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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 кон-

текстно-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 кноп-

ці, 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 нави-

чок.  

Сучасні випускники вищих навчальних закладів всіх рівнів акредита-

ції 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. Сучас-

ний фахівець повинен вміти вільно та професійно володіти прийомами і на-

вичками введення, редагування та форматування текстової і чисельної інфо-

рмації, 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 розпо-

рядженні всі засоби для створення професійно оформлених великих докуме-

нтів.  

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

номанітних елементів тобто, що вимагає використання практично всього сер-

вісу та меню функцій текстового редактора Microsoft Word. 

Головною ціллю та метою даних методичних вказівок є розвиток тео-

ретичних та практичних навичок роботи студентів з однією з базових та най-

більш відомих програм - тестовим редактором Microsoft Word, який входить 

у пакет прикладних програм Microsoft Office. 

Матеріал даних вказівок містить необхідний мінімум основних опера-

цій 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 нави-

чки 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 ви-

вченні 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 №3 
 

Тема:  Створення списків 
 

Мета: Освоїти основні прийоми створення різноманітних списків 

Час:  2 год. 

 

3.1 Порядок виконання роботи 

- Ознайомитися з теоретичною частиною у п.3.2; 

- Виконати самостійну роботу з п.3.3; 

- Захистити лабораторну роботу; 

- Контрольні питання для самоконтролю приведені в п.3.4. 

 

3.2 Теоретична частина 
 

Робота зі списками 

Списки - це фрагменти 

тексту, пункти якого відзначені 

спеціальними знаками.  

Списки можуть бути мар-

кірованими, нумерованими і ба-

гаторівневі. 

Для роботи зі списками 

служать п'ять верхніх кнопок 

панелі Абзац вкладки Главная 

(рис.1).  

 

Перелік можливо створювати від самого початку, а можливо з вже іс-

нуючого тексту.  

Якщо необхідно зробити перелік з вже існуючого тексту, то треба виді-

лити фрагмент, який підлягає форматування і вибрати тип списку (рис. 2).  

При цьому виділений текст буде розбитий по пунктам списку згідно аб-

зацам (кожен абзац - це новий пункт списку).  

Під  час вибору типу списку при наведенні курсора на відповідний ва-

ріант виділений текст буде відразу попередньо форматуватися, даючи корис-

тувачу швидко оцінити придатність того або іншого варіанта. 

Нумерованный и маркированный список можуть бути створені з вико-

ристанням команд Маркеры, Нумерация по натисненню на тексті правою 

кнопкою миші. 

Рисунок 1 - Кнопки для роботи зі списками 
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Рисунок 2 - Діалогове вікно створення маркірованих, 

нумерованих и багаторівневих списків 

 

При роботі з маркірованими и нумерованими списками можливо ство-

рювати свій стиль оформлення списку. Для цього потрібно в відповідних діа-

логових вікнах вибрати пункт Определить новый маркер або Определить но-

вый формат номера. Щоб в нумерованому списку почати перелік не з пер-

шого номера, потрібно використовувати пункт Задать начальное значение 

вікна завдання параметрів списку. В вікні що з'явилося залежно від поставле-

ної задачі потрібно встановити перемикач в одне з двох положень: Начать 

новый список або Продолжить предыдущий список і в поле Начальное зна-

чение задати номер першого пункту списку (рис. 3). 

При формуванні многоуровневого списка, щоб задати створення марке-

рів чергового рівня, можливо використовувати клавішу Tab (або кнопку Уве-

личить отступ на панелі Абзац). 

 
Рисунок 3 - Завдання початкового значення нумерованого списку 
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Багатоколончатий текст 

 

Кнопка Колонки па-

нелі Параметры страни-

цы вкладки Разметка 

страницы слугує для роз-

бивки тексту сторінки на 

кілька колонок (подібно 

газетної верстці).  

Користувачу пропо-

нується п'ять варіантів ро-

зташування виділеного те-

ксту в колонки. 

Опція Другие колон-

ки викликає вікно Колонки 

(рис. 4) і слугує для біль-

ше гнучкої настройки ко-

лонок. Всі  функції на-

стройки інтуїтивно зрозу-

мілі, до того ж , у вікні 

Образец відразу показано як буде виглядати сторінка. 

При роботі з текстом дуже часто доводиться його організовувати так, 

щоб читачеві було зручно сприймати інформацію. Word надає кілька інстру-

ментів для створення списків, колонок, таблиць в документах. 

 

Створення  списків 

 

Якщо ви перераховуєте кілька послідовних пунктів, то, швидше всього, 

захочете пронумерувати або як-то виділити їх. У  Word можливо швидко 

створити перелік, не вводячи кожен раз номер або значок від руки. Ми вже 

стосувалися команди для створення списків в перших главах. Це команди 

Маркеры, Нумерация і Многоуровневый список в верхньому ряду групи Абзац 

закладки Главная (рис. 5). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 

 

Завдяки списками інформація в вашому документі краще засвоється 

читачами. Списки можуть бути нумерованими і маркірованими.  

Рисунок 4 - Вікно налаштування колонок 
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В нумерованих списках для кожного пункту списку використовуються 

арабські або римські числа або літери латиниці або кирилиці. При будь-

якому стилі нумерації в цьому списку важливий порядок перерахування еле-

ментів списку - убиваючий або висхідна по важливості або будь якому іншо-

му критерію. Для маркірованих списків порядок перерахування елементів НЕ 

має значення, і кожен новий елемент відзначається одним і тим ж значком 

або картинкою, встановленою користувачем (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 

 

Щоб створити перелік, встановіть курсор там, де повинен початися пе-

рший елемент і натисніть команду 

списку Маркеры або Нумерация.  

Відкриється колекція шабло-

нів для створення списку, натисніть 

на підходящій вам шаблон, і в текс-

ті документа з'явиться перший си-

мвол початку списку (рис. 7, 8). 

 Якщо ви вже ввели кілька 

елементів, і тільки потім вирішили 

перетворити їх в перелік, це легко 

здійснити в Word. Виділіть елемен-

ти майбутнього списку (до ство-

рення списку це просто набір абзаців) і виберіть шаблон списку з колекції 

команд Маркеры або Нумерация. На початку кожного абзацу буде стояти 

мвол або порядковий номер елемента списку. 

 

Зміна або форматування списків 

 

В випадку якщо ви вирішили змінити вид нумерації або маркування го-

тового списку, досить просто помістити курсор всередині списку і вибрати 

інший шаблон з колекції команд Маркеры або Нумерация.  

Рисунок 7 
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Так навіть можливо змінити 

маркований перелік на нумерова-

ний і навпаки. Якщо ж ви хочете 

створити перелік, Котрий б відріз-

нявся від пропонованих в меню ко-

манд Маркеры і Нумерация, це 

займе трохи більше часу, але теж 

цілком здійсненно. 

Щоб змінити вид нумерован-

ного списку, натисніть на команді  

Нумерация і виберіть команду 

Определить новый формат номе-

ра.  

В діалоговому вікні що 

з’явилось ви можете змінити числа 

для нумерації і задати їх вирівню-

вання (рис. 9). 

Список Нумерация пропонує 

більше десятка видів нумерації 

списку, а в полі Формат номера ви 

зможете ввести додаткові символи. 

Наприклад, якщо ви вибрали бук-

вену нумерацію а, b, с, то в поле 

Формат номера відобразиться «а.», 

а в області перегляду Образец пун-

кти обозначаться «а. b. с.»  

 

Ви можете виправити точку на за-

криваючу дужку в поле Формат номера 

і побачити зміни в області Образец. При 

зміні вирівнювання в поле Выравнива-

ние, числа або літери, позначають еле-

менти нумерованного списку, будуть 

зрушуватися ближче до тексту списку 

(при виборі По левому краю), або далі 

від нього (при виборі По правому краю). 

Звідси також можна, можливо виклика-

ти вікно Шрифт для зміни шрифту і за-

стосування символьних ефектів до чисел 

і літер списку.  

 

Рисунок 8 

Рисунок 9 
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Всі  можливості цього вікна були ро-

зглянуті в попередніх главах, тому тут ми 

не будемо повторюватися. Натисніть ОК, 

щоб застосувати зміни в документі. Анало-

гічним чином можливо змінити маркери в 

маркірованому списку. Внизу колекції ша-

блонів маркірованих списків Виберіть 

Определить новый маркер, щоб викликати 

на екран наступне діалогове вікно (рис. 

10). 

Можливо задати новий символ для 

маркера, натиснувши кнопку Символ. В 

знайомому вже діалоговому вікні Символ 

знайдіть відповідний символ для маркера і 

натисніть кнопку ОК. Багато символів, які 

підходять для маркированного списку, міс-

тять згадувані раніше шрифти Wingdings 

1-3 і Webdings. 

Існує можливість створити кольоро-

вий маркер. Для цього натисніть кнопку 

Рисунок. Word містить колекцію готових 

кольорових маркерів (рис. 11). 

Виберіть маркер з колекції і натис-

ніть ОК або натисніть кнопку Импорт і 

виберіть файл з малюнком маркера.  

Після натискання кнопки ОК ви по-

вернетеся в вікно Определение нового мар-

кера. 

 Тут також є кнопка Шрифт, в якій 

можливо збільшити або зменшити маркер 

в полі Размер. Інші поля діалогового вікна 

Шрифт для маркерів недоступні. 

 

Продовження і об'єднання списків 

 

Елемент списку по суті — це окремий абзац. А що робити, якщо в се-

редині списку вам необхідно вставити кілька абзаців, а після них продовжити 

перелік? Це питання стосується нумерованих списків, оскільки в маркірова-

ному символи списку не відрізняються один від одного, з нумерацією ж мо-

жуть бути проблеми, так як Word автоматично починає новий перелік після 

розриву з попереднім.  

Якщо ви виділяєте набір абзаців в документі, де вже був створений пе-

релік раніше, і застосовуєте до нього команду Нумерация, то елементи нуме-

руються, починаючи з одиниці, але поруч з ними з'являється кнопка Пара-

метры автозамены (рис. 12). 

Рисунок 10 

Рисунок 11 
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В цій кнопці Word пропонує 

вам виправити нумерацію. Нати-

сніть на неї   і виберіть команду 

Продолжить нумерацию. Нуме-

рація попереднього списку буде 

продовжена (рис. 13). 

Взагалі, у вас завжди є мо-

жливість змінити нумерацію в 

списку. Якщо ви, встановивши 

курсор на одному з елементів 

списку, викличете контекстне ме-

ню, натиснувши праву кнопку 

миші, то побачите в ньому такі 

цікаві пункти як: Начать заново с 

1, Продолжить нумерацию і За-

дать начальное значение... (рис. 

14) 

Перша команда починає 

нумерацію списку заново, з 

одиниці, починаючи з поточного 

елемента списку.  

Друга команда, навпаки, 

продовжує нумерацію 

попереднього списку, 

привласнюючи поточному 

елементу наступного порядковий номер. І, нарешті, опція Задать начальное 

значение дозволяє вам самостійно вирішити, який порядковий номер буде у 

поточного і подальших елементів списку, і задати ці настройки в діалоговому 

вікні Задание начального значения (рис. 15). 

 Якщо ви хочете почати новий 

перелік, виберіть Начать новый спи-

сок, при цьому в поле Начальное 

значение можливо задати будь яке 

число, з якого ви хочете почати ну-

мерацію списку. Якщо ви хочете 

продовжити попередній перелік, ви-

беріть Продолжить предыдущий 

список, при цьому можливо пропус-

тити кілька елементів, відзначивши 

галочкою перемикач Изменить на-

чальное значение.  

Так, якщо попередній перелік має десять елементів, то вибравши опцію 

Продолжить предыдущий список, відзначивши перемикач Изменить на-

чальное значение і встановивши значення 15 в поле Начальное значение, ви 

продовжите нумерацію поточного списку з номера 15.  

Рисунок 12 

Рисунок 13 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Це може бути зручним в випадку, якщо ви ще 

не знаєте, які елементи будуть поміщені з 11 

по 14. Ви зможете їх додати пізніше, вже не 

піклуючись про нумерацію: вона збережеться 

такою, як ви встановили. 

 

Сортування списків 

 

Створений перелік можна відсортувати 

- упорядкувати згідно заданим користувачем 

правилам. Сортувати можливо текст, а також 

числа і дати. Сортування може бути по зрос-

танню (від меншого до більшого або від пер-

шої літери алфавіту до останньої) і по зменшенням. 

Щоб впорядкувати перелік, виділіть його і натисніть кнопку Сортиро-

вка в групі Абзац. З'явиться діалогове вікно Сортировка текста (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Тип ви можете вибрати, до якого типу відносяться елементи ва-

шого списку: Текст, Дата або Число.  

Рисунок 14 

Рисунок 15 

Рисунок 16 
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Справа від цього поля можна задати сортування по возрастанию або по 

убыванию.  

Уявимо, у вікні Сортировка текста заданий тип елементів Текст, 

встановлена сортування по зростанню, і в списку присутні слова, які почи-

наються з не буквено-цифрових символів, а також елементи, які починаються 

з цифр і символів кирилиці. В цьому випадку в початок списку Word виведе 

усе, що починається з не буквено-цифрових символів, таких як !, №, %. Далі 

будуть поміщені елементи списку, які починаються з цифр. При цьому цифри 

будуть сортуватися по принципом тексту, тобто елемент «12 Пункт» буде 

поміщений вище елемента «2 Пункт». 

В тому випадку, якщо заданий тип елементів Число, Word звертає увага 

тільки на цифри і числа в сортурованних рядках, в якому б місці вони не зна-

ходилися. Усі нецифрові символи ігноруються. 

Якщо заданий тип елементів Дата, то для правильної сортування чис-

ла, місяця, роки повинні розділятися дефісами, косими рисами (/) або точка-

ми. Час може розділятися двокрапками. Якщо Word не розпізнав елемент 

списку як дату, він помістить його в початку або наприкінці відсортурован-

ного списку, в залежності від типу сортування по зростанню або зменшенню.  

Коли у елементів списку збігаються початкові символи, то Word для 

сортування розглядає наступні символи. 

 

Багаторівневі списки 

 

 Якщо вам потрібно скласти,  

наприклад, перелік кімнат вашого офісу, 

а до кожної кімнаті докласти перелік 

комп'ютерів які в ній  знаходяться, то вам 

знадобляться багаторівневі списки (рис. 

17-а, 17-б). 

Елементи кожного подальшого рі-

вня Word позначає іншим видом нумера-

ції або маркування і збільшує для них ві-

дступ.  

Якщо ви перебуваєте на першому 

рівні списку, то для переходу на рівень 

нижче встановіть курсор на елементі, ко-

трий необхідно зрушити, і натисніть кла-

вішу Tab.  

Word автоматично створить другий 

рівень нумерації списку.  

Того ж ефекту можливо домогтися, натиснувши команду Увеличить 

отступ в групі Абзац закладки Главная.  

Якщо ви хочете повернутися на рівень вище, то встановіть курсор в 

елементі, котрий потрібно підняти, і натисніть команду Уменьшить отступ 

або, встановивши курсор в самому початку рядка, натисніть Shit+Tab.  

Рисунок 17-а 
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Всього Word  пропонує 9 рівнів списку (рис. 18). 

Змінювати рівень поточного елемента в списку можливо також і з ви-

падаєчого меню команд Маркеры, Нумерация або Многоуровневый список 

групи Абзац.  

В кожному з цих меню є команда Изменить уровень списка, де з списку 

можливо встановити потрібний рівень (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо ви хочете задати інший вид нумерації або маркування багаторів-

невого списку, зверніться до команди Многоуровневый список группи Абзац 

закладки Главная (рис. 19). 

Тут знаходиться колекція готових шаблонів багаторівневих списків, 

досить вибрати відповідний вам шаблон, і Word застосує його до поточному 

списку. 

Рисунок 17-б 

Рисунок 18 
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Новий дизайн багаторівневого 

списку 

 

 Якщо ні один з шаблонів 

колекції вам не підходить, задайте 

свій. Для цього Виберіть команду 

Определить новый многоуровневый 

список... в списку команди Многоуро-

вневый список. З'явиться діалогове ві-

кно Определение нового многоуровне-

вого списка (рис. 20). 

В верхньої частини вікна знахо-

диться перелік рівнів від 1 до 9, Вибе-

ріть рівень і почніть його формату-

вання. В першу чергу встановіть стиль 

нумерації, будь то числа, літери, мар-

кери, слова. Потрібний стиль виберіть 

в списку Нумерация для этого уровня. 

Вбрання позначення відобразиться в 

полі Формат номера.  

В цьому полі ви можете ввести додат-

кові символи, наприклад, точки, коми, 

дужки. Кнопка Шрифт справа від 

цього поля викликає вікно формату-

вання Шрифт, в якому можливо задавати розмір, колір, шрифт і накреслення 

обраних символів. Якщо ви змінюєте вид не першого рівня списку, то вам 

буде доступне поле Включить номер уровня.  

 

В цьому полі будуть перебувати 

номера вищестоящих рівнів 

списків, і, вибравши який-то 

номер, ви додасте його до номе-

ру поточного рівня списку. На-

приклад, якщо перший рівень у 

вас позначається нумерацією I, 

II, III, ... , а другий — нумераці-

єю 1, 2, 3, ..., то вибравши на 

другому рівні Level 1 в даному 

полі, ви встановити другого рів-

ню нумерацію I.1, I.2, I.3,...,II.l, 

II.2, II.3,...,III.1,… 

Точку між двома рівнями 

необхідно буде ввести в поле 

Формат номера від руки. 

 

Рисунок 19 

Рисунок 20 
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В нижній частини цього вікна знаходяться поля для регулювання отс-

тупов і вирівнювання. В поле Выравнивание номера задається відступ для 

маркера списку, а в поле Отступ текста — відступ для самого тексту. Мо-

жливо не задавати настройки відступів для кожного окремо взятого рівня, а 

відразу задати алгоритм обчислення відступів для всіх рівнів.  

Для цього натисніть кнопку Для всех уровней. Word виведе на екран ді-

алогове вікно (рис. 21): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут ви задаєте вихідні позиції для першого рівня і постійні відступи 

для всіх наступних. За замовчуванням маркер списку знаходиться на відстані 

0.63 см від лівого поля, текст - на відстані 1.27 см від лівого поля. Для кож-

ного наступного рівня Word до цих значень додає 0.87 см. Якщо ви змінили 

налаштування, то натисніть кнопку ОК. 

 

Списки без списків: нумерація рядків або елементів всередині аб-

зацу 

 

Якщо необхідно пронумерувати 

кожен рядок в документі, наприклад, при 

роздруківці початкових кодів 

програмного коду або при створенні 

деяких юридичних документів, то список 

- це не те рішення, яке вам потрібно. Ви-

вести номер кожного рядка на лівому по-

лі сторінки можна, зазначивши переми-

кач в діалоговому вікні Параметры 

страницы. Викличте це вікно, клацнувши 

двічі на лівій лінійці в документі, або ін-

шим зручним для вас способом. Перей-

діть на закладку Источник бумаги і нати-

сніть кнопку Нумера- ция строк внизу 

вікна. У діалоговому вікні Нумерация 

строк відзначте перемикач Добавить 

нумерацию строк (рис. 22). 

 

 

Рисунок 21 

Рисунок 22 
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Тут в поле Начать с ви 

можете задати номер, з якого 

починається нумерація, задати 

відстань номерів рядків від те-

ксту в поле От текста, а та-

кож вказати, чи виводити но-

мери для всіх рядків поспіль 

або за іншим принципом. На-

приклад, якщо в полі Шаг сто-

їть одиниця, то всі рядки будуть пронумеровані послідовно, якщо двійка - то 

Word 2007 виведе номера тільки парних рядків в документі, десятка - тільки 

кожна десята рядки і т. д. 

 В області Нумерация можна задати початок нумерації з кожної нової 

сторінки, вибравши На каждой странице, початок нумерації в кожному но-

вому розділі, вибравши В каждом разделе, або встановити наскрізну нуме-

рацію рядків для всього документа, вибравши Непрерывно. 

Якщо ви не хочете починати кожен елемент списку в новому рядку, а 

хочете просто помістити їх в абзаці, для цього у Word теж є автоматизоване 

рішення (рис. 23). 

Встановіть курсор перед елементом списку, і виберіть команду Эксп-

ресс-блоки на закладці Вставка в групі Текст. У випадаючому меню цієї ко-

манди виберіть пункт Поле. Відкриється вже знайоме нам по роботі з колон-

титулами вікно Поле (рис. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знайдіть поле ListNum в списку Поля. Воно знаходиться в категорії Ну-

мерация. Виберіть один з форматів в списку Имя списка та натисніть ОК.  

Рисунок 24 

Рисунок 23 
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Word вставить поле з номером елемента списку. Це поле ви можете 

скопіювати в буфер обміну і вставити перед наступними елементами списку. 

Робота з полем дає ті ж переваги, що і робота зі списком: Word автоматично 

змінює нумерацію, якщо ви переносите будь-який елемент в інше місце, ви-

даляєте, або додаєте новий. Так, якщо у вашому списку 10 елементів, і ви ви-

далили другий, то вам не доведеться вручну змінювати номери наступних 

восьми - Word зробить це сам. 

 

Табуляція 

 

Табуляція застосовується, якщо вам потрібно вирівняти текст по пра-

вому або лівому краю або центрировать щодо деякої позиції в рядку, рівно 

розташувати десяткові дроби щодо точки (коми), або вставити вертикальну 

риску в заданій позиції. 

Слід розрізняти позиції табуляції і відступи нового рядка в абзаці. Зви-

чайно, можна просто натискати клавішу Tab в першому рядку кожного абза-

цу, щоб отримувати новий рядок. Але по-перше, це вимагає від вас зайвих 

дій, а по-друге, такі «червоні рядки» складніше редагувати. Крім цього, но-

вий рядок може бути тільки в першому рядку абзацу, а відступ табуляції - в 

будь-якому рядку, і навіть посередині рядка. До того ж, позиції табуляції ма-

ють кілька варіантів вирівнювання, і вирівнювання по лівому краю як в чер-

воній рядку - лише один з таких варіантів. Коли ви хочете просто отримати 

новий рядок в абзаці, намагайтеся користуватися відступами для абзацу, а не 

клавішею Tab. 

За замовчуванням після натискання клавіші табуляції, позиції табуляції 

розташовуються через кожні 1.27 см (півдюйма). Якщо ви налаштуєте свої 

позиції табуляції, то ця відстань може змінюватися, і текст може вирівнюва-

тися різними способами. 

 

Рисунок 25 - Різні види табуляторів 
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У лівому кінці горизонтальної лінійки в Word розташовується кнопка 

вибору табуляції. Щоб використовувати табуляції в тексті, ці символи помі-

щають на горизонтальній лінійці. Для цього натискайте кнопку вибору табу-

ляції (синя стрілка на рисунку 25), поки на ній не відобразиться потрібний 

вам символ, а потім клацніть мишкою на лінійці в заданій позиції (черная 

стрелка рис. 25). 

Після того як ви встановили символ табуляції на лінійці, натискайте 

клавішу Tab, і Word буде переміщати курсор на потрібну позицію. За допо-

могою мишки символи табуляції легко переміщати вправо або вліво по лі-

нійці. 

 
Рисунок 26 - Види табуляторов (маркерів) і їх призначення  

 

Щоб прибрати став непотрібним символ, просто перетягніть його миш-

кою з лінійки в область документа, і він зникне з лінійки. Якщо ви виділите 

кілька абзаців з різними настройками табуляції, то на лінійці будуть відобра-

жені тільки позиції для першого абзацу. 

 
Особливості  табуляції 

 
Лінійка надає багато способів настройки табуляції. Але за допомогою 

спеціального діалогового вікна Табуляция можна зробити ще більше. Діста-

тися до цього вікна можна через вікно Абзац. на закладці Главная в групі Аб-

зац клацніть мишкою на кнопці праворуч від слова Абзац, щоб вивести від-

повідне діалогове вікно на екран. Потім внизу вікна Абзац натисніть кнопку 

Табуляция..., щоб побачити наступне вікно (рис. 27-а в Word 2007, рис. 27-б в 

Word).  

Якщо в тому абзаці, де знаходився курсор на момент виклику цього ві-

кна, не було встановлено жодних відступів табуляції, то вікно буде виглядати 

так, як на рисунку. Тут ви можете з точністю до сотих часток сантиметра 

встановлювати позиції табуляції.  
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Для цього введіть у поле Позиции табуляции потрібне значення, з точ-

кою в якості десяткового роздільника, наприклад «1.25» і натисніть кнопку 

Установить. Значення буде додано до списку під цим полем.  

Ви можете редагувати і видаляти одну або всі позиції відразу. Щоб ви-

далити одну конкретну позицію, виділіть її в списку і натисніть кнопку Уда-

лить. Кнопка Удалить все видалить всі задані позиції. Тут же в поле 

 По умолчанию можна ввести позицію за замовчуванням, т. е. відстань, на яке 

буде переміщатися курсор при натисканні клавіші Tab на клавіатурі. За замо-

вчуванням це 0.5 дюйма. Це значення можна змінити. 

 
Рисунок 27-а. - Вікно Табуляция (Word 2007) 

 

В области Выравнивание ви знайдете вже розглянуті вирівнювання, це 

ті ж 5 значень: по левому краю, по центру, по правому краю, по десятичному 

разделителю, с чертой. 

В області Заполнитель можна задати так звані отточія, тобто видимі 

признаки табуляції.  

Це могуть бути (рис. 27) крапки (під номером 2), дефіси (під номером 

3), лінії підкреслення (під номером 4).  

За замовченням ніяких символів при відступі табуляції Word 2007 

(2010) не прописує, вибрано варіант 1 нет. 

Щоб закрити вікно Табуляция, зберегши зміни, натисніть ОК; щоб за-

крити вікно без збереження змін, натисніть Отмена. 
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Рисунок 27-б. - Вікно Табуляция (Word 2010) 

 

 

3.3 Самостійна робота 
 

1 Запустити WORD (2007 або 2010). 
2 Ввести наступний нижченаведений нумерований список. Шрифт 

тексту –  Courier New, розмір - 14 пт. 

 

3 УВАГА: Цифри списку створити АВТОМАТИЧНО.  

Цифри – вводити з клавіатури ЗАБОРОНЕНО: 

     
 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЗАРАЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРА: 

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

ним 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; 

 
 

4 Ввести наступний нижченаведений маркирований список. Шрифт 

тексту –  Arial, розмір шрифта - 15 пт, колір шрифта – синій. 
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ПРОЯВИ  ДІЇ  ВІРУСІВ: 
 уповільнення роботи комп'ютера; 
 поява дивних ефектів (перекидання екрана, генерація зву-

ків, поява на екрані сторонніх фраз та ін.); 
 втрата працездатності програм або операційної системи; 
 зміна довжини файлів; 
 

5  Ввести наступний нижченаведений багаторівневий список. Шрифт 

тексту – Сourier  New, розмір шрифта - 14 пт, колір шрифта – черво-

ний. 
 

17. Служебные программы 
17.1   Вспомогательные программы 

17.1.1 Архивация данных 

17.1.1.1  Сжатие данных 
17.1.2 Таблица символов 

17.2   Информационные программы 

17.2.1   Буфер обмена 

17.2.2   Индикатор ресурсов 

17.3   Программы обслуживания 

17.3.1   Проверка диска 

17.3.2   Дефрагментация диска 

17.3.3  Преобразование диска 

17.3.3.1  Конвертация диска 

 

 

6 Створити наступний книжковий зміст (використовуючи роботу зі 

списками та заповнювач табуляції): 

 

Примітка: рядок крапок – не ставити з клавіатури, це робиться – табу-

ляцією. 
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7  Ввести наступний нижченаведений багаторівневий список. Шрифт 

тексту – Times, розмір шрифта - 14 пт, колір шрифта – чорний. 

 

8)  Показати ПОВНІСТЮ виконану роботу викладачу. 

9)  Закрити  документ WORD без збереження. 

 
3.4 Контрольні питання 

1. Які програми входять до складу пакета Microsoft Office 2007? 

2. Що дозволяють зробити інструменти Вкладки Главная? 

3. Які інструменти входять до складу Вкладки Вставка? 

4. Як налаштувати панель швидкого доступу? 

5. Для чого потрібна кнопка Office? 

6. Що відображається в рядку стану? 

7. Як можна змінити тип шрифту? 

8. Як задати новий міжрядковий інтервал? 

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

10. Як створити багаторівневий список? 

11. Як розбити текст на кілька колонок? 

12. Що таке експрес-стилі? 

13. Як створити новий експрес-стиль? 

14. Як можна редагувати «Тему документа»? 

15. Як створити Подложку документа і для чого вона потрібна? 
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16. Для чого потрібна опція Разрыв страницы? 

17. Як задати обтікання текстом графічних об'єктів? 

18. Для чого призначені і як можна створити виноски в документі? 

19. Як створити перехресне посилання і зміст? 

20. Що таке бібліографічний список і предметний покажчик? 
21. Які параметри шрифту Ви знаєте? 

22. Як змінити параметри шрифту? 

23. Як змінюється міжрядковий інтервал в абзацах? 

24. Як встановити відступ першого рядка абзацу? 

25. Як знайти потрібне слово або символ у документі? 

26. Як змінити колір шрифту? 

27. Як скопіювати фрагмент тексту? 

28. Як перемістити фрагмент тексту? 

29. Які види списків вам відомі? 

30. Як змінити маркер списку? 

31. Як змінити нумерацію списку? 

32. Як створити багаторівневий список? 

33. Як змінити нумерований список? 

34. Як змінити величину поля на сторінці? 
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