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Практична робота №1  „Введення тексту з клавіатури”
Мета: сформувати навички введення тексту з клавіатури; навчитися  працювати з 

різними  шрифтами;  розвивати  вміння  працювати  творчо,  виховувати 
бережне ставлення до апаратури.

Послідовність виконання роботи

1. Засобами Windows на диску С у папці «Роботи учнів 10 класів» створити власну 
папку, присвоїти їй своє прізвище.

2. Завантажити  програму  Word.  Встановлювати  масштаб  150%,25%,  „Страница 
целиком”, «по ширине страницы”, спостерігати за результатом виконаної дії.

3. Послідовно встановлювати розмір шрифту 11, 16, 24 і набирати кілька символів, 
спостерігати за результатом виконаної дії.

4. Створити документ з розміром паперу А4, поля по 20 мм, шрифт 14.
5. Набрати такий текст:

В  невеличкому  лісовому  озері  жила  маленька  барвиста  Рибка.  У  тому  ж 
самому озері  плавав великий білий  Лебідь с довгою шиєю і  сильним дзьобом. 
Якось зустрів Лебідь Рибку й захотів її з’їсти. Дуже злякалася Рибка. А Лебідь і 
каже:

–  Дістань  мені  червоні  черевички,  бо  мої  лапки  у  воді  дуже  мерзнуть. 
Достанеш, тоді я тебе відпущу. 

Попливла Рибка по озеру, шукаючи червоні черевички. Спустилася вона аж 
на самісіньке дно, побачила там гарні камінчики і замислилась..

6. Скопіюйте наведений текст три рази, вставляючи кожну наступну копію через 
три рядки після попередньої.    
7. Перший фрагмент тексту (оригінал) залиште без змін
8. Другий фрагмент тексту (першу копію) вирівняйте по правому краю і встановіть 
для всього фрагмента жирний шрифт Arial-16.
9. Третій фрагмент тексту (другу копію) вирівняйте по центру і встановіть для 
всього фрагмента курсив Courier New – 14.
10. Четвертий фрагмент тексту (третю копію) вирівняйте по ширині і встановіть 
для всього фрагмента шрифт Monotype Corsiva – 18.
11. Зберегти документ у власній робочій папці під ім’ям Прізвище Ім’я, практична 
робота 1. 
12. Показати вчителю.

При наборі тексту:
1. Розділовий знак не відривати від слова, за яким він стоїть ( між ними не повинен 

стояти  „пропуск”).
2. Після відкриваючих дужок або лапок зразу писати текст. Закриваючи дужки або 

лапки писати зразу за текстом.
3. До і після дефісу не ставити „пропуск”. До і після тире ставити „пропуск”.
4. Примусово не переходити на новий рядок, це текстовий редактор зробить 

автоматично. Слова на склади не розбивати і переноси не робити, це автоматично зробить 
текстовий редактор (Сервис → Язык → Расстановка переносов).



13. Закрити (завершити роботу з програмою) Word.
Практична робота №2    Форматування символів

Мета: навчитися вводити текст із клавіатури, набути навичок виділення 
фрагментів тексту; навчитися форматувати символи та працювати з буфером 
обміну. 

Послідовність виконання роботи
1. Завантажте  текстовий  редактор  Microsoft  Word  (Пуск  ⇒ Программы  ⇒ 

Microsoft Word).
2. Введіть з клавіатури текст за зразком.

Практична робота № 2.
Прізвище, ім’я
Розмір № 8   розмір №10   розмір №14
розмір № 24   розмір №  48
Times New Roman
Агіаl
Іmрасt
Шрифт №11, Times New Roman
Установка жирного накреслення
Установка курсива
Установка підкреслення символів
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів
Установка курсива і підкреслювання символів
Установка жирного курсива і підкреслювання символів
Текст із звичайним інтервалом
Текст із розрідженим інтервалом
Текст із щільним інтервалом
Перекреслений текст
Текст із верхніми індексами х1, х2

Текст із нижніми індексами  х2,  х3

3. Відформатуйте символи окремих фрагментів тексту.
4. Для форматування символів фрагменту тексту (вибір шрифту, його розміру та 

накреслення) спочатку його виділяють, а потім вибирають один із можливих 
варіантів:
~ команду Шрифт в меню Формат;
~ відповідні кнопки та вікна, панелі форматування;
~ контекстне меню.

5. Збережіть створений документ у власній робочій  папці  під  іменем Прізвище 
ім’я практична робота 2.

6. Покажіть учителю.



Створений документ має такий вигляд: Шрифт № 14, Times New Roman

Практична роботи № 2.
Прізвище, ім’я
Розмір № 8    розмір № 10   розмір № 14

розмір № 24      розмір №48
Times New Roman
Агіаl
Іmрасt
Шрифт №11, Times New Roman

Установка жирного накреслення
Установка курсива
Установка підкреслення символів
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів  
Установка курсива і підкреслювання символів  
Установка жирного курсива і підкреслювання символів  
Текст із звичайним інтервалом
Текст із розрідженим інтервалом
Текст із щільним інтервалом
Перекреслений текст  
Текст із верхніми індексами х1, х2

Текст із нижніми індексами  х2,  х3



Практична робота №3    Форматування абзаців
Мета: навчитися  вводити  текст  з  клавіатури;  закріпити  навички  виділення 

фрагментів  тексту;  робота  з  буфером  обміну;  навчитися  форматувати 
символи, форматувати абзаци. 

Послідовність виконання роботи

1. Завантажте  текстовий  редактор  Microsoft  Word  (Пуск  →  Программы  → 
Microsoft Word).

2. Встановіть шрифт №14, Times New Roman.
3. Введіть 6 рядків тексту за зразком.

Установка жирного накреслення 
Установка курсиву 
Установка підкреслювання символів
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів 
Установка курсиву і підкреслювання символів 
Установка жирного курсиву і підкреслювання символів

4. Відформатуйте символи окремих рядків тексту.
5. Для форматування абзаців фрагмента тексту (вирівнювання фрагментів тексту 

по лівому чи правому краю, по центру або по ширині; створення нумерованих 
та маркованих списків)  його спочатку виділяють, а  потім вибирають один із 
можливих варіантів.

- команду Абзац у меню Формат;
- відповідні кнопки панелі форматування;
- контекстне меню.

6. Відформатований фрагмент із 6 рядків виділіть та перекопіюйте його в буфер 
обміну.

7. Вставте фрагмент із буферу 7 разів та відформатуйте його за зразком.
8. Для  створення  нумерованого  чи  маркованого  списку  спочатку  виділяють 

фрагмент тексту, а потім вибирають один із можливих варіантів:
~ команду Список в меню Формат;
~ відповідні кнопки панелі форматування;
~ контекстне меню.

9. Для зміни маркера виконують команду  Список в  меню  Формат,  вибирають 
вкладку  Маркированный,  натискають  кнопку  Изменить,  а  потім  кнопку 
Маркер.

10. Для отримання подвійного інтервалу між рядками виділеного фрагменту тексту 
виконують  команду  Абзац у  меню  Формат та  вибирають  подвійний 
міжрядковий інтервал.

11.Збережіть створений документ у власній робочій  папці  під  іменем Прізвище 
ім’я.  практична робота 3 .

12.Покажіть учителю.



Створений документ має такий вигляд:
Установка жирного накреслення 
Установка курсиву 
Установка підкреслювання символів
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів   
Установка   курсиву і підкреслювання символів       
Установка жирного   курсиву і підкреслювання символів       

Вирівнювання по лівому краю: 

Установка жирного накреслення 
Установка курсиву 
Установка підкреслювання символів 
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів
Установка курсиву і підкреслювання символів  
   Установка жирного курсиву і підкреслювання символів      

Вирівнювання по центру: 

Установка жирного накреслення
Установка курсив

Установка підкреслювання символів
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів  

Установка курсив і підкреслювання символів  
Установка жирного курсиву та підкреслювання символів  

Вирівнювання по правому краю:

Установка жирного накреслення
Установка курсиву

Установка підкреслювання символів
Установка жирного накреслення та підкреслювання символів

Установка курсиву та підкреслювання символів
Установка жирного курсиву та підкреслювання символів

Нумерований список:
1. Установка жирного накреслення
2. Установка курсиву



3. Установка підкреслювання символів      
4. Установка жирного накреслення та підкреслювання символів  
5. Установка курсиву та підкреслювання символів  
6. Установка жирного курсиву і підкреслювання символів      

Маркований список:

 Установка жирного накреслення
о Установка курсиву
■    Установка підкреслювання символів

       Установка жирного накреслення та підкреслювання символів  
 Установка курсиву і підкреслювання символів      

• Установка жирного курсиву та підкреслювання   
символів

Подвійний міжрядковий інтервал:
Установка жирного накреслення

Установкам курсиву

Установка підкреслювання символів

Установка жирного накреслення та підкреслювання символів

Установка курсиву і підкреслювання символів

Установка жирного курсиву та підкреслювання символів



Практична робота № 4
Робота з таблицями в середовищі текстового редактора.

Мета:  закріпити навички введення тексту з клавіатури; навчитися  створювати та 
редагувати таблиці.

Послідовність виконання роботи:

1. Завантажте  текстовий  редактор  Microsoft  Word (Пуск  → Программы  → 
Microsoft Word).

2. Установіть  шрифт  №14,  Тіmes  NEW ROMAN,  вирівнювання  по  ширині  та 
наберіть частину тексту за зразком.

3. Для створення таблиці виконайте команду Таблица → Добавить → Таблица.
4. У вікні Вставка Таблицы задайте її розміри - 8 стовпців та 6 рядків.
5. Для  об’єднання  двох  комірок  стовпця  виділіть  їх  та  виконайте команду 

Таблица → Обьединить ячейки.
6. Аналогічно об'єднайте інші комірки за зразком.
7. Заповніть  створену  таблицю.  За  необхідності  збільшуйте  або  зменшуйте 

ширину стовпчиків.
8. Після  заповнення  таблиці  курсор  розташуйте  в  останньому  стовпчику 

таблиці та виконайте команду Таблица → Добавить → Столбцы справа.
9. У  першому  рядку  вставленого  стовпця напишіть  Місце  та  заповніть 

стовпець згідно з отриманими балами.
10. Виділіть таблицю (команда  Таблица  → Выделить  → Таблица )  та  виконайте 

команду Таблица → Свойства таблицы.
11. У  вікні Свойства  таблицы виберіть  потрібну  вкладку  та  задайте 

товщину ліній 2 пт. Окремі комірки залийте кольором.
12.Допишіть текст документа за зразком.
13. Для вставки в документ поточної дати та часу використовуйте меню Вставка 

→  Дата и время.
14. Збережіть  створений  документ  у  власній  робочій  папці  під  іменем  – 

Прізвище ім'я практична робота 4.
15.Покажіть учителю.



Створений документ (без пункту 12 ) має такий вигляд:

Протокол проведення І туру олімпіади з інформатики
в 2005/2006 навчальному році серед учнів

10 - х класів Маломихайлівської загальноосвітньої школи

№ ПІП Клас 

Завдання 1 Завдання 2 
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1 Антончук Тетяна 10-Б 5 10 5 5 25
2 Білий Євген 10-А 5 10 5 5 25
3 Здоровець Євген 10-А 10 5 10 5 30
4 Карпусь Анна 10-Б 10 10 10 5 35
5 Симоненко Світлана 10-А 10 10 10 10 40

Голова жюрі __________
Члени жюрі  __________
Дата  08.01.2006 18:57



Практична робота №5
Робота з об’єктами. Друкування. Введення формул.

Оздоблення тексту.
Мети:  закріпити  навички  введення  тексту  з  клавіатури;  навчитися  створювати  та 

редагувати математичні формули, оздоблювати текст та друкувати його.

Послідовність виконання роботи

1. Завантажте  текстовий  редактор  Microsoft  Word (Пуск  →  Программы  →  
Microsoft Word).

2. Для створення математичних формул виконайте команду Вставка → Обьект, 
у  вікні  Вставка Объекта виберіть назву вбудованого додатку,  призначеного 
для  створення  математичних  формул  -  Microsoft  Education  3.0 (редактор 
формул).

3. Редактор формул працює безпосередньо у вікні  Word, з якого автоматично 
вилучаються всі панелі інструментів, змінюється рядок меню та відкривається 
нова панель інструментів Формули.

4. Формулу створюйте шляхом вибору шаблонів для отримання дробів, коренів,  
інтегралів,  нижніх  або  верхніх  індексів,  знаків  сум,  введення  змінних та 
чисел.

5. Для зміни розміру чисел, змінних, знаків, індексів використовуйте команди 
меню Размер.

6. Для редагування створеної формули встановіть на неї курсор, двічі клацніть по 
ній лівою кнопкою миші.

7. Для вибору взаємного розташування формули і тексту виділіть її та виконайте 
команду Формат → Объект.

8. Для оздоблення  тексту  використайте  додаток  Word Аrt.  Для завантаження 
додатка Word Аrt.  Виконайте команду Вставка → Рисунок → Обьект → Word 
Аrt.

9. У вікні  Колекція  Word Аrt виберіть  стиль  надпису,  а  потім  введіть  текст  за 
зразком.

10.Змініть розмір об'єкту, якщо це потрібно.
11. Виберіть  взаємне  розташування  об'єкта  та  тексту  в  документі  (  називають 

форматуванням об'єкту).Для цього спочатку виділіть об'єкт, а потім виконайте 
команду Формат → Обьект → Word Аrt.

12. Збережіть створений документ у власній робочій папці під  іменем Прізвище 
ім’я практична робота 5 .



( ) ( ) ( ) ;. cpbpappSтрик −−−=

13.Покажіть учителю.

Створений документ має такий вигляд:
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Практична робота № 6
Включення графічних об’єктів

Мета: Закріпити навички введення  графічних об’єктів  в текстовому  редакторі 
Word.

Послідовність виконання роботи:

1.  Завантажте   текстовий  редактор   Microsoft  Word  (Пуск → Программы → 
Microsoft Word ).
2.  Вставте графічні об’єкти за зразком.

Роботу виконав 
________________



3.  Сбережіть   документ  у  власній  робочій   папці   під   іменем  
     Прізвище ім'я практична робота 6.

Практична робота № 7
Комплексна практична робота

Мета: закріпити навички введення тексту з клавіатури, вставки об'єктів в документ, 
вставки таблиць тощо.

Послідовність виконання роботи:
1. Завантажте текстовий редактор Microsoft Word (Пуск → Программы → Microsoft  

Word).
2. Створіть документ за зразком.
3. Збережіть створений документ у власній робочій папці під іменем Прізвище ім’я 

практична робота 7.
4. Покажіть учителю.

Створений документ має такий вигляд:

                                                    Маломихайлівська 
                              загальноосвітня     
                               середня школа 
                             імені І. Г. Скакуна

                                  10-А клас



№ ПІП п/р 1 п/р 2 п/р 3 п/р 4 п/р 5 п/р 6 п/р 7

1 Антончук Т. 9 9 10 9 9 10 9
2 Здоровець Є. 7 8 8 7 9 8 8
3 Симоненко С. 10 10 10 10 10 10 10


