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Пакет офісних програм Libre Office 

Libre Office - офісний пакет, безкоштовний аналог Microsoft Office. 

Працює на операційних системах Linux, Windows, Mac OS X. 

Включає в себе такі програми, як: 

Writer (текстовий процесор, аналог MS Word), Calc (табличний 

процесор, аналог MS Excel), Impress (редактор презентацій, аналог MS 

Power Point), Base (програма для роботи з базами даних, аналог MS 

Access), Draw (векторний графічний редактор, аналог MS Visio), Math 

(редактор формул). 

Фактом є те, що в Україні є велика кількість учбових закладів, які не 

можуть дозволити собі придбати ліцензійне програмне забезпечення від 

Microsoft. Враховуючи це, можна вибрати два типи використання Libre 

Office: 

1. Встановлення операційних систем, які базуються на безкоштовних 

(вільних) версіях Linux, і на них інсталювати офісний пакет. Тобто 

програмне забезпечення взагалі не вимагає грошових затрат. 

2. Якщо в навчальному закладі є інстальована MS Windows, 

інсталювати офісний пакет для неї. Що є економією коштів на придбання 

офісного пакету. 

Libre Office - пакет, який схожий на MS Office, і його можливостей 

достатньо для опрацювання тем навчальної програми, які передбачають 

вивчення офісних програм. 

Особливості використання Libre Office, проблеми. 

Є деякі нюанси використання  Libre Office: 

1. Його інтерфейс зроблений аналогічно пакету MS Office версій 

2003 і нижче, що може викликати деякі проблеми у викладачів і учнів, які 

звикли до меню в стилі MS Office 2007 і вище. 

Але цей пункт не є серйозною проблемою, так як всі основні функції 

доступні в інтуїтивно зрозумілому верхньому меню, і їх вивчення займає 

небагато часу. 

Проблема в іншому - деякі версії програм можуть відрізнятися одна 

від одною пунктами меню і їх перекладом українською.
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2. Деякі можливості, присутні в пакеті MS Office, не мають аналогів 

в Libre Office і навпаки. Зазвичай - Libre Office відстає від свого більш 

досконалого аналога. 

Одна з можливостей Libre Office - портативна версія програми, тобто 

використання пакету без інсталяції. 

3. Конкретика проблем по програмам: 

Impress - відсутність керуючих кнопок, виставлення часу на слайд. 

Calc - всі функції написані англійською мовою, перекладу немає. 

При використання малюнків в офісному пакеті Libre Office можна 

стикнутися з проблемою їх зникнення, тобто - вставили малюнок, і через 

деякий час від нього залишається лише рамка. 

4. Відсутній повноцінний аналог програми MS Publisher, для 

створення публікацій. Замість неї можна використати Libre Office Draw, 

але ця програма не має деяких, критичних для публікацій, можливостей. 

Наприклад - перетікання тексту з одного текстового вікна в інше. 

5. В деяких випадках програма Libre Office Base некоректно створює 

зв’язок між таблицями, а також некоректно виконує запити. 

 

Весь матеріал - авторський, з власного досвіду.  
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Художественная литература – одно из важнейших средств 

всестороннего, гармонического развития личности. Она необычайно 
расширяет жизненный опыт человека: помогает почувствовать, узнать и 
пережить то, что читатель, может быть, никогда не сможет испытать и 
пережить в действительной жизни.  

Л.И. Беленькая справедливо замечает, что дети еще не принимают 
непосредственного участия во многих видах деятельности, формирующих 
личность, и поэтому художественная литература как своеобразная форма 
познания действительности играет в жизни ребенка особенно важную роль 
[2; с. 87]. 

Художественная литература способствует целенаправленному 
литературному развитию личности. В.А. Левин понимает литературное 
развитие как одно из необходимых условий становления человека 
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