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Група: 45 

Предмет: Машинопис 

 

УРОК 12-13 

 

Тема уроку: «Оформлення надрукованих робіт» 

  

Мета уроку:  

 Вивчити правила оформлення надрукованих робіт;  

 Розвити  уміння правильної оформлення абзаців, заголовків, виносок, 

ілюстрацій тощо;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери з програмним забезпеченням 

(клавіатурні тренажери), плакат «Розкладка клавіатури», роздатковий 

матеріал, інструкції по охороні праці.  

 

Тип уроку: комбінований. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Оформлення наказів 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Одна з причин неякісного прийняття управлінських рішень – слабка 

теоретична і практична підготовка багатьох працівників, які недостатньою 

мірою володіють комплексом уставлених в установах, організаціях та на 

підприємствах методів, способів і прийомів роботи з документами, а в деяких 

випадках і незнання вимог ГОСТів, що встановлюють порядок оформлення 

документів. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Основні  правила  

формат ування документів  

Форматування електронних документів включає оформлення 

сторінок, абзаців, шрифту і інших складових при їх наявності (малюнків, 

об'єктів і так далі). Під оформленням сторінок розуміється вибір їх 



формату, орієнтації, полів, вставка номерів сторінок, а також визначення 

виносок, верхнього і нижнього колонтитулів, розривів сторінок. 

Оформлення абзаців включає завдання: червоного рядка (відступу 

першого рядка, абзацного відступу), інших відступів і виступу, що 

визначають положення абзацу на сторінці; міжрядкового інтервалу; 

способу вирівнювання. 

У сучасних текстових процесорах, як правило, є можливість узяти 

один або декілька абзаців в рамку і заповнити їх яким-небудь 

візерунком, кольором. Кілька підряд розташованих абзаців можна 

зробити списком - переліком, що нумерується або маркірованим. 

При оформленні шрифту вибирають вигляд та гарнітуру, 

зображення, розмір, колір. Накреслення 
 

може бути звичайним, 

напівжирним, курсивом, підкреслений. 

Формат паперу 

Сторінка будь-якого службового документу повинна мати стандартний 

розмір. Початковим форматом  є ФОРМАТ - А4 
Орієнтація листів 

Окремі листи документа або весь документ можуть мати книжну або 

альбомну орієнтацію  
Поля 

При оформленні документів формат А- 4 
 
електронно-обчислювальній 

техніці розміри полів 
 
обираються автоматично: ліве - не менше 30 мм, праве 

-  не менше, 10 мм, 
 
верхнє - не менше 15 мм, нижнее – не менше 20 мм 

Нумерація сторінок 

Зазвичай текстові процесори забезпечують автоматичне  розставляння 

номерів сторінок у вибраному вами місці. Сторінки нумеруються арабськими 

цифрами, зберігає  крізну нумерацію по всьому тексту. Титульний лист 

включається в спільну нумерацію сторінок, але номер на нім не 

проставляють. Крапка після номера сторінки не ставиться. 
Виноски 

Виноски, що є примітками до тексту, розташовуються в нижній частці 

сторінки або в кінці документа. Кожна виноска повинна мати або унікальний 

значок, або порядковий номер. Всі виноски, розташовані на сторінці, 

розміщуються за рахунок місця, відведеного основному тексту. 
Колонтитули 

Колонтитули призначені для полегшення орієнтації  читача в книзі, 

документі. Вони можуть розташовуватися у верхній і (або) нижній частці 

сторінки. У них розміщуються заголовки видання, найменування його 

розділів, графічні зображення. 
Розриви сторінок 

Потреба вставки розриву сторінки, тобто примусового переходу на 

нову сторінку, виникає, коли необхідно приступити до друку нового розділу 

або елементу документа з нової сторінки, незалежно від того заповнена 

попередня сторінка або ні. 



Відступи 

Абзац починається з червоного рядка (відступу першого рядка, 

абзацного відступу), величина якого рівна 1,25 см від лівого краю, що 

відповідає п'яти пропускам. 

Виступ визначає величину зрушення управо послідуючих рядків абзацу 

відносно початки першого рядка. 

Відступ зліва визначає видалення лівого краю абзацу від правої межі 

лівого поля сторінки. 

Відступ справа визначає видалення правого краю абзацу від лівої межі 

правого поля сторінки. 

Спільний вид сторінки формату А4, пояснюючий розташування і 

розміри її елементів, показаний на мал.  

 
Міжстрочні інтервали 

Зазвичай текст документів формату А4 виконується з полуторним або 

подвійним міжрядковим інтервалом, а для документів формату АЗ — 

одинарним. Якщо текст оформлюється з одинарним міжрядковим 

інтервалом, то в цьому випадку відстань між абзацами робиться в два 

інтервали. 

Одинарний інтервал забезпечує  зображення  найкрупніших символів, 

що не зливається, в поточному і попередньому рядках. Полуторний інтервал 



дорівнює полуторній величині одинарного інтервалу. Подвійний інтервал в 

два рази більше одинарного. 
Способи вирівнювання 

Як правило, текстові процесори надають  можливість вирівнювання 

тексту по лівому, правому краю, по центру і ширині. 

Вирівнювання по лівому краю, як правило, застосовується в 

англомовних текстах. Правий край такого тексту нерівний. 

Вирівнювання по правому краю застосовується в колонтитулах, 

підписах і інших спеціальних елементах тексту. В цьому випадку нерівним є 

лівий край. При такому способі вирівнювання текст буде найбільш важкий 

читаним. 

Вирівнювання по центру, зазвичай, використовується в заголовках. 

Вирівнювання по ширині забезпечує рівні межі тексту і є стандартом для 

російськомовних текстів. 
Про перенесення слів 

У російськомовних текстах прийнятий метод вирівнювання по ширині. 

При його використанні доцільно по тексту мати перенесення слів, оскільки 

без їх вживання в тексті утворюватимуться так звані розтяжки, які приводять 

до зменшення щільності тексту. Деякі текстові редактори самостійно 

проводять розставляння перенесень, причому роблять це з помилками, і в 

подальшому необхідно здійснювати перевірку і коректування документа. 

Тому, рішення про те, розставляти перенесення в словах або не розставляти, 

залишається за вами. Відмітимо, що в офіційних документах і поліграфічних 

виданнях обов'язкове вживання переносів в словах. Причому неприпустимо 

наявність більше трьох перенесень підряд. Деяке виключення можна зробити 

для колонок газет і журналів, але все одно, така велика кількість тих, що 

йдуть підряд перенесень (більше трьох) небажано. Украй небажано 

переносити останній рядок абзацу на наступну сторінку, також небажано 

залишати перший рядок абзацу на одній сторінці, коли сам абзац знаходиться 

на іншій. 
Про способи виділення тексту 

Обрамлення і заливку фону абзацу застосовують для виділення 

найбільш важливих моментів висловлюваного матеріалу. Проте, не 

рекомендується часто застосовувати даний спосіб виділення. 
Про шрифти 

Сучасні програмні засоби надають широкий вибір шрифтів. У 

документах рекомендується використовувать не більше двох-трьох з них, 

інакше текст  буде дуже «строкатим» і, як наслідок, погано читаним. На 

думку фахівців текст, набраний шрифтом із зарубками на кінцях (серифами), 

легше читається. Зазвичай, використовують шрифт 12 кегля. Кегль є 

основним параметром шрифту і виражає його розмір від нижнього до 

верхнього кордону символів. Прийнято виражати розмір шрифту в пунктах. 

Один пункт рівний 1/72 дюйми, що складає 0,353 мм. 

 

V. Закріплення нових знань і умінь. 



Виконання учнями практичних вправ№7 

 

VІІ. Домашє завдання. 

1. 2) §5.2,  

2. 4) стор. 48-145,  

3. 5) частина 9,10 


