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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Дисципліна “Інформатика (для бакалаврів)” є базовим курсом з інфор-

матики, мета якого послідовно провести студентів від початкового знайомства 

з персональним комп’ютером до вільного користування сучасними широко 

розповсюдженими програмними засобами, оволодіння всіма можливостями 

сучасних текстових та табличних процесорів для створення складно побудо-

ваних документів, що включають графічні ілюстрації, таблиці з розрахунками, 

діаграми. Крім того, ця дисципліна дозволить зрозуміти та засвоїти основні 

принципи роботи в прикладних програмах, що допоможе студентам в подаль-

шому швидше опанувати більш спеціалізованими програмними продуктами з 

питань економіки, бухгалтерського обліку, менеджменту, керування персона-

лом тощо. 

Мета: сформувати основи інформаційної культури, яка забезпечує мож-

ливість використання здобутих знань, вмінь і навичок як при вивченні теоре-

тичних основ інформатики, так і при розв’язанні щоденних практичних за-

вдань  

Завдання:  

• сформувати в студентів основи комп'ютерної грамотності, яка включає 

знання, вміння і навички розв'язування задач за допомогою комп'ютера;  

• сформувати в студентів основи інформаційної культури, які передбача-

ють знання фундаментальних основ інформатики та обчислювальної 

техніки ;  

• ознайомлення з основами сучасних інформаційних технологій;  

• ознайомлення з основними галузями застосування нових інформаційних 

технологій в професійній діяльності;  

• формування теоретичної бази знань у галузі інформатики і обчислю-

вальної техніки;  
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• формування певних навичок роботи з програмами пакету Microsoft Of-

fice, графічними редакторами, в комп’ютерних мережах.  

 

У студентів мають бути сформовані такі предметні компетентності:  

• здатність демонструвати знання про внутрішню архітектуру комп’ютера, 

види операційних систем, особливості операційної системи Windows, 

види комп’ютерних вірусів та антивірусних програм, технічні засоби для 

роботи з системами оптичного розпізнавання даних;  

• здатність демонструвати знання про призначення, функціональні мож-

ливості і правила використання прикладних програм загального призна-

чення;  

• вміння працювати з програмами-архіваторами, створювати різні види 

архівів;  

• вміння працювати з дисками;  

• вміння обробляти інформацію засобами програми MS Word;  

• вміння обробляти інформацію засобами програми MS Excel;  

• вміння створювати та працювати з базами даних засобами програми MS 

Access;  

• вміння створювати на налаштовувати презентації засобами програми MS 

Power Point;  

• вміння використовувати засоби програми MS Publisher для створення 

публікацій для друку;  

• вміння створювати растрові та векторні графічні зображення;  

• вміння працювати в локальній та глобальній комп’ютерній мережі;  

• вміння використовувати сервіси мережі Інтернет для вирішення про-

фесійних задач.  

 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 
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З них: 16 год лекції, 34 год практичні та семінарські заняття, 100 год самостій-

на робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

"ІНФОРМАТИКА " 
 
 

№ Назва модуля та теми 
 Змістовий модуль 1. Операційна оболонка Windows 

1.  Тема 1. Загальні положення інформатики 
2.  Тема 2. Графічна оболонка Windows 
3.  Тема 3. Команди обслуговування дискової підсистеми операційних си-

стем Windows  
4.  Тема 4. Обслуговування файлів і каталогів за допомогою програми 

Провідник 
 Змістовий модуль 2. Сервісні програми операційної системи 

Windows 

5.  Тема 5. Допоміжні програми операційної оболонки Windows 
6.  Тема 6. Графічний редактор Paint 
7.  Тема 7. Програма оболонка Total Commander 
8.  Тема 8. Мережа Internet 
 Змістовий модуль 3. Текстовий редактор Microsoft Word 

9.  Тема 9. Створення та редагування документів в редакторі Word 
10.  Тема 10. Форматування документів в редакторі Word 
11.  Тема 11. Таблиці, малюнки, діаграми в документах 
12.  Тема 12. Робота з великими документами 
 Змістовий модуль 4. Табличний процесор Microsoft Excel 

13.  Тема 13. Створення документів в Excel 
14.  Тема 14. Обчислення в Excel 
15.  Тема 15. Створення та редагування діаграм 
16.  Тема 16. Обробка списків в Excel 
 Разом годин: 150 
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Зміст 
дисципліни 

"Інформатика" 
 

Змістовий модуль 1. Операційна оболонка Windows 

Тема 1. Загальні положення інформатики 

Загальні властивості інформації, засоби її накопичення, передачі та об-

робки. 

Поняття про ЕОМ та персональні комп’ютери. Представлення інформа-

ції в ЕОМ. одиниці інформації. 

Алгоритми та програми. Загальні поняття про системне програмне за-

безпечення, сервісні та прикладні програми, компілятори. 

Відкрита архітектура персонального комп`ютера, його структурна схема. 

Сучасний стан збереження інформації пристроями зовнішньої пам'яті. 

Операційні системи, їх функції та призначення. 

Література [4,9,11,17]. 

Тема 2. Графічна оболонка Windows 

 

Загальні характеристики графічного інтерфейсу Windows. Меню Пуск, 

Панель задач, Робочий стіл. Графічні елементи оболонки. Структура та влас-

тивості вікон. Типи вікон Windows. Робота з вікнами. 

Способи завантаження прикладних програм. 

Використання меню, виклик команд меню, уніфіковані позначення в ме-

ню. Стандартні пункти в меню різних програм. Системне меню. Вікна діало-

гів, їх структура, елементи керування та введення інформації в діалогових вік-

нах. 

Налагодження графічної оболонки Windows. Панель керування. Ство-

рення ярликів для запуску прикладних програм.  
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Довідкова система Windows, її виклик, способи використання довідкової 

системи, пошук конкретної теми. 

Література [8,11,13]. 

Тема 3. Команди обслуговування дискової підсистеми операційних систем 

Windows 

Загальні характеристики файлових систем.  

Запрошення операційної системи, введення команд операційної системи, 

їх загальна структура. Внутрішні та зовнішні команди. 

Загальносистемні команди. Логічні диски, файли, структура каталогів. 

Створення та обслуговування ієрархічних структур каталогів за допомо-

гою команд операційної системи. Введення декількох команд в одному рядку. 

Команди обслуговування файлової системи. Групове ім`я файлів. Пошук 

інформації у файловій підсистемі за ім`ям файлів та за символьною інформаці-

єю у файлах. 

Перенаправлення виведення команд операційної системи. Створення 

макросів. Командні файлі, їх використання для багатоваріантної обробки ін-

формації. 

 

Література [8,9,11,17,18]. 

Тема 4. Обслуговування файлів і каталогів за допомогою програми Про-

відник  

Створення, копіювання, переміщення та пошук файлів за допомогою 

програм Провідник та Мій комп’ютер. Навігація та пошук інформації в ієрар-

хічних структурах каталогів. 

Впорядкування списку файлів. Виділення об’єктів файлової системи. Ко-

піювання та переміщення  об’єктів за допомогою миші та клавіатури. Вилу-

чення файлі та каталогів. Настроювання параметрів програми Корзина. Пошук 
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файлів на дисках та в каталогах за вмістом, датою створення , розміром. На-

строювання програми Проводник.  

Література [4,8,11]. 

 

Змістовий модуль 2. Сервісні програми операційної системи 

Windows 

Тема 5. Допоміжні програми операційної оболонки Windows 

 

Текстовий редактор Блокнот. Використання програми Блокнот для веден-

ня журналу. Виконання інженерних та статистичних підрахунків за допомо-

гою програми Калькулятор. 

Перегляд шрифтів, встановлених в операційній системі, за допомогою 

програми Таблиця символів. Створення нескладних документів в текстовому 

редакторі WordPad. 

Використання службових програм операційної оболонки Windows для 

очищення, перевірки та дефрагментації логічних дисків. Резервне копіювання 

даних. 

Література [4,8,11]. 

Тема 6. Графічний редактор Paint 

Поняття про растрову та векторну графіку. Створення нескладних малюн-

ків в редакторі Paint. Використання інструментів редактора. Перетворення 

фрагментів малюнків, відбиття та деформації фрагментів. Збереження малюн-

ків у файлах різних форматів. 

Література [4,8,11]. 

Тема 7. Програма оболонка Total Commander  

Загальні характеристики програм-оболонок (Norton Commander, Total 

Commander, Far). Отримання довідки. Режими перегляду інформації.  
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Обслуговування файлової системи за допомогою програм-оболонок. 

Способи виділення групи файлів. Зміна атрибутів файлів. Пошук, архівування, 

об`єднання та розбиття файлів. 

Визначення характеристик ПК, його складових за допомогою програм-

них засобів. 

Література [4,8,11]. 

Тема 8. Мережа Internet 

Загальні поняття про комп`ютерні мережі. Локальні, корпоративні, гло-

бальні комп’ютерні мережі. 

Мережа Internet. Система доменних імен в Internet. 

Структура програми браузера Internet Explorer. Основи навігації у всес-

вітній мережі Internet. Пошук інформації за допомогою пошукових систем. 

Настроювання браузера, використання  журналу, закладок.  

Електронна пошта, групові листи. Програма Outlook Express. 

 

Література [8,12,13,15]. 

Змістовий модуль 3. Текстовий редактор Microsoft Word 

Тема 9. Створення та редагування документів в редакторі Word 

Структура вікна редактора Word. Створення документів, збереження 

файлів, додаткова інформація про файл, пошук файлів, захист документів за 

допомогою пароля. 

Режими перегляду документу. Попередній перегляд вигляду документа. 

Друкування документів. 

Способи редагування тексту, копіювання, переміщення та вилучення 

фрагментів за допомогою миші та клавіатури. 

 

Література [5,6,8,11,19]. 
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Тема 10. Форматування документів в редакторі Word 

 

Форматування символів, видозмінення тексту. Вставлення символів. 

Поняття про абзац в редакторі Word. Форматування абзаців. Маркери 

табуляції, списки. Керування положенням абзаців на сторінках. 

Форматування сторінок, вертикальне вирівнювання тексту. Колонтиту-

ли. Нумерація сторінок. 

Використання стилів. 

Література [5,6,8,11,19]. 

Тема 11. Таблиці, малюнки, діаграми в документах 

 

Створення таблиць, форматування таблиць, проведення розрахунків у 

таблицях. 

Включення графічних об'єктів, ілюстрацій, математичних формул, побу-

дова діаграм. 

Створення малюнків в редакторі Word. Автофігури. Групування малюн-

ків. Розташування малюнків в тексті, перед текстом, за текстом. 

 

Література [5,6,8,11,19]. 

Тема 12. Робота з великими документами 

Створення великих документів, що складаються з декількох вкладених. 

Режими головного документа, створення змісту документа, предметного вказі-

вника, списку ілюстрацій. 

Встановлення загальних режимів редактора. Коректування помилок, пе-

ревірка лексики, сортування тексту. 

 

Література [5,6,8,11,19]. 
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Змістовий модуль 4. Табличний процесор Microsoft Excel 

Тема 13. Створення документів в Excel 

Вікно табличного процесора Excel, рядки та стовпці таблиці, меню та 

панелі інструментів, поле імені та рядок формул. Створення документів Excel. 

Налаштування параметрів збереження файлів. 

Введення та редагування інформації в комірках. Виділення комірок, ря-

дків та стовпців, копіювання та переміщення виділених фрагментів. 

Типи даних, що можуть зберігатися в комірках. Форматування комірок. 

Функції автозаповнення комірок різними даними. 

 

Література [1,2,3,7,10,11,12,14]. 

Тема 14. Обчислення в Excel 

Адреси та назви комірок. Типи адресації комірок. Використання функ-

цій. 

Майстер функцій. Математичні функції. Статистичні функції. Функції 

дати, часу. 

Обчислення з використанням даних з різних книг Excel. 

 

Література [1,2,3,7,10,11,12,14]. 

Тема 15. Створення та редагування діаграм 

Створення діаграм, типи діаграм. Редагування діаграм, додавання, вилу-

чення рядків даних з діаграм. Форматування діаграм. 

Вставлення малюнків та текстових фрагментів.  

 

Література [1,2,3,7,10,11,12,14]. 
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Тема 16. Обробка списків в Excel 

Списки в Excel. Сортування списків. Вікно форми даних. Автофільтр. 

Складені умови фільтрації при використанні автофільтру. Отримання проміж-

них підсумків в списках даних. 

Розширений фільтр. Формулювання умов фільтрації. Використання об-

числених значень в умовах фільтрації. 

Створення  зведеної таблиці та зведеної діаграми. Прийоми роботи зі 

зведеною таблицею, зміна розміщення полів, відображення та приховування 

полів, сортування елементів, оновлення зведеної таблиці. 

 

Література [1,2,3,7,10,11,12,14]. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1.  Створення форм у базі даних. Режими створення та відображення.  

2. Типи форм бази даних: діаграмні та кнопкові форми; форми для 

зв’язаних таблиць.  

3. Зміна та модифікація форми у базі даних. Елементи керування.  

4. Макет звіту та форми, характеристика компонентів.  

5. Створення елементів управління та обчислення.  

6. Створення та редагування звітів. Будова звіту.  

7. Загальні принципи побудови глобальних мереж. Поняття протоколу.  

8. Інформаційно-пошукові системи, технологія пошуку інформації.  

9. Інформаційні служби та послуги Internet.  

10. Система електронної пошти. Ведення електронної кореспонденції.  
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні конк-

ретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислюва-

льної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериме-

нтування при вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове прое-

ктування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших конс-

трукторських документів у відповідності до вимог і правил, встановле-

них державними стандартами, Єдиною системою конструкторської до-

кументації (ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), 

іншими чинними нормативно-технічними документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Інформатика”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і са-

мостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціона-

льних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробни-

чих завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у про-

фесійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Як записати команду операційної системи у загальному вигляді; як довіда-

тися про призначення команди та отримати довідку щодо синтаксису її ви-

користання? 

2. В чому різниця між фізичними та логічними дисками, як позначаються ло-

гічні диски в операційний системі, що таке поточний диск, як зробити пото-

чним інший диск? 

3. За допомогою яких команд можна встановити дату та час в комп`ютері, ви-

значити тип операційної системи? 

4. Запишіть команди створення, вилучення каталогів, команду зміни поточно-

го каталогу; створіть за допомогою цих команд трьохрівневе дерево катало-

гів. 

5. За допомогою яких команд можна створити на диску D каталоги 

D:\ABC\A1\B1 та D:\ABC\A2\B2, запишіть одним рядком команду перехо-

ду з першого каталогу в другий. 

6. Запишіть набір команд, за допомогою яких можна створити на диску D ро-

бочий каталог з двома підкаталогами другого рівня та з трьома підкатало-

гами третього рівня в одному з підкаталогів другого рівня; як вивести дере-

во каталогів на екран? 

7. Запишіть у загальному вигляді повне ім`я файлу; які символи використову-

ються для запису шаблонів імен файлів, запишіть групове ім`я для файлів, 

імена яких починаються на ‘CH’, складаються з чотирьох символів та мають 

будь-яке розширення. 

8. Запишіть команду, за допомогою якої знаходячись на диску D можна отри-

мати список файлів з розширенням EXE каталогу TEST на диску С. 

9. Виведіть на екран в алфавітному порядку список файлів каталогу 

WINDOWS у по-екранному режимі. 

10.Виведіть на екран список файлів каталогу WINDOWS, ім’я яких не пере-

вищує чотирьох символів.  
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11.Запишіть команду для виведення на екран списку файлів каталогу 

WINDOWS, ім’я яких має на третій позиції символ "L". 

12.Запишіть команду для виведення на екран списку файлів каталогу 

WINDOWS, ім’я яких починається на символ "M". 

13.Виведіть на екран список файлів каталогу WINDOWS, упорядкований за 

розширеннями імен файлів у по-екранному режимі. 

14.Виведіть на екран список файлів каталогу WINDOWS, упорядкований за 

розміром у по-екранному режимі. 

15.Запишіть команду для виведення на екран списку файлів каталогу 

WINDOWS, розширення імен яких починається на символ "B". 

16.Виведіть на екран список файлів кореневого каталогу диску C, що мають 

атрибут "Системний" (‘System’). 

17.За допомогою яких команд операційної системи можна створити файл та 

записати до нього текстову інформацію? 

18.Запишіть команду операційної системи, за допомогою якої можна знайти 

на диску потрібний файл (визначити його повне ім`я), наприклад, файл 

HIMEM.SYS на диску C. 

19. Запишіть команди, за допомогою яких можна отримати повну копію дис-

кети на диску A та порівняти її з вихідною. 

20. Запишіть команду для копіювання всіх файлів з розширенням TXT з ката-

логу TEMP диска C на диск D в каталог WORK. 

21.Як скопіювати до робочого каталогу ROB диску D всі файли каталогу 

WINDOWS диску C, розширення імен яких має у другій позиції символ 

"B"? 

22.Як присвоїти всім файлам робочого каталогу ROB диску D, що починають-

ся на символ "R", розширення TXT?  

23.Використовуючи команди операційної системи створіть два текстових фай-

лів A.TXT і B.TXT, та об’єднайте їх під ім’ям C.TXT? 
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24.Запишіть команду для об’єднання всіх файлів з розширенням TXT робочо-

го каталогу ROB диску D до файлу S.TXT. 

25.Використовуючи команди операційної системи, створіть текстовий файл 

A.TXT та виведіть його зміст на екран. 

26.Запишіть команду, за допомогою якої файл DOCUMENT.DOC отримає 

атрибут "Тільки для читання" (‘Read-only’). 

27.Використовуючи команди операційної системи скопіюйте до робочого ка-

талогу ROB диску D всі файли каталогу WINDOWS диску C, що мають ро-

зширення імен "BMP", та вилучіть з робочого каталогу всі файли, що почи-

наються на "S". 

28.Запишіть до файлу WINBMP.DIR список файлів каталогу WINDOWS дис-

ку C, що мають розширення імен "BMP". 

29.Запишіть до файлу WINTREE.TXT дерево каталогів каталогу WINDOWS 

диску C. 

30.Використовуючи команди операційної системи, створіть два текстових 

файлів A.TXT і B.TXT, та порівняйте їх зміст. 

31. Що таке логічні диски та як поміняти поточний диск в Total Commander? 

32. Як змінити склад інформації про файли та каталоги на панелях Total 

Commander? 

33. Які види інформації можуть бути представлені в панелях Total 

Commander? 

34. Як виконується увімкнення та вимкнення однієї чи обох панелей в Total 

Commander? 

35. Як переглянути зміст текстового файлу в Total Commander? 

36. Як створити текстовий файл в Total Commander та зберегти його на диску 

D? 

37. Як отримати інформацію про кількість вільної оперативної пам’яті та віль-

ного простору на диску в Total Commander? 
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38. За допомогою Total Commander створіть на диску D трьохрівневе дерево 

каталогів та запишіть у найнижчий каталог копії двох найбільших файлів з 

каталогу С:\WINDOWS. 

39. Як порівняти вміст двох каталогів за допомогою Total Commander. 

40. Як поміняти конфігурацію Total Commander, зокрема встановити чи вилу-

чити панель інструментів? 

41. Як в Total Commander впорядкувати список файлів деякого каталогу у лівій 

панелі за розміром файлів, а в правій – за розширенням? 

42. Як в Total Commander у деякому каталозі виділити всі файли, розширення 

яких закінчується на певний символ? 

43.Покажіть, як можна переміщувати вікна Windows за допомогою миші та 

клавіатури. 

44. Покажіть, як можна змінювати розмір вікон Windows за допомогою миші 

та клавіатури. 

45. Покажіть, які існують способи максимізації вікон Windows та перетво-

рення їх у піктограми. 

46. Як виконується перемикання між вікнами та між програмами в операційній 

оболонці Windows за допомогою миші та клавіатури? 

47. Чим відрізняються головні та вторинні вікна в операційній оболонці 

Windows? 

48. Створіть в операційній оболонці Windows піктограму для деякої програми 

та для деякого документа? 

49.Створіть за допомогою Провідника каталог CCC на диску D та зробіть у 

ньому копії п`яти найбільших файлів з кореневого каталогу диска D. 

50.Чим відрізняється в Провіднику переміщення файлів за допомогою миші в 

межах одного диску та між різними дисками? 

51.Як у Провіднику встановити перегляд розмірів файлів?  

52.Як встановити правильні час та дату за допомогою операційної оболонки 

Windows. 
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53. Покажіть, як швидко переглянути усі символи наявних шрифтів в опера-

ційній оболонці Windows. 

54.Як в операційній оболонці Windows додатково встановити німецьку мову 

для клавіатури? 

55.Що означає термін "Принтер за замовчуванням"? 

56.Як ввести текстову інформацію в малюнок у редакторі Paint? 

57.Покажіть, які перетворення зображення можливі в редакторі Paint. 

58.Створіть малюнок у редакторі Paint, фрагмент малюнку та перенесіть його 

до документу редактора Word?  

59.Запишіть в документі редактора Word результат перемноження двох деся-

тизнакових чисел, використовуючи Калькулятор. 

60. Опишіть декілька способів завантаження файлів в редактор Word. 

61. Як в редакторі Word зберегти документ у форматі MS-DOS? 

62. Опишіть способи виділення слова, рядка, речення, абзацу та всього доку-

мента за допомогою миші та клавіатури в редакторі Word? 

63. Опишіть способи копіювання та переміщення фрагментів тексту в редак-

торі Word за допомогою миші та клавіатури. 

64. Покажіть на деякому фрагментові тексту всі можливості форматування 

символів, що надає редактор Word. 

65. Відформатуйте декілька абзаців тексту з встановленням різних відступів та 

різним вирівнюванням. 

66.Як в редакторі Word виділити абзац рамкою з боків? 

67. Покажіть, як можна скопіювати стиль оформлення фрагмента тексту. 

68. Покажіть, як в редакторі Word вставити до тексту спеціальні символи. 

69.Як в редакторі Word встановити комбінацію клавіш для швидкого введення 

деякого математичного символу? 

70. Які режими перегляду тексту можливі в редакторі Word? 

71. Наведіть приклади використання всіх табуляторів в редакторі Word. 
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72.Як в редакторі Word встановити нумерації рядків документу за виключен-

ням рядків певного абзацу? 

73. Як у редакторі Word користуватися режимом Автозаміни? 

74. В редакторі Word створіть таблицю та застосуйте до неї команду Автофо-

рмат. 

75.Як в редакторі Word вилучити раніше встановлену нумерацію сторінок? 

76. Скільки в Excel треба заповнити комірок, щоб за допомогою маркера авто-

заповнення створити таблицю множення? 

77.Створіть в Excel арифметичну прогресію від 1 до 28 з різницею, що дорів-

нює 3. 

78.Заповніть в Excel рядок комірок довільними числами та знайдіть їх суму. 

79.Заповніть в Excel рядок комірок довільними числами та знайдіть відношен-

ня кожного числа до їх суми. 

80.Заповніть в Excel рядок комірок довільними числами та знайдіть їх середнє 

значення. 

81.Заповніть в Excel рядок комірок довільними числами та знайдіть їх макси-

мальне значення. 

82.За допомогою майстра функцій створіть в Excel таблицю значень sin(x) для 

кутів від 0 до 90 градусів із кроком у 5 градусів. 

83.Створіть в Excel документ з таблицею, дайте назву таблиці, встановіть для 

назви шрифт Times New Roman розміром 20 пунктів, відцентруйте її віднос-

но таблиці. 

84.Створіть в таблиці Excel список даних та профільтруйте його за деякою 

умовою. 

85.Що таке комп`ютерна мережа?  

86.Що таке локальні та мережні ресурси? 

87.Як працює електронна пошта в комп`ютерних мережах? 

88.У чому полягає система доменних імен в Internet? 

89.Що таке Всесвітня інформаційна мережа (Web)? 
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90.Які види інформації можна отримати в Internet? 
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