
 

Дата: 22.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 225 

Лабораторно-практична робота № 4 

ТЕМА: «Робота з об’єктами» 

 

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: 

Буклет (фр. Bouclette - завитки) - категорія друкованої продукції, особливим чином 
складений аркуш глянцевого паперу або напівкартону з текстом та ілюстраціями на обох сторонах 
аркуша. Буклети звичайно виготовляють на папері з аркуша формату А4 або А3, з 1 або 2 згинами.  

Буклети, як правило, носять рекламний характер. Їх призначення привернути увагу 
споживача до рекламованого товару, послуги. Тому буклети повинні бути яскравими, містити багато 
ілюстрацій і мати короткий, але змістовний текст.  

Буклети можуть складатися по-різному. Найпоширеніший вид - двухсгибный буклет. Аркуш 
паперу формату А4сложен двічі - двома паралельними згинами. 
1. Створити буклет, присвячений автомобілям (інформація умовна).  
Створити новий 
документ альбомній 
орієнтації (рис. 1). 

  

2. На стрічці Макет 
сторінки у групі 
Параметри сторінки 
вибрати список Поля, а потім команду Відсутня (рис. 2). 
3. На стрічці Макет сторінки у розділі Макет вибрати 
список Напрямні, а потім піктограму три стовпця з 
заголовком (рис. 3). 

Рис. 2  

 

Рис. 1 



 
Додайте на лист геометричні фігури: на стрічці Вставка в розділі Ілюстрації вибрати список Фігури 
(рис. 4), а потім потрібний інструмент - Прямокутник, Округлений прямокутник, і т.п. Красиві об'ємні 
написи можна додати за допомогою інструменту WordArt: на стрічці Вставка в розділі Текст вибрати 
список WordArt. Змінити доданий об'єкт - розмір зображення, колір заливки, колір і тип контуру і 
т.д., можна з допомогою додаткових команд на стрічці Формат (рис. 5), яка з'являється тільки для 
виділеного об'єкта. 

 

 
1. Додайте на лист фотографії: на стрічці Вставка в розділі Ілюстрації вибрати команду 

Малюнок. Змінити доданий об'єкт - розмір зображення, обрізка, стиль і т.д., можна з допомогою 
додаткових команд на стрічці Формат, яка з'являється тільки для виділеного об'єкта.  Для 
вирівнювання трьох фотографій 
автомобіля, розташованих ліворуч на 
аркуші, використовуйте команди зі 
списку Вирівняти. Для цього виділіть 
всі три автомобіля, а потім на стрічці 
Головна в розділі Упорядкування у 
списку Вирівняти виберіть спочатку 
Розподілити по вертикалі, а потім 
Вирівняти по правому краю (рис. 6). 

1. Закінчите першу сторону 
буклету - не забудьте, що буклет 
буде складатися двічі.  
2. Додайте ще одну сторінку: на 
стрічці Вставка в розділі Сторінки 
список Сторінки. Додайте напрямні для трьох стовпців, як на першій сторінці.  
3. Розмістіть об'єкти на аркуші. Текстову рамку можна знайти на стрічці Вставка в розділі 
Текст (рис. 4).  

Рис. 3  
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Рис. 6  
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Інформаційний джерело (фото, текст): http://www.mazda.ru/  
Зразок. 

 
Зовнішня сторона 

 
Внутрішня сторона 

 

 

 

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


