
Тема дисципліни:  Основи електронного документообігу 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 22 

Тема заняття: Створення, редагування текстового документа. 

 Мета заняття: навчити студентів  створювати, редагувати текстові документи. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP, програма 

Word. 

Література: конспект 

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Дати визначення поняття документ? 

2. Перелічите  ознаки класифікації документів. 

3. Дати визначення поняття документообіг? 

4. Як створити текстовий документ в програмі Word? 

5. Що розуміють під редагування у в програмі Word? 

6. Що таке форматування текстового документа? 

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 завдання: 

І.  Засвоєння  корисних комбінацій клавіш для полегшення роботи з текстом в ТР Word. 

Створення нової сторінки Ctrl + Enter  Зміна регістру Shift +F3 

Вставка апострофа Alt  + 39      Вставка наголосу  Alt + 769 

Вставка дати Shift + Alt + D    Вставка часу Shift + Alt + T    

Повернення початкового форматування  Ctrl + Spacebar 

ІІ.  Створення  та редагування текстового документа  за допомогою ТР Word. 

1. Завантажити текстовий редактор  Word та встановити наступні параметри: 

  для сторінки - ліве поле 2 см, всі інші – 1 см. 

 абзацний виступ – 1 см., вирівнювання тексту – по ширині. 

 для тексту - шрифт Times New Roman, розмір 14.  

2. Набрати за допомогою клавіатури нижче наведений текст: 

 



3. Показати текст викладачу. Виправити граматичні помилки. 

4. Зберегти надрукований документ на диску D: у папку з назвою вашої групи під назвою  

ТЕКСТ-Прізвище.doc. 

4. Закрити програму Word. 

8. Вимкнути комп’ютер. 

 

.Домашнє завдання 

Повторити теоретичний матеріал та дати відповіді на запитання: 

1. Які види форматування пропонує ТР Word? 

2. Що таке форматування сторінки, абзаців, символів? 

3. Як додати нову сторінку? 

4. Як виділити слово, речення, абзац, весь текст в текстовому документі? 

5. Як виконати операції копіювання, видалення, вставки фрагмента тексту? 

    

 

Викладач:                         Матушкіна П.І. 


