
Дата: 02.02.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 10-11 

 

Лабораторно-практична робота №5  

 

Тема: «Створення буквиці, виносок та приміток»  

 

Мета уроку:  

 Закріпити основні прийоми роботи з форматування документу; 

 Сформувати в учнів навики роботи з буквицею;  

 Розвити навички роботи з виносками та примітками;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Морзе Н.В.  

«Інформатика 10 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал, інструкції по охороні 

праці.  

 

Тип уроку: урок вдосконалення і закріплення нових знань, умінь та навичок. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Яким чином додати в текст символи які відсутні на клавіатурі? 

- Які режими введення тексту Вам відомі? 

- Яким чином ці режими перемикаються? 

- Які типи помилок розрізняють? Як розрізняє їх текстовий процесор? 

- Яким чином вимикнути та вимкнути «перевірку правопису»? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми роботи з 

інструментами введу, редагування тексту та інструменти перевірки правопису. Що дасть Вам 

розширити професійні знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 5 (див. зошит) 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: виконати завдання лабораторно-практичної роботи та вислати на ел. 

пошту 2573562@ukr.net 
 

  

mailto:2573562@ukr.net


Мал. 2 

Лабораторно-практична робота №5. 

Тема: Створення буквиці, виносок та приміток. 

Мета: ознайомитись з основними прийомами створення і роботи з буквицею, виносками, 
примітками текстового редактора Word. 
Хід роботи: 

Виноски і кінцеві виноски використовуються в документах для оформлення різноманітних 
зведень, що уточнюють, і посилань.  Один документ може містити і звичайні, і кінцеві виноски.  
Наприклад, звичайні виноски можна використовувати для роз'яснення термінів, що вводяться, а 
кінцеві - для посилання на першоджерела.  Звичайні виноски друкуються насподі кожної 
сторінки документа. Кінцеві виноски звичайно поміщаються в кінець документа. 1 

Посилання складається з двох пов'язаних частин: знака виноски і тексту виноски.  Існує 
можливість організувати автоматичну нумерацію виносок, а також створити спеціальні знаки 
виносок.  При переміщенні, копіюванні або видаленні знака виноски перенумерація виносок, що 
залишилися, виконується автоматично. 2 

Обмеження на довжину й оформлення тексту виносок відсутні.  
Створення виносок: 

1. Встановіть позицію вводу в тому місці, де потрібно вставити мітку виноски. 
2. Виберіть команду Ссылка > Сноски. На екрані з'явиться 

діалогове вікно Сноски, де вибирають тип виноски: Обычную Внизу 
страницы і Концевую В конце документа. (мал.1) 

3. Клацніть на кнопці OK. Внизу екрана відчиниться окреме 
вікно, називане областю виносок, якщо ви знаходитеся в звичайному 
режимі відображення. При роботі в режимі розмітки сторінки область 
виносок не відображається. Виноска поміщається відразу наприкінці 
сторінки, що містить посилання на цю виноску. У цьому режимі виноску 
можна редагувати прямо внизу сторінки. Введіть текст виноски. 

Нумерація виносок виконується автоматично в міру їх створення. 
Word при додаванні нових виносок перед вже існуючими автоматично 
перенумерує усі виноски і посилання на них. 

Щоб видалити виноску, виділіть посилання, що вказує на неї, і 
натисніть <Del>. 

Створення Буквиці: 

Буквиця - прописна буква великого розміру на початку абзацу. Для 
створення буквиці виділіть букву, виберіть команду Вставка > Буквица, а 
потім положення буквиці в абзаці ( у тексті або на полі), висоту в рядках і 
відстань до тексту (мал.2) 

Створення Приміток: 
Примітки. Word дозволяє вставляти в документ примітки, не змінюючи 
тексту документа (команда Рецензирование> Создать примечание). Введення, перегляд і 
редагування тексту приміток виробляється в області приміток, яка може бути розташована внизу 
вікна або на полях документа.  
(мал.. 3) 

                                                 
1
 Посилання на підручник 14 групи 2016р. 

2
  

Мал. 1 



Завдання: 

1. Використовуючи текстові вправи до практичних завдань, створіть 3 виноски 

2. Використовуючи текстові вправи до практичних завдань, створіть 2 буквиці 

3. Використовуючи текстові вправи до практичних завдань, створіть 3 примітки 

4. Використовуючи текстові вправи до практичних завдань, створіть верхній та 

нижній колонтитул: у верхній введіть «Практична робота № 5», в нижній 

колонтитул «Номер групи, дату та час створення документу» 

5. Збережіть роботу як документ «практична 5»  

Висновок: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 

Мал. 3 


