
 

 

Дата: 24.06.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

УРОК 228-229 

Лабораторно-практична робота № 8 

ТЕМА: «Створення великої публікації» 

 

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: 

Створення газети це трудомістка, клопітлива праця.  Вона вимагає не тільки вмінь працювати 
на комп’ютері, а й вмінь підбирати, вишукувати матеріал для статей газети, щоб газета була цікава 
читачу. Перед тим, як почати створювати газету оберіть назву газети, девіз, емблему.  Визначте мету 
вашої газети та підберіть відповідні статті. На аркуші паперу схематично нарисуйте макет газети.  

Перед створенням газети перегляньте кілька варіантів газет, для того щоб дізнатися як 
правильно розташувати фото та статті. 

ВИХІДНІ МАТЕРІАЛИ 
 

В ході виконання роботи необхідно зібрати різноманітну інформацію про Київ. Вся дібрана 
інформація розподілена по темах. В результаті з усіх матеріалів вийде газета на 16 сторінок. Сторінки 
газети містять текстову інформацію та відповідні ілюстрації до неї. Газета містить такі статті: 

 
1. «Історія Києва» - в статті описана інформація про виникнення Києва та його заснування. 

Стаття займає 3 сторінки, розташована на сторінках №№1,2,3. 
Фото. «Історія Києва» 
2. «Цікаво знати, що…» - в даній статті описана інформація про природу Києва та його прекрасні 

краєвиди. Стаття займає одну сторінку і розташована на сторінці №3. 
Фото. «Цікаво знати що...» 
3. «Ліси Київщини» - в статті розповідається про ліси, які є в Київському районі, їхні розміри та 

насадження. Стаття займає дві сторінки. Вона розташована на сторінках №№4-5. 
Фото. «Ліси Київщини» 
4. «Церкви району» - в статті розповідається про розвиток релігії, церкви, собори, а також 

розміщена історична довідка про заснування храмів. Стаття займає дві сторінки, які розташовані на 
сторінках №№6-7 

Фото. «Церкви району» 
5. «Архітектура та образотворче мистецтво» - в даній статті описується архітектура міста, 

визначні пам’ятки, споруди. Стаття займає дві сторінки, що розташовані на сторінках №№8-9. 
Фото. «Архітектура та образотворче мистецтво» 



6. «Освіта. Наука. Медицина» - в статті розповідається про історію розвитку науки, процвітання 
медицини та надання освіти. Стаття займає три сторінки. Вона розташована на сторінках №№10-12. 

Фото. «Освіта. Наука. Медицина» 
7. «Видатні діячі науки і культури Києва» - в статті розповідається про видатних людей, 

діяльність та творчість яких залишили значний слід в історії міста. Стаття займає три сторінки 
розташовані на сторінках №№13-15. 

Фото. «Видатні діячі науки і культури Києва 
8. «Анонс» - окрім статей в газеті на останній сторінці, тобто на сторінці 16, міститься 

інформація про анонс-фільмів, які можна переглянути в кінотеатрах міста, а також загальна 
інформація про газету та місце розташування її редакції. Остання сторінка газети 

 
 

Для роботи над газетою використовуються різні верстки. Розгляньте запропоновані верстки  
 

 
 
 
 

Завдання  
 

Підберіть матеріал для статей та 
ілюстрацій для своєї газети. Матеріал 
збережіть в папці «Газета». Розробіть макет 
газети на 4-6 сторінок. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


