
Тема дисципліни:  Основи електронного документообігу 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 23 

Тема заняття: Створення, редагування та форматування текстового документа. 

 Мета заняття: навчити студентів  створювати, редагувати та форматувати 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. 

 
I. Форматування текстового документу: вид шрифту, розмір, 

колір. 

«Текстовий редактор MS Word» 

Теоретичні відомості 

 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 

Редагування тексту  
 

Редагування тексту - виправлення помилок, допущених під час уведення тексту. До 

елементарних операцій редагування тексту відносяться такі: 

 видалення символів; 

 вставка символів; 

 заміна символів. 

Форматування тексту - внесення змін у зовнішній вигляд тексту за рахунок зміни 
значень властивостей текстових об'єктів документа.  



При редагуванні та форматуванні документів необхідно спочатку виділити 

фрагмент тексту або слова.  

Для редагування документа використовується команди групи Буфер обміну вкладки 

Головна або комбінація клавіш Ctrl+X – Вирізати; Ctrl+С – Копіювати; Ctrl+V – 

Вставити. 

Для форматування символів виділеної частини документа використовується 

команди групи Шрифт вкладки Головна.  

 
Крім накреслення, розміру, кольору шрифта у даному вікні можна змінити:  

- Підкреслення – підкреслення, підкреслення,  закреслення, закреслення ;  

 

- текст вище або нижче рядка (над/подстрочный);  

- регістр – перетворення літер виділеного тексту на прописні або строчні; 

 

- текст вище або нижче рядка (над/подстрочный);  

- регістр – перетворення літер виділеного тексту на прописні або 

строчні;  

У групі Абзац вкладки Головна користувач має змогу вирівнювати текст по 

лівому, правому краю, по центру, по ширині. 

1. Формат → Шрифт. В даному вікні можна переглянути всі параметри 

шрифту. 

 

Хід роботи 

1. Запустити текстовий редактор MS Word. 



“ПускПрограмиMicrosoft Office Microsoft Word ”. 

2. Введіть відповідний текст з клавіатури 

a) Встановити розмір шрифту 12, колір червоний. 

 

II. Форматування абзаців: вирівнювання абзаців, відступи 
та выступи, інтервали між абзацами, інтервали між 

рядками. 

 

Теоретичні відомості 

1.Формат → Абзац. В даному вікні можна переглянути всі 

параметри абзацу. 



 

 

 

Хід роботи  

- Додайте нову сторінку документу та наберіть наступний текст: 

 

 
 

- Проведітъ над документом наступні дії по форматуванню: 

1. Вирівняти весь текст по ширині. 

2. Для 1-го абзацу встановити відступ зліва 1 см, відступ 

справа 2 см, відступ 1-го рядка 1.5см. 

3. Для 2-го абзацу встановити відступ зліва 0 см, відступ 

справа 3 см, відступ 1-го рядка 1см. 

4. Для 3-го абзацу встановити відступ зліва 1 см, відступ 

справа 0 см, відступ 1-го рядка 3см. 

5. Для 4-го абзацу встановити відступ зліва 0 см, відступ 

справа 2 см. відступ 1-го рядка 2см. 

6. Для вcix абзащв встановити інтервал після абзаців 12 

пунктів. 

7. Для 1-го абзацу встановити міжрядковий інтервал точно 9 пт. 

8. Для 2-го абзацу встановити міжрядковий інтервал точно 15 пт. 

https://sites.google.com/site/lessonsnvk/formatuvanna-abzaciv-virivnuvanna-abzaciv-vidstupi-ta-vystupi-intervali-miz-abzacami-intervali-miz-radkami/2.png?attredirects=0


9. Для 3-го абзацу встановити міжрядковий інтервал з множником 

0.8 

10. Для 4-го абзацу встановити міжрядковий інтервал з 

множником 1.2 

 

Збережітъ документ у власній nапцi з ім'ям ПР_№23, 

використовуючи команду Сохранить как. Закрити програму Word. 

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? 
 


