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Тема 5: Системи обробки текстів 

 

УРОК 15 

ТЕМА: «Системи обробки текстів» 

 

МЕТА:  

- Вивчити відомості та основні поняття про текстові редактори та текстові 

процесори 

- Опанувати прийоми роботи текстовоми редакторами 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

1. Які види графічних редакторів ви знаєте? 

2. Які формати графічних файлів найбільш поширені? 

3. Наведіть приклади графічних редакторів. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Однією з найбільш розповсюджених функцій сучасного персонального комп'ютера є 

підготовка різноманітних текстових документів. Текстові документи зберігаються у 

файлах, які називаються – текстовими. 

Текстові файли – найбільш наочна форма представлення алфавітно-цифрової, 

інформації, що дозволяє зберігати, редагувати, читати на екрані й друкувати будь-які 

текстові документи – листи, записи, довідки, об'яви, звіти, статті, вихідні тексти 

програм і багато іншого. Сьогодні на уроці ми розпочнем вивчення текстових 

редакторів. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

  



1. Класифікація систем обробки тексту 

Знайомство із системами обробки тексту Записування інформаційних повідомлень у 

вигляді тексту — один із найстаріших та найпоширеніших методів їх зберігання. У 

давнину люди записували тексти очеретяними паличками на табличках із сирої глини, 

етилом на папірусі, гусячими перами на пергаменті та папері. Копії з книжок робили 

вручну. 

З появою в XV столітті книгодрукування стало можливим виготовляти друковану 

продукцію масовими тиражами. Проте механічний засіб автоматизації ручного 

письма, друкарську машинку, було винайдено значно пізніше — у 1860-х роках. 

Відразу після цього виникла нова, переважно жіноча професія — машиністка. Вона 

стала дуже поширеною, адже для швидкого набору тексту потрібно було володіти 

десятипальцевим методом і друкувати без помилок, оскільки в разі одного 

неправильного удару по клавішах доводилося передруковувати всю сторінку. 

Сьогодні ж, коли в нашому розпорядженні є комп'ютери, програми для введення й 

редагування тексту та принтери, кожен без особливих зусиль може створювати тексти 

будь-якої складності, оформлювати їх за своїми уподобаннями й роздруковувати в 

багатьох примірниках. 

Ви також уже вмієте вводити текст з клавіатури та працювати у простому текстовому 

редакторі Блокнот. Тепер ви навчитеся використовувати значно потужнішу програму 

— текстовий процесор Microsoft Word. Проте спочатку розберемося в тому, які 

системи обробки тексту є взагалі. 

 

 



2. Класифікація систем обробки тексту 

Розгляньте будь-яку сторінку цього підручника. Ви бачите, що текст на ній оформлено 

певним чином — заголовки подано шрифтом більшого розміру, а важливі поняття 

виділено. Це результат форматування. 

Форматування тексту — надання текстовим фрагментам властивостей, від яких 

залежить їхній зовнішній вигляд. 

Для того щоб відформатувати текст, потрібно, як ви здогадуєтесь, разом із ним 

зберегти інформацію про його зовнішній вигляд. Але з розділів 4 та 20 ви знаєте, що 

таблиці символів, які використовують для подання текстової інформації, містять лише 

коди літер, цифр і знаків пунктуації. 

Кодів для зберігання інформації про форматування тексту в них не передбачено, а 

тому текст, поданий лише з використанням кодів таблиці символів, матиме однакові 

параметри відображення. Такий текст називають простим, і для роботи з ним зазвичай 

застосовують текстові редактори. 

Текстовий редактор — програма, призначена для введення, редагування і 

збереження у файлах неформатованого тексту, тобто тексту, всі символи якого 

мають однакові параметри відображення. 

Програми цієї категорії часто використовують для введення текстів програм і 

створення файлів, які містять конфігураційні параметри операційної системи. 

Текстові редактори включено до набору стандартних засто- сунків операційних систем 

— зокрема, до складу всіх версій Windows входить програма Блокнот (Notepad). 

Файли, створені за допомогою текстових редакторів, мають розширення іменіtxt. 

Програми, що дають змогу створювати, обробляти та зберігати форматований текст, 

називають текстовими процесорами. 

Текстовий процесор — програма, що забезпечує створення, редагування і 

збереження форматованого тексту у файлах. Такі файли можуть містити 

зображення, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки, відеокліпи та інші 

об'єкти. 

Текстові процесори використовують у діловодстві — для створення бланків, договорів 

тощо, для підготовки різноманітних матеріалів (зокрема, навчальних) і навіть книжок. 

Особливої зручності додає те, що більшість текстових процесорів працює за 

принципом WYSIWYG (What Your See Is What Your Get — що бачиш, те й маєш), 

тобто екранний зразок сторінки відповідає її реальному, друкованому вигляду. 

Кожен текстовий процесор має свій формат збереження даних, проте зазвичай ці 

програми здатні працювати і з файлами в інших форматах, призначених для зберігання 

тексту. 

Серед текстових процесорів найвідомішим вважається Microsoft Word, що входить до 

складу пакета Microsoft Office. Альтернативою йому є Writer з пакета OpenOffice.org, 

який за можливостями мало в чому поступається своєму конкурентові, однак є цілком 

безкоштовним. 



Для розробки професійної поліграфічної продукції (газет, книжок, журналів, 

рекламних буклетів тощо) використовують видавничі системи. Вони мають зручні 

засоби для підготовки багатосторінкових складних видань і дають змогу отримати 

матеріали, що задовольняють вимогам типографії. Тексти для видавничих систем 

зазвичай готують за допомогою текстових процесорів; ілюстрації також створюють у 

спеціалізованих програмах. 

Переглянемо приклади деяких поширених програм: 

Adobepagemaker 

 
  



Adobe-indesign 

 

Corel VENTURA 

  

  



Emacs 

 

Kedit 

 

 

 



McEdit 

  

NotePad 

 

  



Блокнот 

 

Сьогодні найпоширенішими видавничими системами професійного рівня вважаються 

Adobe InDesign 

 

 



QuarkXPress 

 

LaTeX 

 

  



Для підготовки простих публікацій можна застосовувати Microsoft Publisher. 

 

Текстовий процесор Microsoft Word, особливо останніх версій, можна також віднести 

до настільних видавничих систем середнього класу. 

Ще до поширення операційної системи Windows створювалося чимало програм 

для роботи з текстом. Серед них були як найпростіші текстові редактори, 

скажімо R1 чи MS-DOS Editor, так і більш складні — Лексикон, Multi- Edit та 

ChiWriter, які можна вважати текстовими процесорами початкового рівня. 

Існували навіть видавничі системи, як-от Ventura for DOS. Однак навіть 

найскладніші з них не підтримували повністю принцип WYSIWYG. Інтерфейс 

програм містив порівняно небагато команд використання діалогових вікон було 

зведено до мінімуму, а про панелі інструментів, області завдань, колірні палітри 

можна було лише мріяти. 

Основні функції та особливості програм для роботи з текстом проілюстровано на 

рисунку.  



 

Зазначимо, що текстові процесори на додаток до перелічених виконують усі функції 

текстових редакторів, а видавничі системи — усі функції текстових процесорів.   



V. Закріплення нових знань:  

Контрольні питання: 

- Які текстові формати вам відомі? 

- Дайте визначення поняттю «текстовий редактор» 

- Чим відрізняється тестовий редактор від текстового процесора? 

- Зазначте функції текстових редакторів 

- Зазначте функціх текстових процесорів 

- Зазначте функції видавничих систем 

 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1) Читать підручник Ривкінд Й.Я. «Інформатика 10 кл.» - стор. 5-7 

2) Законспектувать матеріал уроку 

3) Виконати презентацію на одну з тем уроку. Вислати на e-mail: 2573562@ukr.net 
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