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Вікно редактора MS Word 

Вікно програми Microsoft Word має стандартний вигляд вікон 

програм в операційній системі Windows. В його структуру входять 

стандартні елементи – заголовок, рамка, кнопки керування, смуги 

прокручування. Керування його виглядом (нормальне, розгорнуте, 

згорнуте), а також положенням і розміром у виконується звичайними 

способами.  

Прикладне меню Word в основному не відрізняється від меню 

більшості Windows-додатків. Воно складається з дев'яти або більше 

пунктів. Після щиглика мишею по пункті меню розгортається 

підменю. Так само щигликом виконується одна з команд підменю. 

Для переходу між пунктами меню після відкриття одного з них 

досить перевести курсор миші на відповідний пункт, для закриття 

Лінійки Панелі 

інструментів 

Кнопка керування 

вікном 

Кнопки режимів 

перегляду 

Рядок стану Кнопки 

прокрутки 

Документ 

Смуги 

прокручування 
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меню слід клацнути в будь-якому місці за його 

межами. 

Після назви деяких команд є три крапки. Це 

означає, що для їхнього виконання потрібно ввести 

додаткову інформацію (наприклад, команда 

Шрифт...). Після виконання такої команди 

з'являється діалогове вікно, назва якого, як 

правило, повторює назву команди його що 

викликала.  

Колір назв деяких команд меню може бути 

тьмяним (сірим). Це означає, що їх виконання в 

даний момент неможливо (наприклад, команда 

Направление текста...). 

Після назв деяких команд можуть бути 

зазначені клавіатурні комбінації, якими можна 

скористатися для виконання цих команд без виклику меню. 

Поруч з деякими командами містяться малюнки. Це означає, що 

на панелях інструментів є інструменти, якими можна скористатися 

для виконання цих команд без виклику меню (наприклад, команда 

Список...). Малюнок біля команди меню повторює малюнок на 

кнопці інструмента. 

Поруч з деякими командами знаходяться значки розгалуження 

(трикутники). При установці курсору миші на таку команду, поруч з 

нею розвертається ще одна підменю (команда Фон). 

Крім основного меню в Word широко використовуються 

контекстні меню. Контекстні меню викликаються щигликом правої 

кнопки миші по об'єкту у вікні редактора. У контекстне меню входять 

команди, що найчастіше бувають необхідні для редагування елемента, 

по якому виконаний щиглик. Наприклад, після щиглика правою 

клавішею по тексту з'являється контекстне меню з командами 

Вырезать, Копировать, Вставить, Шрифт..., Абзац..., Список..., 

Гиперссылка..., Синонимы, що будуть застосовані до виділеного 

фрагмента, слова або абзаца, по яких виконаний щиглик.  

Рядок стану Word призначений для відображення допоміжної 

інформації: 

• номер поточної сторінці (видимої на екрані) при нумерації, 

а якщо сторінки не пронумеровані, то порядковий номер поточної 

сторінки – значення Стр.; порядковий номер поточного розділу – 

значення Разд; 

• порядковий номер поточної сторінки і загальна кількість 

сторінок у документі; 
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• відстань від верхнього краю листа до текстового курсору – 

значення На; 

• номер рядка від початку сторінки до рядка з текстовим 

курсором – значення Ст; 

• кількість букв, символів і пробілів між початком рядка і 

текстовим курсором (значення Кол). 

Крім цього, у рядку стану містяться індикатори включення 

режимів: ЗАП, ИСПР, ВДЛ, ЗАМ), індикатор мови, індикатор 

автоматичної перевірки правопису й індикатор фонового збереження 

документів. 

У рядку стану тимчасово може з'являтися й інша додаткова 

інформація. 

Рядок стану можна забрати з екрана. Для цього необхідно 

виконати команду Сервис/Параметры..., у діалоговому вікні, що 

з'явилося, вибрати вкладку Вид, у групі Показывать виключити 

перемикач Строка состояния і натиснути кнопку ОК. 

Діалогове вікно Параметры, що з'являється після виконання 

команди Сервuc/Параметры... має 10 вкладок. На них зібрана 

більшість опцій (опції елементи діалогових вікно, параметри), 

призначених для настроювання Word. Деякі з цих вкладок з'являються 

після натискання кнопок Параметры... в інших діалогових вікнах.  

Панелі інструментів 

Панелі інструментів являють собою 

набори інструментів для роботи в програмі. 

До інструментів входять прості кнопки, 

двосекційні кнопки (з спрямованою вниз 

стрілкою) і поля введення зі згорнутими 

списками. Вони призначені для виконання 

найбільше часто використовуваних операцій 

без виклику меню додатка. Наявний на 

кнопці інструмента малюнок підказує 

найменування операції, виконуваної з її 

допомогою. 

Кнопки і поля введення зі списками 

використовуються звичайними способами.  

При щиглику по спрямованій униз стрілці з'являється поле, у 

якому представлені різні варіанти змінюваного параметра. Після 

вибору одного з варіантів параметра на лівій секції інструмента 

з'являється малюнок, що відповідає обраному варіанту. І тепер, якщо 

потрібно ще раз застосувати такий же варіант, то можна не 

відкривати поле інструмента, а просто клацнути по його лівій 
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частині. 

 

Створення нового документа 

Для ефективної роботи з Word кожний документ Word 

заснований на шаблоні. 

Шаблон - це зразок документа, який містить текст та /або 

форматування. 

Якщо шаблон містить форматування, то всі документи, створені 

на його основі, будуть мати однаковий вид (наприклад, однаковий 

шрифт і однакові відступи). 

У програмі Word є велика кількість готових шаблонів. Ці 

шаблони допомагають створювати документи, що частіше 

використовуються, наприклад, факси, записки, листи і Web-сторінки. 

Можна також створити власні шаблони. 

 
Створення нового документа 

Для створення документу потрібно виконати такі дії: 

1. Натиснути Файл/Создать. З'явиться діалогове вікно 

Создание документа. 

2. Надписи на вкладках угорі діалогового вікна відображають 

різні категорії шаблонів.  

3. Натиснувши значок, можна обрати потрібний шаблон. 

Якщо можна переглянути, як виглядає даний шаблон, то він з'явиться 

в області Просмотр. 

4. Після натиснення ОК Word створить документ і 

відобразить його на екрані. 
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У деяких шаблонах міститься шаблонний текст, який можна 

буде замінити. Наприклад, шаблон резюме містить формальні ім'я і 

біографічні відомості, які можна видалити і замінити потрібними вам. 

У документі може відображатися інструкції по введенню необхідної 

інформації. 

 

Використання майстрів 
Деякі із шаблонів Word мають особливий устрій. Вони 

називаються майстрами. Стандартний шаблон – це сполучення 

незмінних тексту і форматування, а майстер – це активна допоміжна 

програма, що задає питання про документ, який потрібно створити і 

використовує відповіді користувача для його створення.  

Кожний майстер унікальний, але усі вони виконують ті самі 

основні процедури. Майстер розбиває свою роботу на декілька 

кроків. Для виконання кожного кроку від вас будуть вимагатися 

необхідні відомості про документ, що потрібно створити. 

Для створення нового документа за допомогою майстра 

необхідно виконати такі дії: 

1. Виконати команду Файл/Создать для відкриття 

діалогового вікна Создание документа. 

2. Вибрати  вкладинку, яка відповідає категорії документа, що 

створюється. 

3. Натиснути значок майстра, який потрібно використати, і 

натиснути ОК. 

4. У діалоговому вікні майстра ввести необхідні для Word 

відомості і натиснути кнопку Далее. Повторювати цей пункт 4 для 

кожного кроку майстра. При необхідності - натиснути один або 

декілька разів кнопку Назад, щоб повернутися до попередніх кроків і 

внести у відомості зміни. 

5. На останньому кроці майстра натиснути кнопку Готово, 

щоб закрити його і створити новий документ. 

 

Збереження нового документа 

При створенні в Word нового документа він тимчасово 

зберігається в пам'яті комп'ютера під даним йому за замовчуванням 

ім'ям Документ п, де п - це число, що збільшується на 1 при 

створенні кожного нового документа без імені. 

Для постійного зберігання документа, щоб надалі можна було 

його знайти, потрібно дати йому ім'я і зберегти його на диску. 

Для цього слід виконати такі дії: 
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1. Виконати команду  Файл/Сохранить або кнопку 

Сохранить у стандартній панелі інструментів. З'явиться діалогове 

вікно Сохранение документа. 

2. У поле введення Имя файла ввести ім'я нового документа. 

У ім'я може входити до 256 символів, і воно може містити опис 

вмісту документа. 

3. Для збереження документа у іншій папці або на іншому 

диску, натиснути стрілку списку Папка і вибрати іншу папку і/або 

диск. 

4. Клацнути кнопку Сохранить. Документ буде збережений 

на диску, і надане йому ім'я з'явиться в рядку заголовка. 

 
Після того, як документ збережено, його все ж таки необхідно 

періодично зберігати, щоб зменшити можливість втрати даних у 

випадку непередбаченого відключення напруги живлення комп'ютера 

або у випадку інших несправностей у системі. 

Після того, як документу буде надане ім'я, можна зберегти його 

поточну версію: 

• виконати команду Файл/Сохранить або 

• натиснути кнопку Сохранить у стандартній панелі 

інструментів або 

• натиснути комбінацію клавіш Shift + F12 (Ctrl+S). 

Word автоматично збереже документ під його поточним ім'ям, 

при цьому діалогові вікна не будуть з'являтися. 
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Перейменування документа 

Для зміни імені документа потрібно виконати такі дії: 

1. Виконати команду  Файл/Сохранить как. З'явиться 

діалогове вікно Сохранение документа, в якому у полі введення 

Имя файла буде відображене ім'я поточного документа. 

2. У полі введення Имя файла зазначити нове ім'я. 

3. При необхідності в поле введення зі списком Папка 

вибрати іншу папку, щоб зберегти у ній документ. 

4. Натиснути кнопку Сохранить. Word збереже документ під  

 новим імям. 

 

Відкриття документа 

Щоб відкрити раніше створений файл,  потрібно виконати 

команду Файл/ Открыть або кнопку Открыть на стандартній панелі 

інструментів. З'явиться діалогове вікно Открытие документа. 

У списку файлів відображені всі документи і папки, що входять 

у поточну папку. Кожний документ поданий маленьким значком у 

вигляді сторінки, що знаходиться поруч із його ім'ям. 

Поруч з папками знаходяться значки папок. У списку Папка 

відображено ім'я поточної папки. За допомогою діалогового вікна 

Открытие документа можна виконати ряд дій. 

• Щоб відкрити файл -  натиснути його ім'я в списку файлів або 

наберіть його у полі Имя файла, потім натиснути клавішу Enter або 

натиснути кнопку Открыть. Можна просто натиснути два рази на 

імені файла. 

•Щоб переглянути вміст файла – натиснути його ім'я, а потім 

– кнопку Просмотр. Щоб відключити режим перегляду – ще раз 

натиснути кнопку Просмотр. 

•Для пошуку файлів, що не є документами Word – натиснути 

стрілку списку Тип файлов і вибрати потрібний тип документа. 

•Для переходу до папки більш високого рівня – натиснути 

кнопку Переход на один уровень вверх. 

•Для переходу до іншої папки більш низького рівня – натиснути 

двічі ім'я цієї папки у списку файлів. 

•Для переходу до іншої папки – натиснути стрілку списку 

Папка і вибрать потрібну папку. 

Щоб швидко відкрити документ, над яким нещодавно 

працювали, можна замість діалогового вікна Открытие документа 

використовувати список документів, які останніми редагувалися. Для 

перегляду цього списку потрібно відкрити меню Файл – список 

відображений внизу меню над командою Выход. Щоб відкрити файл 
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із цього списку, потрібно натиснути число, що відповідає номеру 

потрібного файла в списку.  

Можна керувати тим, скільки файлів буде відображено в списку 

документів, які останніми редагувалися, а також тим, чи відображати 

взагалі цей список. 

Для цього натиснути Сервис/Параметры, щоб відкрити 

діалогове вікно Параметры. При необхідності клацнути вкладинку 

Общие. 

Для керування відображенням списку, натиснути мишею і 

встановити або скинути прапорець Помнить список из. Для зміни 

кількості відображуваних у цьому списку файлів ввести потрібне 

число в поле введення файлів або за допомогою кнопок зі стрілками 

змінити встановлене значення. Коли усе буде зроблено, натиснути 

ОК. 
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Перегляд документів 

В Word  можна одночасно виконувати роботу з кількома 

документами, кожен з яких відкривається в окремому вікні. Вікна 

створюються автоматично при створенні нового документа або при 

завантаженні в редактор чергового документа. 

Кожне таке вікно має всі елемент прикладного вікна, робота в 

кожному вікні виконується незалежно від інших вікон. 

В пункті меню Окно є список вікон з документами. Для 

перехода до одного з них слід клацнути по його назві в цьому списку. 

Крім цього, перехід між вікнами можна виконати: 

 комбінацією Ctrl+F6 або Ctrl+Shift+F6; 

 комбінацією Alt +F6 або Alt+Shift+F6; 

 клацнувши на будь-якій видимій частині незгорнутого 

вікна; 

 комбінацією Alt+Tab; 

 клацнувши по кнопці на панелі задач. 

 

Для одночасного перегляду і редагування в одному вікні 

віддалених однієї від одної частин тексту можна розбити вікно на 2 

частини. Для цього можна: 

 встановити курсор миші на розділювач вікна (з’явиться 

подвійна розділена стрілка) і перетягнути лінію розділювача вниз; 

 натиснути комбінацію Ctrl+Alt+S; 

 виконати команду Окно/Разделить, клавішами управління 

курсором встановити розділювач в потрібне положення і натиснути 

Enter . 

В кожній частині вікна є вертикальні полоси прокручування і 

лінійки, які використовуються незалежно один від одного. Також в 

різних частинах можна встановлювати різний масштаб перегляду. 

Для переходу між частинами документа можна використовувати 

мишу або клавішу F6. 

Для відміни розділення можна: 

 двічі клацнути по розділювачу; 

 перетягнути розділювач в вихідне положення; 

 натиснути комбінацію Ctrl+Alt+S; 

 виконати команду Окно/Снять разделение. 
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Режими перегляду документа: 

1. Звичайний. В основному використовується для введення 

тексту. В цьому режимі не видно реального стану зовнішнього виду 

документа. 

2. Розмітка. В більшості випадків є найбільш зручним, 

оскільки одразу видно вигляд створюваного документа, розміщення в 

ньому текста, таблиць, малюнків, номерів сторінок і т.д. 

3. Структура. Зручно використовувати, якщо створюється 

великий документ. В цьому режимі легко швидко переглядати 

заголовки, міняти їх місцями разом з частинами тексту, що до них 

відносяться. 

4. Web-документ. Використовується для перегляду 

документа, який буде розміщено в мережі Інтернет. 

 

 

Перехід між режимами можна виконувати з 

використанням: 

 меню Вид; 

 кнопки режиму перегляду; 

Для перегляду документа можна змінювати 

масштаб перегляду, використовуючи інструмент 

Масштаб на панелі інструментів Стандартная. 

 

На вертикальній лінійці прокрутки додатково є 

кнопки поелементної прокрутки, на яких зображені 

подвоєні стрілки, між якими знаходиться кнопка 

вибору елемента. 

Клацнувши по кнопці вибору, можна вибрати 

елемент для гортання (наприклад, таблицю або 

малюнок) 

 

Режим структури 

Режим розмітки 
Режим Web-документа 

Звичайний режим 
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Розміщення тексту 

Параметри сторінки 

Розміщення текста та інших елементів документа визначаються 

вибраними параметрами сторінки. Установка параметрів сторінки 

виконується в вікні Параметры страницы, для виклику якого 

можна: 

 виконати команду Файл/ Параметры страницы; 

 двічі клацнути на будь-якій лінійці. 

В діалоговому вікні Параметры страницы можна: 

 

 На вкладці Поля; 

o Змінювати відступи від країв листа – Поля; 

o встановлювати ширину відступа для зшивання документа – 

Переплет, та встановити його потрібні параметри. 

 
 На вкладці Размер бумаги: 

o встановити орієнтацію сторінки – книжна або альбомна; 

o вибрати розмір листа. 
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Розбиття на сторінки та розділи 

Розбиття на сторінки та розділи відбувається автоматично, 

виходячи з встановлених розмірів полів, шрифтів, міжрядкового 

інтервалу та деяких інших параметрів. Щоб примусово почати 

сторінку в місці розташування курсора, потрібно: 

 натиснути Ctrl+Enter  або 

 виконати команду Вставка/Разрыв, в группі Начать 

вибрати перемикач Новую страницу і натиснути Enter . 

 
Створюваний документ можна розбити на розділи. В кожному з 

розділів можна встановлювати різні параметри сторінок, різну 

нумерацію сторінок та ін. 

Для початку нового розділу в місці розташування курсора 

потрібно виконати команду: Вставка/Разрыв та вибрати один з 

перемикачів початку розділу. Щоб змінити параметри сторінок в 

якому-небудь розділі, потрібно перейти в цей розділ і після зміни 

параметрів в списку Применить вибрати К текущему разделу. 

 

Щоб пронумерувати сторінки, потрібно: 

1) виконати команду Вставка/Номера страниц… 

2) в списках Положение та Выравнивание  вибрати 

розташування номера сторінки на листі. 

Якщо натиснути кнопку Формат…, то можна встановити 

додаткові параметри нумерації сторінок. Видалити нумерацію 

сторінок можна тільки в режимі редагування колонтитулів. 

 

Параметри шрифтів 

При наборі тексту може бути використане досить велика 

кількість видів шрифтів, що відрізняються друг від друга 

накресленням. Правда, не усі з них можуть використовуватися для 

набору на кирилиці. 

Додавання і видалення шрифтів виконується в рамках 
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надбудови Windows. Користувач, запустивши Word чи інший 

Windows-додаток, має доступ до всіх установленх у Windows 

шрифтам. 

До числа найбільше часто використовуваних видів шрифтів 

відносяться:  

 Times New Roman — звичайно використовується для набору 

основного тексту документів, найбільш близький до шрифту 

друкарської машинки;  

 Arial — найбільше підходять для оформлення заголовків; 

 Courier New — звичайно використовується для оформлення 

виділень у тексті. 

Для вибору виду шрифту найбільше часто використовується 

список Шрифт на панелі Форматування. Вибирати значення в 

цьому списку можна мишею або клавіатурою. При виборі за 

допомогою клавіатури для активізації списку Шрифт 

використовується комбінація Ctrl+ Shift+ F. 

Розмір шрифту можна установити в поле інструмента Розмір 

панелі Форматування. При виборі значення за допомогою 

клавіатури для активізації списку Розмір використовується 

комбінація Ctrl+ Shift+P. 

Після відкриття поля чи списку з'являється перелік можливих 

розмірів шрифту, вимірюваних у пунктах (пт). 

Змінювати розмір шрифту без використання інструмента можна 

також наступними комбінаціями: 

 Ctrl+ Shift+. - збільшення до найближчого значення з 

переліку (мається на увазі перелік у списку інструмента Розмір 

шрифту); 

 Ctrl+ Shift+, - зменшення до найближчого з переліку; 

 Ctrl+ ] - збільшення на 1 пт; 

 Ctrl+ [ - зменшення на 1 пт. 

У тексті можуть бути використані наступні основні типи 

виділення шрифтів: 

 напівжирний - інструментом Напівжирний; 

 курсив — інструментом Курсив; 

 підкреслений (однією лінією) - інструментом Підкреслений;  

 чи їхнього сполучення.  

Крім цих основних типів виділень можна використовувати деякі 

додаткові, наприклад: 

 підкреслення окремих слів; 

 подвійне підкреслення; 
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 маленькі заголовні букви. 

Текст може бути також оформлений як: 

 надрядковий (як верхній індекс); 

 підрядковий (як нижній індекс) 

 схований.  

 Teкст, що має атрибут «схований», на екрані не видний, і 

місце під нього не приділяється. Він з'явиться тільки після того, як у 

діалоговому вікні Параметри на вкладці Вид у групі Знаки 

форматування включити перемикач Схований текст і натиснути 

кнопку Ок. Схований текст буде підкреслений пунктирною лінією. 

Для печатки схованого тексту необхідно в діалоговому вікні 

Параметри на вкладці Печатка в групі друкувати уключити 

відповідний перемикач. 

 Інструментом Виділення кольором панелі Форматування 

можна установити фон для попередньо виділеного тексту. Можна 

навпаки, вибрати інструмент, а потім мишею виділити текст.  

Якщо в режимі перегляду Звичайний у діалоговому вікні 

Параметри на вкладці Вид у групі Параметри звичайного режиму і 

режиму структури включити перемикач Чернетка, то текст буде 

виводитися однаковим стандартним шрифтом, а всі типи виділення 

будуть замінені підкресленням.  

Параметри шрифту застосовуються: 

 до всіх букв поточного слова, тобто слова, у якому 

знаходиться текстовий курсор; 

 якщо перед установкою параметрів був виділений фрагмент 

тексту, то до всіх букв (символів) у фрагменті; 

 до букв (символів), що будуть набиратися, починаючи з 

поточного положення текстового курсору. 

 З цих правил випливає, що якщо користувач хоче змінити 

параметри шрифту одного вже набраного слова, то йому варто 

установити текстовий курсор усередину цього слова (але не в кінець і 

не в початок) і виконати зміни. 

Якщо необхідно змінити параметри шрифту в цілому фрагменті 

тексту, то перед зміною параметрів варто виділити весь цей 

фрагмент. 

Якщо під час набору тексту потрібно, щоб чергове слово мало 

параметри, відмінні від попереднього (наприклад, виділення 

курсивом), то варто завершити поточне слово, установити нові 

Параметри і продовжить набір. 
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Ці, і деякі інші параметри можуть бути встановлені на вкладці 

Шрифт діалогового вікна Шрифт . Для виклику цього вікна: 

 виконати команду Шрифт…контекстного меню виділеного 

слова;  

 виконати команду Формат/Шрифт… 

 

У поле зразок діалогового вікна зображується шрифт з обраними 

параметрами. Використовуючи цей зразок, можна визначити 

призначення всіх наявних на вкладці списків і перемикачів, у число 

яких входять опції установки кольору шрифту, типи і колір 

підкреслення й ін. На вкладці Інтервал вікна Шрифт 

установлюються: 

 інтервал між буквами в слові; 

 положення букв щодо уявлюваної лінії, проведеної під 

рядком; 

 використання кернінга (невеликого скорочення 

міжбуквенного інтервалу). 

На вкладці Анімація вікна Шрифт установлюються різні 

мультиплікаційні ефекти, що дозволяють «оживити» документ, що 

переглядається на екрані. При печатці ці ефекти  не відтворюються. 

 

Символи 

Для вставки в текст спеціального символу або букви, яких немає 

в латинському шрифті і 9 шрифті кирилиці, необхідно установити 

курсор у місце введення і виконати команду Вставка/Символ.  

На вкладці Символи діалогового вікна можна: 

 переглянути збільшені зображення представлених у таблиці 

символів; 

 вставити обраний символ натисканням кнопки чи Вставити 

подвійним щигликом по символі; 

 якщо потрібно  повернутися в текст, вибрати інше місце для 

вставки і виконати вставку символу (перехід у текст і назад можна 

виконувати чи мишею комбінацією Ctrl+Tab). 

 Якщо в таблиці немає потрібного символу (букви), то в списку 

Шрифт можна вибрати інший вид шрифту. У результаті з'явиться 

інша таблиця. 

 Якщо необхідно часто вставляти той самий символ, то можна 

призначити цієї операції клавіатурну комбінацію. Для цього 

необхідно: 

1) щигликом вибрати символ; 
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2) натиснути кнопку Клавіша...; 

3) У діалоговому вікні Настройки клавіатури задати 

комбінацію клавіш. 

 

Для вставки в текст спеціального чи символу букви, яких немає 

в латинському шрифті і 9 шрифті кирилиці, необхідно установити 

курсор у місце введення і виконати команду Вставка/Символ.  

На вкладці Символы діалогового вікна можна: 

 переглянути збільшені зображення представлених у таблиці 

символів; 

 вставити обраний символ натисканням кнопки чи Вставити 

подвійним щигликом по символі; 

 якщо потрібно  повернутися в текст, вибрати інше місце для 

вставки і виконати вставку символу (перехід у текст і назад можна 

виконувати чи мишею комбінацією Ctrl+Tab).       

Якщо в таблиці немає потрібного символу (букви), то в списку 

Шрифт можна вибрати інший вид шрифту. У результаті з'явиться 

інша таблиця. 

 Якщо необхідно часто вставляти той самий символ, то можна 

призначити цієї операції клавіатурну комбінацію. Для цього 

необхідно: 

4) клацанням вибрати символ; 

5) натиснути кнопку Клавиша...; 

6) у діалоговому вікні Настройки клавіатури задати 

комбінацію клавіш. 

 На вкладці Спеціальні символи вікна Символ мається 

додатковий список символів. У ньому крім самих символів зазначені 

клавіатурні комбінації, за допомогою яких їх можна вставляти в 

текст. Нерозривні пробіл і дефіс можуть використовуватися в тих 

випадках, коли потрібно, щоб два слова, що з'єднуються послідовно 

ними, при автоматичному переносі не виявилися, на різних рядках. 

Наприклад, при записі прізвища і инициалов (нерозривний пробіл) чи 

при записі подвійного прізвища  (нерозривний дефіс). 

Кнопка Автозамена..., що мається на обох вкладках вікна 

Символи, призначена для виклику вікна, у якому можна призначити 

автозаміну заданого набору букв на часто використовуваний символ.  
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Параметри абзаца 

Абзац у Word є одним з основних елементів тексту,  до нього 

відносяться багато виконувані в редакторі операції. Абзацом у Word 

вважається частина тексту між двома знаками кінця абзацу. Знаки 

кінця абзацу вставляються в текст після натискання Enter і на екрані 

вони звичайно не відображаються. 

Комбінацією Shift+Enter можна завершити рядок, не 

вставляючи знак абзацу.  

Для того, щоб знаки абзаців були показані на екрані, необхідно в 

діалоговому вікні Параметры на вкладці Вид у групі Знаки 

форматування включити перемикач знаки абзацу і натиснути клавішу 

ОК. 

Показ знаків абзаців, а також інших; невидимих елементів 

(знаків форматування), буває необхідний у тих випадках, коли, 

наприклад, потрібно зрозуміти причини «незрозумілого» поводження 

тексту. Для того, щоб вивести на екран усі невидимі елементи можна: 

 вибрати інструмент Знаки форматирования панелі 

Стандартная; 

 натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+8; 

 у діалоговому вікні Параметри на вкладці Вид у групі 

Знаки форматування включити перемикач всі і натиснути клавішу 

ОК. 

Звичайно в Word слова в абзаці по складах не переносяться, 

тобто коли слово не міститься на поточній рядку, він цілком 

переноситься на нову. У результаті цей текст виглядає більш красиво. 

При цьому можливі наступні варіанти розміщення слів у рядку: 

 слова зміщаються вліво (вирівнювання вліво), 

 слова зрушуються до центра (вирівнювання по центрі); 

 слова зміщаються вправо (вирівнювання вправо); 

 слова розмішаються в рядку рівномірно (вирівнювання по 

ширині). 

Для вибору одного з видів вирівнювання тексту в абзаці можна 

використовувати відповідні Інструменти панелі Форматування, а 

також комбінації: 

 Ctrl+L (Left) - вирівнювання вліво; 

 Ctrl +E — вирівнювання по центру; 

 Ctrl +R (Right)  — вирівнювання вправо; 

 Ctrl +J (Justify) —вирівнювання по ширині.  

Якщо в режимі Звичайний у діалоговому вікні Параметри на 

вкладці Вид у групі Параметри звичайного режиму і режиму 
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структури включити перемикач перенос по границі вікна, то при 

будь-якому масштабі перегляду ширина абзаців буде дорівнює 

ширині вікна, тобто розбивка абзацу на рядки буде відрізнятися від 

реальної. 

Деякі параметри абзацу можуть змінюватися за допомогою  

горизонтальної лінійки: 

 при переміщенні планки 1 змінюється положення першої 

(червоної чи висячий) рядка; 

 пі переміщенні планки 2 зміщається права границя абзацу 

(правий абзацний відступ); 

 при переміщенні планки 3 за покажчик (трикутник) 

зміщається ліва границя абзацу (лівий абзацний відступ) без першого 

рядка;  

 при переміщенні планки 3 за підставу (прямокутник) 

зміщається ліва границя абзацу з першим рядком, тобто з планкою 1. 

Крім цього, для зміни абзацних відступів можна 

використовувати інструменти Увеличить отступ і Уменьшить 

отступ панелі Форматирование — зміна лівого відступу разом з 

першим рядком.  

Інтервал між рядками усередині абзацу (межстрочный 

интервал) залежить від установленого розміру шрифту. За 

замовчуванням інтервал дорівнює розміру шрифту, тобто 

встановлений одинарний інтервал.  

Відступи між абзацами за замовчуванням рівні міжрядковому 

інтервалу. Однак до нього може бути доданий додатковий відступ.  

Установлювані будь-яким способом параметри абзацу 

застосовуються: 

 до поточного абзацу, тобто до абзацу, у якому знаходиться 

текстовий курсор; 

 якщо перед установкою параметрів був виділений 

фрагмент тексту, то до всіх абзаців у фрагменті, у тому числі до тих, 

що виділені не цілком;  

 до абзацу, що буде набиратися (після завершення 

попереднього). 

З цих правил випливає, що якщо користувач хоче змінити 

параметри одного (!) уже набраного абзацу, то йому варто установити 

текстовий курсор усередину цього абзацу і виконати зміна. 

Якщо необхідно змінити параметри абзаців у цілому фрагменті 

тексту, то перед зміною параметрів варто виділити весь цей 

фрагмент. Якщо під час набору тексту потрібно, щоб черговий абзац 
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(абзаци) мав параметри, відмінні від попереднього, то треба 

натисканням Enter завершити попередній абзац, установити нові 

параметри і продовжити набір. За замовчуванням параметри кожного 

наступного абзацу повторюють параметри попереднього. 

Перераховані, а також деякі інші параметри шрифту можуть 

бути встановлені в діалоговому вікні Абзац. Для виклику цього вікна 

можна виконати: 

 команду Абзац... контекстного меню абзацу; 

 подвійний щиглик по будь-якій планці на горизонтальній 

лінійці;  

 команду Формат/Абзац... .  

У поле Образец діалогового вікна Абзац зображується абзац з 

обираними відступами. Використовуючи цей зразок, можна виділити 

призначення всіх наявних на вкладці списків і полів. На вкладці 

Отступы и интервалы вікна Абзац установлюються: 

 вид вирівнювання абзацу; 

 абзацні відступи щодо границі полючи тексту полючи; 

 відступ першого рядка щодо лівої границі абзацу;  

 відступи від попереднього і наступного абзаців; 

 міжрядковий інтервал; 

У групі Отступ значення полів уведення виміряються, як правил 

у сантиметрах, а в групі Інтервал — у пунктах. 

У списку міжрядковий крім значень Одинарный, Полуторный 

і Двойной можна вибрати: 

 значення Множитель і в поле значення установити 

кількість розмірів шрифту, тобто можна установити потрійний 

інтервал і точний розмір - значення Точное (якщо він виявиться 

занадто маленьким, букви будуть обрізатися); 

 значення Минимум, тобто установити мінімально 

можливий і інтервал при даному розмірі шрифту. 

На вкладці Положение на сторінці в групі Разбить на 

страницы сторінки маються перемикачі, що встановлюють додаткові 

параметри абзацу, зокрема, вид абзацу при розбивка тексту на 

сторінки: 

 заборона висячих рядків — запобігання розміщення 

першого й останнього рядків окремо від всього абзацу (включений за 

замовчуванням); 

 не розривати абзац — заборона розбивки абзацу на 

частині; 
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 не відриватися від наступного — розміщення разом з 

наступної абзацом (звичайно включається для підзаголовків); 

 с нової сторінки — розміщення абзацу на початку 

наступної сторінки (звичайно включається для заголовків);  

 заборонити нумерацію рядків — скасування нумерації 

рядків даному абзаці, якщо в розділі встановлена нумерація сторінок; 

 заборонити автоматичний перенос слів — скасування 

переносу слів у даному абзаці, якщо встановлений автоматичний 

перенос слів . 

 

Перенос слів 

Незважаючи на зручність сприйняття тексту, у якому слова 

переносяться на наступну рядок цілком, у деяких випадках 

користувач може віддати перевагу розбивці слів з переносом по 

складах. Для переключення режиму автоматичного переносу слів по 

складах необхідно виконати команду Сервис/Язык/Расстановка 

переносов... , у діалоговому вікні включити перемикач 

Автоматическая  расстановка переносов і натиснути кнопку ОК. У 

результаті переноси слів з'являться у вже набраному тексті документа 

будуть з'являтися знову. У вікні Расстановка переносов можна: 

 установити використання переносів і в словах, що 

складаються з заголовних букв (звичайно це заголовки) — перемикач 

Переносы в словах из ПРОПИСНЫХ БУКВ; 

 задати значення максимальне припустимого порожнього 

проміжку в правого краю рядка (у сантиметрах) -  поле введення 

Ширина зоны переноса слов; 

 задати значень максимальної кількості послідовно 

розташованих рядків з переносами – поле введення Макс, число 

послідовних переносів. 

У зв'язку з тим, що при автоматичному переносі не всі переноси 

виконуються коректно, можна виконати розміщення в 

напівавтоматичному режимі. Для цього варто натиснути кнопку 

Принудительно... і в місці, що знаходиться нижче курсору, 

послідовно переглянути пропоновані переноси слів, погоджуючись з 

ними, не погоджуючись - вибираючи інший варіант переносу.  

Для розбивки слів на склади під час набору вручну необхідно в 

місці, де можна розірвати слово, комбінацією Ctrl - установити 

необов'язковий дефіс (м'який перенос), що у виді знака переносу 

з'явиться на екрані тільки якщо перенос у цьому місці можливий. 

Перенос може виявитися неможливий, якщо частина слова ліворуч 
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від дефіса, що вставляється, не може бути розміщена в попередній 

рядку. 

Для того, щоб побачити знаки м'якого переносу необхідно 

діалоговому вікні Параметры на вкладці Вид у групі Знаки 

форматирования включити перемикач Мягкие переносы і 

натиснути кнопку ОК. 

 

Основні прийоми редагування 

Після створення нового документу Word на основі шаблона 

Обычный, на екрані відображається порожня робоча область усього 

лише з двома елементами: 

• вертикальна рисочка, яка мерехтить - курсор введення, що 

вказує позицію документа, де буде з'являтися набраний текст і де 

можна робити правку документа; 

• горизонтальна рисочка - відзначає кінець документа. У новому 

порожньому документі ці два маркери розташовані в одній позиції. 

Щоб ввести текст, потрібно просто набрати його за допомогою 

клавіатури. Якщо рядок тексту досягне правого краю екрана, Word 

автоматично почне новий рядок – це називається переносом за 

словами. Якщо ввести більше рядків, чим вміщується на екрані, 

Word прокрутить нагору введений до цього текст, щоб курсор 

залишався в полі зору.У Word, щоб закінчити один абзац і почати 

інший, потрібно натиснути клавішу Еnter. Word вставить новий, 

порожній рядок і помістить курсор на його початку. 

Для об'єднання двох абзаців в один потрібно виконати такі дії: 

1. Перемістити курсор у початок першого рядка другого абзацу. 

2. Натиснути клавішу Ваckspase, щоб видалити символ абзацу. 

 

Виділення тексту 

Для виконання багатьох завдань у Word потрібно спочатку 

виділити той фрагмент тексту, який буде редагуватися. Виділений 

текст забарвлюється на екрані іншим кольором. Текст можна 

виділити як за допомогою миші, так і за допомогою клавіатури. 

 

Виділення  мишкою 

 

 слова – двічі клацнути в слові (в будь-якому місці); 

 абзаца – тричі клацнути в абзаці або двічі в смузі виділення 

документа напроти абзаца; 
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 рядка – клацнути в смузі виділення документа напроти 

рядка; 

 кількох рядків – перетягти курсор миші  в смузі виділення 

документа напроти рядків, які треба виділити; 

 частини документа – перетягнути курсор миші від початку 

до кінця частини, яка виділяється; 

 всього документа – тричі клацнути в смузі виділення 

документа в будь-якому місці; 

 

Виділення мишкою і клавіатурою одночасно 

 

 частини тексту → установити текстовий курсор у початок 

виділюваного фрагмента і, утримуючи Shift, клацнути наприкінці 

фрагмента (чи навпаки, установити курсор наприкінці, а клацнути на 

початку фрагмента); 

 речення → утримуючи Ctrl, клацнути в реченні 

(виділяється текст між двома крапками); 

 усього документа → утримуючи Ctrl, клацнути в смузі 

виділення;  

 прямокутного фрагмента → утримуючи Alt, протягти 

курсор миші; 

 частини тексту → установити курсор у початок фрагмента, 

натиснути F8 і клацнути наприкінці фрагмента (чи навпаки). 

 

Виділення клавіатурою 

 

 частини тексту → установити курсор у початок фрагмента 

і, утримуючи Shift, розширити виділення до кінця фрагмента, з 

використанням будь-яких чи клавіш комбінацій переміщення по 

документі, наприклад, Shift+стрілка вліво → виділення на один 

символ уліво, Shift+Home → виділення до початку рядка, 

Ctrl+Shift+Home → виділення до початку документа; усього 

документа → чи натиснути Ctrl+A, чи Ctrl+5 (5 — клавіша на 

цифровій клавіатурі при виключеному цифровому режимі), чи п'ять 

разів F8 (курсор знаходиться в будь-якім місці тексту);  

 слова → становити курсор у слово і двічі натиснути F8; 

 речення → курсор у речення і тричі натиснути F8; 

 абзацу → установити курсор в абзац і чотири рази 

натиснути F8;  
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 частини тексту → установити курсор у початок фрагмента 

і, натиснувши і відпустивши F8, клавішами переміщення розширити 

виділення до кінця фрагмента; 

 прямокутного фрагмента → установити курсор у початок 

фрагмента і, натиснувши і відпустивши Ctrt+Shift+F8, клавішами 

переміщення розширити виділення до необхідного розміру.  

 

Виділення всього документа може бути виконано командою 

Правка/Выделить все. 

 

Виділення (якщо не використовувалася клавіша F8) 

скасовується щигликом у будь-якій частині чи тексту будь-якою 

клавішею переміщення. При використанні для виділення клавіші 

F8 у рядку стану включається індикатор РАСШ (ВДЛ), що потім 

автоматично виключиться тільки після виконання будь-якої операції 

з фрагментом. Для відміни виділення без виконання операцій 

необхідно натиснути Esc.  

 

Видалення, копіювання, переміщення і вставка тексту 

Для здійснення будь-якої дії з блоком тексту його потрібно 

спочатку виділити.  

Видалення блока тексту 

- щоб просто видалити текст, натиснути клавішу Delete або 

клавішу Васspase; 

- щоб видалити текст, замінивши його новим, набрати за 

допомогою клавіатури новий текст. 

 

Копіювання блока тексту 

- Правка/Копировать; 

- натиснути кнопку Копировать у стандартній панелі 

інструментів; 

- натиснути комбінацію клавіш Сtrl+Іnsert (Сtrl+С).  

 

Переміщення блока тексту 

1. Потрібно скопіювати виділений фрагмент в буфер обміну 

одним із способів: 

- натиснути Правка/Вырезать; 

- натиснути кнопку Вырезать у стандартній панелі 

інструментів; 

- натиснути Shift+Delete (Сtrl+Х). 
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2. Встановити курсор у позицію, куди потрібно перемістити або 

скопіювати текст. 

3. Виконати одну з дій: 

- Правка/Вставить; 
- Натиснути кнопку Вставить у стандартній панелі 

інструментів; 

- Shift+Insert (Сtrl+V). 
 

Для копіювання і переміщення тексту можна також 

використовувати мишку. Ця техніка, яка називається «перетягнути-

та-залишити», найбільш зручна для копіювання і переміщення 

невеликих блоків тексту і у тих випадках, коли обидві позиції ( 

«звідки» та «куди») одночасно видно на екрані. 

Для цього потрібно виконати такі дії: 

1. Виділити текст. 

2. Встановити вказівник миші на виділений фрагмент тексту. 

Покажчик мишки змінить свою форму з І-образного курсору на 

стрілку. 

Для копіювання тексту перемістити курсор мишки, 

утримуючи натиснутою ліву кнопку миші та клавішу Сtrl. 

Для переміщення тексту – перетягнути текст на нове місце, не 

утримуючи ніяких клавіш. Під час перетягування вертикальна 

пунктирна лінія буде точно вказувати нове місце розташування 

тексту. 

3. Відпустити кнопку мишки  ( і клавішу Сtrl). 
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Впорядкування списків 

Microsoft Word дозволяє швидко складати переліки з 

позначками, нумерацією й багаторівневі списки з нумерацією. 

Елементом списку вважається абзац тексту. Для створення переліку 

необхідно виділити абзаци, які слід зробити елементами переліку або 

встановити курсор у той абзац, з якого буде починатися перелік. 

Потім викликати команду Список з меню Формат, що викликає 

діалогове вікно Список. 

В Word є можливість створення списків трьох видів: 

1) маркований – список, кожен пункт якого починається з якого-

небудь символа-маркера (зірочка, дефіс і т.д.); 

2) нумерований – список, кожен пункт якого пронумерований 

(цифрами або буквами); 

3) багаторівневий – нумерований список, який має ієрархічну 

структуру підпунктів (1.2, 1.2.5 і т.п.) 

Для створення переліку з позначками необхідно вибрати 

вкладку Маркированный. Кожний елемент переліку з позначками 

виділяється за допомогою невеликої позначки, розташованої ліворуч 

від самого елементу. Серед запропонованих варіантів позначок слід 

вибрати потрібну (натиснути на ній мишею) і натиснути OK.  

Для зміни вигляду позначки можна скористатися кнопкою 

Изменить. З'явиться вікно Изменение маркированного списка, в 

якому містяться додаткові позначки. При натисканні кнопки Маркер 

з'являється діалогове вікно Символ, в якому можна вибрати будь-

який із символів в якості позначки списку. У рамці Положение 

маркера задається відстань від лівого краю абзацу до позначки, а в 

рамці Положение текста визначається відстань від лівого краю 

абзацу до лівого краю тексту в переліку. 
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Для створення переліків із нумерацією використовується 

вкладка Нумерованный діалогового вікна Список. Серед 

запропонованих варіантів нумерації переліку необхідно вибрати 

потрібний, натиснути ОK і перелік буде створений. Коли курсор 

введення знаходиться в переліку, кожне натискання Enter створює 

новий пронумерований елемент переліку. При додаванні нового 

елементу в перелік або видаленні елементу, номери в переліку 

корегуються автоматично.  
Щоб створити свій варіант нумерації, слід натиснути кнопку 

Изменить. З'явиться вікно Изменение нумерованного списка. В 

полі Формат номера вказується текст перед і після номеру елементу 

переліку, наприклад: ) або [ ]. У полі нумерация вказується стиль 

нумерації, а в полі Начать с вказується число (або літера), з якого 

повинен починатися перелік. Шрифт номерів елементів переліку 

змінюється за допомогою кнопки Шрифт.  

Швидко створити переліки з маркерами та нумерацією можна за 

допомогою кнопок  і , які знаходяться на панелі інструментів 

Форматування. 

Для створення переліку з декількома рівнями вкладення 

використовується вкладка Многоуровневый діалогового вікна 

Список. Якщо вибрати створення цього списку то спочатку з’явиться 

тільки перший рівень і кожне натискання Enter також буде 

створювати пункт першого рівня. Щоб почати створювати пункти 

другого рівня, після натискання Enter  можна: 

 натиснути Tab; 

 вибрати інструмент Увеличить отступ панелі 

Форматування; 

 вибрати інструмент Увеличить отступ контекстного меню 

поточного абзаца. 

Після цього натискання Enter буде створювати пункти другого рівня  

(3.1, 3.2, ...). Третій рівень створюється аналогічно. Всього можна 

створювати до дев’яти рівнів вкладеності. 

Щоб створюваний пункт був пунктом більш високого рівня, 

тобто, наприклад, після 3.3 йшов пункт 4, після натискання Enter 

можна: 

 натиснути Shift+Enter; 

 вибрати інструмент Уменьшить отступ панелі 

Форматування; 

 вибрати інструмент Уменьшить отступ контекстного меню 

поточного абзаца. 
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Для закінчення списка можна: 

 після останньго пункта двічі натиснути Enter, а потім 

повернутися на рядок вище; 

 відтиснути кнопку відповідного маркера (Нумерація або 

Маркери); 

 натиснути Enter один раз, викласти вікно Список, вибрати 

перемикач Нет і натиснути Ок. 

 

Табуляція 

При друкові документа на звичайній друкарській машинці для 

створення таблиць використовуються спеціальні клавіші. Після 

натискання на таку клавішу каретка машинки зміщається вліво на 

заздалегідь задану позицію. У результаті на папері вдається 

створювати таблиці рівними колонками. 

Аналогічна можливість є і при наборі текстів на комп'ютері і, 

зокрема, у редакторі Word. Для цього використовується клавіша Таb 

(Tabulation - створення таблиці). Після її натискання в текст 

уставляється спеціальний пробіл (знак табуляції), а текстовий курсор 

переміщається на заздалегідь визначену позицію праворуч від його 

поточного положення (позиція табуляції). 

Сукупність операцій по розміщенню позицій табуляції і вставці 

символів табуляції прийнято називати табуляцією. Табуляція може 

використовуватися для вертикального вирівнювання тексту по 

стовпцях для збільшення відступу нового рядка абзацу, для 

оформлення змістів, що мають нумерацію сторінок, і т.д. 

 

 

Положення позицій табуляції і властивості цих позицій 

відносяться до параметрів абзацу. 

Позиції табуляції за замовчуванням установлені на відстані 1,27 

см (1/2 дюйма) одна від одної, починаючи з лівої границі поля тексту. 

На нижній частині горизонтальної лінійки вони відзначені сірими 

штрихами. 

Індикатор 

вирівнювання  

Позиції табуляції, 

створені користувачем 

Позиції табуляції за 

замовчуванням 
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Для зміни в поточному документі інтервалу між позиціями 

табуляції за замовчуванням необхідно: 

1) викликати вікно Табуляция, для чого: 

• виконати команду Формат/Табуляция...  чи 

• натиснути на кнопку Табуляция... у вікні Абзац; 

2) у поле По умолчанию діалогового вікна, що з'явилося, 

установити нове значення інтервалу і натиснути ОК. 

Користувач може додати позиції табуляції в окремо узятих 

абзацах. Зробити це можна декількома способами. При використанні 

кожного з них насамперед необхідно установити текстовий курсор 

усередині абзацу, у який потрібно додати нову чи позицію виділити 

кілька абзаців, які редагуються. 

Для встановлення нової позиції табуляції можна 

використовувати горизонтальну лінійку. Для цього варто клацнути по 

її нижній частині в місці установки позиції табуляції. У результаті 

цього на лінійці з'явиться значок позиції табуляції, а всі позиції, що 

знаходяться ліворуч від нього, за замовчуванням будуть видалені. 

Значок позиції табуляції, встановленої користувачем, можна 

переміщувати уздовж лінійки з кроком 0,25 см. Якщо переміщення 

виконувати з натиснутою клавішею Аlt, то переміщення буде 

виконуватися плавно, а на лінійці з'явиться інформація про позицію 

табуляції. 

 

 

Для встановлення нових позицій можна використовувати і вікно 

Табуляция. Для цього слід: 

1) викликати вікно Табуляция; 
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2) у поле Позиция табуляции набрати значення відступу 

створюваної позиції щодо лівої межі поля тексту (одиницю 

вимірювання можна не набирати) і натиснути кнопку Установить; 

3) повторити попередню дію необхідну кількість разів,  потім 

натиснути кнопку ОК. 

 

Для створення нової позиції можна також використовувати 

комбінацію описаних вище способів: 

1) двічі клацнути по нижній частині горизонтальної лінійки й у 

місці установки позиції табуляції буде встановлена нова позиція та 

з'явиться вікно Табуляция; 

2) при необхідності, використовуючи вікно Табуляция, 

встановити заповнення створеної позиції, додати нові позиції і 

натиснути ОК. 

 

Для видалення встановленої користувачем позиції табуляції 

необхідно установити текстовий курсор усередині, абзацу що 

редагується (або виділити кілька абзаців), а потім: 

1) перетягнути значок табуляції з горизонтальної лінійки за її 

межі і відпустити або  

2) викликати вікно Табуляция, щигликом у списку Позиции 

табуляции виділити відступ позиції, що видаляється, натиснути 

кнопку Удалить, а потім ОК (для видалення всіх позицій варто 

натиснути кнопку Удалить все). 

Після видалення позиції, встановленої користувачем, позиції за 

замовчуванням ліворуч від вилученої відновлюються. 

За замовчуванням після натискання клавіші Таb, коли текстовий 

курсор переміщається до найближчої позиції табуляції, проміжок між 

вихідною позицією текстового курсору і поточною нічим не 

заповнюється. Однак він може бути заповнений суцільним чи 

пунктирним підкресленням. 

Якщо вид заповнення потрібно задати при створенні позиції, то 

перед натисканням кнопки Установить у вікні Табуляция варто 

вибрати відповідний перемикач групи Заподнитель. Якщо 

заповнювач задається для існуючої позиції, то необхідно: 

1) викликати вікно Табуляция;  

2) клацнути у списку Позиции табуляции, виділити відступ 

позиції, що редагується, 

3) вибрати відповідний перемикач групи Заполнитель; 

4) натиснути кнопку Установить, а потім ОК. 
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При створенні позиції табуляції можна задати вирівнювання 

тексту щодо позиції табуляції. При цьому можливі наступні варіанти: 

• ліве вирівнювання (установлюється за замовчуванням) → 

текст, що набирається, розташовується праворуч від позиції 

табуляції; 

• праве вирівнювання → текст, що набирається, 

розташовується ліворуч від позиції табуляції; 

• вирівнювання по центру → текст, що набирається, 

розташовується симетрично щодо позиції табуляції; 

• вирівнювання по розділювачу (використовується для 

вирівнювання чисел) → якщо в тексті, що набирається, (числах) є 

десятковий роздільник (кома), те цей роздільник встановлюється в 

позицію табуляції, а інший текст розташовується симетрично щодо 

нього (якщо роздільника немає, то застосовується праве 

вирівнювання); 

• вирівнювання з рисою → у такій позиції через весь абзац 

(абзаци виділеного фрагмента) буде проходити вертикальна лінія. 

 

Вид вирівнювання може бути заданий і використанням 

перемикачів групи Выравнивание у вікні Табуляция як при 

створенні нової позиції, так і при редагуванні існуючої. 

Ліве 

вирівнювання 

Вирівнювання по 

центру 

Праве 

вирівнювання 

Вирівнювання по 

розділювачу 

Вирівнювання з 

рискою 
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Вид вирівнювання може бути заданий також при створенні 

позиції табуляції з використанням горизонтальної лінійки. У її лівій 

частині знаходиться індикатор зі значком, що символізує вид 

вирівнювання, який застосований під час створення позиції 

щигликами по лінійці. Значок змінюється щигликами по індикаторі. 

 

Колонки 

У Word є можливість оформлення тексту у виді колонок, текст 

кожної з якої є продовженням тексту попередньої колонки. Як 

колонка може бути оформлений текст у всьому документі, від 

поточної позиції текстового курсору і до кінця документа, у довільній 

частині документа, а також (якщо в документі створенні кілька 

розділів) у поточному розділі. 

Перед оформленням частини документа необхідно виділити 

відповідний фрагмент, якщо ж оформляється весь документ (чи 

розділ), то досить установити текстовий курсор у будь-якому місці 

документа(розділу). Далі варто виконати команду Формат/Колонка. 

У діалоговому вікні, що з'явилося, можна задати: 

 кількість колонок → перемикачі групи Тип,  поле Число 

колонок:; 

 ширину колонок і проміжок між ними → поле ширина і 

проміжок:;  

 установку однакових значень ширини і проміжків для всіх 

колонок → перемикач колонки однакової ширини, 

 використання розділової лінії між колонками → перемикач 

Роздільник.  

У закритому списку Применить встановлюється одне зі 

значення області дії розбивки на колонки. Якщо обране значення До 

конца документа, то перед місцем перебування текстового курсору 

автоматично вставляється маркер Разрыв раздела, а якщо К 

выделенному фрагменту, то маркер Разрыв раздела вставляється 

перед виділеним фрагментом і після нього. 

Крім цього, при виборі значення До кінця документа, 

включивши перемикач Новая колонка, можна задати початок 

створюваного розділу з нової сторінки (колонки будуть починатися з 

нової сторінки). 

Правильність обираних параметрів можна оцінити по малюнку в 

поле Образец. Розбивка на колонки з установленими параметри 

виконується натисканням ОК. Реальне розміщення колонок на листі 
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можна побачити в режимі перегляду Розмітка, в інших режимах текст 

завжди буде розміщатися в одну колонка. 

Колонки звичайно закінчуються наприкінці сторінки. Однак цей 

порядок можна змінити і завершити поточну колонка у довільному 

місці. Для переносу тексту, що знаходиться після курсору в наступну 

колонка можна: 

 Натиснути Ctrl+Shift+Enter; 

 Виконати команду Вставка/Разрыв... , у групі Начать 

вибрати перемикач новий колонка і натиснути кнопку ОК. 

У результаті в текст уставляється маркер Разрыв колонки, що у 

режимі перегляду Звичайний представлений у виді пунктирної лінії з 

написом. 

Для зміни ширини колонок і інтервалів між ними можна 

використовувати горизонтальну лінійку, на якій після установки 

курсору  в текст, оформлений у виді колонок, з'являються 

переміщувані  границі між колонок. Подвійним щигликом по границі 

можна викликати діалогове вікно Колонка і відредагувати параметри 

колонок. 

Розбивка тексту на колонки рівної ширини можна виконувати 

інструментом Колонка панелі Стандартная. Після його вибору 

необхідно, установивши курсор миші на поле, що з'явилося, 

натиснути ліву клавішу, розширити виділення вправо до положення, 

що відповідає необхідній кількості колонок, і відпустити клавішу. 

Замість цього можна просто клацнути по осередку полючи, що 

відповідає останній (правій) колонці тексту. 

У результаті цього на колонки рівної ширини буде розбитий 

весь текст поточного розділу, або, якщо в документі немає розділів, 

весь текст документа. Якщо перед вибором документа був виділений 

фрагмент, то на колонки буде розбитий текст фрагмента, а перед ним 

і після нього будуть установлені маркери Разрыв раздела. 

Для переміщення по тексту колонок можна використовувати 

звичайні прийоми, а також комбінації Alt+↑ і Alt+↓, за допомогою 

яких можна швидко переходити у верхній рядок наступної і 

попередньої колонки, відповідно. 

 

Використання колонтитулів 

Колонтитул – це текст, що розміщується в спеціально 

відведених областях у верхній чи нижній частинах сторінки (верхній і 

нижній колонтитули) і який має однаковий зміст на кожній сторінці 

документа.  
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Відступи від краю листа до колонтитулів задаються на вкладці 

Поля вікна Параметры страницы. 

У колонтитул звичайно включається додаткова інформація в 

документі: номер сторінки, дата і час, прізвище автора, назва фірми, 

назва глави. При цьому надається можливість встановлення різних 

колонтитулів: 

• для різних розділів, наприклад, якщо оформляється книга і в 

колонтитули вписується назва поточної глави; 

• для першої та решти сторінок документа чи розділу, щоб 

оформлення титульного листа відрізнялося від інших сторінок; 

• для парних і непарних сторінок. 

Для створення і зміни вмісту колонтитулів треба ввійти в режим 

їхнього редагування, виконавши команду: Вид/Колонтитулы. Текст 

у колонтитулах може набиратися звичайним способом. 

 
Для заповнення колонтитула зручно використовувати панель 

Колонтитулы. На ній розташовані наступні інструменти: 

• Вставити автотекст. 

• Номер сторінки. 

• Число сторінок. 

• Формат номера сторінки. 

• Дата/Час . 

• Параметри → виклик вкладки Макет діалогового вікна 

Параметри сторінки, у якому можна установити необхідність 

відмінності колонтитулів на першій Сторінці, а також на парних і 

непарних сторінках; 

• Верхній/нижній колонтитул → переключення між верхнім і 

нижнім колонтитулами (замість цього можна, прокрутивши текст, 

клацнути в іншому колонтитулі); 

• Пepexід до попереднього, Перехід до наступного → перехід 

до наступного верхнього чи нижнього колонтитулу. 

• Та інші.  

Форматування шрифту простого тексту і тексту полів у 

колонтитулі виконується звичайними способами. 

Для виходу з режиму редагування необхідно натиснути кнопку 

Закрыть на панелі Колонтитулы (текст колонтитулів стає світлим). 

Надалі вхід у цей режим можна виконати не тільки командою 

Вид/Колонтитулы, але і подвійним щигликом в області вже 

існуючого колонтитула в режимі перегляду Розмітка. 
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Робота з графічними об’єктами в Word 

Графічні інструменти Microsoft Word надають різноманітні 

можливості оформлення документів. З їхньою допомогою можна 

виготовити буквально усі: види запрошення, газети, плаката для 

дошки оголошень. Створюючи документ, можна комбінувати різними 

способами текст і малюнки, оформляти текст, використовуючи спец 

ефекти: обрамлення, заповнення і т.д. Добре ілюстрований текст 

доставляє при читанні більше задоволення і дозволяє читачу швидко 

сприйняти найбільш важливу інформацію (так, графіки і діаграми 

більш виразно передають сухі стовпчики цифр).Спеціальні ефекти 

поліпшують зовнішній вигляд документа, роблять його виразнішим. 

У Word усі команди, призначенні для роботи з графічними 

об'єктами, зосереджені в підменю команди Рисунок  з меню 

Вставка.  

Існує кілька способів вставки графічних об'єктів у документ:  

• вставка малюнків з бібліотеки Microsoft Clip Gallery;  

• імпортування графіки з інших додатків Microsoft Office 

("Додавання малюнків з файлу", "Вбудовування об'єктів", 

"Зв'язування об'єктів");  

• перетворення тексту за допомогою Microsoft WordArt;  

• представлення вмісту таблиць у виді діаграм за 

допомогою Microsoft Graph;  

• малювання простих малюнків і схем за допомогою панелі 

інструментів Рисование.  

Microsoft WordArt служить для створення фігурного тексту. 

Існує можливість додавати до тексту тінь, нахиляти, обертати і 

розтягувати, його а також вписати його в одну зі стандартних форм і 

тим самим додати йому вертикальну орієнтацію, хвилеподібний 

вигин і т.д.  

Для створення фігурного тексту призначена кнопка Добавить 

объект WordArt на панелі інструментів Рисование. Сприймати 

інформацію, що міститься в документі, набагато легше, якщо він 

включає діаграми, таблиці й ілюстрації. Діаграма Microsoft Graph 

(MS Graph) дозволяє створювати і вбудовувати в тексти таблиці і 

діаграми. Щоб вмонтувати в Word-документ об'єкт (діаграму) з MS 

Graph, варто установити курсор у позиції вставки і викликати 

команду Объект меню Вставка. У діалоговому вікні вставки об'єкта, 

у списку типів об'єктів потрібно вибрати елемент Диаграмма 

Microsoft Graph. Після натискання кнопки ОК відкриється вікно 
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програми MS Graph, що містить діаграму. Діаграма, створена в MS 

Graph, у будь-який момент відповідає даним у таблиці. По своєму 

бажанню користувач може змінити тип діаграми. Для цього 

необхідно вибрати команду Тип диаграммы в меню Диаграмма. У 

діалоговому вікні, що відкрилося, Тип диаграммы вказати тип 

діаграми (лінійна, кругова і т.д.) і натиснути кнопку ОК.  

У Word э графічний редактор, що дозволяє швидко будувати 

нескладні малюнки. Завдяки наявності цього редактора немає 

необхідності для побудови кожного малюнка звертатися до якої-

небудь зовнішньої програми. Можливості, надані редактором 

малюнків, дуже схожі на засоби, що є в будь-якому іншому 

графічному редакторі.  

Для редагування малюнків потрібно використовувати панель 

інструментів Рисование, яку можна вивести на екран за допомогою 

кнопки в стандартній панелі інструментів, або за допомогою пункту 

меню Вид/Панели інструментов/ Рисование.  

 
Панель Рисование містить наступні інструменти:  

• Действия - містить набори дій по упорядкуванню 

малюнків, вирівнюванню, угрупованню і т.д. 

• Выбор объектов  - Інструмент, що дозволяє вибирати 

об'єкти в активному вікні. Для виділення декількох об'єктів варто 

провести покажчиком по всіх об'єктах при натиснутій кнопці миші.  

• Свободное вращение – поворот обраного об'єкта на 

довільний кут. Після вибору об'єкта варто натиснути цю кнопку і 

повернути об'єкт на один з кутів.  

• Автофигуры – вибір для побудови однієї зі стандартних 

фігур з панелі інструментів Автофигуры. 

• Линия – малювання прямої лінії. Для малювання лінії під 

кутом, кратним 15 градусам, слід утримувати натиснутої клавішу 

Shift.  

• Стрелка – малювання лінії зі стрілкою на кінці. Для 

проведення лінії під кутом, кратним 15 градусам, слід  утримувати 

натиснутої клавішу Shift.  

• Прямоугольник – малювання прямокутника. Для 

створення квадрата - утримувати натиснутою клавішу Shift.  

• Овал – малювання овалу в поточному вікні. Для створення 

кола - утримувати натиснутою клавішу Shift.   

• Надпись – написи використовуються для розміщення 

тексту, такого, як заголовок або виноска, на малюнках і діаграмах.  
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• Добавить объект WordArt – створення спеціального 

текстового ефекту.  

• Цвет заливки – зміна заливання для виділеного об'єкта. 

Заливка може бути градієнтою, текстурною, візерунковою чи 

складатися з малюнків.  

• Цвет линий – додавання, зміна або видалення кольору 

ліній виділеного об'єкта.  

• Цвет шрифта – форматування виділеного тексту заданим 

кольором.  

• Тип линии – вибір товщини виділеної лінії.  

• Тип штриха  - Вибір штрихової чи шрихпунктирної чи 

фігури рамки.  

• Вид стрелки  - Вибір типу стрілки для виділеної лінії.  

• Тень  - Вибір типу тіні для виділеного об'єкта.  

• Объем  - Вибір стилю для об'ємного ефекту.  

 

У Microsoft Word є багато стандартних зображень, що 

включають геометричні фігури, стрілки й ін. Ці зображення одержали 

назву автофігури.  

 Автофігури можна вставляти безпосередньо з панелей 

інструментів Рисование и Автофигуры чи за допомогою пункту 

меню Вставка/ Рисунок/Автофигуры. У цьому випадку на екрані 

з'явиться меню, де можна вибрати необхідну групу автофігур. 

 
Написи надають можливості створення спеціальних ефектів для 

тексту. 

Напис – це контейнер, що вводиться текст для того, щоб його 

можна було розташувати в будь-якіму місці сторінки.  

Написи вставляються двома способами:  

• вставити порожнє текстове поле, ввести й оформити текст 

або 

• вставити напис навколо виділених абзаців.  

Після вставки текстового поля на екрані з'являється панель 
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інструментів Напис. 

 

• Создать  связь с надписую –  за 

допомогою цієї кнопки встановлюється зв'язок 

між написами. Зв'язавши кілька полів, користувач може задати 

перетиканиє тексту з однієї частини документа в іншу.  

• Разрыв святи – розриває зв'язок між написами.  

• Предыдущая надпись – перехід до попереднього напису в 

документі.  

• Следующая надпись – перехід до наступного напису в 

документі.  

• Направление текста –здійснює зміну напрямку тексту з 

горизонтального на вертикальне і навпаки.  

При створенні складних малюнків, що складаються з декількох 

фігур, дуже часто використовуються можливості, надані пунктом 

меню Действия панелі Рисование. 

Команда Порядок дозволяє змінити місце розташування 

виділеної фігури, розмістивши її перед чи за іншими фігурами. Для 

того, щоб змінити місце розташування площини з фігурою, досить її 

виділити, клацнувши по ній лівою клавішею миші, виконати 

Действия/Порядок і у вікні, що з'явилося, вибрати необхідне 

значення.  

Команди Группировать і Разруппировать дозволяють 

об'єднати в один малюнок кілька окремо намальованих фігур і 

розбити раніше згрупований малюнок на окремі частини. Групування 

малюнка змушує Word розглядати його як єдине ціле (переміщення, 

копіювання такого малюнка відбуваються як єдиного цілого). Для 

того, щоб згрупувати кілька фігур в один малюнок, потрібно 

спочатку виділити ці фігури. Виділення здійснюється клацанням по 

фігурах лівою кнопкою миші при натиснутій клавіші Shift. 

Двічі клацнувши на малюнку, можна відкрити вікно Формат 

рисунка, вкладки якого дозволяють змінювати параметри. 

Найчастіше використовуються параметри розташування малюнка в 

тексті, які знаходяться на вкладці Положение 
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Створення таблиці 

Таблиця може створюватися двома шляхами. Перший — 

створення порожньої таблиці з наступним її заповненням, а другий — 

на основі вже існуючого тексту з розбивкою його на комірки. У 

більшості випадків використовується перший варіант. Порожню 

таблицю без тексту можна створювати декільком способами. Перший 

з них: 

• установити текстовий курсор у 

порожній рядок (у місце вставки таблиці); 

• виконати команду з меню Таблица/ 

Добавить/Таблицу....; 

• у полях Число столбцов і Число строк 

діалогового вікна, що з'явилося, установити 

необхідні значення і натиснути кнопку ОК. 

В результаті на екрані з'являється 

найпростіша таблиця з заданою кількістю 

незаповнених комірок, обрамлених тонкими 

лініями. 

У поле біля перемикача постійна: у 

діалоговому вікні Вставка таблицы можна 

відразу ж установити ширину стовпців, хоча 

доцільніше зробити це після введення тексту в 

таблицю, залишивши в цьому полі значення 

Авто. 

Якщо перед створенням таблиці 

включити перемикач По умолчанию для 

нових таблиць, то при наступних появах вікна Вставка таблицы в 

полях  Число столбцов і Число строк будуть знаходитися ті ж 

значення, що й у даному випадку.  

Другий спосіб створення порожньої таблиці:  

• клацнути по інструменті Добавить таблицу панелі 

Стандартная; 

• використовуючи вікно, що з'явилося, задати розмір таблиці: 

o установивши курсор миші на поле, що з'явилося, і 

натиснувши ліву клавішу миші, розширити виділення комірок поли 

до положення, що відповідає розмірам створюваної таблиці, а потім, 

відпустити клавішу або 

o клацнути по комірці поля, що відповідає останній (правій 

нижній) комірці таблиці.  
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Ще один спосіб створення таблиці полягає в малюванні таблиці 

з використанням панелі інструментів Таблицы и границы, для 

виклику якої можна: 

• використовувати стандартний спосіб; 

• вибрати інструмент Таблицы и границы панелі 

Стандартная; 

• виконати команду Таблица/Нарисовать таблицу. Малювання 

звичайно використовується для створення і редагування таблиць 

Намалювати 

таблицю 

Колір 

заливки 

Колір 

межі Ластик  

 

Тип лінії Товщина 

лінії Межі  

 

Параметри таблиці 

Об’єднати комірки 

Розбити комірки 

Вирівняти 

текст 

Вирівняти 

ширину  

стовпців 

Вирівняти 

висоту  

рядків 

Автосума  

Сортування по 

зменшенню  

Сортування по 

збільшенню 

Напрямок 

тексту 

Авто формат 

таблиці 
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складної конфігурації, для простих таблиць зручніше 

використовувати описані вище способи. 

Головним інструментом, за допомогою якого створюються лінії, 

є інструмент Нарисовать таблицу. Для малювання він повинний 

бути активізований: кнопка в натиснутому стані, курсор миші має 

форму олівця. 

Починається малювання зі створення зовнішнього контуру 

таблиці. Для цього необхідно, уставивши курсор миші в місце одного 

з кутів майбутньої таблиці (наприклад, у лівий верхній), 

перетаскуванням розширити пунктирний прямокутник, що з'явився, 

до необхідного розміру. Для малювання ліній усередині таблиці 

необхідно установити курсор миші на границю комірці, протягти 

пунктирну лінію, що з'явилася, до необхідного положення 

(необов'язково до кінця, редактор сам домалює лінію). Таблиця може 

містити як лінії, проведені від однієї її границі до іншої, так і лінії, що 

розділяють стовпці і рядки на частини.  

Перед, тим як малювати чергову лінію відповідними 

інструментами можна змінити встановлені значення типу, товщини і 

кольору лінії, хоча зручніше зробити це після введення тексту в 

таблицю. Видаляти непотрібні лінії можна з використанням 

інструмента Ластик. Для цього необхідно, активізувавши цей 

інструмент (кнопка в натиснутому стані, курсор миші має форму 

ластику), установити курсор миші на лінію, що видаляється, 

натиснути клавішу миші (лінія виділиться) і, розширивши при 

необхідності виділення, відпустити її. 

Таблиця на основі набраного тексту створюється в наступному 

порядку: 

• розбити вихідний текст на текст комірок майбутньої таблиці; 

• виділити підготовлений текст; 

• виконати команду Таблица/Преобразовать-Преобразовать в 

таблицу... ; 

• у діалоговому вікні, що з'явилося, установити кількість 

стовпців у таблиці (чи погодитися з пропонованим), а також тип 

роздільника комірок і натиснути кнопку Ок. 

Для підготовки тексту до перетворення як роздільник комірок 

можна використовувати маркер абзацу, знак табуляції, крапку з  

комою або інший символ.  

Після виділення таблиці командою Таблица/Преобразовать-

Преобразовать в текст... можна виконати зворотне перетворення з 

таблиці в текст. Для переміщення між комірками таблиці можна 
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використовувати щиглики мишею, клавіші переміщення зі 

стрільцями, а також клавіатурні комбінації. 

 

Клавіші Дія 

Tab В наступну комірку (зліва направо, зверху вниз) 

Shift+Tab В попередню комірку (справа наліво, знизу 

вверх) 

Alt+Home В першу комірку рядка 

Alt+End В останню комірку рядка 

Alt+Page Up В верхню комірку стовпця 

Alt+Page Down В нижню комірку стовпця 

 

Текст в комірках таблиці набирається і редагується з 

використанням тих же прийомів, що й основний текст документа, за 

одним, мабуть, виключенням: знак табуляції в текст комірці таблиці 

вставляється комбінацією Ctrl+Tab. Параметри тексту в комірках 

можуть бути встановлені так само, як у звичайному тексті, у тому 

числі і за допомогою вертикальної лінійки, на якій з'являються 

планки, що відповідають параметрам абзацу в поточній комірці (у 

який знаходиться курсор). 

Текст в комірках може бути повернуть на кут 90 градусів у ту чи 

іншу сторону. Для цього необхідно виділити комірки, що потрібно 

відформатувати й інструментом Изменить направление текста 

панелі Таблицы и границы вибрати потрібну орієнтацію тексту. 

Якщо потрібно змінити орієнтацію тільки в одному комірці, досить 

установити в неї текстовий курсор.  

 

Виділення комірок 

Необхідність у виділенні комірок виникає при редагуванні 

таблиці, а також для завдання однакових параметрів шрифту і (чи) 

абзацу в декількох комірках одночасно. 

Виділення мишею: 

• комірки – клацнути в смузі виділення комірці (смуга 

виділення комірці знаходиться між лівою границею комірці і текстом; 

і на екрані вона ніяк не виділяється, але потрапляючи на неї, курсор 

миші перетворюється в чорну стрілку, нахилену вправо); 

• комірки – тричі клацнути в тексті комірці; 

• комірок – протягти курсор миші по виділюваних комірках; 
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• стовпця – клацнути у верхній частині стовпця (курсор миші 

при  установці на верхню границю таблиці перетворюється в чорну, 

стрілку, спрямовану вниз); 

• стовпців – протягти курсор миші у верхній частині таблиці, по 

виділюваних стовпцях; 

• рядка – клацнути в смузі виділення документа напроти рядка; 

• декількох рядків – протягти курсор миші в смузі виділення 

документа напроти виділюваних рядків. 

Виділення мишею і клавіатурою одночасно: 

• комірок – установити текстовий курсор у початок 

виділюваного блоку комірок (у ліву верхню комірку блоку) і, 

утримуючи Shift, клацнути наприкінці блоку (у правому нижньому 

комірці блоку) чи навпаки, установити курсор у кінець, а клацнути на 

початку блоку;  

• стовпця – щигликом у будь-якім місці стовпця при натиснутій 

клавіші Alt;  

• комірок – установити текстовий курсор у лівий верхній 

комірку виділюваного блоку комірок у початок фрагмента, натиснути 

F8 і клацнути в правій нижній комірці (чи навпаки). 

Виділення клавіатурою: 

• комірки – встановити текстовий курсор у будь-яке місце 

виділюваного комірці і натиснути Shift+End; 

• комірки – встановити курсор у кінець тесту в комірці і 

натиснути Shift+стрілка вправо; 

• комірки – установити курсор у початок блоку і, утримуючи 

Shift, розширити виділення до кінця блоку, з використанням будь-

яких клавіш чи переміщення комбінацій для переміщення по таблиці, 

наприклад, Shift+стрілка вниз — виділення на один комірку униз, 

Alt+Shift+Home — виділення до початку рядка, Alt+Shift+Page 

Down — виділення до нижнього комірці стовпця; 

• усієї таблиці -  натиснути Alt+5 (5 клавіша на цифровій 

клавіатурі) при виключеному режимі цифрової чи клавіатури 

Alt+Shift+5 при включеному;  

• комірки – установити текстовий курсор у початок блоку і, 

натиснувши  і відпустивши Ctrl+Shift+F8 (включається індикатор 

РАСШ), клавішами переміщення розширити виділення.  

Для виділення рядка, стовпця чи комірки, у яких знаходиться 

курсор, а також усієї таблиці можуть бути використані команди 

Таблица/Выделить-Строку, Таблица/Выделить-Столбец, 

Таблица/Выделить-Ячейку і Таблица/Выделить-Таблицу, 

відповідно. 
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Виділення (якщо не використовувалася клавіша F8) 

скасовується щигликом у будь-якій частині чи документа будь-якою 

клавішею переміщення. При використанні для виділення клавіші F8 

виникають ті ж проблеми, як і при виділенні тексту. 

Текст усередині комірок таблиці виділяється звичайними 

способами. 

 

Редагування та форматування таблиць в Word 

Для додавання одного рядка наприкінці таблиці необхідно 

установити курсор в останню (праву нижню) комірку таблиці і 

натиснути Tab. 

Для вставки одного рядка (стовпчика) в середину таблиці 

потрібно: 

1. установити текстовий курсор у рядок (стовпчика), над 

якою (після якого) буде вставлятися новий рядок (чи виділити цей 

рядок); 

2. виконати вставку рядка, для чого можна: 

• виконати команду Добавить строки (столбцы) контекстного 

меню виділеного рядка; 

• на панелі Стандартная вибрати інструмент Добавить 

строки (столбцы), що після виділення рядка з'являється замість 

інструмента Добавить таблицу;  

• виконати команду Добавить строки – Выше (столбцы);  

Для вставки декількох рядків у середину таблиці варто виконати 

ті ж дії, що і при вставці одного рядка, тільки перед вставкою 

необхідно виділити стільки рядків, скільки потрібно вставити. В 

залежності від обраної команди вставка буде виконана над чи під 

виділеним блоком.  

Для видалення одного рядка потрібно спочатку встановити 

курсор у рядок, що видаляється (чи виділити цей рядок), потім 

виконати видалення рядка для чого можна виконати команду: 

• Удалить строки (столбцы) контекстного меню виділеного 

рядка або  

• Таблица/Удалить — строки (столбцы). 

Для видалення декількох рядків варто виконати ті ж дії, що і при 

видаленні одного рядка, тільки перед видаленням необхідно виділити 

ці рядки. 

 

Об’єднувати комірки можна як по горизонталі, так і по 

вертикалі. Для об'єднання комірок потрібно: 

1. виділити потрібні комірки; 
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2. виконати об'єднання, для чого можна: 

 виконати команду Объединить ячейки контекстного 

меню виділених комірок; 

 вибрати інструмент Объединить ячейки панелі Таблицы 

и границы;  

 виконати команду Таблица/Объединить ячейки . 

Розбивати комірки також можна як по горизонталі, так і по 

вертикалі. 

Для розбивки комірок потрібно: 

1. установити текстовий курсор в комірку, що розбивається, 

(або виділити цю комірку); 

2. виконати розбивку, для чого можна: 

 виконати команду Разбить ячейки... контекстного меню 

виділеної комірки; 

 вибрати інструмент Разбить ячейки... панелі Таблицы и 

границы; 

 виконати команду Таблица/Разбить ячейки ...; 

 у діалоговому вікні, що з'явилося, установити кількість 

нових комірок і натиснути кнопку Ок (якщо в комірці є текст і він 

складається з декількох абзаців, то вони будуть рівномірно 

розподілені між новими комірками). 

Для розбивки декількох комірок варто виконати ті ж дії, що і 

при розбиванні однієї комірки, тільки перед розбивкою необхідно 

виділити ці комірки. У цьому випадку команди Разбить ячейки... у 

контекстному меню не буде. 

Об'єднання комірок буває необхідно, наприклад, при створенні 

заголовків для декількох стовпців чи декількох рядків. Аналогічно, 

розбивка комірок може знадобитися при створенні декількох стовпців 

під одним заголовком. Вибір порядку дій — створити стовпці, потім 

об'єднанням верхніх комірок створити загальний заголовок чи у 

верхній комірці створити заголовок, а потім під ним розбити стовпці 

— залишається за користувачем. 

Крім описаних вище способів видалення і додавання елементів 

таблиці, об'єднання і розбивки комірок можна використовувати 

можливості панелі інструментів Таблицы и границы по малюванню 

і стиранню ліній. 

Копіювання і переміщення рядків, стовпців і комірок через 

буфер обміну (після їхнього виділення) може виконуватися 

використанням стандартних прийомів.  
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Для автоматичного підбора розміру Таблицы можна виконати 

одну з наступних операцій: 

 встановити однакові розміри чи рядків стовпців у всій 

таблиці: команди Автоподбор — Таблица/Выровнять высоту 

строк і Автоподбор — Таблица/Выровнять ширину столбцов; 

інструменти Выровнять высоту строк і Выровнять ширину 

столбцов панелі Таблицы и границы; команди Выровнять высоту 

строк і Выровнять ширину столбцов контекстного меню таблиці 

(якщо виділена вся таблиця); 

 установити ширину таблиці рівну ширині поля тексту: 

команда Автоподбор — По ширине окна; інструмент Параметры 

таблицы — По ширині окна панелі Таблицы и границы ; команду 

Автоподбор — По ширине окна  контекстного меню будь-якої 

комірки таблиці; 

 встановити ширину стовпців у залежності від розмірів 

їхнього вмісту: команда Таблица/Автоподбор — По содержимому; 

інструмент Параметры таблицы — По содержимому панелі 

Таблицы и границы; команда Автоподбор — По содержимому 

контекстного меню будь-якої комірки таблиці. 

Більшість основних параметрів таблиці може бути змінена за 

допомогою вікна Свойства таблицы, для виклику якого можна 

виконати команду Свойства таблицы... контекстного меню таблиці 

або установити текстовий курсор у таблицю і виконати команду 

Таблица/Свойства таблицы... 

 

Форматування таблиці 

При початковому створенні таблиці межі усіх створених 

комірок мають однакове стандартне оформлення: обрамлення тонкою 

неперервною лінією чорного кольору без заповнення. Ці параметри 

можна змінити, причому різними способами. 

У будь-якому випадку перед тим як виконати зміну параметрів 

оформлення комірок їхній необхідно виділити. Якщо форматується 

тільки одна комірка, то досить перевести в неї текстовий курсор. 

Найбільш швидким способом обрамлення і заповнення є 

використання інструмента Границы на панелі Форматирование, а 

також на панелі Таблицы и границы. 

При виборі варіанта в інструмента Границы необхідно знати, 

що: 

 може бути встановлене обрамлення тільки стандартною 

лінією; 
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 зовнішній контур квадратів, зображених на малюнках, 

символізує зовнішній контур блоку виділених комірок, а лінії в 

середині всі лінії усередині блоку виділених комірок; 

 один з варіантів (у нижньому ряді другої ліворуч) скасовує 

всі обрамлення: і зовнішні, і внутрішні; 

 якщо обраний варіант, при якому встановлюється 

обрамлення для якої-небудь лінії, що уже має обрамлення, то 

обрамлення не установлюється, а навпаки, знімається; наприклад, 

якщо виділена одна комірка, що має обрамлення по усьому контуру, 

то при виборі варіанта, що встановлює обрамлення лівої  границі (у 

верхньому ряді четвертий ліворуч), обрамлення лівої границі буде 

скасовано. 

Якщо включити команду Таблица/Показать сетку, то на екрані 

на місці границь комірок, що не мають обрамлення, з'являються лінії 

сірого кольору. Лінії сітки роблять роботу з таблицями більш 

зручною. За замовчуванням при друкові вони ігноруються. 

Аналогічно працює інструмент Цвет заливки. 

Повний набір можливостей по обрамленню і заповненню 

комірок таблиці надає вікно Границы и заливка, для виклику якого 

можна: 

 виконати команду Границы и заливка, контекстного 

меню виділених комірок; 

 виконати команду Формат/Границы и заливка...;  

 натиснути кнопку Границы и заливка... на вкладці 

Таблица  вікна Свойства таблицы. 

На вкладці Граница цього вікна можна вибрати: стиль, колір і 

товщину встановлюваного обрамлення — опції правої групи Тип; 

область застосування обрамлення — закритий список Применить к: і 

перемикачі лівої групи Тип; установити обрамлення для окремих 

ліній — кнопки до групи Образец (можна клацати прямо на малюнку 

зі зразком), вибрати колір заливання,   шаблон, або колір 

штрихування фону. 

Оформлення таблиці може бути полегшено використанням 

одного зі стандартних видів таблиць. Для цього необхідно викликати 

вікно Автоформат таблицы і вибрати в ньому один з наявних там 

варіантів. Це можна зробити ще на етапі створення таблиці, якщо 

натиснути кнопку Автоформат... у вікні Вставка таблицы. Пізніше 

це можна зробити, виконавши команду Таблица/Автоформат 

таблицы чи вибравши інструмент Автоформат таблицы панелі 

Таблицы и границы. 
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Вставка формул та математичних виразів 

Математичні формули в документі Word є нестандартними 

об’єктами і вставляються за допомогою пункту меню 

Вставка/Объект. Із запропонованого списку нестандартних об’єктів 

треба вибрати об’єкт Microsoft Equation, що відповідає за роботу з 

математичними формулами. Після вибору на екран виводиться 

панель, що містить набір стандартних математичних формул, 

символів, позначок, букв грецького алфавіту тощо,  а в робочому 

полі з’являється поле для введення формули.  

 
 

Перед початком створення формули або математичного виразу 

спочатку потрібно проаналізувати його структуру і визначити, які 

конструкції і символи слід використовувати і в якому порядку.  

Для введення формули спочатку потрібно вибрати відповідний 

шаблон, потім, користуючись мишкою, кнопками керування 

курсором або клавішею Tab для переміщення по шаблону, заповнити 

потрібними символами. 

Для введення пропусків між символами слід використовувати 

інструмент Пробелы и многоточия (другий в верхньому рядку). 

Для закінчення введення формули потрібно натиснути Esc або 

клацнути ЛКМ за межами поля формули. 

Щоб відредагувати раніше створену формулу, потрібно двічі 

клацнути на ній, після цього відкриється поле введення формули і 

виведеться панель Формула. 
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Лабораторно-практичне заняття №7-8 

Тема: Форматування тексту в текстовому процесорі Word.  

Мета: Навчитись   використовувати   команди   меню   та   

кнопки панелі інструментів текстового процесора Word для 

форматування тексту. 

Учні повинні знати: призначення діалогового вікна “Шрифт”. 

Учні повинні вміти: форматувати текст в текстовому 

процесорі Microsoft Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

1. Спочатку надрукувати текст без форматування в програмі 

Word.   

 

Кактуси з Голландії: купувати чи ні? 

Для більш-менш досвідченого колекціонера кактусів це 

питання навіть і не виникає. Відповідь у нього однозначна: ні в 

якому разі! А як же бути тим, у кого серце завмерло від 

побачених колючих крихіток у квітковому магазині? От про це 

ми і поговоримо.    

ВСЯКА КОЛЕКЦІЯ КОЛИ-НЕБУДЬ З ЧОГО-НЕБУДЬ 

ПОЧИНАЄТЬСЯ. І в більшості вона починається із самих 

звичайних, простих давніх жителів наших підвіконь: . 
 А в останні роки квіткові магазини стали 

пропонувати цілі виводки молодих кактусів 

самих різних родів і видів, привезених з 

Європи. Але, незалежно від країни-

постачальника, їх усіх називають 

“голандськими”. Можливо, тому, що саме 

Голландія є найбільшим постачальником такої 

продукції. Тому багато починаючі аматорів 

зараз із задоволенням купують ці кактуси.  

 

 

2. Встановити такі поля: Верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – см,  

праве – 1,5 см. 

3. Відформатувати  текст за зразком. 

  

1) Виділити заголовок тексту і натиснути кнопку По центру 

на панелі Інструментів Форматирование. 
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2) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Шрифт. 

3) У полі Размер встановити 16. 

4) У полі Начертание встановити Полужирный. 

5) Зняти виділення з тексту. 

6) Виділити перші чотири  речення тексту. 

7) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Шрифт. 

8) У полі Размер встановити 14. 

9) У полі Начертание встановити Курсив. 

10) У полі Шрифт встановити Times New Roman Cyr. 

11) У полі Подчеркивание встановити Только слова. 

12) Натиснути кнопку ОК. 

13) Зняти виділення з тексту. 

14) Виділити п’яте  речення тексту.  

15) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Шрифт. 

16) У полі Размер встановити 14. 

17) У полі Начертание встановити Полужирный Курсив. 

18) У полі Подчеркивание вибрати штрихпунктирну лінію. 

19) У полі Видоизменение увімкнути режим Все прописные. 

20) Натиснути кнопку ОК.        

21) Зняти виділення з тексту. 

22) Виділити в шостому реченні слово “кактусів”. 

23) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Шрифт. 

24) У полі Видоизменение увімкнути режим Контур. 

25) Натиснути кнопку ОК. 

26) Зняти виділення з тексту. 

27) Виділити залишок тексту. 

28) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Шрифт. 

29) У полі Размер встановити 14. 

30) У полі Начертание встановити Обычный. 

31) У полі Шрифт встановити Courier New. 

32) У полі Подчеркивание вибрати хвилясту лінію. 

33) Натиснути кнопку ОК. 

34) Зняти виділення з тексту. 

35) Відкрити пункт меню Файл. 

36) Вибрати команду Параметры страницы. 

37) Активізувати вкладку Поля. Встановити значення: верхнее - 

2см, нижнее – 2 см, левое - 3 см, правое -1,5 см. 

38) Натиснути кнопку ОК. 

 

4. Зберегти документ у своїй папці з ім'ям Кактуси.  

1) Відкрити пункт меню Файл. 
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2) Вибрати команду Сохранить. 

3) У діалоговому вікні вказати папку для збереження 

файла, а в полі Имя файла ввести Кактуси. 

4) Натиснути кнопку Сохранить. 

 

 

 

Контрольне завдання 

1. Набрати наведений текст і відформатувати за зразком. 

2. Встановити такі поля: верхнее – 1 см, нижнее – 1 см, 

левое – 2,5 см, правое – 1 см. Орієнтація листа – 

альбомна. 

3. Зберегти даний файл у своїй папці з ім'ям. 

 

ХОТІЛОСЯ Б ДАТИ КІЛЬКА РАД ІЗ ПРИВОДУ ПРИДБАННЯ 

КАКТУСІВ.  

По-перше потрібно уважно оглянути стебло, поверхня ґрунту і 

дно горщика на предмет шкідників чи хвороб. Якщо тільки помітили 

якісь червонуваті скупчення на верхівці, білі ватяні кульки в ґрунті, 

якісь підозрілі іржаві плями чи стебло виявилася підозріло м'яким, від 

покупки краще відмовитися.  

Причому не тільки саме цього кактуса, але і будь-якого 

іншого з цього контейнера і навіть з цієї привізної партії.  

Але якщо результат огляду наявності болячок і шкідників 

не показав, !  

Наступний крок полягає в тому, що вдома рослину перші 

кілька тижнів бажано ппооттррииммааттии  ннаа  ккааррааннттиинніі, окремо від 

усіх.  потрібно поставити у сссвввііітттлллеее місце, але не під пряме 

сонце.  

Крім того, виникає питання ппоо  ппеерреессаадджжееннннюю  вв  іінншшиийй  

ггооррщщиикк. Тут два варіанти: або перевалюємо, зберігаючи старий 

ґрунт, або пересаджуємо, видаляючи його.  

При пересадці  необхідно повністю видалити 

магазинний торф'яний ґрунт.  
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Лабораторно-практичне заняття №2 

 

Тема: Форматування абзаців в текстовому процесорі Word 

Мета:   Навчитись   використовувати   команди   меню   та   

кнопки   панелі інструментів текстового процесора Word для 

форматування абзаців.  

Учні повинні знати: призначення діалогового вікна “Абзац” 

Учні повинні вміти: форматувати абзаци в текстовому 

процесорі Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

1. Набрати наведений нижче текст і відформатувати за 

зразком. 

 

Інтернет – це об’єднана мережа, яка складається з набору пов’язаних 

мереж, що взаємодіють як єдине ціле і забезпечують поширення 

інформаційних потоків по всій земній кулі.  

Складовими Інтернету є мережі різного масштабу: великі національні 

магістральні мережі, регіональні та локальні мережі. Інтернет також 

називають глобальною мережею. 

Завдяки об’єднанню мереж комп’ютери, що обмінюються 

інформацією, можуть бути віддалені один від одного на значну 

відстань, причому фізичні відстані не важливі.  

Мережі, які є складовими Інтернету, можуть перекривати одна одну, 

тому будь-яка пара вузлів пов’язана між собою не одним, а багатьма 

каналами зв’язку, завдяки чому Інтернет забезпечує стійкий зв’язок.  

 

1) Набрати текст завдання. 

2) Виділити текст. 

3) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Абзац. 

4) У полі Выравнивание встановити По левому краю. 

5) У полі Интервал междустрочный встановити Одинарный. 

6) У полі Первая строка встановити Heт. 

7) Натиснути кнопку ОК. 

8) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Границы и 

заливка. 
9) Активізувати вкладку Граница. 

10) Вибрати пункт Рамка. 
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11) У полі Тип вибрати подвійну лінію. 

12) У полі Применить к вибрати пункт абзацу. 

13) Натиснути кнопку ОК. 

14) Зняти виділення з тексту. 

15) Виділити перший і другий абзац тексту. 

16) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Границы и 

заливка. 

17) Активізувати вкладку Заливка. 

18) Вибрати жовтий колір заливки. 

19) Натиснути кнопку OK. Зняти виділення з тексту. 

20) Виділити третій і четвертий абзац тексту. 

21) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду Границы и 

заливка. 

22) Активізувати вкладку Заливка. 

23) Вибрати синій колір заливки. 

24) Натиснути кнопку OK. Зняти виділення з тексту. 

 

Контрольне завдання 
Набрати даний текст і відформатувати за зразком. 

 

Для пошуку інформації використовуються інформаційно-пошукові 

системи, які також називаються машинами пошуку. Це 

російськомовні системи, наприклад, Апорт!, Рамблер і Яндекс, які 

проводять пошук у російській частині Інтернету, україномовні 

системи, наприклад Google, а також багато англомовних систем: 

AltaVista, Yahoo, Excite, Lycos, HotBot тощо.  

Адреси найпопулярніших потужних пошукових систем: 

www. yandex. ru (Індекс), 

www. rambler. ru (Рамблер), 

www. apоrt. ru (система Апорт!), 

www. altavista. com (AltaVista), 

www. yahoo. com (Yahoo), 

www. excite. com (Excite), 

www.lycos.com (Lycos), 

www. hotbot. com (HotBot). 

Вони викликаються набором адреси у адресному рядку броузера, 

однак можна починати пошук безпосередньо з вікна Internet Explorer, 

натиснувши на кнопку Поиск на панелі інструментів. На панелі 

пошуку є поле для введення ключових слів і кнопка Поиск. 
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Лабораторно-практичне заняття №5 

Тема: Введення та редагування тексту в текстовому процесорі 

Word.  

Мета: Навчитись використовувати команди меню та кнопки 

панелі інструментів текстового процесорі Word для редагування 

тексту. 

Учні повинні знати: основні прийоми редагування, 

використання команд “Найти” та “Заменить”. 

Учні повинні вміти: редагувати текст в текстовому процесорі 

Microsoft Word, використовувати команди “Найти” та “Заменить”. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

1. Набрати даний текст і відформатувати його за зразком. 

 

Програма Сократ— чотиримовний (англійський, 

французький, німецький і російська мови) перекладач 

текстових файлів, що дозволяє перекладати текст із кожної з 

трьох мов на російську і навпаки. У програму убудований 

простий, але функціональний текстовий редактор, у якому 

можна як створювати текст «з нуля», так і відкривати вже готові 

документи в одному з форматів Microsoft Word. Сократа можна 

настроїти на роботу як з одним, так і з двома вікнами - текст 

перекладу може або заміняти оригінальний текст, або 

розташовуватися поруч з ним, в окремому вікні. 

 

2. Перенести перший абзац в новий документ і скопіювати його 

5 раз. 
• Виділити перший абзац. 

• Відкрити пункт меню Правка. 

• Вибрати команду Копировать. 

• Відкрити пункт меню Файл. 

• Витрати команду Создать. 

• Вибрати команду Новый документ. 

• Відкрити пункт меню Правка. 

• Вибрати команду Вставить. (Виконати цю команду ще 4 

рази) 

 

3. Зробити заміну: ООО - 000. 
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• Встановити курсор на початок тексту. 

• Відкрити пункт меню Правка. 

• Вибрати команду Заменить. 

• В діалоговому вікні у поле Найти ввести «о», а в поле 

Заменить - 

• «OOО». 

• Натиснути кнопку Заменить все. 

 

4. Відмінити заміну літер. 
• Відкрити пункт меню Правка. 

• Вибрати команду Отменить (Можна також скористатись 

відповідною кнопкою на панелі інструментів 

Стандартная). 
 

5. Перенести 2 абзац в новий документ. 
• Виділити другий абзац. Відкрити пункт меню Правка. 

• Вибрати команду Вырезать. 

• Відкрити пункт меню Файл. 

• Вибрати команду Создать.  

• Вибрати команду Новый документ. 

• Відкрити пункт меню Правка. 

• Вибрати команду Вставить. 

 

6. Другий абзац скопіювати в цьому документі 3 рази, 

користуючись командами головного меню та відповідними 

кнопками панелі інструментів Стандартная.  

7. Зробити заміну: о - ООО, а - ААА, 3000 - 3000.  

8. Відмінити 3 останні дії.  

9. Знайти всі слова «Сократ».  

10. У третьому абзаці встановити такі параметри: перший 

рядок - 0,5 см, вирівнювання - по правому краю, міжрядковий 

інтервал - Двойной. 

0
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Лабораторно-практичне заняття №4 

Тема: Робота із списками в текстовому процесорі Word 

Мета: Навчитись використовувати команди меню та кнопки 

панелі інструментів Форматирование текстового процесора Word 

при роботі із списками різних типів. 

Учні повинні знати: види списків, способи створення списків. 

Учні повинні вміти: вставляти символи в документ, 

створювати списки в Microsoft Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

Структура роботи 

Надрукувати  даний текст без форматування та відформатувати 

його за зразком. 

Microsoft Outlook – це програма керування інформацією, яка допомагає 

організувати  збереження різної інформації та обмін інформацією. 

З використання Microsoft Outlook можна: 

1) відправляти та отримувати повідомлення електронної пошти та 

факсимільні повідомлення; 

2) складати власний календар зустрічей, подій і зборів; 

3) призначати зустрічі з співробітниками; 

4) зберігати інформацію про особисті і ділові контакти; 

5) складати списки справ і керувати проектами; 

6) вести журнал відправлення та отримання повідомлень електронної 

пошти; 

7) зберігати інформацію у вигляді електронних “заміток”; 

8) отримувати доступ до файлів на локальному або мережевому диску; 

9) подорожувати в Інтернеті. 

 

У загальному режимі кнопки панелі інструментів виконують наступні 

функції: 

 Створити повідомлення – відкриває вікно для формування нового 

листа. 

 Доставити пошту – відкриває вікно підключення до провайдера, для 

перевірки і доставки вхідної пошти, а також для відправлення власної 

пошти. 

 Адресна книга – відкриває доступ до адресної книги, куди 

записуються адреси електронної пошти та інша додаткова інформація.  

 З'єднати – натискання на цю кнопку викликає і активізує процес 

з'єднання з провайдером. 

 Розірвати з'єднання – розриває з'єднання з провайдером Інтернету. 
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1. Виділити текст першого списку. 

2. Відкрити пункт меню Формат 

3. Вибрати команду Список. 

4. Активізувати вкладку Нумерований. 

5. Вибрати потрібний тип списку. 

6. Натиснути кнопку ОК. 

7. Виділити текст другого списку. 

8. Відкрити пункт меню Формат. 

9. Вибрати команду Список. 

10. Активізувати вкладку Маркированный. 

11. Вибрати будь – який тип списку. 

12. Натиснути кнопку Изменить. 

13. Натиснути кнопку Маркер. 

14. Із таблиці символів вибрати потрібний знак для маркера 

списку. 

15. Натиснути кнопку ОК. 

16. Ще раз натиснути кнопку ОК. 

17. Вставити в документ символи:  

18. Відкрити пункт меню Вставка. 

19. Вибрати команду Символ. 

20. Знайти в таблиці символів потрібний знак. 

21. Натиснути кнопку Вставить. 

22. Натиснути кнопку Закрыть. 
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Контрольне завдання 

1. Набрати наведений нижче текст і відформатувати його, 

використовуючи вставку символів та списки різних типів. 

Понеділок  

1. Малечі про цікаві речі. 
2. Музика 
3. Гурток. 

Вівторок  

 Грамота 

 Фізкультура 

 Розваги 

Середа 

(01) Математична райдуга 
(02) Музика 
(03) Рідна мова 

Четвер 

 Рідна мова 

 Фізкультура 

 Художня праця 

 П’ятниця   

 Художня література 
 Чарівні фарби 
 Співи 

2. Змінити перший нумерований список на маркований з 

символом %. 

3. Змінити маркери списку ♥ на символ . 
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Лабораторно-практичне заняття №5 

Тема: Робота із таблицями в текстовому процесорі Word  

Мета: Навчитись створювати та  редагувати таблиці в 

текстовому процесорі Word. 

Учні повинні знати: способи створення таблиць, їх 

форматування та редагування. 

Учні повинні вміти: створювати таблиці різними способами, 

розбивати та об’єднувати комірки, використовувати форматування 

таблиць. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

1. Створити таблицю. 

 

   

   

     

     

     

     

 

1) Встановити курсор в те місце документа, в якому 

необхідно розмістити таблицю. 

2) У пункті меню Таблица вибрати команду Добавить 

таблицу. 

3) У діалоговому вікні вказати кількість рядків - 6 , 

кількість стовпців таблиці - 5. 

4) Натиснути кнопку ОК. 

5) Виділити у першому стовпці дві верхні комірки. 

6) Відкрити пункт меню Таблица, вибрати команду 

Объединить ячейки. 

7) Аналогічно об'єднати перші комірки другого, третього та 

четвертого стовпців. 

8) Об'єднати перші дві комірки п'ятого стовпця. 
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2. Ввести дані в таблицю. 

 

 Місяць За 1 

півріччя Вересень Жовтень Листопад 

Алгебра 5 4 5  

Геометрія 3 3 4  

Фізика 4 5 5  

Астрономія 5 4 4  

 

3. Відфоматувати таблицю. 

1) Виділити перші два рядки таблиці. 

2) Відкрити пункт меню Формат, вибрати команду 

Границы и заливка. 
3) Активізувати закладку Заливка. 

4) Вибрати колір заливки. 

5) Натиснути кнопку ОК. 

4. Додати в таблицю стовпчик Грудень. 

1) Виділити стовпчик Листопад. 

2) Відкрити меню Таблица. 

3) Вибрати команду Вставить. 

4) Вибрати команду Столбцы справа. 

5) Об’єднати рядок заголовку. 

5. Оформити зовнішній вигляд таблиці. 

1) Виділити таблицю. 

2) Відкрити пункт меню Таблица, вибрати команду 

Автоформат. 
3) Вибрати оформлення за бажанням. 

 Місяць За 1 

півріччя Вересень Жовтень Листопад Грудень 

Алгебра 5 4 5 5  

Геометрія 3 3 4 5  

Фізика 4 5 5 4  

Астрономія 5 4 4 4  
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Контрольне завдання 

1. Створити та відформатувати запропоновану таблицю. 

 

Код 

виробу 

Ціна, 

грн. 

Залишок на 

початок місяця 

Залишок на 

кінець місяця 

Відправлено за 

місяць 

К-сть, 

шт. 

Сума, 

грн. 

К-сть, 

шт. 

Сума, 

грн. 

К-сть, 

шт. 

Сума, 

грн. 

1220 20,12 451  322  450  

1221 13,20 432  213  530  

1222 14,15 542  312  1000  

1223 64,33 211  58  1250  

1224 13,21 514  121  1420  
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Лабораторно-практичне заняття № 5_1 

Тема: Робота із таблицями в текстовому процесорі Word  

Мета: Навчитись використовувати формули в таблицях для 

обчислень в текстовому процесорі Word. 

Учні повинні знати: способи вставки формул в таблицю. 

Учні повинні вміти: виконувати обчислення в таблицях в 

програмі Microsoft Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

Структура роботи 

1. Створити таблицю (див. Додаток). 

2. Заповнити всі комірки крім стовпця СЕРЕДНІЙ БАЛ 

довільними оцінками (12-бальна система). 

3. Використати формулу для обчислення середнього 

арифметичного для визначення середнього балу для кожного 

учня. 

4) Встановити курсор в верхню комірку останнього 

стовпця. 

5) Виконати команду Таблица/Формула….  

6) Вибрати в полі Вставить функцию функцію 

AVERAGE (обчислення середнього арифметичного), в 

дужках вказати значення LEFT. 

7) В полі Формат числа вказати 0,00. 

8) Натиснути ОК. 

9) Скопіювати отримане значення в наступну комірку. 

10) Викликати контекстне меню комірки, вибрати значення 

Обновить поле. 

11) Повторювати два останні кроки до заповнення всього 

стовпця. 
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Лабораторно-практичне заняття № 6 

Тема: Створення зображень в текстовому процесорі Word 

Мета: Навчитись використовувати команди меню та кнопки 

панелі інструментів Рисование текстового процесора Word для 

створення найпростіших малюнків. 

Учні повинні знати: призначення кнопок панелі інструментів 

Рисование, прийоми створення найпростіших зображень. 

Учні повинні вміти: створювати стандартні фігури в 

текстовому процесорі Microsoft Word, виконувати їх редагування та 

форматування. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

Створити зображення, 

використовуючи інструменти панелі 

Рисование. 

1) Створити коло: 

 На панелі інструментів 

Рисование натиснути кнопку 

Автофігури, з розкривного 

списку вибрати Блок-схема.  

 Вибрати Коло, встановити 

курсор миші в документ, 

натиснути ліву кнопку і, утримуючи її, розтягнути коло до 

потрібних розмірів. Примітка: для створення правильної фігури 

утримувати Shift. 

 

2) Створити ромб: 

 На панелі інструментів Рисование натиснути кнопку 

Автофігури, з розкривного списку вибрати Блок-схема.  

 Вибрати Ромб, встановити курсор миші в документ, натиснути 

ліву кнопку і, утримуючи її, розтягнути фігуру до потрібних 

розмірів.  

 Вимкнути заливку фігури: виділити фігуру, натиснути на панелі 

інструментів Рисование прапорець Колір заливки, вибрати Без 

заливки. Примітка: таким чином можна змінити колір заливки 

на будь-який інший. 

 Перемістити ромб, утримуючи ліву кнопку. Примітка: для 

більш точного позиціонування фігури можна використовувати 

комбінацію клавіш Ctrl+ стрілки курсора (↓, →, ←, ↑). 

А 

В 

С 

D 

K L 

N M 
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3) Створити прямокутник, аналогічно до створення ромба. 

4) Намалювати лінії: 

 На панелі інструментів Рисование натиснути кнопку Лінії. 

 Встановити курсор миші в документ, натиснути ліву кнопку і, 

утримуючи її, розтягнути лінію до потрібних розмірів. 

Примітка: утримуючи клавішу Shift можна створювати лінії з 

кутом повороту 15
0
 ; утримуючи Ctrl можна створювати лінії, 

розтягуючи їх з центру. 

 Перемістити лінії в потрібні місця. 

5) Створити написи: 

 На панелі інструментів Рисование вибрати інструмент 

Надпись. 

 Встановити курсор миші в документ, натиснути ліву кнопку і, 

утримуючи її, розтягнути рамку напису до потрібних розмірів 

 Вимкнути заливку фігури та колір ліній (аналогічно до зміни 

заливки фігур). 

 Встановити курсор миші в напис, надрукувати букву А. 

 Перемістити напис в потрібне місце. 

 Скопіювати створений напис, клацнувши на рамці. 

 Вставити напис, змінити букву, перемістити напис в потрібне 

місце. 

 Аналогічно створити написи для решти букв. 

6) Згрупувати створене зображення: 

 На панелі інструментів Рисование вибрати інструмент Вибір 

об’єктів. 

 Розтягути рамку навколо зображення. Всі об’єкти будуть 

виділені. 

 На панелі інструментів Рисование натиснути кнопку Действия, 

вибрати команду Згрупувати об’єкти. 

Контрольне завдання 

Використовуючи інструменти панелі Рисование створити 

зображення. 

Примітка: для обертання фігур можна використовувати 

інструмент Свободное вращение  на панелі інструментів 

Рисование; для зміни порядку накладання фігур використовувати 

команди групи меню Порядок, яке відкриваться при натисканні 

кнопки Действия.  Для створення написів можна використати 

інструмент Надпись або WordArt. 
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З Новим 

роком! 
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Понеділок-п’ятниця  18.00 

Субота-неділя    15.00, 19.00 

 

Цирк “Серпантин” 
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Лабораторно-практичне заняття № 7 

Тема: Використання художнього тексту  WordArt 

Мета: Навчитись  

Учні повинні знати: призначення художнього тексту  WordArt. 

Учні повинні вміти: використовувати художній текст для 

оформлення документів.  

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 
Структура роботи 

Створити зображення, використовуючи інструменти малювання та 

художній текст WordArt. 

1) Намалювати стіну: 

 на панелі інструментів Рисование вибрати інструмент 

Прямокутник. 

 розтягнути прямокутник до потрібного розміру. 

 зафарбувати прямокутник візерунком: 

натиснути прапорець біля кнопки Заливка, вибрати 

Способы заливки/Узор, вказати колір лінії – чорний, колір 

фону – оранжевий. 

2) Намалювати вікно: 

 На панелі інструментів Рисование вибрати інструмент 

Прямокутник. 

 Розтягнути прямокутник до потрібного розміру. 

 зафарбувати прямокутник з використанням заготовки: 

натиснути прапорець біля кнопки Заливка, вибрати 

Способы заливки/Градиентная, вказати перемикач 

Заготовка, вибрати заготовку Океан. 

 На панелі інструментів Рисование вибрати інструмент 

WordArt.  
 В діалоговому вікні вибрати потрібний стиль. 

 Ввести текст “віконечко”. Вказати 

напівжирний шрифт, натиснути Ок. 

 Виділити створений напис, зафарбувати заливкою білого 

кольору, змінити колір лінії на білий. 

 Встановити напис над прямокутником, розтягнути його до 

потрібних розмірів. 

 Аналогічно створити написи з інших сторін “вікна”.  

Примітка: Для розташування текста у вертикальному 

напрямку слід натиснути кнопку   на панелі WordArt, яка 

з’являється при виділенні  створеного напису. 

3) Намалювати двері. 
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 Аналогічно до малювання вікна, використати заливку 

текстурою. 

4) Намалювати решту елементів будинку. 

Примітка:для обертання фігур сожна використовувати кнопку  

на панелі інструментів Рисование, для корегування їх форми 

використовувати жовтий маркер, який з’являється при виділенні 

фігур. 

5) Згрупувати всі елементи малюнка. 
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Лабораторно-практичне заняття №8 

Тема: Використання малюнків в текстовому процесорі Word.  

Мета: Навчитись змінювати параметри малюнків. 

Учні повинні знати: способи вставки малюнків в документ, 

змінювати їх параметри. 

Учні повинні вміти: змінювати параметри малюнків в 

текстовому процесорі Microsoft Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

Структура роботи 

5. Спочатку надрукувати текст в програмі Word.   

6. Вставити в текст малюнки. 

 Виконати команду Вставка/Рисунок/Картинки…. 

 Вставити в текст будь-який малюнок. 

 Зменшити розміри малюнка. 

 Змінити обтікання малюнка: на панелі інструментів 

Настройка изображения вибрати кнопку , вибрати 

обтікання По контуру. 

  Правила техніки безпеки 

 

1. Забороняється вмикати комп'ютери та інші електричні прилади без 

дозволу вчителя або старшого комп'ютерного класу.  

2. Забороняється підключати до мережі несправну техніку або 

працювати з нею. 

3. Перед початком роботи необхідно візуально перевірити справність 

корпусу та мережевих кабелів. 

4. Якщо помічене коротке замикання, іскріння, дим, необхідно негайно 

вимкнути загальне живлення на розподільчому щитку. 

5. Забороняється приєднувати чи від’єднувати від комп'ютера 

периферійні пристрої (монітор, мишка, принтер, клавіатура та інші) 

без дозволу та нагляду вчителя. 

6. Підключати чи від’єднувати всі периферійні пристрої та складові 

частини комп'ютера лише тоді, коли вони вимкнені з електричної 

мережі. 

7. Забороняється користуватись, зберігати та розпилювати поблизу 

комп'ютера легкозаймисті речовини та аерозолі.  
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 Перемістити малюнок в верхній правий куток документа. 

 Вставити в текст ще три малюнка. Розмістити їх в інших 

місцях документа, використовуючи інші параметри обтікання. 

Контрольне завдання 

Оформити сторінку щоденника.  

Вказівки: 

 Використати напис, в який вставити таблицю для розкладу 

на один день. Встановити прозорий колір напису та ліній 

напису. 

 Скопіювати напис з таблицею, вставити його 5 раз, 

розмістити на сторінці. 

 Аналогічно створити написи з таблицями для розкладу 

додаткових занять. 

 Встановити заливку комірок, використавши команду 

Формат/Границы и заливка… 
 Вставити малюнок, перемістити його на задній план. 

 Згрупувати всі малюнки. 
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ПОНЕДІ

ЛОК 

Уроки та 

години 
Початок 

уроку 
Кінець 
уроку 

Перерва 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

ЧЕТВЕ

Р 

Уроки та 

години 
Початок 

уроку 
Кінець 
уроку 

Перерва 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
ВІВТО

РОК 

Уроки та 

години 
Початок 

уроку 
Кінець 
уроку 

Перерва 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

П’ЯТН

ИЦЯ 

Уроки та 

години 
Початок 

уроку 

Кінець 

уроку 
Перерва 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
СЕРЕД

А 

Уроки та 

години 
Початок 

уроку 

Кінець 

уроку 
Перерва 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

СУБОТ

А 

Уроки та 

години 
Початок 

уроку 

Кінець 

уроку 
Перерва 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

Розклад додаткових занять 

ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ  СУБОТА 

      

      

 

Розклад занять у секціях 

ПОНЕДІЛОК ВІВТОРОК СЕРЕДА ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ  СУБОТА 

      

      

 

РОЗКЛАД УРОКІВ 
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Лабораторно-практичне заняття №9 

Тема: Робота з колонтитулами. 

Мета: навчити вставляти в текст колонтитули; дати поняття про 

їх призначення, редагування; розвивати навички роботи на 

комп’ютері. 

Учні повинні знати: призначення колонтитулів, їх параметри. 

Учні повинні вміти: вставляти в текст колонтитули, редагувати 

їх та змінювати параметри. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

1. В програмі Word  створити новий документ. 

2. Вставити наступні колонтитули. 

 

Для першої сторінки: 

 

 

Для парних сторінок: 

 

 

 

Для непарних сторінок: 
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3. Створити зображення герба. 

1) Відкрити графічний редактор Paint.  

2) Намалювати герб.  

3) Зберегти малюнок в своїй папці. 

 

4. Вставити колонтитули. 

1) Виконати команду Вид/Колонтитулы. 

2) Натиснути кнопку Параметры страницы . 

3) Встановити відповідні прапорці для розпізнавання 

колонтитулів парних та непарних сторінок, а також першої 

сторінки. Натиснути Ок. 

4) Вставити зображення герба. 

5) Надрукувати текст верхнього колонтитула. 

6) Вставити горизонтальну лінію, виконавши команду 

Формат/Границы и заливка/Горизонтальная линия. 

7) Встановити вирівнювання по центру. 

8) Натиснути кнопку Закрыть. 

9) Натиснути Ctrl+Enter для початку нової сторінки. 

10) Виконати команду Вид/Колонтитулы. 

11) Ввести текст для верхнього колонтитула парної сторінки. 

12) Для вставки номера сторінки натиснути кнопку  

13) Натиснути кнопку Закрыть. 

14) Натиснути Ctrl+Enter для початку нової сторінки. 

15) Виконати команду Вид/Колонтитулы. 

16) Використовуючи  кнопки , ,  перейти до 

колонтитула непарної сторінки. 

17) Ввести текст для верхнього колонтитула непарної сторінки. 

18) Для вставки номера сторінки натиснути кнопку  

19) Натиснути кнопку Закрыть. 
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Лабораторно-практичне заняття № 10 

Тема: Використання колонок в текстовому процесорі Word.  

Мета: Навчитись форматувати текст у вигляді колонок. 

Учні повинні знати: призначення колонок, способи поділу 

тексту на колонки. 

Учні повинні вміти: розбивати текст на колонки в текстовому 

процесорі Microsoft Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

Структура роботи 

1. Спочатку надрукувати текст в програмі Word.   

2. Виділити надрукований текст. 

3. Виконати команду Формат/Колонки… 

4. У діалоговому вікні встановити параметри колонок: 

 число колонок – 3; 

 ввімкнути прапорець Разделитель; 

 встановити ширину колонок: 5 см, 5 см, 7 см; 

 встановити проміжки між колонками: 1 см; 

 натиснути Ок. 

Контрольне завдання 

 Оформити сторінку географічного атласу. Встановити такі 

параметри сторінки: ширина – 25 см, висота – 30 см.  Використати : 

 вставку тексту з іншого файлу;  

У Word є можливість оформлення тексту у виді колонок, текст 

кожної з якої є продовженням тексту попередньої колонки. Як колонка 

може бути оформлений текст у всьому документі, від поточної позиції 

текстового курсору і до кінця документа, у довільній частині документа, 

а також (якщо в документі створенні кілька розділів) у поточному 

розділі. 

Перед оформленням частини документа необхідно виділити 

відповідний фрагмент, якщо ж оформляється весь документ (чи розділ), 

то досить установити текстовий курсор у будь-якім місці 

документа(розділу). Далі варто виконати команду Формат/Колонка. 

У діалоговому вікні, що з'явилося, можна задати: 

 кількість колонок;  

 ширину колонок і проміжок між ними;  

 установку однакових значень ширини і проміжків для всіх 

колонок; 

 використання розділової лінії між колонками. 
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 розбиття тексту на колонки; 

 верхній та нижній колонтитул; 

 вставку та групування малюнків. Використовуючи кнопку 

 на панелі інструментів Настройка изображения, 

встановити прозорість вибраного кольору вставленого 

малюнка. 
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Лабораторно-практичне заняття № 11 

Тема: Використання табуляції в текстовому процесорі Word 

Мета: Навчитись використовувати табуляцію для 

оформлення документів. 

Учні повинні знати: призначення табуляції, способи 

встановлення табуляції, зміну параметрів табуляції. 

Учні повинні вміти: використовувати табуляцію для 

оформлення документів. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

1. Створити новий документ. Встановити поля: Верхнє – 2 см, 

нижнє – 2 см, ліве – 3 см,  праве – 1,5 см. Встановити 

розмір шрифта 14 пт. 

2. Відформатувати  текст за зразком. 
  

1) Надрукувати заголовок тексту: „Зміст”, вирівняти по 

центру. Почати новий абзац. 

2) Встановити позиції табуляції 2 см і 15,5 см з потрібними 

параметрами: 
 виконати команду Формат/Табуляция; 

 в полі Позиции табуляции встановити значення 2 см; 

 ввімкнути вирівнювання По левому краю; 

 натиснути кнопку Установить; 

 в полі Позиции табуляции встановити значення 15,5 см; 

 ввімкнути вирівнювання По правому краю; 

 ввімкнути перемикач 2 ……… в групі Заполнитель;  

 натиснути кнопку Установить; 

 натиснути кнопку Ок. 

3) Надрукувати „Передмова”, натиснути Tab, надрукувати 5, 

почати новий абзац. 

4) Надрукувати „Розділ 1”, натиснути Tab, надрукувати 7, почати 

новий абзац. 

5) Натиснути Tab, Надрукувати „Глава 1.1”, натиснути Tab, 

надрукувати 7, почати новий абзац. 

6) Аналогічно продовжити до кінця тексту. 

7) Зберегти та закрити документ. 
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Зміст 

Передмова ...............................................................................................5 

Розділ 1 ....................................................................................................7 

 Глава 1.1 ...................................................................................7 

 Глава 1.2 ................................................................................ 10 

 Глава 1.3 ................................................................................ 13 

Розділ 2  ............................................................................................... 15 

 Глава 2.1 ................................................................................ 15 

 Глава 2.2 ................................................................................ 18 

 Глава 2.3 ................................................................................ 21 

Післямова ............................................................................................. 24 

 

Контрольне завдання 1 

1. Створити новий документ. 

2. Встановити поля: Верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см,  

праве – 1,5 см. Встановити розмір шрифта 14 пт. 

3. Відформатувати  текст за зразком. 

4. Зберегти та закрити документ. 

 

 

Механіка 

 Вектори і скаляри  .............. 5 Рівномірний прямолінійний 

 Система відліку ................... 9 рух ...................................................... 11 

 Поняття і величини ........... 10 Відносність руху .............................. 13 

 

Молекулярна фізика і термодинаміка 

 Молекулярно-кінетична   .....  Температура ..................................... 65 

 теорія речовини ................. 60 Швидкості молекул ......................... 67 

 Рух і взаємодія молекул ... 61 Рівняння стану ідеального газу  ..... 68 

 Кількість речовини ........... 63 Газові закони .................................... 69 
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Контрольне завдання 2 

1. Створити новий документ. 

2. Встановити поля: Верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см, ліве – 2 

см,  праве – 1,5 см. Встановити розмір шрифта 14 пт. 

3. Відформатувати  текст за зразком. 

4. Зберегти та закрити документ. 

 

РАЙОННІ ЦЕНТРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Населений пункт Площа      

 

1.  Бар  1100 кв. км 

2.  Іллінці 1446 кв. км 

3.  Липовець 1150 кв. км 

4.  Піщанка 595 кв. км 

5.  Ямпіль 788 кв. км 
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Лабораторно-практичне заняття № 12 

Тема: Використання  гіперпосилань в текстовому процесорі Word 

Мета: Навчитись створювати та використовувати гіперпосилання в 

документах.  

Учні повинні знати: призначення гіперпосилань. 

Учні повинні вміти: створювати та використовувати 

гіперпосилання в документах. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

Структура роботи 

Вказівка. Для зручності всі документи в цій роботі слід 

створювати в окремій папці. 

 

1. Створити документ Жовтень.  

2. Оформити календар на місяць (див. Додаток), використовуючи 

таблицю та вставку малюнків. Відформатувати таблицю.  

3. Розмістити на сторінці в потрібних місцях тексти:  “на головну 

сторінку”, “< Вересень”, “Листопад >”. 

4. Створити документ Листопад. Оформити календар на місяць, 

використовуючи таблицю та вставку малюнків. Відформатувати 

таблицю.  

5. Розмістити на сторінці в потрібних місцях тексти:  “на головну 

сторінку”, “< Жовтень”, “Грудень >”. 

6. Закрити документ. 

7. Створити гіперпосилання для відкриття документа Листопад з 

документа Жовтень. 

1) В документі Жовтень виділити текст Листопад >,  

викликати контекстне меню. 

2) Вибрати команду Гиперссылка. 

3) В вікні Добавление гиперссылки натиснути кнопку Файл. 

4) В вікні Связать с файлом вибрати документ Листопад. 

Натиснути Ок. 

5) В вікні Добавление гиперссылки натиснути кнопку Ок. 

 

Після виконання цих дій зміниться колір тексту, а курсор миші 

при наведенні на цього буде змінювати свою форму. Якщо натиснути 

на створеному гіперпосиланню, відкриється документ Листопад. 
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8. Аналогічно створити гіперпосилання для відкриття документа 

Жовтень з документа Листопад. 

9. Перевірити роботу створених гіперпосилань. 

 

Контрольне завдання 

Створити та оформити документи-календарі решти місяців та 

головної сторінки-змісту. На кожній сторінці використати 

гіперпосилання для відкриття відповідних документів. 
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Лабораторно-практичне заняття № 13 

Тема: Введення математичних формул та виразів в текстовому 

процесорі Word 

Мета: Навчитись використовувати панель інструментів Формула 

текстового процесора Word для введення формул та математичних 

виразів. 

Учні повинні знати: призначення та можливості редактора формул. 

Учні повинні вміти: використовувати панель інструментів 

Формула для введення в документ формул та математичних 

виразів. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

 

Надрукувати формули: 
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Лабораторно-практичне заняття № 14 

Тема: Використання можливостей текстового процесора Word для 

оформлення тексту.  

Мета: Закріплювати отримані знання, вміння та навики. 

Учні повинні знати: способи редагування та форматування тексту, 

розбиття тексту на колонки, способи вставки малюнків та зміну їх 

параметрів, використання буферу обміну. 

Учні повинні вміти: оформлювати документ за зразком, 

використовуючи можливості Microsoft Word. 

Обладнання: ПК, програма Microsoft Word. 

 

Структура роботи 

 

Використовуючи: зміну параметрів сторінки, оформлення тексту 

у вигляді колонок; перенесення зображення з графічного редактора 

Paint в Word з використанням буфера обміну; вставку малюнків з 

файла; оформити обкладинку для листівок (див. Додаток). 
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ДОДАТОК
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Висновки  

 

У збірнику подаються лабораторно-практичні завдання для 

вивчення основ роботи з текстовим процесором Microsoft Word, які 

завдання можна використовувати у навчально-тренувальній роботі 

для вироблення у учнів стійких умінь і навичок роботи з текстовим 

процесором Microsoft Word. 

Виконавши запропоновані роботи, учні навчаться: 

 форматувати текст в текстовому процесорі Microsoft Word; 

 форматувати абзаци в текстовому процесорі Word; 

 редагувати текст в текстовому процесорі Microsoft Word, 

використовувати команди “Найти” та “Заменить”; 

 створювати таблиці різними способами, розбивати та 

об’єднувати комірки, використовувати форматування таблиць; 

 виконувати обчислення в таблицях в програмі Microsoft Word; 

 створювати стандартні фігури в текстовому процесорі Microsoft 

Word, виконувати їх редагування та форматування; 
 використовувати художній текст для оформлення документів;  

 змінювати параметри малюнків в текстовому процесорі 

Microsoft Word; 
 вставляти в текст колонтитули, редагувати їх та змінювати 

параметри; 

 розбивати текст на колонки в текстовому процесорі Microsoft 

Word; 
 використовувати табуляцію для оформлення документів; 

 створювати та використовувати гіперпосилання в документах;  

 використовувати панель інструментів Формула для введення 

в документ формул та математичних виразів; 

 оформлювати документ за зразком, використовуючи 

можливості Microsoft Word. 

 

Збірник стане у пригоді учням старших класів, навчальних 

закладів системи ПТНЗ, майбутнім абітурієнтам.  
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