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Лекція 3 

ТЕМА: «Створення та збереження текстових документів. Шаблони» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні поняття про текстовий редактор 

- Опанувати основні інструменти  роботи з текстовим редактором Word 

- Розвити навички роботи з текстовим редактором Word 

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

дисципліну та уважність 

 

МАТЕРІАЛ УРОКУ: 

 

Лекція 3 

План 

1. Створення текстових документів. 

2. Збереження текстових документів.  

3. Шаблони. 

 

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. 

Відкриття нового документа та введення даних 

1. Відкрийте вкладку Файл. 

 

2. Натисніть кнопку Створити. 

3. Двічі клацніть шаблон Новий документ. 



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. 

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. 

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


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. 

 

Контрольні питання: 

Бесіда за запитаннями: 

- Дайте визначення поняттю «текстовий редактор» 

- Як створити новий документ? 

- Як налаштувати панель інструментів? 

- Як додати новий інструмент на панель? 

 

 

 

Домашнє завдання:   

1) Законспектувати матеріал уроку 

2) Читати підручники: 9)§6; 1) розд 5 


