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СПИСОК  СКОРОЧЕНЬ  ТА  УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ 

 
 

Операція  

або значок 
НАЗВА  ВИКОНУЮЧОЇ  ДІЇ 

„Щиглик‖ Одинарний щиглик лівою кнопкою миші. 

„Щиглик  

правою‖ 

Одинарний щиглик правою кнопкою миші (виклик 

контекстно-залежного меню). 

―Подвійний  

щиглик― 
Подвійний щиглик лівою кнопкою миші. 

„Перетягнути‖ 
Переміщення вказівника миші при натиснутій лівій кнопці 

миші 

„Перетягнути  з 

CTRL‖ 

Переміщення вказівника миші при натиснутій лівій 

кнопці, одночасно втримуючи клавішу CTRL  

Значок   

Позначає дію.  Тобто перехід в інше меню програми.  

Для цього потрібно вибрати та натиснути мишею по меню 

програми, яке йде після стрілки.  

Наприклад: Пуск  Програми  Microsoft Word 

 

 

ПРИМІТКА - Шрифтом – „Arial”  у тексті виділено:  

1)  Клавіатурні клавіші (у прямокутнику), наприклад: CTRL. 
2)  Кнопки у вікнах меню (у прямокутнику), наприклад: кнопка у вікні -  

ОК. 
3)  Назви рядків меню (або вкладених меню) Microsoft Word.  

 Наприклад: Формат  Границы и заливка…  Страница 
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ВСТУП 
 

Бурхливий розвиток науки та техніки останнім часом ставить перед 

молодими фахівцями все більші вимоги до рівня знань, нових умінь та 

навичок.  

Сучасні випускники вищих навчальних закладів всіх рівнів 

акредитації повинні не тільки мати теоретичні та практичні знання в певній 

галузі, але й володіти знаннями також і в суміжних областях.  

Одна з таких областей - інформаційні комп’ютерні технології. 

Сучасний фахівець повинен вміти вільно та професійно володіти прийомами 

і навичками введення, редагування та форматування текстової і чисельної 

інформації, а також прийомами роботи з формулами, рисунками та 

діаграмами.  

Приступаючи до розгляду теми, відзначимо, що тестовий редактор  

Microsoft Word (будемо розглядати версії 2007 та 2010) має у своєму 

розпорядженні всі засоби для створення професійно оформлених великих 

документів.  

Поняття великий документ – це документ, який має в собі безліч 

різноманітних елементів тобто, що вимагає використання практично всього 

сервісу та меню функцій текстового редактора Microsoft Word. 

Головною ціллю та метою даних методичних вказівок є розвиток 

теоретичних та практичних навичок роботи студентів з однією з базових та 

найбільш відомих програм - тестовим редактором Microsoft Word, який 

входить у пакет прикладних програм Microsoft Office. 

Матеріал даних вказівок містить необхідний мінімум основних 

операцій та дій, які застосовуються при роботі в Microsoft Word (2007/2010), 

та які дозволять набути студентам мінімально необхідні знання для 

повноцінної роботи з програмою.  

Вивчення наведеного матеріалу дозволить студентам опанувати 

навички застосування роботи в Microsoft Word  (2007/2010) у своїй 

подальшій практичній діяльності. 

Більш повну інформацію про роботу з програмою студенти можуть 

одержати під час лекцій, лабораторних занять і консультацій, або при 

вивченні відповідної допоміжної літератури в бібліотеці закладу.  

Дані методичні вказівки призначені для виконання лабораторних робіт 

студентами всіх факультетів та курсів денної та заочної форми навчань. 

Також дані методичні вказівки можуть використовувати всі бажаючі 

для набуття теоретичних та практичних навичок роботи з широко відомим та 

потужним тестовим редактором Microsoft Word. 
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ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА №1 
 

Тема:  Редагування тексту 
 

Мета: Освоїти основні прийоми роботи з текстовим редактором та 

форматування текстів у документах  

Час:  2 год. 

1.1 Порядок виконання роботи 

- Ознайомитися з теоретичною частиною у п.1.2; 

- Виконати самостійну роботу з п.1.3; 

- Захистити лабораторну роботу; 

- Контрольні питання для самоконтролю приведені в п.1.4. 

 

1.2 Теоретична частина 
 

Про програму Microsoft Word (на прикладі версій 2007 / 2010) 

 
Документ Word - це текст, таблиці, графіка та інші елементи, 

розміщені на текстовому полі сторінок програми Word. Документ може бути 

збережений в різних форматах. 

У Word 2007 розробники використовували новий формат - Microsoft 

Office Open XML, заснований, як видно з назви, на мові XML (від англ. 

Extensible Markup Language - розширювана мова розмітки). Ця мова 

призначений для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів 

баз даних), обміну інформацією між програмами, а також створення на його 

основі більш спеціалізованих мов розмітки. 

До переваг даного вибору слід віднести велику безпеку файлів, 

зниження можливості їх пошкодження, а також можливість спільного 

використання з рядом інших програм. 

Даний XML-формат являє собою звичайний ZIP-архів, який виконує 

роль контейнера і називається package. Уже в ньому розміщуються різні 

компоненти документа, звані частинами (part) і елементами (item). При цьому 

частини є фрагментами документа і відповідають за його вміст, а елементи, в 

свою чергу, є метадані, розписують, яким чином ці частини збираються 

разом і як відображені. Але не всі частини документа можуть бути збережені 

в XML-форматі. Графічні зображення форматів PNG, JPG. TIFF зберігаються 

в оригінальному вигляді, що, втім, робить доступ до них зручнішим. Крім 

цього, в бінарному вигляді зберігаються і впроваджені в документи OLE- 

об'єкти. 

Таким чином, завдяки автоматичному стиску документа розмір його 

може бути на 70-80% менше вихідного. Крім цього полегшений процес 

відновлення даних у разі збою за рахунок модульної схеми зберігання даних. 

Так як OLE-об'єкти і макроси (код VBA) зберігаються в окремій секції, 

документи в цілому стають менш вразливими для вірусів. 
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Всі нові розширення файлів в Word 2007 базуються на іменах 

попередніх, з урахуванням - з макросами або без: 

1. .docx - документ Office Word 2007 XML (формат Word 2007 за 

замовчуванням, без зберігання макрокода VBA); 

2. .docm - документ Office Word 2007 XML з макросами (формат 

Word 2007 з можливістю зберігання макрокода VBA); 

3. .dotx - шаблон Office Word 2007 XML (формат шаблону Word 

2007 за замовчуванням); 

4. .dotm - шаблон Office Word 2007 XML з макросами (формат 

шаблону Word 2007 можливістю зберігання макрокода VBA). 

 

Таким чином, якщо необхідно відкрити XML-файл з дозволом .docx, 

його можна буде переглянути звичайним архіватором WinRar або WinZip. 

При цьому основний формат збереження документа Word 2007 (2010) -. 

Docx. 

Якщо документ був збережений в форматі .docx, то для його відкриття 

в програмі MS Word 2003 необхідно встановити конвертор. Дане положення 

поширюється на всі документи, створені засобами пакета Microsoft Office 

2007 (2010). 

У користувачів залишається можливість зберігати створені документи і 

в старих форматах (.doc. .to, .rtf) (в цьому випадку конвертор не потрібний). 

Найголовніше (по крайній мірі, зовнішнє) відміну Word 2007 від 

попередніх версій програми - це повністю інший принцип організації 

інтерфейсу (Office Fluen). Здійснено зміна практично у всіх офісних 

програмах принципу списку наявних операцій на принцип списку 

контекстних функцій. 

Інтерфейс програми тепер не містить звичних меню і списків команд. 

Все будується на взаємодії програми і користувача. Тобто, ту чи іншу дію 

користувача активує відповідні кнопки команд, об'єднані у вкладки і 

розташовані на стрічці (тематичний набір команд). 

Новий інтерфейс це новий зовнішній вигляд MS Word 2007 (2010) 

Призначений для користувача інтерфейс Office Fluen замінює меню, панелі 

інструментів і більшість областей завдань, що застосовувалися в попередніх 

версіях Microsoft Word, одним простим і легко що виявляється механізмом. 

Основний заміною меню і панелей інструментів в Office Word 2007 є 

стрічка, яка входить як компонент у Інтерфейс Office Fluent. Призначена для 

спрощення перегляду, стрічка складається з вкладок, структурованих по 

конкретним сценаріями або об'єктам.  

Елементи управління кожної вкладки розбиті на декілька груп. З 

інформаційного наповнення стрічка інтерфейсу Office Fluent багатшими, ніж 

меню і панелі інструментів, і включає кнопки, а також вміст колекцій і 

діалогових вікон попередніх версій MS Word. 
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Знайомство з Microsoft Word 

 

Потужний текстовий редактор Microsoft Word (розглядаються версії 

2007 та 2010 за їх схожість) призначений для індивідуальних користувачів та 

компаній для створення професійно оформлених текстових документів різної 

складності. Він дозволяє підготувати професійно оформлені печатні та 

електроні текстові документи (наприклад: звіти, листи, реферати, курсові 

роботи, книжки, вітальні відкритки тощо). 

Microsoft Office Word 2007/2010 - розроблений для створення, 

редагування та форматування тексту. В оновленій версії стали доступні 

безліч функцій, в тому числі можливість захисту вашого документа, 

перетворення його в різні формати. 

Інструменти пакета допоможуть швидко, якісно і красиво змінювати 

зовнішній вигляд тексту, додавати в нього графічні елементи, фігури, 

таблиці, графіки та діаграми. 

Завантаження Microsoft Word здійснюється по схемі: 
Пуск  Все программы  Microsoft Word   

Використання ленты 

Меню і панелі інструментів Word (2007/2010) складаються з лент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладки орієнтовані на виконання завдань. Вкладки з'являються, коли 

вони потрібні для роботи 

Группы на кожній вкладке розбивають задачу на її складові. 

Кнопки команд в кожній групі служать для виконання команд або 

відображення меню команд. 

Крім стандартного набору вкладок, які буде запропоновано після 

запуску програм, є вкладки ще двох типів, які відображаються в інтерфейсі в 

залежності від виконуваної на даний момент завдання. 

За допомогою ленты можна швидко знаходити необхідні команди. 

Команди впорядковані в логические группы, зібрані на вкладках. Кожна 

вкладка пов'язана з видом виконуваної дії (наприклад, набором тексту або 

компонуванням сторінки). Щоб збільшити робочу область, деякі вкладки 

виводяться на екран тільки в міру необхідності. Наприклад, вкладка Работа с 

рисунками відображається тільки при виборі малюнка. 

Кнопки команд 
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Простий текст складається із символів. Текст документа Word 

складається з знаків. Кожен знак містить параметри форматування символу, 

тобто значення властивостей, що визначають спосіб відображення. 

 Програма Word використовує спеціальні знаки для того, щоб виділяти 

в тексті різні структурні елементи: абзаци, таблиці, малюнки, об'єкти. 

Причому кожен з цих елементів має власний набір параметрів, що впливає на 

відображення тексту. 

 

Інтерфейс  програми 

 

Інтерфейс Microsoft Word 2007/2010 кардинально відрізняється від 

попередніх версій програми Word 2000 і 2003 (рис.1). 

У новій версії відсутні звичні панелі інструментів, які можна було 

розміщувати в будь-якому місці вікна програми, немає розкривних меню, за 

винятком кнопки Office. 

Кнопка Office (рис. 2-а для версії 2007) дозволяє отримати доступ до 

наступних командам по роботі з документом: Создать, Открыть, Сохра-

нить, Сохранить как, Печать, Подготовить, Отправить, Опубликовать, 

Закрыть. 

Склад меню закладки Файл (версії 2010) наведено на малюнку 2-б. 

Є деякі відмінності в інтерфейсі версій Word 2007 і 2010, однак для 

простоти розуміння головною розглянутою версією буде 2007. 

 
Рисунок 1 - Інтерфейс програми Microsoft Word 2007 
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Рисунок 2-а. - Состав меню кнопки Office (версії 2007) 

 

 

 

 

 Рисунок 2-б. - Состав меню закладки Файл (версії 2010) 
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Рисунок 3 -  Панель быстрого доступа 

Панель швидкого доступу (рис. 3) 

На ній розміщені кнопки часто виконуваних операцій. За 

замовчуванням це: Сохранить,Отменить ввод, Повторить ввод. 

 Налаштувати дану панель можна, натиснувши на невелику стрілку, 

праворуч від панелі. Для зміни складу 

панелі швидкого доступу потрібно 

вибрати Другие Команды - Настройка. 

Для додавання і видалення певних 

команд, необхідно їх виділити і 

натиснути відповідні кнопки в 

налаштуванні. Крім того, тут же можна 

вказати, чи буде панель мати заданий 

вид при відкритті всіх документів, 

вибравши зі списку пункт Для всех 

документов, або тільки для певного 

документа. 

Кожній команді можна 

призначити поєднання клавіш 

Настройка - Настройка клавиатуры, 

для зміни - Новое сочетание клавиш. 

При цьому можна зберегти зміни або 

для всіх документів, або тільки для 

відкритого в даний момент у вікні 

текстового редактора. 

 

 

 

Головне меню 

 

Всю верхню частину вікна займає стрічка головного меню, що 

складається з пунктів: Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, 

Рассылки, Рецензирование, Вид. 

Вибравши будь-якої його пункт (вкладку), отримуємо в своє 

розпорядження необхідні інструменти, представлені у вигляді значків. 

Кнопки підпунктів меню згруповані за функціональними ознаками. 

На панелі вкладок винесені найбільш часто використовувані кнопки. 

Якщо потрібної кнопки не виявляється на панелі, то, натиснувши на 

невелику стрілку в правому нижньому кутку певної групи, можна отримати 

доступ до діалогового вікна, який містить всі команди цієї групи. 

При цьому спочатку показується підказка, яка інформує про 

призначення інструментів (рис. 4). 

Подібні спливаючі підказки висвічуються при наведенні на будь-яку 

кнопку панелей інструментів, що значно спрощує знайомство з командами 

меню (рис. 5). 
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Рисунок 4 - Кнопка відкриття діалогового Шрифт 

 

 

 
Рисунок 5 - Спливаюча підказка для кнопки Регистр  

 

Розглянемо склад пунктів головного меню. 

 

Вкладка Главная (рис. 6-а) складається з наступних груп інструментів 

(рис. 6-б), що дозволяють здійснювати форматування в документі: 

1. буфер обмена (Дозволяє здійснювати копіювання, вставку, спеціальну 

вставку, видалення, формат за зразком фрагментів тексту); 

 

 
Рисунок 6-а. - Лента главного меню 

 

 

2. шрифт (дозволяє задавати різноманітні параметри шрифту і його 

заливки); 

3. абзац (дозволяє форматувати текст документа, створювати списки, 

робити сортування); 
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4. стили (дозволяють задавати різноманітні параметри стилів тексту, 

параметрів сторінок від рукописного стилю до вишуканого стилю); 

5. редактирование (пошук, заміна, перехід і виділення слів, виразів в 

документі). 

 

 
 

Рисунок 6-б. - Склад груп вкладки Главная 

 
 

Вкладка Вставка (рис. 7-а) складається з наступних груп (рис. 7-б), 

дозволяють здійснювати вставку в документ різних елементів: 

1. Страницы (дозволяє вставляти сторінки, розриви в потрібному місці 

документа); 

2. Таблицы (дозволяє створити таблицю корисних властивостей, 

скористатися заготівлею або вставити таблицю Excel); 

3. Иллюстрации (дозволяє вставляти малюнка, кліпи, фігури, діаграми і 

об'єкти SmartArt); 

 

 

Рисунок 7-а. - Вкладка Вставка 
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4. Связи (дозволяє створювати закладки - призначення імені певної 

позиції в документі, посилання на інші документи, програму, на певні 

елементи в документі); 

5. Колонтитулы (дозволяє змінювати зміст у верхній і нижній 

області документа); 

6. Текст (дозволяє вставити попередньо відформатовані написи, 

фрагменти, декоративного тексту та інші об'єкти); 

7. Символы (дозволяє вставляти формули і символи, яких немає на 

клавіатурі). 

 
Склад груп вкладки Вставка наведено на рисунку 7-б. 

 

  

 

Рисунок 7-б. - Склад груп вкладки Вставка  

 

Вкладка Разметка страницы (рис. 8) складається з наступних груп: 

1. темы (зміна загального вигляду всього документа, в тому числі, 

кольорів, шрифтів, ефектів); 

2. параметры страницы (вибір розмірів полів, орієнтації і розміру 

паперу, розподіл такса за двома і більше колонок, додавання в 

документ розриву сторінки розділу або колонки, додавання номерів 

рядків, включення режиму розміщення перенесення); 
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3. фон страницы (вставка прихованого тексту позаду вмісту сторінки, 

зміна кольору фону, межі сторінки); 

4. абзац (зміна відступів і інтервалів тексту); 

5. упорядочить (розміщення і редагування виділеного об'єкта на 

сторінці). 

  
Рисунок 8 - Склад груп вкладки Разметка страницы 

 

ФОРМАТУВАННЯ (РЕДАГУВАННЯ) ТЕКСТУ 

ДОКУМЕНТА В MS WORD 2007/2010 

 

Оформлення тексту в документі може включати в себе виділення 

тексту за допомогою зміни розміру, гарнітури і накреслення шрифту, вставку 

списків, вирівнювання по центру сторінки і т. Д. Всі ці та інші параметри 

оформлення тексту прийнято називати форматированием. Word містить 

велику кількість засобів форматування, за допомогою яких можна суттєво 

поліпшити зовнішній вигляд документів на екрані і при друці. 

 

Введення  тексту 

При наборі тексту використовуються як звичайні символи, так і 

спеціальні (недруковані) знаки. Помилкова і надлишкова розстановка 

спеціальних знаків може ускладнити оформлення тексту. Тому необхідно 

строго дотримуватися наступних правил: 

Між словами ставте один пробіл. 

Не робіть за допомогою пробілів відступу нового рядка, розміщення 

інформації по центру, по правому краю. Для цього передбачені спеціальні 

параметри форматування. 

Клавішу Enter слід натискати тільки в кінці абзацу, в кінці заголовків, 

в кінці введеного елемента списку. 
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В процесі набору абзацу слово, що не уміщається в черговий рядку, 

автоматично переноситься на наступний рядок 

Будь-який символ, що знаходиться ліворуч від текстового курсора, 

можна видалити клавішею Backspace, праворуч - клавішею Delete. 

Для перегляду всієї послідовності набраних в тексті символів існує 

режим Отобразить все знаки (включення / вимикання режиму здійснює 

кнопка _¶ ) вкладки Главная групи Шрифт. 

Перевірка правопису при наборі тексту 

Зазвичай Word перевіряє кожне слово, яке Ви, порівнюючи його зі 

словами, наявними в словнику програми. Червона хвиляста риса - це 

повідомлення про те, що таке слово введено з орфографічною помилкою або 

в словнику не виявлено. Якщо необхідно, то виправлення можна вносити 

безпосередньо, так і вибором одного з варіантів заміни з верхніх рядків 

контекстного меню, яке викликається правим клацанням миші на підкреслене 

слово. 

Переміщення текстового курсора по документу 

Переміщати текстовий курсор по документу можна за допомогою миші 

і клавіш клавіатури. Встановити курсор в будь-яке місце тексту можна, 

підвівши курсор миші і клацнути лівою кнопкою. Деякий набір клавіш, 

наведений в таблиці, дозволять швидко (раціонально) перемішатися по 

документу. 

Клавіши Призначення  Клавіши Призначення  

 На символ вправо Home На початок рядка 

 На символ вліво End В кінець рядка 

 На рядок вгору Ctrl  Home На початок тексту 

 На рядок вниз Ctrl  End В кінець тексту 

Ctrl  На слово вправо Page Up На машинну сторінку вгору 

Ctrl   На слово вліво Page Down На машинну сторінку вниз 

 

Виділення фрагментів тексту 

Для виділення текстових фрагментів використовують такі способи: 

1. Абзац виділяється подвійним клацанням миші на лівому полі 

документа в будь-якому рядку виділяється абзацу (курсор миші 

матиме вигляд ). 

2. Слово – подвійним клацанням миші по слову. 

3. Предложение – клацанням миші, утримуючи клавішу Ctrl в 

будь-якій позиції пропозиції. 

4. Строка – клацнути мишею зліва від виділеного рядка. 

5. Весь текст виділяють вкладка Главная група Редактирование 

клавіша Выделить  Выделить все (або три клацання мишею 

на лівому полі документа). 

6. «Произвольный» фрагмент встановлюють миша на початок, 

натискають ліву кнопку миші і, перемістивши миша до потрібної 

позиції, відпустити кнопку миші. 
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7. Разрозненные фрагменты тексту виділяють мишею, утримуючи 

клавішу Ctrl. 

Якщо ви помилково виділили фрагмент тексту, скасувати це виділення 

можна, просто клацнувши мишею. Натискання на будь-яку клавішу 

призводить до видалення виділеного фрагмента. Якщо це сталося, 

скористайтеся відразу кнопкою   Отменить на панелі быстрого доступа. 

Форматування  символів 

При виділенні тексту можна показати або приховати зручну 

напівпрозору панель інструментів, яка називається мини-панелью 

інструментів. Міні-панель допомагає працювати зі шрифтами, стилями і 

розмірами шрифтів, вирівнюванням, кольором тексту, рівнями відступів і 

маркерами. 

Встановити тип шрифту його розмір і накреслення можна за 

допомогою кнопок вкладки Главная групи Шрифт. 

 
 

Форматирование абзацев 

 

При форматуванні абзаців задають наступні параметри: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. положення першого рядка; 

2. ліва межа абзацу; 

3. права межа абзацу; 

 

Абзацний відступ може бути 

оформлений у вигляді: 

- красной строки, коли 

становище першого рядка абзацу 

правіше його лівої межі; 

- висячей строки, коли 

становище першого рядка абзацу 

лівіше його лівої межі. 
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Перш ніж задавати параметри абзацу, його необхідно виділити і 

використовувати графічні елементи горизонтальної лінійки: 

 
1,8 – ліва і права межі листа; 

2,7 – ліве і праве поле документа (Левое поле, Правое поле); 

3 – установка відступу першого рядка (Выступ); 

4 - установка відступу зліва абзацу (Отступ слева); 

5 – установка відступу першого рядка (Отступ первой строки); 

6 - установка відступу праворуч абзацу (Отступ справа). 

 

Форматувати абзац можна вкладка Главная в групі Абзац натиснути 

на кнопку .  Крім установки раніше розглянутих параметрів можна задати 

інтервали між рядками, а також інтервал перед та після абзацу, тип 

вирівнювання абзацу, який можна задати і кнопками групи Абзац. 

 
 

 

 

 

 

 

Копіювання  

 

Копіювання фрагментів тексту за допомогою миші виконують 

також, як і переміщення, на буксирування фрагмента виконують, утримуючи 

клавішу Ctrl.  

Переміщення фрагментів тексту за допомогою Буфера обмена 

виконують так: 

1. виділяють переміщуваний фрагмент; 

2.  задають на вкладці Главная в групі Буфер обмена натискають 

кнопку (Вырезать);  

3. вибирають курсором миші розташування переміщуваного блоку; 

4.  задають на вкладці Главная  Вставить; 

 

Копіювання фрагментів тексту за допомогою Буфера обмена 

виконують так: 

Кнопка в группах, открывающая 

соответствующие окна 
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1.  виділяють копійований фрагмент; 

2. задають на вкладці Главная  Копировать; 

3. вибирають курсором миші розташування переміщуваного блоку; 

4. задають на вкладці Главная  Вставить. 

 

Вставка нестандартних символів в текст 
 

Для вставки символів, відсутніх на клавіатурі, наприклад, спеціальних 

знаків можна використовувати діалогове вікно Символ. 

Типи доступних для вставки знаків визначаються наявними шрифтами. 

Деякі шрифти, наприклад, можуть включати прості дроби (¼),символи 

національних алфавітів (Ç, ë) і міжнародні позначення валют (£, ¥). 

Вбудований шрифт Symbol включає стрілки, маркери і знаки, які 

використовуються в науці. Доступні також додаткові шрифти, наприклад 

Wingdings, що містять графічні знаки. 

Вставка символу здійснюється наступним чином: 

1. Клацніть на місце, куди потрібно вставити символ.  

2. На вкладці Вставка в групі Символы выберіть команду Символ 

 Другие символы.  

3. Виберіть у вікні Символ шрифт.  

4. Виберіть символ в списку і натисніть кнопку Вставить.  

5. Для того щоб закрити вікно Символ натисніть кнопку Закрыть.  

В поле Шрифт можна змінювати найменування шрифтів, при цьому у 

вікні будуть відображені символи, що відносяться до даного типу шрифту. 

 

Завдання параметрів шрифту 

 
За допомогою інструментів групи Шрифт (рис. 9) вкладки Главная 

можна змінювати розмір, тип і накреслення шрифту 

. 

Тут же знаходяться кнопки, що дозволяють зробити текст жирним , 

курсивним , підкресленим , закресленим , збільшити/зменшити 

розмір шрифту ; застосувати ефект надрядкового / підрядкового 

накреслення ; змінити регістр тексту - зробити букви великими або 

малими , його колір , колір виділеного фрагмента .  

Кнопка Очистить дозволяє видаляти параметри форматування. 

Якщо зазначених кнопок форматування недостатньо для виконання 

завдання, за допомогою вікна Шрифт можна налаштувати додаткові 

параметри форматування шрифту: на вкладці Шрифт - різні параметри 

накреслення, на вкладці  Интервал - відстань між символами, зсув їх по 

вертикалі, застосування Керніга (рис. 9). 
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Рисунок 9 - Діалогове вікно Шрифт 

 

Примітка. 

Якщо ви хочете вставити спеціальний символ, якого немає на 

клавіатурі  , потрібно вибрати пункт Символ 

вкладки Вставка - Символы.  

Перед вами відкриється вікно, в якому можна вибрати необхідні 

символи і натиснути кнопку Вставить. 

Якщо в документ потрібно вставити формулу, потрібно вибрати пункт 

формула вкладки Вставка - Символы.  

У вікні можна вибрати наявну формулу, або скласти нову, натиснувши 

на кнопку Вставить новую формулу і використавши засоби контекстної 

стрічки Работа с формулами - Конструктор.  

Word 2007 надає зручну можливість швидкого форматування тексту. 

Коли виділяється будь-якої фрагмент тексту, поруч з'являється прозоре вікно, 

що містить найбільш часто зустрічающіеся команди форматування.  

При наведенні курсора на це вікно воно набуває нормального кольору і 

доступно для використання. 
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Завдання параметрів абзацу 

 

 Для абзацного форматування призначені: група кнопок панелі Абзац 

вкладки Главная і діалогове вікно Абзац, викликається з панелі групи Абзац 

(рис. 10). 

 

Рисунок 10 - Діалогове вікно Абзац 

 

На вкладці Отступы и интервалы данного вікна можна задати: 

1. Выравнивание текста в абзаце (по лівому краю, по центру, по правому 

краю, по ширині), для цього також можна використовувати кнопки 

панелі Абзац;  

 

2. Выступы и отступы текста від країв сторінки, відступ першого рядка 

абзацу (так звана «красная строка»), для цього також можна 

застосовувати кнопки  ; 

3. Междустрочный интервал в абзаце (можна використовувати 

випадаючий список установки міжрядкового інтервалу  на панелі), 

інтервал до і після абзацу, що форматується. 

 

На вкладке Положение на странице можно задать:  

1. Заборона висячих рядків (забезпечує перенесення всього абзацу 

на наступну сторінку без залишення одного рядка на попередній); 

2. Нерозривність абзацу, заборона відриву від попереднього; 



 21 

3. Положення абзацу з нової сторінки; 

4. Заборона переносів в абзаці і нумерації його рядків. 

Для абзацу може бути задана заливка кольором і обрамлення межами, 

для цього застосовуються кнопки , які дозволяють задати 

потрібний колір і вид кордонів для виділених частин абзацу. 

На панелі Абзац присутні кнопки , призначені для 

роботи з маркованими, нумерованими і багаторівневими списками. 

Кнопка  використовується для сортування табличних алфавітом. 

Кнопка  включає / вимикає недруковані символи корисні для 

виявлення різноманітних похибок форматування. 

 

Формат за зразком 

 

Корисною при форматуванні тексту в документі є кнопка  

 Формат по образцу, яка переносить параметри форматування 

зазначеного об'єкта на виділений фрагмент. 

Щоб перенести всі задані параметри форматування на новий абзац 

необхідно: 

1. Встановити курсор в будь-якому місці абзацу, параметри 

форматування якого ми хочемо використовувати; 

2. Натиснути клавішу Формат по образцу на вкладці Главная - Буфер 

обмена (якщо необхідно форматувати за один раз кілька різних 

фрагментів, слід зробити подвійне клацання на кнопці); 

виділити текст, на який треба перенести форматування (якщо був 

зроблений подвійне клацання на кнопці Формат по образцу, то можна 

виділяти послідовно потрібні фрагменти тексту; по завершенні всієї операції 

форматування треба один раз натиснути на кнопці Формат по образцу, щоб 

«отжать» її). 

 

Параметри сторінки 

 
Поля, орієнтація та розмір 

 

Після створення нового документа рекомендується відразу встановити 

параметри сторінки (якщо стандартні установки не підходять для вирішення 

завдання). Для налаштування параметрів сторінки служить вкладка 

Разметка страницы. 

На панелі Параметры страницы розташовані основні кнопки, що 

допомагають задати потрібні параметри для сторінок документа в цілому. 

Кнопка Поля служить для установки значень полів (відступів від країв 

до тексту) документа (рис. 11). Якщо із запропонованих стандартних 

варіантів жоден з них не підходить, необхідно скористатися пунктом меню 
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Настраиваемые поля. У вікні можна зробити більш тонкі налаштування 

полів документа. 

Кнопка Ориентация задає розташування тексту на аркуші: Книжная, 

Альбомная.  

Кнопка Размер задає розмір паперу при виведенні на друк. Для вибору 

нестандартного розміру служить опція Другие размеры страниц... 

 
Рисунок 11-  Вікно настройки полів 

 

Фон і границі 

 

У Word 2007 є можливість додавати підкладку (так званий «водяний 

знак») на сторінки. В якості підкладки можна використовувати текст або 

малюнок. Для цього потрібно натиснути кнопку вкладки Разметка 

страницы - Фон страницы - Подложка і вибрати необхідну підкладку. Якщо 

не підійшла жодна із запропонованих підкладок, можна створити свою. Для 

цього призначений пункт Настраиваемая подложка (рис. 12).  

Для створення текстової підкладки треба встановити перемикач в 

положення Текст, ввести потрібний текст, налаштувати необхідні параметри: 

мову, шрифт, колір і розташування написи, прозорість. 

Для створення графічної підкладки треба встановити перемикач в 

положення Рисунок - кнопка Выбрать. Потім вказати місце розміщення 

потрібного файлу зображення. 

При бажанні можна відредагувати представлені в галереї стандартні 

підкладки. Для цього треба натиснути на обраному варіанті правою кнопкою 

миші і вибрати команду Изменить свойства. Видалити підкладку з галереї 

можна за допомогою пункту Удалить подложку. 
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Рисунок 12 - Вікно настройки подложки 

 

Кнопка Цвет страницы вкладки Разметка страницы - Фон страницы 

дозволяє встановити практично будь-який колір для сторінки. Також тут 

можна вибрати і спосіб заливки фону сторінки (градієнтна, візерунком, 

текстурная). Або ж вибрати будь-яке зображення для фону сторінки. 

Кнопка Границы страниц вкладки Разметка страницы - Фон 

страницы встановлює видимими друковані кордону сторінки і допомагає 

задати необхідний вид обрамлення сторінки межами. 

 

Розриви сторінки і розділу 

 
При роботі з документами часто виникає необхідність почати нову 

сторінку, в той час як попередня ще не заповнена повністю текстом. 

Наприклад, в книзі так починається нова глава. Щоб почати нову сторінку в 

Wordе 2007 є спеціальна опція - Разрывы (рис. 13) панелі Параметры 

страницы вкладки Разметка страницы. 

На цій вкладці зібрано досить багато різноманітних варіантів розриву 

не тільки сторінок, але і розділів. Так, наприклад, за допомогою розриву 

сторінки можна примусово перенести текст в іншу колонку (вариант 

Столбец). 

Щоб задати обтікання тексту навколо графічних об'єктів або елементів 

вебсторінок, необхідно скористатися пунктом Обтекание текстом. 

Іноді виникає необхідність використовувати різні параметри 

форматування для різних сторінок документа (наприклад, один з листів 

документа повинен мати альбомну орієнтацію). У цьому випадку документ 

необхідно розбити на розділи. Кожен розділ можна буде форматувати 

абсолютно незалежно від інших розділів. 
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Рисунок 13 - Вікно Разрыва страниц 

 

При видаленні розриву розділу попередній текст стає частиною 

наступного розділу і приймає відповідне форматування, а останній знак 

абзацу в документі визначає форматування останнього розділу в документі. 

 Word 2007 / 2010 надає чотири варіанти розриву розділів: Следующая 

страница; Текущая; Четная страница; Нечетная страница. Щоб бачити 

розриви розділів (як, втім, і сторінок), потрібно увімкнути опцію 

відображення непечатных символів. Для цього на стрічці Главная на панелі 

Абзац необхідно натиснути праву верхню кнопку з зображенням значка  

абзацу . Для видалення розділу необхідно виділити його значок і 

натиснути кнопку Delete. 

 

Колонтитули  

 

 Колонтитули являють собою області, розташовані на верхньому і 

нижньому полях сторінок документа. В колонтитулах, як правило, 

розміщується така інформація, як название документа, тема, имя автора, 

номера страниц или дата. При використанні колонтитулів в документі 

можливо розміщувати в них різний текст для парних або непарних сторінок, 

для першої сторінки документа, змінювати становище колонтитулів від 

сторінки до сторінки та ін. 
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 Для роботи з колонтитулами в Word 2007 / 2010 призначена панель 

Колонтитулы - вкладка Вставка). Після вставки колонтитул доступний для 

редагування, при цьому з'являється контекстна вкладка Конструктор 

(Робота з колонтитулами) (рис. 14). 

 
Рис. 14. Вкладка Конструктор для праці з колонтитулами 

  

Ця вкладка дозволяє швидко виконати такі настройки колонтитула, 

як: 

1. Різні колонтитули для парних і непарних сторінок; 

2. Окремий колонтитул для першої сторінки; 

3. Приховування основного тексту під час роботи з колонтитулами; 

4. Вставка і редагування номерів сторінки; 

5. Управління положенням колонтитула; 

6. Вставка в колонтитул різних об'єктів: поточні дата і час, малюнки, 

стандартні блоки. 

Колонтитули можливо налаштовувати окремо для різних розділів. Але, 

для цього потрібно розірвати між ними зв'язок, так як по замовчуванню усі 

колонтитули пов'язані між собою. Для цього треба перейти до того 

колонтитулу, який треба оформити по іншому,  і «віджати» кнопку Как в 

предыдущем разделе. Якщо ж, навпаки, є необхідність привести колонтитули 

в різних розділах до одного виду, то кнопка Как в предыдущем разделе 

повинна бути «натиснута». Швидкий перехід між колонтитулами і основним 

текстом документа можливо здійснювати подвійним клацанням миші на 

потрібному елементі (верхньому/нижньому колонтитулі або на основному 

тексті). 

 Для удаления колонтитулів призначений пункт Удалить 

верхний/нижний колонтитул відповідних кнопок колонтитулів. 

Колонтитули можливо редактировать як звичайний текст, 

застосовувати різні стилі для його оформлення. Відредагований колонтитул  

можливо додати в галерею колонтитулів за допомогою опції Сохранить 

выделенный фрагмент в коллекцию верхних/нижних колонтитулов. 
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Нумерація  рядків 

 

Опція Номера строк призначена для нумерації рядків документа в 

різних варіаціях. З практики  можливо сказати, що до подібної нумерації  

вдаються досить рідко. Але, в окремих випадках (наприклад, для юридичних 

документів), вона може бути вельми корисна. 

 

Нумерація сторінок 

 

Для нумерації сторінок служить кнопка Номер страниц (вкладка 

Вставка - панель Колонтитулы). Необхідно вибрати варіант розміщення 

номера на самій сторінці і при необхідності налаштувати формат самого 

номера. 

При необхідності елементи номерів сторінки можливо зберігати, 

додаючи в колекцію стандартних блоків. Для цього, вставивши і 

налаштувавши номер, натисніть кнопку Номер страницы і виберіть команду 

Вверху/внизу страницы - Сохранить выделенный фрагмент как номер 

страницы. 

Щоб прибрати номер з першій сторінки в документі, потрібно увійти в 

область колонтитулів і вибрати на вкладці Конструктор пункт Параметры - 

Особый колонтитул для первой страницы. 
 

1.3 Самостійна  робота 
 

1) Запустити WORD (версію 2007 або 2010). 
2) Ввести наступний нижченаведений текст (шрифт - Courier, 14 пт): 

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ  

ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСАМИ: 

А) Обов'язкова антивірусна перевірка дискет перед 

їх використанням. Б)Регулярне резервне копіювання 

цінної інформації. В)Періодична перевірка дисків 

комп'ютера антивірусними програмами. Г)Своєчасне 

відновлення баз даних антивірусних програм. 

ДІЇ КОРИСТУВАЧА У ВИПАДКУ ЗАРАЖЕННЯ  
КОМП'ЮТЕРА ВІРУСАМИ: 

А) Виконати завантаження комп'ютера із заздалегідь 

заготовленої системної дискети, не зараженої та 

захищеною від запису. Б)Перевірити диски комп'ютера 

антивірусною програмою, при цьому антивірусна програма 

повинна бути запущена із захищеної від запису дискети 

або з компакт-диску. 

3) Встановити параметри сторінки документа: 
поля: ліве - 1,22 см., праве - 0,5 см., 

верхнє - 0,6 см., нижнє - 0,6 см. 
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4) Встановити відступ першого рядка другого абзацу 2,35 см., 
міжрядковий інтервал - подвійний. 

5) Скопіювати перший абзац у кінець документа. 
6) Застосувати до останнього абзацу тексту форматування: 

відступи: ліворуч - 1,27 см., праворуч - 2,3 см., перший рядок - на 5 
см., інтервали: перед абзацом - 15 пт, після - 8 пт, міжрядковий – 1.  

7) Для першого абзацу документа встановити шрифт Arial, розмір — 
14 пт, накреслення — курсив, колір — синій, ефект — утоплений. 
Встановити вирівнювання абзацу По ширине. 

8) Для другого абзацу документа встановити шрифт Times New 
Roman, розмір — 18 пт, накреслення — підкреслений курсив, колір 
— зелений, ефект — закреслений. Встановити вирівнювання абзацу 
По левому краю. 

9) Знайти в документі слова „вірусами” та замінити їх автоматично  

на слова „небезпечними програмами” (шрифт—  Arial, розмір — 

20 пт, накреслення — курсив, колір — жовтий). 

10) Скопіювати перший абзац у кінець документа три рази. 

11) Для останнього абзацу документа встановити відступи: ліворуч - 3 

см, праворуч - 1,5 см., 1-ий рядок - на 1,7 см.; міжрядковий інтервал – 

2. 

12) Знайти в документі всі символи ‖кома‖ — ―,‖, замінити їх на 

символи ―крапка з комою‖ — ―;‖. 

13) Створити другу пусту сторінку документу та перейти на неї. 

14) Ввести нижченаведений текст.  

  

Вимоги до тексту:  Шрифт тексту –  Courier New, розмір - 14 пт, 

колір тексту – світло сірий. 

УВАГА: Цифри списку можна ввести з клавіатури вручну. 
 

 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРА: 

 
1. Запуск зараженої програми; 
2. Завантаження з диска, зараженого 

завантажувальним вірусом; 

3. Відкриття документа, зараженого макровірусом; 
4. Перегляд зараженої Web-Сторінки при відключеному 

захисті браузера; 

5. Відкриття вкладених файлів електронної пошти при 
відключеній системі захисту; 

 

15) Створити другу пусту сторінку документу та перейти на неї. 
16) Ввести наступний нижченаведений текст. 
17) Вимоги до тексту:  шрифт тексту - Times, розмір шрифта - 14 пт, 
колір шрифту - чорний). 
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УВАГА: Цифри списку можна ввести з клавіатури вручну.  

 

18)  Показати ПОВНІСТЮ виконану роботу викладачу. 

19)  Закрити  документ WORD без збереження. 

 
1.4 Контрольні  питання  

 
1. Які параметри шрифту Ви знаєте? 

2. Як змінити параметри шрифту? 

3. Як змінюється міжрядковий інтервал в абзацах? 

4. Як встановити відступ першого рядка абзацу? 

5. Як знайти потрібне слово або символ у документі? 

6. Як змінити колір шрифту? 

7. Як скопіювати фрагмент тексту? 

8. Як перемістити фрагмент тексту? 

9. Які види списків вам відомі? 

10. Як змінити маркер списку? 

11. Як змінити нумерацію списку? 

12. Як створити багаторівневий список? 

13. Як змінити нумерований список? 

14. Як змінити величину поля на сторінці? 

15. Які програми входять в склад пакету Microsoft Office 2007? 

16. Що дозволяють зробити інструменти Вкладки Главная? 
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17. Які інструменти входять в склад Вкладки Вставка? 

18. Як налаштувати панель швидкого доступу? 

19. Для чого потрібна кнопка Office? 

20. Що відображається в рядку стану? 

21. Як можливо змінити тип шрифту? 

22. Як задати новий міжрядковий інтервал? 

23. Розкажіть про роботу функції «Формат по образцу». 

24. Як створити багаторівневий перелік? 

25. Як розбити текст на декілька колонок? 

26. Що таке експрес-стилі? 

27. Як  створити новий експрес-стиль? 

28. Як можливо редагувати «Тему документа»? 

29. Як створити Подложку документа і для чого вона потрібна? 

30. Для чого потрібна опція Разрыв страницы? 

31. Як задати обтікання текстом графічних об'єктів? 

32. Для чого призначені і як  можливо створити виноски в документі? 

33. Як створити перехресне посилання і зміст? 

34. Що таке бібліографічний перелік і предметний покажчик? 
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