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УРОК 112-113 

ТЕМА: «Робота з pdf- документами» 

 

МЕТА:  
- Вивчити поняття pdf формату 

- Опанувати основні відомості про безкоштовні програми для обробки pdf 

формату 

- Розвити навички роботи з інструментами обробки pdf документів 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

 

1. Загальні поняття 

PDF (Portable Document Format) –  універсальний формат електронних документів, 

якій дозволяє відображати документ у будь якій операційній системі, будь-якій 

програмі, на будь якому пристрої у тому ж вигляді у якому він був створений. Формат 

був розроблений компанією  Adobe® Systems з використанням мови PostScript.  На 

сьогоднішній день фактично став міжнародним форматом для обміну інформацією.  У 

2008 році Adobe передала специфікацію та права на розробку формату PDF 

Міжнародній організації по стандартам (ISO), завдяки чому PDF став відкритим 

форматом, доступним будь-якім розробникам і тому будь який формат файлу можна 

перевести у формат PDF.  

плюси: 

- стандартизованность і популярність: відкривається на будь-яких пристроях з будь-

якими операційними системами рівно в тому вигляді, в якому був створений; 

- засіб перегляду формату, Adobe Acrobat Reader, часто встановлено на комп'ютер, 

якщо пристрій поставлялося з операційною системою. Якщо ж ні - він доступний для 

скачування з сайту розробника Adobe Systems і це абсолютно безкоштовно; 

- займає мало місця на жорсткому диску, тому що підтримує безліч алгоритмів 

компресії; 

- безпека: користувач може налаштувати параметри безпеки для свого файлу, 

наприклад, заборона друку, заборона редагування, використання електронного 

підпису для визначення автентичності документа і т.д. 

мінуси: 

- редактор PDF файлів – може бути платний; 

- редагувати pdf файли в спеціалізованих програмах, складніше, ніж будь-які інші 

графічні файли; 

- складно працювати з текстом, він сприймається як картинка. 

 



Де використовується? 

PDF формат використовується для зберігання і передачі текстової та графічної 

інформації в мережі, наприклад для передачі фірмового бланка в поліграфію або 

розміщення анкети на сайті. Дуже добре підходить для демонстрації напрацювань: 

показати легко, відредагувати - складно. Це ускладнює крадіжку інтелектуальної 

власності. Ну і ідеї «безпаперового офісу» сприймаються на ура усіма, хто 

замислюється про екологію на планеті. 
 

 

2.  Безкоштовні програми для роботи з PDF форматами 
 

Adobe Acrobat Reader  

Foxit Reader 9.7.1  

PDF-XChange Viewer 2.5.322.10 

STDU Viewer 1.6.375 

Sumatra PDF 3.2 

Cool PDF Reader 3.2.1.322 

Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660 

 

3. Програма Adobe Acrobat 

Основним засобом для створення і редагування PDF є програма Adobe Acrobat, яку 

розробляє безпосередньо компанія Adobe, творець даного формату 

Вона володіє відмінною функціональністю і зручністю в роботі. Щоб відредагувати 

PDF-файл спочатку потрібно запустити цю програму, потім відкрити файл з основного 

меню програми. Потім можна приступати до редагування. Adobe Acrobat в своєму 

складі має широкий набір інструментів. 

https://biblprog.org.ua/ru/adobe_reader/
https://biblprog.org.ua/ru/foxit_reader/
https://biblprog.org.ua/ru/pdf_xchange_viewer/
https://biblprog.org.ua/ru/stdu_viewer/
https://biblprog.org.ua/ru/sumatra_pdf/
https://biblprog.org.ua/ru/cool_pdf_reader/
https://biblprog.org.ua/ru/soda-pdf-3d-reader/
https://biblprog.org.ua/ru/adobe_reader/
https://biblprog.org.ua/ru/foxit_reader/
https://biblprog.org.ua/ru/pdf_xchange_viewer/
https://biblprog.org.ua/ru/stdu_viewer/
https://biblprog.org.ua/ru/sumatra_pdf/
https://biblprog.org.ua/ru/cool_pdf_reader/
https://biblprog.org.ua/ru/soda-pdf-3d-reader/


 
В файлі можна змінювати практично всі об’єкти — текст, зображення, графічні 

об’єкти. Для редагування зображень Adobe Acrobat може використовувати сторонню 

програму — графічний редактор. Оптимальним вибором буде використання іншої 

розробки Adobe — програми Photoshop. Щоб отримати можливість більш тонкого 

редагування слід використовувати «Розширене редагування» з панелі «Інструменти». 

При необхідності змінити порядок сторінок в документі слід використовувати меню 

«Сторінки», доступне з «Панелі навігації». Сторінки в цьому випадку можна 

змінювати в довільному порядку, просто перетягуючи їх мишкою. 

 
 



Щоб відредагувати текст в документі PDF слід використовувати відповідне меню 

«Змінити текст». Клацніть мишкою на потрібний фрагмент тексту і внесіть необхідні 

зміни. 

Можна виділити наступні переваги програми Adobe Acrobat: 

1. Широкий набір інструментів для редагування. 

2. Постійні поліпшення та оновлення від компанії-творця PDF формату. 

3. Стабільність роботи та щодо наявності перекладу під всі основні ОС. 

Крім редагування дана програма має можливість сканування безпосередньо в PDF-

формат , перетворення інших типів файлів (doc, html і інших) в PDF файл, а також ряд 

інших корисних функцій. 

Серед недоліків можна відзначити, мабуть, один, але досить істотний. Нові версії  

програми платні і вартість ліцензії порівняно висока. 

4. Редагування за допомогою онлайн-сервісів 

В інтернеті існує досить багато ресурсів, де користувачам пропонується можливість 

відредагувати PDF файли онлайн . Деякі з них платні, але є також багато сайтів, де це 

можна зробити безкоштовно. 

Серед таких сервісів можна назвати: 

 pdfescape.com. 

 pdf2go.com. 

 smallpdf.com. 

 pdfzorro.com. 

 
Сервіс pdf2go 

Щоб відредагувати PDF слід зайти на сайт, вибрати відповідний розділ і завантажити 

оригінальний файл з жорсткого диска на сервер. Далі він стає доступний для 

редагування за допомогою інструментів, які є на даному ресурсі. У більшості 

випадків, список їх досить обмежений. Можна провести тільки найпростіші операції 

— видалити текст, символи, зображення. Можливістю редагування тексту не має поки 

що жоден онлайн-сервіс. 



 
Сервіс pdfescape 

Натомість, якщо потрібно змінити фрагмент тексту, можна видалити старий (для цього 

використовується інструмент Whiteout) , а потім створити новий текстовий фрагмент 

(інструмент Text) У цьому випадку, дуже складно підібрати шрифт, відповідні 

основним документи. Такі, які зазнали коректури ділянки тексту сильно виділяються і 

відразу помітні. Щоб отримати відредагований файл, потрібно зберегти його і 

завантажити на свій комп’ютер. 

Онлайн сервіси можна рекомендувати для оперативного нескладного редагування PDF 

— документів, які не мають складного форматування. 

Існує кілька способів, як відредагувати файл формату PDF на комп’ютері Головним 

критерієм, за яким користувач може зупинитися на тому чи іншому методі є цілі, 

складність та обсяги редагування. Якщо потрібно внести невеликі зміни в кілька 

документів, можна використовувати безкоштовні онлайн-сервіси або безкоштовні 

програми. Коли потрібно виконати складне редагування документів, у великих обсягів 

і кількостях, краще зупинитися на спеціально призначених для цього потужних 

спеціалізованих рішеннях. 

5. Як змінити файл PDF на Word 

Крок 1. Відкрийте PDF файл, який ви хочете перетворити в Adobe Acrobat в файл 

іншого формату. 

 



Відкриваємо PDF файл 

Крок 2. У правій панелі знайдіть Export PDF. Натисніть на цю кнопку. 

 
Знаходимо Export PDF і натискаємо Експорт 

Крок 3. Виберіть Microsoft Word, в якому будуть представлені варіанти формату: 

Word 97-2003 (.doc) і Word 2013-2016 (.docx). Якщо ви перейдете з файлом .docx, ви 

можете натиснути кнопку cog і встановити додаткові параметри, наприклад, 

можливість зберегти поточний текст або формат PDF. Виберіть ідеальний формат і 

настройки і натисніть кнопку «Експорт». 

Крок 4. Adobe автоматично виконає розпізнавання тексту для будь-якого 

відсканованого файлу. Розпізнавання тексту не завжди працює, все залежить від якості 

відсканованого документа. Майте на увазі, що вам, можливо, буде потрібно внести 

зміни в вашому новому документі Word. 

 



Перетворений файл 

Крок 5. Придумайте назву для вашого нового документа Word і збережіть його в 

потрібному місці. 

Ця програма справляється і з більш складним форматуванням. Вона розпізнає макет і 

може максимально точно відновити текст, блоки та їх розташування. 

Якість розпізнавання тексту безпосередньо залежить від способу його створення. 

Більшість pdf-файлів створюються з документа Microsoft Word. У випадку з такими 

документами, процес перетворення буде максимально якісним. З відсканованими 

документами все програми справляються гірше. 

Оцінити можливості Adobe Acrobat ви можете, ознайомившись з результатами роботи 

програми нижче. Для порівняння, завдання було ускладнено, замість акуратно 

відформатованого файлу, програмою доведеться працювати над відсканованим 

текстом середньої якості. 

 
Приклад перетворення документа за допомогою Adobe Acrobat. Частина 1 

 
Приклад перетворення документа за допомогою Adobe Acrobat. Частина 2 



 
Приклад перетворення документа за допомогою Adobe Acrobat. Частина 3 

Перетворення за допомогою Microsoft Word 

Microsoft Word — відмінний безкоштовний спосіб конвертувати PDF-файли в 

документи Word — якщо у вас вже є Office. Звичайно, форматування не завжди може 

розпізнаватися коректно, і текст може бути не точним. 

Крок 1. Для початку запустіть Word і натисніть «Файл». Потім натисніть «Відкрити» в 

меню, як ніби ви відкриваєте інший файл Word. 

 



Відкриваємо потрібний документ 

 

Крок 2. Знайдіть файл PDF, який ви хочете перетворити. Ви можете знайти його по 

імені або перейти до місця, де він зберігається. Натисніть «Відкрити». Якщо файли 

потрібні файли не відображаються, переконайтеся, що не встановлено фільтр. 

 
перетворювати документ в формат Word 

Крок 3. Word спробує автоматично перетворити вміст вашого PDF в новий файл Word. 

 
Приклад перетворення документа за допомогою Microsoft Word. Частина 1 



 
Приклад перетворення документа за допомогою Microsoft Word. Частина 2 

 
Приклад перетворення документа за допомогою Microsoft Word. Частина 3 

 
Приклад перетворення документа за допомогою Microsoft Word. Частина 4 

Висновок: 

1. Один з найшвидших способів, все, що потрібно — це просто відкрити PDF в 

ворде. 



2. Ворд не особливо якісно справляється з відсканованими документами. Але у 

випадку з добре структурованими файлами, текст яких чітко видно і простий для 

розпізнавання він справляється на відмінно. 

 

6. Використання програми Fine Rider 
 

ABBYY FineReader - універсальне рішення для роботи з паперовими 

документами та PDF-файлами будь-якого типу. Поєднання системи оптичного 

розпізнавання текстів (OCR — Optical Character Recognition) й інструментів для 

роботи з PDF-документами дозволяє ефективно вирішувати завдання за допомогою 

ABBYY FineReader. 

Можливості програми ABBYY FineReader  
 Сканування та конвертація відсканованих паперових документів і PDF-

файлів у формати редагування (Microsoft® Word, Microsoft Excel® тощо), PDF з 

можливістю пошуку для подальшого редагування та використання. 

 Система оптичного розпізнавання, що використовується в ABBYY 

FineReader, швидко й точно розпізнає та в максимально повній формі зберігає вихідне 

оформлення документа. ABBYY FineReader відновлює вихідну структуру документа, 

включно з форматуванням, рівнями заголовків, гіперпосиланнями, а також 

колонтитулами, номерами сторінок і виносками. 

 За допомогою вмонтованого у програму редактора тексту ABBYY 

FineReader дозволяє порівняти в одному вікні вихідний документ і розпізнану копію. 

Розширені функції щодо редагування дозволяють коректувати форматування 

документа. Крім того, користувач може вручну задати ділянки для розпізнавання або 

навчити програму розпізнаванню специфічних шрифтів. 

 Програма також дозволяє розпізнавати текст, отриманий із фотоапарата 

або вбудованої камери мобільного телефона. Додаткові налаштування попередньої 

обробки зображень дозволяють суттєво поліпшити якість зображень й отримати 

якісніші результати розпізнавання. 

 Робота з різними типами PDF-файлів, включно з відсканованими 

документами. 

 ABBYY FineReader дозволяє: 

 редагувати текст і малюнки, 

 шукати необхідну інформацію як у тексті, так і в коментарях, закладках і 

метаданих, 

 керувати сторінками PDF-документа, 

 цитувати зміст відсканованого документа або його фотографії, 

 додавати коментарі та позначки у документах, 

 ставити електронний цифровий підпис, 

 захищати PDF-документи за допомогою паролів, 

 видаляти конфіденційну інформацію, 

 створювати PDF-документи для тривалого зберігання, наприклад в 

електронному архіві, 

 заповнювати PDF-форми. 

 Порівняння текстів і пошук відмінностей у двох версіях документа.* 



 ABBYY FineReader  дозволяє порівнювати тексти документів, які можуть 

бути як в однакових, так і в різних форматах, наприклад відсканований документ і 

його Word-версія, автоматично знаходити відмінності в тексті, проглядати їх у 

програмі та зберігати результати порівняння для подальшого обговорення та роботи. 

 Автоматична конвертація документів за допомогою ABBYY Hot Folder.* 

 ABBYY Hot Folder — застосунок-планувальник, за допомогою якого 

можна встановити розклад запуску обробки документів із обраної папки. 

 Знімок будь-якої ділянки екрану одним клацанням миші за допомогою 

застосунку ABBYY Screenshot Reader - за потреби програма розпізнає текст із 

вибраної ділянки та збереже його у формат, що редагується.** 

 

7. Як розпізнати текст з картинки за допомогою Abbyy Finereader 

Для того, щоб розпізнати текст на растровому зображенні, досить просто завантажити 

його в програму, і Abbyy Finereader автоматично розпізнає текст. Вам залишається 

тільки редагувати його, виділивши потрібне і зберегти в необхідному форматі або 

скопіювати в текстовий редактор. 

Розпізнати текст можна прямо з підключеного сканера. 

Як створити документ PDF і FB2 за допомогою Abbyy Finereader 

Програма Abbyy Finereader дозволяє конвертувати зображення в універсальний 

формат PDF і формат FB2 для читання на електронних книгах і планшетах. 

Процес створення таких документів схожий. 

1. У головному меню програми виберіть розділ E-Book і натисніть FB2. Виберіть тип 

вихідного документа - сканування, документ або фотографія. 

 



2. Знайдіть і відкрийте документ. Він завантажиться в програму посторінково (це 

може зайняти деякий час). 

3. Коли процес розпізнавання завершиться, програма запропонує вибрати формат для 

збереження. Вибираємо FB2. При необхідності, заходимо в «Опції» і вводимо 

додаткову інформацію (автор, назва, ключові слова, опис). 

 

Після збереження можна залишитися в режимі редагування тексту і перевести його в 

формат Word або PDF. 

Особливості редагування тексту в Abbyy Finereader 

Для тексту, який розпізнав Abbyy Finereader передбачено кілька опцій. 

В результатом документі збережіть картинки і колонтитули, щоб вони перенеслися в 

новий документ. 

 



Проведіть аналіз документа, щоб знати які помилки і проблеми можуть виникнути в 

процесі перетворення. 

 

Редагуйте зображення сторінки. Доступні опції кадрування, фотокорекції, зміни 

дозволу. 

 



Ось ми і розповіли як користуватися Abbyy Finereader. Він володіє досить широкими 

можливостями редагування і конвертації текстів. Нехай ця програма допоможе в 

створенні будь-яких потрібних вам документів. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення формату PDF 

2. Назвіть переваги даного формату 

3. Назвіть недоліки даного формату 

4. Які програми ви знаєте для роботи з даним форматом 

5. Які можливості вам відомі про інструменти Abbyy Finereader 

6. Які можливості вам відомі про інструменти Adobe Acrobat 

 

 

Домашнє завдання:  

-  законспектувати матеріал уроку 

- зайдіть за посиланням https://xn--80aeschdv8b.com/soft/office/1740-skachat-abbyy-

finereader-12-professional-klyuch-vstroen.html та встановіть програму Finereader на свій 

комп’ютер для подальшого виконання лабораторно-практичної роботи або зробіть 

запит на ел. пошту викладача і отримаєте архів установки 

 

https://файловик.com/soft/office/1740-skachat-abbyy-finereader-12-professional-klyuch-vstroen.html
https://файловик.com/soft/office/1740-skachat-abbyy-finereader-12-professional-klyuch-vstroen.html

