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Група: 45 

Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

Тема 5: Системи обробки текстів 

 

УРОК 18 

ТЕМА: «Завантаження, зберігання, друкування та закриття документа» 

 

МЕТА:  

- Вивчити відомості про створення та збереження і друкування текстових 

документів у Word 

- Опанувати прийоми роботи з набору тексту 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 

- Як створити новий документ? 

- Розкрийте призначення інструменти «правопис» 

- Які рекомендації до введення тексту Вам відомі? 

- Розкрийте режим вставки та заміни введення тексту 

- Як ввести недруковані символи? 

 

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 та друку тексту. 

 

  



ІV. Вивчення нового матеріалу: 

1. Збереження та повторне використання шаблонів 

Під час внесення змін до завантаженого шаблону його можна зберегти на комп’ютері 

для повторного використання. Щоб легко знаходити всі настроювані шаблони, 

виберіть команду Мої шаблони в діалоговому вікні Створення документа. Щоб 

зберегти шаблон у папці ''Мої шаблони'', виконайте зазначені нижче дії. 

1. Відкрийте вкладку Файл. 

 

2. Натисніть кнопку Зберегти як. 

3. У діалоговому вікні Збереження документа натисніть кнопку Шаблони. 

4. У списку Тип файлу виберіть пункт Шаблон Word. 

5. Введіть ім’я шаблону в полі Ім’я файлу та натисніть кнопку Зберегти. 

2. Видалення документа 

1. Відкрийте вкладку Файл. 

 

1. Натисніть кнопку Відкрити. 

2. Знайдіть файл, який потрібно видалити. 

3. Клацніть потрібний файл правою кнопкою миші та виберіть у контекстному меню 

команду Видалити. 

3. Відкривання документа 

1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть команду Відкрити. 

2. У лівій області діалогового віна Відкриття документа виберіть диск або папку, де 

міститься документ. 

3. У правій області діалогового віна Відкриття документа відкрийте папку з потрібним 

документом. 

4. Виберіть документ і натисніть кнопку Відкрити. 



4. Збереження документа 

Щоб зберегти документ у форматі, який використовується у програмах Word 2010 і 

Word 2007, виконайте такі дії. 

1. Перейдіть на вкладку Файл. 

2. Виберіть пункт Зберегти як. 

3. У полі Ім’я файлу введіть ім’я документа. 

4. Натисніть кнопку Зберегти. 

Щоб зберегти документ для сумісності з Word 2003 або ранішою версією програми, 

виконайте такі дії. 

1. Відкрийте документ, який потрібно використовувати у Word 2003 або ранішій версії 

програми. 

2. Перейдіть на вкладку Файл. 

3. Виберіть пункт Зберегти як. 

4. У списку Тип файлу виберіть пункт Документ Word 97-2003. Формат файлу буде 

змінено на DOC. 

5. Введіть ім’я документа в полі Ім’я файлу. 

6. Натисніть кнопку Зберегти. 

  

4. Друк документа 

 

У застосунку Word можна легко настроїти макет друку та, переглянувши його, 

надрукувати документ. 



Перегляд макета друку 

1.   Відкрийте вкладку Файл. 

 
2.   Виберіть пункт Друк. 

 
Відобразиться вікно попереднього перегляду документа. 

 
Настроювання параметрів сторінки 

Під час попереднього перегляду документа можна змінити орієнтацію сторінки, 

розмір сторінки та поля. 

Основні настройки сторінки згруповано у вікні попереднього перегляду в розділі 

Параметри. 



 
 

Розмір паперу, який подається у принтер, можна вибрати в діалоговому вікні 

Параметри сторінки. 

1.   У вікні попереднього перегляду натисніть кнопку Стандартні поля Office 2003 та 

виберіть пункт Настроювані поля. 



 
Відобразиться діалогове вікно Параметри сторінки. 

2.   Відкрийте вкладку Папір. 

 
3.   Клацніть стрілку в полі Розмір паперу та виберіть бажаний розмір паперу. 

 
4.   У розділі Подача паперу виберіть лоток для паперу, який підходить для принтера. 



 
5.   Натисніть кнопку ОК. 

 
Друк 

Коли перевірку та настроювання макета друку завершено, можна перейти 

безпосередньо до друку. 

У цьому прикладі описується, як указати кількість копій і надрукувати їх. 

1.   Відкрийте вкладку Файл. 

 
2.   Виберіть пункт Друк. 



 
Відобразиться вікно попереднього перегляду. 

 
3.   У полі Копії введіть кількість копій. 

 
4.   У розділі Принтер виберіть пункт Факс, а потім виберіть потрібний принтер. 



 
5.   Натисніть кнопку Друк. 

 
На вибраному принтері надрукується вказана кількість копій документа. 

  



5. Скасування друкування 

Якщо ви передумали друкувати дані, вже надіслані на друк, можна зупинити роботу 

принтера, навіть якщо друкування розпочалося. Якщо не вдається припинити 

друкування за допомогою запропонованих кроків, пошукайте кнопку скасування або 

відповідний елемент меню на самому принтері. 

 

Скасування друку з комп’ютера 

Ви можете скасувати тільки призначені вами завдання друку. Щоб скасувати завдання 

друку іншого користувача, потрібний дозвіл та права на керування документами 

принтера.  

1. Відкрийте діалогове вікно «Принтери». Для цього натисніть кнопку Пуск , 

виберіть пункт Панель керування і в розділі Устаткування та звук виберіть 

пункт Принтери.  

2. Двічі клацніть потрібний принтер. 

3. У черзі друку двічі клацніть елемент, друкування якого слід припинити, й 

натисніть кнопку Скасувати. 

 

Скасування друкування всіх елементів черги друку 

Щоб скасувати всі завдання друку, потрібний дозвіл та права на керування 

документами принтера.  

1.  Для цього натисніть кнопку Пуск , виберіть пункт Панель керування і в розділі 

Устаткування та звук виберіть пункт Принтери.  

2. Щоб відкрити чергу друку, двічі клацніть піктограму потрібного принтера. 

3. Відкрийте меню Принтер і виберіть команду Очистити чергу документів. 

Залежно від типу принтера, друкування поточного елемента може завершитися, 

а друкування решти елементів буде скасовано. 

 

V. Закріплення нових знань:  

 

- Як зберегти документ? 

- Як змінити формат типу даних? 

- Як зберегти документ? 

- Як налаштувати параметри сторінки? 

 

VІ. Домашнє завдання:  

 

1) Читать підручник Ривкінд Й.Я. «Інформатика 10 кл.» §1.5 

2) Законспектувать матеріал уроку 

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