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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 №2 
 

Тема:   Робота з колонками 

 

2.1 Порядок виконання роботи 

 

- Ознайомитися з теоретичною частиною у п.2.2; 

- Виконати самостійну роботу з п.2.3; 

- Захистити лабораторну роботу; 

- Контрольні питання для самоконтролю приведені в п.2.4. 

 

2.2 Теоретична частина 
 

Колонки (стовпчики) часто використовується при створенні газетних 

полос, створенні рекламних проспектів, в звітності різних видів діяльності, 

тощо.  

Приблизний вигляд документа з трьома колонками та роздільником у 

вигляді лінії наведено на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 - Приклад  документу з трьома колонками однакової ширини 

 

Примітка.  При роботі з вузькими текстовими колонками має сенс 

використовувати переноси слів.  

У випадку вирівнювання по лівому або правому краю переноси можуть 

зменшити нерівності протилежного краю.  

При вирівнюванні по ширині переноси можуть зменшити додаткову 

відстань між словами.  

 

Мета: Освоїти основні прийоми роботи з газетними колонками.  

 

Час:  2 год. 
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Багатоколончатий текст 

 

Кнопка Колонки панелі Параметры страницы вкладки Разметка 

страницы (рис. 2-а) служить для розбивки тексту сторінки на кілька колонок 

(подібно газетної верстці). Користувачу пропонується п'ять варіантів 

розташування виділеного тексту в колонки. 

Опція Другие колонки  (рис. 2-б) викликає вікно Колонки (рис. 2-в) і 

слугує для більш гнучкої настройки колонок.  

Усі функції настройки інтуїтивно зрозумілі, до того ж, у вікні Образец 

відразу показано як буде виглядати сторінка.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-а. - Кнопка Колонки панелі Параметры страницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2-б. - Опція Другие колонки   
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Рисунок 2-в. - Вікно налаштування колонок (вікно Колонки) 

 

Один із способів отримати більш професійний документ складається в 

тому, щоб використовувати колонки, подібно газетам або інформаційним 

бюлетеням. Щоб текст був розбитий на колонки не у всім документі, а тільки 

в якій-то його частині, цю частина необхідно виділити в окремий розділ за 

допомогою розривів розділу. 

Щоб задати поділ тексту на колонки, встановіть курсор в той розділ, в 

якому ви збираєтеся налаштувати колонки, і скористайтеся командою 

Колонки групи Параметры страницы закладки Разметка страницы (рис. 3). 

У випадаючому меню цієї команди ви можете розділити документ на 

дві або три рівні по ширині колонки (Две або Три), а також розділити 

документ на дві колонки, з яких ліва або права буде в два рази вужче сусідній 

(команди Слева або Справа). 

Після того, як ви зробите свій вибір, Word розділить документ на 

колонки, а відстані між колонками будуть відведені під поля. По 

горизонтальній лінійці ви зможете визначити, де початок і де кінець кожної 

колонки. Область полів на лінійці закрашена сірим кольором (рис. 4). 

Як і з раскладками в одну колонку, в декількох колонках ви також 

можете пересувати маркери горизонтальної лінійки, щоб регулювати 

відступи абзаців, і разом з цим змінювати ширину колонок і полів. Якщо 

вибрано розподіл на колонки однаковою ширини, то при зміні ширини 

однією колонки, інші автоматично змінюють свою ширину, щоб усі колонки 

залишалися рівні між собою. Якщо колонки від самого початку різної 

ширини, то зміниться тільки одна колонка. 

Більше можливостей для розбивки тексту на колонки представляє 

команда Другие колонки внизу випадаєчого меню команди Колонки. На екран 

викликається діалогове вікно Колонки (рис. 5). 
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В області Тип цього вікна знаходяться ті ж шаблони, що і в 

випадаючому меню, доступному з закладки Разметка страницы. Якщо ви 

хочете збільшити кількість колонок, введіть число в поле Число колонок. В 

області Образец в правій частині вікна ви зможете побачити, як ці колонки 

розмістяться в документі. 

Рисунок 3 Рисунок 4 

Рисунок 5 
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Якщо ви вводите число колонок в поле Число колонок, Word  робить їх 

однаковою ширини, але  можливо налаштувати точну ширину кожної 

колонки окремо в області Ширина и промежуток.  

Для цього спочатку відключіть перемикач Колонки одинаковой 

ширины. Word  зробить доступними поля Ширина і Промежуток для кожної 

колонки. В поле Ширина відповідної колонки встановіть її ширину, а в поле 

Промежуток встановіть відстань поля справа від даної колонки до 

наступної. При цьому ширина подальшої колонки автоматично зміниться. В 

списку Применить ви можете застосувати розподіл на колонки ко всему 

документу, до конца документа або к текущему разделу. Щоб провести між 

колонками розділові лінії, увімкніть перемикач Разделитель над областю 

перегляду Образец. Після установки всіх налаштувань натисніть ОК. 

 

Вирівнювання тексту в колонках по ширині і по довжині 

 

Коли  Word розміщує текст в колонці, то спочатку заповнюється перша 

колонка до кінця сторінки (якщо на поточній сторінці закінчується розділ, то 

колонка заповнюється до нижньої межі розділу), потім переходить в 

наступну колонку справа. Таким чином може вийти, що остання колонка 

буде заповнена тільки на чверть, в той час, як попередні виявляться заповнені 

повністю. Це не надає документу охайного виду.  

Щоб вирівняти усі колонки по довжині, скористайтеся вже відомими 

нам командами розривів розділу (рис. 6). Щоб зрівняти довжину колонок, 

помістіть курсор в кінці останньої колонки, тієї, яка коротше, ніж інші, і 

розмістіть на цьому місці розрив розділу на тій самій сторінці, тобто Текущая 

страница із команди Разрывы закладки Разметка страницы. 

 Якщо в тексті в колонках у вас є заголовки, то вам, можливо, 

захочеться, щоб кожен заголовок починався з нової колонки.  

Рисунок 6 
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Для цього використовуйте спеціальний розрив колонок під назвою 

Столбец з команди Разрывы закладки Разметка страницы. 

Текст після розриву колонки переміститься в наступну колонку. Розрив 

розділу при цьому не додається. 

Щоб створити загальний заголовок, який би об'єднував усі колонки на 

сторінці, не обов'язково вручну вставляти розриви розділу. Введіть заголовок 

на початку першої колонки, виділіть його, і виберіть команду Колонки -> 

Одна. Після цієї команди Word автоматично додасть розрив розділу між 

заголовком і текстом в колонках, і заголовок буде розміщений над усіма 

колонками. 

Чим  вужче  колонка, тим складніше Word розмістить в ній слова і 

текст рівномірно. Тому в колонках особливо рекомендується 

використовувати переноси. Для переносів використовується команда 

Расстановка переносов закладки Разметка страницы. 

 

2.3 Самостійна  робота 
 

1) Запустити WORD (версію 2007 або 2010). 
2) Набрати текст наступного змісту та привести його до наведеного 

нижче вигляду. Кількість колонок – три, ширина першої колонки – 

3 см, другої –  4 см, третьої – 8 см. Встановити заливання зеленим 

кольором першого абзацу, червоним – другого, жовтим – 

третього. Шрифт тексту - Courier New, розмір - 14 пт. 
 

 
 

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

4) Набрати текст наступного змісту та привести його до наведеного 

нижче вигляду. Це - фрагмент газетного листка, з розбивкою на 

стовпчики з роздільниками, також там э нумеровані та маркіровані 

списки, границі та заливання тексту. 

5) Вимоги до тексту:  Поля: ліве - 3 см., праве - 3 см., верхнє - 1 см., 

нижнє – 0,5 см. Шрифт тексту – вибрати самостійно. 

6) Кількість колонок – три, ширина всіх колонок - однакова. 

Р
ів

ен
ь

 с
кл

ад
н

о
ст

і –
 6

 (
з 

10
) 
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7) Створити третю пусту сторінку документу та перейти на неї. 

8) Набрати текст наступного змісту та привести його до наведеного 

нижче вигляду. Це - фрагмент газетного листка, з розбивкою на 

стовпчиками без роздільників. 

9) Вимоги до тексту:  Шрифт тексту – Times New Roman ,14 пт. 

Вирівнювання тексту – по правому краю. 

10) Кількість колонок – шість, ширина першої колонки – 2 см, 

другої - 3 см, інших - довільна. 
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11)  Показати ПОВНІСТЮ виконану роботу викладачу. 

12)  Закрити  документ WORD без збереження. 
 

 
2.4 Контрольні  питання 

 

1) Які способи створення колонок Вам відомі? 

2) Як встановити роздільник між колонками? 

3) Як поміняти ширину стовпчиків? 

4) Як додати заливання до фрагмента тексту? 

5) Як додати заливання кольором до колонок? 

6) Як встановити границю для всієї сторінки? 

7) Як встановити границю тільки для однієї (першої) сторінки документа? 

8) Як проводити заливання абзаців кольором ? 

9) Як змінити тип лінії границі сторінки? 

10) Як змінити спосіб заливання? 

11) Як оформити сторінку із границею у вигляді рисунків? 
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