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Призначення навчального посібника полягає у ознайомленні з новим 

середовищем, засобами та можливостями текстового редактора Word, який 

представлено у новій версії і який забезпечує високий рівень оброблення 

багатосторінкових документів та швидку реалізацію поставлених цілей. Програма має 

не лише новий інтерфейс користувача, широкий спектр нових засобів, а й велику 

кількість шаблонів, які можна завантажувати з Інтернету. У новому середовищі є 

інструменти, за допомогою яких можна без зайвих зусиль професійно оформляти 

документи. 

Матеріал викладено в доступній формі, розглядаються всі способи використання 

нових засобів. Посібник містить приклади та завдання, завдяки яким можна 

пересвідчитись, як працюють ці засоби. 
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ВСТУП 

 
У сьогоденні володіння новими інформаційними технологіями дуже актуальне, оскільки 

індустрія автоматизованого зберігання, пошуку, передачі і обробки інформації займає в 

сучасному суспільстві важливе місце. 

Для підготовки професійно оформлених документів застосовуються спеціальні 

програми – текстові редактори, які дають можливість не тільки набирати текст, а й 

використовувати при цьому різні шрифти, впроваджувати в документи таблиці і графічні 

зображення, домагатися дотримання норм правопису. При цьому користувач має практично 

повне уявлення про те, яким буде виглядати результат роботи на папері, і може досягти 

максимальної виразності своїх документів, навіть не будучи професіоналом. Одним з найбільш 

широко використовуваних програмних інструментів для роботи з документами в даний час є 

текстовий редактор Word, що входить до складу популярного інтегрованого пакету програм 

офісної технології Microsoft Office. 

Microsoft Word є повнофункціональною прикладною програмою редагування і обробки 

текстової та графічної інформації, створення документів, як в електронному вигляді, так і у 

вигляді друкованих копій, і може застосовуватися у видавничій справі для верстки книг будь-

якої складності. З великого числа можливостей програми в навчальному посібнику відображені 

тільки основні. Інтерфейс простий і зрозумілий. Панель завдань містить взаємопов'язані і 

взаємозалежні елементи. Програма містить не тільки численні й розвинені засоби роботи з 

текстом, але також включає безліч інших функцій, необхідних для ефективної роботи, тобто, 

можна легко складати таблиці або перетворювати текст в табличну форму, вставляти 

ілюстрації (малюнки, фотографії, діаграми) і маніпулювати ними (масштабувати, повертати, 

обрізати і т.д.), використовувати шаблони документів, застосовувати до фрагментів документа 

елементи оформлення у вигляді кольорових заливок, ліній, рамок і фонів.  

Для більш глибокого освоєння технології створення і редагування документів в 

MS Word при виконанні лабораторних завдань рекомендується максимально використовувати 

всі поняття і приклади, описані у відповідних лабораторних роботах навчального посібника. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 

Основи роботи в програмі Word 

 

1. Загальна інформація про текстовий редактор Word 

Microsoft Word є повнофункціональною прикладною програмою редагування і обробки 

текстової та графічної інформації, створення документів, як в електронному вигляді, так і у вигляді 

друкованих копій, і може застосовуватися у видавничій справі для верстки книг будь-якої 

складності. 

Текстовий редактор Microsoft Word є одним з основних компонентів Microsoft Office. 

Microsoft Word дає можливість виконувати наступне:  

 Створювати нові документи і зберігати їх у різних форматах на зовнішніх носіях інформації. 

 Відкривати існуючі документи і зберігати їх під іншим ім'ям.  

 Працювати в багатовіконному режимі. 

 Застосовувати різні режими перегляду документа (режими відображення) на екрані. 

 Створювати документи на базі загальних (за замовчуванням документ створюється на базі 

шаблон «Звичайний») і визначених шаблонів, створювати власні шаблони. 

 Здійснювати введення тексту за допомогою його набору на клавіатурі і вставляти в 

документ різні текстові фрагменти з інших документів. 

 Здійснювати обмін інформацією з іншими прикладними програмами (статичне копіювання, 

впровадження і зв'язування об'єктів). 

 Створювати марковані і нумеровані списки. 

 Здійснювати введення тексту з використанням газетних колонок. 

 Виділяти і редагувати текст (редагувати символи, рядки, фрагменти тексту). 

 Здійснювати переміщення та копіювання тексту і об'єктів за допомогою буфера обміну і 

маніпулятора миша. 

 Вставляти спеціальні символи, колонтитули, гіперпосилання, примітки, закладки, об'єкти, 

номери сторінок, розриви сторінок, дату і час, фони і підкладки. 

 Вставляти посилання (звичайні та кінцеві виноски; зміст і покажчики; назви малюнків, 

таблиць, формул, перехресні посилання). 

 Застосовувати засоби Автозамена і Автотекст. 

 Здійснювати пошук і заміну тексту в документі. 

 Форматувати символи, абзаци, сторінки, розділи та документи в цілому (з метою зміни 

зовнішнього вигляду документів). 

 Застосовувати засоби автоматичного форматування документів, використовувати існуючі 

стилі символів, абзаців і таблиць і створювати власні стилі. 



Лабораторна робота 1

 
 

 
 

 Використовувати теми або набори взаємопов'язаних стилів для досягнення єдності подання 

веб-сторінок. 

 Застосовувати обрамлення сторінок. 

 Вставляти таблиці в документ (можна малювати таблиці і перетворювати текст в таблиці) і 

виконувати арифметичні обчислення. 

 Здійснювати вставку малюнків і графіки з іншої програми, з колекції, зі сканера. 

 Створювати малюнки в документі за допомогою вбудованого графічного редактора.  

 Вставляти автофігури, об'єкти Word Art та «Напис» . 

 Вставляти діаграми та організаційні діаграми. 

 Створювати великі документи, створювати головні і вкладені документи.  

 Створювати макроси. 

 Здійснювати верстку сторінок. 

 Використовувати засоби автоматичної перевірки орфографії. 

 Здійснювати друк документів. 

Окрім перерахованого, за допомогою текстового редактора Word  можна вирішувати і інші 

завдання, залежно від потреб конкретного користувача. 

Необхідно відзначити, що в додатку Word 2007 використовується новий формат файлу 

документів (тип файлу – Документ Word, розширення – .docx), який дозволяє зменшити розмір 

файлу і зробити його більш безпечним. 

Основу середовища Word складають візуальні засоби (команди у вигляді кнопок, полів для 

введення інформації або меню), розташовані на Стрічці. Ці засоби призначені для керування 

вмістом документа в процесі його створення та обробки. Середовище Word розроблене з 

урахуванням всіх етапів процесу створення документа: введення тексту, редагування, 

форматування і так далі, що забезпечує ефективну роботу з додатком. Стрічка складається з 

вкладок, які містять такі елементи управління для користувача інтерфейсом як групи і команди.  

Необхідно відзначити, що Стрічка складається з 8 стандартних вбудованих вкладок. 

Корінці цих вкладок відображаються у вікні програми Word: Главная, Вставка, Разметка 

страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид. За замовчуванням відкривається тільки 7 

вбудованих вкладок. Додатково можна активізувати вбудовану вкладку Разработчик. Для цього 

необхідно клацнути на кнопці Настройка панели быстрого доступа розташованої праворуч від 

панелі.  
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