
Практичні рекомендації учням групи 15  

Майстер виробничого навчання Марія ГУРИН  

Професія 4222: Адміністратор 

Створення та редагування 

текстових  документів 
Мета  уроку 

Навчальна: навчити учнів у процесі уроку виробничого навчання 

редагувати документи кадрової служби. 

Розвиваюча: розвити навички редагування документів для роботи 

в відділі кадрів та  використовувати набуті знання на практиці. 

Виховна: виховати інформаційно - освічену особу, культуру 

роботи  з документами та зацікавленість, повагу до обраної професії 

«Адміністратор, агент з постачання, діловод» 



Інструктаж з Охорони праці 
1. Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки 

життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а 

також утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно 

переконатися в справній і правильній роботі світильників, при цьому найменша 

освітленість робочого місця допускається: при люмінесцентних лампах і не менше 

300 лк. (20 Вт/м2.), при лампах розжарювання і не менше 150 лк.(48 Вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до 

роботи необхідних канцелярських приналежностей, а також персонального 

комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, 

ксерокса учень повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, 

электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка 

встановлена інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи 

його захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

 



3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки 

від ураження електричним струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими 

руками. 

3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися «Інструкцією з охорони 

праці при роботі на персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи проводити 

провітрювання приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження 

стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також запобігання 

розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, через кожну годину безперервної 

роботи учень зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під час якої слід виконувати 

простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння і 

запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від електричної мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до найближчої 

пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми силами за допомогою 

первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



Інструктивно технологічна 

картка 
  

Створити документ Word -  натиснути клавішу ФАЙЛ - Вибрати команду СТВОРИТИ  - Вибрати 

у вікні Створення документа шаблон НОВИЙ ДОКУМЕНТ -  Вибрати кнопку СТВОРИТИ 



Під час опрацювання нового документа доцільно дотримуватися такої 

послідовності операцій 

Уведення 
тексту  

Редагування 
тексту  

Форматуван
ня тексту  

Збереження 
тексту 



УВЕДЕННЯ ТЕКСТУ З КЛАВІАТУРИ 

 Під час уведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких 

правил:  

1.між словами потрібно уводити тільки один пропуск; 

2. перед розділовими знаками (такими як ; :., ! ?) пропуск не ставиться, а 

після них вводиться один пропуск або здійснюється перехід на новий абзац 

(винятком є кома, що відділяє цілу та дробову частину в десяткових дробах, - 

у такому разі після коми пропуск не ставиться);  

3. після відкриваючих і перед закриваючими дужками пропуск не ставиться;  

4.дефіс у словах уводиться без пропусків; 

5.перед тире і після нього вводяться пропуски; 



6.для запобігання розриву деякої фрази в кінці рядка між словами слід вводити 

нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск); 

 7. перехід на новий рядок відбувається автоматично, 

 8. для введення тексту з нового абзацу слід натиснути клавішу Enter; 

 9. для переходу на новий рядок у межах одного абзацу (наприклад, під час 

введення вірша) треба вводити розрив рядка (Shift + Enter); 

 10. перехід на нову сторінку текстового документа здійснюється автоматично 



ЕЛЕМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ РЕДАГУВАННЯ 

ТЕКСТУ 

1. Для видалення символів зліва від курсора використовується клавіша 

Backspace, а справа від курсора - клавіша Delete ; 

 2. Для вставлення символів у текст необхідно розпочати їх уведення в потрібне 

місце тексту.  

3. Режим замінювання, у якому під час введення тексту символи, розміщені 

праворуч від курсора, замінюються на нові. Переключення між цими режимами 

здійснюється вибором індикатора Вставити / Замінювання в Рядку стану або 

натисненням клавіші Insert на клавіатурі. 



Під час введення та редагування тексту інколи зручно включати 

режим відображення прихованих символів, вибравши на 

Стрічці вкладку Основне, а потім у групі Абзац - кнопку 

Відобразити всі знаки 



 Текстовий процесор Word під час уведення тексту здійснює 

автоматичну перевірку правопису ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ 

1.Підкреслення червоною хвилястою лінією : слово було написано з помилкою 

слово було написано без помилки, але відсутнє в словнику слово було написано 

без помилок, але введено іншою мовою  

2. Якщо в тексті допущено синтаксичну помилку, то цей фрагмент тексту 

підкреслюється зеленою хвилястою лінією 

Перевірку правопису можна виконати і 

після введення всього тексту. Для цього на 

Стрічці на вкладці Рецензування в групі 

Правопис потрібно вибрати кнопку 

Правопис і граматика, що приводить до 

відкриття діалогового вікна Правопис 

ПЕРЕВІРКА ПРАВОПИСУ 



СКАСУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ АБО ПОВТОРЕННЯ ВИКОНАНИХ ДІЙ  

Якщо під час редагування тексту або виконання інших операцій деякі з них було 

виконано помилково або призвели до небажаних результатів, то останню виконану 

дію можна відмінити. 

  Для цього на Панелі швидкого доступу слід вибрати кнопку Скасувати. 

  Щоб повернути скасовану дію, потрібно скористатися кнопкою Повернути 



Картка завдань  
1. Створити та відредагувати власну 

автобіографію   
2. Скласти та відредагувати твір на тему: Моя 

робота під час дистанційного навчання.  
Виконані завдання відправити на 

електронну адресу mawa1995@ukr.net 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
 


