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1. Призначення, функціональні можливості програми 

 

Для роботи з текстами на комп'ютері використовуються програмні засоби, які називаються 

текстовими редакторами або текстовими процесорами. Текстовий редактор Word є одним з 

найпоширеніших текстових редакторів, який використовують для створення будь – яких текстових 

документів. Він входить до групи програм Microsoft Office.  

Функціональні можливості програми:  

1. Створення та редагування тексту і збереження його у вигляді файлу *.doc 

2. Можливість автоматичного створення змісту документу 

3. Створення малюнків і вставка малюнків у файл. Використання бібліотеки ClipArt готових 

малюнків у форматі *.wmf  

4. Вставка у файл діаграм і наукових формул (математичних, хімічних і т.д.) 

5. Пошук і заміна у тексті потрібних слів або речень 

6. Створення і форматування таблиць 

7. Форматування тексту, тобто надання йому певного вигляду  

8. Автоматична розбивка тексту на сторінки із заданим числом рядків 

9. Створення емблем, етикеток 

10. Вставка у файл текстових спецефектів, відеокліпів, звукових і мультимедійних файлів 

11. Існують зручні механізми по роботі із зносками, посиланнями, колонтитулами 

12. Можливість створювати гіпертекстові документи  

13. Автоматичний пошук і виправлення граматичних помилок 

14. Вибір готових стилів і шаблонів 

15. Друкування тексту або окремих його частин на принтері 

 

2. Встановлення параметрів сторінки 

 При створенні нового документу одними з основних параметрів є розміри полів сторінки та 

розміри паперу. Змінити ці параметри можна за допомогою команди Файл/Параметри сторінки. 

При цьому відкривається вікно діалогу Параметри сторінки, яке має три вкладки: Поля, Розмір 

бумаги, Джерело бумаги.  

 Вкладка Поля дозволяє встановити розміри верхнього, нижнього, лівого і правого полів. В 

полі Орієнтація потрібно вказати орієнтацію документа - Книжна або Альбомна. Вкладка Розмір 

бумаги  дозволяє вибрати стандартні розміри із списку форматів, які підтримує Word. Також є 

можливість встановити довільні розміри паперу, вказавши довжину і ширину.  

 На вкладці Джерело бумаги існує можливість встановити розміри від краю листа до 

колонтитулів, нумерацію стрічок, границі та інші параметри. В полі Зразок зображується зразок, 

який відповідає вибраним параметрам.  

 

 3. Форматування символів 

  Під форматуванням символів розуміють процес встановлення зовнішнього вигляду символів. 

При форматуванні символів можна змінити шрифт, його розмір і стиль та інші параметри. Деякі 

параметри щодо форматування символів, які використовуються найчастіше, знаходяться на панелі 

інструментів Форматування, але повний набір параметрів по форматуванню символів знаходиться 

у вікні Шрифт, яке викликається командою Формат/Шрифт. Вікно Шрифт має такі вкладки: 

Шрифт, Інтервал, Анімація.  

 На вкладці Шрифт можна встановити такі параметри символів:  



 Шрифт (вибирається із списку шрифтів); 

 Накреслення (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напівжирний з 

курсивом шрифти); 

 Розмір шрифту; 

 Підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення); 

 Колір шрифту; 

 Ефекти (верхній і нижній індекс, закреслений, з тінню). 

 На вкладці Інтервал можна встановити такі параметри символів: 

 Масштаб – дозволяє встановити масштаб ширини символів 

 Інтервал – дозволяє регулювати відстань між символами в стрічці 

 Зміщення – дозволяє зміщувати фрагмент тексту вверх або вниз відносно стрічки 

 Закладка Анімація дозволяє встановлювати різноманітні анімаційні ефекти для символів. 

 Перед форматуванням символів необхідно виділити необхідні символи, слова, речення або абзаци. 

 

  4. Форматування абзаців. 

Під абзацем у Word розуміють фрагмент тексту, який починається з нової стрічки і 

закінчується натисненням клавіші Enter тобто маркером абзацу. Для встановлення параметрів 

абзацу використовують команду меню Формат\Абзац. На екрані з’являється вікно Абзац, що має 

дві вкладки: Відступи і інтервали, Положення на сторінці.  

На вкладці Відступи і інтервали можна встановити такі параметри абзацу: 

 Вирівнювання – дозволяє встановити тип вирівнювання абзацу 

 Відступ зліва – дозволяє встановити відстань між абзацем і лівим полем 

 Відступ справа – дозволяє встановити відстань між абзацем і правим полем 

 Відступ першої стрічки – дозволяє встановити відстань між першою стрічкою абзацу і лівим полем 

 Інтервал перед – дозволяє встановити відстань між поточним абзацем і попереднім 

 Інтервал після - дозволяє встановити відстань між поточним абзацем і наступним 

 Інтервал міжрядковий, значення – дозволяє встановити відстань між стрічками в абзаці 

(поле значення дозволяє встановити точне значення відстані) 

На вкладці Положення на сторінці можна встановити такі параметри абзацу: 

 Заборона звисаючих стрічок – дозволяє заборонити друк останньої стрічки абзацу на новій 

сторінці 

 Не відривати від наступного – дозволяє заборонити розривати сторінку між поточним 

абзацем і наступним 

 Не розривати  абзац – дозволяє заборонити розривати сторінку на абзаці. 

 З нової сторінки – дозволяє вставити розрив сторінки перед поточним абзацем 

 Заборонити автоматичне перенесення слів – заборонити автоматичне перенесення слів в 

абзаці. 

 Заборонити нумерацію стрічок – дозволяє заборонити автоматичну нумерацію стрічок 

 

  5. Операції над фрагментами тексту. 

Перед здійсненням будь-якої операції над фрагментом тексту спочатку необхідно його 

виділити. Для виділення довільного фрагменту тексту слід встановити курсор миші на початок 

фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця фрагменту. 

Подвійне натискування лівої кнопки миші на слові виділяє його. Натиснення лівої кнопки миші зліва 

від рядка виділяє рядок, подвійне натиснення — весь абзац, потрійне – весь текст.  

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. Для копіювання та 

переміщення тексту використовують 2 методи: 1) за допомогою буферу обміну Windows, 2) за 

допомогою миші.  

Для копіювання та переміщення фрагменту тексту за допомогою буферу обміну необхідно 

виконати такі дії:  

1. Виділити фрагмент тексту 

2. Виконати команду Правка\Копіювати або Правка\Вирізати 

3. Встановити текстовий курсор в те місце документа, куди потрібно скопіювати чи 

перемістити фрагмент 

4. Виконати команду Правка\Вставить 



  Для переміщення фрагменту тексту за допомогою миші потрібно встановити курсор миші на 

виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, перемістити фрагмент на нове 

місце. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути 

додатково натиснутою клавіша Ctrl. 

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою команди Правка/Вирізати або клавіші 

Delete.  

  Для того, щоб розділити стрічку на дві стрічки, необхідно помістити текстовий курсор в місце 

роз’єднання і натиснути клавішу Enter. Для того, що з’єднати дві стрічки, необхідно помістити 

текстовий курсор на початок другої стрічки і натиснути кнопку BackSpace.  

 

  6. Пошук і заміна фрагментів тексту. 

Текстовий редактор Word дозволяє здійснювати пошук та заміну фрагментів тексту.  

Виклик вікна пошуку фрагменту тексту здійснюється командою Правка/Знайти. В полі 

Знайти цього вікна необхідно ввести слово або фразу, яка шукається. В списку Напрям потрібно 

вказати в якому напрямі слід проводити пошук: вперед (від курсора до початку тексту), назад (від 

курсора до кінця тексту) чи по всьому тексту. Для ігнорування у процесі пошуку різниці між 

великими та малими буквами необхідно встановити позначку в реквізиті Із врахуванням регістру. 

Word дозволяє при пошуку використовувати шаблони. В шаблоні можна використовувати символи 

"?" і "*". Символ "?" в процесі пошуку розглядається як будь-який символ, символ "*" — як довільне 

число будь-яких символів. Після встановлення всіх опцій слід натиснути кнопку Знайти далі і Word 

почне пошук. Для продовження пошуку слід знову натиснути кнопку Знайти далі. 

Заміна тексту здійснюється командою Правка/Замінити. Вікно, що з’являється при цьому 

майже повністю подібне до вікна пошуку, але має ряд додаткових елементів. В поле Замінити на 

вводиться текст заміни. Заміна може здійснюватись автоматично або за участю користувача. Для 

ввімкнення автоматичного режиму заміни слід натиснути кнопку Замінити все. При цьому будуть 

знайдені і замінені всі фрагменти. Для здійснення ручного режиму заміни слід натиснути кнопку 

Знайти далі. В неавтоматичному режимі після знаходження замінюваного тексту процес 

зупиняється. Якщо натиснути клавішу Знайти далі, то заміна для даного фрагменту не відбувається 

і шукається наступний фрагмент, який треба замінити. При натисненні клавіші Замінити 

проводиться заміна і для продовження процесу слід натиснути клавішу Знайти далі. 

 

7. Друк документу на принтері 

 Перед друком бажано переглянути документ. Для цього потрібно вибрати команду 

Файл\Попередній перегляд. Таким чином ми зможемо побачити, як буде виглядати документ в 

надрукованому вигляді.  

 Для того, щоб Word виконав друк всього документа, достатньо клацнути на кнопці друку в 

панелі інструментів Стандартна або вибрати команду Файл\Друк. З’явиться діалогове вікно 

управління друком, в якому слід вибрати із списку принтерів той, на якому буде виконуватись друк. 

У полі Сторінки слід задати, яку частину документа друкувати: весь документ, поточну сторінку, 

виділений фрагмент або декілька сторінок з вказаними номерами. Кількість копій задається у полі 

Число копій. При друкуванні декількох копій інформації, що займає більше однієї сторінки, 

потрібно: 

- надрукувати всі копії першої сторінки, потім всі копії другої сторінки і т. д.; 

- надрукувати повністю першу копію, потім другу і т.д. (при цьому включити опцію Розібрати 

по копіях). 
Якщо друкується документ з двосторонньою версткою сторінок, то можна спочатку надрукувати 

всі сторінки з непарними номерами, потім пачку бумаги перевернути і надрукувати всі сторінки з 

парними номерами. Група параметрів Масштаб дозволяє задати друк декількох сторінок тексту на 

одному листі паперу. Текст і графіка в документі будуть пропорційно зменшені. При потребі можна 

натиснути кнопку Властивості, де можна вказати режим друку (економний, нормальний чи якісний 

друк). Після вибору усіх параметрів натискаємо кнопку ОК. 

 


