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УРОК 218 

ТЕМА: «Загальні відомості про видавничу систему та програми верстки. Інтерфейс 

програми..» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні поняття та призначення видавничих систем 

- Опанувати основні прийоми роботи з видавничою системою 

- Розвити навички роботи з  інструментами Publisher 

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

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 

Видавнича система MS Publisher – це спеціальне застосування з комплекту 

постачання Microsoft Office. Застосування MS Publisher призначено для комп’ютерної 

верстки публікацій. Публікація складається з об’єктів. Об’єкти розташовуються на 

сторінці у певних місцях. Головним об’єктом є текстовий блок. На сторінці може бути 

один чи декілька текстових блоків. Текстовий блок може містити таблиці, картинки 

тощо.  

Верстка — процес формування сторінок та полос (в видавничій справі та 

поліграфії). Суть процесу — розміщення текстового та ілюстративного матеріалу на 

сторінках чи полосах друкованого або електронного видання. Користувач створює 

макет сторінок, що містять текст, графіку, фотографії та інші візуальні елементи. 

Макет відповідає певним технічним та естетичним вимогам та критеріям. Тобто 

технологія створення публікації аналогічна опрацюванню презентації. Починаючи з 

1990-х років верстка здійснюється переважно за допомогою комп’ютерів. 

Сьогодні на уроці ми опануємо елементи інтерфейсу програми для верстки 

публікацій. 

 

1. Загальні відомості про програму та публікації 

 

Publisher спрощує створення й публікацію високоякісних маркетингових 

матеріалів і веб-сторінок професійної якості. Завдяки цьому вдається одержати істотну 

економію часу й грошей у порівнянні з виконанням тієї ж роботи в поліграфічній 

майстерні або друкарні. 

За своєю конструкцією публікації (видання) поділяють на книжкові, журнальні, 

газетні, листові, буклет, картка, плакат, листівка тощо. Основні види друкованих 

публікацій: 

Книжкова публікація – у вигляді блоку з’єднаних (переплетених) по корінцю 

листів друкованого матеріалу довільного формату з обкладинкою або в оправі. 



Журнальна публікація – у вигляді блоку з’єднаних листів друкованого 

матеріалу визначеного формату, в якій враховано специфіку цього періодичного 

видання, з обкладинкою або в оправі. 

Листова публікація – у вигляді окремих листів друкованого матеріалу 

довільного формату без скріплення. 

Газетна публікація - у вигляді одного чи кількох не з'єднаних листів 

визначеного формату, в якій враховано специфіку цього періодичного видання. 

Буклет – у вигляді одного листа, двічі або більше разів зігнутого довільним 

способом. 

Карткова публікація – у вигляді картки визначеного формату, надрукованої на 

більш цупкому папері (картоні). 

Плакат – у вигляді одного листа друкованого матеріалу визначеного формату, з 

друком на одній чи на обох сторонах, призначого для експонування. 

Листівка - у вигляді карткової публікації, з друком на одній чи на обох 

сторонах. 

За обсягом публікації поділяють на: 

Книга - книжкова публікація обсягом більше 48 сторінок. 

Брошура – книжкове видання обсягом більше 4 і не більше 48 сторінок. 

Листівка – публікація з окремих листів від однієї до чотирьох сторінок. 

2. Інтерфейс та робота з видавничою системою Microsoft Office Publisher 

Основним елементом інтерфейсу програми є стрічка. Стрічка в Microsoft 

Publisher 2010 схожа на стрічку Microsoft Word 2010: 

«Головна» стрічка – дуже схожа на стрічку Word; 

 

«Вставка» – сюди добавили такі функції, як «Замещающая рамка рисунка» і 

можна працювати з групою команд «Стандартні блоки», які допоможуть нам 

працювати з частинами документу; 

 

Нова стрічка «Макет сторінки» – допомагає нам працювати зі сторінками 

документу, змінюючи фон сторінки, обираючи зміни стилів, змінюючи шаблон і т.д; 

 

Знайома нам стрічка з Word – «Розсилки», яка допомагає створювати письма, 

каталоги для багатьох отримувачів; 

 



Стрічка «Рецензування» така ж, яка і в Word: перевірка правопису, орфографії, 

мови, робота з тезаріусом 

 

Стрічка «Вид», за допомогою якої ми можемо налаштувати режими, макети 

документу: 

 

Щоб налаштувати інструменти стрічки програми необхідно виконати команди: 

1. Відкрийте вкладку Файл. 

2. Під пунктом Довідка виберіть пункт Параметри або можна перейти до 

вікна Настроювання стрічки, клацнувши стрічку правою кнопкою миші, а потім 

вибравши пункт Настроїти стрічку. 

3. Кнопкою «добавить» обираємо інструменти, які будемо розміщувати в групах 

 
 

3. Робота із вкладками 

Натисканням кнопки Створити вкладку додається настроювана вкладка та 

настроювана група. Додавати команди можна лише до настроюваних груп. 



1. У вікні Настроювання стрічки під списком Настроїти стрічку натисніть 

кнопку Створити вкладку. 

Перейменування вкладки за промовчанням або настроюваної вкладки 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть вкладку, яку 

потрібно перейменувати. 

2. Натисніть кнопку Перейменувати, а потім введіть нове ім’я. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Приховання вкладки за промовчанням або настроюваної вкладки 

Можна приховувати як вкладки за промовчанням, так і настроювані вкладки, але 

видаляти можна лише настроювані вкладки. 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку зніміть прапорець біля 

вкладки за промовчанням або настроюваної вкладки, які потрібно приховати. 

2. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Змінення порядку вкладок за промовчанням або настроюваних вкладок 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть вкладку, яку 

потрібно перемістити. 

2. Натискайте кнопки Вгору або Вниз, доки елементи не буде розміщено в потрібному 

порядку. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Видалення настроюваної вкладки 

Можна приховувати як вкладки за промовчанням, так і настроювані вкладки, але 

видаляти можна лише настроювані вкладки. 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть вкладку, яку 

потрібно видалити. 

2. Натисніть кнопку Видалити. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

4. Робота із групами 

Додавання настроюваної групи до вкладки 

Настроювану групу можна додати до настроюваної вкладки або до вкладки за 

промовчанням. 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть вкладку, до якої 

потрібно додати групу. 

2. Натисніть кнопку Додати групу. 

3. Щоб перейменувати групу Нова група (настроювані) клацніть групу правою 

кнопкою миші, виберіть команду Перейменувати, а потім введіть нове ім’я. 



Також можна додати піктограму для настроюваної групи, клацнувши настроювану 

групу й натиснувши кнопку Перейменувати.  

4. Щоб приховати підписи команд, які додаються до настроюваної групи, клацніть 

правою кнопкою миші настроювану групу та виберіть пункт Приховати підписи 

команд. 

Щоб відобразити підписи команд у настроюваній групі після того, як ці команди було 

приховано, клацніть правою кнопкою миші групу та виберіть пункт Приховати 

підписи команд. 

5. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Перейменування групи за промовчанням або настроюваної групи 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть вкладку або 

групу, яку потрібно перейменувати. 

2. Натисніть кнопку Перейменувати, а потім введіть нове ім’я. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Змінення порядку груп за промовчанням і настроюваних груп 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть групу, яку 

потрібно перемістити. 

2. Натискайте кнопки Вгору або Вниз, доки елементи не буде розміщено в потрібному 

порядку. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Видалення групи за промовчанням або настроюваної групи 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть групу, яку 

потрібно видалити. 

2. Натисніть кнопку Видалити. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Заміна групи за промовчанням на настроювану групу 

Не можна видалити команду із групи за промовчанням – групи, вбудованої в систему 

Microsoft Office. Проте можна створити настроювану групу з лише потрібними 

командами та замінити нею групу за промовчанням. 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть вкладку за 

промовчанням, до якої потрібно додати настроювану групу. 

2. Натисніть кнопку Додати групу. 

3. Клацніть правою кнопкою миші нову групу та виберіть пункт Перейменувати. 

4. Введіть назву нової групи та виберіть для неї піктограму, яка відображатиметься, коли 

розмір стрічки буде змінено. 

5. У списку Вибрати команди з виберіть пункт Основні вкладки. 

6. Клацніть знак "плюс" (+) біля вкладки за промовчанням, що містить групу, яку 

потрібно настроїти. 

7. Клацніть знак "плюс" (+) біля групи за промовчанням, яку потрібно настроїти. 



8. Виберіть команду, яку потрібно додати до настроюваної групи, і натисніть 

кнопку Додати. 

Додавати всі команди не потрібно. Натомість можна додати лише потрібні команди. 

1. Клацніть правою кнопкою миші групу за промовчанням і натисніть кнопку Видалити. 

5. Робота з командами 

Команди можна додавати лише до настроюваних груп, які містяться в настроюваних 

вкладках або вкладках за промовчанням. Додавати команди до групи за промовчанням 

не можна. Перейменовувати можна лише команди, додані до настроюваних груп.  

Додавання команд до настроюваної групи 

У списку Настроїти стрічку до імен настроюваних вкладок і груп додано слово 

"(настроювані)", але воно не відображається на стрічці. 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть настроювану 

групу, до якої потрібно додати команду. 

2. У списку Вибрати команди з виберіть список, з якого потрібно додати команди, 

наприкладНайуживаніші команди або Усі команди. 

 

3. Виберіть у списку потрібну команду. 

4. Натисніть кнопку Додати. 

5. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

 Також можна перейменувати команду та додати для неї піктограму, клацнувши 

команду, а потім натиснувши кнопку Перейменувати.  

Видалення команди з настроюваної групи 

Команди можна видаляти лише з настроюваних груп. 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть команду, яку 

потрібно видалити. 

2. Натисніть кнопку Видалити. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Перейменування команди, доданої до настроюваної групи 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть команду, яку 

потрібно перейменувати. 

2. Натисніть кнопку Перейменувати, а потім введіть нове ім’я. 

 Під час перейменування команди, доданої до настроюваної групи, можна вибрати 

піктограму для цієї команди. 



3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

Змінення порядку команд у настроюваних групах 

1. У вікні Настроювання стрічки у списку Настроїти стрічку виберіть команду, яку 

потрібно перемістити. 

2. Натискайте кнопки Вгору або Вниз, доки елементи не буде розміщено в потрібному 

порядку. 

3. Щоб переглянути та зберегти настроювання, натисніть кнопку ОК. 

6. Скидання стрічки 

Можна скинути до початкового стану всі або лише вибрані вкладки стрічки. Під час 

скидання всіх вкладок на стрічці також відбувається скидання панелі швидкого 

доступу, і на ній відображаються лише команди за промовчанням. 

Вибираючи команду Скидання всіх настроювань, ви скидаєте до значень за 

промовчанням настройки стрічки та панелі швидкого доступу. 

1. У вікні Настроювання стрічки натисніть кнопку Скинути. 

2. Виберіть пункт Скидання всіх настроювань. 

Скидання лише виділеної вкладки 

До значень за промовчанням можна скинути лише вкладки за промовчанням. 

1. У вікні Настроювання стрічки виберіть вкладку за промовчанням, яку потрібно 

скинути до значень за промовчанням. 

2. Натисніть кнопку Скинути та виберіть пункт Скидання лише вибраної вкладки 

стрічки. 
 

Пиання для самоперевірки: 

- Які  елементи інтерфейсу програми Publisher ви запам’ятали? 

- Як  створити нову вкладку на стрічці? 

- Як створити нову групу на стрічці? 

- Як  додати кнопку на стрічку? 

- Яке розширення мають документи створені у Publisher? 

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

 

2) підручник:   

 

Ривкінд Й.Я.. Інформатика 10 клас. §2.9 

Ірджи Чатіл. Publisher ’2007. Посібник для вчителів.§2, 3.1, 3.2 

 


