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ПЕРЕДМОВА 

 

В методичному посібнику містяться вказівки до 

вивчення лабораторних робіт з курсу «Основи інформатики та 

обчислювальної техніки».  

При описі кожної лабораторної роботи вказується 

тема, мета, питання для самопідготовки, завдання 

лабораторної роботи, зміст звіту, зразок виконання роботи, 

література.  

Характер викладу матеріалу визначається тим, що 

студенти ще не мають достатнього лексичного запасу і 

володіють обмеженим набором конструкцій наукового стилю 

мовлення.  

В міру викладу тем курсу інформаційний матеріал 

поступово ускладнюється і наближається до стандартних 

стилям мови.  

Представлений в методичних вказівках україно-

англійсько-турецький словник спрощують і полегшують 

роботу над новою лексикою. 
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Лабораторна робота № 1. 

СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОПЕРАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ. РОБОТА В СЕРЕДОВИЩІ WINDOWS 

 

Мета: В результаті виконання лабораторної роботи 

студент повинен мати уявлення про основні функції 

операційної системи WINDOWS, її складі, можливості по 

управлінню файлами інформації, графічному інтерфейсі, а 

також набути навичок роботи зі стандартними програмами в 

середовищі WINDOWS. 

 

Зміст теоретичного мінімуму. 

1. Основні функції операційних систем сімейства 

WINDOWS. 

2. Робочий стіл. Інструменти робочого столу. 

3. Структура вікон. Управління вікнами. 

4. Організація файлової системи. Файли і папки. 

Робота з файлами. 

5. Ярлики і робота з ними. 

6. Стандартні програми WINDOWS: 

a) Текстовий редактор Блокнот. Вид екрану. Створення 

та редагування документа. 

b) Текстовий редактор WordPad. Вид екрану. 

Створення та редагування документа. 
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c) Графічний редактор Paint. Вид екрану. Панелі 

редактора. Створення та редагування графічного файлу. 

d) Інші стандартні програми. 

 

Короткі теоретичні відомості. WINDOWS 

1. Операційна система являє собою комплекс програм, 

що виконують такі функції: 

- завантаження комп'ютера (проведення перевірки 

працездатності пристроїв комп'ютера, надаючи системні 

програми для роботи з файлами, директоріями і дисками); 

- управління пам'яттю і операціями введення-

виведення; 

- управління файловою системою; 

- забезпечення правильності виконання завдань 

(програм); 

- забезпечення захисту і збереження інформації; 

- керування роботою прикладних програм; 

- забезпечення взаємодії користувача з комп'ютером 

(інтерфейс); 

WINDOWS поєднує функції операційної системи і 

операційної оболонки. 

Як операційна оболонка WINDOWS забезпечує 

користувача такими засобами, як: 

- графічний інтерфейс; 
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- набір стандартних вбудованих програм; 

- можливість відображати на екрані кілька документів і 

працювати з декількома програмами в різних вікнах 

одночасно. 

 

2. Робочий стіл. 

Екран WINDOWS називається Робочим столом, на 

якому знаходяться різні значки - ярлики, вікна і Панель 

завдань. Робочий стіл - це коренева папка файлової системи, 

яка завжди відображається на екрані монітора. 

Обов'язковими елементами робочого столу є: 

Мій комп'ютер - програма для роботи з файловою 

системою комп'ютера, з дисками, папками та файлами. Вона 

дозволяє переміщати, копіювати, перейменовувати і видаляти 

елементи файлової системи. 

Кошик - програма, у вікні якої зберігаються видалені 

файли, папки та інші елементи. До тих пір поки Ви свідомо не 

«очистіть» кошик, Ви можете відновити будь-які віддалені 

елементи. 

Мережеве оточення - програма для роботи в локальній 

мережі. 

Панель завдань - прямокутна смуга, зазвичай в нижній 

частині Робочого столу. На Панелі завдань знаходяться 

кнопка Пуск і кнопки всіх відкритих програм і документів. 
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3. Поняття вікна. Управління вікнами. 

При подвійному натисканні лівої кнопки миші кожен 

значок розкривається в вікно. Вікно - це обмежений рамкою 

прямокутник екрана. Всі вікна мають стандартну структуру: 

Перший рядок - Назва вікна. Якщо рядок заголовка 

висвітлений, то вікно активно. Натиснувши ліву кнопку миші 

на рядку заголовка і не відпускаючи її, можна перемістити 

вікно в будь-яку область робочого столу. 

В кінці рядка заголовка три прямокутника, що 

дозволяють управляти вікном: 

- кнопка згорнути (риска на ній показує, що якщо ви 

клацніть на кнопці, вікно стиснеться до лінії); 

- кнопка розгорнути / згорнути в вікно (клацання на ній 

збільшує вікно до розміру екрана і назад повертає вікна 

колишній розмір); 

- кнопка закрити (клацання на кнопці закриває вікно). 

Другий рядок - Командне меню, яке включають групи 

команд Файл (команди роботи з дисками і папками), Правка 

(команди роботи з файлами), Вид (команди виду екрана),? 

(Довідка про WINDOWS). Обрані команди позначаються 

прапорцем-галочкою. Щоб змінити набір досить клацнути на 

команди мишкою. 
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Якщо міститься у вікні інформація перевищує розміри 

вікна, то справа і знизу вікна з'являються смуги прокрутки зі 

стрілками-покажчиками руху. 

Якщо на екрані розкрито кілька вікон, що 

перекривають один одного, то клацання миші на будь-якій 

частині перекритого вікна виведе його вперед. 

Управління вікнами - переміщення, зміна розміру, 

використання смуг прокрутки, згортання, закриття 

здійснюється за допомогою покажчика миші. 

Розкриття згорнутого вікна або перехід з вікна у вікно 

здійснюється за допомогою панелі завдань, що з'являється 

внизу екрану лінійки з назвами відкритих вікон. 

Управління розташуванням вікон на екрані 

здійснюється за допомогою контекстного меню. Для цього 

треба натиснути правою кнопкою миші на вільному місці 

екрану. З'явиться контекстне меню, яке включає команди 

розташування вікон: каскадом (одне за іншим з перекриттям), 

зверху вниз (одне під іншим), зліва направо (одне за іншим в 

лінійку). 

 

4. Організація файлової системи. Файли і папки. 

Операційна система працює з файлами інформації. 

Файли можуть бути зібрані в папки (аналог: каталоги, 

директорії - назви в більш ранніх операційних системах). В 
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папці можна зберегти довільне число файлів. Файл можна 

переміщати з папки в папку. 

У WINDOWS можна переглянути вміст існуючих 

папок, створити нові папки, перейменувати або видалити 

існуючі папки. Можна створювати одну папку всередині 

іншої. 

Перегляд файлової системи. 

Щоб переглянути файлову систему комп'ютера можна 

використовувати програму Мій комп'ютер або програму 

Провідник. 

У першому випадку необхідно: 

1) Двічі клацнути на значку «Мій комп'ютер». Все 

дисководи вашого комп'ютера представлені в цьому вікні 

значками дисководів і іменами. 

2) Вибрати назву дисковода і двічі клацнути на цьому 

значку. 

3) Вибрати необхідну папку та двічі клацнути на цьому 

значку. Вміст папки розкриється в новому вікні. 

Кожен тип файлу має в вікні особливе позначення. 

Програмні файли позначаються прямокутниками з 

потовщеною верхньої межею, а текстові файли - прямокутник 

із загнутим лівим куточком. 

У другому випадку необхідно: 

1) в стартовому меню вибрати пункт «Програми»; 
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2) пункт «Стандартні»; 

3) пункт «Провідник». Відкриється вікно програми 

«Провідник», що складається з двох половин. Для того щоб 

переглянути вміст диска або папки, необхідно клацнути на 

значку в лівій половині, а в правій половині вікна відкриється 

його вміст. 

Файли зберігаються на зовнішніх пристроях пам'яті, як 

правило, це жорсткий диск. Однак для зберігання резервних 

копій і перенесення інформації необхідні гнучкі магнітні 

диски. Для роботи з гнучким магнітним диском він повинен 

бути відформатований. 

Робота з папками. 

Для створення папки необхідно: 

1) Двічі клацніть на значку «Мій комп'ютер», а потім 

на назві диска і при необхідності папки, куди необхідно буде 

помістити нову папку. 

2) В меню «Файл» вибрати рядок «Створити». У вікні 

буде створена нова папка без назви. Ви повинні ввести назву 

папки в полі введення під значком папки. (За допомогою 

групи команд Файл можна перейменувати і видалити папки і 

файли.) 

3) Після введення назви натисніть клавішу «Enter» 
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Робота з файлами. 

WINDOWS дозволяє створювати файли, копіювати їх в 

папки і на дискети, перейменовувати їх, шукати необхідні 

файли, видаляти і відновлювати файли. 

Файл - це пойменована область на диску або іншому 

машинному носії. 

Створення файлу здійснюється за допомогою 

прикладної програми - текстового або графічного редактора і 

т.д. 

Копіювати файли можна одним з таких способів: 

1. За допомогою команд «Правка» у вікні «Мій 

комп'ютер»: 

1.1. Відкрийте папку з необхідним файлом; 

1.2. В меню «Правка» клацніть на рядку «Копіювати». 

Файл буде поміщений в Буфер обміну; 

1.3. Відкрийте папку, куди необхідно скопіювати файл. 

У меню «Правка» виберіть команду «Вставити». 

2. За допомогою «контекстного меню» і «комбінацій 

гарячих клавіш»: 

2.1. Клацніть на необхідному файлі, потім за 

допомогою комбінації клавіш «Ctrl + C» або клацніть правою 

кнопкою миші на значку потрібного файлу і в контекстному 

меню вибравши команду «Копіювати»; 



13 

 

2.2. Для вставки необхідно відкрити потрібну папку, а 

потім скористатися комбінацією клавіш «Ctrl + V» або 

клацнути на потрібному вікні та в контекстному меню 

вибрати команду «Вставити». 

3. За допомогою «миші» (окремий випадок методу 

drag-and-drop - перетягнути і залишити): 

3.1. Відкрийте два вікна. Перше, в якому знаходиться 

необхідний файл, друге - вікно, куди треба скопіювати даний 

файл; 

3.2. Натисніть клавішу «Ctrl» і ліву кнопку миші на 

значку файлу. Не відпускаючи цих клавіш, перетягніть значок 

файлу в інше вікно. При цьому до покажчика миші додасться 

знак «+», що показує, що файл копіюється. 

При копіюванні з жорсткого диска на дискету 

необхідно відкрити вікно дискети, клацнувши на її значку. 

Контекстне меню - це меню з'являється при виділенні 

об'єкта і натисканні правої кнопки миші. 

Для перенесення файлу в меню «Правка» 

використовуйте команду «Вирізати», а в способі з 

використанням миші замість клавіші «Ctrl» клавішу «Shift». 

Видалення файлу здійснюється або за допомогою 

команди Меню → Правка → Вирізати, або за допомогою 

«Кошика»: 

1) Відкрийте необхідну папку. 
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2) Натисніть ліву кнопку миші на значку файлу і, не 

відпускаючи її, перемістіть значок в «Кошик». 

Пошук файлу здійснюється програмою «Пошук» ( 

«Знайти»): 

1) У стартовому меню вкажіть на пункт «Пошук». 

Відкриється меню програми. 

2) Виберіть рядок «Файли і папки». Відкриється 

діалогове вікно «Знайти». Пошук файлу можна здійснювати 

по: імені, дату та додаткових параметрів таким як - тип файлу, 

текст або розмір. 

3) В рядку ім'я наберіть ім'я файлу і натисніть клавішу 

«Знайти». Внизу діалогового вікна з'явиться перелік всіх 

файлів, в назві яких є набране поєднання. 

 

5. Ярлики і робота з ними 

Ярлик - значок, який представляє програму, папку або 

файл і є їх покажчиком. Ярлик дозволяє легко відкрити той 

елемент, адреса якого в ньому прописаний (тобто на який він 

«наклеєний»). Ярлик можна помістити на Робочий стіл, в 

стартове меню або в меню Програми. 

Створення ярлика 

1 спосіб: 

1) встановіть курсор на файлі / папці, для якого хочете 

створити ярлик; 
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2) натисніть праву кнопку миші і в контекстному меню 

пункт «Створити ярлик»; 

3) поряд з Вашим файлом / папкою з'явитися ярлик; 

4) перенесіть його на робочий стіл. 

2 спосіб: 

1) встановіть курсор на файлі / папці, для якого хочете 

створити ярлик; 

2) натиснувши і не відпускаючи праву кнопку миші, 

перенесіть файл / папку на робочий стіл. З'явиться контекстне 

меню; 

3) в контекстному меню клацніть на пункті «Створити 

ярлик». Ярлик папки з'явиться на робочому столі. 

Зауваження: Якщо ви перенесете папку або документ, 

утримуючи ліву кнопку миші, на «Робочому столі» з'явиться 

ще одна копія документа або папки, а не ярлик цього об'єкта. 

Перейменування ярликів. 

1) Клацніть правою кнопкою миші на ярлику 

програми. З'явиться контекстне меню. 

2) В цьому меню клацніть на пункті «Перейменувати». 

Виділена напис змінить колір, і в ній з'явиться миготливий 

курсор вставки. 

3) Наберіть нову назву і натисніть клавішу «Enter». 
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Робота з ярликами. 

Для того щоб «метод ярлики» на «Робочому столі» в 

необхідному порядку необхідно: 

1) відкрити контекстне меню; 

2) вибрати в ньому рядок «Упорядкувати значки» «По 

імені» (ярлики розташуються в алфавітному порядку) або «За 

датою» (ярлики будуть впорядковані за часом їх створення). 

Для того щоб запустити програму за допомогою 

ярлика, досить зробити на ньому подвійне клацання лівою 

кнопкою мишки. 

 

Видалення ярликів. 

Видалення ярлика можна здійснити кількома 

способами: 

- перенести ярлик на значок «Кошик»; 

- правою кнопкою миші клацнути на ярлику, в 

контекстному меню - на пункті «Видалити». У діалоговому 

вікні «Підтвердіть видалення» клацнути на кнопці «Так»; 

- клацніть на ярлику, а потім натисніть клавішу «Del». 

У діалоговому вікні «Підтвердіть видалення» клацнути на 

кнопці «Так». 
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6. Стандартні програми WINDOWS. 

У комплект поставки WINDOWS входить цілий набір 

так званих «стандартних» комп'ютерних програм. Це текстові 

редактори - WordPad і блокнот, графічний редактор - Paint, 

програми - Калькулятор, Номеронабирач, CD-програвач, 

Перегляд буфера обміну, Провідник, Програми зв'язку та ін. 

Запуск стандартних програм здійснюється, як правило, 

за допомогою стартового меню - натисканням на кнопці Пуск, 

потім вибору рядка Програми і в наступному меню - рядки За 

умовчанням. У меню, стандартних програм вибирається 

потрібний рядок (назва програми) і натисканням лівої кнопки 

миші проводиться її запуск. 

Текстовий редактор Блокнот (Notepad). 

Редактор Блокнот - дозволяє створювати і переглядати 

короткі неформатіруемие текстові документи, об'ємом до 64 

Кб. 

При запуску текстового редактора Блокнот 

відкривається стандартне вікно, що має наступну структуру: 

- перший рядок включає назву документа і назва 

програми; 

- другий рядок - командне меню, що складається з 

наступної групи команд - «Файл», «Правка», «Формат», 

«Вид», «Довідка»; 

- нижче «Робоче вікно» для набору тексту. 
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Група команд Файл дозволяє проводити роботу: 

1) з текстовими файлами - «Створити» новий 

текстовий файл (вибір цієї команди приводить до відкриття 

нового Робочого вікна); «Відкрити» існуючий текстовий 

документ (у вікні необхідно буде вибрати назву папки, 

набрати ім'я файлу і вибрати тип файлу); «Зберегти» 

набраний документ, вказавши назву файлу і папки для 

зберігання, змінити вже існуючу назву, вибравши команду 

«Зберегти як»; 

2) надрукувати готовий документ, підготувавши макет 

сторінок. Команди - «Друк», «Параметри сторінки». 

Група команд «Правка» дозволяє відредагувати 

створений документ - «Вирізати» або «Видалити» частина 

тексту, «Копіювати» або «Вставити» частина тексту, 

«Знайти» і «Замінити» необхідне слово в тексті, дозволяє 

вставляти в текст документа поточні дату і час. 

Група команд «Формат» дозволяє: вибирати шрифт, 

використовуючи командне меню (команда «Шрифт») і 

вставляти де необхідно перенесення тексту по словах. 

Група команд «Вид» дозволяє мати тільки один розділ 

рядки стану. 

Створення та редагування документа за допомогою 

редактора «Блокнот». При завантаженні текстового редактора 
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відкривається чисте робоче вікно, що дозволяє відразу ж 

створювати новий текстовий документ. 

Відредагований текст необхідно зберегти за 

допомогою команд Меню → Файл → Зберегти або Зберегти 

як. 

Для того щоб надрукувати готовий текст необхідно: 

1) встановити розміри полів - в меню «Файл» вибрати 

рядок «Макет» ( «Параметри») сторінки, в полях введення 

вказати розмір лівого, правого, верхнього і нижнього поля, 

натиснути «ОК»; 

2) переглянути документ перед друком - в меню 

«Файл» вибрати пункт «Попередній перегляд»; 

3) надрукувати документ - в меню «Файл» вибрати 

пункт «Друк», встановити параметри друку, вказавши, 

скільки сторінок друкувати ( «все», «з ... по ...», «виділений 

текст»), кількість копій при друку, а в групі властивості - 

розмір паперу, розміщення тексту на аркуші і тип подачі 

паперу. 

Як задавати в даному редакторі Параметри сторінки, 

Властивості файлу і Нумерацію сторінок дивись розділ 

«Текстовий редактор Word». 

Графічний редактор Paint. 

Графічний редактор Paint призначений для малювання 

нескладних ескізів, схем, графіків. Він дозволяє створювати, 
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виправляти, змінювати масштаб зображення і змінювати його 

розташування на аркуші. 

Для запуску програми необхідно відкрити стартове 

меню, вибрати в ньому рядок «Програми», в наступному 

меню - «Стандартні», потім рядок «Графічний редактор 

Paint». 

Вікно редактора складається з: 

- перший рядок вікна включає назву документа і назва 

редактора; 

- другий рядок - командне меню; 

- в центрі вікна знаходиться робоче поле, де можна 

створювати документи ;. 

- на лівому полі - панель інструментів; 

- в нижньому полі - палітра кольорів. 

Командне меню включає наступні групи команд: 

«Файл» - команди робота з графічними файлами - 

«Створити», «Відкрити», «Зберегти» і «Зберегти як» (з новим 

ім'ям) і команди друку - «Попередній перегляд», «Параметри 

сторінки», «Друк». 

Виправлення - команди редагування малюнка, а також 

команду скасування попередньої дії і можливість вставки з 

іншого файлу тексту, малюнка. 

Вид - команди настройки виду екрану і підключення 

панелей, а також масштаб зображення на екрані. 
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Малюнок - команди зміни розмірів малюнка ( 

«Атрибути»), повороти ( «Відбити / Повернути») і нахилу ( 

«Розтягнути / Нахилити») малюнка, а також зміна кольорів на 

протилежні ( «Звернути кольору») і очищення екрана ( 

«Очистити» ). 

Палітра - команди зміни палітри (для створення 

потрібного кольору). 

? (Довідка) - довідкова інформація про програми. 

Панель інструментів складається з наступних клавіш: 

«Виділення довільної області», «Виділення прямокутної 

області», «Ластик», «Заливка», «Вибір кольорів», «Масштаб», 

«Олівець», «Кисть», «Розпилювач», «Напис», «Лінія», 

«Крива», «Прямокутник», «Багатокутник», «Еліпс», 

«Прямокутник з округленими кутами». 

Для того щоб вставити текст в малюнок необхідно: 

1) клацнути на кнопці «Напис» на «Панелі 

інструментів»; 

2) з'явився значок ( «+») необхідно встановити на кут 

початку написи і розтягнути по її (написи) розміром. Область 

набору називається текстовим блоком; 

3) у верхній частині вікна з'явиться текстове меню, в 

якому знаходиться вікно з назвою шрифту, вікно з розміром 

шрифту і кнопки для друку жирним шрифтом, курсивом і 
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підкресленим шрифтом. При необхідності Ви можете зробити 

вибір необхідних параметрів написи 

До стандартних програм відносяться також такі 

програми: 

Калькулятор - програма, що працює в режимах 

простого калькулятора і інженерного для наукових 

розрахунків; 

Таблиця символів - пропонує набір спеціальних 

символів, які можна вставляти в документи; 

Перегляд буфера обміну - показує вміст буфера 

обміну - ті елементи, які ви вирізали або скопіювали, 

працюючи з програмами; 

Телекомунікаційні засоби (Модем, Пряме з'єднання, 

програма зв'язку, Номеронабирач) - дозволяють з'єднувати 

між собою комп'ютери або по телефонних лініях, або за 

допомогою спеціального кабелю; 

Засоби для роботи з факсом (Створення 

факсимільного повідомлення, Редактор титульних сторінок, 

Запит факсимільного повідомлення); 

Засоби для роботи з мультимедіа (Лазерний 

програвач, Універсальний програвач, фонограф, Регулятор 

рівня) - дозволяють відтворити аудіо і відео анімаційні файли, 

створювати, редагувати вставляти і програвати звукові ефекти 

в документи. 



23 

 

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ. 

1. Відкрийте текстовий редактор Блокнот. Виберіть 

українську розкладку і наберіть текст: 

Як правило, документи, з якими доводиться 

працювати, занадто великі для того, щоб поміститися у вікні 

документа або додатка, тому багато програм використовують 

спеціальні інструменти - смуги прокрутки, які 

розташовуються уздовж правого і нижнього краю вікна. 

Смуга прокрутки має бігунок і дві кінцеві кнопки. 

Прокручування документа виконують трьома способами: 1) 

клацанням на одній з кінцевих кнопок; 2) перетягуванням 

бігунка; 3) клацанням на смузі прокрутки вище або нижче 

бігунка. 

2. Встановіть текстовий курсор перед першим 

символом тексту. Натисніть ENTER, щоб вставити порожній 

рядок перед текстом. Введіть заголовок для вашого тексту: 

Моя перша вправа 

3. Виконайте форматування тексту, використовуючи 

меню Правка / Шрифт. У діалоговому вікні Вибір шрифту 

виберіть в розділі Шрифт гарнітуру Arial, введіть в розділі 

Розмір число 13 - розмір букв в пунктах, або кегль. 

Клацанням по кнопці ОК або натисканням клавіші ENTER 

підтвердіть свій вибір.  
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4. Вставте порожній рядок перед заголовком. 

Використовуючи команду Правка / Дата / час, вставте 

поточні значення дати і часу.  

5. Збережіть текст в особистій папці. Для цього 

відкрийте діалогове вікно Збереження по команді Файл / 

Зберегти як. У діалоговому вікні Збереження виберіть 

особисту папку:  

• клацанням по рядку вибору Папка відкрийте список, 

в якому щиглик диск D :; 

• подвійними клацанням відкрийте папку Study, потім - 

папку Група ..., потім - особисту папку.  

Р е з у л ь т а т: в рядку Папка відобразилося ім'я 

вашої особистої папки. 

Назвіть свій файл Вправа:  

• введіть слово Вправа в рядку Файл:  

• натисніть на кнопку Зберегти.  

6. Закрийте вікно програми Блокнот.  

7. Виконайте швидкий перегляд створеного вами 

документа, використовуючи Швидкий перегляд (спеціальний 

засіб Windows). 

При перегляді документа у вікні Швидкий перегляд 

користуйтеся смугами прокрутки. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Що таке інформація? 

2. Які пристрої входять до складу вашого комп'ютера? 

3. Перерахуйте пристрої пам'яті вашого комп'ютера. 

4. Що таке операційна система? 

5. Що таке WINDOWS? 

6. Що таке каталог? 

7. Що таке папка? 

8. Що таке файл? 

9. Що таке ім'я файлу? 

10. Що таке ярлик? 

11. Що таке «Робочий стіл» WINDOWS? 

12. Що таке «Мій комп'ютер»? 

13. Що таке «Кошик»? 

14. Що таке стандартні програми? 
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Лабораторна робота № 2. 

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ В РЕДАКТОРІ WORD 

 

Мета: Отримання практичних навичок по створенню і 

редагуванню текстових документів Word, освоєння операцій 

форматування символів і абзаців, робота з вікнами, створення 

та редагування таблиць. 

 

Зміст теоретичного мінімуму. 

1. Форматування тексту 

Подання документа в потрібному вигляді для 

виведення його на екран або на друк називається 

форматуванням. 

У MS Word форматування фрагмента виділеного 

тексту виконується за допомогою команд розділу Формат 

головного меню. 

За допомогою команди Абзац можна встановити: 

- Спосіб вирівнювання тексту: По лівому краю, По 

центру, По ширині, По правому краю; 

- Наявність і розміри відступу першого рядка абзацу; 

- Інтервали перед і після абзацу; 

- Інтервали між рядками. 

За допомогою команди Шрифт можна встановити: 

- Тип, розмір і накреслення шрифту; 
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- Колір тексту; 

- Інтервали між буквами тексту; 

- Спеціальні ефекти (тіні від букв, мерехтіння тексту та 

ін.). 

Інтервал між рядками вказується по висоті малих літер 

тексту: одинарний - розмір інтервалу дорівнює висоті букв, 

полуторний - розмір інтервалу в 1,5 раз більше висоти букв і 

т.д. 

Команди розділу меню Формат дублюються кнопками 

Панелі інструментів Форматування. 

 

2. Стилі 

Для одночасної установки всіх параметрів 

форматування використовуються стилі: 

- Нормальний (звичайний); 

- Тема 1; 

- Тема 2 і інші. 

Стилі заголовків використовуються також для 

автоматичного створення змісту. 

За допомогою команд меню Стиль розділу меню 

Формат можна створювати свої стилі. 

У вікні цієї команди все характеристики стилю 

встановлюються вибором потрібної команди в меню кнопки 

"Формат". 
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Найменування особистого стилю може бути будь-

яким, якщо він не використовується для створення змісту. 

 

3. Списки 

Списки використовуються для впорядкування записів. 

У MS Word можна використовувати два типи списків: 

- Нумерований - записи нумеруються числами або 

буквами; 

- Маркований - записи відзначаються спеціальними 

знаками - маркерами. 

Список може бути багаторівневим - в списку може 

міститися інший список. 

У нумерованому списку номера записів автоматично 

коригуються при внесенні нового запису. 

Для створення списку потрібно вибрати ті абзаци, які 

треба зробити елементами переліку, і виконати команду 

Список з розділу Формат головного меню або з меню правої 

кнопки миші (Рис. 11.4). 

Список даного типу можна створити також кнопками 

Панелі інструментів Форматування. 

 

4. Таблиці 

Таблиці можна використовувати в MS Word для: 

- записи даних по стовпцях і рядках; 
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- форматування тексту. 

MS Word дозволяє вставляти в документ таблиці 

(електронні таблиці) командою Вставити розділу Таблиця 

головного меню, а також кнопками панелей інструментів 

Форматування і Стандартна. 

За допомогою команд розділу Таблиця головного меню 

таблицю можна перетворити в текст, а текст в таблицю. 

Всі осередки (клітини) стовпчика електронної таблиці 

мають однакову ширину. 

Всі осередки рядка електронної таблиці мають 

однакову висоту. 

Таблиця може мати обрамлення. 

Формат представлення таблиці і даних в ній можна 

змінювати за допомогою команди Властивості таблиці 

розділу Таблиця головного меню або правої кнопки миші. 

 

5. Форматування таблиць 

Текстова інформація в кожній клітинці таблиці може 

мати свій формат. 

Загальний формат можна одночасно встановити для 

кількох осередків, які вони утворюють блок - прямокутну 

таблицю всередині таблиці. 

Окремий блок може становити також одна або кілька 

рядків таблиці (або стовпців). 
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Блок комірок можна виділити за допомогою миші. 

Блок комірок можна перетворити в одну клітинку за 

допомогою команди Об'єднати осередки розділу Таблиця 

головного меню або контекстної команди правої кнопки 

миші. 

 

6. Функції в осередках 

У таблицях з числовими даними окремі осередки 

можуть містити функцію для обчислень. 

Функцію можна вставити в клітинку за допомогою 

команди Формула розділу Таблиця головного меню. 

Функція дозволяє записати в осередок, куди вона 

додається, суму SUM, найбільше значення MAX, найменше 

значення MIN, середнє значення AVG і ін. Від даних в інших 

осередках, обраних в залежності від аргументу функції: 

- LEFT позначає все осередки зліва в тому ж рядку, 

- ABOVE - все осередки зверху в тому ж стовпці. 

 

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ. 

1. За допомогою текстового редактора MS Word 

підготуйте діловий лист. 

2. Створіть в особистому парку новий документ - 

діловий лист ПоставкіВентіляторов.doc. Для цього 

використовуйте команду Файл → Створити головного меню 
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редактора і виберіть стиль створюваного документа 

"Вишукане лист". 

3. Введіть текст листа. Вставляйте найменування та 

реквізити так, як зазначено в шаблоні. Перегляньте вид 

документа після друку. 

4. Запам'ятати створений документ в особистій папці в 

форматі "Документ Word" і вийдіть з програми MS Word. 

5. Запустіть програму MS Word і відкрийте для 

редагування створений документ. 

6. Додайте в лист текст: «Перелік філій, в яких 

проводиться виплата дивідендів:» 

Центральний   Фрунзенський  Шевченківський 

Назва 

акцій 

Номінал 

(тис. дол.) 

Дивіденди 

(тис. дол.) 

NNN-ІНЖЕК 1 50 

NNN-ХНУРЕ 10 560 

NNN-КПІ 100 6000 

Всього:   

 

7. За допомогою стандартної програми "Калькулятор" 

обчисліть вартість кожної партії товару і запишіть результати 

в правий стовпчик таблиці. Для цього треба за допомогою 

кнопки Пуск на панелі завдань виконати команду Пуск → 

Програми → Стандартні → Калькулятор, а потім 
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використовувати вікно "Калькулятор" так само, як 

використовують для обчислень звичайний калькулятор. 

8. Використовуйте функцію таблиць SUM для 

обчислення загальної вартості замовлення. Для цього треба 

виконати команду Таблиця → Формула і вибрати або ввести 

команду виклику функції SUM (ABOVE). 

9. За допомогою панелі інструментів створіть 

обрамлення таблиці. Для цього треба: 

- за допомогою команди Вид → Панель інструментів 

встановити панель форматування, якщо вона не встановлена, 

- клацанням миші на поле зліва від таблиці, утримуючи 

клавішу Shift виділити (маркувати) таблицю, - натиснути 

кнопку "Зовнішні кордони" панелі форматування і вибрати 

потрібний тип обрамлення. 

10. Запишіть текст в таблиці похилим шрифтом 

(курсивом). Для цього треба: 

- виділити (маркувати) потрібні рядки таблиці, 

- натиснути кнопку "Курсив" панелі форматування. 

11.Просмотріте, який вигляд матиме документ на 

папері після друку. 

12. Запам'ятайте документ в особистій папці і вийдіть з 

редактора. 

13. Створіть такий же документ без використання 

шаблону. 
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Для редагування шапки листи і поля підписів 

використовуйте таблиці без обрамлення. 

14. Збережіть новий документ в особистій папці з 

найменуванням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акціонерам суспільства 

з обмеженою  

відповідальністю NNN Ltd 

 

про річних зборах акціонерів  

товариства з обмеженою  

відповідальністю NNN Ltd 

 

 

Шановні панове! 

Правління товариства з обмеженою відповідальністю NNN Ltd має 

честь повідомити вас про те, що річні збори акціонерів товариства NNN Ltd 

відбудеться 15 березня 2001 р у Палаці культури і відпочинку акціонерів 

NNN Ltd за адресою вул. Сонячна, 25. 

При собі мати паспорт, документи, що підтверджують права 

акціонерів і сумку для дивідендів. Щоб уникнути стовпотворіння просимо 

прибути заздалегідь. 

Після зборів відбудуться концерт майстрів мистецтв і банкет. 

 

Голова правління    В. О. Коваль 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Що таке форматування документа? 

2. Як встановити режим вирівнювання тексту? 

3. Що таке фрагмент тексту? 

4. Як встановити шрифт для частини тексту? 

5. Як встановити режим вирівнювання частини тексту? 

6. Що таке абзац? 

7. В яких одиницях встановлюється відстань між рядками 

тексту? 

8. У яких одиницях встановлюється відстань між 

абзацами? 

9. Як встановити колір тексту? 

10. Що таке фон тексту? 

11. Що таке список? 

12. Які типи списків використовує MS Word? 

13. Як додати номер нового рядка нумерованого списку? 

14. Як змінити маркер маркованого списку? 

15. Що таке багаторівневий список? 

16. Що таке таблиця? 

17. Що таке обрамлення? 

18. Що таке блок осередків таблиці? 
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Лабораторна робота №3. 

ТАБЛИЦІ, СОРТУВАННЯ ТАБЛИЦЬ, ОБЧИСЛЕННЯ 

В ТАБЛИЦЯХ 

 

Мета: Освоєння прийомів роботи в табличному 

процесорі MS Excel, отримання навичок практичної роботи по 

створенню і редагуванню електронних таблиць, ознайомлення 

з використанням формул і функцій, методами сортування та 

фільтрації даних, виконання обчислень. 

 

Зміст теоретичного мінімуму. 

1. Електронні таблиці 

Табличний процесор - це програма для роботи з 

таблицями. 

Найпопулярніші табличні процесори: 

- Microsoft Excel для ОС Windows; 

- Calc в ОС Linux і Unix. 

Табличні процесори використовують також в 

мобільних телефонах. 

Табличний процесор працює з електронною таблицею. 

Електронна таблиця - це нескінченна таблиця, стовпці 

якої позначають буквами A, B, ..., Z, AA, AB, ... а рядки - 

номерами 1, 2, 3, ... (Рис.1) 
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2. Microsoft Excel 

Microsoft Excel - це додаток пакета MS Office для 

роботи з електронними таблицями. 

Файл додатка має розширення .xls 

Він називається Робочої книгою. 

Робоча книга складається з електронних таблиць. 

Вона може мати до 16 електронних таблиць. 

 

3. Осередки 

− Кожна електронна таблиця розбита на рядки і стовпці. 

− Осередок електронної таблиці - це перетин рядка і 

стовпця. 

− Кожна клітинка (клітка) електронної таблиці має 

адресу. 
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− Адреса активної клітинки, з якої працює табличний 

процесор, записаний угорі ліворуч над таблицею. 

− Для запису адреси можна використовувати два методи. 

− А1-метод: стовпець позначають буквою, а рядок - 

номером, як адресу комірки С5 на Рис. 2. 

− R1C1-метод: рядки і стовпці позначають номерами (R - 

Row рядок, C- Column стовпець). Та ж осередок має адресу 

R5C3. 

− Спосіб адресації (Стиль) встановлюється на закладці 

Файл команди Параметри розділу меню Формули (Рис. 2). 

 

4. Блок комірок 

Блок комірок - це прямокутний фрагмент електронної 

таблиці. 



38 

 

Блок позначається адресами двох осередків - верхній 

лівій і нижній правій, - розділених двокрапкою або крапкою. 

Наприклад: B3.F5, або B2: F5, або R3C2: R5C6 (Рис. 3). 

Блок можна обробляти як один об'єкт. 

Для всіх осередків блок можна встановити однакові 

характеристики шрифту, колір, обрамлення і т.д. 

Блок комірок вказується як аргумент для багатьох 

функцій табличного процесора. 

Щоб виділити блок за допомогою миші, треба 

встановити покажчик миші в ліву верхню клітинку, натиснути 

ліву кнопку миші і, не відпускаючи кнопки, перевести курсор 

миші в праву нижню клітинку. 

Кілька блоків можна об'єднати в один. Для цього при 

виділенні блоків треба натиснути клавішу CTRL і не 

відпускати до завершення виділення. 
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5. Зміна розмірів осередків 

У табличному процесорі MS Excel висота осередків 

вказується в пунктах. 

Всі осередки рядка електронної таблиці мають 

однакову висоту. 

Щоб встановити висоту рядка, треба виділити рядок 

клацанням лівої кнопки миші по її номеру, а потім встановити 

висоту рядка командою контекстного меню правої кнопки 

миші. 

В MS Excel ширина рядка вказується середнім числом 

знаків цифр 0-9 стандартного шрифту, який які можуть бути 

записані в осередку. 

Стандартний шрифт - це шрифт, який за 

замовчуванням встановлений в системі і відображається під 

час запуску програми. 

Щоб встановити ширину стовпця, треба виділити 

стовпець клацанням лівої кнопки миші по її номеру, а потім 

встановити ширину командою контекстного меню правої 

кнопки миші. 

Висоту рядка (стовпчика) можна встановити також за 

допомогою миші. Для цього треба виділити рядок, встановіть 

покажчик миші на лінію між рядками (стовпцями) і після 

появи знака плюс натиснути ліву кнопку і наведіть курсор. 
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6. Вміст осередків 

У табличному процесорі осередок електронної таблиці 

може містити: 

- Текст. Наприклад, Загальні продажі. Характеристики 

тексту встановлюються за загальними правилами пакета MS 

Office. 

- Число. Наприклад, 234,6. Це десяткова дріб. Для 

запису десяткових дробів в українській версії додатка MS 

Excel використовується десяткова кома. Кількість десяткових 

знаків дробу можна встановлювати кнопками Панелі 

інструментів. 

- Формулу (повинна починатися з =). Наприклад, = B2 

+ C7. Ця формула означає, що в осередок, де вона стоїть, 

записується сума чисел у комірках B2 і C7. 

- Функцію (повинна починатися з =). Наприклад, = 

SUM (K3: K9). Ця формула означає, що в осередок, де вона 

стоїть, записується сума чисел у комірках блоку К2: K9. 

Функцію підсумовування можна вставити в клітинку 

електронної таблиці за допомогою панелі інструментів 

Стандартна (знак підсумовування Σ). 
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ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ. 

1. За допомогою табличного процесора MS Excel 

створити документ "Відомість стипендії студентів". 

2. Запустіть програму Microsoft Excel. 

3. Намалюйте в зошиті піктограми панелі інструментів, 

з'ясуйте і занотуйте їх призначення. 

4. Встановіть в стовпці B шрифт Times New Roman з 

розміром шрифту 14 пікселів. Для цього треба: 

а) виділити стовпець; 

б) за допомогою правої кнопки миші викликати 

уточнююче меню; 

в) за допомогою команди контекстного меню Формат ячеек 

→ Шрифт встановити потрібний шрифт. 

5. Таким же способом за допомогою контекстної команди 

Формат комірки → Число встановіть в стовпці С потрібний 

числовий формат для Відомості наступного завдання. 

6. Створіть в електронній таблиці текст документа, 

наведений нижче в таблиці. 

7. За допомогою кнопок панелі інструментів занесіть в 

останню комірку рядка РАЗОМ значення загальної суми 

стипендії. Для цього треба: 

- зробити активної клітинку, в яку буде записуватися 

сума; 
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- натиснути кнопку на кнопці з символом 

підсумовування Σ в панелі інструментів; 

- перевірити адресу діапазону підсумовування у 

формулі, яка з'явиться одночасно в активній комірці і в рядку 

стану над електронною таблицею; 

- натиснути клавішу Enter. 

 

ВІДОМІСТЬ 

виплати стипендії студентам групи 

№№ 

п/п 
Призвище І.П. 

Сума 

(грн.) 

1 Коваль В.О. 227,5 

2 Копач В.В. 337,5 

3 Плаксій В.П. 240,0 

4 Трясило К.О. 500,0 

5 Ковтун А.Ф. 340,0 

6 Корнієнко А.І. 279,0 

7 Маляр М.М. 240,0 

8 Скляренко І.В. 235,0 

9 Кухар С.О. 235,0 

10 Голубов А.А. 225,0 

11 Шевченко І.А. 225,0 

 Всього  
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8. Форматуйте створену таблицю. Для цього треба: 

- виділити блок осередків з таблицею; 

- за допомогою команди головного меню Формат → 

Автоформат вибрати тип документа "Список 3". 

9. Збережіть документ текст в файлі Відомість в особистій 

папці. 

10. Вийдіть з програми Excel. 

11. Запустіть програму Excel і відкрийте для редагування 

файл Відомість. 

12. Перегляньте вид документа на друку за допомогою 

команди Попередній перегляд розділу меню Файл. 

13. За допомогою кнопки "Сторінка" Панелі інструментів 

вікна цієї команди введіть назву (заголовок, колонтитул) 

Вашого документа. 

14. Повторно перегляньте вид документа на друку. 

15. Збережіть документ. 

16. Покажіть Вашу роботу викладачеві. 

17. Вийдіть з програми. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Що таке табличний процесор? 

2. Для чого використовується програма Excel? 

3. Який табличний процесор використовує 

операційна система Linux? 

4. Що таке електронна таблиця? 

5. Як адресує осередки електронної таблиці A1-

метод? 

6. Як адресує осередки електронної таблиці R1C1-

метод? 

7. Що таке блок осередків? 

8. Скільки осередків має блок C2: D6? 

9. Скільки осередків має блок R2С2: R4C6? 

10. Що таке активна осередок електронної таблиці? 

11. Як позначається активна осередок електронної 

таблиці? 

12. Як зробити активної клітинку в системі Excel? 

13. Як виділити стовпець в системі Excel за 

допомогою миші? 

14. Як виділити рядок в системі Excel за допомогою 

миші? 

15. Що таке блок осередків? 

16. Як виділити блок осередків в системі Excel за 

допомогою миші? 
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Лабораторна робота № 4. 

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЗА КУРСОМ 

"ІНФОРМАТИКА" 

 

Мета: PowerPoint 2010-2013. Вивчення базових 

можливостей середовища MS PowerPoint 2010-2013 зі 

створення презентацій. 

 

ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ. 

Виконайте послідовність кроків по створенню 

презентації: Моя презентація. Збережіть роботу на 

Google.Диск. 

1. Запустіть MS PowerPoint. 

2. Натисніть кнопку Microsoft Office, а потім 

клацніть Створити. 

3. У розділі Шаблони можна побачити параметри, 

які використовуються для створення презентації. 

4. Перегляньте всі можливі варіанти створення 

презентації. 

5. Ознайомтеся з шаблонами, доступними на веб-

сайті Microsoft Office Online. 

6. Для виконання даного завдання, перейдіть 

Порожні і останні, Нова презентація. 
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7. Встановіть бажану тему слайда. Для цього: 

Вкладка Дизайн, група Тема. Із запропонованого списку 

виберіть будь-яку тему (стиль). Наприклад - Міська. 

8. Натисніть кнопку F1, введіть у вікно запиту 

ключове слово Теми. Перегляньте довідковий матеріал по 

налаштуванню шрифтів і ефектів теми. 

9. Виберіть розмітку першого слайда. Для цього 

необхідно на вкладці Основне в групі Слайди вибрати кнопку 

Макет. Із запропонованого списку виберіть необхідний макет. 

Наприклад Титульний слайд. 

10. Введіть довільний текст в титульний слайд. 

Наприклад: своє прізвище, ім'я, по батькові. Застосуйте 

ефекти анімації (вкладка Анімація) до слова прізвище, ім'я, по 

батькові. 

11. На вкладці Основне у групі Слайди виберіть 

Створити слайд. 

12. Виберіть ескіз (макет) слайда зі списку макетів і 

застосуєте його до новоствореного слайду. 

13. Збережіть презентацію під ім'ям Моя 

презентація (Прізвище, група) на Робочому столі. Для цього 

виконайте команду Файл Зберегти як. 

14. Вставте 2 нових слайда. Для цього на вкладці 

Основне в групі Слайди виберіть Створити слайд. Виконайте 

цю операцію двічі. 
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15. Виберіть необхідну розмітку для вставлених 

слайдів. На вкладці Основне у групі Слайди вибрати кнопку 

Макет. 

16. Вставте 3 нових слайда за допомогою панелі 

контекстного меню (клацання правою кнопкою миші по 

останньому слайду і вибір пункту Створити слайд). 

17. Змініть макети слайдів. Для цього виділіть 

слайд, який хочете змінити, зі списку слайдів, що знаходиться 

в лівій частині робочої області. На вкладці Основне у групі 

Слайди натиснути кнопку Макет і виберіть потрібний макет із 

списку. 

18. Видаліть другий слайд. Для цього клацніть 

мишею по другому слайду. На вкладці Основне у групі 

Слайди натисніть кнопку Видалити. Можна видалити слайд, 

клацнувши по ньому правою кнопкою миші і вибравши з 

контекстного меню Видалити слайд. 

19. Переупорядкувати слайди (змініть порядок 

проходження). Для цього в робочій області клацніть на 

вкладці Вид, група Режими перегляду презентації, 

Сортувальник слайдів. Для зручності можна змінити число 

слайдів, які відображаються в одному рядку. Спробуйте 

змінити розташування слайдів шляхом перетягування їх 

мишею. У місці, куди буде вставлений перетаскується слайд, 

з'явиться вертикальна лінія. Для того, щоб виділити кілька 
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слайдів, натисніть ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, 

виділіть групу слайдів, після чого можна перетягувати всю 

виділену групу слайдів. Множинне виділення можна 

здійснити, утримуючи клавіші Ctrl або Shift. Перетягування 

слайдів можна здійснювати на панелі слайдів. 

20. Змініть режим перегляду слайдів на Звичайний. 

Вкладка Вид, група Режими перегляду презентації, 

Звичайний. 

21. Заповніть другий слайд темою презентації. 

Наприклад: Трохи про себе: дитинство, отроцтво, юність. 

Висота шрифту (кегль) заголовка 40 пунктів. Вставте 

зображення (будь-яке) на слайд Вашої презентації. 

22. Для вставки на слайд зображення, слід виконати 

такі дії: 

 Вибираємо вкладку Вставка, групу Ілюстрації, кнопка 

Кліп. 

 Клацаємо по обраному кліпу правою кнопкою миші і 

вибираємо пункт Копіювати. 

 Клацаємо по слайду правою кнопкою миші і 

вибираємо пункт Вставити. 

 Виділіть малюнок (зображення) на слайді. На вкладці 

Робота з малюнками виберіть Формат. 

 Оформіть малюнок на свій розсуд вибравши стилі, 

ефекти і т. п. 
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23. Перейдіть до третього слайду і введіть план 

презентації. наприклад: 

 Моя сім'я 

 Моя школа 

 Мої друзі, мої захоплення, мої амбіції 

 Моя майбутня професія 

24. Заголовки і текст плану оформите розміром 

шрифту (кегль) 40 пункту. 

25. Наступні слайди (їх повинно бути не менше 15) 

оформляйте згідно плану презентації та керуючись 

наступними рекомендаціями: 

 Визначте заздалегідь, як буде демонструватися ваша 

презентація: з доповідачем або сама по собі (після 

клацання миші або автоматично через певний 

проміжок часу). 

 Якщо презентація планується як самостійний об'єкт - 

встановіть автоматичну зміну слайдів, якщо показ 

презентації супроводжується доповіддю - розумніше 

буде встановити зміну слайдів по клацанню миші 

(після натискання клавіші). 

 Не використовуйте складні анімаційні зображення 

(gif), відмовтеся від застосування складних ефектів 

появи слайдів або об'єктів. 
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 Не перевантажуйте презентацію. Пам'ятайте, що зміст 

важливіше форми. 

 Підготуйте текст презентації заздалегідь. Напишіть 

текст в текстовому процесорі, перевірте орфографію, 

поправте стиль викладу. 

 Перенесіть готовий текст з текстового процесора в 

презентацію. Для цього виділіть потрібний фрагмент 

тексту в процесорі, откопіруйте його в буфер обміну 

(CTRL + C), а потім перейдіть в презентацію і вставте 

його в поточний слайд (CTRL + V). Копіювання і 

вставка може здійснюватися іншими відомими Вам 

способами. 

 Змістовна частина слайдів повинна бути оформлена 

розміром шрифту 36-38 пунктів. 

26. Введіть в презентацію 3-4 малюнка, 1-2 таблиці. 

27. Анімацію встановіть на появу заголовка і 

пунктів плану презентації. 

28. Текстовий, графічний і табличний матеріал для 

оформлення презентації можна брати в мережі Internet. 
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УКРАЇНО-АНГЛІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИЙ СЛОВНИК 

Український  Англійський Турецький 

абзац paragraph Paragraf 

адреса address Adres  

активний active Aktif  

анотація annotation Açıklama 

апаратура hardware Donanım 

багаторівневий multilevel Çok seviyeli 

блок block Engellemek 

виділити mark İşaretlemek 

виконати run Çalıştırmak 

вимкнути turn off Kapatmak 

вирівнювання alignment Sıra 

виступ undent verim 

відкрити open Açık 

відступ indent Çentik 

вікно window Pencere 

внести include İçermek 

вручну manually manuel 

глобальна global Küresel 

дані data Veri  

дата date Tarih  

двокрапка colon kolon  
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Продовження таблиці 

Український  Англійський Турецький  

десятковий decimal Ondalık sayı  

діапазон range Aralık  

дріб fraction kesir  

закрити close Kapat 

запит query Sorgulamak 

зберегти save Kayıt etmek 

знайти find Bulmak 

значення value Değer  

зупинити stop Dur 

індекс index Indeks 

інтервал interval Ara 

категорія category Kategori 

клавіша key Anahtar 

ключове слово keyword Anahtar kelime 

колонтитул title Başlık  

комірка cell Hücre 

короткий brief Kısa ve öz 

кошти resources Olanaklar 

логічний logical mantıklı  

локальна local yerel 

маркований bulleted Madde işaretli 
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Продовження таблиці 

Український  Англійський Турецький 

межа border sınır 

мережа network Ağ 

множник multiplier Çarpan 

модератор moderator Moderator 

налаштування setup Kurma 

нескінченний infinity sonsozluk  

нумерований numbered sayılı 

обрамлення frame of Çerçevesi 

обробити process İşlemek 

обчислити calculate Hesaplamak 

одинарний single tek 

оператор operator Operatör 

панель завдань taskbar Görev çubuğu 

перевірити check Kontrol 

перенасиченість overload Aşırı yükleme 

перетворити transform dönüştürmek 

підбирати select Seçmek 

полуторний half Yarım 

порожній empty Boş  

послати send Göndermek 

постійна constant Sabit  
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Продовження таблиці 

Український  Англійський Турецький  

потік stream Akış 

пристрій device Cihaz 

програма software Yazılım 

простий simple Basit 

просунутий advanced Ileri 

процентний percentage Yüzde  

прямокутний rectangular Dikdörtgen 

рамка frame Çerçeve  

реєстрація registration Kaydetme 

ретельно carefully Dikkatle 

робочий стіл desktop Masa üstü 

розділений divided bölünmüş  

рядок line Hat 

рядок row Sıra  

складовою compound Birleştirme 

словосполучення phrase İfade etmek 

список list Listelemek 

стихійно spontaneously Spontane 

стовпець column sütun 

таблиця table Tablo 

текстовий character karakter  
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Продовження таблиці 

Український  Англійський Турецький 

тема theme tema 

увімкнути turn on Aç 

упорядкування ordering Sipariş 

упорядкувати order Sipariş vermek 

форматування formatting Biçim 

формула formula Formül 

фрагмент fragment Fragman 

числовий numerical Sayısal  

ярлик icon İkon 
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