
Огляд офісних 

програм 

Модуль 3. Частина 1. 



Пакет Microsoft Office 2013 

Word 

 Підходить для написання звітів, 
рефератів, листів і документів. 

Access 

Підходить для зберігання звітів про 
доставку продукції, даних про читачів чи  
пацієнтів і про товари в магазині. 

PowerPoint 

 Підходить для інформаційних лекцій, 
для демонстрації ділових пропозицій і для 
доповідей на нарадах. 

Excel 

 Підходить для управління рахунками, 
перевірки бюджету і для інших завдань, які 
передбачають обробку числових величин. 

У пакет Microsoft Office 2013 входять новітні версії офісних додатків. Кожна 
програма призначена для вирішення конкретних завдань, хоча вони мають схожий 
інтерфейс. 



Загальні компоненти і 

команди 

 Різні офісні програми дозволяють створювати документи різних 
типів, призначені для зберігання та подання інформації. Більшість 
офісних програм дозволяють виконувати такі стандартні операції, як 
відкриття і закриття файлів, друк файлів, вставка, перенесення, зміна 
та видалення тексту або будь-якого об'єкта. Для таких операцій в 
більшості офісних програм передбачені загальні функціональні 
можливості і команди.  

У програм з пакету Microsoft 
Office є ряд загальних елементів, 
таких як: 

 Стрічка 

 Панель швидкого доступу 

 Панель інструментів 

 І багато іншого 



Загальний 

користувацький 

інтерфейс 
Це відео познайомить вас із загальним користувацьким 
інтерфейсом, який ви побачите в робочих додатках 
Office 2013. 

Давайте почнемо з верхнього лівого кута, де 
знаходиться панель швидкого доступу. За 
замовчуванням панель швидкого доступу містить 
команди збереження, скасування і повторення.  

Панель швидкого доступу можна налаштувати, 
клацнувши стрілку, щоб отримати перелік загальних 
команд, які можна показати або приховати.  

Давайте додамо елемент «Правопис» на панель 
швидкого доступу, клацнувши його. Ви також можете 
перемістити панель швидкого доступу під стрічку або 
назад наверх. З панелі швидкого доступу можна 
видалити будь-яку окрему команду, клацнувши правою 
кнопкою миші і вибравши пункт «Видалити з панелі 
швидкого доступу».  

Це називається заголовком вікна, тут відображається 
ім'я файлу, з яким ви працюєте. З заголовка вікна ви 
можете отримати доступ до довідки та параметрів 
відображення стрічки, а також згорнути, розгорнути або 
закрити програму.  

Це стрічка, інформація на якій впорядкована за 
вкладками, групами і командами. Це робоча область, де 
в залежності від програми, що використовується, ви 
будете вводити текст, додавати зображення і дані або 
створювати презентації.  

Це рядок стану. У рядку стану відображається 
інформація про ваш документі, аркуші або презентації. 
«Ярлики режимів перегляду» і «Повзунок масштабу». 
Можна налаштувати рядок стану, клацнувши правою 
кнопкою миші і вибравши, який параметр потрібно 
приховати або відобразити.  

Тепер ви знайомі з загальними параметрами 
призначеного для користувача інтерфейсу в Office 2013. 



Робота з покажчиком 

миші 

Покажчик миші - це стрілка або будь-
який значок на екрані, який повторює рухи 
миші або іншого вказівного пристрою. За 
допомогою покажчика можна швидко 
переміщатися по документу і виконувати 
різні команди. 

Курсор - це мерехтлива вертикальна 
лінія на екрані, яка вказує місце в 
документі, куди можна вставити текст або 
графічне зображення. Наприклад, в Word 
2013 можна задати положення курсору, 
перемістивши покажчик миші на текст і 
клацнувши в цьому місці лівою кнопкою 
миші. 



Робота зі стрічкою 

У таких офісних додатках, як Microsoft 
Word 2013, Excel 2013 і PowerPoint 2013, 
стрічка складається з вкладок. Кожна 
вкладка розділена на групи. Група 
дозволяє виконати ряд типових завдань, 
наприклад, вставку в документ картинок 
або фігур. 

До складу стрічки також входять 
контекстні вкладки, які з'являються тільки 
за необхідності. Наприклад, коли 
таблиця вставляється в документ Word 
2013, з'являється контекстна вкладка 
для редагування таблиці. 



Робота зі стрічкою 

При відкритті робочого додатку, наприклад, Word 2013, Excel 2013 або на PowerPoint 
2013, ви можете бачити стрічку над робочою областю. 

На стрічках використовуються вкладки і групи, щоб упорядкувати доступні в додатку 
функції. 



Робота зі стрічкою 

Вкладки розташовуються уздовж верхнього краю стрічки. Зверніть увагу, що 
деякі вкладки є загальними для всіх трьох додатків, в той час як інші вкладки 
доступні тільки для окремих додатків, вкладка «Формули» в Excel 2013 і вкладка 
«Переходи» в PowerPoint 2013.  



Робота зі стрічкою 

Кожна вкладка містить групи. Вони представляють собою набір кнопок, які 
виконують аналогічні або схожі функції.  



Робота зі стрічкою 

Коли ви відкриваєте будь-який файл, він запускається з відкритою вкладкою «Головна». Вкладка 
«Головна» містить групи команд, що найчастіше використовуються. 

Загальні групи на вкладці «Головна»:  «Буфер обміну» з командами для копіювання або вирізання 
даних і вставки їх в іншому місці. «Шрифт» з найбільш часто вживаними командами для зміни шрифту тексту 
в документах. «Редагування» з командами, які допоможуть вам швидко внести в документ кілька змін. 



Робота зі стрічкою 

Вкладка «Вставка» містить групи для вставки зовнішніх або нових даних в існуючий документ. 

До загальних груп на вкладці «Вставка» відносяться групи «Таблиці», «Ілюстрації», «Додатки» і 
«Текст». 



Робота зі стрічкою 

Вкладка «Вид» містить групи команд для зміни відображення файлу під час його редагування. 

Група «Відображення» містить прапорці, які можна встановити або зняти, щоб вказати, які 
елементи призначені для користувацького інтерфейсу слід приховати або відобразити під час 
редагування. 

Використовуйте команди групи «Масштаб» для налаштування масштабу робочої області. 



Робота зі стрічкою 

У деяких групах доступні розширені параметри. Ці параметри можна 
відображати і змінювати за допомогою кнопки виклику діалогового вікна. 

Коли група містить розширені параметри, в правому нижньому кутку групи 
з'являється кнопка виклику діалогового вікна  



Робота зі стрічкою 

Деякі меню і команди доступні в поданні Backstage. Подання Backstage можна 
відобразити, відкривши вкладку «Файл». Прикладами меню, доступних в поданні 
Backstage, є меню «Друк» і «Зберегти». При натисканні кнопки «Зберегти як» 
відкривається меню «Зберегти як». Це меню пропонує кілька розташувань для 
збереження файлів. 



Робота зі стрічкою 

Якщо у вас є питання про функції окремих кнопок, ви можете 
натиснути кнопку «Довідка» в заголовку вікна, щоб відкрити довідкову 
документацію для кожної програми з необхідними відомостями і 
поясненнями. 



Для більш детальної інформації про 
офісні програми перегляньте наступні 
презентації: 

Загальні відомості про текстовий 
процесор; 

Огляд редактора електронних 
таблиць; 

Загальні відомості про програми 
роботи з презентаціями. 


