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Інформаційні системи 
1. Як називається сукупність організаційних і технічних засобів для 

збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних 

потреб користувачів? 

2. Як називаються інформаційні системи, в яких частина функції 

(підсистем) керування або опрацювання даних здійснюється автоматично, 

а частина — людиною? 

3. Які інформаційні системи призначені для автоматизації діяльності 

науковців, аналізу статистичної інформації, керування експериментом? 

4. Які основні групи прикладних програм можна виділити за типом 

розв’язуваних задач? 

5. Що є найдавнішими і найпоширенішими інформаційними системами? 

6. Як називаються інформаційні системи, в яких усі функції керування і 

опрацювання даних здійснюються технічними засобами без участі 

людини (наприклад, автоматичне керування технологічними процесами). 

7. Для чого призначені інформаційні системи автоматизованого 

проектування? 

8. Як називається програма, призначена для створення і обробки текстів? 

9. Які інформаційні системи характеризуються тим, що всі операції з 

переробки інформації виконуються людиною? 

10. Як називається взаємозв’язана сукупність даних, обладнання, програмних 

засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, 

обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації у відповідності 

з вимогами, які випливають з цілей організації? 

11. Як називаються програми, що керують діями комп’ютера під час 

розв’язання за його допомогою конкретних задач? 

12. Як називаються спеціальні пакети програм, які використовуються для 

вирішення завдань, які можна подати у вигляді таблиць? 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


WORD 
1. Як задавати масштаб зображення у вікні Word? 

2. Як змінювати розмір і розташування вікон Word? 

3. Як переходити від одного вікна до іншого? 

4. Як користуватися лінійками прокрутки вікон? 

5. Як виконати «роздвоєння вікна», щоб бачити одночасно два різних 

фрагменти одного документа? 

6. Що таке панелі інструментів? 

7. Як внести зміну до складу і розташування панелі швидкого доступу? 

8. Що таке контекстне меню і як їм користуватися? 

9. Як користуватися довідковою системою Word? 

10. Як створити новий документ Word? 

11. Як створити новий документ Word на основі наявного шаблона? 

12. Як зберегти документ на диску? 

13. Як створити новий шаблон? 

14. Які параметри можна задати при зберіганні документа? 

15. Як захистити документ від несанкціонованого відкриття або зміни? 

16. Як установити інтервал часу, через який Word повинен автоматично 

зберігати документ на диску, щоб уникнути втрати інформації при збої або 

раптовому вимиканні живлення? 

17. Як відкрити документ для читання і редагування? 

18. Як відкрити документ тільки для читання? 

19. Як знайти файл по імені, типу, даті останньої зміни? 

20. Як знайти файл по наявності у файлі визначеного тексту? 

21. Які є режими перегляду документів у Word і для чого вони застосовуються? 

22. Як за допомогою клавіатури переміститися на одне слово вперед чи назад, у 

початок і в кінець рядка або документа? 

23. Як переміститися на наступну, попередню або довільну сторінку? 

24. Як знайти потрібний текст у документі? 

25. Як знайти потрібний текст у документі й автоматично замінити його іншим? 

26. Як створити закладку в тексті документа? 

27. Як швидко перейти до потрібного розділу, малюнку, таблиці, закладки 

тощо? 

28. Як за допомогою клавіатури виділити слово, рядок, довільний фрагмент 

тексту, вертикальний блок? 

29. Як за допомогою мишки виділити слово, речення, декілька рядків, довільний 

фрагмент тексту? 

30. Як за допомогою клавіатури видалити, перемістити або скопіювати 

виділений текст? 



31. Як за допомогою мишки перемістити або скопіювати виділений текст? 

32. Що таке недруковані символи? Як можна відобразити їх на екрані і яку 

інформацію вони містять? 

33. Як здійснити перевірку правопису тексту, де є фрагменти написані різними 

мовами? 

34. Як здійснюється форматування шрифту (вибір його типу, розміру, жирності, 

кольору і т.п.)? 

35. Які параметри можна задавати при форматуванні абзаців? 

36. Які параметри форматування абзаців можна задати за допомогою мишки і 

як? 

37. Що таке копіювання формату (формат за зразком) і як воно виконується? 

38. Що таке бібліотека стилів і як нею користуватися? 

39. Що таке автозаміна і як нею користуватися? 

40. Коли і як можна скасувати внесені в документ зміни? Як можна скасувати 

скасування? 

 

41. Що таке стиль і чим форматування за допомогою стилів доцільніше 

безпосереднього форматування? 

42. Як задати або змінити стиль? 

43. Як створити новий стиль? 

44. Як змінити параметри форматування стилю? 

45. Як змінити параметри стилю, використовуючи відформатований текст як 

зразок? 

46. Як автоматично створити зміст документа. 

47. Як скласти нумерований або маркірований список? 

48. Як у нумерований або маркірований список включити абзац без номера або 

без маркера? 

49. Як здійснити автоматичну багаторівневу нумерацію заголовків? 

50. Які параметри можна задавати при форматуванні сторінки? 

51. Як здійснити виведення тексту в декілька колонок? Як задати їхню ширину? 

52. Як зробити, щоб наступний текст продовжувався на новій сторінці, новій 

парній (непарній) сторінці, у новій колонці? 

53. Що таке колонтитул і як він створюється? 

54. Що таке поля Word, і які переваги дає їх використання?  

55. Як вставити поле у документ? 

56. Як здійснюється переключення між відображенням коду і значення поля? 

57. Як здійснюється відновлення значень полів? 

58. Як автоматично пронумерувати сторінки документа? 

59. Що таке перехресні посилання, і які переваги дає їхнє використання? 



60. Як вставити в документ перехресне посилання? 

61. Як вставити в документ таблицю з заданим числом стовпців і рядків? 

62. Як вручну регулювати ширину і висоту клітинок таблиці? 

63. Як автоматично підібрати ширину і висоту клітинок таблиці? 

64. Як виділяти рядки або стовпці таблиці для їх наступного форматування? 

65. Як переглядати дані, що містяться в таблиці, за допомогою форм даних? 

66. Як додати або видалити рядки в таблиці? 

67. Як додати або видалити стовпці в таблиці? 

68. Як можна одну клітинку таблиці розділити на декілька або декілька клітинок 

об'єднати в одну? 

69. Як зробити, щоб при переносі таблиці, її шапка автоматично повторювалася 

на початку кожної нової сторінки? 

70. Як змінити властивості таблиці? 

71. Як здійснюється автоформатування таблиці? 

72. Як перетворити таблицю у текст? 

73. Як виконувати обчислення в таблиці Word? 

74. Як відсортувати дані в таблиці Word? 

75. Як створити формулу у таблиці Word? 

 

76. Як вставити в документ точковий малюнок із графічного файла? 

77. Як створити графічний примітив за допомогою групи Иллюстрации вкладки 

Вставка стрічки? 

78. Розповісти про призначення основних кнопок групи Иллюстрации вкладки 

Вставка стрічки. 

79. Як побудувати пряму і ламану лінії, прямокутник, квадрат, овал, коло? 

80. Що таке прив'язка графічних елементів до сітки і як задавати параметри 

сітки? 

81. Як виконується редагування, переміщення і копіювання графічних об'єктів? 

82. Для чого і як виконується групування і розгрупування графічних об'єктів? 

83. З яких шарів складається зображення в Word? Як помістити об'єкт на 

передньому (на задньому) плані відносно інших об'єктів і відносно тексту? 

84. Як здійснюється взаємна прив'язка в розташуванні тексту і графіки в 

документі? 

85. Що таке вставка об'єктів і як вона виконується? 

86. Як стиснути малюнки у файлі? 

87. Як задати для фігури потрібний колір, контур фігури, товщину ліній, тінь та 

ін? 

88. Що таке об’єкт WordArt і як його створити? Як змінити існуючий об’єкт 

WordArt, текст у ньому? 



89. Як створити діаграму та які параметри їй можна задати? 

90. Як створити об’єкт SmartArt та для чого він використовується? 

 

Excel 
1. Що таке робоча книга, робочий аркуш, рядок формул? 

2. Які типи даних можуть бути введені в комірки, і по яких ознаках можна 

розрізнити тип даних? 

3. Що таке відносні, абсолютні і змішані посилання і як вони вводяться? 

4. Як виділити діапазон комірок і як позначається посилання на нього у 

формулах? 

5. Як виділити декілька несуміжних діапазонів? 

6. Як виділити всі комірки рядка, стовпця, робочого аркуша? 

7. Як виділити тривимірний діапазон комірок (тобто діапазон, що містить 

комірки з одноіменними координатами на різних робочих аркушах)? 

8. Як здійснюється переміщення і копіювання даних у таблиці Excel? 

9. Що таке маркер заповнення і як він використовується? 

10. Як виконується переміщення, копіювання, вилучення і перейменування 

робочих аркушів? 

 

11. Як задається тип формату даних (загальний, числовий, грошовий, дата 

тощо)? 

12. Як задати кількість відображуваних знаків у дробовій частині числа? 

13. Як відображається число і текст, якщо розмір комірки для них є 

недостатнім? 

14. Якими способами можна регулювати розміри комірок? 

15. Як можна об'єднати декілька комірок в одну і скасувати це об'єднання? 

16. Як можна задати вирівнювання й орієнтацію тексту? 

17. Як задати спосіб обрамлення комірок (сітку)?  

18. Що таке копіювання формату і як воно здійснюється? 

19. Що таке умовне форматування і як воно здійснюється? 

20. Що таке закріплення областей, як і для чого воно виконується? 

 

21. Приховання вмісту комірки. 

22.  Використання стилів комірки. 

23. Настроювання полів та центрування даних. 

24.  Зміна стандартних параметрів. 

25.  Зміна режиму відображення аркуша. 

26.  Керування налаштуваннями сторінки. 

27.  Обробка розривів сторінок. 



28.  Вставка колонтитулів. 

29.  Попередній перегляд документу. 

30.  Швидкий друк. 

31.  Установка параметрів друку. 

32.  Налаштування області друку. 

33.  Вибір даних для друку. 

34. Діаграма. 

35.  Додавання нових даних до діаграми. 

36.  Оформлення діаграм. 

37.  Створення діаграми. 

38.  Шаблони діаграм. 

39.  Побудова діаграми на основі схованих даних. 

40.  Дії над діаграмами. 


