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1. Загальні відомості про Microsoft Word 

Офісний пакет  MS Office містить найбільш розповсюджені  програмні продукти – додатки 

під Windows. Їх призначення – підготовка текстових документів будь-якої складності й 

форматів (текстовий процесор MS Word) з графічним супроводженням,  виготовлення 

електронних таблиць для ведення табличних розрахунків і побудови діаграм (табличний 

процесор MS Excel), виготовлення та експлуатація баз даних (система управління базами даних 

– СУБД MS Access).   MS Word та MS Excel не мають собі рівних за популярністю серед 

програм, які експлуатуються на персональних комп‘ютерах.  

Основними перевагами, які забезпечили монопольне положення  текстового процесора MS 

Word, є:  

1) принцип відповідності екранного зображення друкарському (принцип WYSIWYG);  

2) Засоби взаємодії з іншими додатками,  зокрема, можливість вбудовування в текст 

об‘єктів від інших додатків, у тому числі графічних та використання у інших додатках об‘єктів 

від MS Word, завдяки чому стало можливим виготовлення документів високої складності з  

використанням інструментів різних додатків; 

3)  управління взаємодією тексту з вбудованими об'єктами, що значно розширило набір 

можливостей при форматуванні документів; 

4) засоби підтримки національних шрифтів та національної мови (автоматична перевірки 

орфографії і граматики). 

 Принцип WYSIWYG уперше був реалізований у версії програми, яка називалася Microsoft 

Word for Windows (Word 6.0). Наступна версія програми мала назву Microsoft Word 95 (Word 

7.0) і була орієнтована на операційну систему Windows 95. Восьма версія програми Microsoft 

Word 97 (Word 8.0), що ввійшла до складу пакету Microsoft Office 97. Вона внесла відносно 

мало змін для повсякденної офісної роботи. Останньою є версія текстового процесора Microsoft 

Word 2000 (Word 9.0), що входить до складу пакету Microsoft Office 2000. У ній усунені основні 

недоліки попередньої версії, поліпшено систему управління і введені засоби підтримки 

мережевих режимів роботи.  

2. Робоче вікно Microsoft Word 

Робоче вікно процесора Microsoft Word показане на рис.1.  Його основні елементи 

управління: рядок меню, стандартна панель інструментів, панель форматування, лінійка, 

інструменти малювання, робоче поле і рядок стану, на якому розміщуються індикатори (рис.1). 

Індикатори: номеру поточної сторінки, номерів рядку (Ст.) та колонки (Кол),  режиму заміни 

(ЗАМ), виправлень (ИСПР), мови, стану перевірки правопису. Вікно індикатора для зміни стану 

викликають подвійним кліком.  Панель інструментів можна настроювати (рис.7.1). 
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3. Режими відображення документів 

У звичайному режимі представляється тільки змістовна частина документа без елементів 

оформлення, що відносяться не до тексту, а до друкарських сторінок (колонтитули, 

колонцифри, підсторінкові виноски і т.п.). Для підготовки документів він незручний. У режимі 

Web-документу екранний вигляд не співпадає з друкарським. Це відступ від принципу 

WYSIWYG, але він характерний для електронних публікацій в World Wide Web,  оскільки 

заздалегідь не відомо, яким засобом перегляду і на якому обладнанні буде відображатися 

документ. Поняття друкарської сторінки для електронних документів не має значення, тому 

призначені параметри сторінки не враховуються, а форматування документа на екрані є 

відносним. У цьому режимі розробляють електронні публікації. У режимі розмітки екранне 

представлення документа повністю відповідає друкарському, аж до призначених параметрів 

друкарської сторінки. Цей режим найбільш зручний для підготовки текстів, призначених для 

друку. У режимі структури документ відображається з  показом його структури. Режим 

корисний в тих випадках, коли розробку документу починають зі створення плану змісту. Він 

відрізняється тим, що при його включенні на панелі інструментів автоматично відкривається 

Рис. 7.1. Робоче вікно текстового процесора Word 
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допоміжна панель СТРУКТУРА, елементи управління якої дозволяють правити структуру 

документу. 

Режим вибирають натисканням одної з командних кнопок, розташованих в лівому нижньому 

куті вікна (рис. 1) або командами меню ВИД. 

Через меню ВИД доступно також спеціальне представлення СХЕМА ДОКУМЕНТА при 

якому вікно додатку має дві робочі панелі (рис.2). На лівій панелі структура документу, а на 

правій - сам документ. Цей режим зручний для підготовки великих структурованих документів. 

Поєднує переваги двох режимів -  розмітки і структури.  Зручний для навігації при перегляді 

документів складної структури. 

Через меню Файл в WORD 2000 доступні ще два режими представлення документа, що 

використовуються для попереднього перегляду. Для електронних документів використовують 

команду ФАЙЛ > ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР WEB-СТРАНИЦЫ, а для друкарських 

документів   ФАЙЛ > ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР. У першому випадку створений 

документ відображається як Web-сторінка у вікні браузера, зареєстрованого операційною 

Рис. 2. Вигляд вікна Word у режимі ВИД  > СХЕМА ДОКУМЕНТА 

Панель структури 
документу.  
Автоматично 
виділено поточний 
розділ.  

Панель документу.  
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системою як прийнятий за умовчанням (як правило, MS Internet Explorer). У другому випадку 

документ подається у спеціальному вікні, де показано хід правки документу. 

4. Рядок меню 

Рядок меню забезпечує доступ до всіх функціональних можливостей програми. Не завжди 

цей доступ самий зручний, але рядок меню задовольняє принципу функціональної повноти. 

Пункти рядка меню відкриваються в два прийоми. На першому етапі відкривають скорочене 

меню, і, якщо необхідного елемента управління в ньому немає, відкривають розширене меню 

наведенням покажчика миші на пункт розкриття, який має вигляд:      . Використані пункти 

розширеної частини меню далі відкриваються в скороченому меню. Розгорнута характеристика 

меню подана у кінці розділу. 

5. Панелі інструментів  

Функціональні панелі, потрібні для  виконання запланованої роботи, встановлюються через 

пункт меню ВИД  >  ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ. Розширення загальної панелі інструментів 

веде до зменшення робочого поля документу.  Функціональні панелі переміщують методом 

перетягування за рубчик, розташований на лівому краю панелі. У останній версії MS Word 2000 

панелі інструментів не тільки допускають настройку, але і мають контекстну чутливість. Так, 

при виділенні в полі документа певного об'єкта автоматично відкривається панель інструментів, 

призначена для його редагування. Призначення панелей інструментів приведене в таблиці.  

 Таблиця 1.  Панелі інструментів MS Word 

Панель 
інструментів 

Склад, призначення Примітка 

Стандартна Елементи управління файловими 
операціями, редагуванням, 
екранним відображенням 

Встановлюється за умовчанням 
 

Форматування Елементи управління 
форматуванням документа 

Встановлюється за умовчанням 
 

Visual Basic 

 

Доступ до засобів створення і 
редагування макросів, Web-
сценаріїв, а також до настройки 
засобів  безпеки при запуску 
макросів 

Макроси служать для автоматизації 
типових операцій. Web-сценарії 
забезпечують динамічний характер 
перегляду Web-сторінок 
 

Web Елементи управління для навігації 
в Web-структурах даних 
 

Як Web-структури можуть виступати 
World Wide Web,  корпоративні 
мережі Інтернет, системи Web-
документів локального комп'ютера 

Web-

компоненти 

 

Комплект готових компонентів для 
створення елементів управління 
Web-сторінки або електронної 
форми 

Застосовуються для створення 
зворотного зв'язку з споживачем 
документа (питальні листи, анкети, 
бланки замовлень і заявок та інше) 

Word-Art 

 

Елементи управління для 
створення художніх заголовків 
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Автотекст 

 

Засіб швидкого доступу до 
настройки функції автотексту 
 

Одночасно надає швидкий доступ до 
засобів настройки функцій 
АВТОЗАМЕНА і АВТОФОРМАТ 

База даних 

 

Елементи управління, характерні 
для роботи з базами даних 
(сортування, пошук, управління 
структурою таблиць і інше) 

Бази даних можуть складатися з 
таблиць СУБД Access, так і з власних 
таблиць Word 

Буфер обміну 
 

Засіб управління розширеним 
буфером обміну Word 2000 

Буфер обміну Word на відміну від 
стандартного буфера обміну Windows 
може містити до 12 об'єктів 

Настройка 
зображення 
 

Елементи управління для  
настроювання растрових 
зображень 

Дозволяють настроювати яскравість, 
контрастність, розмір, рамку, режими 
обтікання текстом і інші параметри 
виділеного растрового об'єкту 

Рамки 
 

Елементи управління для 
створення фреймів (не плутати з 
рамками, що створюються за 
допомогою панелі інструментів 
ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ) 

Word підтримує два типи фреймів. 
Фрейми в електронних документах 
являють собою прямокутні області, 
призначені для виведення кількох 
Web-документів  в рамках однієї 
Web-сторінки. Фрейми в друкарських 
документах представляють особливі 
області друкарської сторінки для 
виведення спеціальної інформації,  
наприклад колонтитулів 

Рецензування 
 

Елементи управління для 
проведення редагування і 
коментування документів без зміни 
початкового тексту 

Змінені дані зберігаються в тому ж 
документі на правах нових версій. 
Автор початкового тексту має 
можливість переглянути зауваження і 
зміни, що пропонуються,  після чого 
прийняти їх або відкинути 

Малювання 
 

Елементи управління і інструменти 
для виконання найпростіших 
креслярсько-графічних робіт 

Графічні об'єкти, що створюються 
інструментами даної панелі, є об‘єктами  
векторної графіки  

Таблиці і 
границі 
 

Елементи управління для створення 
таблиць і оформлення текстових 
блоків рамками 
 

Додатково надає засоби для сортування 
даних і проведення підсумкових 
розрахунків в таблицях (функція 
АВТОСУММА) 

Форми 
 

Елементи управління для розробки 
стандартних форм 
 

Word дозволяє створювати три типи 
форм: Web-форми, що є об'єктами Web-
сторінок; форми Word, які 
розповсюджуються і  заповнюються як 
електронний документ; друкарські 
форми 

Елементи 
управління 
 

Набір готових компонентів ActiveX 
для створення елементів управління 
Web-сторінок і Web-форм 
 

Засоби дозволяють не тільки 
використати біля 150 готових 
компонентів, але і провести установку і 
реєстрацію додаткових компонентів 
ActiveX 

 

6. Типи документів, що виготовлюються у Word  

Можна створювати документи трьох типів. 
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1) Друкарські документи, які створюються і роздруковуються на одному робочому місці 

або в одній робочій групі, а подальший рух документу відбувається тільки в паперовій формі. 

 2) Електронні документи в форматі текстового процесора, наприклад MS Word. Вони 

передаються у вигляді файлів. Його можна 

допрацьовувати, редагувати, форматувати, 

роздруковувати або використати його 

компоненти для підготовки своїх 

документів.  

3) Web-документи у виготовленому 

вигляді і лишаються, друкування не 

передбачається. Широко вживаються колір 

та інші засоби оформлення.   

 7.  Початкове настроювання MS Word  

Рекомендовані настроювання перед 

початком роботи. 

ВИД > РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ; 

встановлення масштабу - ВИД > 

МАСШТАБ або за допомогою кнопки 

МАСШТАБ на панелі управління 

СТАНДАРТНАЯ. Встановлення 

одиниць вимірювання (мм): СЕРВИС - 

ПАРАМЕТРЫ - ОБЩИЕ – ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ (рис. 3). Встановлення 

потрібних  кнопок на панелях, якщо їх 

там немає - командою СЕРВИС > 

НАСТРОЙКА  > вкладка КОМАНДЫ. 

У списку КАТЕГОРИИ виділяють 

потрібну  категорію інструментів, а у 

списку КОМАНДЫ – потрібний 

інструмент, після чого перетягують його на панель (рис. 4). Другий спосіб – натиснути кнопку    

(ДРУГИЕ КНОПКИ)   , яка розташована в кінці інструментальної панелі.   Встановлення 

кількості документів в списку швидкого відкриття (тих, які відкривалися останнім часом) - 

СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ - ОБЩИЕ – ПОМНИТЬ СПИСОК ИЗ...ФАЙЛОВ. Встановлення або 

відключення режиму заміни виділеного фрагмента при правці виділеного фрагменту: СЕРВИС 

– ПАРАМЕТРЫ – ПРАВКА – ЗАМЕНЯТЬ  ВЫДЕЛЕННЫЙ ФРАГМЕНТ. Включення 

Рис. 3. Діалогове вікно п. меню ПАРАМЕТРЫ. 
 Відкрито вкладку ОБЩИЕ. 

Рис. 4. Вікно НАСТРОЙКА для настроювання панелей 
інструментів. Показано вставку кнопки ВЕРХНИЙ ИНДЕКС 
на панель інструментів. 
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контекстно-чутливого перемикання розкладки клавіатури: СЕРВИС – ПАРАМЕТРЫ – 

ПРАВКА – АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА КЛАВИАТУРЫ (тоді при поміщенні курсору в 

англійський текст автоматично вмикається англомовна розкладка, при поміщенні в текст на 

російській мові – російськомовна, а в український - українська). Заборона швидкого збереження 

файлів СЕРВИС – ПАРАМЕТРЫ – СОХРАНЕНИЕ, зняти прапорець РАЗРЕШИТЬ БЫСТРОЕ 

СОХРАНЕНИЕ (в режимі швидкого збереження зберігаються тільки зміни, а не весь файл. 

Настроювання функції автозбереження -  СЕРВИС – ПАРАМЕТРЫ – СОХРАНЕНИЕ – 

АВТОСОХРАНЕНИЕ КАЖДЫЕ … МИНУТ. При автозбереженні документ записується в 

спеціальний файл, який в аварійних ситуаціях може бути використаний для відновлення, але 

тільки одноразово. Ця функція не позбавляє від необхідності робити збереження. Включення 

або відключення засобів перевірки правопису: СЕРВИС – ПАРАМЕТРЫ – прапорець 

АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ ОРФОГРАФИЮ і АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ 

ГРАММАТИКУ. Встановлення або відміна функції автозаміни: СЕРВИС – АВТОЗАМЕНА – 

АВТОЗАМЕНА – ЗАМЕНЯТЬ ПРИ ВВОДЕ. Увімкнення автоматичної заміни прямих лапок 

парними: СЕРВИС – АВТОФОРМАТ - ЗАМЕНЯТЬ ПРИ ВВОДЕ «ПРЯМЫЕ» КАВЫЧКИ 

ПАРНЫМИ. Відключення або увімкнення засобів автоматичного форматування, зокрема 

автоматичне маркування і нумерацію списків: СЕРВИС – АВТОЗАМЕНА – АВТОФОРМАТ 

ПРИ ВВОДЕ – прапорці ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВВОДЕ К МАРКИРОВАННЫМ СПИСКАМ і 

ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ВВОДЕ К НУМЕРОВАННЫМ СПИСКАМ. Підключення або відключення 

ПОМОЩНИКА (засіб для надання довідки). Він перехоплює всі запити до довідкової системи, 

тому для повноцінної роботи з довідковою системою його треба примусово відімкнути. Для 

цього викликати Помічника: СПРАВКА – СПРАВКА ПО MS WORD; у вікні Помічника 

натиснути кнопку ПАРАМЕТРЫ, відкриється вікно ПОМОЩНИК, на вкладці ПАРАМЕТРЫ 

скинути або поставити прапорець ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОМОЩНИКА, ОК. Перевірити вхід у 

довідкову систему: СПРАВКА – СПРАВКА ПО MS WORD. Замість ПОМОЩНИКА мусить 

відкриватися вікно довідкової системи. Відключення або включення автоматичної розстановки 

переносів (краще відключити): СЕРВИС – ЯЗЫК - РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ – 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ. Включення запиту на підтвердження 

зміни шаблону “ОБЫЧНЫЙ: СЕРВИС > ПАРАМЕТРЫ > СОХРАНЕНИЕ > ЗАПРОС НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА «ОБЫЧНЫЙ».  Включенням вказаного прапорця попереджаються 

випадкові внесення змін у шаблон з боку користувача, а також спроби макровірусів зберегти 

свій код у даному шаблоні.  

8. Створення документу 

Є два методи створення нового документа: на основі готового шаблону або на основі 

існуючого документу. Другий метод простіший, перший - методично коректніший. 
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При створенні документу на основі існуючого документу відкривають готовий документ 

(ФАЙЛ > ОТКРЫТЬ), зберігають його під новим ім'ям (ФАЙЛ > СОХРАНИТЬ КАК), потім 

виділяють в ньому весь вміст (ПРАВКА > ВЫДЕЛИТЬ ВСЕ) і вилучають його натисненням 

клавіші DELETE, після чого отримують пустий документ, що має власне ім'я і зберігає всі 

настроювання, які були у початкового документу. Створюють документ на основі готового 

шаблону таким чином. Командою ФАЙЛ > СОЗДАТЬ відкривають діалогове вікно СОЗДАНИЕ 

ФАЙЛА, включають перемикач СОЗДАТЬ ДОКУМЕНТ і вибирають шаблон. Якщо ніяких 

переваг немає, потрібно вибрати 

шаблон ОБЫЧНЫЙ на вкладці 

ОБЩИЕ. Створений документ 

одержить ім'я ДОКУМЕНТ1 за 

умовчанням. Його доцільно відразу 

ж зберегти під власним  ім'ям, 

вибравши для нього відповідну 

папку і давши команду ФАЙЛ  > 

СОХРАНИТЬ КАК.  

   Діалогове вікно СОХРАНЕНИЕ 

ДОКУМЕНТА в текстовому 

процесорі MS Word представлено на 

рис. 5.  

9. Засоби автоматизації введення тексту 

Технологія введення тексту і перемикання розкладок клавіатури, застосування регістрових 

клавіш і буферу обміну Windows були показані при описі стандартних додатків БЛОКНОТ та 

WordPad. Текстовий процесор MS Word, має засоби, що дозволяють автоматизувати введення 

тексту.  

Скасування і відновлення дій. Всі операції введення, 

редагування і форматування тексту протоколюються текстовим 

процесором, і тому останні дії можна відмінити. Останню дію 

відміняють комбінацією клавіш CTRL+Z. Ще одне виконання цієї 

команди відміняє ту дію, що її було виконано перед нею і т.д. Ті ж дії 

виконуються командою ПРАВКА > ОТМЕНИТЬ або кнопкою 

ОТМЕНИТЬ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ (Рис..6). Довгі 

послідовності дій можна відміняти також за допомогою списку дій. 

Кнопка розкриття списку приєднана до кнопки ОТМЕНИТЬ. Після 

скасування ряду дій можна повернутися до стану, що передував 

Рис. 5. Діалогове вікно СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА.  

Кнопка 
ПЕРЕЙТИ 

Кнопка 
УДАЛИТЬ Кнопка 

СОЗДАТЬ 
ПАПКУ 

Кнопка 
ОТМЕНИТЬ 

Кнопка 
ВЕРНУТЬ 

Рис. 6. Кнопки 
ОТМЕНИТЬ та 
ВЕРНУТЬ 
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скасуванню. Для цього служить команда ПРАВКА > ВЕРНУТЬ або кнопка ВЕРНУТЬ на панелі 

інструментів СТАНДАРТНАЯ. До неї також приєднана кнопка розкриття списку дій, що 

допускають відновлення. При наведенні курсору миши на кнопку ОТМЕНИТЬ спливаюча 

підказка вказує, яку дію пропонується  

 Розширений буфер обміну. При компоновці документу з фрагментів тексту, взятих з різних 

джерел, зручно користуватися розширеним буфером обміну. Необхідні елементи управління на 

панелі інструментів БУФЕР ОБМЕНА (ВИД > ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ > БУФЕР 

ОБМЕНА). Панель інструментів 

БУФЕР ОБМЕНА показано на 

рис. 7. Він складається з трьох 

рядків по чотири осередки для 

зберігання даних. При 

натисканні кнопки копіювання 

(рис. 7) фрагмент  поступає у 

чергову сторінку буферу. Про 

зміст конкретного осередку 

можна судити по спливаючій підказці, що відображається при наведенні покажчика миші на 

осередок. Для вставляння у документ вмісту заданої сторінки буферу слід натиснути кнопку 

ЭЛЕМЕНТЫ і клікнути по цій сторінці. При переповненні розширеного буферу обміну 

осередки зсуваються, черговий елемент надходить у останній осередок, вміст першого осередку 

втрачається.  

Введення спеціальних і довільних символів. При введенні тексту часто потрібно вводити 

спеціальні символи, що не мають відповідної клавіші в розкладці клавіатури, а також довільні 

символи, розкладка для яких невідома. Основним засобом для введення спеціальних і довільних 

символів, а також для закріплення їх за вибраними клавішами є діалогове вікно СИМВОЛ 

(ВСТАВКА > СИМВОЛ). Воно має дві вкладки: СИМВОЛЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

(рис. 8). На вкладці СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ список спеціальних символів, таких як 

«довге» («поліграфічне») тире, «авторське право», «торгова марка» і інші (рис. 8). Для вставки 

такого символу слід клікнути по кнопці ВСТАВИТЬ. Для більшості спеціальних символів 

існують клавіатурні комбінації - їх наведено в списку (рис. 8). У тому ж вікні є кнопки 

КЛАВИША і АВТОЗАМЕНА. Кнопка КЛАВИША служить для призначення клавіатурної 

комбінації для вводу символу. Після її натискання з‘явиться вікно, у якому вона призначається 

(рис. 9).  Кнопка АВТОЗАМЕНА служить для призначення заданої послідовності символів для 

введення спеціального символу. Слід призначати таку послідовність, яка у звичайному тексті не 

зустрічається. Наприклад, її можна починати з точки двох крапок (:)  або іншого роздільного 

Кнопка 
копіювання 
у сторінку 
буферу 

Кнопка 
ВСТАВИТЬ 
ВСЕ  

Кнопка 
ЭЛЕМЕНТЫ  

Кнопка 
ОЧИСТИТЬ 
БУФЕР 

Рис. 7. Елементи управління буфером обміну. 

Сторінки 
буферу обміну 
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знаку, з якого слово не може 

починатися. Шрифт вибирають у 

списку ШРИФТ. Послідовність дій: 

ВСТАВКА > СИМВОЛ > вкладка 

СИМВОЛЫ або СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СИМВОЛЫ; вибрати символ у таблиці 

– наприклад §; натиснути клавішу 

АВТОЗАМЕНА;  у полі під назвою 

ЗАМЕНИТЬ  записати послідовність 

символів, наприклад, :про і натиснути 

клавішу ОК. Тепер всякий раз, коли 

буде набрано текст :прг, замість нього 

вставиться символ §. 

Пошук та заміна. Подібно 

WordPad, пошук потрібного текстового 

фрагменту виконується  командою 

ПРАВКА >  НАЙТИ. У поле 

ЗАМЕНИТЬ НА діалогового вікна 

НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ вставляють 

послідовність символів, яка є у 

шуканому фрагменті, і 

натискають кнопку НАЙТИ 

ДАЛЕЕ (рис. 10). Першу 

знайдену таку послідовність 

буде виділено. Якщо пошук 

потрібно продовжити, знову 

натискають ту саму кнопку.   

Для заміни заданого фрагменту 

на інший використовують те ж 

саме вікно. Його у цьому разі 

доцільно викликати командою 

ПРАВКА > ЗАМЕНИТЬ. 

Кнопкою БОЛЬШЕ розкривають 

додаткові елементи управління вікна. Якщо перед виконанням команди ПРАВКА >  НАЙТИ 

виділити фрагмент, він автоматично вставиться у поле “ЗАМЕНИТЬ НА”. 

Рис. 9. Вікно для призначення клавіатурної комбінації для 
спеціального символу.  

У це поле вводять 
символ клавіатури 
з притиснутим Ctrl 
або Alt 

Натиснути цю клавішу 
для призначення 
клавіатурної комбінації 
для символу 

Тут указують, де має 
діяти комбінація: у 
будь-якому документі 
Word (Normal) чи 
тільки у даному 

Рис. 8. Діалогове вікно СИМВОЛ. Вкладка 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ (вверху) і СИМВОЛИ 
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Застосування способу 

перетягування до фрагменту.   

Перенести виділений фрагмент у 

місце документу, розташоване 

неподалік від нього, можна простим 

перетягуванням   мишею. При 

притиснутій клавіші  Ctrl відбудеться 

копіювання.  

Автотекст. Це режим автоматичного введення фрагментів тексту. Він представлений двома 

функціями: автозавершенням і власне автотекстом. Word. Текстовий процесор зберігає словник 

автотексту, що складається з слів і фраз, які часто зустрічаються у документах. При введенні 

перших чотирьох символів словникового елемента на екрані з'являється спливаюча підказка з 

повним текстом слова або фрази. Якщо це те, що мав на увазі користувач, він завершує 

введення всього фрагмента натисненням клавіші ENTER. Так працює функція автозавершення. 

Переглянути список автозавершень можна командою: СЕРВИС > НАСТРОЙКА > КОМАНДЫ 

> категорія АВТОТЕКСТ або ВИД > ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ > АВТОТЕКСТ. Для 

введення нового элементу у список автозавершень слід поставити панель інструментів 

АВТОТЕКСТ:  ВИД > ПАНЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТОВ - 

АВТОТЕКСТ (рис. 11), виділити 

потрібний фрагмент у тексті, 

натиснути кнопку СОЗДАТЬ 

(рис. 11, А) на цій  панелі і 

кнопку ОК у вікні СОЗДАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТА АВТОТЕКСТА 

(рис. 11, Б).    

Користувач може самостійно 

вибрати необхідний елемент 

тексту з списку з ієрархічною 

структурою. Це - функція 

автотекста. Список елементів 

автотексту відкривається 

натисканням кнопки 

АВТОТЕКСТ виклику діалогового вікна  (рис. 11, А) або командою СЕРВИС – ПАРАМЕТРЫ 

АВТОЗАМЕНЫ – АВТОТЕКСТ. З'являється  вікно АВТОЗАМЕНА (рис. 12). Відкриваємо 

Рис. 10. Діалогове вікно НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ. Відкрито 
вкладку ЗАМЕНИТЬ, у поле “НАЙТИ”  вставлено слово “в-д” 
для пошуку. 

Кнопка 
АВТОТЕКСТ 
виклику діалогового 

Кнопка виклику 
діалогового вікна 
СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА 

Рис. 11. A- панель  управління авто текстом; Б - вікно - 
СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА АВТОТЕКСТА. До списку авто 
завершень додасться елемент “Панели инструменов”. 

Діалогове вікно 
СОЗДАНИЕ 
ЭЛЕМЕНТА 
АВТОТЕКСТА 

А 

Б
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Рис. 13. Вікно АВТОЗАМЕНА, вкладка 
АВТОЗАМЕНА.  Настроювання автозаміни  .пи на 
літеру π 

вкладку АВТОТЕКСТ. У списку 

виділяємо потрібний елемент – 

наприклад, ДАТА СОЗДАНИЯ і 

натискаємо кнопку ВСТАВИТЬ. 

Приклад такої вставки: Дата создания 

13.12.2009 20:12:00 

 Окрім вікна СОЗДАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТА, власний елемент можна 

створити у вкладці АВТО ТЕКСТ вікна 

АВТОЗАМЕНА (рис. 13). Перед 

викликом вікна потрібний текст треба 

виділити або записати його у вкладці 

АВТОТЕКСТ цього вікна в полі ИМЯ 

ЭЛЕМЕНТА. На рис. 13 показано 

введення до списку автозавершення 

словосполучення «Панель инструментов». 

Автозаміна при вводі. Означає введення певної послідовностей символів, в тому числі з 

участю спеціальних символів довільним коротким поєднанням інших символів. Наприклад, 

якщо в тексті часто зустрічається грецька літера π, то можна ввести автозаміну .пи (рис. 14).  

Крапка перед символами стоїть для того, щоб відрізняти їх від інших  слів (рис. 14). Українські 

літери в серед цих символів вживати не рекомендується.  

Виділений для вставки 
елемент  

Рис. 12. Діалогове вікно АВТОЗАМЕНА. Вкладка 
АВТОТЕКСТ. Виділено для вставки елемент “Дата создания”. 

Рис. 14. Вікно АВТОЗАМЕНА, вкладка АВТО 
ТЕКСТ.  Настроювання авто завершення на вставку 
«Панель інструментів». 
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Настроювання автозаміни виконують в діалоговому вікні АВТОЗАМЕНА, вкладка 

АВТОЗАМЕНА. Для цього треба включити прапорець ЗАМЕНЯТЬ ПРИ ВВОДЕ, в полі 

ЗАМЕНИТЬ ввести комбінацію, яку треба буде заміняти, а замінюючу комбінацію в полі НА, 

після чого поповнити список автозамін натисканням кнопки ДОБАВИТЬ. Засіб автозаміни 

використовують також для введення спеціальних символів. Наприклад, виконавши відповідні 

настройки, можна вводити грецькі букви π і р звичайним текстом: «пи» або «ро». Наприклад, 

щоб замінювати “.пи” на π, слід написати у будь-якому місці символ "π”, забрати його у буфер, 

Натиснути кнопку АВТОТЕКСТ, у вікні АВТОЗАМЕНА розкрити вкладку АВТОЗАМЕНА, 

набрати у полі “заменить” текст “π”,  виконати вставку з буферу у поле “на”, натиснути кнопку 

ДОБАВИТЬ і закрити вікно (рис.13).  

10. Режим вставки та заміни 

У режимі вставки текст, що вводиться "розсовує" існуючий текст, а в режимі заміни текст, 

що вводиться, замінює собою попередній текст, що знаходиться в точці введення. Режим 

вставки як правило, основний. Режим заміни застосовують зрідка - при редагуванні 

стандартних форм і стандартних елементів (колонтитулів, реквізитних елементів в листах, 

службових записках, бланках). 

Поточний режим виправлення тексту відображається на екрані індикатором ЗАМ (Заміна). 

Подвійний клік по ньому індикаторі  перемикає режими. 

 Настройка режиму виправлення виконується на вкладці ПРАВКА діалогового вікна 

ПАРАМЕТРЫ (СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ - ПРАВКА). Якщо встановлені прапорці РЕЖИМ 

ЗАМЕНЫ і ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАВИШУ INS для вставки, виправлення здійснюється в 

режимі заміни символів. Якщо обидва ці прапорці скинуті, то режим можна вибирати за 

допомогою клавіші INSERT. Якщо прапорець РЕЖИМ ЗАМЕНИ скинуто, а прапорець 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАВИШУ INS ДЛЯ ВСТАВКИ встановлено, то виправлення здійснюється 

в режимі вставки. 

11. Тезаурус 

Тезаурус - словник смислових синонімів. Для пошуку синонімів до виділеного слова  

викликають контекстного меню,  пункт СИНОНИМЫ, або киконують команду СЕРВИС – 

ЯЗЫК - ТЕЗАУРУС.  Виникає вікно СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (рис. 15), у якому 

наводиться перелік синонімів та антонімів до виділеного слова.. 

На панелі відображаються синоніми виділеного слова. При наведенні миши на синонім 

з'являється список, що розкривається, в якому по команді ИСКАТЬ можна знайти синоніми до 

цього синоніму. дуралей зависанні , на правій панелі можуть відображатися синоніми до того 

синоніму, який вибрано на лівій панелі. Командою ВСТАВИТЬ синонімом заміняють 

пошуковий образ.  
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17. Перевірка правопису 

Полягає у перевірці орфографії і граматики. 

Є два режими перевірки правопису - 

автоматичний і командний. Для роботи в 

автоматичному режимі треба встановити 

прапорці АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОВЕРЯТЬ 

ОРФОГРАФИЮ і АВТОМАТИЧЕСКИ 

ПРОВЕРЯТЬ ГРАММАТИКУ на вкладці 

ПРАВОПИСАНИЕ діалогового вікна 

ПАРАМЕТРЫ (СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ - 

ПРАВОПИСАНИЕ – рис. 16). У 

автоматичному режимі слова, що містять 

орфографічні помилки, підкреслюються 

червоним кольором, а вирази, що містять 

граматичні помилки - зеленим. Щоб дізнатися 

про характер помилки, треба клікнути правою 

кнопкою миші на поміченому фрагменті. 

Залежно від характеру помилки контекстне 

меню містить пункт ОРФОГРАФИЯ або 

ГРАММАТИКА. За їх 

допомогою відкривається 

діалогове вікно, в якому можна 

довідатись про те, яке правило 

порушене і варіанти 

виправлення помилки. 

Вбудований автоматичний, засіб 

перевірки правопису допускає 

настроювання. Наприклад, якщо 

рекомендації неточні або 

неприйнятні, від них можна 

відмовитися командою 

ПРОПУСТИТЬ. Буває, що 

багато слів  виділяються, як 

помилкові, хоч видимих 

помилок немає. Скоріше за все, Рис. 16. Вкладка ПРАВОПИСАНИЕ вікна ПАРАМЕТРЫ. 

Рис.   15. Вікно СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
яке відкривається командою СЕРВИС – ЯЗЫІК - 
ТЕЗАУРУС 
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невірно встановлено мову. Її треба встановити правильно: СЕРВИС - ЯЗЫК - ВЫБРАТЬ ЯЗЫК. 

Якщо ж слово відмічене як орфографічна помилка тільки тому, що воно відсутнє в словнику 

системи автоматичної перевірки (наприклад, слово браузер), то його можна додати в словник. 

Це можливо, якщо існує  хоча б один словник користувача. Таких словників може бути кілька. 

Файл словника можна створити командою СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ - ПРАВОПИСАНИЕ - 

кнопка СЛОВАРИ - кнопка СОЗДАТЬ - вказати ім‘я файлу словника - кнопка СОХРАНИТЬ. 

Діалогове вікно, у якому натискають кнопку СОЗДАТЬ, показано на рис.17. 

Вбудований словник системи перевірки правопису не підлягає виправленню. Всі доповнення 

і зміни вносяться в словник користувача. Підключення потрібного словника для роботи з 

конкретним 

документом 

виконується вибором 

словникового файлу в 

списку 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫ

Е СЛОВАРИ на 

вкладці СЕРВИС - 

ПАРАМЕТРЫ - 

ПРАВОПИСАНИЕ. 

Поступово 

наповнюючись, 

словники користувача стають  засобом підвищення  якості документів. 

У командному режимі перевірка правопису виконується незалежно від установки елементів 

управління на вкладці СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ - ПРАВОПИСАНИЕ. Запуск засобів перевірки 

виконують командою СЕРВИС - ПРАВОПИСАНИЕ . Перевірка починається від початку 

документа і продовжується до появи першої помилки. У тих випадках, коли користувач 

відмовляється від запропонованих виправлень і дає команду ПРОПУСТИТЬ, у документі 

накопичується список  слів, що попускаються, тобто слів і виразів, які не підлягають перевірці. 

Щоб очистити цей список і почати перевірку заново, виконують команду СЕРВИС - 

ПАРАМЕТРЫ - ПРАВОПИСАНИЕ - ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА.   

18. Рецензування тексту 

 У рецензування входять два процеси: редагування тексту з реєстрацією змін і коментування 

тексту. На відміну від звичайного редагування при рецензуванні текст документа змінюється не 

остаточно - новий варіант і старий співіснують в рамках одного документа на правах різних 

Рис. 17. Діалогове вікно, у якому натискають кнопку СОЗДАТЬ для створення 
словника. 
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версій. Основним засобом рецензування є панель РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, пяка встановлюється 

командою ВИД - ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ - РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ (рис.18).  

 

Для створення примітки служить кнопка ДОБАВИТЬ ПРИМЕЧАНИЕ (рис. 18). При її 

натисканні те слово документу, що стоїть перед курсором, виділяється заданим кольором і 

відкривається додаткова панелля введення тексту примітки. Коли примітку створено, її можна 

переглянути в формі спливаючої підказки, якщо навести покажчик миші на виділене слово. 

Разом з текстом примітки відображаються відомості про того, хто його вніс. Для вилучення 

примітки слід виділити слово, до якого введене примітку, та виконати команду УДАЛИТЬ 

ПРИМЕЧАНИЕ у контекстному меню. 

Для реєстрації змін у тексті служить кнопка ИСПРАВЛЕНИЯ. Всі редагування тексту в режимі 

реєстрації виправлень вважаються неавторськими і виділяються особливим методом. Метод 

виділення можна задати на вкладці 

ИСПРАВЛЕНИЯ діалогового вікна 

СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ (рис. 19). 

Елементи управління даної панелі 

дозволяють виконувати переходи 

між виправленнями, приймати їх 

або відкидати. В разі необхідності 

зняти показ виправлень 

встановлюють опцію 

ИЗМЕНЕННЫЙ ДОКУМЕНТ в 

полі ОТОБРАЗИТЬ ДЛЯ 

ПРОВЕРКИ панелі 

РЕЦЕНЗУВАННЯ (рис. 18).  

 

Рис. 18. Панель інструментів РЕЦЕНЗУВАННЯ 

Поле ОТОБРАЗИТЬ ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ 

Кнопка 
ПОКАЗАТЬ 

Кнопка 
виділення 
кольором 

Вікно перегляду 

Кнопка ПРЕДЫДУЩЕЕ 
ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Кнопка 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

Кнопка ПРИНЯТЬ 
ВЫДЕЛЕННЫЕ 
ИСПРАВЛЕНИЯ 

Кнопка додавання 
чи вилучення 
кнопок  

Кнопка 
ДОБАВИТЬ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Рис. 19. Вкладка ИСПРАВЛЕНИЯ вікна СЕРВИС - ПАРАМЕРТЫ 
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19. Форматування тексту 

Здійснюється засобами меню ФОРМАТ або панелі ФОРМАТИРОВАНИЕ. Форматування 

включає: 

- вибір і зміну гарнітури шрифту; 

- управління розміром шрифту; 

- управління накресленням і кольором шрифту; 

- управління вирівнюванням; 

- створення маркірованих і нумерованих списків; 

- управління параметрами абзацу. 

Настроювання шрифту.  Вибір гарнітури шрифту діє на виділений текстовий фрагмент. 

Якщо жоден фрагмент не виділений, він діє на весь текст, що вводиться після установки до 

чергової зміни гарнітури. MS Word орієнтований багатомовні шрифтові набори (UNICODE). 

Вибір інших шрифтових наборів діє тільки до найближчого перемикання розкладки клавіатури 

з основної (англійської) на додаткову, після чого відбувається автоматичне повернення до 

одного з шрифтів UNICODE, зареєстрованих в операційній системі. Операційна система 

Windows постачається з наборами шрифтів UNICODE. Отже, використання шрифтів, що 

входять в стандартне постачання гарантує від непередбачених ускладнень. 

Настроювання шрифту виконують в 

діалоговому вікні ШРИФТ (ФОРМАТ - 

ШРИФТ). Воно має три вкладки: 

ШРИФТ, ИНТЕРВАЛ і АНИМАЦИЯ. На 

вкладці ШРИФТ (рис. 20)  вибирають: 

- гарнітуру (тип) шрифту;  

- його розмір (вимірюється в 

поліграфічних пунктах); 

- варіант зображення; 

-  колір символів; 

- наявність підкреслення; 

- характер видозміни: зз  ттііннннюю, верхній 

індекс, ВСІ ПРОПИСНІ, , нижній індекс 

і ін. 

При виборі гарнітури шрифту слід 

мати на увазі, що існує дві категорії 

шрифтів: із зарубками і без зарубок 

(рубані). Характерними представниками першої категорії є шрифти сімейства Times, а другої - 

Рис. 20. Діалогове вікно ШРИФТ, вкладка ШРИФТ 
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сімейства Arial. Шрифти із зарубками  застосовують для оформлення основного тексту. 

Шрифти без зарубок -   для заголовків в технічних текстах, а також для виділення текстових 

блоків, наприклад, приміток.  

Більшість гарнітур шрифтів є пропорційними. Це означає, що і ширина окремих символів, і 

відстань між сусідніми символами не є постійними величинами і динамічно міняються так, щоб 

сполучення символів було найбільш сприятливим для читання. Особливу групу представляють 

так звані моноширинні шрифти. У них кожний символ разом з оздоблюючими його інтервалами 

має  певну ширину. Такі шрифти застосовують в тих випадках, коли треба імітувати шрифт 

пишучої машинки, а також при введенні текстів, що представляють лістинг програм. 

Характерними представниками таких шрифтів є шрифти сімейства Courier. 

Розмір шрифту визначається призначенням документа та вертикальним розміром 

друкарського листа. Для документів, що мають формат типової книжкової сторінки, зазвичай 

застосовують шрифт розміром 10 пунктів. Для документів, що готуються для друку на 

стандартних листах формату А4 (210x297 мм), вибирають розмір 12 пунктів. При підготовці 

документів, призначених для передачі засобами факсимільний зв'язку, застосовують 

збільшений розмір - 14 пунктів. Факсимільні документи часто відтворюються з спотвореннями, 

і збільшений розмір шрифту полегшує їх читання. При підготовці електронних документів, що 

розповсюджуються в форматі MS Word,  розмір шрифту вибирають, виходячи з дозволу екрана. 

Для комп'ютерів, відеопідсистема яких настроєна на екранний дозвіл 800x600 або 1024x768 

точок, доцільно готувати електронні документи з розміром шрифту 12 пунктів. Використання 

інших засобів управління шрифтом (накреслення, підкреслення і інших видозмін) визначається 

стильовим рішенням документу. 

 Накреслення такі: жирне, курсивне,  підкреслене. Варіанти накреслень можуть сполучатись, 

наприклад, жирне курсивне або жирне підкреслене. Кнопки управління показані на рис. 21.  

 Інтервал задається шляхом вибору одного з трьох значень (ОБЫЧНЫЙ, 

РАЗРЕЖЕННЫЙ , УПЛОТНЕННЫЙ) на вкладці діалогового вікна ШРИФТ (ФОРМАТ - 

ШРИФТ - ИНТЕРВАЛ). Розрідженість та ущільненість регулюються інтервалом, який задають  

у полі “на” того ж вікна. Там же можна підняти або 

опустити шрифт у рядку на задану величину (рис. 22). 

На рис.22  показано приклад встановлення 

розрідженого шрифту  з  і н т е р в а л о м  3  

п у н к т и  і  п і д н я т о г о  н а  4  п у н к т и . 

Кнопка 
жирного 
накреслення 

Кнопка 
курсивного 
накреслення  

Кнопка 
підкреслення 

Рис. 21. Кнопки управління накресленням 
на панелі форматування 
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 Ефекти анімації використовують  рідко і тільки для  електронних документів. Вид 

анімаційного виділення фрагменту призначають у тому ж вікні, вкладка АНИМАЦИЯ. У 

друкарських документах ці ефекти невидимі, а в Web-документах їх немає значення 

застосовувати, оскільки вони поки не 

підтримуються Web-броузерами. Щоб 

анімаційний ефект було видно, слід встановити 

опцію ПОКАЗЫВАТЬ АНИМАЦИЮ ТЕКСТА 

у вікні СЕРВИС - ПАРАМЕТРЫ  -  вкладка 

ВИД. 

Вирівнювання. Підтримуються чотири 

типи вирівнювання тексту: 

- по лівому краю; 

- по центру; 

- по правому краю; 

- по ширині. 

Вибір методу виконують кнопками панелі 

інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ (рис. 23) 

або з 

списку, що 

розкривається ФОРМАТ - АБЗАЦ - ОТСТУПЫ И 

ИНТЕРВАЛЫ - ВЫРАВНИВАНИЕ. Обраний метод діє на 

поточний і подальші абзаці, що вводяться.  Вибір 

методу вирівнювання визначається 

призначенням документа. Так, наприклад, для Web-

сторінок немає значення виконувати 

вирівнювання по ширині, оскільки все одно невідома ширина вікна броузера, в якому документ 

буде переглядатися, однак вирівнювання по центру використати можна.  Для друкарських 

документів, призначених для друку, в основному тексті  вирівнюють по ширині з одночасним 

включенням функції переносу. Для документів на англійській мові основний метод 

вирівнювання   по лівому полю. Автоматичний перенос включається командою СЕРВИС - 

ЯЗЫК - РАССТАНОВКА ПЕРЕНОСОВ -  АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССТАНОВКА 

ПЕРЕНОСОВ. Заборонити автоматичний перенос можна командою ФОРМАТ - АБЗАЦ  - 

ПОЛОЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ  - ЗАПРЕТИТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС СЛОВ.  

Рис. 22. Діалогове вікно ШРИФТ, вкладка 
ИНТЕРВАЛ. Приклад встановлення 
розрідженого шрифту на 3 пункти і піднятого на 
4 пункти 

Кнопка 
вирівнювання по 
лівому краю  

Копака 
вирівнювання по 
обох краях 

Рис. 23. Кнопки управління 
вирівнюванням тексту 
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Встановлення параметрів абзацу. До них відносяться:: 

- величина відступу ліворуч (від лівого поля); 

- величина відступу праворуч (від правого поля); 

- величина відступу першого рядка абзацу; 

-  величина інтервалу між абзацами - 

перед абзацем і після нього. 

Ці параметри задають у вікні 

ФОРМАТ - АБЗАЦ (рис. 24). Другий 

спосіб встановлення відступу тексту та 

абзацу – за допомогою движків  лінійки 

(рис. 25).  

У друкарських документах відступ 

для основного тексту, як правило, не 

задають. Положення тексту 

визначається шириною полів. Але його  

можна задавати для додаткових 

матеріалів і заголовків, якщо вони не 

вирівнюються по центру. Для Web-

сторінок величина абзацного відступу 

має значення. Це один з  небагатьох 

параметрів форматування, що допускаються для Web-документів. 

Роль інтервалів між абзацами, як і  відступу першого рядка абзацу, полягає в тому, щоб 

візуально виділити абзаци. Пересічна практика призначення формату полягає в тому, що для 

документів простої структури та нетехнічних текстів  використовують відступ першого рядка 

(для текстів на українській, російській і німецькій мовах), а для документів складної структури 

(технічних) і документів на англійській мові використовують інтервали між абзацами. У Web-

документах застосовують тільки інтервали між абзацами. Відступ першого рядка в них як 

правило не використовують.  

 

Рис. 24. Діалогове вікно АБЗАЦ для встановленняя 
параметрів абзацу. 

Движок відступу 
тексту від лівого 
поля 

Движок відступу 
тексту від лівого 
поля 

Движок відступу 
абзацу 

Рис. 25. Інструменти управління параметрами абзацу на лінійці. 

Світла частина лінійки відповідає 
текстовій частині лінійки (між полями) 
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20. Нумеровані та маркіровані списки 

Це засіб оформлення структурованого тексту. Позиції маркірованих списків виділяються 

спеціальними позначками – маркерами, а нумеровані  - номерами. Ці списки застосовують  в 

службових документах та у Web-документах. У Web-документах оформлення маркірованих 

списків посилюють за рахунок застосування  графічних маркерів. Для створення нумерованого 

або маркірованого списку слід спочатку виконати настроювання, потім вхід в список і вихід з 

нього. Настроювання виконують в діалоговому вікні ФОРМАТ - СПИСОК (рис. 26). Воно має 

три вкладки: МАРКИРОВАННЫЙ, НУМЕРОВАННЫЙ і МНОГОУРОВНЕВЫЙ (рис.26). Як 

елементи управління представлені зразки оформлення списків. Для вибору потрібного досить 

клікнути по вибраному зразку. Вхід в список може здійснюватися:  

• автоматично;  

• по команді. 

Як створити наведений тут  маркірований список, показано на рис. 26. 

 Щоб автоматично створити маркірований список, досить почати запис рядка з введення 

символу «*» з проміжком після нього. По завершенні рядка і натисканні клавіші ENTER символ 

«*» автоматично перетворюється в маркер, а у наступному рядку маркер буде встановлений 

автоматично. Для автоматичного 

створення нумерованого списку досить 

почати рядок з цифри, після якої стоять 

точка і пропуск, наприклад «1. », «2. » і т. 

д. Цей метод дозволяє почати нумерацію з 

будь-якого пункту, не обов'язково з 

одиниці. Якщо список потрібно почати з 

довільного номера, варто після точки 

зробити два проміжки.  

Для створення списку по команді 

служать кнопки НУМЕРАЦИЯ і 

МАРКЕРЫ на панелі 

ФОРМАТИРОВАНИЕ. Як маркірований, 

так і нумерований список можна 

перетворити в багаторівневий. Для переходу на нові (або повернення на попередні рівні) 

служать кнопки УВЕЛИЧИТЬ ОТСТУП та УМЕНЬШИТЬ ОТСТУП на панелі 

ФОРМАТИРОВАНИЕ (рис. 27). 

Рис. 26. Діалогове вікно СПИСОК для створення 
маркірованого, нумерованого або багаторівневого 
списку. 

Якщо клікнути цйе 
зразок, буде список, 
показаний у тексті 
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Для списків з вкладенням рівнів можна настроїти стиль оформлення кожного з рівнів. Для 

цього служить командна кнопка ЗМІНИТИ на вкладці МНОГОУРОВНЕВЫЙ діалогового вікна 

СПИСОК (рис. 26): ФОРМАТ - СПИСОК. 

MS Word надає можливість використання графічних маркерів, що буває потрібно при 

створенні Web-документів, Для вибору графічних маркерів служить командна кнопка 

ИЗМЕНИТЬ  на вкладці МАРКИРОВАННЫЙ діалогового вікна ФОРМАТ - СПИСОК (рис. 26). 

Вона відкриває діалогове вікно ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИРОВАННОГО СПИСКА, в якому можна 

вибрати бажаний маркер, в тому числі і анімаційний (на вкладці ФИЛЬМЫ). Для розширення 

вибору рисунків у вікні РИСОВАННЫЙ МАРКЕР натиснути кнопку ИМПОРТ КЛИПОВ і 

вибрати потрібний малюнок у файловій системі. Для 

завершення маркірованого або нумерованого списку і 

виходу з режиму його створення досить по завершенні 

введення останнього рядка двічі натиснути клавішу ENTER. 

Щоб скасувати маркіровку, досить відтиснути кнопку 

МАРКЕРЫ (на рис. 27 вона позначена “2”) на виділеному 

фрагменті. 

21. Стиль, шаблони, теми 

 До засобів автоматизації розробки і оформлення документів відносяться стилі оформлення 

абзаців, шаблони документів і теми оформлення. 

Поняття стилю. Абзац - основний елемент оформлення документу. Кожний заголовок  

також розглядається як окремий абзац. У меню ФОРМАТ - АБЗАЦ є багато різних елементів 

управління, і виконувати їх настройку для кожного абзацу окремо – кропітка робота. Вона 

автоматизується шляхом стилю. Стиль оформлення - це іменована сукупність настроювань 

параметрів шрифту, абзацу, мови і інших елементів оформлення абзаців (ліній і рамок). Word 

підтримує два типи стилів: стилі абзацу і знакові стилі (стилі символів). За допомогою знакових 

стилів можна змінювати оформлення виділених фрагментів тексту всередині абзацу. Наявність 

двох типів стилів дозволяє реалізувати досить складні прийоми форматування, наприклад коли 

всередині абзацу, оформленого одним шрифтом, містяться фрагменти тексту, оформлені іншим 

шрифтом.  

Робота зі стилями полягає у створенні, настроюванні і використанні стилів. Деякі стандартні 

стилі присутні у MS Word за умовчанням, відразу після установки. Їх використовують шляхом 

вибору потрібного стилю з списку, що розкривається на панелі ФОРМАТИРОВАНИЕ (рис. 28).  

Рис. 27. Кнопки панелі форматування 
для створення нумерованого (1), 
маркірованого (2) списків та для 
зменшення або збільшення відступів 
(3), (4). 

1 2 3 4 

Cписок для призначення стилів 
на панелі   ФОРМАТИРОВАИЕ 

Рис. 28. Положення списку для призначення стилю на панелі форматування  
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Створення стилю. Виконують в 

діалоговому вікні СОЗДАНИЕ СТИЛЯ (рис. 

30), яке відкривається командою  ФОРМАТ - 

СТИЛИ И ФОРМАТИРОВАНИЕ – СОЗДАТЬ 

СТИЛЬ  (рис. 29). У ньому слід (див. рис. 30):  

- ввести назву нового стилю в поле 

ИМЯ; 

- вибрати у полі “Стиль”  “Абзаца”,  

“Знака” чи “Таблицы”; 

- в полі ОСНОВАН НА СТИЛЕ вибрати 

стиль, на якому заснований новий стиль; 

- указати стиль наступного абзацу; 

-  натиснути на кнопку ФОРМАТ, щоб 

встановити компоненти стилю. 

Принцип успадкування стилів полягає в 

тому, що будь-який стиль може бути 

заснований на якомусь з існуючих стилів. Це 

дозволяє, по-перше, скоротити настроювання 

стилю, зосередившись тільки на його 

відмінностях від базового, а по-друге, 

забезпечити принцип єдності 

оформлення всього документа.  

Наприклад, при зміні базового стилю 

автоматично утворяться зміни 

успадкованих елементів в стилях, 

створених на його основі. У списку 

СТИЛЬ СЛЕДУЮЩЕГО АБЗАЦА 

вказують стиль наступного абзацу, після 

того як попередній абзац буде закрито 

клавішею ENTER. 

Шаблони. Сукупність вдалих 

стильових настроювань  зберігається 

разом з готовим документом, але бажано 

мати засіб, що дозволяє зберегти їх і 

поза документом. Тоді їх можна 

Рис. 29. Панель СТИЛИ И ФОРМАТИРОВАНИЕ.  

Рис. 30. Діалогове вікно СОЗДАНИЕ СТИЛЯ.  

Кнопка виклику   
компонент 
стилю 

Цією кнопкою 
вибирають “абзаца” 
або “знака” 
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використати для підготовки нових документів. Такий засіб є. Це шаблони, причому деяка 

кількість універсальних шаблонів постачається разом з текстовим процесором і встановлюється 

на комп'ютері разом з ним. По суті, шаблони - це заготовки майбутніх документів. Від 

звичайних документів шаблони відрізняються тим, що в них вжиті спеціальні заходи, що 

виключають можливість їх ушкодження. Відкриваючи шаблон, ми починаємо новий документ і 

вносимо зміни в зміст шаблона. При збереженні ж ми записуємо новий документ, а шаблон, 

використаний як його основа, залишається в незмінному вигляді і придатний для подальшого 

використання. 

Використання шаблону для створення документа. По команді ФАЙЛ - СОЗДАТЬ 

встановлюється панель СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА, в якій можна вказати адресу для вибору 

шаблонів: ШАБЛОНЫ НА УЗЛЕ Office Online, НА МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ, НА МОИХ ВЕБ-

УЗЛАХ. Вибором  пункту НА МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ встановлюється діалогове вікно 

ШАБЛОНЫ (рис. 31) з кількома вкладками (Общие, Другие документы, Записки и т.д. – рис. 

31).Через них одержуємо доступ до готових стилів оформлення.  

Зміна шаблону готового документу. Виконується за допомогою діалогового вікна 

ШАБЛОНЫ И НАДСТРОЙКИ (СЕРВИС - ШАБЛОНЫ И НАДСТРОЙКИ). Для зміни 

поточного шаблону слід натиснути кнопку ПРИСОЕДИНИТЬ і в діалоговому вікні 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ШАБЛОНА вибрати потрібний шаблон в папці ШАБЛОНЫ. 

Рис. 31. Включення перемикача ШАБЛОН у вікні ШАБЛОНЫ 

Перемикач 
ШАБЛОН 
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Створення нового шаблону на базі існуючого шаблону. По команді ФАЙЛ - 

СОЗДАТЬ відкривається панель СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА, в якій слід вибрати опцію НА 

МОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ і у вікні ШАБЛОНЫ вибрати стандартний шаблон, на базі якого він 

створюється і включити перемикач СОЗДАТЬ в положення ШАБЛОН (рис. 31). Після 

настроювання стилів і редагування змісту шаблон зберігають командою СОХРАНИТЬ КАК в 

папці ШАБЛОНЫ. Розширення у такого файлу буде  .dot. 

Створення нового шаблону на базі документу. Якщо готовий документ пригодиться як 

заготовка для створення інших документів, його доцільно зберегти як шаблон. Командою 

ФАЙЛ - ОТКРЫТЬ відкривають готовий документ, в ньому правлять зміст і настроюють стилі, 

а потім зберігають командою СОХРАНИТЬ КАК, вибравши пункт ШАБЛОН у списку ТИП 

ФАЙЛА. Розширення у такого файлу буде  .dot. 

Теми. Тема -  засіб автоматичного оформлення, який  являє собою сукупність таких 

елементів оформлення: 

- фоновий узор; 

- стилі оформлення 

основного тексту і 

заголовків; 

- стиль оформлення 

маркірованих списків; 

- стиль графічних елементів 

оформлення (ліній). 

Доступ до вибору тим 

виконується командою 

ФОРМАТ - ТЕМА (рис. 

32). 

22.  Формули 

Для введення формул 

використовується редактор 

формул Microsoft Equation 3.0. Він 

дозволяє створювати формульні 

об'єкти і вставляти їх в текстовий документ. При необхідності вставлений об'єкт можна потім  

редагувати, клікнувши по ньому двічі. 

Запуск і настроювання редактора формул. Для активізації редактора формул служить 

команда ВСТАВКА - ОБЪЕКТ.  У діалоговому вікні ВСТАВКА ОБЪЕКТА вибрати пункт  

MICROSOFT EQUATION 3.0.   Відкриється панель управління ФОРМУЛА, представлена на 

Рис. 32. Діалогове вікно ТЕМА. Вибрано тему РИСОВАЯ 
БУМАГА 
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рис. 33. При цьому рядок меню текстового процесора заміняється рядком меню редактора 

формул. Інший спосіб запуску – натисканням кнопки редактора формул на панелі інструментів.  

На ній зображено α .                        

До початку роботи з редактором формул слід виконати його настроювання. Настроювання 

редактора формул полягає у призначенні шрифтів для різних елементів, що входять в формули. 

Вона виконується в діалоговому вікні редактора формул СТИЛИ, що відкривається командою 

СТИЛЬ - ОПРЕДЕЛИТЬ (рис. 33). Ця настройка є обов'язковою,  без неї редактор формул 

працювати не буде. Її досить виконати тільки один раз.  

Інші необов'язкові настройки редактора формул виконують в діалоговому вікні ИНТЕРВАЛ 

(РЕДАКТОР ФОРМУЛ - ФОРМАТ - ИНТЕРВАЛ). Численні засоби настроювання у ньому 

призначені для завдання розмірів різних елементів формул.  

Панель інструментів редактора формул (рис. 7.33) містить два ряди кнопок. Кнопки 

нижнього ряду створюють 

шаблони, що містять поля для 

введення символів. Наприклад, для 

введення звичайного дробу 

потрібно вибрати відповідний 

шаблон, що має два поля: 

чисельник і знаменник. Ці поля 

можна проводитися як з клавіатури, 

так і за допомогою елементів 

управління верхнього рядка. 

Переходи між полями виконують 

клавішами управління курсором. 

Введення і редагування формул 

завершують натисканням клавіші 

ESC або закриттям панелі редактора формул. Можна також клікнути лівою кнопкою миші в 

будь-якому місці документу поза областю введення формули. Введена формула автоматично 

вставляється в текст як об'єкт. Далі її можна перемістити в будь-яке інше місце документа через 

Рис. 33. Панель інструментів Редактора формул MICROSOFT EQUATION 3.0.  

Рис. 34. Діалогове вікно СТИЛИ для настроювання стилів 
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буфер обміну (CTRL+Х - вирізати; CTRL+V - вставити). Для редагування формули 

безпосередньо в документі досить дати по ній подвійний клік. При цьому автоматично 

відкривається вікно Редактора формул. Вставлений об'єкт-формулу можнёа центрувати, 

використовуючи кнопки вирівнювання та змінювати розміри способом тягнути.  

Особливості редактора формул. 1. Редактор формул Microsoft Equation 3.0 являє собою 

окремий компонент, тому при установці текстового процесора потрібно спеціально вказати про 

необхідність його підключення. Якщо в складі Word його немає, треба встановити.  

2. Рекомендується вводити всю формулу цілком, не розбиваючи на частини і не вживаючи 

інші засоби, крім Редактора формул. 

3. У тих випадках, коли  необхідні символи кирилиці, слід призначати стиль ТЕКСТ. 

4. У редакторі формул не працює клавіша проміжку, оскільки необхідні інтервали між 

символами створюються автоматично. Якщо вводити проміжки все-таки потрібно, то їх можна 

вводити за допомогою кнопки ПРОБЕЛЫ И МНОГОТОЧИЯ на панелі інструментів 

ФОРМУЛА. Усього передбачено п'ять різновидів пропусків різної ширини. Можна також 

змінити тимчасово стиль.  

Можна встановити більш потужний редактор формул MathTyp, вікно якого повазане на рис. 

35.  

23. Таблиці 

 Є три  засоби створення таблиць: 

- кнопка ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ на панелі інструментів СТАНДАРТНАЯ; 

- діалогове вікно ВСТАВКА ТАБЛИЦЫ (ТАБЛИЦА - ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ); 

-  панель ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ (ТАБЛИЦА - НАРИСОВАТЬ ТАБЛИЦУ). 

Рис. 35. Вікно редактора формул MathType 
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 Кнопку ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ використовують для створення таблиць невеликого 

розміру. Перед створенням таблиці доцільно виставити розмір та тип шрифту – тоді створена 

таблиця буде на нього автоматично налаштована. Таблиці можна надалі змінювати, збільшуючи 

в них кількість рядків і стовпчиків. ТАБЛИЦА - ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ зручніша для 

створення більш складних таблиць. Вона відкриває діалогове вікно ВСТАВКА ТАБЛИЦЫ, в 

якому задають кількість рядків і стовпчиків, а також ширину стовпчиків. Якщо замість 

конкретного розміру задати параметр АВТО, включається режим АВТОПОДБОР, завдяки 

якому стовпчики можуть еластично форматуватися відповідно до змісту.  Таблиці складної 

структури зручно створювати методом малювання за допомогою команди ТАБЛИЦА -  

НАРИСОВАТЬ ТАБЛИЦУ. Необхідні елементи управління зосереджені на панелі інструментів 

ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ, яка відкривається цією командою. 

У вікні ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ (рис. 36)  інструменти: ЦВЕТ ГРАНИЦЫ (на кнопці 

зображено олівець); ЛАСТИК;  ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ; СОРТИРОВКА; АВТОСУММА; 

РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ; ОБЪЕДИНИТЬ ЯЧЕЙКИ; ВИРАВНИВАНИЕ,  ЦЕНТРИРОВНИЕ.  

Редагування таблиць. Редагування змісту здійснюється звичайними засобами 

форматування, розглянутими в попередньому розділі. Редагування структури таблиць зводиться 

до операцій: 

- додавання рядків та стовпчиків; 

- вилучення виділених осередків, рядків і стовпчиків; 

- злиття та розбиття виділених осередків; 

- переміщення границь та ліній способом перетягування. 

Комбінуючи вищезгадані операції, можна на базі таблиць з простою структурою готувати 

таблиці складної структури. Засоби для виконання цих операцій беруть з меню ТАБЛИЦА або 

через контекстне меню виділених об'єктів. Для вилучення змісту у частині таблиці слід її 

виділити і натиснути кнопку клавіатури Delete. Для вилучення частини таблиці або всієї 

таблиці разом з вмістом слід потрібну частину виділити і виконати команду Вирізати.  

Рис. 36. Панель інструментів ТАБЛИЦЫ И ГРАНИЦЫ 

Кнопка встановлення 
додаткових кнопок 

Вибір типу  
ліній Колір лінії 

Товщина ліній  

Інструменти 
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Виділений текст можна перетворити у таблицю командою ТАБЛИЦА - 

ПРЕОБРАЗОВАТЬ - ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ТАБЛИЦУ. У вікні  під назвою ПРЕОБРАЗОВАТЬ 

В ТАБЛИЦУ (рис. 37) слід вказати розділювач - знак  абзацу, крапку з комою та ін., які мають 

вказувати на місця границь між осередками. 

Форматування таблиць. При роботі з таблицями 

розрізнюють форматування таблиць і форматування 

вмісту. У першому випадку відбувається управління 

розмірами структурних елементів таблиці (осередків, 

рядків, стовпців і , а у другому   управління розміщенням 

вмісту осередків. Форматування таблиць можна 

виконувати в командному або інтерактивному режимі. У 

командному режимі використовують діалогове вікно 

СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ – (ТАБЛИЦА - СВОЙСТВА 

ТАБЛИЦЫ (рис. 38). Його можна відкрити і з контекстного 

меню таблиці, якщо клікнути в її межах правою кнопкою миші. Елементи управління вкладок 

діалогового вікна СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ (рис. 38) дозволяють: 

- задати метод вирівнювання таблиці відносно 

сторінки документа (СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ - 

ТАБЛИЦА - ВЫРАВНИВАНИЕ); 

- задати метод взаємодії таблиці з текстом 

(СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ - ТАБЛИЦА –

ВЫРАВНИВАНИЕ); 

- визначити або перевизначити варіант 

оформлення зовнішніх і внутрішніх рамок таблиці, 

а також настроїти характер оформлення (СВОЙ-

СТВА ТАБЛИЦЫ - ТАБЛИЦА - ГРАНИЦЫ И 

ЗАЛИВКА); 

- задати розміри внутрішніх полів в осередках і 

інтервали між осередками (СВОЙСТВА 

ТАБЛИЦЫ - ТАБЛИЦА - ПАРАМЕТРЫ); 

- призначити параметри поточного рядка або 

виділених рядків (ТАБЛИЦА - СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ - СТРОКА); 

- призначити параметри поточного стовпчика або виділених СТОЛБЦОВ (ТАБЛИЦА - 

СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ - СТОЛБЕЦ); 

Рис. 37. Діалогове вікно для 
перетворення тексту у таблицю. 

Рис. 38. Діалогове вікно СВОЙСТВА 
ТАБЛИЦЫ 
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- призначити параметри поточного осередку або виділених осередків (ТАБЛИЦА - 

СВОЙСТВА ТАБЛИЦЫ - ЯЧЕЙКА); 

- призначити напрямок тексту в осередку таблиці (клікнути по осередку, ФОРМАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ТЕКСТА). 

Зразок форматування 

таблиці з розташуванням 

відносно тексту показано 

поруч. Таблицю можна 

редагувати за допомогою 

маркерів, які з'являються 

при наведенні покажчика миші на таблицю або її на елемент. Маркер в лівому верхньому кутку 

таблиці дозволяє переміщувати таблицю по робочому полю документа. Маркер в правому 

нижньому кутку дозволяє управляти загальними розмірами таблиці. Маркер зміни розміру, що 

з'являється при наведенні покажчика миші на лінію таблиці, дозволяє змінювати розміри 

стовпчиків і рядків методом перетягування. Форма цього  маркеру нагадує знак рівності між 

двома вертикальними стрілками. Маркер над стовпчиком (у вигляді чорної стрілки) дозволяє 

виділити стовпчик для подальшого виконання над ним перетворень. 

Введення і форматування вмісту таблиць. Позицію для введення тексту вказують кліком  

миші. Окремий осередок виділяють потрійним натисканням лівої кнопки. Переміщення між 

осередками виконують клавішею TAB - до наступного осередку) або комбінацією SHIFT+TAB - 

до попереднього осередку. Для навігації по елементах таблиці можна також використати 

клавіші управління курсором. Всередині текстових фрагментів курсорні клавіші виконують 

переміщення курсору. При досягненні межі тексту вони дозволяють перейти до сусідніх 

осередків. Всі команди форматування тексту стосуються виділеного елемента. Виділеним 

елементом може бути будь-який осередок, рядок (група 

рядків), стовпчик (група стовпчиків) або вся таблиця.  

Групи осередків виділяють методом протягування миші. 

Більшість команд, пов'язаних з форматуванням елементів 

таблиці і об'єктів, що містяться в них,  можна виконати за 

допомогою панелі інструментів ФОРМАТИРОВАНИЕ. 

Автоматичне форматування таблиць. Виконують 

командою ТАБЛИЦА - АВТОФОРМАТ (рис. 39) після 

виділення таблиці. Набір форматів для вибору 

представлений в списку ФОРМАТИ, а зразок 

форматування - в полі ОБРАЗЕЦ.  

ЦЕНТРУ-
ВАННЯ ПО 
ВИСОТІ Заголовок  

Центр 
Ліворуч 
Праворуч В
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ти
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нй

и 
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т 
  

 

ФОРМАТ,, 
ГРАНИЦЫ И 
ЗАЛИВКА, 
ПРИМЕНИТЬ 
К ЯЧЕЙКЕ 

     
     
 ФОРМАТ,  ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА, 

ПРИМЕНИТЬ К ЯЧЕЙКЕ   

Рис. 39. Діалогове вікно 
АВТОФОРМАТ ТАБЛИЦЫ для  
настроювання форматування таблиці 
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24. Діаграми 

Для створення діаграм служить програма MS Graph 2000. Вона викликається командою: 

ВСТАВКА - ОБЪЕКТ - ДИАГРАММА MICROSOFT GRAPH. Як і редактор формул MS 

Equation 3.0, ця програма є зовнішнім компонентом, тому про її установку слід подбати при 

установці Word.  

Методи вставки діаграм. Існує два методи вставки діаграм в документ. Перший метод 

заснований на тому, що 

спочатку в документ 

вставляється заповнена 

діаграма, з якою пов'язана 

базова таблиця даних (рис. 

40). Вона виникає після 

виклику  MICROSOFT 

GRAPH. При цьому рядок 

меню зміниться: в ньому 

з'являться пункти 

ДАННЫЕ, ДИАГРАМА, а 

зміст інших пунктів (ВИД, 

ВСТАВКА, ФОРМАТ) 

зміниться. Ця таблиця являє 

собою шаблон, який 

потрібно заповнити 

власними даними, причому 

заповнення можна 

автоматизувати шляхом імпорту даних з будь-якої  іншої таблиці, наприклад з таблиці 

Microsoft Excel. 

Другий метод полягає у тому, що діаграма створюється на базі конкретної таблиці, що є в 

документі. У цьому випадку настроюється тільки зовнішній вигляд. Цей метод більш зручний. 

Проте, дані в таблиці і у діаграмі дублюються, а це не завжди виправдано.  

Настроювання вигляду діаграми. Тип діаграми вибирають у в полі ТИП діалогового  

вікна ТИП ДИАГРАММЫ (ДИАГРАММА - ТИП ДИАГРАММЫ), яке має дві вкладки: 

СТАНДАРТНЫЕ і НЕСТАНДАРНЫЕ. Настроюють діаграму шляхом вибору елементів 

оформлення діаграми і елементів представлення даних і виконується в діалоговому вікні 

ПАРАМЕТРЫ  ДИАГРАММЫ (ДИАГРАММА - ПАРАМЕТРЫ ДИАГРАММЫ). 

 

Рис. 40. Результат виконання команди виклику базової діаграми. У 
документі з‘являється заготовки діаграми і таблиці. 
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Елементи представлення даних - це все те, що служить для відображення даних на 

графіках: стовпчики гістограм, сектори кругових діаграм. Елементи оформлення - ця назва 

діаграми, назви її осей, легенда (спеціальне поле, в якому приведені умовні позначення для 

груп елементів даних), підписи до елементів даних і лінії координатної сітки. Настройку 

виконують підключенням або відключенням тих або інших елементів. 

Елементи діаграми бувають пов'язаними або приєднаними. Так, наприклад, назву діаграми, 

назви її осей і легенду можна редагувати окремо - це приєднані елементи оформлення. 

Підписи до елементів даних редагувати на діаграмі не можна - вони пов'язані зі значеннями в 

базовій таблиці і тому вважаються пов'язаними елементами. 

Кожний з приєднаних елементів оформлення можна форматувати індивідуально. Для 

цього треба в полі діаграми клікнути двічі на полі приєднаного елемента. Відкриється 

відповідне діалогове вікно форматування  (ФОРМАТ ЛЕГЕНДЫ, ФОРМАТ ОСИ, ФОРМАТ 

НАЗВАНИЯ ДИАГРАММЫ, ФОРМАТ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНИЯ і т. д.) Склад вкладок і 

інших елементів управління цих діалогових вікон залежить від властивостей конкретного 

приєднаного елемента. Так, наприклад, засоби форматування осей діаграми відрізняються від 

заобів форматування її назви. 

Настройка елементів даних і елементів оформлення - це як би внутрішні засоби настройки 

діаграм. Вони визначають властивості діаграми як об'єкта. Можна також редагувати об'єкт 

загалом в складі документа. Наприклад, для виділеної діаграми можна за допомогою миші 

змінювати горизонтальний і вертикальний розміри об'єкта шляхом перетягування маркерів. 

При зміні розміру діаграми можливо автоматично перемасштабуються її елементи 

оформлення. Щоб додати до діаграми таблицю, слід відкрити у цьому вікні вкладку 

ТАБЛИЦА ДАННЫХ, включити прапорець  ТАБЛИЦА ДАННЫХ. Зразок відредагованої 

діаграми, одержаної з діаграми, показано  на рис. 41.  

 25. Редагування рисунків 

 У документах Word можна використати два типи графічних об'єктів: рисунки і зображення. 

Рисунки - об'єкти векторної природи (лінії, прямі і криві, геометричні фігури, стандартні і 

нестандартні). Зображення - растрові об'єкти. Текстовий процесор не має засобів для їх 

створення, тому вони вставляються як зовнішні об'єкти з файлу, підготовленого іншими 

засобами - графічним редактором, від  сканера або цифрової фотокамери. Рисунки завжди 

впроваджені в документ. Їх можна редагувати безпосередньо у ньому. Зображення вставляють 

в документ методом зв‘язування або впровадження. Їх редагування засобами текстового 

процесора обмежене. 

.  
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Створення і редагування малюнків. Для створення та редагування векторних малюнків 

служить панель інструментів РИСОВАНИЕ (ВИД - ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - 

РИСОВАНИЕ або кнопка РИСОВАНИЕ). Вона показана на рис. 42. Розташовується біля 

нижньої границі робочого поля, проте її можна перетягнути у будь-яке інше місце. Для 

створення найпростіших об'єктів служить список АВТОФИГУРЫ (рис. 42). У його категоріях 

представлені заготовки і для створення ліній, прямих і кривих, найпростіших геометричних 

фігур, фігурних стрілок і виносних ліній, креслярських елементів для блок-схем та ін. Їх 

розмір та розташування міняють шляхом перетягування маркерів виділеного об'єкта. Крім них 

можна вставляти  і інші об‘єкти: АВТОФИГУРЫ - ДРУГИЕ АВТОФИГУРЫ. Зразок такої 

вставки показано на рис. 43. Розташування інструментів на панелі показано на рис. 41). Для 

більш точного позиціювання інструментів служить допоміжна координатна сітка. Командою 

РИСОВАНИЕ - СЕТКА відкривають діалогове вікно ПРИВЯЗКА К СЕТКЕ  (рис. 44). У ньому 

задають крок сітки і спосіб відображення горизонтальних та вертикальних ліній (кожну, через 
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Рис. 41. Приклад редагування діаграми на основі редагування базової таблиці і діаграми, 
наведеної на  рис. 40. 

       1                2      3                  4      5     6    7     8     9    10   11   12   13      14     15     16       17   18    19  20   21  22 
 
Рис. 42. Панель інструментів РИСОВАНИЕ. Інструменти зліва направо: 1 – РИСОВАНИЕ  зі списком дій; 2 - 
ВЫБОР ОБЪЕКТОВ (шляхом обведення; 3 - 4 - АВТОФИГУРЫ (зі списком автофігур) ; 5 - ЛИНИЯ; 6 - 
СТРЕЛКА; 7 - ПРЯМОУГОЛЬНИК; 8 - ОВАЛ; 9 - НАДПИСЬ; 10 - ДОБАВИТЬ ОБЪЕКТ WordArt; 11 – 
ДОБАВИТЬ ДИАГРАММУ; 12 – ДОБАВИТЬ КАРТИНКУ; 13 ДОБАВИТЬ РИСУНОК; 14  - ЦВЕТ ЗАЛИВКИ 
з палітрою кольорів та способів заливки; 15 - ЦВЕТ ЛИНИЙ з палітрою кольорів та візерунків для їх 
малювання; 16  - ЦВЕТ ШРИФТА з палітрою кольорів; 17 - ТИП ЛИНИИ; 18 - МЕНЮ ШТРИХА; 19 - МЕНЮ 
СТРЕЛКИ; 20 -  МЕНЮ ТЕНИ; 21 -  МЕНЮ ОБЪЁМ; 20 – ДОБАВИТЬ ИЛИ УДАЛИТЬ КНОПКИ. 
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одну, дві і т.д.). Прапорець ПРИВЯЗАТЬ К СЕТКЕ забезпечує точне позиціювання  

вузлових точок фігур у вузлах координатної сітки. Наявність прив'язки до сітки виражається в 

тому, що зміна розмірів елементів або з переміщення відбувається дискретно - з кроком сітки. 

Він зручний, якщо створюються переважно прямолінійні геометричні фігури. При редагуванні 

готових фігур прив'язка до вузлів сітки може створювати незручності - у цьому разі її 

відключають або виконують переміщення об'єктів при натиснутій клавіші ALT. 

Всі властивості автофігур, такі, як товщина  лінії і колір залиття об'єкта  можна редагувати 

в діалоговому вікні ФОРМАТ АВТОФИГУРЫ, яке відкривають командою ФОРМАТ - 

АВТОФИГУРА, або через контекстне меню автофігури, або подвійним кліком по автофігурі. 

Зокрема,  для управління товщиною і формою ліній, а також параметрами залиття служить 

вкладка ЦВЕТА И ЛИНИИ цього діалогового вікна.  Те ж саме можна робити інструментами 

(рис. 42). У такий спосіб можна зняти лінію, яка  оконтурює об‘єкт. Це використовують при 

оформленні підписів до малюнків. 

Об'єкт можна повертати дискретно чи неперервно. Для довільного повороту жовтий 

круглий маркер об'єкту. Для повороту об'єкту його треба виділити, навести укажчик на на 

один з жовтих маркерів, який набуде форми повернутої стрілки, і повернути мишею. Можна 

повернути на фіксований кут. Значення кута вводять в полі ПОВОРОТ у діалоговому  вікні 

ФОРМАТ - АВТОФИГУРА - вкладка РАЗМЕР. Автофігуру можна замінити на іншу, для чого 

Рис. 44. Діалогове вікно ПРИВЯЗКА К СЕТКЕ. 

Рис. 43. Зразок вставки 
кліпату інструментом 
АВТОФИГУРА > ДРУГИЕ 
АВТОФИГУРЫ. Малюнок 
вибрано з категоріїъ 
КОМИКСЫ. 

Малюнок КОМИКС 
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її треба клікнути і виконати: РИСОВАНИЕ  - ИЗМЕНИТЬ АВТОФИГУРУ, клік в списку 

автофігур. 

Взаємодія мальованого об'єкта з навколишнім текстом. Текст може обтікати малюнок 

по заданій схемі, лежати на малюнку чи під ним. Вибір методу взаємодії малюнка з текстом 

виконують на вкладці ПОЛОЖЕНИЕ в діалоговому вікні ФОРМАТ АВТОФИГУРЫ 

(ФОРМАТ - АВТОФИГУРА) або контекстною клавішею по автофігурі. Аналогічно вчиняють  

і у разі інших об'єктів, наприклад, написів.  

Написи на малюнку. Мальовані об'єкти можуть містити текстові елементи. Для створення 

текстових елементів, приєднаних до автофігур або малюнків, служить спеціальний засіб 

НАДПИСЬ (ВСТАВКА - НАДПИСЬ). Створивши малюнок або вставивши растрове 

зображення , поруч створюють об'єкт НАДПИСЬ. У нього вводять текст, при необхідності  

встановлюють його абзацний відступ, розмір шрифту,  а краще - окремий стиль. Його розмір 

можна підігнати під розмір тексту шляхом перетягування маркерів. Інші властивості напису 

задають в діалоговому вікні ФОРМАТ НАДПИСИ, яке для виділеного напису відкривають 

командою ФОРМАТ - НАДПИСЬ. Елементи управління, представлені на вкладках цього 

вікна, дозволяють настроїти: 

- фоновий колір; якщо задати параметр НЕТ ЗАЛИВКИ, напис буде лежати на прозорому 

фоні; 

- колір, тип і товщину обмежувальних ліній; якщо при виборі кольору задати параметр НЕТ 

ЛИНИЙ, то інші параметри не мають значення; 

- розміри внутрішніх полів між текстом і зовнішньою рамкою поля НАДПИСЬ 

(призначаються на вкладці НАДПИСЬ). 

Створивши об'єкт НАДПИСЬ, його можна згрупувати з малюнком, і тоді вони будуть 

представляти суцільний об‘єкт. Так зроблено з усіма ілюстраціями в цих методичних 

указівках. Зразок накладання напису на малюнок показано на рис. 43. 

Для автофігур є особливий засіб створення текстового оформлення   -  розміщення тексту в 

полі автофігури. Це виконують командою ДОБАВИТЬ ТЕКСТ в контекстному меню авто 

фігури (рис. 45). Якщо текст надто великий, можна або збільшити мінити розмір автофігури 

шляхом перетягування її маркерів, або  надати тексту  зменшений формат. Для цього слід 

виділити текст і кликнути контекстною клавішею або виконати команду ФОРМАТ - ШРИФТ. 

Цей прийом використовують, наприклад,  при створенні блок-схем.  

Композиції малюнків. Малюнки часто створюють шляхом синтезу інших малюнків, 

утворюючи композиції. При створенні композиційного малюнку  вживають інструменти 

організації  взаємодії їх складових між собою. 

Групування. Декілька найпростіших об'єктів групують в один композиційний об'єкт у 
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такій послідовності:  

- виділити об‘єкти, що 

підлягають групуванню 

кліком по кожному з 

притиснутою клавішею Ctrl 

або обвівши їх інструментом 

ВЫБОР ОБЪЕКТОВ (рис. 

42); якщо все зроблено 

правильно, всі об‘єкти 

виділяться маркерами; 

- виконати команду 

РИСОВАНИЕ  -  

ГРУППИРОВАТЬ або 

команду ГРУППИРОВКА - 

ГРУППИРОВАТЬ в контекстному меню об‘єкта.  

Якщо впроваджений об‘єкт не виділяється разом з іншими – наприклад, кліпарт (такий 

об‘єкт виділяється не світлими, а чорними маркерами), то його слід виконати команду його 

контекстного меню: ФОРМАТ ОБЪЕКТА - вкладка  ПОЛОЖЕНИЕ - ВОКРУГ РАМКИ. 

Операція ГРУППИРОВКА 

- Операція ГРУППИРОВКА - РАЗГРУППИРОВАТЬ дозволяє розкласти композиційний 

об'єкт на складові. Її можна також виконати командою РИСОВАНИЕ - ГРУППИРОВАТЬ.  

Після цього кожну складову рисунку можна редагувати, а згодом згрупувати  у нову 

композицію.  

Порядок. Якщо об'єкти перекривають один одного, може знадобитися скорегувати їх 

взаємне положення. Об'єкти, створені раніше, лежать нижче. Відповідно, при накладенні пізні 

об'єкти перекривають ранні. Цей порядок можна змінити, змінюючи положення  виділеного 

об'єкта відносно інших об'єктів і відносно основного тексту. Засоби для цього представлені в 

пункті ПОРЯДОК контекстного меню об'єкта або командою РИСОВАНИЕ  - ПОРЯДОК.  

Можна також забрати в буфер обміну об'єкт заднього плану і поставити його знову. Як 

створений пізніше, він тепер опиниться на передньому плані.  

Вирівнювання об‘єктів. Якщо об'єкти, що складають композицію, не перекривають один 

одного, важливо мати засіб їх відносного вирівнювання між собою. Вирівнювання об'єктів 

виконують до групування. У цьому випадку операція Групування виконує роль закріпляючої 

операції. Після неї об'єкти вже не можуть здвинутися один відносно одного, і положенням 

всієї групи на сторінці можна управляти як єдиним об'єктом. 

 
Демонстрація 
інструменту 
ДОБАВИТЬ 
ТЕКСТ 

Рис. 45. Демонстрація вставки тексту  в автофігуру. 
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.  

Для вирівнювання декількох об'єктів між собою їх потрібно виділити, а потім дати команду 

РИСОВАНИЕ - ВЫРАВНЯТЬ/РАСПРЕДЕЛИТЬ Дію команди показано на рис. 46. 

Якщо два об'єкти вирівнюються по нижньому 

полю, то це означає вирівнювання по нижньому 

полю нижнього об'єкта з числа виділених. 

Вирівнювання по правому полю  - це вирівнювання 

по правому полю самого правого об'єкта і так далі. 

Якщо необхідно виконати вирівнювання відносно 

полів сторінки, потрібно заздалегідь встановити 

прапорець РИСОВАНИЕ  - 

ВЫРАВНЯТЬ/РАСПРЕДЕЛИТЬ - 

ОТНОСИТЕЛЬНО СТРАНИЦЫ. Операція розподілу 

виконується, тільки якщо група складається з двох 

або більше об'єктів. Між об'єктами автоматично 

встановлюються рівні інтервали. При вирівнюванні 

по вертикалі об'єкти можна рівномірно розподілити 

по горизонталі і, відповідно, навпаки. 

Використання кліпів. Для створення композицій 

часто використовують тематичні колекції малюнків - 

кліпартів або просто кліпів.  До кліпів відносять не 

тільки графічні об'єкти, але звукові кліпи та і 

відеокліпи (фільми) . Для вставки кліпу 

використовують команду ВСТАВКА - РИСУНОК - 

КАРТИНКИ або ВСТАВКА - РИСУНОК - ИЗ ФАЙЛА В разі вставки у варіанті КАРТИНКИ 

відкривається панель КОЛЛЕКЦИЯ КЛИПОВ (47), а в разі вставки ИЗ ФАЙЛА – вікно 

ДОБАВИТЬ РИСУНОК (рис. 48). Кліпи-малюнки  – синтезовані об'єкти. Їх можна розбирати 

на складові, редагувати окремі елементи, створювати композиції з об'єктів, взятих з різних 

кліпів. Для цього слід його клікнути, ДЕЙСТВИЯ - РАЗГРУППИРОВАТЬ і далі обробляти 

окремі потрібні складові частини. Часто приходиться розгруповувати одержані складові 

частини.  Синтез  об'єктів, що належать до різних кліпів, виконують шляхом копіювання і 

вставки з буферу обміну (CTRL+С і CTRL+V). Результат синтезу знову групують. Розміри 

готового кліпу можна змінити перетягуванням маркерів. 

 

Рис. 46. Дія операції 
вирівнювання 
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На рис. 49 показано 

кліп BOMB, який  

взято в ролі заготовки. 

На рис. 50 показано 

варіанти, одержані з 

цієї заготовки.  

Спеціальні засоби 

оформлення. 

Представлені кнопками 

на панелі інструментів 

РИСОВАНИЕ. 

Дозволяють: 

- призначати колір 

залиття, колір контуру і 

колір тексту; 

- призначати 

товщину суцільних 

ліній і параметри штрихових ліній; 

- перетворювати лінії в стрілки і призначати форму їх кінців; 

- створювати тіньові та об‘ємні ефекти. 

Рис. 48. Діалогове вікно ДОБАВЛЕНИЕ РИСУНКА 

Рис. 47. Панель КОЛЛЕКЦИЯ КЛИПОВ 
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 Ці  кнопки позначені  14 – 21 на рис. 42. Для кожної з 

вказаних кнопок відкривається палітра настроювання. Якщо до 

об'єкта застосований тіньовий або об‘ємний ефект, то 

редагувати результат цього ефекту безпосередньо в полі 

документу не можна, оскільки на відміну від контурів плоских 

об'єктів контури трьохмірних ефектів не є об'єктами і не мають 

маркерів. Тому об'єкти, що мають тіньове або об‘ємне 

оформлення, редагують у такій послідовності: 

- виділяють об'єкт в полі документу; 

- клікають кнопку ТЕНЬ або ОБЪЁМ на панелі інструментів 

РИСОВАНИЕ; 

- в палітрі, що відкриється, вибирають елемент управління 

НАСТРОЙКА ТЕНИ або НАСТРОЙКА ОБЪЁМА; 

-  при цьому відкривається однойменна панель інструментів, 

за допомогою яких і редагують спеціальні об'єкти (рис. 51). 

26. Редагування зображень 

Зображення вставляються в документ командою  ВСТАВКА - РИСУНОК - ИЗ ФАЙЛА. По 

цій команді відкривається діалогове вікно ДОБАВИТЬ РИСУНОК, в якому вибирають файл, 

що містить зображення.  

Рис. 49. Зразок кліпу: 
заготовка BOMB  

 
Рис. 50. Варіанти кліпа, одержані шляхом розгрупування, редагування окремих деталей та 

подальшого групування кліпу, показаного на рис. 49 
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Вибір методу вставки. У MS 

Word вибраний малюнок можна 

вставити в документ трьома  

способами: впровадженням,   

зв‘язуванням (посиланням) та 

впровадженням зі зв'язуванням.  

У першому випадку об'єкт стає 

складовою частиною документу і 

передається разом з ним. У 

другому він залишається у своїй 

папці, а в документ входить 

тільки посилання на його адресу. 

Третій сполучає обидва способи. 

Це корисно, якщо передбачається 

можливість редагування першоджерела і треба забезпечити синхронне редагування 

впровадженого об'єкта. Вибір методу вставки виконують в діалоговому вікні ДОБАВЛЕНИЕ 

РИСУНКА (ВСТАВКА – РИСУНОК -  ИЗ ФАЙЛА – виділити файл - список кнопки 

ВСТАВИТЬ у вікні ДОБАВЛЕНИЕ РИСУНКА). У списку кнопки ВСТАВИТЬ вікна 

ДОБАВЛЕНИЕ РИСУНКА вибирають один із вказаних методів рис. 52). 

Зміна методу вставки. Якщо методом вставки було обрано впровадження, то його змінити 

Рис. 51. Приклад редагування об‘єму. Малюємо 
прямокутник, виділяємо та заливаємо кольором 
інструментом  ЗАЛИВКА, виділяємо і надаємо об‘єму 
інструментом ОБЪЁМ, виділяємо і клікаємо інструмент 
ОБЪЁМ, у його меню – НАСТРОЙКА ОБЪЁМА. 

Рис.  52. Вікно ДОБАВЛЕНИЕ РИСУНКА. Кнопка ВСТАВИТЬ  дає можливість виконати одну з 

команд ВСТАВИТЬ,  СВЯЗАТЬ С ФАЙЛОМ , ВСТАВИТЬ И СВЯЗАТЬ  

У списку кнопки 
є команди 
ВСТАВИТЬ,  
СВЯЗАТЬ С 
ФАЙЛОМ , 
ВСТАВИТЬ И 
СВЯЗАТЬ 
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вже не можна. Якщо ж при вставці був використаний один з двох інших методів, то 

метод змінити можна. При виділенні об'єкта, що має зв'язок з оригіналом, в меню ПРАВКА 

активізується пункт СВЯЗИ, що відкриває діалогове вікно СВЯЗИ (рис.53). Елементи 

управління цього діалогового вікна дозволяють: 

- оновити зв'язок, якщо у поточний момент оригінал змінився; 

- розірвати зв'язок, що 

означатиме зберігання об'єкту 

в документі; 

- змінити джерело 

(встановити зв'язок з іншим 

об'єктом або з тим самим 

об'єктом, який зберігається в 

іншому місці; 

-  перейти до методу 

одночасного впровадження і 

зв‘язування шляхом 

включення прапорця 

ХРАНИТЬ В ДОКУМЕНТЕ. 

Взаємодія зображення з 

текстом. Інструментів для настройки властивостей зображень в текстовому документі 

зосереджені на панелі інструментів НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ, яка встановлюється 

командою ВИД - ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ. За способом 

взаємодії з текстом виділяють два основних типи зображень: впроваджені в рядок (inline) і 

вільні (floating). Зображення першого типу можна умовно розглядати як окремі символи: при 

зрушенні тексту в процесі редагування зображення переміщується разом з ним і залишається в 

тому місці тексту, куди його вмістили. Положення вільного зображення на сторінці не 

пов'язане з позицією введення. Зображення взаємодіє з текстом за допомогою обтікання 

(ОБТЕКАНИЯ). 

Для управління взаємодією зображення з текстом служить вкладка ПОЛОЖЕНИЕ  в 

діалоговому вікні ФОРМАТ РИСУНКА (рис. 54), яке відкривають командою ФОРМАТ - 

РИСУНОК або кнопкою ФОРМАТ РИСУНКА на  панелі інструментів НАСТРОЙКА 

ИЗОБРАЖЕНИЯ. Для додаткового настроювання вживають вікно ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

РАЗМЕТКА (рис. 55), яке викликається кнопкою ДОПОЛНИТЕЛЬНО у вікні ФОРМАТ 

РИСУНКА (рис. 54). Щоб уникнути нестійкого положення зображення в документі (якщо він 

досить великий, то об‘єкт може “стрибати” непередбаченим чином навіть за межі тієї 

Рис. 53. Діалогове вікно СВЯЗИ. 
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Рис. 54. Діалогове вікно ФООРМАТ РИСУНКА. 
Призначено варіант обтікання текстом ВОКРУГ РАМКИ, 
горизонтальне вирівнювання по лівому краю.. 

Кнопка для виклику вікна  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
РАЗМЕТКА 

сторінки, де його було розміщено) рекомендується у цьому вікні призначати 

вирівнювання: горизонтальне – по лівому краю відносно колонки або поля, вертикальне – по 

верхньому краю відносно рядка (СТРОКИ), з параметром ПЕРЕМЕЩАТЬ ВМЕСТЕ С 

ТЕКСТОМ. 

Редагування зображення. 

Внутрішнім засобом редагування 

зображення у процесорі MS Word є 

панель інструментів НАСТРОЙКА 

ИЗОБРАЖЕНИЯ, яка викликається 

командою ВИД - ПАНЕЛИ 

ИНСТРУМЕНТОВ - НАСТРОЙКА 

ИЗОБРАЖЕНИЯ або команда 

ОТОБРАЗИТЬ ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ в контекстному меню 

малюнку. Зовнішнім засобом 

редагування зображень є редактор MS 

Photo Editor 3.0. Його підключають при 

установці MS Word так само, як 

редактор формул Microsoft Equation 3.0. 

На панелі інструментів розташовані кнопки, які дозволяють змінтити контрастність, 

яскравість, обрізати (способом тягнути 

за маркери), встановлювати прозорий 

колір (рис. 56). 

Кнопка установки прозорого кольору 

дає можливість призначити один з 

кольорів зображення як  прозорий. При 

розміщенні такого графічного об'єкта на 

іншому всі об'єкти нижнього об‘єкту 

видно через ті частини верхнього 

зображення, які мають колір, 

призначений прозорим. Ефект добре 

видно, якщо зображення мають великі 

ділянки однорідного кольору. У разі 

необхідності зображення обробляють 

графічним редактором, або знімають 

Рис. 55. Діалогове вікно ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ   
РАЗМЕТКА 
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цифровою фотокамерою на 

однорідному фоні. 

Зовнішній засіб 

редагування зображень 

(редактор Microsoft Photo 

Editor 3.0) розрахований на 

зміну файлу оригіналу. Його 

застосовують тільки до 

зображень, впроваджених в 

документ, а не зв‘язаних. Більш того, вставку зображення в документ в цьому випадку треба 

виконувати не як звичайно (ВСТАВКА - РИСУНОК - ИЗ ФАЙЛА), а іншим способом - 

ВСТАВКА - ОБЪЕКТ - MS Photo Editor 3.0. При цьому відкривається вікно створення нового 

зображення NEW (СОЗДАТЬ), в якому включають перемикач OPEN AN EXISTING PICTURE 

(ОТКРЫТЬ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ). Зображення відкривається з файлу і може 

редагуватися засобами редактора MS Photo Editor 3.0. По закінченні вікно редактора 

закривають і зображення автоматично вбудовується в текстовий документ. Для продовження 

його редагування слід дати по ньому подвійний клік по об'єкту зображення і воно  відкриється 

в MS Photo Editor 3.0. 

27. Деякі додаткові  прийоми редагування 

Як показати границі області тексту. СЕРВИС - ПАРАМЕТР - вкладка ВИД, прапорець 

ПОКАЗАТЬ ГРАНИЦЫ ТЕКСТ”. Знімати – у тому ж порядку.  

Форматування тексту у дві та більше 

колонок. Найпростіший спосіб запису 

тексту у дві колонки – написати його у 

одну колонку, виділити і скористатися 

кнопкою КОЛОНКИ або командою 

ФОРМАТ - КОЛОНКИ.  

Другий спосіб полягає в тому, щоб 

розпочати форматування  у дві колонки. 

Для цього слід виділити той рядок, де 

мають починатися дві колонки (наприклад, 

поставивши там абзац), виконати команду 

ФОРМАТ - КОЛОНКИ і у розділі ТИП 

вказати кількість колонок. Те ж саме можна 

зробити кнопкою СТОЛБЦЫ з панелі 

інструментів СТАНДАРТНАЯ. Ознакою 

того, що дві колонки створено, буде розділ 

горизонтальної лінійки над текстом  

документу на два поля. Бажано включити 

невидимі символи. Щоб перейти знову до 

формату у одну колонку, слід виділити 

абзац і виконати команду ФОРМАТ - 

КОЛОНКИ. Тепер можна буде переходити 

курсором з колонки на колонку. Дві 

колонки продовжуються автоматично, 

якщо дати абзац у кінці правої колонки. 

Ознакою того, що колонки утворено, буде 

розділ горизонтальної лінійки, коли курсор 

стоїть в одному з розділених рядків,

  1         2        3        4       5        6           7       8        9      10     11     12 
Рис. 56. Панель НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ. Інструменти: 1 – 
ДОБАВИТЬ РИСУНОК; 2 – ИЗОБРАЖЕНИЕ   (варіанти  
зафарбування); 3 - збільшити контрастність; 4 - зменшии контрастність; 
6  - збільшити яскравість;  7 - зменшити яскравість; 8 – обрізка.; 9 – 
обтікання текстом; 10  - формат малюнку (виклик діалогового вікна 
ФОРМАТ РИСУНКА; 11 – установити  прозорий колір; 12 – сброс 
параметрів малюнку. 
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 і лінійка не розділена, якщо курсор у тому рядку, де знову починається одна колонка

Розміри колонок по ширині можна 

відредагувати у вікні ФОРМАТ – 

КОЛОНКИ (рис. 57). 

Для розміщення тексту заданим чином 

вживають прийом невидимої таблиці. 

 

 

 

Фрагменти тексту розміщують у 

клітинах таблиці, в якій границі невидимі. 

Так, зокрема, оформлено зміст цих 

рекомендацій (стор.2).  

 

 

Дві та більше таблиць поруч. Щоб створити дві таблиці поруч, слід виділити той рядок, 

де мають починатися заголовки таблиць  - наприклад, поставивши там абзац, виконати 

команду  ФОРМАТ > КОЛОНКИ і у потім створювати заголовки таблиць і самі таблиці у 

кожній з колонок. 

Таблиця 1 

     

     

    

 

Таблиця 2 

     

     

 

 

Рис. 57. Вікно КОЛОНКИ для настроювання парамет рів колонок 
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Для створення двох чи більше таблиць поруч вдаються і у такий спосіб. Замість двох 

колонок залишають одну та створюють одну таблицю, у якій середній стовпчик роблять 

невидимими (команда  ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА). Для заголовків таких таблиць можна 

також створити невидимий рядок:          

Таблиця 1      Таблиця 2 

         

         

 

Щоб пришвидшити пошук потрібної папки для відкриття або збереження файлу, 

рекомендується відкрити зі списку швидкого відкриття один з тих файлів, які містяться у 

потрібній папці і виконати команду CОХРАНИТЬ КАК. Після цього по команді ФАЙЛ  - 

ОТКРЫТЬ буде автоматично відкриватися потрібна папка.  

Друкування документу по дві сторінки на лист. Пункт меню ФАЙЛ - ПЕЧАТЬ, у 

вікні ПЕЧАТЬ вказати номери сторінок, які треба друкувати – ВСЕ, ТЕКУЩАЯ и ОК. 

Багатосторінковий документ доцільно друкувати  від останньої сторінки до першої. Для 

цього виконати команду ФАЙЛ - ПЕЧАТЬ СВОЙСТВА - вкладка ПРОЧИЕ (рис. 58).  

Рис. 58. Панель СВОЙСТВА: ім'я поточного принтера. Установка порядку 
друкування  від останньої сторінки до першої 
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За допомогою діалогового вікна «СВОЙСТВА: ім'я поточного принтера» (рис. 58) 

можна включити економний режим друку (вкладка БУМАГА/КАЧЕСТВО), друкування 

на обох сторонах листа або  поворот на 180 градусів, двох або більше сторінок на листі 

(вкладка ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА , (зі зміною масштабу, з водяними знаками та 

на заданих форматах паперу  (вкладка ЭФФЕКТЫ). Для настроювання друку можна також 

скористатися діалоговим вікном ПЕЧАТЬ:  ФАЙЛ – ПЕЧАТЬ – ПАРАМЕТРЫ. 

Вставка шаблону Excel-таблиці. Встановити курсор у потрібне місце і виконати 

команду ВСТАВКА -  ОБЬЕКТ – ЛИСТ MS EXCEL. Клікнути двічі таблицю, що 

з‘явиться. Утвориться локальний робочий стіл Excel з листом на ньому. Після заповнення 

таблиці клікнути поза нею.  Для вилучення  таблиці виділити кліком по ній, вона 

виділиться  лінією з чорними маркерами,  після чого натиснути клавішу Delete. 

Перетворення з DOS у Word . Якщо при відкритті файлу, виготовленому додатком під  

DOS,  не виникає запит на перетворення файлу з формату DOS, то треба настроїти MS 

Word так, щоб такий запит виникав. Для цього виконати команду: СЕРВИС - 

ПАРАМЕТРЫ - ОБЩИЕ  - ПОДТВЕРДЖДАТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОТКРЫТИИ, 

ОК. Після цього при завантаженні файлу з DOS буде виникати пропозиція про 

перетворення, у якому треба вказати «файл DOS». Файл відкриється.  

При цьому слід мати на увазі такі прийоми редагування. Якщо рядки розриваються, 

переходячи на наступний рядок, то слід зменшити розмір шрифту. Можуть виникати 

незрозумілі символи, зокрема управляючі, через що непередбаченим чином міняється 

рядок. Ці символи видно видні при натиснутій кнопці ПОКАЗАТЬ НЕВИДИМЫЕ 

СИМВОЛИ. Без неї мають вони мають вигляд порожніх прямокутників. Такі ефекти 

виникають через те, що записаний під DOS рядок перед заповненням текстом не був 

очищений. Аби цього уникнути, слід у  DOS-програмі, яка заповнювала текст, 

передбачити повне очищення рядка перед заповненням. 

Центрування зображень вручну. Точне центрувания та розміщення друкованого 

відбитку у заданій частині  листа може бути потрібним  для суміщення  двох  зображень 

однакового розміру з обох боків паперового листа. Для цього можна встановити 

командою ФАЙЛ - ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ всі поля однаковими -  верхнє, нижнє, ліве 

і праве. Потім виконати команду ФОРМАТ - ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА - СТРАНИЦА - 

ПАРАМЕТРЫ; встановити у вікні  ПАРАМЕТРЫ ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКИ поля по 0 пт; 

у списку  ОТНОСИТЕЛЬНО того ж вікна вказати ТЕКСТА, ОК; в рамці ТИП вкладки 

СТРАНИЦА вікна  ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА  клікнути РАМКА. Після цього перемістити 

зображення у потрібне місце всередині рамки. Потім забрати рамку через той же пункт 

меню ФОРМАТ.  
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Фарбування автофігур  з написаними на них формулами. При малюванні 

кольорових блок-схем буває потрібно вставити у фарбований елемент НАДПИСЬ 

формулу – об‘єкт MS Equation. Слід написати її окремо, контекстно клікнути і у вкладці 

ПОЛОЖЕНИЕ вікна ФОРМАТ ОБЪЕКТА указати обтікання текстом ВОКРУ РАМКИ. 

Тоді формула обмежиться білими маркерами. 

Перетягнути її на автофігуру і згрупувати (рис. 59).  

Жовтий маркер у автофігур. Її мають автофігури, 

форму яких можна змінювати, тягнучи за цей маркер – 

наприклад, виноски, обрізаний ромб, циліндр, зірки, 

стрічки. Зразки користування цим інструментом показано 

на рис. 60. 

Пункт меню ОКНО служать зручним засобом організації роботи одночасно з кількома 

документами. Усі документи, що відкривалися, автоматично містяться в перелік вікон, і їх 

можна викликати через пункт меню ОКНО. 

Редагування колонтитулу. Колонтитул — це текст або малюнок (номер сторінки, дата 

печатки документа, емблема організації, назва документа, ім'я файлу, прізвище автора і 

т.п.), що друкується унизу або вгорі кожної сторінки документа. Залежно від місця 

розташування - на верхньому чи на нижнім полі сторінки колонтитули бувають верхніми і 

нижніми. Номери сторінок вставляються у колонтитул командою ВСТАВКА - НОМЕРА 

СТРАНИЦ. Щоб вилучити номери сторінок, слід двічі клікнути мишею по номеру 

сторінки. З’явиться вікно  КОЛОНТИТУЛЫ, а колонтитул обведеться пунктирною лінією. 

Виділити номер сторінки у колонтитулі і вилучити його клавішею Back Space або Delete, 

закрити вікно КОЛОНТИТУЛЫ. Зникнуть всі номери сторінок. Якщо номер сторінки 

буде не там, де задумано – наприклад, замість вверху ліворуч – вверху праворуч, треба у 

колонтитулі виконати відповідне вирівнювання.  

Для вставки у колонтитул потрібного тексту – наприклад, ім‘я файлу, слід двічі 

клікнути поле колонтитулу і у вікні КОЛОНТИТУЛЫ натиснути кнопку ВСТАВИТЬ 

∑
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Рис. 59. Зразок напису формули 
на авто фігурі. 

Рис. 60. Зразки зміни форми автофігури  за допомогою жовтого і обмежувальних маркерів 
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АВТОТЕКСТ. У списку вибрати потрібний елемент – наприклад, назву файлу. При зміні 

імені файлу того документу, у якому записано текст з таким колонтитулом, зміст 

колонтитулу буде автоматично мінятися.   

Як перевести текст, набраний прописними літерами, у рядкові літери і навпаки. 

Виділити, ФОРМАТ - ШРИФТ - включити прапорець ВСЕ ПРОПИСНЫЕ або виключити 

прапорець ВСЕ ПРОПИСНЫЕ  

Як записати макрос і присвоїти йому задану комбінацію клавіш. Макрос – це 

мікропрограма, яка автоматизує задану послідовність операцій, виконуваних у документі. 

Щоб записати макрос, треба виділити об'єкт, подібний тим, над якими згодом буде 

виконуватися макрос – наприклад, фрагмент тексту.  Цього не треба робити, якщо макрос 

буде виконуватися не над об'єктом – наприклад, завантаження якоїс панелі інструментів. 

Виконати команду СЕРВИС - МАКРОС  - НАЧАТЬ ЗАПИСЬ. З’явиться вікно ЗАПИСЬ 

МАКРОСА. У ньому вказати ім’я макросу  (в імені не допускаються проміжки – заміняти 

нижньою рискою) або погодитися із запропонованим (Макрос1, Макрос2 и т.д.); указати у 

списку НОВОЕ СОЧЕТАНИЕ КЛАВИШ (з Ctrl). З‘явиться вікно НАСТРОЙКА 

КЛАВИАТУРЫ. У списку ТЕКУЩИЕ СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ  з’явиться запис цієї 

комбінації. Натиснути  кнопку НАЗНАЧИТЬ, потім ЗАКРЫТЬ, OK. Щоб макрос діяв поза 

межами поточного документу, перед закриттям цього вікна у списку СОХРАНИТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ призначити NORMAL. Після цього укажчик миши перетвориться у 

символічне зображення магнітофонної касети. Це означає, що відбувається запис. З’явится 

маленька панель, на якій знаходиться кнопка закінчення запису. На ній зображений 

чорний квадрат. Виконуємо послідовно всі   дії¸ які треба записати у макрос. Для 

завершення натискаємо кнопку закінчення запису (з чорним квадратом). Якщо панелі з 

цією кнопкою не буде виконати команду СЕРВИС - МАКРОС - ЗАКОНЧИТЬ ЗАПИСЬ. 

Тепер макрос записано. Його можна виконати тією комбінацією клавіш, яка за ним 

закріплена. Доцільно цю комбінацію записати в імені макросу, щоб потім не шукати її. 

Наприклад, “Виклик_MS_Equation_Ctrl_F”. Комбінацію клавіш доцільно записати також у 

опис макросу у вікні ЗАПИС МАКРОСА.  

Для вилучення  непотрібного макросу слід виконати СЕРВИС - МАКРОС - 

МАКРОСЫ. У списку, що з’явиться, виділити потрібний макрос і натиснути клавішу 

УДАЛИТЬ.  

Внесення змін у макрос. Часто буває потрібно змінити у готовому макросі окремі 

команди або інші елементи. Наприклад, є макрос, що викликається комбінацією  клавіш 

Ctrl+0 для обробки таблиці таким чином, щоб перед кожним набором цифр у черговій 

клітині записувалося “0,0” і курсор переміщувався у чергову позицію. Через деякий час 
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треба робити те ж саме, проте записувати вже не “0,0”, а “0,1”. Послідовність дій така. 

СЕРВИС - МАКРОC -  МАКРОСЫ. У вікні під назвою МАКРОС є перелік макросів, у 

якому слід указати той, що потрібно змінити і натиснути клавішу ИЗМЕНИТЬ. З‘явиться 

вікно середовища програмування Visual Basic під назвою Microsoft Visual Basic – ім‘я 

файлу  або Microsoft Visual Basic – Normal.  У ньому – тексти макросів вказаного переліку, 

при чому курсор буде саме у тексті потрібного макросу. Непідготовлений користувач 

небагато зрозуміє у цьому тексті, проте потрібний фрагмент, як правило, легко впізнати. У 

нашому прикладі це текст  Selection.TypeText Text:="0,0". Записуємо у фрагменті змінений 

текст – у даному прикладі міняємо “0,0” на “0,1”, після чого закриваємо вікно Microsoft 

Visual Basic. Проте, якщо такі маленькі зміни потрібно робити час від часу на протязі 

одного сеансу, краще згорнути  вікно Microsoft Visual Basic, щоб воно було під рукою. В 

разі необхідності викликаймо його з панелі задач. 

Границі області тексту. СЕРВИС - вкладка ВИД - прапорець ГРАНИЦЫ ОБЛАСТИ 

ТЕКСТА. 

Встановлення захисту. СЕРВИС - УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТУ, включити перемикач у 

потрібне положення – наприклад, “Запретить любые изменения, кроме записи 

примечаний”. Указати пароль і обов‘язково запам‘ятати його. 

Проблема червоних хрестів на картинах. Це – неприємність, яка могла виникати під 

час редагування документів старою версією Word. На місці несподівано зниклих вставок з 

графікою виникають великі червоні хрести на зразок літери “X”. Поновити втрачену 

графіку, як правило, не вдається. MicroSoft на своєму сайті рекомендує виконати 

оновлення MS Office, для якого випущено спеціальний диск. Слід також убрати тимчасові 

файли з папки Temp.   

Переклад з російської на українську і з української на  російську. Для такої 

операції потрібно встановити програму російсько-українського перекладу ПЛАЙ , після 

чого пункт меню «Плай». Виділити потрібний фрагмент (більше одного слова), ПЛАЙ - 

ПЕРЕВОД.  У вікні ОПЦИИ ПЕРЕВОДА вказати, що переводити – весь документ, 

виділений фрагмент, виділений фрагмент  із заміною на місці. Для перекладу одного слова 

виділити його, ПЛАЙ - ПЕРЕВОД СЛОВА. 

 
28. Завдання на лабораторну роботу 

 
1. Встановити режими відображення документів: структури, схеми документу, розмітки, 

попереднього перегляду. Охарактеризувати побачене на зразку файлу 
Тема_7_Word_ч_1.doc.  

2. Встановити задані розміри полів, параметри абзацу, шрифтів, метод вирівнювання, 
орієнтацію сторінки. Написати кілька абзаців різними шрифтами з різними їх 
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параметрами, різними мовами. Розмножити фрагмент, написавши його різними 
шрифтами та накресленнями. 

3.  Показати дію пункту розкриття на прикладі.  
4. Виконати початкове настроювання Word: встановити панелі інструментів 

СТАНДАРТНАЯ, ФОРМАТИРОВАНИЕ. Встановити потрібні кнопки на панелі 
інструментів. Встановити задані одиниці вимірювання.  

5. Встановити список швидкого відкриття файлів на задану кількість.  
6. Включити та виключити контекстно чутливу розкладку клавіатури.  
7. Встановити автозбереження через заданий інтервал часу.  
8. Встановити режим швидкого збереження документу. 
9. Відключити та знову підключити Помічника. 
10. Встановити режим автоматичного розставлення переносів.  
11. Створити новий документ на основі існуючого документу. 
12. Продемонструвати скасування та відновлення дій.  
13. Показати, як дізнатися, яку дію буде відмінено кнопкою ОТМЕНИТЬ. 
14. Забрати у буфер обміну кілька фрагментів і вставити їх у заданому порядку в задані 

місця. 
15. Вставити задані спеціальні символи. Призначити клавіатурну комбінацію для вставки 

заданого спеціального символу.  Призначити задану послідовність символів для 
вставки заданого спеціального символу. 

16. Виконати пошук та заміну заданого текстового фрагменту на інший фрагмент. 
17. Продемонструвати перенесення  та копіювання фрагментів способом перетягування.  
18. Продемонструвати  введення авто тексту (автозавершення).  Ввести у список 

автотекстів заданий фрагмент і продемонструвати дію. 
19. Продемонструвати автозаміну та її настроювання. 
20. Поміняти режим вставки на режим заміни, продемонструвати дію. 
21. Знайти синоніми для заданого слова (російською мовою). 
22. Продемонструвати перевірку правопису. Настроїти так, щоб задане невідоме слово не 

сприймалося як помилкове. 
23. Вставити примітку у текст, виділивши жовтим кольором фрагмент, на якому вона має 

з‘являтися. 
24. Продемонструвати режим ИСПРАВЛЕНИЯ. 
25. Продемонструвати управління вирівнюванням.  
26. Встановити задані параметри абзацу (відступ, міжрядковий інтервал, інтервал після 

абзацу. Продемонструвати володіння інструментом “Лінійка”. 
27. Встановити анімацію шрифту. Настроїти Word так, щоб анімацію не було видно. 

Встановити автоматичну розставлення переносів. 
28. Продемонструвати розріжений та ущільнений шрифти.  Встановити опцію “Всі 

прописні”. Перетворити написаний таким чином текст знову на рядковий шрифт. 
Поставити опції пониженого та підвищеного індексу, підняття тексту вверх чи вниз на 
задану кількість пунктів, з тінню, контур. Написати таким шрифтом. 

29. Записати текст у вигляді нумерованого та маркірованого списків заданого типу. 
1. Пункт  1 A. Пункт А  Пункт  1 
2. Пункт 2  B. Пункт B   Пункт 2  
3. Пункт 3 C. Пункт C  Пункт 3 

30. Встановити два різних стилі – для написання основного тексту кеглем 12 через 1,5 
інтервали, без відступу абзацу, з відступом першого рядка  1 см, і для вставок кеглем 
12 через 1 інтервал, з відступу абзацу на 1,5 см,  але без відступу першого рядка.  

31. Виготовити шаблон на основі існуючого документу, продемонструвати користування. 
32. Вибрати тему оформлення, показати дію. 
33. Записати формули, зберігаючи накреслення:  
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А)  

Б)  
 
 
 
 
 
 

34. Настроїти два стилі (математичний, текст) у редакторі формул. 
35. Записати наведені нижче таблиці. Відрегулюввати проміжок між двома таблицями 

Продемонструвати вирівнювання по горизонталі та вертикалі: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Номер Країна Нафта+конд.,т на душу 

нас. 
2 Бeльгія 0 
5 Фінляндія 0 
15 Пoртyгaлія 0 
17 Швeція 0,01136 
11 Япoнія 0,05911 
16 Іпaнія 0,45918 
7 Німеччина 0,50061 
6 Фрaнція 0,56799 
8 Грeція 0,66667 
10 Італія 1,46853 

12 Hідeрлaнди 1,6129 
19 Укрaїнa 5,79264 
13 Hoвa Зeл. 6,38889 
4 Дaнія 8,65385 
1 Aвcтрaлія 13,81215 
20 Beликoбр. 34,75214 
3 Kaнaдa 39,1554 
   
14 Hoрвeгія 252,7273 

 

 
 

 

 

 

 

  ЕНЕРГОРЕСУРСИ 
Номер  Країна Нафта+ко

нд.,т на 
душу нас. 

Прир.газ,
тис куб+ 
на душу 
нас. 

Вугілля 
кам.,т на 
душу нас. 

Вугілля 
бур.,т на 
душу нас. 

Торф,гор.
сл.,т на 
душу нас.  

Уран.руд
а,кг на  
душу нас.    

1 Aвcтрaлія   13,81215 47,90055 29151,38 7011,05 0 16,51934 
2 Бeльгія      0 0 592,8713 0 9,60396 0 
3 Kaнaдa       39,1554 88,71622 7797,297 581,0811 1182,432 5,94595 
4 Дaнія        8,65385    н/д    н/д    н/д 250    н/д 
5 Фінляндія   0 0 0 0 6862,745 0,58824 

Центру-
вання по 
висоті 

Заголовок  
Центр 

Ліворуч 
Праворуч 

В
ер
ти

- 
ка
ль
нй
и 

те
кс
т 

 

 

 

Формат,, 
границы и 
заливка, 
применить к 
ячейке 

     
     

 Формат,  границы и 
заливка, применить к 
ячейке 
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36. Виготовити діаграму, 
подібну наведеній на рис. 
60  і розташувати, як 
показано, відносно тексту. 
Зробити підпис, як 
показано.  

37.  Згрупувати обидва 
об‘єкти. 
Виготовити таблицю, 

подібну наведеній. 
Продемонструвати інструмент 
АВТОФОРМАТ для 
створення таблиць. 

 
38. Продемонструвати 

вибір кеглю, накреслення, 
інтервалу шрифта у у дві 
колонки, як показано: 

 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ 

ТЕКСТ ТЕКСТ Т е к с т  Т е к с т  
Т е к с т  Т е к с т  Т е к с т  

Т е к с т  Т е к с т  Т е к с т  

 
39. Продемонструвати групування та розгрупування об‘єктів векторної та растрової 

графіки.  
40. Продемонструвати засоби малювання ЗАЛИВКА, НАСТРОЙКА ОБЪЁМА.  
41. Продемонструвати вставку об‘єкту методом зв‘язування та режими обтікання 

текстом. 
42.  Продемонструвати володіння інструментами редагування растрового зображення: 

контрастність, яскравість, прозорий колір, обрізки. 
43. Вставити номери сторінок у заданому форматі і зняти їх. 
44.  Показати переключення перевірки правопису заданого фрагменту на іншу мову 
45.   Записати формулу і оформити подібно тому, як показано.  

 
46.  Скласти макрос зафарбування фону виділеного фрагменту у сірий колір і присвоїти 
йому задану комбінацію клавіш. Показати дію. 
 
47.  Встановити захист документу. Зняти захист.  

 
 

Дані  1 модуль 2  модуль 3  модуль 4 квартал 
Група 1 124 134 1140  
Група  2     
Група  3     
Група  4     
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Укрaїнa     Єгипeт      Індoнeзія   Kитaй       Дaнія       

Нафта+конд.,т на душу  нас.
115.Структура пром .1994-96,% нафто-перероб
24.Експорт 1996,% палива
29.Імпорт 1996, % палива

Рис. 60. Діаграма для демонстрації 
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48. Намалювати автофігури, подібні показаним на малюнках (з іншою формулою, 
кольорами та ін.).  

49. Продемонструвати перетворення одної авто фігури у іншу та надання їй об‘єму. 
Настроїти об‘єм заданим чином і повернути. Продемонструвати володіння інструментом 
WordArt. 
50. Намалювати рисунок подібний наведеному (з точним розташуванням елементів один 
відносно іншого).  

 

Вставити  
сюди текст 

2
b

x

a

y e dx−= ∫

Західна структура 

Східна структура 

Рис. 62. Демонстрація взаємного 
розташування ліній, контурів та 
автофігур  
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51. Перетворити комікс як показано: 

 
52. Намалювати блок-схему, подібну наведеній. 
53. Оформити титульну сторінку подібно до наведеного зразку.  
54. Виконати перетворення зображення, подібні наведеним 
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Рис. 1. 
Фото у рамці із 
затемненням 
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55. Виготовити блок-схему, подібну наведеній. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Динамічна 
візуалізація 

Звітні та робочя форми: 
- таблиці та геолого-
геофізична графіка; 
- перерізи, профілі; 
- тематичні карти; 
- аксонометричні проекції; 
- баланс запасів 

Інтерфейс у 
стандартні 
системи 
обробки 

Інтерфейс у 
підсистему 
моделювання 

Підсистема моделювання 

Імовірнісно-
статистичне 
моделювання 

Статичне 
моделювання 

Ретро- 
моделювання 

Геодинамічне  
моделювання 

Мережеві моделі Тематичні шари 

Геологічні задачі 

Підрахунок запасів Прогноз пошукових об’єктів Розвідка 

БД_2 
 

Карти 
Тематичні шари 
Мережеві функції 
 

Інформаційна підсистема 

БД_1 

Свердловина 
Профіль 
Родовище 
 

Модель  

Ввод 
Редагу-
вання 

Интерфейс запитів 
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56. Оформити титульний лист подібно наведеному 

 
 

КИЇВ - 2007 
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