
Дата: 20.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 220 

Лабораторно-практична робота № 1 

ТЕМА: «Робота з головним меню. Створення нового документу» 

 

МЕТА:  

- ознайомитись з   інструментами програми Publisher. 

- розвити навички роботи з інструментами  Publisher  

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Виконати завдання згідно етапів до лабораторно-практичної роботи, описати в зошиті. Файли 

зберегти та вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net 

Хід роботи: 

1. Завантажте одним із відомих вам способів програму Microsoft Publisher. 

2. Розгляньте головне меню програми. 

3. Ознайомтесь з інструментами стрічки. 

4. Створіть нову стрічку, яка буде мати назву Вашого прізвища. Запишіть алгоритм:  

5. Додайте на Вашу стрічку нову групу з назвою «потрібні інструменти» . Запишіть 

алгоритм:  

6. Додайте на у Вашу групу 10 інструментів. Запишіть алгоритм:  

7. Продемонструйте завдання викладачу та видаліть Вашу стрічку. Запишіть алгоритм:  

Запишіть у зошит елементи інтерфейсу робочого вікна :  



 
 

 

8. У діалоговому вікні вкладки Файл виберіть вкладку Создать →Доступні 

шаблони→Інші шаблони→Листівки→Усі  свята 

 

9. Виберіть  один із шаблонів 

10. Уменшіть листівку до розмірів ¼ сторінки 

та задайте шрифт 12пт, типу Сomic Sans MS.  

11. (1пт = 1/72 дюйма)  

12.  Рисунок → Картинки та вибираємо із 

запропонованого списку 2 картинки та 

вставляємо по обох краях, вибравши для них 

узорне обрамлення  

(ПКМ→ Формат малюнка → Кольори і 

лінії → узорне обрамлення) 

13.   Виберіть напис та  наберіть заголовок 

«свято осені» 

14.  Створіть три гіперпосилання : 

a. Перше гіперпосилання повинно 

відкривати будь-який музичний трек з ПК; 

b. Друге гіперпосилання повинно відкривати одну презентацію 

c. Третє гіперпосилання повинно відкривати будь-яку публікацію з ПК. 

15. Внизу створіть напис «Роботу виконав(ла) учень (учениця)  ……. групи» .Збережіть на 

диску D:\*.pub в своїй папці 

16. Використайте довідку  F1 та дайте відповіді на такі запитання письмово в робочий 

зошит: 



a. Як змінити відображення елементів WordArt и об’єктів  OLE? 

b. Як визначити тип рисунку якщо він: 

1. доданий в документ; 

2. не доданий в документ. 
 

 

Оформіть звіт до роботи, де опишіть алгоритми виконаних завдань та висновок 


