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ВИКОРИСТАННЯ ОФIСНОГО ПАКЕТУ OPENOFFICE ПРИ
ВИКЛАДАННI IНФОРМАТИКИ

Курс iнформатики в системi освiти з кожним днем стає все бiльш важливiшим за раху-
нок широкої комп’ютеризацiї. Це потребує постiйно пiдвищувати комп’ютерну грамотнiсть
учнiв та студентiв, так як згодом вона перетворюється в комп’ютерну грамотнiсть нашого
суспiльства. У статтi розглянуто питання використання новiтнiх iнформацiйних техноло-
гiй викладачами та вчителями iнформатики у своїй професiйнiй дiяльностi. Розглянуто
основнi переваги та недолiки використання безкоштовних офiсних пакетiв при викладаннi
iнформатики. Обґрунтовано доцiльнiсть використання крос-платформного офiсного паке-
ту OpenOffice.

Ключовi слова: офiснi додатки, текстовий редактор, комп’ютернi
засоби навчання.

Вступ
В наш час складно уявити сферу дiяльностi людини в якiй би не за-

стосовувалася комп’ютерна технiка [1]. Ще складнiше уявити людину, яка
хоча б раз в життi не користувалася офiсними додатками для створення та
редагування рiзного роду документiв [2]. Тому зрозумiло, що iснує велика не-
обхiднiсть в ознайомленнi учнiв та студентiв з офiсними додатками. Але, як
вiдомо, найпопулярнiший офiсний пакет Microsoft Office є платним, та дале-
ко як не кожний навчальний заклад може дозволити собi його придбання. А
як вiдомо новi версiї Microsoft Office виходять в середньому раз у три роки,
що змусить навчальнi заклади постiйно оновлювати програмне забезпечен-
ня, що також не безкоштовно. Текстовий редактор WordPad в останнiй версiї
Windows було значно оновлено, що дозволяє виконувати перегляд та найпро-
стiше редагування документiв, але цих функцiй недостатньо для повноцiнної
роботи з документами, а стандартнi аналоги табличного редактора, реда-
ктора презентацiй та системи управляння базами даних так i зовсiм вiдсутнi.
Що ж робити, якщо навчальний заклад, а тим паче, звичайний користувач не
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має можливостi придбати платне програмне забезпечення? Звичайно необхi-
дно шукати безкоштовнi аналоги, якi забезпечують можливiсть повноцiнної
роботи з документами рiзного типу. Iснує декiлька безкоштовних офiсних
пакетiв, можливостi яких зможуть задовольнити потреби майже кожного ко-
ристувача. Одним з таких пакетiв є OpenOffice [3-5].

Мета: ознайомитись з основними перевагами та недолiками використа-
ння офiсного пакету OpenOffice при викладаннi iнформатики в навчальних
закладах.

Основна частина
Розглянемо бiльш детально офiснi пакети Microsoft office та OpenOffice.

Обидва цi пакети створенi з однiєю i тiєю ж метою, мають схожий перелiк
функцiй i здатнi виконувати однi й тi ж дiї, проте мiж ними iснує i цiлком
вагома рiзниця. Перша i найголовнiша рiзниця мiж офiсними пакетами Mi-
crosoft Office i OpenOffice це те, що перший є комерцiйним продуктом з доволi
великоювартiстю, а другийможна вiльно завантажити з офiцiйного сайту [3].

Пакет OpenOffice включає компоненти, аналогiчнi тим, що мiстить в собi
MS Office: це текстовий редактор Writer, табличний процесор Calc, редактор
презентацiй Impress, а також Base для роботи з базами даних. Крiм цих про-
грам, є ще Draw – графiчний редактор i Math – редактор формул. Iнтерфейси
Writer i Word даже схожi: рядки меню, панелi iнструментiв, але в плюси Wri-
ter можна записати наявнiсть бiльшої кiлькостi елементiв на панелi iнстру-
ментiв за замовчуванням. Вiн з самого початку готовий забезпечити комфор-
тну роботу, при бажаннi панель iнструментiв можна налаштовувати. Галерея
зображень у Writer значно поступається Word, однак вiкно налаштування
графiчних елементiв має значну кiлькiсть опцiй. Система перевiрки орфо-
графiї в OpenOffice Writer дещо гiрше, звичайно, граматичнi помилки будуть
пiдкресленi, а ось стилiстичнi помилки залишаються непомiченими [4].

Про Calc говорити особливо нiчого, в цiлому ця програма майже не вiд-
рiзняється вiд Excel, єдине – в Calc формули не переведенi i вiдображаються
англiйською, проте до них додається опис українською мовою. Одна з неве-
ликих особливостей Calc – фiльтр видалення. При видiленнi частини таблицi
i спробi її видалити з’явиться дiалогове вiкно, в якому можна вибрати, що са-
ме потрiбно видалити – значення комiрок, стовпцi, формули i так далi. Calc
має засоби аналiзу, побудови дiаграм i можливостi прийняття рiшень, очi-
куванi вiд високоякiсних електронних таблиць. Вiн включає бiльш нiж 300
функцiй, в тому числi для фiнансових, статистичних та математичних опера-
цiй. Calc здiйснює побудову 2 i 3-мiрних дiаграм, якi можуть бути вбудованi
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в iншi документи OpenOffice. Ви можете також працювати з робочими кни-
гами Microsoft Excel i зберiгати їх у форматi Excel. Calc може експортувати
електроннi таблицi в Adobe PDF i в HTML [4,5].

Що стосується OpenOffice Impress, вiн також мало вiдрiзняється вiд
Microsoft PowerPoint. Impress забезпечує всi загальнi засоби представлення
мультимедiа, такi як спецiальнi ефекти, анiмацiя i засоби малювання. Вiн об’-
єднаний з розширеними графiчними можливостями компонентiв OpenOffice
Draw i Math. Демонстрацiя слайдiв може бути розширена спецiальними текс-
товими ефектами з Fontwork, а так само звуковими i вiдео ефектами. Impress
сумiсний з форматом файлу Microsoft PowerPoint, i може також зберiгати ва-
шу роботу в численних графiчних форматах, включаючи Macromedia Flash.
Але в Impress має менше шаблонiв для пiдготовки презентацiй, проте бiль-
шiсть шаблонiв PowerPoint не використовуються, а використання деяких з
них так i зовсiм вважається поганим тоном. Найбiльший недолiк Impress – це
погана оптимiзацiя, що призводить до того, що вiдображення складної пре-
зентацiї є досить вибагливим до ресурсiв комп’ютера й може призвести до
зависань слабких комп’ютерiв, хоча й останнi версiї Microsoft Office доволi
погано працюють на слабких компьютерах.

OpenOffice Base покликаний створювати, редагувати або заповнювати ба-
зи даних. Особливих вiдмiнностей вiд MS Office Access, на наш погляд, вiн
не має. Base забезпечує iнструментальнi засоби для щоденної роботи з база-
ми даних в межах простого iнтерфейсу. Вiн може створювати i редагувати
форми, звiти, запити, таблицi й зв’язки, так щоб керування зв’язаною базою
даних було майже таким же, як в iнших популярних системах управляння ба-
зами даних. OpenOffice включає HSQLDB – невелику, швидку реляцiйну базу
даних з вiдкритим кодом та зручним iнтерфейсом. Додатково, вiн дозволяє
використовувати iншi бази даних (dBASE, MySQL, Oracle) [5].

Особливою вiдмiннiстю OpenOffice вiд Microsoft Office можна назвати про-
грамний засiб пiд назвою Draw – iнструмент векторного малювання. Вiн не
має аналогiв в офiсному пакетi Microsoft Office. Це засiб схожий на розширену
панель малювання з Word, тут є бiльша кiлькiсть ефектiв i навiть примiтивне
3D-моделювання. Автофiгури, якi знайомi нам по Word, можна побудувати в
об’ємi i навiть налаштувати тiло обертання. За допомогою Draw можна можна
створити майже все, вiд простих дiаграм або блок-схем, до тривимiрних худо-
жнiх робiт. Його можливiсть Smart Connectors дозволяє Вам визначати вашi
власнi точки пiдключення. Ви можете використовувати Draw для створення
малюнкiв для використання в будь-якому з iнших компонентiв OpenOffice, а
також Ви можете створити вашу власну картинку i додати її в галерею. Draw
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може iмпортувати графiку з багатьох розповсюджених форматiв i зберiгати
її в бiльш нiж 20-ти форматах, включаючи PNG, HTML, PDF i Flash.

OpenOffice часто виступає в якостi одного з перших продуктiв програмно-
го забезпечення, що встановлюються на комп’ютери пiдприємств при мiграцiї
на вiльне або безкоштовне програмне забезпечення. В останнi роки європей-
ськi країни активно впроваджують OpenOffice як основний офiсний пакет
для державних органiзацiй та конкурує з комерцiйними офiсними пакетами
як на рiвнi форматiв, так i на рiвнi iнтерфейсу користувача. Досить ва-
жливою особливiстю є те, що OpenOffice є кросплатформовим та офiцiйно
пiдтримується на платформах Linux, Microsoft Windows та macOS. Iнсталя-
цiя OpenOffice виконується рiдними для кожної платформи iнсталяторами без
необхiдностi використання параметрiв командного рядка. Ви можете також
визначити, яка версiя Java (якщо є в наявностi) повинна використовувати-
ся OpenOffice з iнтерфейсу iнсталятора. Iснує версiя пакету OpenOffice для
операцiйних систем сiмейства Microsoft Windows з можливiстю використання
без установки, що дозволяє запускати пакет з флеш-накопичувача. Офiсний
пакет OpenOffice може вiльно встановлюватися i використовуватися на до-
машнiх комп’ютерах, в школах, офiсах, закладах вищої освiти, державних i
комерцiйних органiзацiях i установах. OpenOffice має велику мовну пiдтрим-
ку. Iнтерфейс користувача доступний бiльш нiж на 40 мовах. Компоненти
OpenOffice добре iнтегрованi один з одним. Всi компоненти разом викори-
стовують загальний модуль перевiрки орфографiї i iншi iнструменти, якi
використовуються однаково у всьому наборi. Наприклад, iнструменти малю-
вання, доступнi в Writer, також можна виявити в Calc, подiбнi, але бiльш
розвиненi версiї в Impress i Draw [5].

Висновки
Нинi найпоширенiшим у свiтi офiсним пакетом є Microsoft Office. Зда-

валось що не можливо уявити роботу з комп’ютером без цього незамiнного
набору програм для створення документiв, таблиць, презентацiй та iн. Проте,
у цього офiсного пакета є один вагомий мiнус – вiн є комерцiйним продуктом,
причому вартiсть його досить велика. Звичайно є навчальнi заклади та кате-
горiї осiб, якi можуть дозволити собi без проблем придбати Microsoft Office
та користуватися всiма його перевагами, однак бiльшiсть навчальних закла-
дiв та осiб, що навчаються не мають змоги його придбати. Досить часто
небажання придбати комерцiйнi офiснi пакети зумовлено звичайним бажа-
нням заощадити кошти. Для таких категорiй навчальних закладiв та осiб
єдиним варiантом є використання безкоштовних офiсних пакетiв. Ми роз-
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глянули один з таких варiантiв i вважаємо, що хоч вiн дещо i поступається
Microsoft Office, але його використання на заняттях з iнформатики в повнiй
мiрi забезпечить потреби як викладачiв так i осiб, що навчаються. Не зва-
жаючи на те, якi операцiйнi системи використовуються в закладах освiти
та у учнiв чи студентiв вдома. OpenOffice здатний досить добре заощади-
ти навчальному закладу кошти на придбання офiсного пакету, вiн постiйно
розвивається i можливо, скоро перевершить Microsoft Office.
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Use of OpenOffice office package for teaching informatics.
The computer science course in the education system is becoming increasingly

important at the expense of widespread computerization. It requires continuous
improvement of computer literacy of students, as it subsequently becomes a
computer literacy of our society. The use of the latest information technologi-
es by teachers of computer science in their professional activities is consider in
the article. The main advantages and disadvantages of using free office packages in
teaching computer science are considered. The expediency of using the OpenOffice
cross-platform office suite is reasonable.
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