
 

 

 

 

 

 

 

Практичні рекомендації учням групи 15  

Майстер виробничого навчання Марія ГУРИН  

Професія 4222: Адміністратор 

 
Тема: Робота з офісною технікою у 

процесі обслуговування відвідувачів 

Мета. Навчальна – Ознайомити учнів з принципом роботи факс-модему, принтера, сучасної копіювальної техніки, робота по 

скануванню документів. Виховувати відповідальне ставлення до праці, посидючість, взаємодопомогу, охайність, акуратність при 

роботі з документами, пізнавальну зацікавленість до  предмету, та привчати працювати творчо.  

Розвивальна – забезпечити розвиток розумових здібностей учнів, розвивати структурне, аналітичне та логічне мислення, 

ділові риси, самостійність, спостережливість, пам'ять, увагу, інтерес до обраної професії, відповідальність, навчити бережно та 

охайно виконувати роботу. 

Виховна – виховувати дисципліну та дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, акуратність, уважність, 

сумлінність, ініціативність, формувати сприятливий моральний клімат, а також виховати в учнів почуття відповідальності за 

доручену роботу. 



Інструктаж з охорони праці 

1. Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також утримувати в чистоті і 

порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній і правильній 

роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і 

не менше 300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних канцелярських 

приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса учень повинен 

переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена інструкційно-

технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його захаращення сторонніми 

предметами і непотрібною документацією. 

 



3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки від ураження електричним 

струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими руками. 

3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися «Інструкцією з охорони праці при роботі на 

персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи проводити провітрювання 

приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження стомлення зорового 

аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування 

у незмінній позі, через кожну годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, 

під час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння і запаху гару, учень повинен 

негайно відключити комп'ютер від електричної мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до найближчої пожежної частини, потім 

приступити до гасіння осередку пожежі своїми силами за допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



 Інструктивно тенологічна картка  

Принтери. Їх типи та характеристики. Обслуговування принтерів  
  

 

• За технологією друку принтери поділяються на: 

• Матричні      3-D принтери 

• струменеві 

• лазерні 

• термічні 

 



Матричні принтери - це принтери, 

що мають багатоелементні головки, 

які здійснюють друк символів за 

рахунок ударів голок в 

різноманітній їх комбінації 

Принцип дії: друкує за допомогою барвної стрічки: 

фарба зі стрічки переноситься на носій за допомогою 

штирьків( головок), що висуваються і перебувають у 

матриці. При ударі голками по цій стрічці на папері 

залишається зафарбований слід. Голки, розташовані в 

середині головки і приводяться в дію електромагнітами. 

Головка переміщується по горизонталі за допомогою 

крокового двигуна.  



Струменеві принтери - безударні пристрої, 

тому вони працюють безшумно. Зображення 

формується в них за допомогою 

друкувальної головки, що містить дуже 

багато капілярів - сопел ( від 50 до 200 ), 

крізь які до паперу подається чорнило. 

Недоліки струменевого принтера 

Основним недоліком струменевого принтера є відносно 

велика загроза засихання чорнила всередині сопла. В 

цьому випадку необхідно замінити друкувальну головку 

Ще один недолік цього принтера, це те що отримавши 

готовий відбиток на струменевому принтері, необхідно 

пам'ятати, що він може постраждати від контакту з водою. 

Друк на цьому принтері дещо дорожчий ніж на матричних 

принтерах, але ж якість друку значно вища. 

 

Принцип дії: є форсунка, що розпирскує чорнило 
по контуру символу.   

Переваги струменевого принтера  

На відміну від голкових принтерів, що є ударно-
механічними, струменеві принтери працюють 
тихо. Лише двигун, що керує головкою принтера, 
створює незначне гудіння Вирішальна перевага 
струменевого принтера, у порівнянні з матричним 
полягає в зображені шрифту . 

 



Лазерний принтер - один з видів принтерів, 

що дозволяє швидко виготовляти високоякісні 

відбитки тексту і графіки на звичайному папері 

Принцип дії: 

 1. Фотобарабан  

• 2. Зарядний валик  

• 3. Промінь лазера  

• 4. Обертове дзеркало  

• 5. Розподільна лінза  

• 6. Катридж з тонером 

•  7. Магнітний вал 

•  8. Папір  

• 9. Ракель  

• 10. Бункер з відпрацьованим 

тонером  

• 11. Пічка,  

За допомогою лазера зображення переноситься на барабан, покритий 

фоточутливим шаром. Здатний міняти електричний заряд крапки під 

дією лазерного променя, що потрапив на нього. Барвний порошок 

прилипає до барабана по контуру зображення й потім переноситься на 

папір.   

 

 



Типи сканерів: 

 
1)Ручний— дозволяє зчитувати зображення вибірково і являє собою пристрій, який 

працює завдяки пересуванню людиною зображення (300 до 800 крапок на дюйм). 

Наприклад, це сканер штрих-кодів, з яким кожен із нас зустрічався не раз у 

супермаркетах та інших багатьох магазинах;  

 

2)Настільний: 

2.1) листовий — являє собою пристрій, при якому аркуш із зображенням рухається 

(простягається) через нерухливий зчитувальний пристрій(від 600 до 1200 крапок на 

дюйм). Протягом останніх років втратив свою популярність;  

 
2.2) планшетний — аркуш із зображенням жорстко фіксується, що забезпечує 

найкращу якість роботи (від 600 до 2400 крапок на дюйм). Є найкращим 

варіантом для користування у наш час;  

 

2.3) барабанний — барабан, на якому закріплюється оригінал, що обертається зі 

значною швидкістю. Зчитувальний пристрій розташовується дуже близько до 

оригіналу, чим досягається високу якість сканування. Використовується в 

поліграфії.  



2.4) проекційний — введений документ кладеться на 

поверхню сканування зображенням нагору, блок сканування 

знаходиться при цьому також зверху. Переміщається тільки 

скануючий пристрій. Основною особливістю даних 

сканерів є можливість сканування проекцій тривимірних 

проекцій.  

Факс— документ, що пересилається телефонними лініями.  

Факсимільну машину теж скорочено називають факсом. В різних формах машини існували 

ще з кінця 19 століття, однак сучасні машини стали поширеними починаючи з 1970 років 

внаслідок збільшення попиту та здешевлення апаратів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82


1. Факсимільне повідомлення можна відправити за допомогою: 

 програми, в якій підготовлений документ, якщо в меню Файл програми є команди Друк або Надіслати. В якості принтера встановлюється відповідний факс і  

видається команда друку - це найпростіший спосіб. 

o програм-органайзерів; 

o комутаційних програм, які володіють можливістю посилки факсимільних повідомлень. 

1. При відправці повідомлення виникає вікно, в якому необхідно заповнити заголовок повідомлення, що містить наступні поля: 

 Кому- з одним або декількома адресами одержувачів повідомлення; 

 Копія- з адресами одержувачів копій, при цьому в деяких системах основні адресати можуть бути як сповіщені, так і не ставитися до відома про наявність копій; 

 Тема- коротка інформація про повідомлення. 

6. Для написання адрес є адресні книги, що включають в себе список часто використовуваних адрес, а також форми повідомлень, що містять заголовки різного типу. 

7. Повідомлення можуть містити текст, безпосередньо що набирається в спеціальному вікні, і вкладення (текстові, графічні та інші файли або електронна таблиця). 

Повідомлення може включати в себе тільки вкладення. Воно буде має такий вигляд, коли надсилається з прикладної програми по команді Друк або відправити. 

8. Від незаконного доступу повідомлення захищаються різними способами: паролем, ключами, електронним підписом та ін. 

9. При відправленні повідомлення можна вказати: 

 терміновість доставки - негайно, точно в задані дату і час, в певний інтервал часу по «дешевому тарифу»; 

 наявність і вид титульного аркуша, що відокремлює одне повідомлення від іншого; 

 якість друку і розмір паперу; 

 необхідність підтвердження отримання повідомлення і спосіб захисту; 

 кількість повторних спроб переслати повідомлення, коли це не вдається відразу зробити; 

 необхідність збереження повідомлення. 

10. Приймати повідомлення можна автоматично і вручну. Модем і комп'ютер при автоматичному прийомі повинні бути включені, а комунікаційна програма запущена  

при передачі повідомлення (якщо в процесі обміну не бере поштовий сервер). Факс при автоматичному прийомі повинен бути встановлений в режим Отримувати факс 

автоматично. 



Ксерокс — розмовна назва апарата, призначеного для одержання копій 

зображень та тексту на папері. ... Xerox Corporation — американська 

корпорація, один з лідерів масового випуску копіювальних апаратів 

Основна характеристика копіювального апарату 

Швидкість копіювання. Вимірюється кількістю копій формату А4 в хвилину. 

Продуктивність же копіювального апарату залежить не тільки від швидкості копіювання, 

але і від ступеня автоматизації різних функціональних систем копіра. Рекомендований 

обсяг копіювання - це кількість копій, оптимальне з точки зору правильної експлуатації 

апарату. Різні моделі апаратів навіть при однаковій швидкості копіювання можуть мати 

істотно різний рекомендований об'єм копіювання, чим він більший, тим більш надійна 

машина, тому що вона здатна справити більше число копій без істотних поломок. Формат 

оригіналу і копії - це розмір аркуша паперу, з якого і на який переноситься зображення. 

Основні формати - це А4 (210х297 мм) і А3 (297х420 мм). 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8


Ламінування чи ламінація — процес нанесення на поліграфічну продукцію 

прозорої плівки. Основним завданням та метою ламінування є захист готової 

друкованої продукції від впливу зовнішніх факторів та значне продовження 

терміну її експлуатації. Ламінування захищає як від вологи та пилу, так і 

механічного впливу. Ламінування дозволяє легко очищати продукцію від 

забруднень при вологому прибиранні. Із 2000-х років ламінують також вікна 

Розрізняють два основних види ламінації — «холодне» та «гаряче». Основною різницей між цими 

видами — процес нанесення плівки на зображення. У випадку з холодним ламінуванням температура 

матеріалу — кімнатна, а при гарячому ламінуванні — температура вала до 160 градусів. Товщина плівки 

від 17 до 250 мікрон. Найпопулярніші до використання — 20, 24, 27 і 30 мікрон.  

Як правило, гаряче ламінування використовується для ламінації офісних документів, сувенірної та 

малогабаритної поліграфічної продукції. 

Холодне — використовується для ламінації широкоформатного друку за допомогою рулонних ламінаторів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA


№ Критерії порівняння Види принтерів 

матричні струменеві лазерні 

1.   Швидкість друкування       

1.   Якість друкування       

1.   Вартість друкування       

1.   Роздільна здатність       

1.   Кольоровий друк       

1.   Папір       

1.   Термін роботи       

1.   Переваги       

1.   Недоліки       
Види сканерів Переваги  Недоліки 

1 Планшетні     

Барабанні     

Ручні     

Проекційний     

Настільний     

 Картка завдань 

1.Описати види та принцип дії принтерів, вказати в чому схожість та відмінність принтерів  

Заповнити таблицю, у якій зазначити характеристики різних видів принтерів  

2. Описати види та принцип дії сканерів   

Заповніть таблицю, у якій зазначте переваги та недоліки роботи різних видів сканерів  

3. Описати роботу ламінатора   

4. Описати роботу факсимільного апарату 



 

Дякую за увагу! 


