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ТЕМА 1: Інформаційні системи у практиці поліції 

 

Під час самостійної підготовки до практичних занять слухачі знайомляться з 

базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню, а саме: 

1. Огляд сучасних інформаційних технологій і їхня роль у юридичній 

практиці. 

2. Поняття інформаційного проекту та основні етапи його реалізації. 

3. Поняття інформаційної системи (ІС). 

4. Класифікація ІС. 

5. Життєвий цикл ІС. 

6. Основні типи ІС. 

7. Важливість правильного проектування ІС. 

8. Поняття бази даних (БД), предметної області, запису, поля. 

9. Проектування БД. 

10. Поняття розподілених баз даних і їхня застосовність у правовій сфері. 

11. Особливості БД у правовій сфері. 

12. Поняття системи управління базою даних (СУБД). 

13. Технологія реалізації задач у професійній галузі засобами СУБД. 

14. Огляд програмного забезпечення сучасних СУБД. 

 

…Рекомендована література до Теми 1: 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.33 

 

 

ТЕМА 2: Створення інформаційних систем за допомогою СУБД MS Access 

 

Під час самостійної підготовки до практичних занять слухачі знайомляться з 

базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню, а саме: 

15. Використання СУБД Microsoft Access як інструменту для створення ІС. 

16. Основні поняття, структура бази даних. 

17. Створення таблиць. 

18. Копіювання, переміщення даних. 

19. Вставка та видалення записів. 

20. Пошук записів. 

21. Фільтрація записів. 

22. Сортування записів. 

23. Поняття зв'язку між таблицями. 

24. Установлення зв'язку між таблицями. 

25. Створення і редагування форм. 

26. Робота з запитами: створення, редагування і збереження запитів. 

27. Використання гіпертекстових інформаційних систем баз (банків) даних у 

спеціальних областях (законодавство, фінанси, керування ресурсами). 

 

Рекомендована література до Теми 2: 3.24, 3.25, 3.26, 3.31, 3.35, 3.36, 3.37 
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ТЕМА 3: Автоматизація підготовки юридичних документів у середовищі 

MS Office 

Під час самостійної підготовки до практичних занять слухачі знайомляться з 

базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню, а саме: 

1. Поняття шаблону MS Word. 

2. Дії після активізації звичайного файлу документу MS Word. 

3. Дії після активізації файлу шаблону. 

4. Знати принципи захисту шаблону документу. 

5. Знати основні типи полів. 

6. Порядок створення серійного документу. 

7. Порядок збереження та друку серійного документу. 

8. Поняття макросу, типи макросів. 

9. Порядок створення макросів, зміна, збереження. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 3.31, 3.34, 3.37, 3.38 

 

 

ТЕМА 4. Загальні положення роботи з об’єктами обліку та формами 

надання інформації АІС «АРМОР». Заповнення реквізитів електронних 

карток ІІПС та паперових документів обліку. Загальний порядок 

формування інформаційних ресурсів інформаційних підсистем ІІПС. 

Доступ та порядок керування доступом інформаційних підсистем ІІПС  

АІС «АРМОР». Порядок формування інформаційних підсистем «АРМОР» 

 

Під час самостійної підготовки до практичних занять слухачі знайомляться з 

базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню, а саме: 

1. Об’єкти обліку та форми надання інформації. АІС «АРМОР». 

2. Форми паперових документів обліку ІП ІІПС. 

3. Вимоги щодо надання та внесення до ІІПС інформації. 

4. Загальні правила заповнення реквізитів електронних карток ІІПС та 

паперових документів обліку. 

5. Загальний порядок формування інформаційних ресурсів інформаційних 

підсистем ІІПС. 

6. Загальний порядок доступу до інформаційних ресурсів ІП ІІПС. 

7. Порядок керування доступом до інформаційних підсистем ІІПС. 

8. Порядок формування ІП «Факт». 

9. Порядок формування ІП «Злочин». 

10. Порядок формування ІП «Доставлені до ЧЧ ОВС». 

11. Порядок формування ІП «Особа». 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 

1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.4, 3.18, 5.2. 
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8. Індивідуальні завдання 

 
Індивідуальні завдання слухачі виконують у формі підготовки доповідей, 

рефератів, тематичних кросвордів, тестових завдань, мультимедійних 

презентацій, відеоуроків, електронних підручників, ментальних карт за 

наступними темами. 

 
Тема 1: Інформаційні системи у практиці поліції 

 

Варіант №1 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1.  Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3.   За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант № 2 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1.  Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2.   За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 

3. Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а)  вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант № 3 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1.  Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 
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2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені  після  01.06.2002 і назва фірм. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни, кількість яких більше 100гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

 

Варіант № 4 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати, дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, що 

одержують менш 1600 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)  вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 1200 гривень 

або менш 500. 

 

Варіант №5 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1.  Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №6 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Бібліотека» 

1.  Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість 

книг, про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)      вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень. 
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Варіант №7 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1.  Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родиний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень. 

 

Варіант №8 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1.  Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)  вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №9 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Ліки в таблетках» 

1. Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту ), кількість, 

ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести назву препаратів 

вартістю менш 20 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести Назви ліків, ціна на які більше 20 гривень. 

 

Варіант №10 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 
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«Магазин жіночого взуття» 

1. Відомості: вид (туфлі, чоботи, босоніжки), кольори, розмір, фірма, країна, 

ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види взуття із 

ціною більше 1000 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва. 

 

Варіант №11 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Салон чоловічих сорочок» 

1.  Відомості: розмір, кольори, рукав, матеріал (хлопок, бавовна., синтетика), 

країна, фірма, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, 

ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі розміри й 

кольори сорочок з бавовни. 

3.   За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести розміри й сорочок з коротким рукавом; 

b) вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень. 

 

Варіант №12 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1.  Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2.   За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені після 01.06.2002 і назва фірм. 

3.    За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100 гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

  

Варіант №13 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1.  Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2.   За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 
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3.   Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а) вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант № 14 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати, дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, 

що одержують менш 2600 гривень. 

3.   За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 2200 гривень 

або менш 1500. 

  

Варіант №15 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

 «Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень. 

 

Варіант №16 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1. Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родиний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень. 

 

Варіант № 17 
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Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, колір, адреса 

власника, про родинний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

  

Варіант №18 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 

3. Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а) вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант №19 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1. Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені  після  01.06.2002 і назва фірм. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів, ціни яких більше 100 гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

 

Варіант №20 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 
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1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати, дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, що 

одержують менш 2600 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 2200 гривень 

або менш 1500. 

  

Варіант №21 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родинний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №22 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)      вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень. 

 

Варіант №23 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1. Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родинний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 
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вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень; 

 

Варіант №24 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родинний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a)      вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 

 

Варіант №25 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Ліки в таблетках» 

1. Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту ), кількість, 

ціна). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести назву препаратів 

вартістю менш 20 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести назви ліків, ціна на які більше 20 гривень. 

 

Варіант №26 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин жіночого взуття» 

1. Відомості: вид (туфлі, чоботи, босоніжки), кольори, розмір, фірма, країна, 

ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види взуття із 

ціною більше 1000 гривень. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва. 

 

Варіант №27 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 
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«Салон чоловічих сорочок» 

1. Відомості: розмір, кольори, рукав, матеріал (хлопок, бавовна, синтетика.), 

країна, фірма, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, 

ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі розміри й 

кольори сорочок з бавовни. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести розміри й сорочок з коротким рукавом; 

b) вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень. 

 

Варіант №28 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Магазин сувенірів» 

1. Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна, фірма, кількість, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести всі види сувенірів, 

випущені після 01.06.2002 і назва фірм. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100 гривень. 

b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень. 

 

Варіант №29 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Студенти» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові студента, номер групи, допуск до сесії 

(істина або неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (ПІБ керівника ), тема, 

курс, оцінка). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища студентів, 

допущених до сесії. 

3.  Видати наступну інформацію за допомогою розширеного фільтра: 

а) вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант №30 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Співробітники» 

1. Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада (заповнюється з довідника 

посад), розмір заробітної плати,  дата народження, про родинний стан (ПІБ 

родича, вид споріднення ), дата народження). 
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2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: прізвища співробітників, що 

одержують менш 2600 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 2200 гривень 

або менш 1500. 

  

Варіант №31 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто ), телефон). 

2.  За допомогою автофільтра видати наступні дані: 

назви книг, видані за останні 3 роки. 

3.  За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень; 

 

Варіант №32 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Вкладники банку» 

1. Відомості: ПІБ вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, розмір 

кредиту, про родинний стан вкладника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища всіх 

вкладників, кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень. 

 

Варіант №33 

Необхідно створити список MS Excel із зазначеними полями й за допомогою 

засобів фільтрації видати зазначені дані. Результати фільтрації скопіювати на 

окремі аркуші книги. 

«Власники машин» 

1. Відомості: ПІБ власника, номер машини, марка машини, кольори, адреса 

власника, про родиний стан власника (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. За допомогою автофільтра видати наступні дані: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. За допомогою розширеного фільтра видати наступні дані: 

a) вивести прізвища всіх власників білих «іномарок». 
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Тема 2: Створення інформаційних систем за допомогою СУБД MS Access 

 

У кожному завданні зазначені поля таблиці БД, яку необхідно створити. У 

таблицю необхідно ввести довільні тестові дані: 10-15 записів. 

 

Варіант №1 «Студенти» 

1.  Відомості: прізвище, ім'я студента, номер групи, допуск до сесії (істина або 

неправда), оцінки на іспитах, курсові роботи (Прізвище, Ім'я та по батькові 

керівника, тема, курс, оцінка). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища студентів, допущених до 

сесії. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести прізвища всіх студентів, не допущених до сесії; 

b)  вивести прізвища й номери груп відмінників. 

 

Варіант №2 «Співробітники» 

1.   Відомості: прізвище, ім'я, по батькові, посада, розмір заробітної плати,  дата 

народження, освіта). 

2.   Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища співробітників, що 

одержують менш 1600 гривень. 

3.   Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх співробітників, що одержують більше 1600 гривень; 

b) вивести прізвища й посади співробітників, яким немає 20 років. 

 

Варіант №3 «Бібліотека» 

1. Відомості: назва книги, автор, рік видання, видавництво, ціна, кількість книг, 

про видавництва (країна, місто, телефон). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: назви книг, видані за останні 3 

роки. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх книг, ціна на які > 50 гривень; 

b) вивести назви всіх книг даного автора. 
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Варіант №4 «Тенісисти» 

1. Відомості: прізвище й ім'я тенісиста, назва турніру, місце на турнірі, рейтинг 

(номер ракетки у світі), про родинний стан тенісиста (ПІБ родича, вид 

споріднення, дата народження). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: прізвища тенісистів із країн Європи 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх призерів Уимблдона; 

b) вивести прізвища й імена тенісистів, що входять у першу 10. 

 

Варіант №5 «Фільмотека» 

1. Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: назва фільму, 

режисер, прізвище актора, що знявся в головній ролі, рік виходу на екран, 

номер відеокасети, про родинний стан режисера (ПІБ родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: назви фільмів , що вийшли на 

екран за останні 3 роки. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх фільмів, у яких знімався даний актор; 

b) вивести прізвище режисера, що зняв даний фільм. 

 

Варіант №6 «Погода у світі» 

1.  Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: Дата, температура, 

хмарність, опади, регіон (заповнюється з довідника регіонів). 

2.  Створити підлеглу таблицю про регіони (площа, кількість жителів, мова 

спілкування жителів). 

3.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести дати, коли температура 

була в інтервалі від (0,-5) градусів. 

4.  Створити наступні запити: 

a)  вивести дати, коли йшов сніг і температура нижче -10 градусів; 

b)  вивести відомості про погоду в даному регіоні. 

 

Варіант №7 «Бюро зайнятості» 

1. Відомості: Прізвище безробітного, професія, утворення, вік, підлога, стаж, 

про родинний стан безробітного (Прізвище родича, вид споріднення 

(заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 
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2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища всіх жінок зі 

стажем більше 10 років. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести прізвища всіх учителів зі стажем більше 2 років; 

b)  вивести професії безробітних з вищею освітою. 

 

Варіант №8 «Вкладники банку» 

1.  Відомості: Прізвище вкладника, номер рахунку, пароль, розмір внеску, 

розмір кредиту, про родинний стан вкладника (Прізвище родича, вид 

споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища всіх вкладників, 

кредит яких перевищує 1000 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх вкладників, розмір внеску, яких не перевищує 1000 

гривень; 

b) вивести пароль даного вкладника. 

 

Варіант №9 «Власники машин» 

1. Відомості: Прізвище власника, номер машини, марка машини, кольори, 

адреса власника, про родинний стан власника (Прізвище родича, вид 

споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата народження). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести прізвища власників 

російських машин. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести прізвища всіх власників сріблистих «іномарок»; 

b) вивести прізвища й адреси власників автомашин з номерами, що 

починаються на 35. 

 

Варіант №10 «Склад» 

1.  Створити першу таблицю, що містить наступні відомості: найменування 

товару, фірма-виробник, ціна за одиницю, кількість, номер складу, мінімальна 

партія, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з 

довідника найменувань продукції), кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести найменування товарів з 

мінімальною партією більше 50. 

3.  Створити наступні запити: 
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a) вивести найменування й кількість всіх товарів, що зберігаються на складі; 

b) вивести прайс-лист. 

 

Варіант №11 «Мої улюблені музичні групи»  

1.  Відомості:  назва групи, рік створення групи, стиль, прізвище соліста, самий 

популярний альбом: назва альбому, рік  випуску, тираж альбому, про родинний 

стан соліста (прізвище родича, вид споріднення (заповнюється з довідника 

родинних зв'язків), дата народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви груп і альбомів 

тиражем більше 1000. 

3.   Створити наступні запити: 

a)  вивести прізвище соліста конкретної групи; 

b)   надрукувати назви груп і назви альбомів, популярних у плині останніх 5 

років.  

 

Варіант №12 «Моя кулінарія»  

1. Відомості: назва блюда, енергетична цінність (ккал), ціна, про рецептуру 

блюда (продукт, кількість, ціна). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: перелічити блюда, енергетична  

цінність яких перевищує 100 Ккал. 

3. Створити наступні запити: 

a)  вивести назві блюд, енергетична цінність яких не перевищує 100 Ккал.; 

b)  надрукувати назви й ціну блюд, які можна приготувати з картоплі й м'яса. 

 

Варіант №13 «Ліки в таблетках»  

1.  Відомості: назва, фірма, країна, ціна, в упакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з 

довідника найменувань продукції), кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву препаратів вартістю 

менш 20 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести Назви ліків, ціна на які більше 20 гривень; 

b)   вивести Назви всіх вітчизняних ліків. 
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Варіант №14  «Хіти місяця»  

1.  Відомості: назва пісні, композитор, поет, виконавець, дата I-го виконання, 

місто, дата народження). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх пісень, уперше 

виконаних  за останні 2 роки. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести дати виконання пісень одного композитора; 

b) вивести назви всіх пісень, виконаних уперше в Москві. 

 

Варіант №15 «Музика на CD»  

1.  Відомості: назва, автор, виконавець, число добутків (пісень, п'єс, арій і т.д.), 

дата випуску, тираж, вартість, формат, про родинний стан автора (Прізвище 

родича, вид споріднення (заповнюється з довідника родинних зв'язків), дата 

народження). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву дисків, де число 

добутків більше 10. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести  прайс-лист; 

b) вивести авторів і виконавців з дисків, випуску останніх 2 років. 

 

Варіант№ 16 «Креми для обличчя»  

1.  Відомості: назва крему, дата випуску, строк придатності , для якого типу 

шкіри (ж, с, н ),  країна, фірма, вартість, про продукцію фірми-виробника (назва 

продукту, кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх кремів, зі 

строком придатності більше року. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви кремів для нормальної й сухої шкіри особи; 

b) вивести країну й фірму виробника для кремів дорожче 10 гривень. 

 

Варіант №17 «Дитяча косметика» 

1.  Відомості: назва, вид, дата випуску, строк придатності, фірма-виробник, 

країна, вартість, про продукцію фірми-виробника (назва продукту 

(заповнюється з довідника найменувань продукції), кількість, ціна). 
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2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх засобів, вартість 

яких менш 50 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх кремів і їхня вартість; 

b) вивести назви віх засобів, зроблених у Росії. 

 

Варіант №18 «Туалетна вода»  

1. Відомості: назва, тип (дружин., чоловік.), дата випуску, строк придатності, 

країна, ціна, фірма-виробник, число впакувань, про продукцію фірми-

виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань продукції), 

кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву туалетної води , 

зробленої у Франції. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх типів туалетної води для чоловіків; 

b) вивести назву  туалетної води, ціна якого менш 10 гривень. 

 

Варіант№ 19 «Ліки в ампулах»  

1.  Відомості:  назва, фірма, країна, ціна, число впакувань, дата випуску, строк 

придатності, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву   вітчизняних  ліків із 

числом упакувань  більше 100. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви ліків, ціна на які менш 30 гривень ; 

b)  вивести назви всіх ліків зі строком придатності більше  року. 

 

Варіант №20 «Магазин жіночого взуття»  

1. Відомості: вид (туфлі, чоботи, черевики, босоніжки), кольори, розмір, фірма, 

країна, ціна, про продукцію фірми-виробника (назва продукту, кількість, ціна). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види взуття із ціною 

більше 100 гривень. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести види взуття, розміром більше 37 вітчизняного виробництва; 

b) вивести країну та фірму всіх світлих босоніжок. 
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Варіант №21 «Декоративна пудра»  

1.  Відомості: назва, вид, тон (тим., світло.), ціна, країна, фірма, про продукцію 

фірми-виробника (назва продукту (заповнюється з довідника найменувань 

продукції), кількість, ціна). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назви всіх видів пудри, 

зроблених у Франції. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх видів пудри темного тону; 

b) вивести назви розсипчастої пудри.   

 

Варіант №22 «Салон чоловічих сорочок»  

1.  Відомості: розмір, колір, рукав, матеріал (бавовна, вовна, синтетика), країна, 

фірма, ціна).  

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі розміри й кольори 

сорочок з бавовни. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести розміри й кольори сорочок з коротким рукавом; 

b) вивести матеріал і ціну всіх сорочок, дорожче 100 гривень. 

 

Варіант №23 «Дитячі м'які іграшки»  

1.  Відомості: вид (заєць, кішка й т.д.), країна, фірма, тип (вага, ціна, лежить-

стоїть). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види й ціни іграшок, 

дешевше 50 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести всі види лежачих іграшок і їхні ціни ; 

b) вивести всі варіанти зайців, зроблених у Китаю. 

 

Варіант №24 «Магазин сувенірів»  

1. Відомості: назва, дата випуску, ціна, країна ,фірма, кількість),  

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види сувенірів, 

випущені  після  01.06.2006 і назви фірм. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести всі назви сувенірів і ціни,  кількість яких  більше 100 гривень. 
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b) вивести всі назви сувенірів вартістю менш 50 гривень.  

 

Варіант №25 «Магазин ручних годин»  

1.  Створити першу таблицю з наступними полями:  Марка, Тип  (кварц., мех.), 

браслет (є - немає) , ціна, країна, фірма, кількість.   

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі марки      кварцових 

годин, країни  й фірми  виробники. 

3.  Створити наступні запити: 

a) вивести відомості про всі  механічні годинники, ціна яких  менш 100 

гривень; 

b) вивести марку й ціни годин із браслетом.  

 

Варіант №26 «Магазин настільних і настінних годинників»  

1. Відомості:  марка, тип (кварц., мех.), вид (стіна, стіл), ціна, країна ,фірма, 

кількість). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі марки  настінних 

годинників, ціна яких нижче 50 гривень. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести марки  всіх  кварцових годин, ціна яких менш 100 гривень; 

b)  вивести марку й ціни настільних годин.  

 

Варіант №27 «Магазин дитячого взуття»  

1. Відомості:  вид (туфлі, чоботи , тапочки), колір, розмір, країна, фірма, ціна, 

кількість). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі види дитячого взуття, 

зробленої в Україні. 

3. Створити наступні запити: 

a) вивести всі види взуття темних кольорів для дівчинок; 

b) вивести види дитячого взуття, кількість якої більше 50 пара. 

 

Варіант №28 «Магазин зошитів і блокнотів»  

1. Відомості:  найменування, розмір, ціна, число сторінок, кріплення (пруж., 

скріп.), країна, фірма). 

2. Створити таблицю за допомогою запиту: вивести всі відомості про зошити, 

яки дешевше 4 гривень. 
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3. Створити наступні запити: 

a) вивести  розміри всіх пружинних  блокнотів і їхні ціни; 

b) вивести всі найменування  товарів із числом сторінок більше 48.  

 

Варіант №29 «Магазин ламп»  

1.  Відомості:  напруга, розмір (вел., середн., малий.), ціна, кількість, дата 

випуску, країна, фірма). 

2.   Створити таблицю за допомогою запиту: вивести напругу ламп  середнього 

й  малого розміру, зроблених у Польщі. 

3.   Створити наступні запити: 

a)  вивести  відомості про лампи в 100 Ватт і в кількості не менш 50; 

b)  вивести напругу всіх  ламп вітчизняного виробництва.  

 

Варіант №30 «Домашня аптека: вітаміни в таблетках»  

1.  Відомості: назва, вид (для дорослих, для дітей), фірма, країна, ціна, число 

впакувань, дата випуску). 

2.  Створити другу таблицю за допомогою запиту: вивести назву вітчизняних 

вітамінів для дорослих. 

3.  Створити наступні запити: 

a)  вивести назви вітамінів, ціна на які менш 20 гривень ; 

b)  вивести назви всіх дитячих вітамінів і число впакувань. 

 

Варіант №31 «Склад цукерок»  

1.  Відомості: назва, вид (шок., кар., ірис і т.п.), ціна за кг, кількість,  дата 

реалізації,  кондитерська фабрика). 

2.   Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву цукерок зі строком 

реалізації 3 місяці, кількість яких більше 30 кг. 

3.   Створити наступні запити: 

a)  вивести назви шоколадних цукерок, ціна яких вище 50 гривень ; 

b)  вивести назви карамелі, зробленою фабрикою "Світанок". 

 

Варіант №32 «Склад цукерок ( в упаковці)»  

1. Відомості: назва, вага, ціна, кількість, дата реалізації, кондитерська фабрика). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту:  вивести назву цукерок, строк 

реалізації яких 3 місяці й кількість більше 20 упакувань. 
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3.  Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх цукерок, вага яких більше 350 грам; 

b) вивести назви всіх цукерок, зроблених  фабрикою  "Світоч". 

 

Варіант №33 «Склад розчинної кави»  

1.  Відомості: назва, вага, ціна, кількість банок, фірма-виробник). 

2.  Створити таблицю за допомогою запиту: вивести назву кави, зробленої в 

Бразилії, кількість банок  якого більше 30. 

3.   Створити наступні запити: 

a) вивести назви всіх банок кави вагою 100 грам з Індії; 

b) вивести назви й вагу всіх банок кави, дешевше 20 гривень. 

 

 

Тема №3: Автоматизація підготовки юридичних документів основі у 

середовищі MS Office. 

 

Варіант № 1. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № __ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Гарна робота"  у посаді  .……  . 

Дата видачі довідки  .…         Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 

Перше поле повинне бути цілим числом. Друге поле - текстове. Поле "у посаді"  

……  повинно бути типу "список". Дата видачі довідки повинна бути  

автоматично обновлюваною. Отриманий документ збережіть як файл MS Word 

типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи на дискеті.  

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад ® ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

Варіант № 2. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми "Гарна робота"  у посаді …  . 
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Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад § ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

 

Варіант № 3 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Сигнал"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Петренко П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос Word, що уставляє у документ таблицю, що складається з 

чотирьох стовпців і трьох рядків  

№ Прізвище Ім'я По батькові 

    

    

и виконує перехід на нову сторінку  документу. Запуск макросу – комбінація 

клавіш Ctrl+Alt+U. 

 

Варіант № 4 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Пошук"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  
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Директор фірми ...…………...... Іваненко Ю. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос для MS Word, що задає параметри сторінки (ліве поле – 20 

мм., праве поле – 15 мм., верхній колонтитул – 20 мм., нижній колонтитул – 20 

мм). Привласнити клавіатурну комбінацію "Shift-Alt-2". 

  

 Варіант № 5 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Юрінфо"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Молодцов П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. У MS Word створити макрос, який виконує наступні дії: починає новий 

абзац, установлює вирівнювання – по ширині, інтервал між рядками – 1,5 , 

шрифт – Arial Narrow, розмір шрифту – 18. 

 Варіант №6. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № __ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Гарна робота"  у посаді  .……  . 

Дата видачі довідки  .…         Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 
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Перше поле повинне бути цілим числом. Друге поле - текстове. Поле "у посаді"  

……  повинно бути типу "список". Дата видачі довідки повинна бути  

автоматично обновлюваною. Отриманий документ збережіть як файл MS Word 

типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи на дискеті.  

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад ® ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

Варіант №7. 

2. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми "Гарна робота"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Старанний П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

2. У  MS Word створити макрос, що вставляє в рядок документа який-небудь 

спеціальний символ  (наприклад § ) у лапках і охоплений пробілами з обох 

сторін. 

 

 

Варіант № 8. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

"Сигнал"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Петренко П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос Word, що уставляє у документ таблицю, що складається з 

чотирьох стовпців і трьох рядків  

№ Прізвище Ім'я По батькові 
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и виконує перехід на нову сторінку  документу. Запуск макросу – комбінація 

клавіш Ctrl+Alt+U.  

 

Варіант № 9. 

2. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Пошук"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Іваненко Ю. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. Створити макрос для MS Word, що задає параметри сторінки (ліве поле – 20 

мм., праве поле – 15 мм., верхній колонтитул – 20 мм., нижній колонтитул – 20 

мм). Привласнити клавіатурну комбінацію "Shift-Alt-2". 

  

Варіант № 10. 

1. Створіть електронний шаблон документа з полями: 

ДОВІДКА № ___ 

Видано  Прізвище Ім'я По батькові  , у тім, що він дійсно є співробітником 

фірми  

" Юрінфо"  у посаді …  . 

Дата видачі довідки …    Довідка дійсна протягом місяця з дня видачі.  

Директор фірми ...…………...... Молодцов П. Л. 

Поле для номеру довідки повинно бути числом цілого типу. Два других поля 

повинні бути текстовими. Поле "у посаді  …… " повинно бути типу "список". 

Дата видачі повинна автоматично обновлятися. Отриманий документ збережіть 

як файл типу "шаблон" з ім'ям Шаблон довідки про місце роботи у дискеті.   

 

2. У MS Word створити макрос, який виконує наступні дії: починає новий 

абзац, установлює вирівнювання – по ширині, інтервал між рядками – 1,5 , 

шрифт – Arial Narrow, розмір шрифту – 18. 
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Тема 4: Загальні положення роботи з об’єктами обліку та формами 

надання інформації АІС «АРМОР». Заповнення реквізитів електронних 

карток ІІПС та паперових документів обліку. Загальний порядок 

формування інформаційних ресурсів інформаційних підсистем ІІПС. 

Доступ та порядок керування доступом інформаційних підсистем ІІПС АІС 

«АРМОР» 

 

1. Завантажте програму AРМОР 

На робочому столі операційної системи Windows активізуйте ярлик 

програми AРМОР та двічі натисніть на ліву клавішу маніпулятора 

«мишка». 

 

2. Проведіть ідентифікацію користувача 

У вікні, що з’явиться, у полі КОРИСТУВАЧ введіть: lui, у полі ПАРОЛЬ – 

lui. Натисніть клавішу Enter (або кнопку ОК). Дочекайтеся завантаження бази 

даних. 

 

3. Здійсніть налагодження параметрів роботи програми 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ натисніть на квадратний елемент 

керування [■]. У головному меню програми виберіть: СИСТЕМА  

НАСТРОЙКА  МЕРЕЖА. Запишіть у звіт параметри підключення до 

мережі. Натисніть на клавішу ВІДМІНА.  

Встановіть параметри ввімкнення заставки: СИСТЕМА  НАСТРОЙКА  

ЗАСТАВКА. Встановіть час запуску 10 хвилин  ОК. 

Встановіть параметри звукових повідомлень СИСТЕМА  НАСТРОЙКА  

ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЙКИ. Встановіть помітку ([X]) у полі ВКЛЮЧИТИ 

ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ  ОК. 

Встановіть параметри очищення запиту після його виконання: СИСТЕМА  

НАСТРОЙКА  ЗАГАЛЬНІ НАСТРОЙКИ. Встановіть помітку ([X]) у полі 

ОЧИСТИТИ ДАНІ ЗАПИТУ ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ  ОК. 

 

4. Ознайомтесь з можливостями програми 

Викличте вікно панелі задач СИСТЕМА  ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ (яку 

альтернативну комбінацію клавіш можна використати для переходу до вікна 

панелі задач?). Запишіть у звіт можливі варіанти здійснення пошуку 

інформації (доступні банки даних, ті що корегуються та не корегуються). 

 

5. Здійсніть пошук інформації за пунктом ОСОБА. 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть пункт ОСОБА. У вікні, 

що з’явилося, виконайте комбінацію клавіш Ctrl+F2. У наступному вікні в полі 

СТАТЬ, використовуючи трикутний елемент керування [], виберіть стать 

ЧОЛОВІЧА. Увімкніть українську розкладку клавіатури, використовуючи 
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праву клавішу Ctrl. Перемістіть курсор у поле ПРІЗВИЩЕ та введіть прізвище 

ФІРМАН. У полі ІМ’Я введіть ВОЛОДИМИР, а у полі ПО БАТЬКОВІ – 

МИХАЙЛОВИЧ. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Enter. 

 

6. Перегляньте знайдену інформацію 

Скільки записів знайдено? Запишіть у звіт інформацію про особу, яка була 

знайдена (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження). 

 

7. Проведіть детальне вивчення особи 

Встановіть курсор на запис ФІРМАН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ та 

виконайте комбінацію клавіш Ctrl+Enter. У правій та нижній частині вікна 

(переліках баз даних) буде виведена інформація числовим показником щодо 

відомостей про дану особу (див рис.1). 

 

Інформація про кількість записів на дану особу у базі 

 

Рис.1. Інформація про особу. 

Запишіть у звіт назви баз даних, в яких міститься інформація.  

Виберіть базу даних ЗБРОЯ та перегляньте інформацію. Запишіть у звіт 

повну інформацію за даною базою (вид зброї, тип зброї, марка, (модель), номер, 

калібр, паспорт/посвідчення, дата реєстрації, право володіння, призначення, 

номер дозволу). Використайте клавішу Esc для повернення в попереднє меню 

програми. 

Перегляньте інформацію за базою даних АДРЕСА. Запишіть у звіт місце 

прописки. Для детальнішого перегляду інформації використайте клавішу F3. 

Внизу вікна, що з’явиться, виберіть пункт ОСОБА. Запишіть у звіт кількість 

осіб, що прописані в даній квартирі. Повторно виберіть пункт ОСОБА. 

Використовуючи елементи управління НАВІГАТОРА, що знаходяться внизу 
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вікна, виконайте перехід до наступного запису. Запишіть у звіт інформацію 

про осіб, що прописані в даній квартирі.  

У вікні перегляду інформації про СЕМАНЯ АНДРІЯ ЄВСТАХІЙОВИЧА 

використавши клавішу F3 запишіть інформацію про кількість зброї, яка 

зареєстрована за даною особою. Аналогічно попереднім діям здійсніть 

перегляд та запишіть у звіт інформацію про місце проживання даної особи.  

Після перегляду інформації закрийте відкриті вікна, використовуючи 

клавішу Esc до того часу, поки не повернетеся до вікна першого рівня з 

інформацією про ФІРМАНА ВОЛОДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

 

8. Збережіть знайдену інформацію 

ВИВІД  ФАЙЛ. У стрічці ІМ’Я ФАЙЛУ введіть ім’я, що відповідає 

Вашому прізвищу  ОК. 

9. Здійсніть пошук інформації про особу за номером варіанту, що 

поданий нижче та відповідає Вашому порядковому номеру за списком 

групи. 

Перед початком здійснення нового запиту виконайте: Ctrl+F2  F8  

Відмовтесь від збереження даних запиту (ДА). Виконайте пошук інформації, 

аналогічно пункту 5-му даної методики. Запишіть повну інформацію про дану 

особу (прізвище, ім’я по батькові, дата і місце народження, громадянство) та 

бази даних, які містять інформацію про неї. 

Список варіантів для виконання пошуку: 

1. Сидоренко Зеновій Іванович. 

2. Войтюк Володимир Степанович. 

3. Підлісний Василь Іванович. 

4. Хамула Анатолій Ігорович. 

5. Бурбан Михайло Степанович. 

6. Манзяк Петро Дмитрович. 

7. Виздрик Мирон Васильович. 

8. Рудий Микола Михайлович. 

9. Семчук Анатолій Володимирович. 

10. Касьянов Юрій Володимирович. 

11. Вітюк Ярослав Васильович. 

12. Семочко Володимир Андрійович. 

13. Кузьмак Іван Федорович. 

14. Бойко Андрії Іванович. 

15. Анастасин Микола Йосипович. 

16. Легоцький Дмитро Ігорович. 

17. Баган Юрій Йосипович. 

18. Володько Володимир Володимирович. 

19. Ігорчук Іван Станіславович. 

20. Золотий Дмитро Богданович. 

21. Баран Василь Олегович. 

22. Бабій Ігор Михайлович. 

23. Мичко Олег Павлович. 
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24. Микитишин Володимир Степанович. 

25. Лизак Ярослав Васильович. 

26. Фірман Ігор Михайлович. 

27. Шишко Валерій Йосипович. 

28. Слижук Володимир Михайлович. 

29. Зачек Олег Ігорович. 

30. Рудий Тарас Володимирович. 

 

10. Здійсніть пошук інформації про особу за типом зброї 

У вікні програми виберіть пункт головного меню СИСТЕМА  ПАНЕЛЬ 

ЗАДАЧ. У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу ЗБРОЯ. У 

вікні ЗБРОЯ натисніть елемент управління «+» НАВІГАТОРА. У вікні, що 

з’явиться, введіть номер зброї: 007859. Задайте режим пошуку інформації 

(Ctrl+Enter). 

 

11. Перегляньте знайдену інформацію 

Запишіть у звіт результати пошуку (марку (модель), серію, номер, рік, вид 

зброї, тип зброї. Для отримання детальнішої інформації натисніть Ctrl+Enter. У 

правій частині вікна виберіть варіант належності зброї (ОСОБИСТА, 

ВІДОМЧА). Запишіть у звіт повну інформацію про особу, якій належить 

зброя. Для перегляду повної інформації натисніть клавішу F3. У вікні ОСОБА, 

що з’явиться, виберіть базу даних АДРЕСА. Запишіть у звіт інформацію про 

місце прописки даної особи. Вийдіть у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ, 

використовуючи клавішу Esc та комбінацію Alt+F4. 

 

12. Здійсніть пошук інформації про особу за базою даних АПРА 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу ОСОБА. У вікні 

ОСОБА виконайте комбінацію клавіш Ctrl+Q. В наступному вікні у полі 

ПРІЗВИЩЕ введіть КРИЦЬКИЙ; у полі ІМЯ – ВАЛЕРІЙ; у полі ПО 

БАТЬКОВІ – МИКОЛАЙОВИЧ. Виконайте пошук (Ctrl+Enter). У вікні 

результатів пошуку виберіть підзадачу АПРА. Запишіть у звіт інформацію 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ та ОРГАН РЕЄСТРАЦІЇ. Закрийте 

вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

13. Здійсніть пошук інформації про осіб за місцем проживання 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ активізуйте підзадачу АДРЕСА. У 

вікні, що з′явилося, виконайте комбінацію клавіш Ctrl+Q. В наступному вікні у 

полі НАС. ПУНКТ введіть ЛЬВІВ; у полі ВУЛИЦЯ – НАУКОВА; у полі БУД. – 

102; у полі КВАРТИРА – 22. Виконайте запит (Ctrl+Enter). Запишіть у звіт: 

скільки записів знайдено; прізвище, ім’я, по батькові та рік народження особи.  

 

14. Проведіть детальне вивчення особи за місцем проживання 

Для детальнішого вивчення перегляньте інформацію, використавши клавішу 

(F3). Які підзадачі вікна ОСОБА містять інформацію? Запишіть їх у звіт. 

Активізуйте підзадачу ІПК. У вікні ІПК НА ОСОБУ активізуйте під задачу 
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ЗЛОЧИН. Запишіть у звіт КВАЛІФІКАЦІЮ ЗЛОЧИНУ. Поверніться у 

попереднє вікно (Esc). Використовуючи панель НАВІГАТОРА, перейдіть до 

наступного запису. Запишіть у звіт КАТЕГОРІЮ ОБЛІКУ. Перейдіть до 

наступного запису та знову активізуйте підзадачу ЗЛОЧИН. Перегляньте 

інформацію про злочин та запишіть у звіт ФАБУЛУ, ДАТУ та ЧАС скоєння 

злочину. Закрийте вікна (Esc). 

 

15. Здійсніть пошук інформації за довільною адресою. 

Викличте вікно запиту Ctrl+Q  F8. Для очищення полів запиту дайте 

підтвердження проведенню операції (ДА) Введіть довільну адресу та виконайте 

пошук (Ctrl+Enter). Результати пошуку та адресу запишіть у звіт. Закрийте 

вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

16. Виконайте пошук інформації про власника автотранспорту за 

державним номером 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу АМТ, у якій 

викличте вікно запиту Ctrl+Q. У поле ДЕРЖНОМЕР введіть: ВС1248АМ 

(українська розкладка клавіатури). Виконайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у 

звіт інформацію про автомобіль (марку, модель та колір). У цьому ж вікні 

результатів пошуку активізуйте підзадачу ОСОБА. Запишіть у звіт 

інформацію про особу, якій належить автомобіль (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, адреса). Після завершення перегляду закрийте вікно (Esc). 

 

17. Виконайте пошук інформації за довільним державним номером 

автотранспорту. 

Попередньо проведіть очищення полів запиту: Ctrl+F2  F8  ДА. У поле 

ДЕРЖНОМЕР введіть довільний державний номер автотранспорту. Задайте 

пошук (Ctrl+Enter). Результати пошуку та адреси осіб запишіть у звіт. 

Закрийте вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ 

(Alt+F4). 

 

18. Здійсніть пошук інформації за номером втраченого або викраденого 

національного паспорту. 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу ДОКУМЕНТ. 

Викличте вікно запиту (Ctrl+Q). У полі ВИД ДОКУМЕНТУ виберіть 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАСПОРТ; у поле СЕРІЯ введіть КВ; у поле № – 721959. 

Задайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у звіт назву органу, що зареєстрував 

втрату документа, дату видачі паспорта, дату подачі заяви про втрату та 

дату втрати. У цьому ж вікні активізуйте підзадачу ОСОБА. Запишіть у звіт 

прізвище, ім’я, по батькові даної особи. Для отримання детальнішої інформації 

про особу натисніть клавішу F3, виберіть пункт АДРЕСА. Запишіть у звіт 

місце проживання даної особи. Закрийте вікна (Esc) та поверніться у вікно 

ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

19. Здійсніть пошук інформації за базою даних АДМІНПРАКТИКА 
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У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ виберіть підзадачу 

АДМІНПРАКТИКА. Викличте вікно запиту (Ctrl+Q). У полі  СТ. КУпАП 

виберіть статтю за номером 5101. Запишіть у звіт назву даної статті. У полі 

ДАТА СКОЄННЯ введіть: 01-11-2002. Задайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у 

звіт інформацію про орган реєстрації та фабулу. Активізуйте кнопку 

РОЗГЛЯД, РІШЕННЯ ПО ПРОТОКОЛУ І СКАРГИ. Запишіть у звіт 

інформацію про прийняте рішення. Закрийте вікно (Esc). 

 

20. Виконайте пошук інформації про осіб за довільною статтею КУпАП 

Попередньо проведіть очищення полів запиту: Ctrl+F2  F8  ДА. У полі 

СТ.КУпАП виберіть довільну статтю. Задайте пошук (Ctrl+Enter). Запишіть у 

звіт номер і назву статті КУпАП та кількість осіб, які скоїли правопорушення за 

даною статею. Закрийте вікно (Esc) та поверніться у вікно ІНТЕГРОВАНИЙ 

БАНК ДАНИХ (Alt+F4). 

 

21. Завершіть роботу з програмою. 

У вікні ІНТЕГРОВАНИЙ БАНК ДАНИХ натисніть на квадратний елемент 

керування [■]. У головному меню програми виберіть: СИСТЕМА  ВИХІД. 

Задайте підтвердження виходу з програми (ДА). 

 

Примітка: завдання для самостійної та індивідуальної роботи доводяться до 

відома курсантів (студентів, слухачів) на початку вивчення дисципліни
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