Завдання2.dос. 
Створений документ має такий вигляд: 
Практична робота №2.  
Прiзвище, iм’я  
Розмiр №8 розмiр №10 розмiр №12 розмiр №16 розмір №22  
Times New Roman, Arial, Verdana, Georgia, Monotype Corsiva 

Установка жирного накреслення  
Установка курсива  
Установка пiдкреслювання символiв  
Установка жирного накреслення та пiдкреслювання символiв  
Установка курсива i пiдкреслювання символiв   
Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв   
Текст iз звичайним iнтервалом  
Текст iз розрiдженим iнтервалом   
Текст iз щiльним інтервалом  
Перекреслений текст 
Текст iз нижнiми iндексами х1,х2,  
Текст iз верхнiми iндексами х2,х3  

3.3 Форматування абзаців 

1. Відкрийте створений документ Завдання2.dос з власної папки. 

2. Скопіюйте 6 рядкiв тексту в буфер обмiну за зразком.  

Установка жирного накреслення  
Установка курсива  
Установка пiдкреслювання символiв  
Установка жирного накреслення та пiдкреслювання 
символiв  
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4.2 Створення тестових завдань 

1. Відкрити MS Excel. 
2. Перейменувати Лист1 на Запитання: 
клацнути правою клавішею на ярличку назви листа, у контекстному меню 
вибрати команду Перейменувати. 
3. Для запису тексту запитання виділяємо декілька клітинок і об’єднуємо їх 
командою Об’єднати. 

 

Змінюємо колір, розмір шрифта. 
4. Записати текст запитання. 

Рис. Панелі інструментів програми Excel. 



Створення документів за допомогою Microsoft Excel 

 42 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій в освіті 

 

4 СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОГО 
ПРОЦЕСОРА MICROSOFT EXCEL 

1. Створення дидактичних матеріалів 
2. Створення тестових завдань 

 

4.1 Створення дидактичних матеріалів 

1. Відкрити MS Excel. 
2. Введіть текст в клітинки за зразком (крім клітинок Е4:Е8, В10:Е10). 
3. В клітинках Е4:Е8 підсумувати вміст клітинок, розташованих в одному рядку: 
Стандартна – Автосума. Здійснити копіювання формули. 
4. В клітинках В10:Е10 визначити середнє значення аргументів відповідних 
стовпчиків: функція Середнє. Здійснити копіювання формули. 
5. Додавання діаграми. У меню Вставка виберіть Діаграма. Виконати кроки 
діалогового вікна Майстер діаграм. 
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Установка курсива i пiдкреслювання символiв   
Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв   
 

3. Створіть новий документ в текстовому редакторі Microsoft Word  
(Файл/Створити/Новий документ або на панелі інструментів 

Стандартна інструмент  - Створити файл) 

4. Вставте фрагмент iз буферу 6 разiв та відформатуйте його за зразком.  

5. Вiдформатуйте символи окремих рядкiв тексту.  
Для форматування абзацiв фрагмента тексту (вирiвнювання фрагментiв 
тексту по лiвому або правому краю, по центру або по ширинi; 
створення нумерованих та маркованих спискiв) його спочатку 
видiляють, а гютiм вибирають один iз можливих варiантiв:  
• команду Абзац у меню Формат;  
• вiдповiднi кнопки панелi форматування;  
•   контекстне меню.  

6. Для створення нумерованого або маркованого списку спочатку 
видiляють фрагмент тексту, а потiм вибирають один iз можливих 
варіантiв:  
• команду Список в меню Формат;  
• вiдповіднi кнопки панелi форматування;  
• контекстне меню.  

7. Для змiни маркера виконують команду Список в меню Формат, 
вибирають вкладку Маркований, натискають кнопку Змінити, а потiм 
кнопку Маркер.  

8. Для отримання подвiйного iнтервалу мiж рядками видiленого фрагменту 
тексту виконують команду Абзац у меню Формат та вибирають 
подвiйний мiжрядковий iнтервал або на панелі інструментів 

Форматування за допомогою інструмента .  

9.  Збережiть створений документ у власнiй робочiй папцi пiд iменем 
Завдання3.dос.  
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10. Закрити документ Завдання2.dос не зберігаючи його. 

Створений документ має такай вигляд:  

Вирівнювання по лівому краю: 

Установка жирного накреслення  
Установка курсива  
Установка пiдкреслювання символiв  
Установка жирного накреслення та  
пiдкреслювання символiв  
Установка курсива i пiдкреслювання символiв   
Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв  

Вирівнювання по центру: 

Установка жирного накреслення  
Установка курсива  

Установка пiдкреслювання символiв  
Установка жирного накреслення та пiдкреслювання символiв  

Установка курсива i пiдкреслювання символiв   
Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв 

Вирівнювання по правому краю: 

Установка жирного накреслення  
Установка курсива  

Установка пiдкреслювання символiв  
Установка жирного накреслення та пiдкреслювання 

символiв  
Установка курсива i пiдкреслювання символiв   

Установка жирного курсива i пiдкреслювання 
символiв   

Нумерований список: 

1. Установка жирного накреслення  
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кнопці Добавить або натисніть клавішу Enter. 
Примітка: Порядок розташування елементів списку можна змінювати, 

клацаючи на кнопках Порядок, які розташовані в діалоговому вікні праворуч. 
7. Закінчивши введення елементів списку, клацніть на кнопці ОК. 
Примітка: Перший елемент списку буде варіантом вибору за 

замовчуванням, і саме його користувач побачить у формі. 

 
Рис. Діалогове вікно «Параметры поля со списком». 

 
3.7.3. Захист форми 

Перед тим як надати користувачам можливість переглядати і заповнювати 
форму, слід встановити для неї захист. У такому разі вводити інформацію можна 
буде лише в передбачені для цього поля.(?) Якщо захист не встановлено, 
використання прапорців, введення тексту до текстових полів або використання 
списку, що розкривається, стає неможливим. 

Для захисту форми клацніть на кнопці Защита формы панелі інструментів 
Формы. 

Якщо захист форми встановлено і в її поля введено текст, а після цього захист 
форми знято, то після повторного встановлення захисту форми автоматично 
відновлюється початковий стан усіх її полів. Відновити початковий стан полів форми 
можна також, клацнувши на кнопці Очистить поле формы на панелі інструментів 
Формы. 
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- Поля прапорців  
Форма - це структурований документ із порожніми полями різного типу, 

які призначені для введення користувачем потрібної інформації. У формі можна 
створити текстові поля для заповнювання, прапорці, які можна встановлювати, а 
також списки, призначені для вибору елементів. Форми зручні для проведення 
швидких опитувань, тестів, контрольних опитувань, а також для створення засобів 
самооцінювання і анкет. 

Щоб розпочати роботу над формою, треба виконати такі дії: 
1. Запустіть на виконання редактор Microsoft Word. 
2. У меню Вид виберіть команду Панели инструментов/Формы. На екрані 
відобразиться панель інструментів, яка використовується для створення форм. 
 

 
Рис. Панель інструментів «Формы» 

 
 Створення полів форми 
Щоб створити будь який з полів, виберіть команду вставка- поле формы, та 
потрыбний тип поля: 1) 2) 3) 

Для того щоб вставити в документ поле форми, виконайте такі дії: 
1. Розташуйте курсор у тому місці документа, де потрібно вставити поле 

форми. 
2. Якщо вам треба вставити текстове поле, до якого користувач зможе 

вводити текст, клацніть на кнопці Текстовое поле панелі інструментів 
Формы. 

3. Для вставки прапорця клацніть на кнопці Флажок панелі інструментів 
Формы. 

4. Для вставляння списку, що розкривається, клацніть на кнопці Поле со 
списком панелі інструментів Формы.  

Примітка: За допомогою такого списку можна обмежити вибір користувача 
лише потрібними варіантами. 

5. Для того щоб ввести елементи у список, який розкривається, клацніть на 
кнопці Параметры поля формы. 

6. Введіть елементи списку, що розкривається, до поля Елемент списка. 
Після введення кожного пункту списку клацніть(натисніть кнопку) на 
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2. Установка курсива  

3. Установка пiдкреслювання символiв  

4. Установка жирного накреслення та пiдкреслювання символiв  

5. Установка курсива i пiдкреслювання символiв   

6. Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв   

Маркований список: 

o Установка жирного накреслення  

� Установка курсива  

 Установка пiдкреслювання символiв  

� Установка жирного накреслення та пiдкреслювання 
символiв  

� Установка курсива i пiдкреслювання символiв   

• Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв 

Подвійний міжінтервальний інтервал: 

Установка жирного накреслення  
Установка курсива  
Установка пiдкреслювання символiв  
Установка жирного накреслення та пiдкреслювання символiв  
Установка курсива i пiдкреслювання символiв   
Установка жирного курсива i пiдкреслювання символiв 
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3.4 Форматування сторінки 

1. Для форматування сторiнки (вибiр розмiрiв полiв, розмiр паперу, 
орiєнтацiя сторiнки) виконайте команду Параметри сторінки в 
меню Файл. 

2. Задайте параметри сторiнки:  
• розмiр аркуша А5;  
• орiєнтацiя книжна;  
• верхнє та нижнє поля — 1 см;  
• лiве та праве поля - 1,5 см.  

3. Уведiть текст за зразком (шрифт № 12, Arial Black), 
використовуючи правила введення спецiальних знаків: 

• тире отримують натисканням Ctrl +сiрий мінус;  
• нерозривний пробiл при написаннi прiзвищ iз iнiцiалами отримують 
натисканням Ctrl+Shift +прогалина;  
• нерозривний дефiс між кількістю слів (20-30) отримують натисканням 
Ctrl+Shift +дефiс;  
• маркер абзацу (при активному режимі недрукованих знаків) 
вставляється при натисканнi клавiшi Еntеr. 

4. Для вставки лапок виконайте команду Символ у меню Вставка, 
виберiть спочатку вiдкриваючу лапку, натиснiть Вставити, а потiм 
виберiть закриваючу лапку та натиснiть Вставити. 

5. Вiдформатуйте символи окремих фрагментiв тексту за зразком. 

6. Видiлiть набраний текст та виконайте команду Абзац в меню 
Формат та встановiть параметри форматування: 

• вирiвнювання тексту по ширинi;  
• вiдступ першого рядка абзацу – 1,25. 
 

(Для встановлення вiдступу першого рядка абзацу зручно 
використовувати маркер вiдступу першого рядка абзацу горизонтальноi 
лінійки. 
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Назва учбового закладу 
 
 
 
 
 

Проблема 
«Назва проблеми» 

 
Довільний малюнок 

 
Виконавець  
Прізвище, ім’я, 
 по батькові 

 
 

місто 
рік 

 

 

 

3.9 Створення комп’ютерних тестових завдань 

Форма – це особливий тип документа, в якому користувачу дозволено 
вводити інформацію лише у визначеній області документа, які називаються 
полями. 

У Word існують 3 основні типи полів, які можуть бути вставлені у 
форму: 

- Текстові поля; 
- Поля списків; 
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10.Вставити пусті рядочки та внизу посередині (на панелі інструментів 

Форматування інструмент  - по центру) шрифтом Arial, 
напівжирним, 24-м розміром надрукувати місто та рік за зразком . 

11.Вставити рамку: 

� В пункті меню Формат команда Межі й заливка; 

� В діалоговому вікні Межі й заливка на закладці Сторінка 
вибираємо тип - Рамка (в першій колонці). 

� В другій колонці вибираємо або малюнок, або вказуємо тип 
лінії, її колір і ширину та натискаємо OK. 

12. . Збережiть створений документ у власнiй робочiй папцi під iменем 
Завдання8.dос.  
 
Створений документ має такий вигляд: 
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Щоб встановити лінійку - команда Лінійка в меню Вид) 

7.  Першу літеру слова в першому абзаці, оформити (зробити) у 
вигляді (У) у виглядi буквиці, для чого видiлiть її i виконайте 
команду Буквиця в меню Формат та виберiть потрiбний варiант. 

8. Другий та третій абзаци документу зафарбуйте та вiзьмiть??? у 
рамку. Для цього виконайте команду Межі й заливка в меню 
Формат. 

9. Видiлiть останній абзац тексту та розбийте його на двi колонки: 
виконайте команду Колонка в меню Формат; виберiть двi колонки.  
(Для отримання колонок зручно використовувати вiдповiдну кнопку 

стандартної панелi iнструментiв –  .) 

10. Збережiть створений документ у власнiй робочiй папцi пiд iменем 
Завдання4.dос. 

Відступ 
першого 
рядка 
абзацу 
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Створений документ має такий вигляд:  

 наш час знання англійської мови – вже не примха 

чи хобі, а часто – необхідність. Тому закладати 

підґрунтя майбутнього володіння мовою слід якомога 

раніше, використовуючи колосальну здібність 

дошкільнят до вивчення мов. 

В якому віці починати вивчати іноземну мову? Спеціалісти 

кажуть, що насправді відповідь проста: „Краще раніше, ніж 
ніколи”.  До п’яти років діти володіють лінгвістичною 

геніальністю. Вони здатні запам’ятовувати 20-30 нових слів 

в день. Здібності до мов зазвичай є або їх немає. 

Статистичні дані свідчать, що дівчата розвиваються 

лінгвістично швидше, ніж хлопчики. Вони раніше починають 

говорити та й словниковий запас у них більший.  

Для малюка вивчити мову не проблема. Це швидше 

проблема батьків, як зробити так, щоб дитина цього 

захотіла. Іншими словами створити мотивацію. Ідеальний 

варіант для будь якого віку – занурення у мовне середовище. 

При цьому слід зазначити, що вивчення іноземної мови 

починається не з уміння висловлювати свої думки, а на 

емоційному рівні. Важливим моментом є розвиток у дітей  

комунікативних здібностей, а цього можна досягти при 

постійному спілкуванні, граючись у найпростіші ігри, 

навчаючи їх пісням та римівкам, організовуючи просту 

театральну діяльність. 

Викладач англійської мови 
дитячого клубу „Лоло”  
Сахновська Анжела 

Володимирівна 

У 
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Для цього виконайте послідовність дій: 

� В меню Вставка вибрати команду Малюнок/З файлу; 

� В діалоговому вікні Додавання малюнка вибрати папку 
Робочий стіл й натиснути Відкрити, вибрати папку 
CNTCD1 й натиснути Відкрити, вибрати потрібний 
малюнок з папок CLIPART1-CLIPART7 або потрібну 
фотокартку з папок PHOTO1-PHOTO2 та натиснути 
Вставити.  

8. Розташувати малюнок в потрібному місці. 

9. Встановити текстовий курсор в рядочку, де вказується вчитель, якого 
предмету виконував роботу та прізвище, ім’я та по батькові. 
Надрукувати дані шрифтом Times New Roman, 20-м розміром. Виділити 
їх за допомогою миші та вирівняти по правому краю.Щоб дані 
знаходилися по правому краю, треба виконати дії: 

� курсор миші встановити на бігунок лівої границі абзацу на 
горизонтальної лінійці вгорі; 

� натиснути ліву кнопку миші, не відпускаючи її, пересунути бігунок 
на 8см на лінійці, відпустити кнопку; 

� таким самим чином перетягнути бігунок відступу 1-го рядка на ту 
саму відмітку.  

 

 

 

 

Бігунок відступу 
1-го рядка 

Бігунок лівої 
границі 
абзацу 
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3.8 Макетування документа 

1. Завантажте текстовий редактор Microsoft Word (Пуск / Програми / 
Microsoft Word або іншим відомим способом). 

2.  Встановіть параметри сторінки: розмір паперу А4, орієнтація - 
книжкова, поля: ліве-3 см, праве-1,5 см, верхнє-2 см, нижнє-2 см.  

Для цього виконайте послiдовнiсть дiй: 

� виберiть в рядочку меню Файл/ Параметри сторінки; 

� встановiть в діалоговому вікні Параметри сторінки на 
закладинці Поля в розділі Поля: ліве-3 см, праве-1,5 см, верхнє-2 
см, нижнє-2 см; 

� встановiть на закладці Поля в розділі Орієнтація: книжкова;  

� встановіть на закладці Розмір паперу діалогового вікна 
Параметри сторінки в розділі Розмір паперу – А4. 

3. Посередині рядочка шрифтом Lucida Console, напівжирним курсивом, 
розміром символів 24 набираємо назву учбового закладу. 

4. Вставити декілька пустих рядочків та посередині рядочка шрифтом 
Arial, напівжирним, розміром 32, з тінню (рядочок меню 
Формат/Шрифт в діалоговому вікні Шрифт на закладці  Шрифт ) 
друкуємо проблему. 

5. Вставити декілька пустих рядочків та за допомогою колекції Word Art 

(на панелі інструментів Малювання інструмент  - додати об’єкт 
Word Art) на власний смак вибираємо зразок стилю надпису (в 
діалоговому вікні Колекція Word Art клацаємо на вибраному зразку та 
натискаємо OK) та друкуємо назву проблеми (в діалоговому вікні Зміна 
тексту Word Art замість Тексту надпису друкуємо назву своєї проблеми 
та натискаємо OK).  

6. Розташувати об’єкт Word Art в потрібному місці. 

7. Вставити малюнок.  
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3.5 Графічні об’єкти в документах 

1. Установiть шрифт № 12, Times New Roman, вирiвнювання по ширинi та 
наберiть частину тексту за зразком.  
2. Для завантаження додатка Word Art  виконайте команду Вставка / 
Малюнок / Об’єкт Word Art або на панелі інструментів Малювання 

натиснути інструмент .  
3. У вiкнi Колекція Word Art  виберiть стиль надпису, а потiм введiть текст 
за зразком.  
5. Змiнiть розмiр об’єкту, якщо це потрiбно.  
б. Виберiть взаємне розташування об’єкта та тексту в документi (називають 
форматуванням об’єкту). Для цього спочатку видiлiть об’єкт, а потiм 
виконайте команду Формат / Об’єкт Word Art .  
7. Наберiть наступну частину тексту за зразком.  
8. Вставте в документ малюнок iз бiблiотеки Microsoft Clip Gallery :  

• виконайте команду Вставка / Малюнок / Картинки або на панелі 

інструментів Малювання інструмент   - Додати картинку;  
• виберiть потрiбний малюнок. 

9. Виберiть взаємне розташування малюнка та тексту в документi. Для цього 
спочатку видiлiть об’єкт, а потiм виконайте команду Формат / Малюнок.  
10. Виконайте команду Вставка / Малюнок/ Автофігури або на панелі 

інструментів Малювання інструмент  та вставте виноску за 
зразком.  

11. Використовуючи панель iнструментiв Малювання інструмент  - 
Надпис, створiть напис за зразком.  
12. Завантажте графiчний редактор Раint 
(Пуск/Програми/Стандартні/Paint).  
13. Створiть малюнок — коло iз зафарбованими сегментами.  
14. Видiлiть створений малюнок та скопiюйте його в буфер обмiну (команда 
Правка / Копіювати або за допомогою контекстного меню).  
15. Повернiться до текстового редактора та вставте змiст буфера в потрiбне 
мiсце документа.  
16. Збережiть створений документ у власнiй робочiй папцi пiд iменем 
Завдання5.dос. 
17. Закрити графiчний редактор Раint не зберігаючи створений малюнок. 
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Створений документ має такий вигляд:  
Текстовий редактор Microsoft Word дає змогу створювати рiзноманiтнi за 
складнiстю текстовi документи та оздоблювати їх малюнками й фiгурним 
текстом. Для створення фiгурного тексту використовують додаток Word 
Art . 

                                   

 

 

Microsoft Clip Gallery  — бiблiотека великої кiлькостi малюнкiв для 
оформлення документiв. 

                                           

 Для створення малюнка, дiаграми або графіка можна також 
використовувати будь-який графiчний редактор. наприклад Раint .  

Ось приклад одного 
з малюнків! 
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МИ ЛЮБИМО АНГЛІЙСЬКУ МОВУ І ДОСЯГЛИ УСПІХІВ! 
 

 
 

НАШІ РЕЗУЛЬТАТИ У І ВІДКРИТОМУ ТУРНІРІ  
ЮНИХ ЗНАВЦІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: 

 
Кількість балів 

 
№ 
п/п 

Прізвище 
та ім’я 

учасника 

Клас 

І тур 
(теоретичний) 

ІІ тур 
(практичний) 

Загальний 
результат 

Місце Диплом  

1 Кот 
Ірина 

8-А 23 45 68 1 І 

2 Фай 
Майя 

9-Б 25 42 67 2 ІІ 

3 Пак Олег 10-
А 

34 56 90 1 І 

4 Нор 
Діана 

11-Б 45 55 100 2 ІІ 
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Створений документ має такий вигляд: 

 

 

 
 

Миколаєнко Леонід Олександрович, 
найкращий перекладач міста Чернігова. 
Звертайтесь у будь-який час за адресою: 

вул. Річна, буд. 65. 
Телефон: (0462) 622-101 
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3.6 Таблиці в документах 

1. Установіть шрифт №16, напівжирний, Times New Roman, вирiвнювання 
по ширинi та наберiть частину тексту за зразком. 

2. Для зручності можна на екран вивести панель інструментів Таблиці й 
межі (меню Вигляд/Панель інструментів/Таблиці й межі) 

3. Для створення таблицi виконайте команду Таблиця/Додати/Таблиця або 

панель інструментів Таблиці й межі інструмент  - Вставити 
таблицю. 

4. У вікні Вставка таблиці задайте iї розмiри - 7 стовпців та 9 рядкiв.  

5. Для об’єднання перших чотирьох комiрок першого стовпця видiлiть їх 
та виконайте команду Таблиця/ Об’єднати комірки або  на панелі 

інструментів Таблиці й межі інструмент  - об’єднати комірки чи за 
допомогою контекстного меню. 

6. Аналогiчно об’єднайте iншi комірки за зразком. 

7. Заповнiть створену таблицю. За необхiдностi збiльшуйте або зменшуйте 
ширину стовпців та змінюйте напрямок тексту (встановити напрямок 
спочатку або треба текст виділити, а потім змінювати напрямок його 
розташування) в рядочку меню Формат/Напрямок тексту або на панелі 

Це діаграма 
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інструментів Таблиці й межі інструмент  - Напрямок тексту чи за 
допомогою контекстного меню. 

8. У другу комірку останнього стовпця введіть для текстових завдань із 
конструйованими відповідями. Виділіть решту комірок останнього 
стовпця та розділіть їх на чотири стовпчики (в рядочку меню 

Таблиця/Розбити комірки… або на панелі інструментів інструмент  
- Розбити комірки). 

9. У діалоговому вікні Розбиття комірок задайте розмiри - 4 стовпця та 
7 рядкiв.  

10. Заповнiть стовпці згiдно з зразку.  

11. Виділіть таблицю (команда Таблиця / Виділити / Таблиця) та 
виконайте команду Таблиця / Властивості таблиці.  

12. У вiкнi Властивості таблиці виберiть потрiбну вкладку та задайте 
товщину лiнiй 1,5 пт. Окремі комiрки залийте кольором.  

13. Для вставки в документ поточної дати та часу використовувайте 
меню Вставка / Дата і час.  
14. Збережiть створений документ у власнiй робочiй папцi під iменем 
Завдання6.dос.  

Створений документ має такий вигляд: 

 

Оцінювання тестових завдань з читання. 
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20.11.2011 17:46:13 

3.7 Комплексна практична робота 

Створiть документ за зразком.  
2. Збережiть створений документ у власній робочiй папцi під iменем 
Завдання7.dос.  

 

Оцінювання навчальних досягнень 

для тестових завдань 
із вибірковими 
відповідями 

для тестових завдань із 
конструйованими 

відповідями 
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№ 
з/п 

3.6.1 ПРІЗВИЩЕ, 
ІМ’Я УЧНЯ 

1-3 4-6 7-9 10-
11 

1-3 4-6 7-9 10-
11 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         


