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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 
 

Кожна практична робота оцінюється за п’ятибальною шкалою, суму яких складає 

поступове виконання завдань різної складності та захист практичної роботи по контрольним 

запитанням. 

Відповіді студентів мають  бути чіткими, повними та обґрунтованими. 
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Практична робота № 1 
 

Тема:    Робота з основними елементами ОС 
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з роботи  з  основними 

елементами операційної системи. 
 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
 

ХІД РОБОТИ 
 

Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  
1. Відкрити вікно Мой компьютер. Розгорнути його на весь екран, відновити 

вихідний розмір вікна, згорнути його, повернути на Робочий стіл, збільшити вікно 
на чверть довжини та ширини. Змінити розміри вікна так, щоб з’явилися смуги 
прокрутки. Перемістити вікно у правий верхній кут Робочого столу. Закрити вікно. 

2. Створіть деревоподібну структуру папок: на робочому диску D:/створіть 
папку з назвою групи, а в ній ще одну  створіть папку з назвою вашого П.І.П., в 
створеній папці створіть іншим способом ще одну папку та надайте її назву 
Навчальна, перейменуйте створену папку на назву Практична робота 2.1.1. в цій 
папці створіть різні документи без використання миші. 

 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. У одному з документів дайте відповіді на наступні запитання: 
 Що таке операційна система? 
 Що таке файл? 
 Що таке папка? 
 Що таке ярлик? 

2. У вікні Провідник переглянути вміст дисків та папок, користуватись 
структурою Проводника (+,-). 

3. Проглянути розмір, дату створення, типи файлів на диску D:. 
4. Створити відомим вам способом ярлик калькулятору на робочому столі. 

 
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Переглянути вміст робочого столу: відкрити Мой компьютер – 
розгорнути вікно на весь екран, відкрити вікно  Корзина. 

2. Відкриті вікна впорядкувати каскадом, зверху до низу, згорнути всі вікна. 
3. Змінити режим відображення об’єктів у вікні, використовуючи пункт 

меню Вид чи кнопку Вид на панелі інструментів, впорядкувати об’єкти за іменем, 
розміром, типом, датою створення. 

4. Додати чи забрати панель інструментів та рядок стану вікна Мои 
документы, використовуючи меню Вид. 
 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. Відкрити головне меню Windows. 
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2. Переглянути  програми, які найчастіше використовуються. 
3. За допомогою пункту Настройка - Панель управления виконати 

налаштування зазначених компонентів. Після перевірки викладачем змінити 
параметри в початкове положення: 

- мови (додати нову мову, по замовчуванню встановити Німецьку) і 
стандартів 

- дати і часу (змінити дату і час на 19 січня 2015 р. 13:42) 
- миші (змінити тип курсору миші, випробувати елемент запитання) 
- змінити вид головного меню Класичне/Модифіковане. 
4. Виконати пошук файла Calc.exe, виконати підрахунок 123*456, добути 

квадратний корінь з результату, змінити вид на інженерний та виконати 
обчислення 0,123*456*на номер комп’ютера за яким ви працюєте, з результату 
добути sin, cos, tg. Змінити вид на Обычный. 

5. За допомогою пункту меню Выполнить… запустити на виконання програму 
mspaint.exe. 

6. Вивчити роботу довідкової системи Windows та переглянути призначення 
програми Windows Media Player . 
 

Питання для захисту роботи  
1. Які способи створення нової папки? 
2. Які існують способи  виділення об’єктів? 
3. Як виконати копіювання об’єктів? 
4. Що потрібно виконати для перейменування об’єкту? 
5. Які існують способи створення ярликів для об’єктів? 
6. Що потрібно виконати для зміни значка ярлика об’єкта? 
7. Вивчити поняття: файл, папка, документ, ярлик, значок. 
8. Що ви знаєте про вбудовані додатки та утиліти? 
9. Що таке робочий стіл, які його основні елементи? 
10. Яку структуру мають типові вікна та які основні операції виконують над 

ними? 
11. Для чого діалогові вікна, які вони мають елементи управління? 
12. Які команди входять до головного меню Windows? 
13. Як отримати довідкову інформацію? 
14. Як провести настройку миші?  
15. Як додати мову і встановити мову по замовчуванню? 
16. Як виконати налаштування дати і часу? 
17. Як здійснюють зміну компонентів у Windows? 
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Практична робота №2 
 

Тема:    Застосування сервісного програмного забезпечення  
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з роботи  в сервісному 

програмному забезпеченні. 
 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної 
безпеки !!! 

 
ХІД РОБОТИ 

 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1. Запустити програму Проводник. 
2. Відкрийте власну папочку та створіть там папку з назвою практичної 

роботи № 2.1.2. 
3. На копіюйте  туди будь яких  файлів  з папки Мои документы. 
4. Виділити файли через один та знищити їх.  
5. Переглянути об’єм даного файлу. А потім цілого диску.  
6. Переглянути Панель управління, та кожну її вкладку.  

 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. Відкрити програму 7Zip і розглянути її інтерфейс. 
2. Створіть архів у вашу папку  з файлами які залишилися у вашій папці.  
3. Відкрийте цей архів і добавте туди  ще по донному файлу  які знайдете в 

пошуковій системі текстовий файл (.txt), графічний файл (.bmp),  файл програми 
(.exe), документ MS Word (.doc), компонент програми (.dll), файл довідки (.hlp); 

4. Перегляньте степінь стискання. 
5. Виконайте розархівування даного архіву на робочий стіл. 

 
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Відкрийте програму AVG, та перегляньте контекстне меню індикатора 
антивірусної програми, розглянути зміст команд. 

2. Перегляньте версію програми, строк завершення дії ліцензійного, дату 
виходу та статус антивірусної бази при необхідності виконайте оновлення. 

3. Ознайомитись з настройками програми. 
4. За допомогою програми здійснити перевірку локального диска С:, власної 

папки на наявність комп’ютерних вірусів, при необхідності провести лікування. 
 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. Виконати перевірку диска D на наявність помилок, в діалоговому вікні 
програми встановити параметри: автоматически исправлять системные ошибки; 
проверять и исправлять повреждённые сектора. 

2. Виконати дефрагментацію диска D: ввімкнути програму дефрагментації 
диска; виконати аналіз (Кнопка Аналіз), при необхідності виконати 
дефрагментацію 

Питання для захисту роботи  
1. Як визначити об’єм вільного місця на диску? 
2. У чому полягає процес форматування дискети?  
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3. Коли і як проводиться форматування дискети? 
4. Який файл називають архівним ? Для чого їх створюють? 
5. Які способи створення та додавання файлів до архіву? 
6. Як переглянути і розархівувати архівний файл? 
7.  Що таке комп'ютерний вірус, характеристики комп'ютерних вірусів? 
8. Які ви знаєте типи антивірусних програм? 
9. Які є ознаки наявності вірусів? 
10. Які правила запобігання зараженню вірусами? 
11. Як класифікують віруси? 
12. Які ознаки наявності вірусів? 
13. В чому полягає дефрагментація диска ? 
14. Як проводять дефрагментацію диска? 
15. В чому полягає перевірка диска ? 
16. Як провести перевірку диска? 
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Практична робота №3 
 

Тема:   Робота з документами ділового спрямування в текстовому редакторі 
Word 2007 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з створення та оформлення 
документів економічного спрямування 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власній папці підписаної 

під номером своєї групи та в ній відкрийте ще одну папочку підписану під своїм 
прізвищем. Створіть текстовий документ Word та підпишіть його під назвою 
практичної роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат.  
 
Завдання 1: (вірне виконання завдання 1 бали)  

1. Створити та заповнити документ що даний нижче, та оформити текст за 
відповідними вимогами:  

Директору 
Приватного підприємства 
"Спокуса" 
прізвище П.І. по Б. 
______________________ 
(прізвище в родовому відмінку) 

ЗАЯВА 
про прийняття на роботу 

 
Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду  ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
До заяви додаю: 

1) Копія диплому; 
2) Копія паспорту; 
3) Копія номеру облікової картки платника податків. 

 
Дата написання підпис Прізвище на ініціали 
2. Перевірити текст на правопис. 
 

Завдання 2: (вірне виконання завдання 2 бали) 
 1. Створити даний нижче документ за необхідними правилами, та заповнити 
власні дані до вказаного документу:  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства праці України 
від 15 квітня 1994 р. N 23  
Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
28 квітня 1994 р. за N 84/293  

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ З ПРАЦІВНИКОМ* 
Місто ______________                      "___" ____________ 199_ р. 
 
Підприємство, установа, організація (громадянин) ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-
підприємця) 

в особі власника або уповноваженого ним органу _____________________________________                   
(посада) 

_______________________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин ___________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке: 

Працівник ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

приймається (наймається) на роботу ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи, 
________________________________________________________________________________ 

організації: цех, відділ, лабораторія тощо) 
за професією (посадою)** _________________________________________________________ 

(повне найменування професії, посади) 
кваліфікацією ___________________________________________________________________ 

(розряд, кваліфікаційна категорія) 
____________ 
* Ця Типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності. 
** Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних 
довідників професій,  кваліфікаційних довідників посад. 

 
Працівнику (не) встановлюється строк випробування __________________________________ 

               (непотрібне викреслити) 
________________________________________________________________________________ 

(тривалість строку випробування) 
2. Створіть шаблон даного документу. 

Завдання 3: (вірне виконання завдання 2 бали)  
1. Створити квитанцію за даним нижче зразком. 
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Питання для захисту роботи 

 
1. Що таке текстовий редактор? 

2. Що таке форматування, редагування тексту? 

3. Що належить до редагування тексту? 

4. Що належити до форматування тексту? 

5. Які існують способи створення таблиці, та які дії можна виконати з таблицею? 

6. Який розмір тексту повині застосовувати згідно вимог? 

7. Як тип тексту повинен бути  згідно вимог? 

8. Який згідно вимог повинен бути міжрядковй інтерва? 

9. Як виконати отступ першої строки абзацу, та скільки повинен бути 
сантиметрів? 
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Практична робота №4 
 

Тема:   Виконання фінансових розрахунків в текстовому редакторі Word 2007 
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з виконання розрахунків в 

текстовому редакторі 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власній папці підписаної 

під номером своєї групи та в ній відкрийте ще одну папочку підписану під своїм 
прізвищем. Створіть текстовий документ Word та підпишіть його під назвою 
практичної роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат.  
 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  
 1 Створити  документ Word та підписати Практична робота № 3.1.2 
 2. Відкрити документ і ввести з клавіатури нижче наведений  текст. 
 

Розрахунок витрат на управління та обслуговування підприємства: 
 основна зарплата працівників (ЗП)- 154450 гри 
 загальні виробничі витрати (ОПР)- 31462 гри 
 господарські витрати (ОХР) - 3675) гри 
 коефіцієнт розподілу загальних виробничих витрат (КОПР) - 
 коефіцієнт розподілу господарська витрат (KOXP) - 
 загальна сума накладних витрат (НP) - грн 
 коефіцієнт накладних витрат (КНР) – 

 
 3. Створити закладку для число 154450 (символи "грн" не включаються в 
закладку). З ім'ям  закладки - ЗП  
 4. Аналогічним чином створити закладки з іменем ОПР і ОХР відповідно для 
вказаних сум. 

5.Розрахувати КОПР за допомогою формули  = ОПР/ЗП. 
 6 Розрахувати аналогічним чином КОХР. При цьому у діалогове вікно ввести 
формулу: ОХР/ЗП. 
 7. Розрахувати аналогічним чином HP. При цьому у діалогове вікно ввести 
формулу: =ОПР+ОХР. 

8 Розрахувати аналогічним чином КНР. При цьому у діалогове вікно ввести 
формулу: =(ОПР+ОХР)/ЗП  

9. Ввести зміни у величини ЗП, ОПР, ОХР відповідно 350975, 26760, 54980. При 
цьому необхідно встановлювати курсор на поля для введення інформації таким чином, 
щоб їх не видалити. Повторно розрахувати нові значення полін. Для цього необхідно 
послідовно встановити курсор на відповідні поля з формулами і натиснути клавішу 
„F9" або виконати через контекстне меню команду "Обновити поле". 
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Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

.1. Створіть таблицю за зразком: 

Відділи Канцелярські товари Витратні матеріали 
на оргтехніку 

Відділ забезпечення 46 200 
Відділ маркетингу 200 230 
Плановий 120 400 
Бухгалтерія 340 560 
Відділ кадрів 20 140 
Технічний відділ 373 749 

 2. Вставте стовпчики вкінці таблиці Сума та НДС, та виконайте необхідні 
розрахунки (Значення НДС становить 5% від значення Суми, для підрахунку 
значення набирається формула = D 2*5% ) 
 3. Створіть строчку Всього, та порахуйте суму кожного стовпчика за 
відповідною формулою. 
 
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

 1.Вставити в текстовий документ аркуш табличного  процесора Excel, створити 
за даним нижче зразком таблицю, та виконати необхідні розрахунки.  

 
2 За допомогою формульного рядка обчислити загальні виробничі витрати, 

господарські витрати та відсоток накладних витрат по формулам використовуючи 
абсолютний знак $: Підрахувати разом. 

- в клітинці С3: =$С$6/$В$6*ВЗ. Скопіювати дану формулу в клітинки С4 та С5; 
- в клітинці D3: =$D$6/$B$6*B3. Скопіювати дану фор мулу в клітинки D4 та D5; 
- в клітинці Е3: =(C3+D3)/($C$6+$D$6). Скопіювати дану формулу в клітинки Е4 

та Е5. 
Задати відсотковий формат діапазону клітинок Е3:Е6.  

 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

 
1. Створіть таблицю за зразком та виконати необхідні розрахунки у вільних 

місцях за потрібним значенням вказаним над кожною коміркою: 
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Товари № 
п/п Прізвище 

покупця Системний 
блок Клавіатура Монітор Мишка 

1 Іванов 12 50 29 9 
2 Петров 15 17 57 15 

 
Кількість 
товарів 

куплених 
Мазуром 

3 Мазур 1 62 48 20   
4 Рисько 10 15 120 45 

5 Лінкевич 17 10 3 25 

Мінімальна 
кількість 
товарів 

куплених  
Малишко 

8 Малишко 77 3 4 1   
Кількість 

системних 
блоків 

куплених 
всіма 

Максимальна 
кількість 
куплених  
клавіатур 

Середня 
кількість 
куплених 
моніторів 

Середня 
кількість 
товарів 

куплених 
кожним 

Загальна 
кількість 
товару 

куплених 
всіма 

 

 

          
 

Питання для захисту роботи 
 

1. Які існують способи обчислення? 
2. Зазначте алгоритм дій для виконання обчислень за допомогою  закладок. 
3. Зазначте алгоритм дій для виконання обчислень за допомогою  таблиці. 
4. Чим відрізняється обчислення за допомогою формул від функцій? 
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Практична робота № 5 
 

Тема:   Використання форм в сфері економічного спрямування в текстовому 
редакторі Word 2007 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з виконання форм в 
текстовому редакторі Word 2007 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

 
ХІД РОБОТИ 

Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власній папці підписаної 
під номером своєї групи та в ній відкрийте ще одну папочку підписану під своїм 
прізвищем. Створіть текстовий документ Word та підпишіть його під назвою 
практичної роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат.  
 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали) 
  

1. Додайте на панель меню пункт Разработчик. 
2. Перегляньте які містять піктограми на цій панелі стосовно форм. 
3. Перегляньте як виконується захист форм.  

 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 
 

1. Створіть форму Текстове поле та заповніть її напишіть повну назву вашої 
професії на яку ви навчаєтесь. 

2. Створіть форму Поле зі списком, та заповніть її числами від 1 до 20 
 
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  
 

1. Перейдіть на наступний чистий лист. Створити заявку покупок, 
використовуючи необхідні форми 

Заявка № апруру 
Назва товару модель кількість доставка ціна 

апруру апруру апруру апруру апруру 
2.  Там де слово: заявка, ціна, модель  використайте форму текстове  поле. 
3. Там де слово: назва товару (телефон, телевізор, монітор, принтер,), кількість 

(1-10) використайте форму  поле зі списком. 
4. Створіть шаблон даної заявки, та збережіть його у власній папочці.  

 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  
 

1. Перейдіть на   наступний лист. Створіть дану нижче анкету використовуючи 
при необхідності форми (там де виділено сірим) Поле зі списком, Текстове поле та  
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Малюнок.   

 Власна анкета №  апруру 
 

Місце для вашого фото 
 
Прізвище апруру        Вік апруру 
Ім’я апруру         Стать апруру 
По батькові апруру       Телефон апруру 
Дата народження: число апруру  місяць апруру    рік апруру 
Адреса:  апруру 
 

2. Там де місце для вашого фото вставте форму малюнок.  
3. Там де слово: анкета, прізвище, ім’я, по батькові, телефон, адреса   

використайте текстове  поле. 
4. Там де слово: вік (15-30), стать (Ж,Ч), число (1-31), місяць (1-12), рік (2000-

2015) використайте поле зі списком. 
5. Після завершення виконайте захист документа на показ форм, задайте пароль, 

та заповніть своїми  даними. 
 

Питання для захисту роботи 
 

1. Дайте визначення електронної форми 
2. Шаблон може мати у своєму складі такі основні елементи 
3. Чому електронну форму, в основному, зберігають, як шаблон 
4. Для яких цілей використовується захист форми 
5. Як виконати захист форм.  
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Практична робота № 6 
 

Тема: Оформлення таблиць фірми «Спокуса» в табличному редакторі           
Excel 2007 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з роботи в табличному 
редакторі по форматуванню та редагуванню таблиць 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власній папці підписаної 

під номером своєї групи та в ній відкрийте ще одну папочку підписану під своїм 
прізвищем. Відкрийте MS Excel 2007 та підпишіть його під назвою практичної 
роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат.  
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1. Створіть електронну таблицю такого змісту: 
Прізвище Ім’я Телефон Адреса 
Кирдяга Майкл (03840)-5-33-98 м. Запоріжжя 
Кудренкова Анжеліка (03840)-6-98-07 смт. Білогір’я 
Печеригін Арнольд (03840)-7-00-49 с. Городище 

2. Вирівняти перший рядок по центру. 
3. Вирівняти стовпець Телефон по правому краю. 
4. Змінити телефон (03840)-5-33-98 на (06112)-65-37-98 за допомогою 

автозаміни. 
5. Замінити ім’я Майкл на ім’я Микола за допомогою автозаміни. 
6. Вставити порожній рядок перед рядком з прізвищем Печеригін. 
7. Заповнити порожній рядок таким змістом: 

8. Зберегти таблицю власній папці. 
9. Перейменуйте Лист 1 Завдання 1. 
10. Перейменуйте Лист2 в Завдання 2  татак вісі завдання на кожному листі. 
11. На листі Завдання 2 створіть таблицю такого змісту: 

Назва 
товарів 

Одиниця 
вимірювання 

Відпуск матеріалів 

  Цех 1 Цех 2 Цех 3 Цех 4 Всього 
Тканина м 3200 1456 2350 2560 ? 
Фарба м2 657 579 600 658 ? 
Лак кг 123 149 116 128 ? 
Клей кг 87 96 87 70 ? 

12. Збережіть таблицю, перейти на новий лист. 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. Зробіть копію Завдання1. 
2. Додайте у таблицю такі записи та виконайте сортування таблиці по 

зростанню: 
Бояр Тетяна (03840)-5-18-07 м. Київ 
Науменко  Віктор (03656)-4-39-37 м.Дубно 

3. Додайте у таблицю стовпець Професія, але замість назви професії вставте 
відповідний малюнок з бібліотеки малюнків. 

 

Бисов Валентин (03840)-5-20-19 м. Шепетівка 
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Прізвище Ім’я Телефон Адреса Професія 
Кирдяга Майкл (03840)-5-33-98 м. Запоріжжя слюсар 
Кудренкова Анжеліка (03840)-6-98-07 смт. Білогір’я спортсмен 
Печеригін Арнольд (03840)-7-00-49 с. Городище тракторист 
Бисов Валентин (03840)-5-20-19 м. Шепетівка студент 
Бояр Тетяна (03840)-5-18-07 м. Київ ветеринар 
Науменко  Віктор (03656)-4-39-37 м.Дубно стоматолог 

Завдання 4. Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали) 
1. Створити таблицю з відповідними форматами за наведеним зразком 

використовуючи формат комірки: 

За
га

ль
ни

й 

Ч
ис

ло
ви

й 

Гр
ош

ов
ий

 

Ф
ін

ан
со

ви
й 

П
ро

це
нт

ни
й 

Д
ро

бо
ви

й 

Ек
сп

он
ен

ці
ал

ь
ни

й 

5347 5 347 321 грн. 5,67 грн. 897% 6/25 456Е+05 
478 234 785 грн. 0,56 грн. 45890% 5 7/15 32Е-02 
13457 234 567 987 грн. 56,00 грн. 0,876% 13 34/45 235Е-07 

Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  
1. Створіть таблицю „Абітурієнт” і відформатуйте за зразком: 

Прізвище, ім`я, по 
батькові Стать Дата 

народження Факультет Школа Курси 

Ликова Ольга 
Петрівна 2 11.09.86 фізичний 1 так 

Семенов Олег 
Петрович 1 17.05.86 хімічний 5 ні 

Захарова Ірина 
Петрівна 2 10.01.85 біологічний 6 ні 

Радченко Андрій 
Іванович 1 30.03.86 математичний 2 так 

Орлова Надія 
Юріївна 2 01.02.86 біологічний 7 так 

Дорохов Андрій 
Іванович 1 22.02.86 фізичний 6 так 

2. Збережіть створену таблицю та перейдіть на новий лист. 
3. Створіть кросворд рядки висотою 33,75 та стовпці ширини – 6,43. 

 
 
 

 
 
 
 

4. Збережіть створену таблицю. 
Питання для захисту роботи: 

1. Що таке табличний редактор та його призначення? 
2. Що належить до форматування таблиці та як його виконати? 
3. Що належить до редагування таблиці та як його виконати? 
4.   Як виконати форматування даних в таблиці? 
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Практична робота № 7 
 

Тема:   Застосування форм, масивів та функцій в табличному редакторі Excel 
2007 для виконання розрахунків фірми «Спокуса» 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з роботою по 
використанню функцій та формул в табличному редакторі. 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власній папці підписаної 

під номером своєї групи та в ній відкрийте ще одну папочку підписану під своїм 
прізвищем. Створіть MS Excel 2007 та підпишіть його під назвою практичної 
роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат.  
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1.Створіть електронну таблицю такого змісту та виконати необхідні 
розрахунки: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2. Перейдіть на наступний лист та створіть і заповніть таблицю. В пусті 
комірки ввести необхідні формули. Врахувати, що: 
Вартість= Ціна*Кількість; Знижка=10% від Вартості; Всього=Вартість-Знижка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. Перейдіть на наступний лист та створіть і заповніть таблицю. В комірки з 
знаком «?» ввести необхідні формули.   
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Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Перейдіть на наступний лист та створіть і заповніть таблицю. В пусті 
комірки ввести необхідні формули. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Перейдіть на наступний лист та створіть і заповніть таблицю. В пусті 
комірки ввести необхідні формули. Врахувати, що: Премія обраховується за 
правилом: якщо стаж більше 15, то премія дорівнює 20% від ставки, інакше премія 
дорівнює 100 грн;  Значення в стовпчику «Разом» дорівнює сумі ставки та премії; 
Значення в рядку «Разом» дорівнює сумі значень у відповідному стовпчику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. Створити наступну таблицю та виконайте необхідні розрахунки, 
врахувавши, що: Премія в розмірі 50 грн. нараховується працівникам, що 
відпрацювали не менше 176 годин; Податок = 13% від Нараховано; 

НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 
Питання для захисту роботи  

1. Чим відрізняється функція між формулою? 

2. Що таке відносне та абсолютне значення? 
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3. Що таке авто заповнення та як воно виконується? 
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Практична робота № 8 
 

Тема:   Створення зведених  таблиць фірми «Спокуса» у табличному 
редакторі Excel 
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з створенню зведених 

таблиць в табличному редакторі Excel 2007 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власній папці підписаної 

під номером своєї групи та в ній відкрийте ще одну папочку підписану під своїм 
прізвищем. Створіть MS Excel 2007 та підпишіть його під назвою практичної 
роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат. 

 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бал)  

1.  Створіть таблицю та заповніть її за зразком даним нижче.  

 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бал)  

1. Виконайте сортування тексту по зростанню. 
2. Виконайте фільтрацію, знайдіть дані студентів які розпочинається на букву Д., 

вимкніть його. 
3. Виконайте фільтрацію чисел більше 132, вимкніть його. 
4. Виконайте фільтрацію кольору очей на зелені.  

 
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бал)  

1. Створіть зведену таблицю за даними вказаними нижче, щоб вона мала такий 
вигляд.  
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Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бал)  

1. Створіть дану нижче таблицю та створіть звіт зведеної таблиці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Питання для захисту роботи  

1. Які інструменти для фільтрування даних вам відомі? 
2. 3 яких етапів складається створення розширеного фільтра? 
3. Які можливості має розширений фільтр? 
4. Що таке зведена таблиці, та для чого вона призначена? 
5. Як створюються зведені таблиці? 
6. Як виконуються оновлення даних у зведених таблицях? 
7. Як видалити зведені таблиці? 
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Практична робота № 9 
 

Тема: Оформлення рекламного буклету фірми «Спокуса» за допомогою 
програми Publisher 2007 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з роботи в програмі 
Publisher 2007 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власно створеній папці 

підписаної під номером своєї групи та в ній створити ще одну папочку підписану 
під своїм прізвищем. 

Відкрийте Publisher 2007 та підпишіть його під назвою практичної роботи, 
після виконання практичної роботи збережіть свій результат. 

 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1. Виберіть із запропонованих шаблонів буклет на відповідну тему; 
2. Оформіть титульну сторінку за відповідними вимогами, а саме: вкажіть назву 

та причину заходу, емблему фірми при необхідності, час та дату проведення 
заходу. Для  виконання записів використовуйте WordArt. 

Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 
1. Заповніть решту об’єктів (2 сторони) відповідним текстом стосовно фірми 

спокуса її асортиментом товару та призначення згідно зазначених вимог.  
2. Вставте зображення по відповідній тематиці та оформите їх рамочками 

різного типу та кольору. 
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Задайте градієнтний фон до сторінки світлих тонів. 
2. Задайте фон до об’єктів різних тонів. 
3. Використайте авто фігури та виконайте їх різноманітне форматування.  

Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  
1. Аналогічно оформіть другу сторінку буклету. 
2. Збережіть буклет у своїй папці. 

 
Питання для захисту роботи  

1. Що таке публікація? 
2. Що таке друкована публікація? Наведіть приклади друкованих публікацій. 
3. Що таке настільна видавнича система? 
4. Що входить до складу настільної видавничої системи? Для чого призначена 

кожна складова? 
5. Що таке комп’ютерна публікація?  Наведіть приклади комп’ютерних 

публікацій. 
6. Опишіть можливості настільних видавничих систем. 
7. Поясніть призначення програми Publisher 2007.  
8. Опишіть формати файлів, в яких можуть зберігатися публікації.  
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Практична робота № 10 
Тема:   Створення та оформлень презентації фірми «Спокуса» за допомогою 

програмі PowerPoint 2007 
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці зі створення та оформлення 

презентації  за допомогою програми PowerPoint 2007 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
ХІД РОБОТИ 

Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власно створеній папці 
підписаної під номером своєї групи та в ній створена ще одна папочка підписана під 
своїм прізвищем. 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1. Відкрийте шаблон презентації за назвою «Сучасний фотоальбом» в програмі 
PowerPoint 2007 відомим вам способом та підпишіть Практична робота № 4.2.1 

2. Оформіть різним дизайном  кожний слайд використовуючи тему «Потокову», 
сполошну заливку, градієнтну заливку, малюнок, текстуру. 

3. Поміняйте місцями  2-гий і 5-тий слайди. 
4. Скопіюйте 3-тій слайд та вставте в кінці презентації. 

Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 
1. До тексту в презентації задайте форматування різного кольору та типу, але 

так щоб текст був читабельним. 
2. Вставте в кінці презентації новий слайд та на ньому фігуру «лента» оформіть  

її заливку світло зеленим кольором та синіми пунктирними лініями.  
3. Виконайте напис «Дякую за увагу!» з використанням WordArt на цій фігурі. 

Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  
1. Виконайте до всіх зображень різний тип рамочки. 
2. Поверніть зображення на довільний кут в 3-му слайді. 
3. Виконайте яскравість та контрастність до  зображень в 6-му слайді. 
4. Обріжте зображення в 4-му слайді на довільний вигляд. 

Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  
1. Налаштуйте анімацію до слайдів, а саме: симетрична кругова, розчинення, 

новини, жалюзі вертикальні, шашки вертикальні, шашки горизонтальні, 
прямокутник зворотній, об’єднання по горизонталі.  

2. Налаштуйте по три анімації до об’єктів, а саме: до кожного об’єкту виберіть 
вхід, виділення та вихід. 

3. Налаштуйте час на показ презентації, по 7 секунд на кожний слайд, при 
необхідності можна більше чи менше.  

4. Виконайте перегляд презентації.  
Питання для захисту роботи  

10. Що таке презентація та з чого вона складається? 
11. Як налаштувати дизайн слайду? 

12. Які дії можна виконати з об’єктами? 
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13. Як виконати редагування слайду? 

14. Як налаштувати анімацію до слайду та об’єкту?  

Практична робота № 11 
 

Тема:   Оформлення презентації фірми «Спокуса» за допомогою 
гіперпосилань в програмі PowerPoint 2007 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з використання 
гіперпосилань  в програмі PowerPoint 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власно створеній папці 

підписаної під номером своєї групи та в ній створити ще одну папочку підписану 
під своїм прізвищем. 

Відкрийте Microsoft PowerPoint 2007 та підпишіть його під назвою практичної 
роботи, після виконання практичної роботи збережіть свій результат. 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1. Створіть 10 чистих слайдів. 

2. Оформіть фон нейтрального дизайну, застосувавши до всіх слайдів. 

3. Задайте  назву першого слайду на тему ТОВ «Спокуса», вкажіть емблему. 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. На другому слайді зазначте матеріал стосовно діяльності фірми. 
2. На третьому слайді перелічіть товар що найменше 4, та вставте зображення 

до кожного з найменувань. 
3. Оформіть текст відповідно вимог, та до картинок застосуйте рамочки різного 

типу.  
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. З  четвертого по сьомий слайд опишіть кожний товар детальніше, його ціна, 
асортимент і т.д.  

2. В 3-му слайді до кожного переліку товару виконайте гіперпосилання на той 
слайд де цей товар детальніше описано, та виконайте зворотній перехід назад на 3 – 
й слайд.  
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. На 8-му слайді зазначте стосовно реклами товару, прикріпіть буклет (який ви 
створювали на попередній практичній) використовуючи гіперпосилання. 

2. Виконайте демонстрацію презентації  відомим вам способом, та перегляньте  
правильність роботи гіперпосилань.   

3. Продемонструйте роботу викладачу на перевірку.  
 

Питання для захисту роботи  
1. Як вставити новий слайд?  
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2. Як увести текст у слайд?  
3. Як зупинити презентацію?  
4. Як управляти зміною слайдів?  
5. Як створити гіперпосилання?  

6. Як прикріпити документ до презентації. 
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Практична робота № 12 
 

Тема:   Оформлення тексту фірми «Спокуса» за допомогою мови HTML 
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з оформлення тексту у веб-

сторінці за допомогою мови HTML 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
ХІД РОБОТИ 

Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власно створеній папці 
підписаної під номером своєї групи та в ній створити ще одну папочку підписану 
під своїм прізвищем. 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1. Створіть у власній папочці блокнот та підпишіть його практична робота № 
4.3.1. 

2. Перегляньте в конспекеті коди мови HTML, за допомогою яких розмічають 
вихідний текст у веб-сторінці. 

Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 
2. Для створення HTML-документа наберіть такий текст: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Купівля\продаж</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<H1>Торгівельні об’єкти Львівщини</H1> 
<H2>Супермаркети</H2> 
<P>На Львівщині діє мережа магазинів Інтермаркет. У кожному районі є 
торговельний об’єкт.  
<P>Одним із таких магазинів став нещодавно відкритий супермаркет 
«Арсен».<HR>Це торгівельний центр із багатьма відділами та зручною системою 
обслуговування покупців.<BR>Його можна назвати торговельним містечком. 
</BODY> 
</HTML> 

3. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері.  
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Відкрийте наступний блокнот, там же де і попередній і назвіть його 
завдання 3.1. 

2. Оформіть веб- сторінку з текстом  наданим нижче.  
 

 "Національні символи" 
 «Людина хороша, коли на себе схожа»,— говорять у народі. Кожна нація намагається виявити 
себе і свою суть у національних символах. Гербом України є тризуб, а прапор складають два 
кольори: жовтий і синій. Який же зміст, яка історія у цих символах? 
Зображення тризуба з'явилося дуже давно: його розрізняють ще на монетах київських князів. 
Ось лише деякі версії походження цього знака: скіфський або візантійський скіпетр, корона, голуб 
Святий Дух, якір, лук і стріла, шолом, сокира. 

3. Заголовок тесту задайте червоним кольором та задайте бігучу строку.  
4. Виконайте заливку веб - сторінки світло зеленого кольору. 
5. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 

результат у браузері. 
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Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. Відкрийте наступний блокнот, там же де і попередній і назвіть його завдання 
4.1. 

2. Помістити на веб-сторінку маркований список, в якому для позначення 
елементів використовують коло. Розмір шрифту – 6 або 7, та застосуйте до слів 
колір який вказаний нижче. (назву кольору перегляньте в Інтернеті) 

o Червоний 

o Оранжевий 

o Жовтий 

o Зелений 

3. Помістити на веб-сторінку нумерований список, в якому для позначення 
елементів використовують римські числа (І), та застосуйте до слів колір який 
вказаний нижче. (назву кольору перегляньте в Інтернеті) 

I. Синій 
II. Фіолетовий 

III.Голубий 
IV. Коричневий  

4. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері. 

5. Переглянути запитання для захисту роботи та здати роботу викладачу. 
 

Питання для захисту роботи  
1. Що таке HTML, його призначення? 

2. Що таке  тег та атрибут? 

3. Які теги  належить до форматування тексту у веб-сторінці? 

4. Які теги  належить до створення нумерованих та маркірованих списків у 
веб-сторінці? 

5. Які теги  належить до форматування тексту у веб-сторінці? 
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Будь яке 
зображенн

я 

Практична робота № 13 
 

Тема:   Вставка та форматування зображень на сайті фірми «Спокуса» за 
допомогою мови HTML 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з вставки та форматувань 
зображень у веб-сторінку за допомогою мови HTML 

!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 
протипожежної безпеки !!! 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власно створеній папці 

підписаної під номером своєї групи та в ній створити ще одну папочку підписану 
під своїм прізвищем. 

 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1.Створіть у власній папочці блокнот та підпишіть його практична робота № 
4.3.2. 

2. Перегляньте в конспекеті коди мови HTML, за допомогою яких розмічають 
зображення у веб-сторінку та їх форматують. 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. Для створення HTML-документа для вставки зображення наберіть такий 
текст: 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Зображення</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<IMG SRC=”Назва малюнку який ви хочете встави включно з розширенням 
(наприклад .jpg) WIDTH=300 HEIGHT =200 ALT=”Задайте підпис вашого 
малюнку”> 
</BODY> 
</HTML> 

2. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері.  
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Відкрийте наступний блокнот, там же де і попередній і назвіть його завдання 
3.2. 

2. Оформіть веб- сторінку з зображенням та текстом  наданим нижче. До 
зображення використайте ширину 100, висоту  200, та зображення розмістіть з 
правої сторони 

 
Вирощуючи різні квіти вдома чи в садку, милуючись 
їхньою красою, ми рідко думаємо про те, що плекаємо 
скарбнички із надзвичайними властивостями.  
А воно саме так і є, бо квіткові рослини зберігають наше 
здоров’я, молодість і красу, поліпшують апетит, надають їжі пікантності та 
аромату. А ще квіти дарують естетичну насолоду, відволікаючи від турбот і 
стресів, вселяють бадьорість, оптимізм, просто поліпшують наш настрій. 
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Будь яке зображення Будь яке зображення 

3. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері. 
 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. Відкрийте наступний блокнот, там же де і попередній і назвіть його 
завдання 4.2. 

2. Оформіть веб- сторінку з зображенням та текстом  наданим нижче. До 
зображення використайте однакову ширину і висоту , та зображення розмістіть на 
невеликій відстані один від одного. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Виконайте гіперпосилання до цих картинно на попередні веб-сторінки, 

мається на увазі при натисканні однієї картинки перехід буде на попередню веб-
сторінку.  

4. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері. 

5. Переглянути запитання для захисту роботи та здати роботу викладачу. 
 

Питання для захисту роботи  
1. Які теги та атрибути використовуються для вставки зображень у веб-сторінку? 
2. Які теги використовуються для виконання ширини і висоти зображення? 
3. Як виконати гіперпосилання? 
4. Які розширення ти знаєш стосовно малюнку? 
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Практична робота № 14 
 

Тема:   Робота з таблицями на сайті фірми «Спокуса» за допомогою мови 
HTML 

Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з вставки таблиць та 
роботи з ними у веб-сторінці за допомогою мови програмування HTML 

 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
 

ХІД РОБОТИ 
Всі дії з практичної роботи виконувати на диску D:.. у власно створеній папці 

підписаної під номером своєї групи та в ній створити ще одну папочку підписану 
під своїм прізвищем. 
 
Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  

1.Створіть у власній папочці блокнот та підпишіть його практична робота № 
4.3.3. 

2. Перегляньте в конспекеті коди мови HTML, за допомогою яких розмічають 
таблиця у веб-сторінку та її форматують та редагування. 
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. Для створення таблиці у веб-сторінці наберіть такий текст у створеному 
блокноті.  

<html> 
<head> 
<title>Моя таблиця</title> 
</head> 
<body> 
<table border=”1”> 
<caption>назва товару</caption> 
<tr> 

 <th>1</th> 
<th>2</th> 
<th>3</th> 

</tr> 
<tr> 
      <td>Комп’ютери </td> 
      <td>Телефони </td> 
      <td>Телевізори </td> 
</tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
 

2. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері.  
Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  

1. Відкрийте наступний блокнот, там же де і попередній і назвіть його 
завдання 3.3. 
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2. Оформіть веб- сторінку з використанням таблиці даної нижче. 
Використовуючи об’єднання комірок. 

Види спорту Кількість 
учасників Плавання Гімнастика Плавання Фудбол 

за 2013 рік 250 500 117 963 
за 2014 рік 300 521 178 548 

3. Виконати заливку всієї таблиці в жовтий колір, а границі виконати синім 
кольором. 

4. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 
результат у браузері. 
 
Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  

1. Відкрийте наступний блокнот, там же де і попередній і назвіть його 
завдання 4.3. 

2. Створити фотоальбом за даним нижче зразком. Фото можна взяти будь-які.   

 
3. Збережіть HTML-документ у файлі з розширенням .html., перегляньте 

результат у браузері. 
4. Переглянути запитання для захисту роботи та здати роботу викладачу. 
 

Питання для захисту роботи  
1. Які теги та атрибути використовуються для вставки таблиці у веб-сторінку? 
2. Які теги використовуються для виконання ширини і висоти таблиці? 
3. Як виконати заливку таблиці та колір границі? 
4. Як виконати об’єднання комірок у таблиці? 
5. Як створити фотоальбом? 
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Практична робота № 15 
 

Тема:   Створення статті що до фірми «Спокуса» за допомогою Wiki-педії.                                                                                                                                                                                                                                                                
Мета: закріпити свої знання та вміння на практиці з статтями у Wiki-педії.                                                                 

 
!!! Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та 

протипожежної безпеки !!! 
 

ХІД РОБОТИ 
 

Завдання 1: Низький рівень складності  (вірне виконання завдання 2 бали)  
1. Ознайомитися з правилами створення та оформлення статті у  Wiki-педії. 
2. Перейдіть до   Wiki-педії, та перегляньте зовнішній вигляд вікна.     

                                                                                                                                                                                                                                                                
Завдання 2: Доступний рівень складності  (вірне виконання завдання 3 бали) 

1. Зареєструйтеся на даному сайті. 
2. Знайдіть будь яку статтю та відкрийте редагування. При необхідності внесіть 

певні зміни.  
 

Завдання 3: Середній рівень складності  (вірне виконання завдання 4 бали)  
1. Створіть власну статтю на тему яка стосується фірми «Спокуса» та її 

діяльності. 
2.  Внесіть текст відповідно теми, (але не забувайте про авторські права, 

правдивість матеріалу) та від форматуйте його за бажанням. 
 

Завдання 4: Високий рівень складності  (вірне виконання завдання 5 бали)  
1. У створену статтю добавте малюнки, а також прикріпіть файл з  презентацію 

та буклетом.  

2. Після завершення підготуйте питання для захисту, та здайте роботу викладачу 
на оцінку. 

3. В кінці видаліть свою статтю  

Питання для захисту роботи  
1. Що таке Wiki-педії? 

2. Яке  призначення Wiki-педії.? 

3. Які правила при створенні та редагуванні статті? 

4. Як редагується стаття? 

5. Як створити власну статтю? 

6. Як прикріпити файл на перегляд у статті. 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
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