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Передмова 

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми підготовки 

бакалаврів за напрямом «Хімічна технологія». Дана дисципліна закладає 

основу професійних знань щодо програмного забезпечення сучасних 

персональних комп’ютерів. Дисципліна «Інформаційні технології» 

відноситься до циклу природничо-наукової підготовки і є базовою у 

підготовці бакалаврів вказаного напряму.  

Робота студента над учбовим матеріалом з дисципліни: «Інформаційні 

технології» складається з наступних видів робіт: вивчення матеріалу по 

навчальних посібниках і підручниках; відвідування лекцій; виконання 

лабораторних робіт; написання модульної контрольної робіт; індивідуальних 

консультацій; здачі заліку. При цьому значна частина часу відводиться на 

самостійну роботу.  

Представлені матеріали мають за мету закріплення знань та набуття 

вміння застосовувати навички, отримані в процесі вивчення дисципліни 

«Інформаційні технології», при розрахунках хіміко-технологічних систем. 

Надані теоретичні відомості сприятимуть засвоєнню матеріалу курсу та 

можуть бути використані під час виконання курсових проектів та робіт, 

запланованих у дисциплінах професійного циклу, та у дипломному 

проектуванні. 

Дане видання призначено для надання допомоги студентам денної 

форми навчання напряму 6.051301 «Хімічна технологія» у вивченні 

дисципліни «Інформаційні технології». З цією метою у даному виданні 

наведений перелік тем, які студент повинен вивчити та, за матеріалами яких 

виконується лабораторні роботи, надані методичні вказівки з виконання цих 

робіт, наведені основні теоретичні положення з ілюстрацією на конкретних 

прикладах. Методичні вказівки містять завдання для лабораторних робіт, 

вимоги до оформлення звіту і контрольні питання для самопідготовки 

студентів. В методичних вказівках також наведені заходи безпеки, яких треба 

дотримуватись при виконанні даної лабораторної роботи (додаток А). 
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Лабораторна робота № 1. 
Основи підготування документів в середовищі MS Word. 

Прийоми роботи з текстами 

Мета та основні завдання: Дослідити можливості MS Word при роботі з 

текстами. Набути вмінь редагування і форматування документів в MS 

Word. 

Завдання
1
. Вивчити команди «Параметры страницы», «Шрифт», 

«Абзац», MS Word. Розглянути застосування команд «Список», 

«Колонки», «Разрыв», «Номера страниц» в MS Word. 

 

Короткі теоретичні відомості 
Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Основи підготування документів в середовищі MS Word. Прийоми роботи з 

текстами», наведені у додатку Б. 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп’ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

Послідовність виконання роботи 
1. Створити новий документ, встановивши в ньому поля: ліве – 3см, 

верхнє та нижнє – 2см, праве – 1см. Формат сторінки А4; орієнтація 

"Книжкова" ("Книжная") (або за вказівкою викладача).  

                                                 
1
Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до 

виконання лабораторної роботи. 
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2. В першому рядку документу надрукувати назву своєї групи. 

Використати шрифт ―Arial”–14, ―полужирный‖, вирівнювання «по 

правому краю», інтервал після абзацу – 18 пт. 

3. В другому рядку документу надрукувати тему лабораторної роботи 

(шрифт: ―Bookman Old Style‖–16, курсив), а в наступному – № варіанта 

(шрифт: ―Tahoma‖–16). Виконати вирівнювання «по центру» цих 

рядків і встановити інтервал після абзацу – 12 пт. (№ варіанту – номер 

у журналі академічної групи). 

4. Зберегти текстовий документ (для збереження документу, створити 

нову папку під назвою ―Word‖, в папці з назвою своєї групи, що 

знаходиться на диску D:). Документ зберегти в папці ―Word‖ під ім’ям, 

що відповідає Вашому прізвищу
2
 та номеру лабораторної роботи 

(наприклад, – Кобзаренко_1_Word). Вкажіть в протоколі лабораторної 

роботи адресу Вашого файлу (повне ім’я) .  

5. Встановити шрифт Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал 1,5.  

6. Починаючи з нового рядка надрукувати текст, що надано викладачем. 

Текст вводити, без форматування.  

7. Відформатувати абзаци тексту наступним чином: 

 перший абзац: відступ першого рядка 1,25; вирівнювання по лівому 

краю; інтервал після абзацу – 6 пт; 

 другий абзац: відступ першого рядка 1; вирівнювання за шириною; 

міжрядковий інтервал 2; шрифт Arial, 14; інтервал після абзацу – Авто; 

 третій абзац: відступ першого рядка – нема; лівий і правий відступи від 

абзацу – 1 см; шрифт Times New Roman, 15, курсив; вирівнювання по 

центру; інтервал після абзацу – 0. 

8. Виконати перевірку правопису всього тексту. Виправити граматичні 

помилки в тексті. 

                                                 
2
 Після виконання кожної наступної вправи зберігати оновлений варіант документу.  



 7 

9. В режимі нижнього колонтитулу надрукувати свої прізвище, ім’я та по 

батькові виконавця роботи (шрифт ―Times New Roman”–15, 

―полужирный курсив” вирівнювання «по центру»). Наприклад:  

Роботу виконав: Кобзаренко Василь Іванович. 

10.Встановити в документі нумерацію сторінок (зверху, праворуч, 

шрифт “Arial”–12, ―полужирный‖).  

11.На першій сторінці документу вставити 1–2 виноски (звичайних).  

12.Примусово закінчити першу сторінку документу. 

13.На другій сторінці документу надрукувати список студентів своєї 

академгрупи (6–8 прізвищ з ініціалами) або якийсь інший список 

(наприклад, список назв хімічних елементів). 

14.Пропустити два рядка і окремому рядку надрукувати слово «Список 

назва
3
» (накреслення "полужирный", вирівнювання по центру).  

15.Зробити дві копії списку і вставити їх послідовно після рядка із 

заголовком. До першої копії застосувати перетворення в «Нумерований 

список», а для другої – перетворення в «Маркірований список». 

16.Виконати представлення створених списків у дві колонки рівної 

ширини. Примусово закінчити другу сторінку документу. 

17.Зберегти текстовий документ.  

18.Створити новий документ під ім’ям <ВашеПрізвище_Титульний_лист>. 

Надрукувати у вікні редактора текст титульного листа до звіту з 

лабораторних робіт та відформатувати його за зразком (див. Додаток 

В). 

19.Зберегти текстовий документ <ВашеПрізвище_Титульний_лист>. 

20.Створити новий документ під ім’ям <ВашеПрізвище_Тренінг1_Word>.  

21.Скопіювати текст надрукований в першому документі у документ під 

ім’ям <ВашеПрізвище_Тренінг1_Word>.  

22.Використовуючи копії тексту вивчити можливості виділення різних 

фрагментів тексту (одно або кілька слів, одно або кілька речень, один 

                                                 
3
 Наприклад, студентів групи ХО-31. 
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або кілька абзаців) та оформлення тексту (8-10 варіантів) за допомогою 

різних шрифтів, їх розмірів та варіантів зображення (курсив, 

напівжирний тощо). Оформити різні абзаци, використовуючи: 

 різні варіанти відступу першого рядка; 

 різні варіанти вирівнювання тексту; 

 різний міжрядковий інтервал.  

23.Використовуючи різні фрагменти тексту, вивчити різні способи 

копіювання та переміщення фрагментів тексту (за допомогою буферу 

обміну, лівої та правої кнопок миша). 

24.Зберегти текстовий документ <ВашеПрізвище_Тренінг1_Word>. 

25.Після завершення всіх вправ продемонструвати всі створені документи 

викладачу. 

26.Скопіювати документи на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

27. Оформити протокол лабораторної роботи. 

 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь 

підготовленого протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається 

роздруковані документи з результатами виконаної роботи: 

1. документ «ВашеПрізвище_1_Word»; 

2. документи <ВашеПрізвище_Титульний_лист>. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Чим відрізняється книжне і альбомне представлення документу? 

2. Як можна виконати попередній перегляд документу? 

3. Які є режими представлення документу в MS Word? 

4. Як додати колонтитули до документу і що в них можна записати?. 

5. Як додати і видалити виноску? 

6. Які панелі інструментів доступні в MS Word і як їх відобразити чи 

приховати? 
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7. Як встановити нумерацію сторінок документу? 

8. Як створити нумерований чи маркірований список? 

9. Як обрати вигляд маркера або номера у списку? 

10. Яким чином в текст включаються букви інших мов або спеціальні 

символи, що відсутні на клавіатурі? 

11. Як виконати перевірку правопису документу? 

12. Яким чином форматуються шрифти в MS Word? 

13. Як записати індекс або показник степеня в MS Word? 

14. Як можна поміняти міжрядковий інтервал в MS Word? 

15. Яким чином виконати форматування абзаців в MS Word? 

16. Яким чином виконується перетворення тексту в декілька колонок? 

17. Як змінити колір шрифту в тексті? 

18. Як виділити текст іншим кольором ? 

19. Які знаєте способи виділення тексту? 

20. Які знаєте способи копіювання та переміщення фрагментів тексту? 
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Лабораторна робота № 2. 
Прийоми роботи з формулами, таблицями та малюнками 

в середовищі MS Word 

Мета та основні завдання: Дослідити можливості MS Word при роботі з 

таблицями, формулами та рисунками. Набути вмінь створення, 

редагування і форматування таблиць, формул та рисунків в MS Word. 

Завдання
1
. Вивчити команди меню Таблица, панель інструментів 

редактора формул Microsoft Equation. Розглянути панель інструментів 

Рисование. Розглянути в меню Формат команду Границы и заливка. 

 
Короткі теоретичні відомості 

Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Прийоми роботи з формулами, таблицями та малюнками в середовищі MS 

Word», наведені у додатку Б. 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп’ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

 

                                                 
1
 Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до 

виконання лабораторної роботи. 
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Послідовність виконання роботи 
1. Створити новий документ, встановивши в ньому поля: ліве – 3см, 

верхнє та нижнє – 2см, праве – 1см. Формат сторінки А4; орієнтація 

"Книжкова" ("Книжная") (або за вказівкою викладача).  

2. В першому рядку документу надрукувати назву своєї групи. 

Використати шрифт ―Arial”–14, ―полужирный‖, вирівнювання «по 

правому краю», інтервал після абзацу – 18 пт. 

3. В другому рядку документу надрукувати тему лабораторної роботи 

(шрифт: ―Bookman Old Style‖–16, курсив), а в наступному – № варіанта 

(шрифт: ―Tahoma‖–16). Виконати вирівнювання «по центру» цих 

рядків і встановити інтервал після абзацу – 12 пт. (№ варіанту – номер 

у журналі академічної групи). 

4. Зберегти текстовий документ в папці під назвою ―Word‖ (диск D:). 

Документ зберегти в папці ―Word‖ під ім’ям, що відповідає Вашому 

прізвищу
2
 та номеру лабораторної роботи (наприклад, – 

Кобзаренко_2_Word). 

5. В режимі нижнього колонтитулу надрукувати свої прізвище, ім’я та по 

батькові виконавця роботи (шрифт ―Times New Roman”–15, 

―полужирный курсив” вирівнювання «по центру»). Наприклад:  

Роботу виконав: Кобзаренко Василь Іванович. 

6. Встановити шрифт Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал 1,5.  

7. Виконати завдання лабораторної роботи згідно свого варіанту, що 

надані викладачем. 

Завдання 1.  

8. Пропустити два рядка і окремому рядку надрукувати слово 

«Формули:» (накреслення "полужирный", вирівнювання по центру). 

9. Пропустити один рядок і набрати формули(у), що надані викладачем. 

Для набору формул використати компонент Microsoft Equation.  

10. Використати вирівнювання формул по центру. 

                                                 
2
 Після виконання кожної наступної вправи зберігати оновлений варіант документу.  
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11. Примусово закінчити першу сторінку документу. 

Завдання 2.  

12. На другій сторінці документу пропустити два рядка і окремому рядку 

надрукувати слово «Таблиця 1» (накреслення "полужирный", 

вирівнювання по правому краю). 

13. В наступному рядку надрукувати назву таблиці (вирівнювання по 

центру). 

14. В наступному рядку надрукувати та оформити таблицю у відповідності 

до завдання, що надане викладачем (рис. 2.1).  

15.  Виконати перевірку правопису тексту.  

16. Використати вирівнювання таблиці по центру. 

Таблиця 1 

Назва таблиці 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Приклад оформлення таблиці 
 

17. Примусово закінчити другу сторінку документу. 

Завдання 3.  

18. На третій сторінці документу пропустити два рядка і окремому рядку 

надрукувати слово «Рисунок назва
3
» (накреслення "полужирный", 

вирівнювання по центру). 

19. В наступному рядку створити рисунок (з використанням панелі 

інструментів Рисование). 

20. Вимоги до графічного об'єкту наступні: рисунок складається з 

декількох геометричних фігур, які об'єднані загальною ідеєю 

(наприклад, будинок під дахом з дверима і вікнами); одна або декілька 

                                                 
3
 Наприклад, рисунок будинка. 
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фігур мають кольорове забарвлення; всередині однієї або декількох 

фігур присутній текст (надпис). 

Рисунок блок-схеми 

21. Згрупувати всі складові рисунку в один графічний об’єкт. 

22. Примусово закінчити другу сторінку документу. 

23. Зберегти текстовий документ «ВашеПрізвище_2_Word» .  

Завдання 4.  

24. Створити новий документ під ім’ям <ВашеПрізвище_Тренінг2_Word>.  

25. Скопіювати формулу, таблицю і рисунок з першого документу в 

документ під ім’ям <ВашеПрізвище_Тренінг2_Word>.  

26. Використовуючи зроблені копії формул вивчити можливості: 

 масштабування формули; 

 внесення необхідних змін та виправлень у формулу. 

27. Використовуючи зроблені копії таблиці вивчити можливості виділення 

різних її фрагментів (одна або декілька комірок, один або декілька 

рядків, один або декілька стовпців), різних способів вирівнювання 

тексту в комірках таблиці. Вивчити можливості додавання (та 

 

Введення a, b,c 

a<b k=b-c 

k=a*c 

Ні 

Так 

Виконав студент групи ХН - 41 
Петрусенко О.О., Варіант 11 

 

Перевірка 

умови 

Рис. 2.2. Зразок графічного об’єкту 
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вилучення) рядків і стовпців в таблицю, перестановки їх місцями; 

способи оформлення з використанням різних ліній границь таблиці.  

28. Використовуючи зроблені копії рисунку вивчити: 

 можливості масштабування рисунку; 

 команду «Разгруппировать»; 

 діалогове вікно «Формат» (основні параметри форматування 

графічних об’єктів); 

 можливості виділення окремих елементів рисунку та їх 

форматування; 

 способи копіювання та переміщення графічних об’єктів; 

 можливості взаємного розташування між окремими графічними 

об’єктами, а також – між графічними об’єктами та текстом.  

29. Зберегти текстовий документ <ВашеПрізвище_Тренінг2_Word>. 

30. Після завершення всіх вправ продемонструвати всі створені документи 

викладачу. 

31. Скопіювати документи на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

32.  Оформити протокол лабораторної роботи. 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь 

підготовленого протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається 

роздруковані аркуші з результатами виконаної роботи: 

– документ «ВашеПрізвище_2_Word». 

 

Контрольні запитання 
1. Як можна вставити в формулу математичні символи? 

2. Як можна створити формулу в редакторі формул? 

3. Як внести зміни в формулу в редакторі формул? 

4. Можливості MS Word для створення таблиць. 

5. Як додати рядки і стовпчики в таблицю? 

6. Як видалити рядки і стовпчики таблиці? 
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7. Чи є можливість приховати сітку таблиці? 

8. Яким чином можна змінювати границі таблиць? 

9. Як виконати перетворення тексту в таблицю (і навпаки)? 

10. Чи можна в комірки таблиці вставляти формули і виконувати 

обчислення за ними? 

11. Яким чином відсортувати інформацію, що наведена в таблиці? 

12. Чи можна надати таблиці стандартний для MS Word вигляд? 

13. Яким чином об'єднати чи розділити комірки таблиці? 

14. Які перетворення в таблиці можна виконувати в меню Таблица 

→Свойства таблицы? 

15. Для чого групується рисунок в MS Word? 

16. Основні параметри форматування графічних об’єктів. 

17. Можливості взаємного розташування між окремими графічними 

об’єктами. 

18. Можливості взаємного розташування між окремими графічними 

об’єктами та текстом. 

19. Можливості масштабування рисунку. 

20. Як додати об’єкт WordArt в документ? 

21. Як додати надпис до графічного об'єкту? 

22. Як змінити колір графічного об'єкту? 

23. Яким чином фіксуються кнопки на панелі інструментів Рисование? 
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Лабораторна робота № 3. 
Зображення хімічних структур і реакцій за допомогою 

програми ChemDraw Pro 

Мета та основні завдання: Дослідити можливості програми ChemDraw Pro 

для зображення хімічних структур і реакцій, хімічного обладнання і т.ін. 

Набути вмінь використання програми ChemDraw Pro при зображенні 

складних хімічних сполук, структур і реакцій. 

Завдання
1
. Вивчити інтерфейс програми ChemDraw Pro. Розглянути 

можливості програми ChemDraw Pro. Розглянути основні інструменти 

панелі Tools програми ChemDraw Pro. 

 

Короткі теоретичні відомості 
Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Зображення хімічних структур і реакцій за допомогою програми ChemDraw 

Pro», наведені у додатку Д.  

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп’ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office та програмою ChemDraw Pro. 

 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 

Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

Послідовність виконання роботи 

1. Відкрити програму ChemDraw Pro. 

                                                 
1
 
 
Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до 

виконання лабораторної роботи. 
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2. В текстовому полі на листі програми надрукувати в окремих рядках:  

 назву групи; 

  № лабораторної роботи і її тему; 

  № варіанту завдання (номер у журналі академічної групи); 

  а також прізвище та ім’я виконавця роботи.  

3.  Згідно до отриманого варіанту завдання створити запис хімічних 

реакцій або структур в середовищі програми ChemDraw Pro
2
. 

4. Зберегти файл в середовищі програми ChemDraw Pro під своїм ім’ям в 

папці групи (програму не закривати). 

5. Створити новий документ, в середовищі MS Word і встановити в ньому 

поля: ліве – 3см, верхнє та нижнє – 2см, праве – 1см. Формат сторінки 

А4; орієнтація "Книжкова" ("Книжная") (або за вказівкою викладача).  

6. В першому рядку документу надрукувати назву своєї групи. 

Використати шрифт ―Arial”–14, ―полужирный‖, вирівнювання «по 

правому краю», інтервал після абзацу – 18 пт. 

7. В другому рядку документу надрукувати тему лабораторної роботи 

(шрифт: ―Bookman Old Style‖–16, курсив), а в наступному – № варіанта 

(шрифт: ―Tahoma‖–16). Виконати вирівнювання «по центру» цих 

рядків і встановити інтервал після абзацу – 12 пт. (№ варіанту – номер 

у журналі академічної групи). 

8. Зберегти текстовий документ в папці під назвою ―Word‖ (диск D:). 

Документ зберегти в папці ―Word‖ під ім’ям, що відповідає Вашому 

прізвищу та номеру лабораторної роботи (наприклад, – Кобзаренко_3-

Хім_оф). 

9. В режимі нижнього колонтитулу надрукувати свої прізвище, ім’я та по 

батькові виконавця роботи (шрифт ―Times New Roman”–15, 

―полужирный курсив” вирівнювання «по центру»). Наприклад:  

Роботу виконав: Кобзаренко Василь Іванович. 

                                                 
2
 Після виконання кожної наступної вправи зберігати оновлений варіант документу. 
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10. Встановити шрифт Times New Roman, 14; міжрядковий інтервал 1,5.  

11. Скопіювати хімічні реакції або структури, що створені в середовищі 

програми ChemDraw Pro в документ MS Word. 

12. Зберегти текстовий документ «ВашеПрізвище_3-Хім_оф» в папці 

―Word‖ (диск D:).  

13. В протоколі лабораторної роботи відобразити по етапах порядок 

створення хімічних реакцій або структур. 

14. Після завершення всіх вправ продемонструвати всі створені документи 

і записи в протоколі роботи викладачу. 

15. Скопіювати документи на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

16.  Оформити протокол лабораторної роботи. 

 

 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь 

підготовленого протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається 

роздруковані аркуші з результатами виконаної роботи: 

– документ «ВашеПрізвище_3-Хім_оф». 

 

 

Контрольні запитання 
1. Компоненти вікна прикладної програми ChemDraw.  

2. Що таке головна палітра інструментів? Опишіть головну палітру. 

3. Які можливості надає палітра інструментів Chemical Symbols? 

4. Як створити і редагувати надпис у документі ChemDraw? 

5. Способи виділення окремих елементів структури, груп елементів, всієї 

структури. 

6. Як перемістити структуру у документі ChemDraw? Як скопіювати 

структуру? 

7. Упорядкування окремих елементів структури. 
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8. Обертання і масштабування структури. 

9. Які параметри можна змінити за допомогою діалогового вікна Drawing 

Settings? 
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Додатки 

Додаток А. 
Заходи безпеки під час виконання лабораторних робіт 
 

Цикл лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна математика та 

програмування» виконуються в комп’ютерному класі кафедри кібернетики 

хіміко-технологічних процесів хіміко-технологічного факультету, де 

розміщені персональні комп’ютери. Обладнання живиться електричним 

струмом напругою 220 В. Тому при виконанні лабораторних робіт слід 

дотримуватися заходів безпеки наступних інструкцій. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
з техніки безпеки при навчанні студентів на ПЕОМ в учбових 

лабораторіях кафедри кібернетики хіміко-технологічних 
процесів хіміко-технологічного факультету 

1. Знання і суворе дотримання цих правил є обов’язковим для всіх осіб, 

допущених до роботи на ПЕОМ. Доведення їх до кожного зі студентів 

підтверджується особистим підписом кожного з них у контрольному листі 

з техніки безпеки. Особи, які не одержали такого інструктажу та не 

поставили підпис у контрольному листі з техніки безпеки, до роботи на 

ПЕОМ не допускаються. 

2. Всі роботи в учбових лабораторіях кафедри кібернетики ХТП проводяться 

лише з дозволу викладача або співробітника кафедри. 

3. Під час проведення занять в учбовій лабораторії не повинні знаходитися 

сторонні особи, в тому числі студенти інших груп. Студенти не повинні 

самовільно залишати учбову лабораторію під час занять. 

4. При роботі на ПЕОМ треба пам’ятати, що в них використовується 

напруга, небезпечна для життя. 

5. Всі особи, працюючі в учбових лабораторіях кафедри КХТП повинні бути 

ознайомлені з правилами надання першої медичної допомоги при 

ураженні електричним струмом. 

6. Перед вмиканням ПЕОМ кожен з працюючих повинен отримати дозвіл 

викладача або співробітника кафедри. 

7. У випадках виникнення короткого замикання, горіння, диму, вогню в 

апаратурі, пристрій необхідно негайно вимкнути з мережі та доповісти 

викладачеві або співробітникові кафедри. Самостійні дії по усуненню 

пошкодження забороняються. 

8. У випадку виходу з ладу обладнання або програмного забезпечення, що 

зумовлені іншими причинами, доповісти викладачеві або співробітникові 

кафедри. Вимикати апаратуру при цьому не дозволяється. Самостійні дії 

по усуненню пошкодження забороняються. 
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9. Працюючі в учбових лабораторіях кафедри кібернетики ХТП несуть 

майнову та адміністративну відповідальність за збереження та 

використання обладнання, наданого для їх праці. 

10. Категорично забороняється: 

 самостійно вмикати та вимикати тумблери на щитку електроживлення; 

 несанкціоновано вмикати електрообладнання; 

 приносити та вмикати своє обладнання та пристрої, встановлювати 

власне програмне забезпечення; 

 залишати без нагляду увімкнені пристрої та лабораторію; 

 пересувати обладнання та комплектуючі; 

 підключати та відключати інформаційні кабелі та кабелі живлення; 

 використовувати власні носії інформації без дозволу викладачів або 

співробітників кафедри; 

 знаходитись в учбовій лабораторії у верхньому одязі. 

 Після закінчення занять обладнання не вимикається. Робоче місце має 

бути прибране працюючим та перевірене викладачем чи 

співробітником кафедри. 
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ІНСТРУКЦІЯ 
про міри пожежної безпеки у лабораторіях, учбових та робочих 

приміщеннях кафедри кібернетики хіміко-технологічних 
процесів хіміко-технологічного факультету 

1. Всі студенти повинні знати та ретельно виконувати «Загальні правила 

пожежної безпеки в НТУУ «КПІ». 

2. Завідуючий кафедрою та завідуючий лабораторією відповідають за 

забезпечення пожежної безпеки всіх приміщень кафедри та за справність 

протипожежного обладнання та сигналізації. 

3. Все електричне обладнання, яке знаходиться в лабораторіях та 

приміщеннях кафедри, повинно мати заземлення. 

4. В усіх приміщеннях повинно дотримуватись чистоти, не займати 

приміщення непотрібними меблями, обладнанням та матеріалами. 

5. Всі двері основних та додаткових виходів утримувати у стані швидкого 

відкривання. 

6. Зберігання та використання горючих та легкоспалахуючих рідин у 

приміщеннях кафедри забороняється. 

7. Ремонт електричного обладнання проводити у строгій відповідності з 

правилами пожежної безпеки. 

8. Всі електрозахисти повинні знаходитися у закритому положенні, не 

займаними сторонніми предметами. 

9. Коридори, проходи, тамбури, евакуаційні виходи та підходи до 

першочергових засобів пожежогасіння, а також комунікаційні ніші 

повинні бути постійно вільними, чистими та нічим не зайнятими. 

10. Відповідальні особи перед закриттям приміщень повинні ретельно 

оглянути їх, забезпечити прибирання виробничих відходів, перевірити 

якість перекриття води, газу, відключити напругу електромережі, 

перевірити стан пожежної сигналізації та засобів пожежогасіння. 

11. Від усіх приміщень мати два комплекти ключів. Один комплект здавати 

черговому, а інший – зберігати в певному місці, яке відомо 

обслуговуючому персоналу. 

Студенти повинні знати та ретельно виконувати «Загальні правила 

техніки безпеки в НТУУ «КПІ», про що вони ставлять свій підпис у 

відповідному контрольному листі з техніки безпеки перед початком 

проведення циклу лабораторних робіт. Студенти, які не пройшли інструктаж 

і не поставили підпис у контрольному листі , до роботи не допускаються. 
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Додаток Б. 
Текстовий редактор MICROSOFT WORD 

Microsoft Word – це багатофункціональна програма обробки текстів. 

Програми такого роду часто називають текстовими редакторами або 

текстовими процесорами. 

Робоче вікно програми Word 

Після запуску програми з'являється головне вікно Word, яке має 

заголовок вікна, рядок меню, панелі інструментів, координатні лінійки, 

робоче поле і рядок стану. Вікно Word містить всі необхідні елементи для 

редагування і форматування текстів. 

Робоче вікно – білий простір (як білий лист паперу), на якому можна 

писати будь-який текст. Верхній рядок – заголовок вікна, де записано ім'я 

завантаженого файлу або Документ1, Документ2 і т. д., якщо документ не 

має імені і жодного разу не зберігався. 

 

Нижче розташований рядок меню. Для відкриття відповідного пункту 

меню можна скористатися мишею або клавішею ALT. Необхідно відзначити, 

що деякі пункти меню чи підміню мають сірий колір. Це означає, що в 

даний момент часу вони недоступні користувачеві. Під меню розташовані 

панелі інструментів – Стандартна, Форматування і т.д. Панелі інструментів 

можуть бути відображені на екрані за допомогою команди меню Вид →  

Панели инструментов.  

Смуги прокрутки справа і знизу називаються скролерами. Вони 

дозволяють прокручувати документ зверху вниз і  справа наліво (коли 

документ цілком не поміщається в робочому вікні). Переміщатися по 

документу вгору і вниз можна: 
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- натискаючи і утримуючи кнопки із стрілками (  ,  ); 

- перетягуючи бігунок скролера; 

- клацнувши в порожньому місці смуги скролера. 

У вертикального скролера є додаткові кнопки переходу за допомогою 

яких можна переходити до різних частин документу: кнопки з подвійними 

стрілками  дозволяють перегортати документ посторінкового (верхня 

кнопка – Вернуться назад, а нижня – Найти/перейти далее) – за 

замовчанням. Цю установку можна змінити за допомогою кнопки з кулькою 

 (вибір об’єкту переходу). У спливаючому меню переходу ми можемо 

вказати той елемент документа, до якого буде здійснюватись переміщення 

при натисканні на кнопки переходу. 

У лінійці горизонтального скролера (знизу) розташовані кнопки, що 

дозволяють вибрати той або інший режими роботи, з документом (ці режими 

роботи можна також вказати за допомогою меню Вид): 

 – Обычный. В ньому найпростіше набирати і редагувати текст. Він 

встановлюється за замовчуванням. У нім відображається спрощена версія 

документа і редактор працює дуже швидко. 

 – Веб-документ. Вона перекладає в режим електронний документ (або 

Web-документ – так, як документ буде виглядати на Web-сторінці) і 

використовується для проглядання готового документа.  

 – Разметка страницы. Режим розмітки дозволяє бачити сторінку в її 

дійсному вигляді (так, як  він буде виглядати при друці). Тут видно вставлені 

в текст картинки, колонтитули, номери сторінок і інше (що не видно в 

нормальному режимі). 

 – Структура. Цей режим застосовується для великих документів, що 

складаються з багатьох розділів і розділів. Тут будуть видні тільки заголовки, 

так що можна дуже легко змінити їх оформлення і нумерацію, поміняти 

місцями розділи, створити зміст тощо. 

Під смугою горизонтального скролера знаходиться рядок стану (сама 

нижня частина вікна) з відомостями про команди, кнопки панелей 

інструментів, виконувані операції і положення курсора: 

 

На рядку стану розташовані індикатори (правий кут), вказуючи на поточний 

режим обробки документа. Зазвичай вони сірі і стають чорними при 

активації даного режиму: 

ЗАП – запис, активізується в режимі запису макросу; 

ИСПР – виправлення, активізується в режимі запису виправлень (команда 

Исправления з меню Сервис). Режим включаєтся\ відключається подвійним 

клацанням по його абревіатурі в рядку стану. 

ВДЛ – виділення. Активізується в режимі виділення фрагмента, який 

включається натисненням клавіші F8, а відключається – ESC. Також режим 

включается\ відключається подвійним клацанням по його абревіатурі в рядку 

стану. 
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ЗАМ – заміна (клавіша Insert). Показує, що новий текст може набиратися 

поверх старого. Режим включається\ відключатися подвійним клацанням по 

його абревіатурі в рядку стану. 

 Стан перевірки правопису. Після подвійного клацання на цьому 

індикаторі можна подивитися останнє слово, що перевіряється, в якому 

виявлена орфографічна помилка (меню Сервис→Параметры→ 

Правописание). Поряд знаходиться також індикатор поточної мови. 

Обробка тексту 

Документи створюються в два етапи: 

• перший – редагування тексту (введення тексту і внесення 

виправлень); 

• другий – форматування документу. 

РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ 

Текст з клавіатури вводиться шляхом набору символів, які з'являються 

в місці розташування курсору. При введенні текст зміщується праворуч. 

Досягнувши правого краю сторінки, текст автоматично переноситься на 

новий рядок. Черговий абзац починається натисненням клавіші <Enter>. 

Для примусового переходу на новий рядок у тому ж абзаці необхідно 

натиснути комбінацію клавіш Shift+Enter або скористатись командою 

Разрыв з меню Вставка і вибрати у діалоговому вікні Разрыв параметр 

Новую строку. Примусовий перехід на новий рядок відображається 

символом  (непечатаемые знаки). 

В разі необхідності перейти на наступну сторінку, до закінчення 

попередньої, треба одночасно натиснути клавіші Ctrl + Enter, що буде 

позначено на екрані пунктирною лінією зі словами «Разрыв страницы». 

Спеціальні символи. При створенні документів часто виникає 

необхідність вставити символ, відсутній на клавіатурі. Для вставки 

спеціальних символів, букв інших національних алфавітів та інших 

нестандартних символів (зокрема, математичних) призначена команда 

Символ… у меню Вставка. Після виклику команди відкривається діалогове 

вікно Символ, у якому можна вибрати необхідний символ і вставити його в 

текст документу. 

Виділення тексту 

Для того, щоб відредагувати або відформатувати який-небудь фрагмент 

тексту, треба його спочатку виділити. Виділити потрібний фрагмент тексту 

можна різними способами: 

- за допомогою миші; 

- з клавіатури; 

- за допомогою меню. 

В меню Правка команда Выделить все дозволяє виділити весь вміст 

документа. Зняти виділення, незалежно від того, виділено одне слово або 

весь вміст документа, можна одним клацанням миші в довільному місці 
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документа (або натиснути клавішу управління курсором на клавіатурі). А 

якщо ввести будь-який символ з клавіатури, то весь фрагмент тексту буде 

замінений цим символом.  

Клавіатурний спосіб 

Ставимо курсор в початок фрагмента і, тримаючи натиснутою клавішу 

Shift, переміщаємося по тексту за допомогою клавіш управління курсором. 

Наприклад, за допомогою комбінації клавіш Ctrl+ Shift+ → виділяємо 

наступне слово (або частину слова від курсору до кінця) тобто до 

найближчого пробілу; 

Ctrl+Shift+ ↑    – виділяє частину абзацу вищу за місце положення курсору; 

Ctrl+Shift+End – виділяє все вниз до кінця тексту; 

Ctrl+А – виділення всього тексту. 

Виділення за допомогою миші 

Будь-який фрагмент довільного розміру можна виділити таким чином: 

встановити курсор миші в початок фрагменту, що цікавить нас, натиснути 

ліву клавішу миші і не відпускаючи її перетягнути курсор до кінця 

фрагмента. Виділений текст буде білим на чорному фоні.  

Для виділення одного слова треба двічі клацнути на нім мишею. 

Для виділення рядка потрібно перемістити курсор до лівого краю 

(курсор змінить вигляд з миготливої вертикальної риски на стрілку) 

потрібного рядка і клацнути один раз. Якщо кнопку миші не відпускати, то 

можна виділяти текст цілими рядками. 

Двічі клацнувши зліва від текстового поля можна виділити цілий абзац. 

Абзац можна виділити також тричі клацнувши в нім. А якщо кнопку миші не 

відпускати, то можна виділяти текст цілими абзацами.  

Клацання мишею зліва від текстового поля з натиснутою клавішею 

Ctrl або просто потрійне клацання зліва викликає виділення всього тексту. 

Можна здійснювати виділення комбіновано – з одночасним 

застосуванням миші та клавіатури. Ставимо курсор в початок фрагменту, що 

виділяється, натискаємо клавішу Shift, і потім клацаємо мишею в кінці 

фрагменту. Якщо треба розширити виділення в ту ж сторону, можна 

операцію повторити (звичайно, не відпускаючи клавішу Shift). 

Клацання мишею з натиснутою клавішею Ctrl виділяє речення. 

Крім того, в Word є спеціальні режими виділення тексту і колонки 

тексту. Натиснення клавіші F8 включає режим виділення ВДЛ. 

Переміщаючи курсор за допомогою стрілок клавіатури або мишею можна 

виділити будь-який фрагмент. Натисненням клавіші Esc закінчує режим 

виділення. Включить/ відключити режим ВДЛ рядку стану можна і 

подвійним клацанням миша. 

Можна інакше. Друге натиснення клавіші F8 – виділяє слово, третє, – 

речення, четверте – абзац, п'яте, – весь текст. 

Комбінацією Ctrl + Shift + F8 включається режим виділення колонки 

(прямокутного блоку). У інформаційному рядку з'явиться слово КОЛ. Крім 

того, виділяючи фрагмент тексту ми заразом виділяємо і вставлені об'єкти.  
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А щоб окремо виділити об'єкт, який вставлено в текст (малюнок, 

формулу і т.д.) достатньо один раз клацнути по ньому мишею. 

У Microsoft Office 2003 Буфер обмена Office знаходиться в меню 

Правка. Спливаюча підказка указує на те, що зберігається в тому або 

іншому фрагменті. Клацання по фрагменту вставляє його у вказане місце. 

Кнопка Вставить все вставляє по порядку всі накопичені фрагменти, а 

Очистить все – очищає буфер. Щоб вирізати або скопіювати виділений 

фрагмент в буфер обміну слід клацнути по кнопках Вырезать, Копировать 

( ) стандартної панелі інструментів, або виконати однойменні команди в 

меню Правка, або ж використовувати клавіатурні комбінації Ctrl + X і Ctrl 

+ C. 

Пошук і заміна тексту 

Щоб відшукати в тексті потрібне слово або вираз потрібно 

скористатися меню Правка→Найти (або комбінацією клавіш Ctrl+ F). 

 

У полі Найти слід задати текст, який треба знайти (чи вибрати у 

списку один  із використаних раніше зразків). Клацання по кнопці Найти 

далее виконує пошук за зразком.  

Кнопка Заменить у вікні пошуку переводить нас у вікно заміни. (Це 

вікно з'явиться і по команді Заменить в меню Правка або за допомогою 

комбінації клавіш Ctrl + H). 

 

Тут з'явиться новий рядок Заменить на, куди слід ввести текст для 

заміни. Клацання по кнопці Замена виконує пошук і заміну. Кнопка 

Заменить все потрібна для виконання заміни всіх фрагментів, які 

відповідають зразку. У вікнах можна вказати додаткові параметри за 

допомогою кнопки Больше.  
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Відміна, повернення і повторення дій 

Може трапиться, що після внесення до документа яких-небудь змін 

знадобитися від них відмовитися. У Word є команда Отменить в меню 

Правка (або комбінація клавіш Ctrl + Z), що дозволяє відміняти внесені 

зміни. На панелі інструментів Стандартная передбачені кнопки  Отменить 

 і Вернуть . Біля кнопок розташовані списки відміни і повернення. 

Тут можна вибрати пункт списку, відповідний останній виконаній дії, для 

його відміни або повернення. 

Перевірка правопису 

Word дозволяє виконувати перевірку орфографії і граматики 

безпосередньо в ході набору тексту, або по спеціальному запиту користувача. 

Також Word може виділяти орфографічні і граматичні помилки, що полегшує 

їх виявлення. 

Word знаходить незнайомі слова і підкреслює їх червоною хвилястою 

лінією. А граматичні помилки (зайві і пропущені коми, відсутність 

узгодження слів і інше) підкреслює зеленою хвилястою лінією. 

Побачивши свою помилку, ми можемо навіть самі її не виправляти, 

надавши це Word. Клацнемо по цьому слову правою кнопкою миші. 

З'явиться меню, де можна вибрати потрібний варіант написання і клацнути 

по ньому мишею. Якщо слово правильне, його можна занести в словник 

(рядок Добавить). Якщо слово правильне але вносити його до словника не 

будемо, то треба вибрати рядок Пропустить Все. 

При необхідності використання додаткових параметрів функції 

перевірки правопису, слідуємо вибрати в меню Сервис команду 

Правописание (або використати кнопку Правописание ( ) стандартної 

панелі інструментів, чи функціональна клавіша F7). Кнопка Параметри 

дозволяє встановити автоматичну перевірку (прапорець) і багато іншого. 

Розстановка переносів 

Word дозволяє автоматично переносити слова. Перенесення слів 

відбувається за правилами мови, яка встановлена для відповідного абзацу. У 

меню Сервис пункт Язык і підпункт Расстановка переносов. 

Тут можна встановити прапорець для автоматичної розстановки 

перенесень або клацнути по кнопці Принудительно.  

 

Поле Вариант вікна Расстановка переносов містить слово, яке 

програма має намір розділити. Можливі місця розриву позначаються 

дефісами, а передбачуване місце розриву – жирною вертикальною рискою. 

Для вставки  перенесення слід клацнути по кнопці Да. Для переходу до 

наступного можливого перенесення потрібно клацнути по кнопці Нет. 

Кнопка Отмена перериває процес. 
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Автозаміна 

Це засіб автоматичного виявлення і виправлення друкарських помилок, 

неправильних слів, граматичних помилок, неправильного регістра букв і т.д. 

Ще одна величезна зручність команди Автозамена – можливість її 

використання для введення скорочень. 

Для того щоб скористатись автозаміною необхідно розвернути в меню 

Вставка пункт Автотекст і у вікні Автотекст вкладку Автозамена 

(Microsoft Office 2003). 

Масштаб документа. 

Масштаб можна задати цифрою в спеціальному полі або ж 

розвернувши мишкою список вибрати із списку значення масштабу 

клацнувши на ньому. 

ФОРМАТУВАННЯ ДОКУМЕНТУ В WORD 

Word надає різні способи зміни зовнішнього вигляду документа на 

екрані і при друці. Функції форматування можуть бути застосовані до 

окремих символів (букв), до абзаців або розділів документа або до всього 

документа цілком. 

Форматування символів 

Основними інструментами форматування в Word є меню Формат і 

панель інструментів Форматирование. 

Списки Шрифт і Выбрать размер шрифта   

демонструють нам, який шрифт і з яким розміром символів вибраний для 

поточного місця в тексті. 

Якщо клацнути по стрілці справа, то розкриється список встановлених 

на ПК шрифтів (гарнітур), або список розмірів. Шрифт і розмір можна 

змінити, клацнувши мишею по потрібному в списку. Написання кожного 

шрифту в списку відображається тим самим шрифтом. 

Шрифти Times New Roman і Arial орієнтовані на використання в 

ділових документах. Багато інших частіше використовуються для 

оформлювальних цілей. 

Наступні три кнопки на панелі дозволяють додати всьому виділеному 

фрагменту одне з трьох зображень: 

 – напівжирне, bold (клавіатура Ctrl+b); 

 – курсивне italic (клавіатура Ctrl+i); 

 – підкреслене underline (клавіатура Ctrl+u), або їх поєднання. 

Для відміни будь-якого із вибраних зображень достатньо, виділивши 

фрагмент, віджати кнопку, відповідну цьому зображенню, або ще раз ввести 

клавіатурну комбінацію. Для  відміни всіх шрифтових виділень і приведення 

фрагмента до стандартного вигляду потрібно виділити текст і натиснути 

комбінацію Ctrl + пробел. 

Зміною кольору виділеного фрагмента управляє кнопка Цвет шрифта 

( ). Натиснувши поряд на стрілку можна вибрати колір. 
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Вибір в меню Формат команди Шрифт (або однойменної команди з 

контекстного меню) дозволяє відкрити діалогове вікно Шрифт.  

 

Частина налаштувань з діалогового вікна Шрифт дубльована на панелі 

інструментів Форматирование.  

Вікно Шрифт містить три вкладки Шрифт, Интервал та Анимация.  

На першій вкладці діалогового вікно Шрифт можна встановити 

Шрифт (гарнітуру), Начертание (звичайний, курсив тощо), Размер (12, 14, 

тощо), Цвет, Подчеркивание (тип підкреслення – нема і інші різні варіанти) 

і Видоизменение. Наприклад: за допомогою прапорців надстрочный і 

подстрочный текст поміщається вище або нижче за базову лінію 

(використовують для індексів, степеню тощо). Для цього на панель 

інструментів Форматирование можна встановити кнопки . Виконані 

установки контролюються у вікні Образец. 

Вкладка Интервал дозволяє змінити масштаб символів у відсотках від 

поточного розміру, вибрати щільніший або розряджений інтервал між 

символами, вибрати зсув символу або слова вгору або вниз на певну 

величину по відношенню до опорної лінії, виконати кернінг за допомогою 

установка прапорця Кернинг для символов размером. (Кернінг – це 

регулювання відстані між символами залежно від використовуваного 

шрифту). 
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Виконані установки контролюються у вікні Образец.  

До обраного тексту(виділена ділянка тексту) можна застосувати 

анімаційні ефекти на вкладці Анимация. Анімація відображається тільки на 

екрані, – текст, до якого застосовується анімація виводиться на друк без 

анімації. 

 

Виконані установки контролюються у вікні Образец. 

Для того, щоб анімація відображалась треба в меню Сервис→ 

Параметры і на вкладці Вид встановити прапорець Анимация. Для дозволу 

колірного виділення тексту тут також встановлюється прапорець Выделение 

цвета. 

Форматування абзаців  

У текстовому редакторові Word абзац є логічно виділеною одиницею 

оформлення документа. Для завершення поточного абзацу і початку нового 

слід натиснути клавішу Enter. 
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У Word, як і в багатьох інших редакторах, абзацне оформлення 

розповсюджується на всі виділені абзаци, незалежно від того, цілком або 

частково вони виділені. 

Якщо ж зовсім нічого не виділено, то оформлення розповсюджується 

тільки на поточний абзац – той, де розміщується текстовий курсор. 

Оформлення абзацу включає: 

• режим вирівнювання рядків; 

•  абзацні відступи; 

•  міжрядкові інтервали та інтервали між абзацами; 

•  розміщення абзаців на суміжних сторінках; 

• місця розташування позицій табуляції. 

Word дозволяє форматувати поточний абзац, а також змінювати 

форматування вже існуючого абзацу. В останньому випадку необхідно 

виділити абзац, що підлягає переоформленню. 

Оформлення абзацу можна задати за допомогою меню, панелі 

інструментів Форматирование і координатної лінійки. 

Для оформлення абзацу за допомогою меню необхідно вибрати в меню 

Формат команду Абзац, де є вкладки Отступы и интервалы і Положение 

на странице. У вікні Образец (зразок) відразу показується, як виглядатиме 

оформлений таким чином абзац. 

 

На вкладці Отступы и интервалы можна вказати режим 

вирівнювання рядків у полі Выравнивание (по лівому краю, по центру, по 

правому краю, по ширині). Режим вирівнювання також можна задати 

натиснувши відповідну кнопку на панелі інструментів Форматирование: 
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 По натисненню цієї кнопки на панелі форматування (Ctrl + L) всі 

рядки абзацу вирівнюються по лівому краю сторінки. 

 Цією кнопкою (Ctrl + E) вирівнюємо рядки по центру сторінки. 

 Цією кнопкою (Ctrl + R) вирівнюємо рядки по правому краю. 

 Цією кнопкою (Ctrl + 5) вирівнюємо рядки по обох краях. 

Діалогове вікно Абзац можна викликати також за допомогою 

контекстного меню (а можна додати кнопку Абзац на панель інструментів 

Форматирование і скористатись нею). 

Абзацні відступи встановлюється в групі Отступ. Можна 

встановлювати відступи зліва, справа, відступ у першому рядку. Необхідні 

величини можна вводити безпосередньо у відповідні поля, або змінювати 

поточні значення за допомогою кнопок. Величини відступів зліва і справа 

можуть мати як позитивні, так і негативні значення.   

Міжрядкові інтервали всередині абзацу та інтервал між абзацами 

можна задати в групі Інтервал. Величина міжрядкових інтервалів 

встановлюється у полі междустрочный вибором зі списку (одинарний, 

полуторний, подвійний, мінімум, точно, множник). 

Міжрядковий інтервалі також можна задати натиснувши відповідну 

кнопку на панелі інструментів Форматирование . Біля кнопки 

розташовано список, де можна вибрати значення інтервалу.  

Величина міжабзацного інтервалу перед і після встановлюється в полях 

перед і после, відповідно. 

Режими розміщення абзаців на суміжних сторінках встановлюються на 

вкладці Положение на странице. 

 

Якщо встановити певний прапорець, починає до виділеного абзацу 

застосовується вказаний режим: 

 Параметр Запрет висячих строк не дозволяє розривати абзац на межі 

двох сторінок, якщо на одній із сторінок буде залишений висячий рядок 

(перший або останній рядок абзацу називається висячим, якщо він 

розташовується в самому кінці або на початку сторінки). 

 Параметр Не разрывать абзац не дозволяє розривати абзац на межі двох 

сторінок документа. 
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 Параметр Не отрывать от следующего наступного не дозволяє розривати 

сторінку між поточним і наступним за ним абзацом. 

 При установці параметра С новой страницы  вставляється примусовий 

розрив сторінки перед абзацом. 

На панель інструментів Форматирование винесені і інші кнопки. 

Наступні дві малозрозумілі кнопки на панелі форматування зміщують абзац 

 ліворуч до попереднього табулятора та  праворуч до наступного 

табулятора. Кнопка  Внешние границы дозволяє охопити елементи 

тексту різними границями. 

Установку відступів у виділеному фрагменті можна зробити і за 

допомогою координатної лінійки. Нижні движки на лінійці задають відступ 

від лівого і правого краю (крапка нуль співпадає з краєм сторінки), а верхні – 

положення першого рядка. За допомогою координатної лінійки можна 

розставити позиції табуляторів для виділеного фрагмента. Якщо їх 

розставляти клавішею Tab, то за умовчанням вони ставляться через 1,27 см 

(півдюйма). За допомогою миші можна поставити табулятори куди потрібно. 

Зміна регістру символів 

У меню Формат команда Регистр дозволяє управляти представленням 

прописних і рядкових букв. Після виділення тексту слід виконати в меню 

Формат команду Регистр. У діалоговому вікні Регистр, що з'явилося, слід 

вибрати варіант представлення тексту. Можна також скористатися для цього 

комбінацією клавіш Shift + F3. 

Створення і форматування списків 

У текстовому процесорі Word можна створювати списки різних типів: 

маркіровані, нумеровані, багаторівневі та список згідно стилю. Список 

можна створити як до введення пунктів, так і після цього. Швидкий спосіб 

створення списку полягає у виділенні абзаців, які повинні входити в нього і 

застосування кнопок на панелі інструментів Форматирование:  

 – перетворити текст в нумерований список;  

 – перетворити текст в маркірований список. 

Створити або змінити список можна за допомогою меню Формат→ 

Список де у діалоговому вікні Список перейти на одну із вкладок: 

Маркированный, Нумерованный, Многоуровневой і Список стилей. 

Word запропонує обрати один з семи видів списків (на кожній вкладці). Якщо 

жоден тип не підходить, то необхідно натиснути кнопку Изменить, щоб 

змінити формат, шрифт і положення маркеру списку. Виконані установки 

контролюються у вікні Образец. 
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Копіювання форматів 

Треба виділити текст (чи встановити в ньому курсор), формат якого 

потрібно скопіювати, потім натиснути кнопку  на панелі 

інструментів Стандартная, після чого потрібно виділити текст, який буде 

форматуватись так само, як і попередній фрагмент тексту. Відміна операції – 

клавіша Esc або повторне клацання по кнопці. Щоб копіювати формат у 

декілька фрагментів тексту потрібно двічі натисніть кнопку 

 і виділяти текст, до якого слід застосувати копіювання 

формату. Після закінчення роботи треба знову натиснути цю кнопку. 
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Форматування сторінки 

Форматування сторінки визначає вид всіх сторінок документа, 

передбачає налпштування таких параметрів, як розмір сторінки, її орієнтацію 

і розміри полів. Форматування сторінки виконується в меню Файл командою 

Параметры страницы. Відкривається діалогове вікно з вкладками Поля, 

Размер У вкладці Поля встановлюються розміри полів сторінки (відстань від 

країв сторінки до тексту) і інші параметри. 

У вкладці Размер бумаги вибирають розмір із списку. Вкладка 

Источник бумаги визначає лотки принтера.бумаги, Источник бумаги. 

 

Форматування розділів 

Розділи – це частини документів, характеристики форматування яких 

не залежать від характеристик форматування інших розділів. 

Для установки границі розділу треба скористатись командою Разрыв з 

меню Вставка і вибрати у діалоговому вікні Разрыв у групі Начать 

параметр Новый раздел. 

 

Для змін доступні наступні параметри розділу: поля, розмір і орієнтація 

аркушів, границі сторінки, вертикальне вирівнювання, колонтитули, колонки, 

нумерація сторінок, нумерація рядків, виноска. 

Нумерація сторінок 

Для нумерації сторінок слід вибрати меню Вставка пункт Номера 

страниц. У вікні, що відкриється, є списки Положение і Выравнивание, що 

визначають положення номерів на сторінках. Прапорцем Номер на первой 
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странице визначається відповідний режим. Це важливо, наприклад, для 

титульних сторінок. 

Колонтитули 

Колонтитулами називають області, що розташовані верхньому і 

нижньому полі кожної сторінки документа. У колонтитул вставляють текст 

або малюнок (номер сторінки, дата друку документа, емблему організації, 

назва документа, ім'я файлу, прізвище автора тощо), який має бути 

надрукований зверху або знизу кожної сторінки документа. 

Щоб почати працював з колонтитулами необхідно з меню Вид 

виконати команду Колонтитулы. 

 

За допомогою цієї команди виконується зміна та форматування 

колонтитулів. Для швидкого перемикання між колонтитулом й основним 

текстом у режимі розмітки двічі клацніть на текст колонтитула або основний 

текст документа. 

Можна використати один колонтитул для всього документу (При зміні 

колонтитулу на одній сторінці, відповідні колонтитули автоматично 

змінюються для всіх сторінок документу) або визначити різні колонтитули 

для різних частин документу. Можна створити унікальний колонтитул для 

першої сторінки документу або взагалі не відображати верхній і/або нижній 

колонтитули першої сторінки. Можна також створювати колонтитули, що 

відрізняються, для парних і непарних сторінок деяких розділів або всього 

документу. 

Для видалення колонтитулу, необхідно видалити його вміст. При 

видаленні колонтитулу відповідні колонтитули автоматично видаляються зі 

всіх сторінок документа. Однак якщо розбити документ на розділи й 

розірвати зв'язок між ними, можна видалити колонтитули тільки для деяких 

розділів. 

Розбиття тексту на колонки 

Для оформлення фрагмента тексту у вигляді колонок, потрібно 

виділити необхідний фрагмент в документі, а потім вибрати в меню Формат 

→ Колонки. У діалоговому вікні указується число колонок, а також їх 

ширина. 

Для створення розділювальної лінії між колонками призначена опція 

Разделитель. У полі Применить визначається область, що розбивається на 

колонки: частина документа від курсору уведення до кінця, весь документ 

або поточний розділ. 

Якщо виникне необхідність вставити в текст, що складається з 

декількох колонок, новий заголовок, що займає всю сторінку, то потрібно 

встановити перед заголовком курсор уведення й задати для тексту одну 

колонку до кінця документа. Після цього можна відновити розбивку тексту 

на колонки. 
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Робота з таблицями 

Таблиця складається з рядків і стовпців, які утворюють комірки, де 

можуть міститись текст, рисунки, формули тощо. Таблиці використовують 

для організації і представлення даних. 

Найпростіший спосіб створення таблиці це використання кнопки  

(Добавить таблицу) на Стандартной  панелі інструментів. Кнопка слугує 

для створення порожньої таблиці, а також для перетворення виділеного 

тексту в таблицю. 

Якщо фрагмент не виділений, то вставляється порожня таблиця в 

позицію курсору. Тепер треба вибрати кількість рядків і стовпців, а потім 

вводити в неї текст, переходячи в наступні комірки клавішею Tab. 

У виділеному тексті, який потрібно перетвори в таблицю в якості 

роздільників елементів таблиці використовуються <;> або кінець абзацу або 

табулятор. Якби був інший роздільник, то для перетворення треба зайти в 

меню Таблица і вибрати команду Преобразовать в таблицу, де в секції 

Разделить треба поставити крапку в кружок Другой і вказати у віконці який 

саме. 

Можна для створення таблиці використовувати меню Таблица і там 

вибрати пункт Вставить, потім підпункт Таблица і там вибрати параметри 

таблиці – число рядків і стовпців. 

Для створення складної таблиці треба в меню Таблица вибрати пункт 

Нарисовать таблицу. 

 

З'являється курсор у вигляді олівця, яким можна її намалювати. Також 

з'являється панель інструментів Таблицы и границы, призначена для 

роботи з таблицями (її можна також викликати з меню Вид→Панели 

инструментов). 
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За допомогою меню Таблица можна виконувати виділення елементів 

таблиці, додавання рядків і стовпчиків, їх об’єднання та їх видалення тощо. 

Редактор формул Microsoft Equation 3.0 

Редактор формул – це програма, яка входить до складу Microsoft Office 

і може працювати сумісно з редактором Word та електронними таблицями 

Excel. Він є спеціальною версією редактора формул MathType, розробленого 

компанією Design Science Inc. 

За допомогою редактора формул можна створювати складні формули, 

вибираючи символи з панелі інструментів і вводячи змінні і числа. При 

створенні формул розмір шрифтів, інтервали і формати автоматично 

регулюються для збереження відповідності математичних типів. Змінювати 

форматування можна і в процесі роботи. 

Запуск редактора формул можна здійснити наступною послідовністю 

кроків: 

• У меню Вставка вибрати команду Объект. 

• У вікні Вставка объекта, що з'явилося, вибрати вкладку Создание. 

• У полі Тип объекта вибрати рядок Microsoft Equation. 

Встановиться режим редагування формул: на екрані з'явиться панель 

інструментів редактора формул 

 

і рядок меню Word буде тимчасово замінена рядком меню редактора формул: 

 

Для вставлення в формулу математичних символів використовується 

верхній ряд кнопок на панелі інструментів редактора формул. За допомогою 

цих кнопок можна вставити в формулу більше ніж 150 математичних 

символів. 

Кнопки в нижньому ряді панелі інструментів редактора формул 

призначені для вставляння у формулу шаблонів чи структур, які включають 

дроби, радикали, суми, інтеграли, добутки, різні види дужок тощо. 

Виклик редактора формул можна здійснити і за допомогою кнопки на 

панелі інструментів –  (якщо присутня). 

Створення формули. Формулу в редакторі формул можна створити за 

допомогою вибору шаблонів і символів на панелі інструментів і введення 

чисел і змінних у відведені для цього місця. При створенні формул розмір 

шрифтів, інтервали і формати автоматично регулюються для збереження 

відповідності математичних типів. Змінювати форматування можна і в 

процесі роботи. 

Для повернення в документ після створення формули треба встановити 

покажчик миші поза вікном формули (клацнути кнопкою миші).  
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Зміна (редагування) формули. Для зміни формули в документі 

потрібно двічі клацнути кнопкою миші на потрібній формулі. На екрані 

з'явиться панель інструментів редактора формул і рядок меню додатку буде 

тимчасово замінений рядком меню редактора формул. 

Після внесення необхідних змін треба повернутись в документ. 

Формула в документі буде оновлена. 

Створення рисунків в Word 

У текстовому редакторові Word за допомогою панелі інструментів 

Рисование можна намалювати прості графічні об'єкти: лінії, прямокутник, 

овал, фігури довільної форми. Щоб намалювати один об'єкт, необхідно 

клацнути на відповідній кнопці панелі інструментів Рисование. 

 

Фіксація кнопки здійснюється подвійним клацанням миші. Це дозволяє 

малювання кількох фігур одного типу. Кнопка активна до тих пір, поки не 

буде натиснута інша кнопка. 

Для малювання «правильних» фігур (Овал→Коло, Прямокутник→ 

Квадрат, Лінія → або Вертикальна або Горизонтальна ) слід утримувати 

натиснутою клавішу Shift. 

Для додавання написів до об'єктів застосовується кнопка Надпись на 

панелі інструментів Рисование. 

Список автофігур дозволяє вставляти ці об’єкти в складні малюнки. 

Лінії і фігури, з яких утворені векторні рисунки Word, можна 

згруповувати, розгруповувати, змінювати порядок їх відображення між 

собою і по відношенню до тексту. 

Word дозволяє вставляти в будь-які документи фігурний текст за 

допомогою спеціального редактора Microsoft WordArt. Щоб уставити в 

документ фігурний текст слід натиснути кнопку Добавить объект WordArt 

на панелі інструментів Рисование. Після цього з'являється діалогове вікно 

Колекция WordArt редактора фігурного тексту, у якому можна обрати 

вигляд майбутнього напису. 

Для оформлення документів можна застосувати вставку малюнків 

Вставка→Рисунок→Из файла. У діалоговому вікні можна знайти і вибрати 

файл малюнка, а також проглянути його. Після вибору потрібного малюнка 

слід натиснути кнопку Добавить. 

Взаємне розташування між графічними 

об'єктами та їх положення відносно тексту 

регулюється режимами команди «Порядок» з 

контекстного меню, які дозволяють: 

 Переміщення виділеного об'єкту перед всіма або 

позаду всіх графічних об'єктів. 

 Переміщення виділеного об'єкту на один рівень 

вперед або назад відносно інших графічних об'єктів. 

 Переміщення виділеного об'єкту перед або позаду тексту. 
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Якщо кілька графічних об’єктів складають єдиний рисунок (схему, 

тощо), то їх необхідно об’єднати в один графічний об’єкт за допомогою 

команди «Группировать» попередньо виділив усі потрібні об’єкти. 

Форматування графічних об'єктів 

Якщо графічний об'єкт (автофігуру, напис, малюнок, тощо) виділено, в 

контексному меню з'являється команда «Формат об'єкта» («Формат 

рисунка»), яка викликає відповідне діалогове вікно, що має багато вкладок: 

 вкладка «Цвета и линии» дає можливість встановити колір ―заливки‖ 

об'єкту, тип, колір та товщину ліній, а для стрілок – їх форму. 

 вкладка «Размер» встановлює розміри об'єкту та, якщо потрібно, керує 

його обертанням;  

 вкладка «Положение» – встановлює його положення на сторінці.  

 вкладка «Рисунок» працює лише для малюнків. 
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 вкладка «Надпись» працює тоді, коли об'єкт містить в собі текст і 

встановлює внутрішні поля для об'єкта. 

Вставка виносок 

Word дозволяє використовувати як 

звичайні (розташовуються в нижній частині 

сторінок документа), так і кінцеві виноски, а 

також настроювати параметри відображення і 

ідентифікації виносок. 

Для вставки виноски необхідно: 

1) знак встановити курсор в те місце, куди 

слід вставити виноски; 

2) у меню Вставка → вибрати команду 

Ссылка і далі Сноска; 

3) у діалоговому вікні Сноски, що з'явилося, 

слід вибрати тип виноски (звичайна – 

вставляється в кінець сторінки або кінцева 

– вставляється в кінець документу або 

розділу); 

4) далі слід вибрати формат номера (якщо пропоновані формати не 

підходять, то слід вибрати варіант інший; кнопка символ дозволяє 

відкрити вікно діалогу для вибору символу для знаку виноски); 

5) для вставки виноски слід клацнути по кнопці ОК; 

6) далі вводиться текст виноски, після, завершення якого слід клацнути 

мишею в області документа. 

Для видалення виноски необхідно виділити її знак в документі і 

натиснути клавішу Backspace або Delete. Word автоматично видалить 

виноску з області виносок і змінить нумерацію виносок, що залишилися, і їх 

формат для їх оптимального розміщення. 

Перегляд документу 

Заздалегідь проглянути документ перед друком можна за допомогою 

кнопки Попередній перегляд ( ) на стандартній панелі інструментів або 

вибравши в меню Файл пункт Предварительный просмотр. 

Друк документу 

Друк документа здійснюється за допомогою кнопки Печать  на 

стандартній панелі інструментів або вибором в меню Файл команди Печать. 
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Зразок титульного листа 

Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічній інститут» 
 

 

Кафедра кібернетики ХТП 
 

 

 

 

Звіт з лабораторних робіт 
з дисципліни: «Інформаційні технології» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013 

 

Виконала: 

Студентка I-го курсу ХТФ 

Групи  гр. ХН-81 

Ільїна І.С. 

 

Перевірив:  

доц. Бондаренко С.Г. 



 45 

Додаток Д. 
Використання пакету CHEMOFFICE                         

1. Пакет ChemOffice Ultra 2006 

ChemOffice Ultra 2006 є потужним пакетом, що надає багаті 

можливості сучасному хіміку, що працює на комп’ютері. До ChemOffice 

Ultra 2006 входять такі програмні продукти як СhemDraw Ultra 10.0, Chem3D 

Ultra 10.0, ChemFinder Ultra 10.0, BioOffice Ultra 2006, BioDraw Ultra 10.0 та 

інші,7 а також бази даних ChemINDEX, ChemACX і Ashgate Drugs. 

СhemDraw дозволяє швидко і просто зображати хімічні структури та реакції. 

Chem3D дозволяє представляти моделі молекул у трьохвимірному просторі. 

ChemFinder – СУБД, що дозволяє вести пошук хімічних сполук за різними 

критеріями. 

2. Інтерфейс СhemDraw 

ChemDraw – зручний інструмент, покликаний на допомогу вченим, 

студентам хімічних, хіміко-технологічних, інженерно-хімічних вузів. Пакет 

має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, що дозволяє користувачеві швидко 

освоїтись у ChemDraw. 

Запустити програму можна з Головного меню Windows, ярлика 

програми або двічі клацнувши на документі ChemDraw з розширенням *.cdx. 

Відкриється головне вікно програми (рис. Д.1). СhemDraw Ultra 10.0 включає 

широку символіку полімерних сполук, розширення типових структур, 

інструменти фрагментації і сучасний інтерфейс користувача. СhemDraw 

дозволяє не тільки відображати формули хімічних сполук, але й створювати 

Управління масштабом 
Заголовок 

Рядок меню 

Панель інструментів 
Головна 

Панель інструментів 
Стиль тексту 

Головна палітра 
інструментів 

Рядок стану 

Вузол обертання 

Вузол зміни розміру 

Вікно документа 

Рис. Д.1. Вікно програми СhemDraw Ultra 10.0 
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таблиці структур, визначати ЯМР спектри сполук за їх формулами тощо. 

Вікно програми містить наступні складові: заголовок, меню, панелі 

інструментів, головну палітру інструментів, рядок стану і вікно документу. 

3. Головна палітра інструментів 

Головна палітра надає необхідні засоби по ―рисуванню‖ 

структурних формул хімічних речовин, а також реакцій між ними. 

Розглянемо деякі з інструментів головної палітри (рис. Д.2). 

 

Рис. Д.2. Головна палітра 

інструментів 

   Lasso Tool діє за принципом ласо. Для 

виділення елементів потрібно описати лінію 

навколо них. Після "змикання" лінії, всі 

об’єкти всередині "ласо" будуть виділені, і 

готові до подальших маніпуляцій з ними. 

   Marquee Tool – більш зрозумілий 

інструмент. Принцип його дії зображений на 

самій кнопці. Клацаєте лівою клавішею миші в 

лівому верхньому куті прямокутника й тягнете 

по діагоналі вниз. Після відпускання клавіші, 

всі об’єкти, що потрапили в прямокутник, 

будуть виділені. 

, , , , , , ,  і 

 – група інструментів відображення 

хімічних зв’язків.  

   Table дозволяє створити таблицю у документі СhemDraw. 

   Acyclic Chain Tool – інструмент, призначений для зображення 

ланцюжків будь-якої довжини. 

.  Eraser – інструмент ластик, призначений для видалення об’єктів, 

частин об’єктів. 

   Text Tool – інструмент створення хімічних елементів у структурах, 

написів і заголовків. Редагувати написи можна за допомогою панелі 

інструментів Стиль тексту. 

   Pen – інструмент "Ручка" використовується для рисування елементів 

та їх частин вручну.  

   Вкладена палітра Arrow використовується для додавання у документ 

різноманітних стрілок (рис. Д.4).  
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Рис. Д.3. Інструменти палітри стрілок 

   Вкладена палітра Orbital використовується для додавання у документ 

різноманітних орбіталей (рис. Д.4).  

 

Рис. Д.4. Інструменти палітри орбіталей 

   Вкладена палітра Brackets використовується для додавання дужок і 

рамок (рис. Д.5).  

 

Рис. Д.5. Інструменти палітри дужок 

   Вкладена палітра Chemical Symbols використовується для додавання 

хімічних символів типу радикалів, електронів тощо (рис. Д.6).  

 

Рис. Д.6. Інструменти палітри хімічних символів 

   Вкладена палітра Drawing Elements використовується для додавання 

різноманітних фігур: прямокутників, кіл, дуг тощо (рис. Д.7).  
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Рис. Д.7. Інструменти палітри фігур 

   Вкладена палітра Templates використовується для додавання шаблонів.  

   Вкладена палітра Reaction Atom-Atom Map дозволяє створювати 

співвідношення між атомами в різних структурах для використання їх у 

створенні запитів для пошуку в базі даних реакцій (рис. Д.8).   

 

Рис. Д.8. Інструменти палітри Reaction Atom-Atom Map 

Останньою у головній палітрі іде група кнопок створення готових структурних 

формул –  , , , , , , , ,  і . 

4. Палітри інструментів СhemDraw Ultra 10.0 

Окрім згаданих палітр інструментів Arrow, Orbital, Brackets, Chemical 

Symbols, Drawing Elements, Templates, Reaction Atom-Atom Map до складу 

СhemDraw входить ще біля двадцяти різних палітр, зокрема палітри 

інструментів для зображення функціональних груп (Functional Groups 
Palette – рис.Д.9), багатокутників (Polyhedra Palette – рис.Д.10), 

стереоцентрів (Stereocenters Palette), ароматичних кілець (Aromatics 
Palette – рис.Д.11), біциклічних кілець (Bicyclics Palette – рис.Д.12), 

конформерів (Conformers Palette), надмолекул (Supramolecules Palette), 

циклічних кілець (Cp Rings Palette), ДНК (DNA Palette), фенольних кілець 

(Ph Rings Palette – рис.Д.13), циклоалканів (Cycloalkanes Palette – 

рис.Д.14), РНК (RNA Palette), амінокислот (Amino Acids Palette), гексози 

(Hexoses Palette) та панелі інструментів з колекціями зображень хімічного 

інвентарю (Clipware 1 Palette, Clipware 2 Palette) та біосполук (Bio Art 
Palette). 
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Рис. Д.9. Палітра інструментів 

Functional Groups 

Рис. Д.10. Палітра інструментів Polyhedra 

  

Рис. Д.11. Палітра інструментів Aromatics Рис. Д.12. Палітра інструментів 

Bicyclics 
 

 

 

Рис. Д.13. Палітра інструментів Ph Rings Рис. Д.14. Палітра 

інструментів Cycloalkanes 
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5. Створення і редагування об’єктів 

Створення документу СhemDraw розглянемо на 

прикладі рисування молекули 1,2,4,4-тетраметил-

біцикло[2.2.1]гептену-2 (рис. Д.15).  

♦ Рисування суцільних зв’язків. За допомогою 

інструмента головної палітри Solid Bond Tool 

 додайте у документ лінії вигнутого 

шестичленного кільця; використовуйте фіксовані 

довжину і кути ліній.  

 
Рис. Д.15.  

1,2,4,4-

тетраметилбіцикло 

[2.2.1]гептен-2 

Якщо ви хочете створювати структури з 
довжинами зв’язків і кутами між ними, які не 
будуть суперечити один одному, вам 
необхідно відзначити галочками команди з 
меню Tools - Fixed Lengths та Fixed Angels 
(рис. Д.16) 

Приєднайте чотири метил-групи (CH3) і створіть 

місток у центрі кільця.  

Рис. Д.16. Меню Tools 

♦ Змінювання кутів і відстані зв’язків. Витягніть місток використовуючи 

інструмент Lasso Tool  перетягуючи його вершину лівою клавішею миші. 

 

Рис. Д.17. Вікно Drawing Settings 

Слід зазначити, що значення 
довжини зв'язку можна задати 
самостійно, викликавши діалогове 
вікно Drawing Settings з меню 
Files (рис. Д.17). Крім того, тут 
можна задати ширину лінії зв'язку, 
ширину поля, у якому міститься 
напис, кут у циклах. 

♦ Змінювання порядку розташування зв’язків. На головній палітрі 

інструментів виберіть інструмент Solid Bond Tool  і двічі клацніть мишею 

на зв’язку кільця, який перекриває місток. Цей зв’язок переміститься на 

передній план. 

♦ Перетворення одинарних зв’язків на багаторазові зв’язки. Дорисовуйте 

подвійні, потрійні зв’язки інструментом Solid Bond Tool , спроба 

дорисувати четвертий зв'язок повертає зображення до одинарного.  

♦ Редагування розміщення подвійного зв’язку. Двічі клацніть на подвійному 

зв’язку, щоб змінити його розташування. 
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♦ Перетворення одинарних зв’язків на клиноподібний і штриховий зв’язки. 

Виберіть інструмент Wedge Bond  та клацніть по зв’язку, який потрібно 

змінити на клиноподібний. Виберіть інструмент Dash Bond  і повторіть 

операцію для перетворення іншого зв’язку на штриховий. Поміняти місцями 

широкий і гострий кінці можна клацнувши на зв’язки. 

♦ Обертання і масштабування структури. Виберіть інструмент Lasso Tool  

і виділіть усю створену структуру. Для того щоб зняти виділення, виберіть 

інший інструмент, наприклад Solid Bond Tool . Знову натисніть 

інструмент Lasso Tool . Двічі клацніть вільним кінцем інструменту на 

будь-якому зв’язку структури, щоб виділити усю структуру в інший спосіб. 

Переміщуйте курсор до правого нижнього кута виділення доки не з’явиться 

двостороння стрілка – рухаючи стрілку змініть розмір структури. Після 

завершення масштабування з’являється діалогове вікно із запитом чи 

необхідно зберегти зміни. Переміщуйте курсор до верхнього правого кута 

виділення доки не з’явиться двостороння дугоподібна стрілка – рухаючи 

стрілку поверніть структуру на потрібний кут. 

Ядро, створеної таким чином структури, можна вставити за допомогою 
інструменту палітри Bicyclics (рис. Д.12). У меню View виберіть палітру 

інструментів Bicyclics, а на ній відповідну структуру . Додайте до 

ядра структури подвійний зв'язок, метил-групи, клиноподібний і 
штриховий зв’язки. 

Розглянемо створення структури 

станозололу у СhemDraw (рис. Д.18).  

♦ Злиття кілець. Починайте 

рисування суцільних зв’язків з 

лівого шестичленного кільця. 

Наступне кільце починайте зі 

зв’язків попереднього, що знахо- 
 

Рис. Д.18. Станозолол 

дяться справа. Третє шестичленне кільце зобразіть подібним чином. На місці 

лівого п’ятичленного кільця створіть шестичленну структуру. Виберіть 

інструмент Solid Bond Tool і перетягніть нижній лівій атом кільця до 

нижнього правого атому, створивши, таким чином, систему біциклічних 

кілець: п’яти- і тричленне. Видаліть нижній атом вуглецю і створіть 

п’ятичленне кільце. Праве п’ятичленне кільце створіть по аналогії. Додайте 

подвійні зв’язки за допомогою інструменту Solid Bond Tool, а клиноподібні і 

штрихові – за допомогою інструментів Wedge Bond та Dash Bond, 

відповідно. 

♦ Додавання міток атомів. Мітки можна з’єднувати справа, зліва, зверху, 

знизу і у центрі. Додайте метил-групи, Н до штрихового зв’язку і азоті групи, 

N і NH.  

♦ Форматування міток. Виберіть створену структуру. На панелі інструментів 

Стиль тексту (Text style toolbar), виберіть гарнітуру, розмір шрифту тощо. 
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Якщо окрема структура не буде виділена, зміна торкнеться усіх структур 

документа.  
Рисування станозололу можна також почати за допомогою палітри 
інструментів Aromatics. Для цього виберіть інструмент, який відповідає 

за стероїдну основу . 

За аналогією створимо документ, який міститиме хімічну реакцію. 

♦ Починаємо із зображення хімічних зв’язків. На головній палітрі 

інструментів натисніть кнопку Solid Bond Tool . Виберіть місце на аркуші, 

куди б ви хотіли помістити нову структуру, натисніть ліву клавішу миші й 

тягніть зв'язок, поки не досягнете максимально встановленого значення 

довжини. Унизу в рядку стану можна побачити інформацію про довжину 

зв’язку та величину кута, під яким його проводять. Коли значення величини 

кута буде дорівнює 30, відпускайте ліву клавішу миші.  

♦ Одразу додамо другий зв’язок. Підведіть мишу до правої крапки вже 

створеного зв’язку так, щоб там з’явився чорний квадратик. Після цього 

натискайте ліву клавішу миші й тягніть новий зв’язок убік. Після того як 

значення кута досягне 330, відпускайте мишу.  

♦ Тепер додаємо третій зв’язок. Помістіть курсор миші в крапку, де 

з’єднуються два попередні зв’язки, знову з’являється чорний маркер. Просто 

клацніть лівою клавішею миші. ChemDraw спробує вгадати напрямок, куди 

необхідно провести наступний зв’язок. З останнього зв’язку зробимо подвій 

ний зв’язок. Для цього помістіть курсор 

миші в крапку, де стикаються всі зв’язки. 

Після появи чорного маркера, натисніть ліву 

клавішу і тягніть зв’язок уверх за напрямом  

попередньо створеного зв’язку (рис. Д.19). 

 
Рис. Д.19. Подвійний 

зв'язок 

♦ Додамо текст у структуру. На панелі інструментів натисніть кнопку з 

літерою А – інструмент Text Tool. Підведіть курсор миші у місце, де 

закінчуються подвійний зв'язок, і натисніть ліву клавішу миші. У рамці з 

миготливим курсором, що з’явилась, введіть літеру О. Після завершення 

уведення тексту, натисніть мишею в будь-якій частині екрана. Не натискайте 

при цьому клавішу Enter, оскільки це призведе до активації наступного 

текстового поля.  

♦ Виділіть створену структуру за допомогою інструменту Marquee Tool . 

Після того як структура опиниться в мерехтливому прямокутнику, підведіть 

мишу до нього. Курсор миші набуде вигляду руки, готової тягнути 

прямокутник. Але необхідно не просто перетягнути його, а скопіювати.  Для 

цього натисніть клавішу Ctrl, так щоб 

на руці з’явився плюс, та перетягніть 

виділені об’єкти у потрібне місце 

(рис. Д.20). Після перетягування 

відпустіть клавішу миші. 

 

Рис. Д.20. Копіювання структури 

♦ Виберіть на панелі інструментів одинарний зв'язок. Підведіть курсор миші 

до правого одинарного зв'язку нової структури, що була вставлена. Після 
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появи маркера клацніть лівою клавішею миші – з’явиться новий зв'язок. 

Підведіть курсор до закінчення нового зв'язку  й  тричі  клацніть  лівою  клаві 

шею миші. ChemDraw створить три 

одинарні зв'язки (рис. Д.21). Новий 

зв'язок спрямований униз не відповідає 

дійсності. Тому підведіть курсор до 

закінчення цього зв'язку і, натиснувши 

ліву клавішу миші та утримуючи при 

цьому клавішу Shift, поверніть зв'язок у 

потрібному напрямку (рис. Д.22).  

 

Рис. Д.21. Додавання зв’язків 

 

Рис. Д.22. Повертання 

♦ За допомогою палітри інструментів Arrow додайте стрілку. Клацніть лівою 

кнопкою миші на місці в документі, де вона повинна починатися і тягніть неї 

до місця, де вона повинна закінчитись.  

♦ Над стрілкою необхідно вказати радикал, що бере участь у реакції. Для 

цього необхідно натиснути кнопку інструменту Text Tool на головній палітрі 

інструментів та клацнути лівою клавішею миші над стрілкою. У рамці, що 

з’явилась, запишіть OH.  

♦ Тепер потрібно показати заряд цієї групи атомів. Для цього на панелі 

інструментів натискаємо на кнопку  вкладеної палітри Chemical Symbols, 

вибираємо з палітри негативний заряд  та розміщуємо його над текстом. 

♦ Можна оформити створений запис реакції за допомогою написів до 

елементів, що беруть участь у реакції. Помістимо під першою структурою 

текстовий напис «2-propanone 2 moles», а під другою «4-hydroxy-4-methyl-2-

pentanone 1 mole».  

♦ Хімічну реакцію, помістимо її в рамку. Для цього натиснемо на панелі 

інструментів на кнопку  вкладеної палітри Drawing Elements і виберемо з 

палітри рамку, наприклад з тінню . Результат показано на рис. Д.23. 

Рис. Д.23. Результат 
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Приклад написання хімічної реакції 

1. Відкриваємо новий лист (документ) ChemOffice. 

2. Використовуючи кнопку готової структури “Benzene Ring” з 

панелі інструментів, малюємо бензольне кільце. 

3. Натиснувши кнопку малювання хімічного зв'язку “Solid Bond”, 

фіксуємо той елемент, від якого буде проведено лінію зв'язку і 
проводимо цю лінію (краще використовувати режим фіксованої 
довжини зв'язку – “Tools”  “Fixed Lengths” [CTRL+L]).  

4. Знову вмикаємо кнопку текстового режиму, фіксуємо місце 
текстового поля на кінці намальованої лінії зв'язку і друкуємо в 
цьому полі назву елементу або хімічної групи (в нашому прикладі 
– NH2). Першим обов'язково треба друкувати той елемент, до 
якого відноситься хімічний зв'язок. 

5. Ми одержали структурну формулу амінобензолу1 – першого з 
реагентів.  

6. За допомогою кнопки текстового режиму створюємо у відповідному місці 
листа текстове поле, куди вводимо: 

+  3Br2 

7. Вибравши потрібну стрілку з меню “Arrow” малюємо її. 

8. Виділяємо структурну формулу C6H5NH2 
(натиснути відповідну кнопку “Tools” та 
окреслити об'єкт) і копіюємо її в правій частині 
реакції. 

9. Натискаємо кнопку хімічного зв'язку “Solid Bond” та по черзі 
зафіксувавши потрібні атоми бензольного кільця, малюємо 
лінії зв'язку під певним кутом. 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 В разі потреби, можна відобразити всі елементи в бензольному кільці, використовуючи в 

кожному разі текстове поле. 

NH2

NH2

 +  3Br2                                             +   3HBr

NH2

Br

Br

Br

NH2
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10. Вмикаємо текстовий режим і по черзі вставляємо на кінцях 
намальованих зв'язків текстові поля з написом Br (при цьому 
можна використати копіювання, так як написи однакові). 

 
 

11. Після цього в текстовому полі додаємо другий продукт реакції (3HBr). Для 
цього можна використати як це одне текстове поле, так і вже існуюче: 

 

 

 

 
 
 

NH2

Br

Br

Br


