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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

Тема 5: Системи обробки текстів 

 

УРОК 16 

ТЕМА: «Інтерфейс Word» 

 

МЕТА:  

- Вивчити відомості та основні поняття про елементи інтерфейсу Word 

- Опанувати прийоми роботи з налаштування елементів інтерфейсу Word 

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

дисципліну та уважність 

 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, електронна презентація. 

 

ТИП УРОКУ: Вивчення нового матеріалу. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

- 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 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Зовсім недавно в нашому розпорядженні з’явився новий і ще більш чудовий 

інструмент для роботи з документами -Microsoft Office Word 2010. Зовні схожий на 

версію 2003 року випуску, а також ще більш покращений і візуально “покращала” у 

порівнянні зі своїм побратимом 2007 року, він відразу привернув увагу як фахівців в 

цій області, так і звичайних користувачів. Причини тому – наочність, зручність, 

швидкість, багатство функцій і можливостей, та й просто зовнішня привабливість 

програми. І хоча програмні продукти удосконалюються, але проблеми у користувачів 

залишаються старі. Не встигнувши ознайомитися з основними можливостями 

http://www.itshop.ru/Microsoft-Office-2007/2003/l2t1f0c246sc0


інтерфейсу програми, вони лізуть в темні хащі складних налаштувань і команд, а в 

результаті не можуть зробити і малої частини того, що вміли раніше в тому ж Word 

2003. В результаті це викликає цілий град критики на адресу стрічкового інтерфейсу 

Word 2010, здебільшого незаслуженої.  

 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

1. Налаштування інтерфейсу програми.  

ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМИ MICROSOFT WORD 2010 

 

Мал. 1 Вікно програми MS WORD 2010  

        Під Рядком заголовка розташована Стрічка - головний елемент призначеного для 

користувача інтерфейсу Microsoft Word 2010 (мал. 2). Стрічка є динамічним об'єктом 

- під час виконання певних операцій над об'єктами документа на Стрічці автоматично 

з'являються ті елементи керування, які потрібні для роботи саме з цим об'єктом. За 

допомогою Стрічки можна швидко знаходити необхідні команди (елементи керування 

- меню, кнопки, списки, поля зі списками, лічильники, прапорці і т.п.). Команди 

впорядковані в логічні групи (мал. 1), зібрані на вкладках (мал. 1). Видалити стрічку 

не можна. Однак, щоб збільшити робочу область, стрічку можна приховати (згорнути) 

(мал. 1). Стрічка буде прихована, назви вкладок залишаться. 

 

Мал. 2 Стрічка 
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Для використання стрічки в згорнутому стані клацніть по назві потрібної 

вкладки, а потім виберіть параметр або команду, яку слід використовувати. Після 

вибору команди і встановлення потрібних параметрів стрічка знову згорнеться. 

"Згорнути-відновити стрічку" інші способи: 

 Щоб швидко згорнути стрічку, двічі клацніть ім'я активної вкладки. Для 

відновлення стрічки двічі клацніть вкладку. 

 Щоб згорнути або відновити стрічку, можна також натиснути комбінацію 

клавіш Ctrl + F1. 

        Зовнішній вигляд стрічки залежить від ширини вікна: чим більше ширина, тим 

докладніше відображаються елементи вкладки.           

       Стрічку можна настроювати: перейменовувати та змінювати послідовність 

розташування постійних вкладок, створювати нові вкладки і видаляти їх, створювати, 

видаляти, змінювати розташування груп елементів на вкладках, додавати і видаляти 

окремі елементи і інші.  Налаштування стрічки виконується в категорії Налаштування 

стрічки вікна Параметри Word (мал. 3). Щоб відкрити категорію Налаштування 

стрічки виконайте наступні дії:  

1.         Клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці стрічки.  

2.        У контекстному меню виберіть команду Настроїти стрічку.  

 
Мал. 3 Вікно "Параметри Word" категорія  Налаштування Стрічки 

       Для відновлення стандартних налаштувань Стрічки натисніть кнопку Скидання і 

виберіть необхідну команду для відновлення тільки вибраної вкладки Стрічки або для 

скидання всіх змін Стрічки. 



  

ВКЛАДКИ 

        За замовчуванням у вікні відображається вісім постійних вкладок: Файл, 

Основне, Вставлення, Розмітка сторінки, Посилання, Розсилки, Рецензування, 

Вигляд. Вкладка Основне, яка відкривається за замовчуванням після запуску, містить 

елементи, які можуть знадобитися на початковому етапі роботи, коли необхідно 

набрати, відредагувати і від форматувати текст.  

        Для переходу до потрібної вкладці досить клацнути по її назві (імені).  

        Кожна вкладка пов'язана з видом виконуваної дії. Перегляньте таблицю 1 нижче, 

щоб знайти деякі поширені елементи у програмі Word 2010.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця 1 



 

Крім постійних, є цілий ряд тимчасових (контектних) вкладок, наприклад, для 

роботи з таблицями, малюнками, діаграмами і т.п., які з'являються автоматично при 

переході у відповідний режим або при виділенні об'єкту. 

        Наприклад, при створенні колонтитулів з'являється відповідна вкладка (мал. 4) 

 
    Мал. 4 Тимчасова вкладка Знаряддя для колонтитулів/Конструктор  

        У деяких випадках з'являється відразу декілька тимчасових вкладок. 

Наприклад, при роботі з таблицями з'являються вкладки Конструктор і 

Макет тимчасової вкладки Табличні знаряддя (мал. 5). 

 

Мал. 5 Тимчасові вкладки для роботи з таблицями Табличні 

знаряддя/Конструктор і Макет. 

 При знятті виділення або переміщення курсора контекстна вкладка автоматично 

ховається. Не існує способів примусового відображення контекстних вкладок. 

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ 
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Елементи керування на стрічках і вкладках об'єднані в групи, оскільки пов'язані 

з видом виконуваної дії. Наприклад, на вкладці Основне є групи для роботи з 

Буфером обміну, установки параметрів шрифту, установки параметрів абзаців, стилі і 

редагування (мал. 6). 

 

Мал. 6 Вкладка Основне 

Елементами керування є меню, звичайні кнопки, списки, поля зі списками, 

лічильники, прапорці, кнопки запускачі діалогових вікон групи (мал. 1). В деяких 

випадках натиснення кнопки групи викликає діалогове вікно, у якому розміщено 

повний набір елементів керування даної групи.  

Меню ФАЙЛ 

Вкладка Файл (подання Backstage) представляє собою меню  (мал. 1). Меню 

містить команди для роботи з 

файлами (Зберегти, Зберегти як, 

Відкрити, Закрити, Останні, 

Створити), для роботи з 

поточним документом 

(Відомості, Друк, 

Доступ),  для налаштувань Word 

(Параметри) і Довідку.  

 

Мал. 7 Меню Файл 

         

        Команди Зберегти як і 

Відкрити викликають відповідні 

вікна для роботи з файловою 

системою.  Перегляньте таблицю 2 нижче, щоб ознайомитися із призначенням команд 

меню Файл.  

Таблиця 2 

Команда Призначення 



Відомості 

Відкриває розділ вкладки для установки захисту документа, 

перевірки сумісності документа з попередніми версіями Word, роботи з 

версіями документа, а також перегляду та зміни властивості документа  

Останні  
Відкриває розділ вкладки зі списком останніх файлів, з якими 

працювали в Word, у тому числі закритих без збереження  

Створити 
Відкриває розділ вкладки із шаблонами для створення 

нових документів  

 Друк  
Відкриває розділ вкладки для настройки та організації друку 

документа, а також попереднього перегляду документа   

 Доступ  

Відкриває розділ вкладки для відправки документа по електронній 

пошті, публікації в Інтернеті або в мережі організації та зміни 

формату файлу документа   

 Довідка  

Відкриває розділ вкладки для перегляду відомостей про 

встановлену версії Microsoft Office, перевірки наявності оновлень, 

налаштування параметрів Word   

 Параметри  

Відображає діалогове вікно Параметри Word для 

налаштування параметрів Word. Кнопка Вихід завершує роботу 

з додатком  

 ПАНЕЛЬ ШВИДКОГО ДОСТУПУ (налаштування) 

На Панелі швидкого доступу  розміщуються кнопки команд, що найчастіше 

використовуються під час роботи з документом. За замовчуванням панель містить 

всього три кнопки: Зберегти, Відмінити та Повторити. 

Панель швидкого доступу можна налаштовувати, додаючи до неї нові елементи 

або видаляючи існуючі. Натисніть кнопку Настроїти панель швидкого доступу. У 

меню виберіть найменування необхідного 

елементу. Для додавання елемента, відсутнього у 

списку, виберіть команду Інші команди... (мал. 8). Елементи, що відмічені 

галочкю,  вже присутні на панелі.  



 
 

Мал. 8  Налаштування панелі швидкого доступу 

        ЛІНІЙКИ 

         

        У верхній частині вікна може розташовуватися горизонтальна лінійка 

з  маркерами (мал. 9), а в лівій - вертикальна лінійка. За допомогою маркерів і 

позначок на цих лініках можна змінювати значення деяких властивостей об'єктів 

текстового документа (розміри полів, відступи абзаців тощо). 

 
Мал. 9  Горизонтальна лінійка з маркерами 

        РЯДОК СТАНУ 

        У нижній частині вікна прграми розміщується Рядок стану, в якому виводяться 

такі повідомлення, як номер поточної сторінки, кількість слів у тексті, тан режиму 

перевірки правопису, мова тексту тощо (мал. 10). Користувач може установити 

потрібний перелік повідомлень за допомогою контекстного меню цього рядка.  

         

            Мал. 10 Рядок стану вікна програми MS Word (ліва часина) 

        В правій частині Рядка стану розміщені кнопки Режимів перегляду документа, 

повзунок і кнопки для встановлення Масштабу відображення документа (мал. 11). 

Установити зручний масштаб відображення документа, можна використовуючи 



елементи керування групи Масштаб вкладки Вигляд. Рекомендуємий Масштаб - за 

шириною сторінки.  

         

         

            Мал. 9  Права частина Рядка стану 

 

2. Режими роботи з документами 

        На початку роботи з документом слід налаштувати його вигляд на екрані, 

встановивши зручний для даного випадку режим перегляду документа, вибором 

відповідної кнопки у Рядку стану. Рекомендації щодо використання цих режимів 

наведено у таблиці 3.  

Таблиця 3 

 Кнопка  Режим  Рекомендації щодо використання 

 

Розміткасторінки 
Зручний для створення, редагування та форматування 

документа.  

 

 Режим читання  Зручний для читання документа з екрана 

 

 Веб-документ  Для перегляду документа у форматі веб-сторінки 

 

 Структура  Для роботи зі структурою документа 

 

 Чернетка 
 Зручний для введення та редагування тексту (без його 

форматування) 

 

        Перехід між режимами здійснюється за допомогою відповідних команд 

вкладки Вигляд групи Режими перегляду документа. 

 

V. Закріплення нових знань:  

Контрольні питання: 

- - Які елементи інтерфейсу Ви запам’ятали? 

- Чи можливе налаштування Рядка заголовку? 

- Як створити власну вкладку? 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1) Читать підручник Ривкінд Й.Я. «Інформатика 10 кл.» - стор. 8-15 

2) Законспектувать матеріал уроку 

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

mailto:2573562@ukr.net
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