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Дата: 03.09.2020 

Група: Е-1 

Предмет: Обчислювальна техніка та програмування 
 

Лекція 4 

ТЕМА: «Введення та форматування тексту» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні інструменти ведення, редагування та форматування 

тексту 

- Опанувати основні інструменти  форматування у текстовому редакторі 

Word 

- Розвити навички роботи з інструментами форматування  

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

дисципліну та уважність 

 

МАТЕРІАЛ УРОКУ: 

 

План 

1. Введення та редагування тексту.  

2. Правопис 

 

Уведення тексту з клавіатури 

       Запам’ятайте! 

 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 



2 
 

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). 
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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 
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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. 
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        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.  

  Включення 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 ¶. 

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

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. 

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.  

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
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        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. 
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        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 

 

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; 6) §3 
3) Виконати самостійну роботу у вигляді реферату на тему: «Текстовий 

процесор Word.» Створити текстовий документ в текстовому редакторі 

та його інструментами виконати практичні вправи (додаток 2) 

В рефераті повинні буди дотримані вимоги до оформлення: наявність титулки за 

зразком (додаток 1), шрифт Times New Romans, 14 пт, вирівнювання по ширині 

сторінки. Матеріал реферату вислать на ел. пошту: 2573562@ukr.net. В темі 

листа вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 

 

mailto:2573562@ukr.net
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Додаток 1 

 

Зразок оформлення титульного листа до самостійної роботи. 

КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ  

БУДІВНИЦТВА  І ДИЗАЙНУ 
 

Випускна циклова комісія із спеціальності «Будівництва, електротехніки, 

електромеханіки та цивільної інженерії» 

 

 

 

САМОСТІЙНА  РОБОТА  

до теми «________________________» 

з дисципліни 

«ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ» 

Спеціалізація:   5.06010105   «Обслуговування електротехнічного обладнання і 

автоматичного устаткування будівель і споруд»___________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки) 

Спеціальність: 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»_____ 

 
(шифр і назва спеціальності)  

Кваліфікація: 3113 «Електромеханік»____ 
                                                         (назва спеціалізації) 

 

Виконав учень групи Е-1: 

_______________________ 
                                                                                                                             (Прізвище, ім’я)  

Перевірив викладач: 

Сидорко Оксана. 

 

 

 

 

2020 р. 
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Додаток 2 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 1 «Форматування тексту» 

1. Виконайте зразок документу 

Материнська плата
2 2 2

.  Материнська плата 

(motherboard) призначена для кріплення і  з 'єднання всіх 

інших вузлів комп'ютера в системному блоці.  
Я в л я є  с о б о ю  

п л а с т и н у  з  п л а с т и к о в о г о  і з о л я ц і й н о г о  м а т е р і а л у
,  на яку напаяні 

з 'єднання і  гнізда для  кріплення процесора й інших 

чипів,  оперативної  пам'яті ,  гнізда для плат розширення, 

елементи електроживлення  та ін.  

Основу материнської плати22222 складає системна 

шина — ряд рівнобіжних провідників для передачі 

32-розрядних машинних чисел, за допомогою 

яких виробляється обмін даними між процесором, 

оперативною пам'яттю, накопичувачами 

інформації, платами, керуючими зовнішніми 

пристроями і ін. Швидкодія такого обміну залежить 

від частоти системної шини — 133, 266, 333, 400, 

533 чи 800 МГц. 

Функціональні можливості материнської плати визначаються набором 

рознімань для приєднання комплектуючих і мікросхем, призначених для керування 

спільної роботи комплектуючих різних фірм. На материнській платі може бути одне чи кілька гнізд для центрального 

процесора, від одного до чотирьох рознімань для мікросхем оперативної пам'яті, рознімання 

високо-швидкісного графічного обміну з відеокартою AGP, від двох до восьми рознімань для плат пристроїв 

стандартів РСІ чи ISA, рознімання (порти) для підключення миші, клавіатури, рознімання RS232 

для принтера, універсальне рознімання USB.  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 2 «Робота зі списками» 

1. Виконайте зразок списків 

1. Іванов 
2. Петров 
3. Сидоренко 
4. Петренко 

 

 Мило 
 Мочалка 
 Шампунь 
 Гель 

 

1. Крупи 
a). Пшоно 
b). Гречка 

2. Макарони 

 

Нумерований список 

1. Ручка 

2. Пенал 

3. Зошит 

4. Олівець 

5. Лінійка 

 

1) Портфель 

2) Валіза 

3) Чемодан 

4) Кошик 

5) Сумка 

 

a) Дитячий садочок 
b) Школа 
c) Ліцей 
d) Гімназія 
e) Інститут 
f) Університет 

 
Маркірований список 

 Журнал 

Плакат  

Брошура  

Буклет 

Газета 

 

• Відеокамера 

•           Телефон 

• Магнітофон 

• Комп'ютер         
• Телевізор 

 

 Папка 
 Файл 
 Вінчестер 
 Гнучкий диск 
 Жорсткий диск 

  Б о м б а  
 Книга  
Окуляри  
   Квітка  
  Дзвінок  
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 3 «Робота з графічними об’єктами» 

Виконайте зразок малюнків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 𝑥 =
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
  ;  2)  (1 + 𝑥)𝑛 = 1 +

𝑛𝑥

1!
+

𝑛(𝑛−1)𝑥2

2!
;  

3)  𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑ (𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1
 

4)sin 𝛼 ± sin𝛽 = 2 sin
1

2
(𝛼 ± 𝛽) cos

1

2
(𝛼 ∓ 𝛽) 

 

 

 

 

 

 

 

Практична 

вправа 

А 

Б В 

С 

Е

  Б 

Д 

Ж 

З К 

л 
Геометрична 

фігура 

У сучасних умовах, коли обсяг 

необхідних для людини знань різко й 

швидко зростає, уже неможливо 

робити головну ставку на засвоєння 

певної суми, фактів важливо 

прищеплювати вміння самостійно 

поповнювати свої знання, 

орієнтуватися в стрімкому потоці 

наукової й політичної інформації.  

ВСТУП 

У сучасних умовах, коли 
обсяг необхідних для 
людини знань різко й 
швидко зростає, уже 
неможливо робити 
головну ставку на 
засвоєння певної суми, 
фактів важливо 
прищеплювати вміння 
самостійно поповнювати 
свої знання, орієнтуватися 
в стрімкому потоці 
наукової й політичної 
інформації. Рішенню цього 
завдання може сприяти 
ознайомлення майбутніх 
учених, конструкторів, 
технологів, керівників 
виробництва з 
досягненнями 
інформатики. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ № 4 «Робота з таблицями» 

1. Побудуйте таблицю №1 за зразком. 

2. Скопіюйте таблицю №1  три  рази. В першому зразку виконайте 

сортування за алфавітом покупців, в другому – по марці матеріалу, а 

третьому – по розміру вартості 

3. Виконайте розрахунки даних «Сума до сплати» по формулам 

№ п/п П.І.Б. покупець 
Марка 

матеріалу 

кількість матеріалів Сума до 

сплати шт. грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Котенко Л.В. СВУ 24 35,36 ? 
2 Мусієнко Л.Г. ПРО 25 36,86 ? 
3 Газдя К.О. НЕМО 36 69,56 ? 
4 Анашкін Г.К. КЛП 30 52,45 ? 
5 Бублик У.Ж. ЖКО 35 69,78 ? 
6 Янгель А.П. СВУ 28 35,36 ? 
7 Бабак К.О. ПРО 29 36,86 ? 
8 Гудим Н.О. НЕМО 36 69,56 ? 
9 Носик П.П. КЛП 34 52,45 ? 
10 Маташ Е.Е. ЖКО 30 69,78 ? 

РАЗОМ ? ? ? 

4. Виконайте зразок кросворду, використовуючи інструменти таблиці. 

Запишіть відповіді в клітинки. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   4           

    5          

1. Пристрій комп’ютера, схожий на телевізор. 
2. Пристрої комп’ютера, з яких лунає музика. 
3. Пристрій, за допомогою якого звук чуєш тільки ти. 
4. Системний … 
5. Цей пристрій має більше 100 клавіш. 
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5. Виконайте зразок бланку, використовуючи інструменти таблиці
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №5 «Роботи з діаграмами»   

1. Відповідно практичного завдання 4 побудуйте: 

 діаграму №1, яка буде відображати вартість матеріалів,  

 діаграму №2, яка буде відображати суму сплати за матеріали кожним 

покупцем.  

Застосуйте до діаграм елементи оформлення. 

2. Побудуйте таблицю відповідно поданих діаграми 
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