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УРОК 224 

ТЕМА: «Робота з об’єктами.» 

 

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: 

Стандартні блоки – це фрагменти вмісту на зразок службових відомостей, 

заголовків, календарів, меж і реклами, які зберігаються в колекціях і які можна 

використовувати повторно. Отримати доступ до стандартних блоків і повторно їх 

використовувати можна будь-коли. Крім того, можна створювати та зберігати власні 

стандартні блоки, розділяти їх на категорії та позначати ключовими словами, а також 

додавати описи, щоб було легко знайти стандартні блоки. У таких настроюваних 

стандартних блоках можна поєднувати графіку, текст і навіть інші стандартні блоки. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 

1. Додавання об’єктів. 

У створеному буклеті за допомогою  вкладки Главная  групи  Объекты можна 

додавати текстові блоки (з допомогою кнопки Нарисовать надпись), малюнок (з 

допомогою кнопки Рисунок), таблицю (кнопка – Таблица), різноманітні фігури 

(кнопка – Фигуры) (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кнопки для додавання текстових блоків, малюнків, таблиць, фігур 

вкладки Главная 

  

Аналогічні кнопки присутні у вкладці 



Вставка (групи Таблица і Иллюстрации) (рис. 10). Крім того, з допомогою 

вкладки Вставка потрібними кнопками можна створювати об’єкти WordArt, додавати 

інші об’єкти (файли, малюнки, бази даних і т.д.) (група Текст), створювати закладки 

(група Ссылки), колонтитули, нумерувати сторінки (група Колонтитулы) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Вкладка Вставка та її використання 

  

З допомогою вкладки Макет відповідними кнопками можна задавати поля та 

орієнтацію сторінки, розмір паперу (група Параметры страницы), додавати 

(видаляти) направляючі лінійки (група Макет); видаляти, переміщати і 

перейменовувати сторінки (група Страницы); задавати колірні та шрифтові схеми 

(група Схемы); задавати фон сторінок (група Фон страницы) (рис. 3): 

 
Рис. 3. Вкладка Макет роботи з публікацією  

2. Додавання малюнків 

Додаючи малюнок на сторінки публікації з допомогою кнопки Рисунок (рис. 1 

або 2) спочатку відкривається діалогове вікно Вставка рисунка (рис. 4), де потрібно 

вибрати звідки будемо додавати малюнок (вказати потрібну папку), потім натиснути 

кнопку Вставить.  

 
Рис. 4. Діалогове вікно Вставка рисунка 

  

Відповідний малюнок з’явиться на сторінці публікації. Його можна редагувати. 

Натискаючи на нього, стає активною вкладка Формат (рис. 5), з допомогою якої 

можна: 



 змінити яскравість, контрастність, стиснути та перефарбувати малюнки –

 кнопки групи Изменить; 

 застосувати різноманітні стилі, зробити границю, змінити форму, підписати 

заголовок малюнка – відповідні кнопки групи Стили рисунков; 

 застосувати різноманітні ефекти тіні – група Эффекты тени; 

 застосувати обтікання текстом, переміщення вперед (назад), вирівнювання, 

поворот, групувати (розгрупувати) фігури – кнопки групи Упорядочить; 

 обрізати сторони малюнка – група Обрезка; 

 задати розміри малюнка – група Размер. 

 
Рис. 5. Вкладка Формат роботи з малюнками у Publisher 

  

3. Додавання таблиць 

Щоб додати таблицю необхідно у вкладці Главная групи Объекты натиснути 

кнопку Таблица та вибрати потрібний варіант (рис. 9) або у 

вкладці Вставка групи Таблицы натиснути кнопку Таблица (рис. 10). 

Після цього стають активними вкладки Конструктор і Макет роботи з 

таблицями. 

З допомогою вкладки Конструктор роботи з таблицями (рис. 6) можна: 

 надавати таблиці різного формату та робити заливку до її окремих частин – 

відповідні кнопки групи Форматы таблиц; 

 задавати товщину та колір, робити видимими (невидимими) лінії таблиці – 

кнопки групи Обрамление; 

  застосовувати до таблиці обтікання текстом, переміщення її вперед (назад), 

вирівнювання, поворот, групування (розгрупування) відповідних елементів –

 відповідні кнопки групи Упорядочить; 

 задавати розміри таблиці – кнопки групи Размер. 

 
Рис. 6. Вкладка Конструктор роботи з таблицями у Publisher 

  

З допомогою вкладки Макет роботи з таблицями (рис. 7) можна: 

 виділити відповідні елементи (комірку, стовпець, рядок, усю таблицю) та 



відобразити сітку таблиці – кнопки групи Таблица; 

  видалити, вставити зверху (знизу, зліва, справа) стовпці (рядки, усю 

таблицю) – відповідні кнопки групи Строки и столбцы; 

  об’єднати (розділити), поділити по діагоналі вверх (вниз) вибрані комірки 

таблиці – кнопки групи Объединение; 

 вирівняти вміст комірок, напрямок тексту, поставити (забрати) переноси, 

задати поля комірки – кнопки групи Выравнивание; 

 застосувати буквицю, числові стилі, лігатури, стилістичні набори та 

стилістичні варіанти, орнаменти – відповідні кнопки групи Оформление. 

 
Рис. 7. Владка Макет роботи з таблицями у Publisher 

  

4. Додавання різноманітних фігур 

Щоб додати різні фігури до сторінок публікації необхідно у 

вкладці Главная групи Объекты натиснути кнопку Фигуры та вибрати потрібний 

варіант (рис. 8) або у вкладці Вставка групи Иллюстрации натиснути 

кнопку Фигуры (рис. 9). 

Після цього стає активною вкладка Формат роботи з фігурами (рис. 17), з 

допомогою якої можна їх редагувати, а саме: 

 додавати інші фігури, змінювати її , змінювати текст у фігурі – кнопки 

групи Вставка фигур; 

 застосовувати різні стилі, заливку, контур ліній, змінювати фігуру – 

відповідні кнопки групи Стили фигур; 

 застосовувати ефекти тіні – кнопки групи Эффекты тени; 

 застосовувати об’єм до фігур – кнопки групи Объем; 

 застосовувати обтікання текстом, переміщення вперед (назад), вирівнювання, 

поворот, групування (розгрупування) фігури – кнопки групи Упорядочить; 

 задавати розмір фігур – кнопки групи Размер. 

  

 
Рис. 8. Вкладка формат роботи з фігурами у Publisher 

  

5. Зміна колірної схеми зразка 

Щоб змінити колірну схему на сторінках публікації необхідно у 

вкладці Макет страницы групи Схемы вибрати потрібну колірну схему або створити 

свою з допомогою кнопки Создание цветовой схемы (рис. 9): 



 
Рис. 9. Зміна колірної схеми до сторінки публікації 

  

6. Зміна шрифтів схеми зразка 

Щоб змінити шрифтову схему на сторінках публікації необхідно у 

вкладці Макет страницы групи Схемы вибрати потрібну шрифтову схему або 

створити свою з допомогою кнопки Создание шрифтовой схемы (де потрібно задати 

шрифт заголовку, шрифт основного тексту та задати ім’я створеної шрифтової схеми) 

(рис. 10): 

 
Рис. 10. Зміна шрифтової схеми на сторінках публікації 

  

Налаштувати колірну і шрифтову схему документа можна також під час 

безпосереднього його створення (рис. 7) за допомогою таких дій: 

 У вкладці Файл натиснути кнопку Создать, у правій частині (вікно 

попереднього перегляду) є кнопки Цветовая схема та Шрифтовая схема (рис. 11), в 

яких і потрібно вибрати потрібну колірну або шрифтову схему: 



 
Рис. 11. Налаштування колірної та шрифтової схеми сторінки публікації під час 

безпосереднього створення документа 

 

7. Обтинання зображень 

1. Виберіть рисунок, який потрібно обітнути. 

2. У розділі Знаряддя для зображень на вкладці Формат у групі Обтинання натисніть 

кнопку Обтинання. 

ПРИМІТКА : Якщо вкладки Знаряддя для зображення або Формат не відображається, 

переконайтеся, що вибрано рисунок. Можливо, доведеться двічі клацніть зображення, 

щоб перейти на вкладку Формат відображатися. 

3. Помістить маркер обтинання над краєм або кутом. 

4. Виконайте одну з таких дій: 

o Щоб обітнути одну сторону, перетягніть центральний маркер на цю сторону. 

o Щоб обітнути рівномірно з обох сторін одразу, утримуйте натиснутою клавішу CTRL 

під час перетягування центрального маркера. 

o Щоб одночасно обітнути чотири сторони та зберегти пропорції рисунка, утримуйте 

натиснутими клавіші CTRL+SHIFT під час перетягування кутового маркера. 



 

Питання для самоперевірки: 

- Які об’єкти можна додати в публікацію? 

- Як додати малюнок? 

- Як додати таблицю? 

- Як додати фігуру? 

- Які зміни можна виконати за допомогою інструменту «кольорова 

схема»? 

 

Домашнє завдання:  

1) Законспектуйте матеріал уроку 

 

2) підручник:   

 

Ривкінд Й.Я.. Інформатика 10 клас.  Самостійна  вправа стор. 176 

Ірджи Чатіл. Publisher ’2007. Посібник для вчителів.§6 

 


