
Тема 1.  Технології  обробки текстових документів з використанням OLE-технологій 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема: Створення та використання шаблонів документів у професійній діяльності 
Мета: сформувати уміння та навички використовувати стандартні та створювати власні  

шаблони документів. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  ПК,  ОС Windows,  програма Word. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 
1. Що таке шаблон? Для чого він використовується? 

2. Яке розширення має шаблон? 

3. Які шаблони пропонує ТР Word? 

4. Як створити документ на основі шаблону? 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 

По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Створення  власного шаблону (титульного листа). 

1. Завантажити текстовий процесор Word. 

1. Встановити всі поля сторінки по 2 см (вкладка 

Разметка страницы Поля). 

2. Створити титульну сторінку для практичної 

роботи, використовуючи наступні параметри тексту: 

• шрифт: 14пт, TimesNewRoman; 

• вирівнювання тексту: за центром або за 

правим краєм; 

• міжрядковий інтервал: 1,15. 

3. Оформіть титульну сторінку за зразком: 

• для тексту «НФККЕП ім.. С.В.Литвиненка» 

використати стиль Заголовок 1, вирівнювання 

тексту – за центром; 

• для тексту ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 

використати стиль Название; 

• для тексту «м. Новомосковськ 2021-2022 навч.рік» 

використати стиль 

Выделение. 

4. Встановіть довільну фігурну рамку навколо сторінки   

(вкладка Разметка страницы Границы страниц) 

5. Збережіть документ в свою папку як шаблон. Для 

цього потрібно  вибрати вкладку  Файл  Сохранить 

как та  вибрати тип файлу – Шаблон Word (*.dotx), 

ввести ім’я файлу  Шаблон титульної сторінки. 
6.  Відкрити  свою папку та звернути  увагу на 

зовнішній вигляд значка файла документу. 

7. Відкрити  файл Шаблон титульної сторінки. 

Звернути увагу яку назву має відкритий документ. 
8. Заповнити шаблон, ввівши тему практичного 

заняття, своє прізвище, групу, прізвище викладача. 



9. Збережіть документ, як звичайний документ Word, з ім’ям Титульні сторінка в 

свою папку. Закрийте файл документу. 
Завдання 2. Використання шаблонів ТР (створення резюме). 

1. Завантажити текстовий редактор Word. 

2. Переглянути наявні шаблони текстового редактора за допомогою вкладки Файл, 

команди Создать, поле Доступные шаблоны. 

3. Знайти  групу шаблонів Резюме, переглянути наявні шаблони та обрати будь-який і 

натиснути кнопку Создать.  

4. На основі вибраного шаблона надрукувати власне резюме. Якщо резюме надруковано 

російською мовою, виконайте заміну тексту на українську мову. 

5. Зберегти  та закрити новостворений документ з назвою Резюме-Прізвище у вашу 

папку.  

Завдання 3.  Використання шаблонів документів у професійній діяльності. 
1. За допомогою вкладки Файл, команди Создать у полі Доступные шаблоны знайти 

групу шаблонів Конверты і далі Конверт (оформление зеленая волна).  

2. Заповнити шаблон конверта, використовуючи дані з попереднього завдання.   

3. Виконати збереження файлу під назвою Конверт-Прізвище.docx у вашу папку. 

4. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, с.43-37 

 


