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ПОВТОРЮЄМО
У попередніх класах ви навчилися пра-

цювати з програмою для створення й опра-
цювання комп’ютерних презентацій — 
PowerPoint із пакета Microsoft Office (або Impress 
із пакета Libre Office тощо).

Ви знаєте, що комп’ютерна презента-
ція — це електронний документ, який скла-
дається з окремих слайдів, призначених для 
почергового показу на екрані монітора, а за 
наявності проєктора — на великому екрані.

Як вам відомо, створенню презентації пе-
редує підготовча робота: продумування мети 
та сценарію виступу, обмірковування структу-
ри презентації тощо. Ви вмієте додавати слай-
ди, вставляти на них тексти, малюнки тощо.

1. Назвіть програми для створення презентацій.
2.  Яке призначення комп’ютерної презентації?
3.  Із чого складається презентація?
4.  Назвіть пристрої для демонстрації презентацій.
5.  Що передує створенню презентації?
6.  Об’єкти яких типів може містити слайд?

У цьому розділі ви ознайомитеся з особливостями 
створення та оформлення комп’ютерних презентацій, 
дізнаєтесь, як правильно підготуватись до виступу, що 
супроводжується показом слайдової презентації.

ПОВТОРЮЄМО
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§ 11.  СТВОРЕННЯ ТА ОПРАЦЮВАННЯ 
КОМП’ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Чи доводилось вам розповіда-
ти друзям і подругам про літній 
відпочинок, домашнього улюблен-
ця, своє захоплення? Напевно, 
ви не обмежувалися розповіддю, 
а показували фотографії, малюн-
ки тощо (рис. 11.1). 

Поняття презентації
Як ви знаєте, презентація (від латин. рraesento — пред-

ставлення, подання) — це сукупність дій (виступів, допо-
відей тощо) і документів (фотографій, плакатів, схем, аудіо- 
й відеозаписів, текстів тощо), призначених для донесення 
до аудиторії певної інформації (про ідею, проєкт, результат 
роботи, товар, винахід та ін.).

Сьогодні в більшості презентацій замість традиційних 
паперових засобів наочності використовують можливості су-
часної комп’ютерної техніки: цифрові фотографії, відеофіль-
ми, звукозаписи та ін. 

Комп’ютерна презентація — це набір електронних доку-
ментів, підготовлених для перегляду на екрані монітора 
або на великому проєкційному чи іншому екрані.

Системи опрацювання презентацій
Для створення і демонстрування презентацій необхідні 

певні технічні та програмні засоби. Доповідач чи доповідачка 
може вибрати, які саме їх можливості доцільно використати.

Рис. 11.1
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Застосунок для створення та редагування презента-
цій на комп’ютері називають системою опрацювання 
комп’ютерних презентацій.

Яке апаратне забезпечення потрібне для демонстрування 
презентації? Для показу в класі або більшій аудиторії зазви-
чай використовують комп’ютер, проєктор, екран та акустич-
ні колонки (рис. 11.2). 

Кілька осіб можуть переглянути презентацію на моніто-
рі стаціонарного комп’ютера чи ноутбука або навіть на своїх 
смартфонах (рис. 11.3).

            

Рис. 11.2          Рис. 11.3

Яке програмне забезпечення потрібне для створення 
комп’ютерної презентації? Для цього на комп’ютер слід 
встановити відповідні програми або скористатися онлайно-
вими застосунками, які працюють у браузері. Нині їх пере-
лік дуже великий, і можна вибрати програмні засоби, що 
дозволяють розкрити задум презентації.

До програмної складової систем опрацювання слайдових 
презентацій належать PowerPoint (Microsoft Office), Impress 
(OpenOffice), Apple Keynote, Google Slides, Prezi та ін. Для 
опрацювання потокових — Adobe Premiere Elements, Adobe 
Flash Player, Microsoft Movie Maker та ін. Це далеко не пов- 
ний перелік програм для новачків і професіоналів.
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Знайомство з PowerPoint
Відомий вам редактор презентацій Microsoft 

PowerPoint (рис. 11.4) входить до складу комерційно-
го пакета Microsoft Office для Windows і призначений 
для роботи зі слайдами. Доступна й безкоштов-
на вебверсія в складі пакета програм Office 365.

Пригадаємо, що редактор презентацій PowerPoint можна 

запустити з головного меню або клацанням значка . 

Для швидкого запуску програми PowerPoint її ярлики 
розміщують у головному меню, на панелі завдань, на ро-
бочому столі, а також додають команди в контекстне меню 
файлів презентацій. Команди у PowerPoint 2010–2019 років 
випуску різняться несуттєво. Опанувавши PowerPoint 2013, ви 
орієнтуватиметеся в решті версій програми. 

Створення презентації 
Після запуску програми на екрані з’являється вікно, 

в якому можна вибрати шаблон (рис. 11.5) з інтернету; ство-
рити нову презентацію; відкрити один з останніх збереже-
них файлів комп’ютерної презентації.

Презентація «Знайомство  
з PowerPoint»
Презентація «Україна —  
мій рідний край»

Останні

PowerPoint

Ласкаво просимо до 
програми PowerPoint

Нова презентація Інтеграл

Пошук онлайнових шаблонів і тем

Рекомендовані пошукові запити:  Презентації  Бізнес  Освіта  Теми  Природа  Маркети

ІНТЕГРАЛ│

Демонстрація 
служби

Рис. 11.5

Створюють нові презентації та редагують вже наявні в го-
ловному вікні. Пригадаємо основні його елементи (рис. 11.6).

Рис. 11.4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Ласкаво просимо
до програми 

PowerPoint
Створюйте й демонструйте
прекрасні презентації легко
та впевнено

Рис. 11.6

1 — кнопка Файл; 2 — панель швидкого доступу; 3 — па-
нель перегляду слайдів; 4 — меню вкладок; 5 — стрічка 
інструментів; 6 — групи інструментів; 7 — область відобра-
ження слайда; 8 — рядок заголовка; 9 — кнопка довідки; 
10 — кнопки керування вікном; 11 — смуга прокручування; 
12 — рядок стану; 13 — область нотаток; 14 — кнопки ре-
жиму перегляду презентації; 15 — засоби масштабування.

Робота зі слайдами
Основним об’єктом презентації є слайд. Розрізняють ти-

тульний і звичайний слайди. Якщо після запуску PowerPoint 
вибрати команду Нова презентація, то в області відображення 
слайда побачимо порожній титульний слайд із місцем для 
заголовка й підзаголовка (рис. 11.7). 
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Рис 11.7

Слайди презентації можна виділяти, вставляти, копію-
вати, вилучати, перетягувати тощо. 

Для додавання слайда до презентації можна скориста-
тися кнопкою Створити слайд або вибрати потрібний макет 
слайда у списку Макет (див. рис. 11.7). 

Порядок розташування слайдів презентації можна змі-
нити перетягуванням як окремих слайдів, так і групи на 
панелі перегляду слайдів.

Збереження презентації
Як і інші офісні документи, презентацію для подальшо-

го використання слід зберегти. Для цього потрібно:
1)  на панелі швидкого доступу клацнути значок Зберегти 

або на вкладці ФАЙЛ вибрати команду Зберегти (для збе-
реження наявного документа в іншу папку та/або з ін-
шим іменем слід вибрати команду Зберегти як…);
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2)  вказати місце збереження в одну з папок у списку або 

вибрати іншу папку, скориставшись кнопкою 
Огляд

;   

3)  ввести назву файлу в поле Ім’я файлу і вибрати команду 
Зберегти (Зберегти як…).
У режим редагування можна повернутися з будь-якого 

кроку збереження, натиснувши кнопку .
Навчившись створювати власні презентації, ви зможете 

зацікавити будь-яку аудиторію своїми проєктами, подорожа-
ми, захопленнями тощо.

Високопрофесійними вважають пре-
зентації Стіва Джобса (рис. 11.8) — за-
сновника всесвітньо відомої корпорації 
Apple (США). Його виступи з викорис-
танням презентацій привертали увагу, 
захоплювали продуманістю, якістю та 
простотою. 

Питання для самоперевірки

1. Що таке комп’ютерна презентація?
2.  Яке апаратне забезпечення необхідне для її показу?
3.  Назвіть програму для створення і редагування комп’ю- 

терних презентацій.
4.  Як запустити редактор презентацій PowerPoint?
5.  Як створити і зберегти презентацію на комп’ютері?
6.  Як змінити порядок розташування слайдів?

Рис. 11.8
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Вправа 11

 Створити презентацію з вибраної теми (наприклад, «Мій ко-
тик Мурчик»).

1. Запустіть PowerPoint і створіть нову презентацію. Кноп-

кою  на вкладці ОСНОВНЕ створіть чотири слайди 

майбутньої презентації.
2. Придумайте назву презентації (наприклад, «Мій котик 

Мурчик») і її вміст (наприклад, ви маєте намір розпо-
вісти про те, як Мурчик розважається і що їсть).

3. На першому слайді додайте до заголовка назву презен-
тації (наприклад, «Мій котик Мурчик»). 
У тексті слайда опишіть у підзаголовку, хто є авто- 
ром/авторкою презентації, наприклад «презентація 
учениці 5-го класу Сумлінної Марійки».

4. На другому слайді додайте до заголовка назву слайда 
(наприклад, «Розваги Мурчика»). 
У тексті стисло опишіть розваги Мурчика (наприклад, 
«Мурчик полюбляє гратися із м’ячем та клубком ни-
ток»). 

5. На третьому слайді додайте до заголовка назву слайда 
(наприклад, «Раціон Мурчика»). 
У тексті стисло опишіть, чим полюбляє ласувати Мур-
чик (наприклад, ковбаса; сметана).

6. На четвертому слайді вмістіть побажання аудиторії. 
Наприклад, заголовок: «Дякуємо за увагу». Текст слай-
да: «Я і мій кіт Мурчик бажаємо вам гарного дня». 
Перегляньте презентацію, відкоригуйте її зміст. Збере-
жіть файл у форматі PPTX із назвою Вправа 11.

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 11  
з автоматичною перевіркою результату.
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§ 12.  ОФОРМЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Робота над презентацією складається з кількох етапів: 
планування, розроблення структури, добирання тексту й ма-
люнків, створення власне презентації, підготовка виступу та 
виступ. Важливим для сприйнятя презентації є оформлення.

Об’єкти на слайдах
Більшість слайдів містять заголовок слайда і текст 

слайда. Засоби для додавання інших об’єктів містить вклад-
ка Вставлення: текстових — у групі Текст, а графічних — 
у групі Зображення.

Об’єкти слайда можна редагувати, тобто виправляти 
помилки, вносити зміни до тексту та форматувати — змі-
нювати зовнішній вигляд об’єкта.

Шаблони презентацій
Слайди презентації кожний автор/авторка оформлюють 

залежно від теми, змісту, власних уподобань тощо. Для при-
скорення роботи можна скористатися готовими проєктами 
презентацій — так званими шаблонами.

Шаблон комп’ютерної презентації — це схема (проєкт) пре-
зентації з одного чи кількох слайдів, які оформлені 
з дотриманням певного задуму. 

Зазвичай шаблони зберігаються у файлах з розширен-
ням .potx. Це дає змогу створювати на їх основі комп’ютерні 
презентації та зберігати їх в інших форматах, не змінюючи 
файлу шаблону. Небажано використовувати як шаблон пре-
зентації файл у форматі PPTX.
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Потрібний шаблон можна відшукати у вікні PowerPoint. 
Таку можливість надає програма одразу після її запус-
ку (рис. 12.1). Шаблони і навіть готові презентації різного 
оформлення та призначення можна безкоштовно завантажи-
ти з сайтів, наприклад безкоштовні шаблони для PowerPoint 
містяться на сайті slidehunter.com.

PowerPoint

Ласкаво просимо до 
програми PowerPoint

Нова презентація Інтеграл

Пошук онлайнових шаблонів і тем

Рекомендовані пошукові запити:  Презентації  Бізнес  Освіта  Теми  Природа  Маркети

ІНТЕГРАЛ│

Демонстрація 
служби

Рис. 12.1

Макет слайда
На слайди презентації можна додавати різні матеріали. 

При цьому не завжди вдається швидко дібрати вдалий ва- 
ріант розміщення. Розв’язати цю проблему допоможуть гото-
ві макети слайдів, вбудовані в PowerPoint.

Макет — це схема слайда, що визначає спосіб розташу-
вання об’єктів на ньому. 

Макет має такі властивості, як макет; формат тла; 
оформлення слайда.

Щоб створити слайд з певним макетом, потрібно:
1)  розгорнути список Створити слайд на вкладці ОСНОВНЕ 

у групі Слайди; 
2)  клацнути вибраний макет (рис. 12.2).
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ОСНОВНЕ

Створити 
слайд

Тема Office

Титульний 
слайд

Заголовок 
і об’єкт

Заголовок 
розділу

Два об’єкти Порівняння Лише заголовок

Рис. 12.2

Щоб змінити макет наявних слайдів, потрібно:
1)  виділити один або декілька слайдів;
2)  розкрити на вкладці Основне, група Слайди список Макет;
3)  клацнути один зі зразків макета.

В області відображення слайда з’являться ділянки, обве-
дені прямокутником, так звані контейнери (рис. 12.3). 

Текст слайда
Заголовок 
слайда

Текст слайда

Контейнер для заголовка

Комбінований контейнер

Контейнер для тексту

Вибір типу об’єкта

Рис. 12.3
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Контейнери різних типів призначені для розміщення 
в них тих чи інших об’єктів слайда: заголовка, тексту, гра-
фічних та інших об’єктів із можливістю автоматично їх фор-
матувати під час зміни макета та/або оформлення слайда.

Пам’ятайте, що об’єкти, розміщені поза контейнерами, 
не форматуватимуться під час автоматичного оформлення 
слайдів засобами PowerPoint (рис. 12.4).

Заголовок слайда
Підзаголовок слайда

Моя презентація
Учениця 5-го класу

Шевчук Марійка

Доданий напис

Доданий напис

МОЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Учениця 
5-го класу
Шевчук 
Марійка

Порожній макет слайда Заповнений слайд  
із доданим написом

Застосування автоматич- 
ного шаблону. Доданий 

поза контейнером напис 
«загубився»

Рис. 12.4

Для введення тексту в контейнер будь-якого типу по- 
трібно клацнути у вільному місці всередині нього та після 
появи курсора ввести текст.

Контейнер можна вилучити, клацнувши прямокутну 
рамку, а потім натиснувши клавішу Delete. 

Контейнер для заголовка вилучати небажано, оскільки 
пізніше, під час налаштування гіперпосилань (про це далі), 
заголовок слайда буде наявний у списку слайдів, що значно 
полегшує роботу.

Комбінований контейнер дозволяє розміщувати дані 
різних типів. Для введення тексту достатньо клацнути на 
вільному місці контейнера і розпочати набирати текст. 

Щоб додати в контейнер новий об’єкт, треба спочатку 
вилучити об’єкт, який був вставлений раніше.
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Теми оформлення слайдів
У табличному процесорі значну частину роботи допо-

магають автоматизувати стилі. Подібні засоби є і в програмі 
PowerPoint. Шаблони презентацій можуть містити різні стилі 
оформлення слайдів (теми).

Тема слайда (презентації) — це іменований стиль оформ-
лення об’єктів на слайді: тла, шрифтів, графічних 
об’єктів тощо. 

На вкладці Конструктор доступна стандартна колекція 
тем оформлення слайдів (рис. 12.5) — наборів властивос-
тей об’єктів. Піктограми в колекції ілюструють тло слай-
да, колірну гаму та стиль тексту кожної з тем оформлення. 
Достатньо навести вказівник на піктограму, щоб в області 
відображення слайда побачити відповідне його оформлення. 

Застосувати до всіх слайдів

Застосувати до виділених слайдів

Встановити як тему за промовчанням

Додати колекцію до панелі швидкого доступу

Рис. 12.5

Якщо клацнути одну з піктограм — усі слайди пре-
зентації набудуть вибраної теми (стилю) оформлення. 
Щоб змінити її для окремих слайдів, необхідно від-
крити контекстне меню та вибрата команду Застосува-
ти до виділених слайдів.
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Кожна тема презентації чи слайда може бути налашто-
вана добором уподобаних варіантів колірної гами слайда, за-
повнення тла тощо. Для цього потрібно на вкладці КОНСТРУК-
ТОР розгорнути список групи Варіанти та вибрати потрібне.

Одна й та сама тема оформлення слайда (наприклад, 
Ретроспектива) може мати різний вигляд залежно від нала-
штувань (рис. 12.6).

Моя презентація
Учениця 5-го класу

Моя презентація
Учениця 5-го класу

Моя презентація
Учениця 5-го класу

Рис. 12.6

Питання для самоперевірки

1. Що таке шаблон презентації?
2.  Як вибрати готові шаблони презентації?
3.  Як змінити макет створеного слайда?
4.  Чому не варто додавати до слайда об’єкти поза контей-

нерами?
5.  Чому небажано вилучати контейнер для заголовка?
6. Що таке тема слайда?

Вправа 12

 Налаштувати загальний дизайн презентації та додати 
графічні об’єкти.

1. Відкрийте файл Вправа 11. Обміркуйте, які зображення 
варто додати, до яких слайдів і скільки. 
Наприклад, до другого слайда («Розваги Мурчика») до-
цільно додати фото котика, що грається з м’ячем чи 
клубком ниток, а до третього слайда — зображення 
двох його улюблених страв тощо (рис. 12.7).
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Мій котик Мурчик

Учениця 5-го класу
Сумлінна Марійка

1
Раціон Мурчика

Ковбаса        Сметана

3

Дякую за увагу

Я і мій кіт Мурчик  
бажаємо вам гарного дня!

4
Розваги  

Мурчика
Мурчик  

полюбляє гратися 
із м’ячем  

та клубком ниток

2

Рис. 12.7

2.  Змініть макет другого слайда на такий, що містить  
заголовок, один контейнер для тексту і один комбіно-
ваний контейнер (назва макета Вміст із підписом). 
На другому слайді перенесіть текст із комбінованого 
контейнера до контейнера для тексту. Комбінований 
контейнер має стати порожнім.

3.  До комбінованого контейнера другого слайда додайте 

фото чи малюнок котика, скориставшись піктограмами 

 або . 

Під час онлайн-пошуку варто ввести до рядка пошуку 
ключові слова котик, клубок.

4.  Змініть макет третього слайда на такий, що містить 
заголовок, два контейнери для тексту та два комбіно-
вані контейнери (назва макета Порівняння). 
У третьому слайді перенесіть тексти із комбінованого 
контейнера до двох контейнерів для тексту. 
Комбіновані контейнери мають стати порожніми.
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5.  До кожного з комбінованих контейнерів третього 
слайда додайте фото чи малюнок відповідної страви, 

скориставшись піктограмами  або .

6.  Застосуйте до всіх слайдів презентації одну з тем 
оформлення, що на вкладці КОНСТРУКТОР. Задайте од-
накове налаштування відтінків кольору вибраної теми 
на першому й останньому слайдах. 
Збережіть файл презентації у форматі PPTX із назвою 
Вправа 12.

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 12  
з автоматичною перевіркою результату.

§ 13.  ВИСТУПИ З ПОКАЗОМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Прості комп’ютерні презентації демонструвати несклад-
но. Існує кілька режимів показу презентацій: звичайний, 
режим доповідача, довільний перегляд. 

Звичайний режим
Вам уже відомо, що повноекранну демонстрацію слай-

дів презентації у звичайному режимі здійснюють кнопками 
Із початку (клавіша F5) або Із поточного слайда (сполучення 
клавіш Shift + F5), що містяться на вкладці ПОКАЗ СЛАЙДІВ.

Якщо під час показу презентації навести вказівник на 
лівий нижній куток слайда, то з’являться приховані еле-
менти керування показом презентації. Розглянемо таблицю. 
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Піктограма Назва

 Повернення до попереднього слайда (ефекту)

Перехід до наступного слайда (ефекту)

Використання вказівника, маркера або пера

Відображення піктограм слайдів для вибору показува-
ного

Масштабування показу окремої частини слайда

Інші елементи: режим доповідача, режим екрана тощо

Гіперпосилання
До складних багатослайдових презентацій зручно дода-

вати слайди зі змістом презентації з можливістю швидкого 
переходу на потрібний слайд. Організація таких переходів 
називається посиланням (або гіперпосиланням).

Гіперпосилання (або посилання) — це виділений кольором 
або іншим чином текст, зображення чи кнопка, клацан-
ня яких викликає перехід на перегляд інших даних.

Гіперпосилання дають змогу переходити до певних час-
тин або на вебсторінки, відкривати інші документи. Його 
можна додати до текстових і графічних об’єктів.

Щоб створити гіперпосилання, слід:
1)  виділити фрагмент тексту або малюнок;
2)  вибрати команду Гіперпосилання, що міститься на вклад-

ці ВСТАВЛЕННЯ в групі Посилання;



71

§ 13. Виступи з показом презентації

3)  задати у вікні, з чим буде пов’язане гіперпосилання: 
з файлом, вебсторінкою; місцем у документі; новим до-
кументом; електронною поштою; 

4) ввести параметри і клацнути кнопку OK.
Щоб додати посилання на певний слайд, потрібно ви-

брати варіант місцем у документі. У вікні (рис. 13.1) для пер-
шого пункту на слайді ЗМІСТ слід вибрати назву третього 
слайда, який відкриватиметься після клацання посилання.

Розваги  

Мурчика
Мурчик  

полюбляє гратися 
із м’ячем  

та клубком ниток

Перший слайд
Останній слайд
Наступний слайд
Попередній слайд
Заголовки слайдів
   1. Мій кіт Мурчик
   2. ЗМІСТ
   3. Розваги Мурчика
   4. Раціон Мурчика
   5. Дякую за увагу
Довільні покази

Зв’язати з:      Текст:  Розваги Мурчика

файлом, веб- 
сторінкою

місцем  
у документі

новим  
документом

електронною 
поштою

Виберіть місце в документі:

Додавання гіперпосилання

Перегляд слайда:

Показати та повернутися

ОК             Скасувати

Підказка...

Рис. 13.1

Щоб після перегляду довільного слайда презентація про-
довжувалася зі слайда, на якому клацнули гіперпосилання 
(у нас — повернутися до слайда ЗМІСТ), необхідно встановити 
прапорець Показати та повернутися (див. рис. 13.1).

У 1984 році Р. Гаскінс разом із Д. Остіном розпоча-
ли роботу над програмою Presenter, а 1987 року Остін 
і Т. Рудкін створили оригінальну версію програми. Піз-
ніше Гаскінс запропонував назвати програму PowerPoint.
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Щоб із будь-якого слайда повернутися на слайд змісту, 
можна на цих слайдах створити кнопку дії за алгоритмом: 
ВСТАВЛЕННЯ → Фігури → Кнопки дії → Кнопка дії: Додому.

Кнопки дій — це низка фігур, що зображують кнопки, 
для яких вже призначено одну із часто вживаних дій. 

Наприклад, для кнопки дії Додому за замовчуванням 
призначено перехід до першого слайда після клацання миші. 
Тому до цієї кнопки варто додати гіперпосилання на слайд 
ЗМІСТ, який заздалегідь було додано до презентації.

Для цього у списку Перейти за гіперпосиланням потріб-
но вибрати команду Слайд... (рис. 13.2, а) і в переліку, що 
з’явиться, вибрати потрібний слайд — у нас Зміст (рис. 13.2, б).

  
а      б

Рис. 13.2

Питання для самоперевірки

1. Як запустити звичайну повноекранну демонстрацію пре-
зентації з першого слайда; з поточного слайда?

2.  Що таке гіперпосилання?
3.  Як додати гіперпосилання на слайд?
4. Що таке кнопка дії і як її додати до слайда?
5.  За якими критеріями можна оцінити якість презентації?
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Вправа 13

 Додати гіперпосилання до комп’ютерної презентації.
1. Відкрийте файл презентації Вправа 12. Додайте до пре-

зентації другий слайд із макетом: Заголовок і об’єкт.
2.  Додайте до заголовка другого слайда слово Зміст. До-

дайте два рядки тексту, що є заголовками третього та 
четвертого слайдів. Наприклад, «Розваги Мурчика» 
та «Раціон Мурчика» (рис. 13.3). Додайте до кожного 
з них гіперпосилання на слайди презентації.

Мій котик Мурчик

Учениця 5-го класу
Сумлінна Марійка

1 2

Зміст

Розваги Мурчика
Раціон Мурчика

Рис. 13.3

3. Додайте до пунктів списку на другому слайді гіперпо-
силання на відповідні слайди презентації.

4. Додайте на третьому слайді «Розваги Мурчика» у пра-
вому нижньому кутку кнопку Додому. 

5. Додайте до кнопки дію на перехід до слайда Зміст в разі 
клацання мишею. Скопіюйте кнопку дії на третьому 
слайді та додайте її до четвертого слайда.

6. Перегляньте презентацію, перевірте роботу гіперпоси-
лань і кнопок дій. Збережіть файл у форматі PPTX із 
назвою Вправа 13.

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 13  
з автоматичною перевіркою результату.
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   ПРАКТИЧНА РОБОТА 3
    ПРОЄКТУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ 

ВЛАСНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Завдання:  спроєктувати та розробити презентацію для ви-
ступу тривалістю 5 хв.

Обладнання:  комп’ютер із програмою PowerPoint.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запишіть тему презентації про своє захоплення. 
2. Запишіть текст свого виступу (до 100 слів). 
3.  Позначте в тексті те, якими елементами презентації су-

проводжуватиметься ваш виступ. 
4.  Обміркуйте, яка кількість слайдів потрібна для супро-

воду виступу (не забудьте додати до основних три тра-
диційні слайди: Титульний, Слайд змісту, Завершальний). 

5.  Сплануйте, які об’єкти будуть розташовані на кожному 
зі слайдів, проставте в тексті номери слайдів. 

6.  Завантажте та збережіть файли із зображеннями. 
7.  Запустіть PowerPoint та створіть нову презентацію. Ство-

ріть заплановану кількість слайдів із відповідними па-
раметрами макета. 

8.  Додайте до кожного слайда заголовки і тексти. 
9.  Додайте до слайдів графічні об’єкти. 

10.  Налаштуйте загальне оформлення презентації. 
11.  Налаштуйте переходи слайдів. 
12.  Збережіть файл Практична3.pptx.

Зробіть висновок:   для кого призначена створена презентація, 
в якому режимі її краще демонструвати.



РОЗДІЛ 4  
ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ  

ДАНИХ

§ 14.  Основні об’єкти текстового документа
§ 15.  Робота з фрагментами тексту. Редагування та  

форматування символів
Практична робота 4. Форматування символів  
текстового документа

§ 16.  Форматування абзаців
Практична робота 5. Форматування абзаців текстового 
документа
Практична робота 6. Створення текстового документа

§ 17.  Опрацювання об’єктів текстового документа



ПОВТОРЮЄМО
Ви вже маєте навички роботи з докумен-

тами в середовищі текстового редактора Блок-
нот і текстового процесора Word. Ви знаєте, 
що текстовий документ може містити різні 
об’єкти, основними з яких є символ і абзац, 
а також малюнки, таблиці.

Кожен об’єкт має властивості. Властивос-
тями символу є шрифт, накреслення, розмір 
і колір, властивостями абзацу — вирівнюван-
ня, міжрядковий інтервал, відступи тощо. 
Значення властивостей можна змінювати.

Ви вмієте виконувати операції над тек-
стовими об’єктами: редагувати (видаляти, до-
давати, переміщувати, копіювати), формату-
вати (встановлювати шрифт, змінювати колір 
і накреслення символів тощо).

1. З яким текстовим процесором ви знайомі?
2.  Назвіть об’єкти текстового документа.
3.  Назвіть операції над текстовими об’єктами.
4.  Які властивості має символ?
5.  Які властивості має абзац?
6.  Що таке форматування текстового документа?

Опрацювавши цей розділ, ви навчитеся здійснювати 
за допомогою текстового процесора редагування та 
форматування документа, а також додавати в нього 
таблиці та рисунки, готувати документ до друку.

ПОВТОРЮЄМО

76
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§ 14.  ОСНОВНІ ОБ’ЄКТИ 
ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Документ, розроблений за допомогою програм для опра-
цювання тексту, може містити текст, графічні зображення.

Програмне забезпечення для 
опрацювання текстів

Для підготовки складних текстових документів — ста-
тей, рефератів та ін. призначений текстовий процесор.

Ви вже знайомі з текстовим процесором Microsoft Word 
(далі — Word), що входить до складу програмного пакета 
Microsoft Office. Word можна запустити командою з розділу 
головного меню Всі програми або значком (ярликом) на Робо-
чому столі, Панелі задач тощо — з’явиться вікно з можливістю 
створення нового документа або відкриття інтернет-шаблонів 
чи останніх збережених файлів. 

Як бачимо з рис. 14.1, вікно Word містить такі об’єкти:  

Текстовий процесор Microsoft Word — програма, 
призначена для роботи в системі Windows, 
а тому її інтерфейс подібний до інтерфейсів 
інших її програм. Це стосується структури 
вікна програми, назв деяких команд, вигляду 
діалогових вікон тощо. 

1 2 3 74 65

98 1110

Рис. 14.1
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1 — вкладки; 2, 3 — лінійки; 4 — рядок заголовка; 5 — ко-
манди; 6 — групи команд; 7 — кнопки керування вікном; 
8 — панель навігації; 9 — рядок стану; 10 — робоча об-
ласть; 11 — масштаб.

Об’єкти текстового документа
Розгляньте сторінки свого підручника з інформатики. 

Які об’єкти текстового документа ви на них бачите? Розгля-
немо схему (рис. 14.2).

Символ 
Слово
Рядок

Об’єкти текстового документа

Текстові Графічні

Абзац 
Фрагмент

Малюнок
Фото-
графія

Схема
Діаграма
Фігура

Рис. 14.2

Найменшим об’єктом документа є символ — літера, 
цифра, знак пунктуації, знак арифметичної операції чи спе-
ціальний знак.

Один або більше символів утворюють слово, зі слів фор-
муються речення, з яких складаються абзаци (на рис. 14.3 — 
фрагмент казки про ріпку).

Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби дочечка  
Мінка, а в дочки собачка Хвінка. А в собачки товаришка — киця  
Варварка. А в киці вихованка — мишка Сіроманка.

Абзац (три рядки) Речення (виділене)СловоСимвол

Рис. 14.3
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Слово — послідовність символів, відділена 
від інших символів пропуском.

Абзац — частина тексту, набирання якого 
закінчується натисканням клавіші Enter. Абзац 
може займати один або кілька рядків.

Речення — розділена пропусками послідов-
ність слів, яка починається з великої літери та 
закінчується крапкою, знаком питання, знаком 
оклику або трьома крапками.

Операції над об’єктами текстового 
документа

Над об’єктами можна виконувати певні дії. Розглянемо 
таблицю:

Операція Опис

Уведення  
та зберігання

Уведення з клавіатури символів у текстовий 
документ та збереження у вигляді файлу на диску

Редагування Виправлення помилок, видалення, переміщення, 
копіювання, вставляння символів, слів, абзаців, 
рядків тощо

Форматування Зміна вигляду документа: встановлення кольорів 
тексту, вирівнювання абзаців, зміна орієнтації 
сторінки тощо

Вставляння Додавання рисунків, таблиць, діаграм, схем тощо

Макетування Оформлення заголовків, розбивка на сторінки, 
нумерація їх, опрацювання рисунків, створення 
змісту тощо

Друкування Виведення на папір усіх або вибраних сторінок 
створеного текстового документа, а також його 
фрагментів
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Властивості сторінки
Сторінка як об’єкт текстового документа має такі влас-

тивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторін-
ки, наявність колонтитулів тощо.

На рис. 14.4 ми бачимо: 1 — 
верхнє поле; 2 — абзац; 3 — ліве 
поле; 4 — сторінка; 5 — нижнє 
поле; 6 — верхній колонтитул; 
7 — праве поле; 8 — таблиця; 
9 — рисунок; 10 — нижній ко-
лонтитул. 

Розміри сторінки — це висо-
та й ширина сторінки докумен-
та. Найпоширеніші стандартні 
розміри сторінки такі: А4 — 
21 × 29,7 см, А5 — 14,8 × 21 см.

Поля — це області сторінки вздовж її країв, у яких не 
міститься основний текст документа. 

На сторінці є верхнє, нижнє, ліве та праве поля. 
Колонтитули — повідомлення на полях сторінки. 
Розрізняють верхній та нижній колонтитули. Вони мо-

жуть містити номери сторінок, назву документа або поточ-
ного розділу, прізвище автора, графічні зображення тощо.

Інформація, розміщена в колонтитулах, відображаєть-
ся на всіх сторінках документа або частині їх. 

Орієнтація сторінки — це спосіб розміщення тексту на 
сторінці. Розрізняють книжкову (вертикальну) й альбомну 
(горизонтальну) орієнтації.

Окрім текстових об’єктів, сторінка документа може міс-
тити графічні об’єкти: рисунки, таблиці, діаграми, схеми, 
фотографії, формули тощо.

Рис. 14.4

6

7
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9
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1
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Щоб установити розміри по-
лів, орієнтацію та розмір сторінки 
(рис. 14.5), слід відкрити вкладку 
Розмітка сторінки і потрібний інстру-
мент групи Параметри сторінки, де 
вибрати з колекції один із варіантів 
налаштувань, або встановити кори- 
стувацькі налаштування. 

Установлення масштабу перегляду
Масштаб відображення документа на екрані монітора 

встановлюють за допомогою бігунка в правому нижньому 
куті вікна або за допомогою вкладки Вигляд. 

Щоб установити масштаб, потрібно вибрати команду 
Масштаб — відкриється вікно Масштаб (рис. 14.6), задати 
масштаб або встановити число на лічильнику Відсоток.

Масштаб 100%

Масштаб

Одна сторінка

Кілька сторінок

За шириною сторінки

Рис. 14.6

Збереження текстового документа 
Після завершення роботи документ можна зберегти.
Для збереження текстового документа потрібно:

1)  виконати команду Файл → Зберегти → Огляд — відкри-
ється діалогове вікно Збереження документа (рис. 14.7);

2)  відкрити папку, в якій має зберігатися новий документ 
(тут Робочий стіл → Радзівілюк);

3)  записати назву файлу; клацнути Зберегти.

Рис. 14.5

Обрати інструмент

Поля Орієнтація Розмір
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Приховати папки                            Сервіс        Зберегти      Скасувати

Збереження документу

Робочий стіл > Радзівілюк                    Пошук: Радзівілюк

Microsoft Word      Ім’я                                                 Дата змінення

Ім’я файлу:

Тип файлу:

Вправа 14

Документ Word (*.docx)

Рис. 14.7

Питання для самоперевірки

1. Назвіть текстові об’єкти документа.
2.  Які поля має сторінка? 
3.  Яке призначення колонтитулів?
4.  Опишіть вікно текстового процесора Word.
5.  Як установити параметри сторінки; масштаб?

Вправа 14

 Налаштувати параметри сторінки та зберегти документ. 
1. Запустіть текстовий процесор і створіть документ.
2.  Задайте: 

 • розмір паперу — А5, полів — по 2 см; 
 • орієнтацію — книжкову. 

3.  Установіть масштаб — За шириною сторінки.
4.  Установіть: 

 • шрифт — Times New Roman; 
 • розмір — 14; накреслення — звичайний.

5.  Уведіть у документ свої ім’я та прізвище, клас і школу.
6.  Збережіть файл із назвою Вправа 14 у власній папці. 

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 14  
з автоматичною перевіркою результату.
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§ 15.  РОБОТА З ФРАГМЕНТАМИ ТЕКСТУ. 
РЕДАГУВАННЯ ТА ФОРМАТУВАННЯ 
СИМВОЛІВ

Будь-який текст зазвичай потребує подальшого редагу-
вання та форматування. Тому розглянемо, як це зробити за 
допомогою текстового процесора.

Операції над фрагментом тексту 
Текстовий процесор дозволяє виріза`ти, копіювати або 

переносити на інше місце виділену частину тексту (символ, 
слово, речення, абзац), тобто фрагмент тексту.

Перш ніж виконувати дії з фрагментом тексту, його 
потрібно виділити за допомогою клавіатури або миші.

Виділення за допомогою клавіатури
Для виділення в документі всього тексту можна ско-

ристатися сполученням клавіш Ctrl + A. 
Щоб виділити фрагмент тексту, потрібно:

1)  установити курсор на початок фрагмента тексту;
2)  утримуючи клавішу Shift, переміщувати курсор клаві-

шами керування курсором (рис. 15.1).
Виділений фрагмент тексту підсвічується кольором 

(рис. 15.2). Щоб зняти виділення, потрібно натиснути будь-
яку клавішу керування курсором (див. рис. 15.1).

↓

↑

← →

Shift

      

Виділений і не виділений 
фрагменти тексту

Рис. 15.1            Рис. 15.2
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Виділення за допомогою миші
Для виділення фрагмента тексту мишею потрібно вста-

новити вказівник на початок фрагмента і, утримуючи на-
тиснутою ліву кнопку миші, протягнути вказівник до кінця 
фрагмента. 

Для виділення кількох фрагментів вже описані дії ми-
шею повторюють з утриманням натиснутою клавіші Ctrl.

Існують швидкі способи виділення мишею: 

Дія Результат

Клацнути на лівому полі документа Виділиться рядок

Протягнути вказівник по лівому полю Виділиться декілька рядків

Двічі клацнути на лівому полі Виділиться абзац

Тричі клацнути на лівому полі Виділиться весь текст  
документа

Двічі клацнути на символі Виділиться слово

Тричі клацнути на символі Виділиться абзац

Клацнути перед першим символом 
і, утримуючи клавішу Shift, клацнути  
за останнім символом (рис. 15.3)

Виділиться текстовий  
фрагмент від першого до 
останнього символу

Клацнути мишею вперше

Виділення потрібного фрагмента тексту 
за допомогою миші і клавіші Shift.

Натиснути клавішу Shift  
і, не відпускаючи, клацнути вдруге

Рис. 15.3

Щоб зняти виділення фрагмента тексту, необхідно 
клацнути в будь-якому місці на сторінці документа. 
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Копіювання та переміщення фрагментів 
тексту 

До виділених фрагментів тексту можна застосовувати 
низку операцій, які виконуються за допомогою команд кон-
текстного меню або сполучень клавіш. 

Наприклад, це може бути переміщення або вставлян-
ня, що передбачає копіювання в буфер обміну — ділянку 
пам’яті, призначену для тимчасового зберігання даних різ-
них типів. 

Таким чином, щоб перемістити виділений фрагмент 
з одного місця документа в інше, потрібно його вирізати 
(Ctrl + X), а потім уставити з буфера обміну (Ctrl + V) в інше 
місце.

Не слід плутати операції вирізання (Ctrl + X) і видалення 
(Delete), оскільки вирізаний об’єкт зберігається в буфері об-
міну, а видалений об’єкт — не зберігається.

Існує спосіб переміщення текстового фрагмента без його 
зберігання в буфері обміну. Для цього достатньо виділи-
ти текстовий фрагмент і перетягнути вказівником миші 
на інше місце в документі (рис. 15.4).

Як перемістити фрагмент тексту на інше місце в документі.

Перетягнути мишею

Рис. 15.4

Редагування символів
У тексті часто трапляються помилки трьох видів: 
 • зайвий символ — його потрібно видалити; 
 • пропущений символ — його необхідно вставити; 
 • неправильний символ — його слід замінити. 

1
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Розглянемо способи виправлення помилок (рис. 15.5):

Натиснути Del

Піссля відкриальних лапук

1 Увести літеру в2 Натиснути Del
Увести літеру о

3

Встановити курсор

Рис. 15.5

Ознайомимося з особливостями редагування символів. 
Для видалення зайвого символу, розміщеного ПРАВОРУЧ 

від курсора, слід натиснути клавішу Delete, а розміщеного 
ЛІВОРУЧ від курсора — клавішу Backspace.

Для вставляння пропущеного символу слід установити 
курсор на місце, де він має бути, і ввести з клавіатури по-
трібний (на рис. 15.5 — літера в). 

Для замінення символу слід видалити неправильний 
символ клавішею Delete (на рис. 15.5 — літера у) і ввести 
потрібний символ (на рис. 15.5 — літера о). На місці непра-
вильного символу з’явиться введений.

Властивості символів
Як об’єкт текстового документа символ має такі власти-

вості, як шрифт, накреслення, розмір, колір. 

Властивості можна встановити одночасно для всіх 
символів виділеного фагмента.

Добір і зміна шрифту 
Основні властивості шрифту можна встановити за до-

помогою відповідних інструментів вкладки Основне або діа-
логового вікна Шрифт. 
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Розглянемо інструменти, наведені на рис. 15.6.

Шрифт

Відкрити діалогове вікно Шрифт

Розмір шрифту

Накреслення Колір шрифту

Рис. 15.6

Для викликання діалогового вікна слід клацнути спе-
ціальний значок. Після цього у вікні Шрифт можна вибрати 
вид, накреслення, розмір, колір, підкреслення, спецефекти 
тощо. 

Розмір шрифту 
Розмір шрифту та інтервали між символами й рядками 

вимірюють у типографських пунктах (пт): 1 пт = 0,376 мм. 

Накреслення символів 
У вікні Шрифт можна встановити накреслення: звичай-

ний, курсив, жирний, жирний курсив. Кнопки для вибору 
накреслення шрифту зазвичай містяться на стрічці інстру-
ментів (Ж — жирний, К — курсив, П — підкреслений).

До виділеного тексту можна застосувати такі ефекти.

Закреслений;       надрядковий знак A2 + B2 = C2;
подвійне підкреслення;      підрядковий знак C

2
H

5
OH;

контур тощо.

На стрічці інструментів можуть міститися кнопки для 
перетворення малих літер на великі і навпаки, а також для 
виконання інших команд форматування.

2
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Міжсимвольний інтервал 
У разі потреби можна збільшити або зменшити інтер-

вал (проміжок) між символами. Для цього необхідно виді-
лити потрібний фрагмент тексту та у вікні Шрифт відкрити 
вкладку Додатково:

 • для збільшення інтервалу між символами слід збіль-
шити значення лічильника З кроком: (тут — 1,3 пт). 
У полі Інтервал автоматично встановиться режим 
Розріджений (рис. 15.7);

 • для зменшення інтервалу між символами необхід-
но зменшити значення лічильника З кроком:. У полі 
Інтервал установиться режим Ущільнений.

Після виконання дії слід натиснути кнопку ОК.

Міжсимвольний інтервал

Масштаб:  100%

Інтервал:  Розріджений

Розташування: Немає

З кроком:  1,3 пт

З кроком:

Кернінг для знаків розміром: пунктів і більше

Рис. 15.7

Питання для самоперевірки

1.  Які операції можна виконувати над фрагментом тексту?
2.  Назвіть властивості символу як текстового об’єкта.
3.  Опишіть способи редагування символів.
4. Як виділити в документі слово, рядок, речення, абзац?
5.  Як скопіювати, вирізати, видалити, перемістити в тек-

стовому документі виділений об’єкт?
6.  Що таке буфер обміну і як переглянути збережені в ньо-

му об’єкти? 
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§ 15. Робота з фрагментами тексту. Редагування та форматування символів

Вправа 15

 Змінити властивості символів у текстовому документі. 
1. Запустіть текстовий процесор і створіть новий доку-

мент. Задайте: 
 • розмір паперу — А4; полів — по 1,5 см; 
орієнтацію — альбомна; 

 • шрифт — Arial; розмір — 10; накреслення — звичайний; 
 • масштаб — За шириною сторінки; 
 • вирівнювання — за лівим краєм.

2. Уведіть у документ наведений текст, у кінці кожного 
абзацу натискаючи клавішу Enter.

Україна — найбільша за площею країна Європи.
Територію України омивають Чорне та Азовське моря.
Державними символами України є Гімн, Прапор і малий Герб. 

3. Для першого абзацу встановіть: 
 • шрифт — Arial; розмір — 12; 
 • накреслення — курсив; 
 • колір — червоний.

4. Для другого абзацу встановіть: 
 • шрифт — Times New Roman; 
 • розмір — 14;
 • накреслення — підкреслений. 

5. Для третього абзацу встановіть: 
 • розмір — 14; накреслення — жирний;
 • інтервал між символами — ущільнений 0,8 пт. 

6. Збережіть файл із назвою Вправа 15 у власну папку. 
Завершіть роботу з текстовим процесором. 

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 15  
з автоматичною перевіркою результату.
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   ПРАКТИЧНА РОБОТА 4
    ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ  
    ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Завдання:  виконати форматування тексту за переліком 
параметрів.

Обладнання:  комп’ютер зі встановленим текстовим процесо-
ром.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть браузер.
2.  Знайдіть в інтернеті текст одного куплету та приспів Дер-

жавного Гімну України.
3.  Скопіюйте знайдений текст у буфер обміну.
4.  Запустіть текстовий процесор і створіть документ.
5.  Вставте з буфера обміну в документ текст Державного Гім-

ну України.
6.  Розташуйте кожен рядок в окремому абзаці.
7.  Під текстом напишіть ініціали, прізвище автора слів.
8.  Відформатуйте сторінку за такими параметрами:

 • розмір — A4;  
 • поля — по 3 см;
 • орієнтація — альбомна. 

9.  Відформатуйте шрифт куплету за такими параметрами:
 • тип — Calibri; розмір — 30; 
 • накреслення — жирний; 
 • колір шрифту — жовтий;
 • колір виділення шрифту — синій;
 • міжсимвольний  інтервал — звичайний.
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Практична робота 4

10.  Відформатуйте шрифт приспіву за такими параметрами:
 • тип — Calibri; 
 • розмір — 30; 
 • накреслення — жирний; 
 • колір шрифту — синій;
 • колір виділення шрифту — жовтий;
 • міжсимвольний  інтервал — звичайний.

11.  Відформатуйте шрифт прізвища таким чином:
 • тип — Times New Roman; 
 • розмір — 20;
 • накреслення — курсив і підкреслення;
 • колір шрифту — чорний;
 • виділення шрифту — без кольору;
 • міжсимвольний інтервал — розріджений 
із кроком 2 пт.

12.  За необхідності виправте помилки написання та форма-
тування тексту відповідно до зразка (див. рисунок). 

Збережіть файл із назвою Практична робота 4 у зазначено-
му місці (папці). Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок:   як здійснювати форматування тексту.
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§ 16.  ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ

Текст зазвичай поділяється на абзаци. Абзац завершу-
ється недрукованим символом, який уводиться натисканням 
клавіші Enter. Щоб побачити або приховати його розташу-
вання, необхідно на вкладці Основне в групі Абзац натиснути 
кнопку .

З абзацами можна виконувати певні дії.

Назва дії Опис дії

Розбити абзац 
на два абзаци 

В абзаці, який необхідно розділити на два, 
потрібно встановити курсор у місці поділу 
й натиснути клавішу Enter

Об’єднати два 
абзаци в один

Установити курсор наприкінці абзацу, до якого 
потрібно приєднати наступний абзац, і натиснути 
клавішу Delete

Вставити 
порожній абзац

Установити курсор наприкінці абзацу, після 
якого слід уставити порожній абзац, і натиснути 
клавішу Enter

Видалити 
порожній абзац

Установити курсор на порожньому абзаці 
й натиснути клавішу Delete

Властивості абзацу
Як об’єкт текстового документа абзац має певні власти-

вості: вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал та ін.
Абзац можна вирівнювати за лівим краєм, по центру, 

за правим краєм, за шириною. 
Для вирівнювання абзацу достатньо встановити на ньо-

го курсор і на вкладці Основне клацнути відповідну кнопку 
на стрічці інструментів (рис. 16.1).
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§ 16. Форматування абзаців

Інструменти 
вирівнювання   

Абзац

Клацнути

Рис. 16.1

Швидко встановити відступи абзацу допоможе горизон-
тальна лінійка (рис. 16.2). Щоб змінити величини відступів 
і виступів, достатньо перетягти на нове місце відповідний 
маркер.

Відступ першого рядка абзацуВідступ ліворуч Відступ праворуч

Одночасне переміщення відступу ліворуч і першого рядка

Рис. 16.2

Відступи та виступи абзацу можна вста-
новити відповідними інструментами вклад-
ки Основне або діалогового вікна Абзац, для 
виклику якого слід клацнути спеціальний 
значок (рис. 16.3).

Діалогове вікно Абзац можна викликати командою Аб-
зац… із контекстного меню, клацнувши правою кнопкою на 
абзаці.

Для встановлення відступів і виступів необхідно:
1)  установити курсор на абзац і викликати діалогове вікно 

Абзац;
2)  у діалоговому вікні (на рис. 16.4 подано фрагмент) за до-

помогою лічильників Ліворуч (тут 0,5 см) і Праворуч (тут 
0,7 см) установити величини лівого і правого відступів.

Рис. 16.3

Абзац

Клацнути
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Відступ або виступ першого рядка встановлюється 
в списку Спеціальний за допомогою лічильника На:.

Відступ

Ліворуч:  0,5 см

Праворуч:  0,7 см
Дзеркальні відступи

Спеціальний:       На:

 Перший рядок      1 см

Інтервал

Перед:  12 пт

Після:  6 пт

Міжрядковий інтервал:      На:

 Множинний       1,25

Рис. 16.4

Міжабзацний і міжрядковий інтервали
У текстовому документі можна встановлювати та зміню-

вати інтервали між абзацами й рядками.
Міжабзацний інтервал встановлюють за допомогою лі-

чильників Перед: і Після: (на рис. 16.4 Перед: — 12 пт, Піс-
ля: — 6 пт).

Для встановлення міжрядкового інтервалу необхідно:
1)  виділити один або декілька абзаців;
2) відкрити діалогове вікно Абзац;
3)  відкрити список Міжрядковий інтервал у діалоговому вік- 

ні Абзац;
4)  встановити потрібний міжрядковий інтервал;
5)  натиснути кнопку ОК.

Правила набору тексту
Вміння швидко набирати текст на комп’ютері дуже 

важливе. Разом із тим текст потрібно набирати грамотно, 
а для цього необхідно дотримуватися певних правил. 
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Розглянемо деякі з правил набору тексту: 

Правило
Приклад

правильно неправильно

Під час друку між 
словами ставте лише 
один пропуск  
(проміжок)

Правила набору  
тексту

Правила набору
тексту

Розділовий знак 
(крапку, кому,  
двокрапку тощо) не 
відокремлюйте про-
пуском від поперед- 
нього слова

Привіт, друже! Привіт , друже !

Після кожного  
розділового знака 
ставте пропуск

З повагою, Марійка. З повагою,Марійка.

Текст, який береться  
в лапки або дужки, 
пропуском від них 
не відділяйте

(правила набору)
«цифровий»

( правила набору )
« цифровий »

Біля дефіса не робіть 
пропусків 

Людина-робот Людина - робот

Тире відділяйте  
пропусками

Книга — джерело 
знань

Книга-джерело знань

Не використовуйте 
клавішу Enter для 
переходу на новий 
рядок у межах  
одного абзацу  
(перехід відбувається 
автоматично)

Не використовуйте  
клавішу Enter для  
переходу на новий 
рядок в межах  
одного абзацу¶

Не використовуйте¶ 
клавішу Enter для¶  
переходу на новий¶  
рядок в межах¶  
одного абзацу¶
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Правило
Приклад

правильно неправильно

Не ставте в кінці  
рядка знак переносу 
(це можна налашту-
вати)

Не ставте знаків пе -  
реносу

Не вставляйте  
порожні рядки  
(для цього існують  
міжабзацні та між-
рядкові інтервали)

Не вставляйте рядки.¶
¶
Існують інтервали.¶

Не нумеруйте  
вручну списки та 
сторінки (для цього  
є спеціальні засоби)

1.  Січень¶
2.  Лютий¶

3.  Березень¶

1.•Січень¶
2.•Лютий¶
3.•Березень¶

Тут маємо такі позначення: ¶ — кінець абзацу (натис-
кання клавіші Enter); • — пропуск;  — знак табуляції (під 
час автонумерації).

Отже, грамотний набір тексту сприяє правильній авто-
матичній перевірці правопису, полегшує читання та сприй-
мання тексту, спрощує подальшу роботу над документом.

Питання для самоперевірки

1. Які операції виконують над абзацами?
2.  Опишіть порядок дій для розбиття одного абзацу на два.
3.  Наведіть послідовність дій для об’єднання двох абзаців.
4.  Як можна змінити вирівнювання рядків абзацу?
5.  Які відступи може мати абзац; виступи?
6.  Як установити інтервали перед абзацом і після нього?

Закінчення таблиці
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Вправа 16

 Налаштувати властивості абзаців у заданому документі. 
1. Запустіть текстовий процесор і створіть новий доку-

мент. Задайте: 
 • розмір паперу — А5; поля — по 2 см; 
 • орієнтацію — книжкова; 
 • шрифт — Arial; розмір — 14; 
 • вирівнювання — за лівим краєм; 
 • інтервали Перед: і Після: — 0 пт; 
 • міжрядковий інтервал — одинарний; 
 • масштаб — За шириною сторінки.

2. Уведіть у документ наведений текст, кожне речення 
пишіть з нового абзацу.

Правила набирання тексту. Робіть пропуск між словами.  
Після розділового знака робіть пропуск. До і після дефіса 
пропуск не робіть, а до і після тире — робіть. 

3. Другий абзац розбийте на два. Після третього вставте 
порожній абзац, після п’ятого — два порожні абзаци. 

4. Установіть відступи для першого абзацу: 
 • ліворуч — 1 см; праворуч — 2 см; 
 • для першого рядка — 1 см.

5. Установіть відступи для інших абзаців: 
 • ліворуч — 0 см; праворуч — 3 см; 
 • виступ навислий для першого рядка — 1 см.

6. Допишіть імена п’ятьох своїх друзів і подруг. Для всьо-
го тексту встановіть міжрядковий інтервал із множни-
ком 1,1. Збережіть файл із назвою Вправа 16 у власну 
папку. Завершіть роботу з текстовим процесором. 

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 16  
з автоматичною перевіркою результату.
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   ПРАКТИЧНА РОБОТА 5
    ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ  
   ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Завдання:  виконати форматування абзаців документа за 
заданими параметрами.

Обладнання:  комп’ютер зі встановленим текстовим процесо-
ром.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Відкрийте файл Практична робота 4.
2.  Об’єднайте рядки тексту Державного Гімну України у два 

абзаци: перший — куплет, другий — приспів. 
3.  Відформатуйте перший абзац за параметрами:  

 • вирівнювання — За шириною; 
 • відступи: 
ліворуч — 0 см; 
праворуч — 0 см; 
перший рядок — немає; 

 • інтервал: Перед: — 0 пт, Після: — 0 пт;
 • міжрядковий інтервал — 0,8.

4.  Відформатуйте другий абзац (приспів) за параметрами:
 • вирівнювання — За правим краєм;
 • відступи: 
ліворуч — 0 см; 
праворуч — 0 см;
перший рядок — немає; 

 • інтервал: Перед: — 0 пт, Після: — 0 пт;
 • міжрядковий інтервал — одинарний.
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Практична робота 5

5.  Відформатуйте третій абзац (прізвище автора) за такими 
параметрами:
 • вирівнювання — По центру; 
 • відступи:  
ліворуч — 0 см; 
праворуч — 0 см;
перший рядок — немає; 

 • інтервал: Перед: — 15 пт, Після: — 0 пт;
 • міжрядковий інтервал — одинарний.

6.  За необхідності виправте помилки форматування відповід-
но до зразка (див. рисунок).

Збережіть файл із назвою Практична робо-
та 5 у зазначеному вчителем/учителькою 
місці (папці). 
Завершіть роботу за комп’ютером.

Зробіть висновок:   як виконувати форматуван-
ня абзаців текстового доку-
мента.
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   ПРАКТИЧНА РОБОТА 6
    СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО 

ДОКУМЕНТА

Завдання:  створити простий текстовий документ і вико-
нати його форматування.

Обладнання:  комп’ютер зі встановленим текстовим процесо-
ром.

Хід роботи

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.

1. Запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. 
Задайте: 
 • розмір паперу — А5 (якщо такого розміру паперу 
в списку не існує, то встановіть розмір паперу вручну: 
ширина — 14,8 см, висота — 21 см), 

 • полів — по 1,5 см; 
 • орієнтацію — книжкова; 
 • шрифт — Arial (або інший, зазначений 
вчителем/учителькою); 

 • розмір — 12; 
 • накреслення — звичайний; 
 • масштаб — За шириною сторінки; 
 • вирівнювання — За лівим краєм;
 • інтервали абзацу: 
Перед: — 0 пт;
Після: — 0 пт; 

 • міжрядковий інтервал — 1,5 рядка. 
2.  Наберіть текст заяви на ім’я директора/директорки школи 

від імені батька або матері за наведеним нижче зразком.
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Практична робота 6

Директорці ЗОШ № 9 
Марчук Майї Іванівні
Сумлінної Катерини Михайлівни
Заява
Оскільки моя дочка, учениця 5-А класу Сумлінна Ліна, під час нав- 
чальних занять брала участь у змаганнях з шахів, прошу надати 
їй можливість підвищити результати семестрового оцінювання 
з інформатики.
24.12.2022 ______________ Сумлінна К. М.

3.  Для перших трьох рядків установіть: 
 • накреслення — курсив; 
 • відступ ліворуч — 7 см.

4.  Для абзацу зі словом «Заява» встановіть: 
 • шрифт — Arial, 
 • розмір — 14, 
 • накреслення — жирний; 
 • вирівнювання — По центру; 
 • міжсимвольний нтервал:
розріджений — 5 пт; 

 • інтервали абзацу:
Перед: — 24 пт;
Після: — 6 пт. 

5.  Для змістової частини заяви встановіть: 
 • вирівнювання — За шириною;
 • відступ першого рядка — 1 см.

6.  Для прізвища заявника/заявниці встановіть: 
 • вирівнювання — За правим краєм;
 • інтервал Перед: — 18 пт.

Збережіть файл із назвою Практична робота 6 у власній 
папці. 
Порівняйте результат з наведеним зразком. 
Завершіть роботу за комп’ютером.
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Директору ЗОШ № 9 
Марчук Майї Іванівні
Сумлінної Катерини Михайлівни

З а я в а

Оскільки моя дочка, учениця 5-А класу Сумлінна 
Ліна, під час навчальних занять брала участь у змаганнях 
з шахів, прошу надати їй можливість підвищити 
результати семестрового оцінювання з інформатики.

24.12.2022 ______________ Сумлінна К. М.

Зробіть висновок:   які засоби для створення й форматування 
документа надає текстовий процесор.

§ 17.  ОПРАЦЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

У великих за обсягом документах буває досить складно 
знайти вручну потрібні фрагменти (наприклад, повторювані). 

Автоматичний пошук і заміна фрагментів 
тексту

Текстовий процесор оснащений засобом для автоматич-
ного пошуку об’єктів документа (слів, рисунків та ін.). 
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§ 17. Опрацювання об’єктів текстового документа

Для пошуку фрагмента тексту потрібно:
1)  на вкладці Основне в групі інструментів Редагування 

клацнути команду Пошук (рис. 17.1) або натиснути спо-
лучення клавіш Ctrl + F — відкриється бокова вкладка 
Навігація;

Рис. 17.1

2)  у текстове поле пошуку ввести текст, який потрібно від-
шукати, — на вкладці Навігація з’являться уривки тек-
стового документа зі знайденим фрагментом тексту;

3)  для переходу до відповідного місця в документі клац-
нути один з уривків (див. рис. 17.1).

Якщо текстовий фрагмент перед пошуком виділити та 
скопіювати в буфер обміну (Ctrl + C), то пошук цього 
фрагмента можна здійснити за допомогою «гарячих» 
клавіш Ctrl + F.
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Замінення текстових фрагментів
Щоб замінити фрагмент, слід виконати такі дії:

1)  на боковій вкладці Навігація у списку, що розгортається, 
вибрати команду Замінити (рис. 17.2, а);

2)  у вікно Пошук і замінювання, що відкриється, у полі Замі-
нити на: ввести текст, яким потрібно замінити знайдений 
текстовий фрагмент, наприклад MS Word (рис. 17.2, б);

3)  натиснути кнопку Замінити (або Замінити все) (рис. 17.2, б).

MS Word

а   б

Рис. 17.2

За потреби можна налаштувати додаткові параметри 
пошуку, які з’являються після розгортання вікна кнопкою 
Більше. 

Діалогове вікно Пошук і замінювання (див. рис. 17.2, б) 
можна відкрити також сполученням клавіш Ctrl + H.

У документі можна здійснювати пошук тексту не 
лише за змістом, а й такого, що має певне формату-
вання.
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§ 17. Опрацювання об’єктів текстового документа

Для пошуку інших об’єктів (графічних зображень, таб- 
лиць тощо) слід вибрати відповідну команду зі списку, що 
розгортається біля поля пошуку на вкладці Навігація (див. 
рис. 17.2, а).

Перевірка правопису
Текстовий процесор оснащений засобом, який дозволяє 

перевірити й виправити написання слів у тексті. Якщо сло-
во підкреслюється червоною хвилястою лінією, це зазвичай 
свідчить про помилку. 

Автоматична перевірка правопису
Щоб увімкнути автоматичну перевірку правопису, по-

трібно вибрати Файл → Параметри → Правопис → Автоматична 
перевірка правопису.

Виклик контекстного меню для 
слова з помилкою (клацання по ньо-
му правою кнопкою миші) дає змогу: 

 • вибрати один із варіантів ав-
томатичного виправлення по- 
милки; 

 • знехтувати нею (Пропустити 
все); 

 • зберегти як правильний варі-
ант для подальших перевірок 
(Додати до словника) (рис. 17.3).  

Перевірка правопису автоматично вимикається, якщо 
кількість помилок у текстовому документі перевищує дві 
тисячі. 

Вибір мови перевірки правопису
Мову перевірки правопису можна змінити. Для цього 

в рядку стану необхідно клацнути команду Мова, а в діа-
логовому вікні вибрати потрібну мову.

Рис. 17.3

поммилка:
помилка
помилко
помилкам
помилках

Гіперпосилання...
Примітка

Пропустити все
Додати до словника
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Питання для самоперевірки

1. Опишіть алгоритм пошуку фрагмента тексту.
2. Назвіть «гарячі» клавіші для швидкого пошуку тексто-

вого фрагмента.
3.  Поясніть, як здійснити автоматичний пошук текстового 

фрагмента в документі. 
4. Опишіть, як можна виконати автоматичний пошук ма-

люнків, таблиць тощо.
5. Як змінити мову перевірки правопису?
6.  Як виконати автоматичну заміну фрагмента в докумен-

ті?

Вправа 17

 Ознайомитись з особливостями копіювання, вставлення, 
пошуку й заміни фрагментів тексту. 

1. Запустіть текстовий процесор і створіть документ.
2. Запустіть браузер. Знайдіть в інтернеті опис однієї 

з визначних пам’яток історії або природи області, де 
ви мешкаєте.

3. Скопіюйте в буфер обміну декілька абзаців опису 
і вставте в документ.

4. За потреби відредагуйте та відформатуйте текст.
5. Виберіть у тексті одне з повторюваних слів або слово-

сполучень і замініть його в документі синонімом. За 
потреби налаштуйте параметри розширеного пошуку.

6. Збережіть документ із назвою Вправа 17.  

Комп’ютерне тестування

 Виконайте тестове завдання 17  
з автоматичною перевіркою результату.



ПРОДОВЖЕННЯ  

БУДЕ НАДАНО ПІЗНІШЕ


