
Дата: 28.03.2022, 30.03.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 115-116 

 

Лабораторно-практична робота № 1 

ТЕМА: «Робота з pdf- документами» 

 

МЕТА:  

- закріпити основи роботи з інструментами pdf- документами,  

- розвити навички роботи з ABBYY FineReader,  

- отримати навички роботи зі сканером 

- навчитись перетворювати сканований документ в електронний варіант 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи та вислати на e-

mail – 2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної роботи та 

дату 

 

Хід роботи: 

ABBYY FineReader — це система оптичного розпізнавання текстів (OCR — Optical 

Character Recognition). Вона призначена для конвертування у формати з можливістю 

редагування відсканованих документів, PDF–документів і файлів зображень, в тому 

числі цифрових знімків.  

 

1. Надішліть викладачу лист на е-mail з темою «Інсталяція ABBYY FineReader» та 

отримайте установочний архів 

2. Запустіть установочний файл з розширенням .ехе (мал.1) 

мал.1 

3. Почнеться процес інсталяції. Виконуйте вказівки майстра установки програми. 

4. Запустіть програму. Опишіть елементи інтерфейсу та їх призначення (мал.2) 
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5. Запишіть призначення інструментів на панелі мал.3 

6. Виконуючи команду Файл-Відкрити PDF, відкрити файл «для пр 1», який ви 

отримаєте разом з установочним файлом  

7. Задайте зони для розпізнавання та розпізнайте документ. 

8. Передайте документ до текстового редактора Word та відформатуйте його за 

параметрами: 
- Одна колонка 

- Розмір паперу А4 

- Поля: верхнє -1см, нижнє – 1 см, ліве і праве – 0,5 см 

- Міжрядковий інтервал: 1,5 пт 

- Шрифт 13, Calibri 

- Верхній колонтитул – «КВПУ  будівництва і дизайну», нижній колонтитул - № групи 

та прізвище учня 

- Нумерація сторінок у правому верхньому кутку, на першій сторінці нумерація відсутня 

9. Збережіть документ, як «Практична 1.1» 

10. В активному вікні програми ABBYY FineReader, виділіть тільки перший стовпець 

для обробки та розпізнавання, передайте його в текстовий документ Word та збережіть 

як «Практична 1.2» 

11. В активному вікні програми ABBYY FineReader, виділіть тільки малюнки для 

обробки та розпізнавання, передайте його в текстовий документ Word та збережіть як 

«Практична 1.3» 

12. Запишіть алгоритми в зошит та оформіть висновок. 
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