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Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

Тема 5: Системи обробки текстів 

 

УРОК 17 

ТЕМА: «Початок створення документа. Набір тексту» 

 

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 елементи інтерфейсу Ви запам’ятали? 

- Чи можливе налаштування Рядка заголовку? 

- Як створити власну вкладку? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

 

Щоб почати роботу із простим документом Microsoft Word 2010, потрібно лише 

відкрити новий документ і почати вводити дані. 

Або, якщо потрібно створити конкретний тип документа, наприклад бізнес-план або 

резюме, можна зекономити час, почавши працювати із шаблоном. 

Сьогодні на уроці ми опануємо основні прийоми створення та збереження нового 

документу, порядок введення тексту. 

 

  



ІV. Вивчення нового матеріалу: 

1. Створення документа 

Щоб почати роботу із простим документом Microsoft Word 2010, потрібно лише 

відкрити новий документ і почати вводити дані. 

Або, якщо потрібно створити конкретний тип документа, наприклад бізнес-план або 

резюме, можна зекономити час, почавши працювати із шаблоном. 

2. Відкриття нового документа та введення даних 

1. Відкрийте вкладку Файл. 

 

2. Натисніть кнопку Створити. 

3. Двічі клацніть шаблон Новий документ. 

3. Робота із шаблоном 

Сайт шаблонів Office.com пропонує шаблони для багатьох типів документів, зокрема 

резюме, супровідних листів, бізнес-планів, візиток і документів у стилі APA. 

1. Відкрийте вкладку Файл. 

 

2. Натисніть кнопку Створити. 

3. У розділі Наявні шаблони виконайте одну з таких дій. 

o Натисніть кнопку Зразки шаблонів, щоб вибрати шаблони, наявні на комп’ютері. 

o Виберіть одне з посилань у розділі Office.com. 

Щоб завантажити шаблон із розділу Office.com, необхідне підключення до Інтернету. 

4. Двічі клацніть потрібний шаблон. 

  

http://office.microsoft.com/uk-ua/templates/


4.  Уведення тексту з клавіатури 

 Текст вводиться у вікні документа в тій позиції, де знаходиться текстовий 

курсор. 

 Word 2010 допускає вільне введення. Це означає, що в будь-якому місці 

порожньої сторінки можна двічі клацнути лівою кнопкою миші, після чого буде 

зроблено деяке автоматичне форматування і текстовий курсор буде 

зафіксований в цьому місці. Саме з цього місця і можна вводити текст. 

Під час уведення тексту з клавіатури потрібно дотримуватися таких правил: 

 Перехід на новий рядок відбудеться автоматично, як тільки буде заповнений 

поточний рядок. Не можна використовувати клавішу Enter для переходу до 

нового рядка. Для примусового переходу до нового рядка без утворення нового 

абзацу натисніть комбінацію клавіш Shift+Enter. До документа буде вставлено 

недрукований знак - розрив рядка. 

 Перехід на нову сторінку відбудеться автоматично, як тільки буде заповнена 

поточна сторінка. Не можна використовувати клавішу Enter для переходу до 

нової сторінки. Для примусового переходу до нової сторінки натисніть 

комбінацію клавіш Ctrl+Enter. До документа буде вставлено недрукований знак 

- розрив сторінки. 

 Між словами ставиться один пропуск. При вирівнюванні тексту слова можуть 

змінювати ширину пропусків між словами. Якщо вимагається, щоб величина 

якого-небудь пропуску не змінювалася або не було переходу на новий рядок, 

замість клавіші Пропуск натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Shif+Пропуск. До 

документа буде вставлено недрукований знак - нерозривний пропуск. 

 Не можна розставляти перенесення в словах з використанням клавіші дефіс (-). 

При необхідності перенесення розставляються автоматично в усьому документі. 

 Не можна використовувати клавішу Пропуск для отримання абзацного відступу 

("червоного рядка") або вирівнювання тексту по ширині сторінки. 

 Розділові знаки . , : ; ! ? пишуться разом із словом, за яким йдуть. 

 Після розділових  знаків . , : ; ! ? ставиться пропуск, за винятком тих випадків, 

коли цими знаками закінчується абзац. 

 Перед знаками " ( [ { ставиться пропуск. Слово, що йде за цими знаками, 

пишеться без пропуску. 

 Знаки " ) ] } пишуться разом із словом, за яким йдуть. Після цих знаків ставиться 

пропуск, за винятком тих випадків, коли ставляться розділові знаки, які 

пишуться разом із словом, за яким йдуть. 

 Знак дефіса (-) пишеться разом з передуючою і наступною частинами слова. 

 Для утворення знаку тире (-) після слова поставте пропуск, потім дефіс, потім 

ще пропуск і продовжить введення тексту. Після введення наступного слова 

знак дефіс автоматично перетвориться в тире. Для введення знаку тире можна 

використовувати також комбінацію клавіш Ctrl+"-" (мінус на цифровій 

клавіатурі). Для введення знаку довгого тире (-) натиснете комбінацію 

клавіш Alt+Ctrl+"-" (мінус на цифровій клавіатурі). 

  

Приклад уведення тексту з помилками: 



 

         Хортиця –найбільший   острів на  Дніпрі , ( розташований у 

районі м.Запоріжжя  нижче Дніпрогесу ) , унікальний    природний 

і    історичний комплекс 

. Хортиця є одним з чудес України.острів має довжину 12 ,5 км2, 

ширину в середньому 2, 5 км 
2
 і площу приблизно 3 0 0 0  га. 

 

 

          Вставка символів 

 Якщо потрібно вставити в документ символ, відсутній на клавіатурі, треба 

вибрати на вкладці Вставлення в групі Символ кнопку Символ. Вибрати потрібний 

символ, а якщо символ відсутній, то слід вибрати команду Інші 

символи... Відкриється  вікно Символ (мал. 1). 

 
         Мал. 1  Діалогове вікно Символ         

        В полі Шрифт вказується тип шрифту, який містить потрібний символ. Як 

правило за замовчуванням у цьому полі встановлено «Звичайний текст». Потім слід 

виповнити подвійний натиск мишкою на тому символі, який потрібно вставити, або 

один раз клацнути на потрібний символ і вибрати кнопку Вставити. 

        Працюючи з вікном Символ, можна переключатися між ним і документом, 

клацаючи мишкою або у вікні документу, або в діалоговому вікні. Це зручно, якщо 

потрібно вставити кілька символів в різних місцях.  

        Для вставки спеціальних символів призначена вкладка Спеціальні символи. До 

них відносяться нерозривний дефіс, м'який перенос, параграф, авторські права та ін. 

 

Редагування тексту  

 

Редагування тексту - виправлення помилок, допущених під час уведення 

тексту. До елементарних операцій редагування тексту відносяться такі: 



 видалення символів; 

 вставка символів; 

 заміна символів. 

Неправильно введений символ можна видалити.  

1) Для видалення символу, що стоїть праворуч від текстового курсора, потрібно 

натиснути клавішу Delete. 

2) Для видалення символу, що стоїть зліва від курсора, натиснути 

клавішу BackSpace.  

Комбінація клавіш клавіатури Ctrl+Delete видаляє текст від курсора вправо до 

найближчого пропуску або розділового знаку. Комбінація Ctrl+BackSpace видаляє 

текст від курсора вліво до найближчого пропуску або розділового знаку. 

 

        Щоб вставити текст, потрібно встановити курсор в потрібній частині документу і 

ввести текст.  У Word існує два режими уведення тексту:  

1. Режим вставки – під час уведення в існуючому фрагменті введений текст буде 

зміщувати символи праворуч, а нові будуть вставлятися в текст. 

2. Режим заміни – під час уведення тексту символи, що розміщені справа від 

курсора, замінюються новими. 

        У MS Word 2010 Режим вставки установлений за замовчуванням.  Для 

перемикання між режимами вставки і заміни необхідно натискати клавішу Insert. При 

активному режимі заміни в рядку стану програми Word буде активний 

індикатор ЗАМ. 

         

          Деякі поради при введенні і редагуванні тексту   
         

        1) При введенні та редагуванні тексту можна включати режим відображення 

прихованих символів форматування, вибравши кнопку Відобразити всі знаки на 

вкладці Основне в групі Абзац. До прихованих символів відносять символи, які 

вводяться користувачем при наборі тексту (абзац, пропуск, табуляція), але не 

виводяться на папері при друці, і, зазвичай, не відображаються на екрані. Але, якщо 

включити режим відображення цих символів, то у відповідних місцях тексту 

з’являться спеціальні позначки (таблиця 1). 

Таблиця 1.  

https://sites.google.com/site/ucimword/9-klas/tekstovij-procesor-ms-word-2010/vvedenna-i-redaguvanna-tekstu/17.png?attredirects=0


 Вк

лючення режиму відображення прихованих символів дозволяє бачити на екрані всі 

символи тексту і краще розуміти його структуру. Указані вище операції редагування 

можна виконувати і з прихованими символами так само, як і зі звичайними.  

Запам’ятайте! 

 Якщо видалити символ ¶ у кінці абзацу, то даний абзац об’єднається з 

наступним. 

 Якщо в будь-якому місці абзацу встановити курсор і натиснути клавішу Enter, 

то абзац  у  цій позиції буде розділено на два і в місці розриву з’явиться символ 

кінця абзацу ¶. 

 2) Якщо видалений текст виявився ще потрібним для подальшої роботи з 

документом, можна скористатися командою для відміни останньої дії. 

Для відміни останньої дії потрібно вибрати одну з наступних операцій: 

 Нажати комбінацію клавіш Ctrl+Z. 

 Вибрати кнопку Відмінити на Панелі швидкого запуску. 

Після кожного вибору команди Відмінити, відмінюється результат виповнення 

останньої операції. Якщо застосували команду Відмінити більше раз, ніж потрібно, 

потрібно скористатися одним з наступних способів: 

 Нажати комбінацію клавіш Ctrl+Y. 

 Вибрати кнопку Повторити  

  

на Панелі швидкого запуску. 

5. Перевірка правопису 

Текстовий процесор Microsoft Office Word 2010 під час уведення тексту 

здійснює автоматичну перевірку орфографії та граматики. Ці режими встановлені в 

програмі за замовчуванням. 

https://sites.google.com/site/ucimword/9-klas/tekstovij-procesor-ms-word-2010/vvedenna-i-redaguvanna-tekstu/18.png?attredirects=0
https://sites.google.com/site/ucimword/9-klas/tekstovij-procesor-ms-word-2010/vvedenna-i-redaguvanna-tekstu/19.png?attredirects=0


Пошук орфографічних помилок у тексті проводиться за словником, який 

встановлено в Microsoft Office, і слова з помилками підкреслюються червоною 

хвилястою лінією (це службове позначення, при друкуванні на принтері ця лінія не 

виводиться).  

Є кілька причин, за яких Word 2010 позначає слово як помилкове: 

–   Дане слово було написане з помилкою.  

–   Слово було написане без помилки, але відсутнє в словнику.  

–   Слово було написане без помилок, але введене іншою мовою.  

            Запам’ятайте! 

Перевірка правопису відбувається за правилами тієї мови, якою було введено цей 

фрагмент тексту, а не тієї, яка є встановленою на момент перевірки.   

Якщо допущена граматична помилка, то цей фрагмент тексту підкреслюється зеленою 

хвилястою лінією. Для виправлення цієї ситуації слід відкрити контекстне меню цього 

фрагмента, встановити причину помилки та усунути її.  

Перевірку правопису можна виконати і після введення всього тексту. Для цього на 

вкладці Рецензування в групі Правопис потрібно вибрати кнопку Правопис і 

граматика (мал. 2). 

 

 
Мал. 2 Елементи керування вкладки Рецензування Перевірка правопису і Мова для 

перевірки орфографії та граматики вибраного тексту. 

        У вікні, що відкриється (мал. 3), програма виводить повідомлення про знайдені 

помилки та можливі варіанти їх усунення. Користувач може внести запропоновані 

виправлення в текст або ігнорувати вказівки і поради програми.  

     



 
Мал. 3 Вікно Правопис 

        На малюнку 3 програма пропонує для заміни помилкового слова два інших. 

Користувачу потрібно у списку Рекомендації вибрати правильне слово, після чого 

вибрати кнопку Замінити. Або, у разі інших рішень, вибрати одну з кнопок у правій 

частині діалогового вікна Правопис. 

        Вибрати мову перевірки в тексті можна вибором кнопки Мова на 

вкладці Рецензування в групі Мова (мал. 2) і у Рядку стану (мал. 4) 

 

 
Мал. 4 Індикатори правопису і перевірки мови у рядку стану 

 

V. Закріплення нових знань:  

 

Виконайте практичне завдання за зразком 

 
Задзвонив , коли на годиннику було . Я якраз дивився. Це подзвонив . Він 
попросив дати почитати . Я йому  : „Сідай на  і їдь до мене   додому .. Будемо 
слухати   і  морозиво". 

 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1) Читать підручник Ривкінд Й.Я. «Інформатика 10 кл.» §1.2 

2) Законспектувать матеріал уроку 

3) Виконати презентацію на одну з тем уроку та практичне завдання. Вислати на e-

mail: 2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net

