
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №___ 

 

Тема: Форматування тексту в текстовому процесорі Word.  

 

Мета: Навчитись   використовувати   команди   меню   та   кнопки 

панелі Інструментів текстового процесора Word для 

форматування тексту  

 

СТРУКТУРА РОБОТИ 

 

1. Спочатку надрукувати текст без форматування в програмі Word.   

 

Кактуси з Голландії: купувати чи ні? 

 

Для більш-менш досвідченого колекціонера кактусів це 

питання навіть і не виникає. Відповідь у нього однозначна: ні в якому 

разі! А як же бути тим, у кого серце завмерло від побачених колючих 

крихіток у квітковому магазині? От про це ми і поговоримо.    

ВСЯКА КОЛЕКЦІЯ КОЛИ-НЕБУДЬ З ЧОГО-НЕБУДЬ 

ПОЧИНАЄТЬСЯ. І в більшості вона починається із самих звичайних, 

простих давніх жителів наших підвіконь: . 
 А в останні роки квіткові магазини стали 

пропонувати цілі виводки молодих кактусів самих 

різних родів і видів, привезених з Європи. Але, 

незалежно від країни-постачальника, їх усіх 

називають “голандськими”. Можливо, тому, що саме 

Голландія є найбільшим постачальником такої 

продукції. Тому багато починаючі аматорів зараз із 

задоволенням купують ці кактуси.  

 

 

2. Встановити такі поля: Верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – см,  

праве – 1,5 см. 

 

3. Відформатувати  текст за зразком. 

 

 



КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Набрати наведений текст і відформатувати за зразком. 

 

2. Встановити такі поля: верхнее – 1 см, нижнее – 1 см, левое – 2,5 

см, правое – 1 см. Орієнтація листа – альбомна. 

 

3. Зберегти даний файл у своїй папці з ім'ям. 

 

 

ХОТІЛОСЯ Б ДАТИ КІЛЬКА РАД  

ІЗ ПРИВОДУ ПРИДБАННЯ КАКТУСІВ. 

 

По-перше потрібно уважно оглянути стебло, поверхня 

ґрунту і дно горщика на предмет шкідників чи хвороб. 

Якщо тільки помітили якісь червонуваті скупчення на 

верхівці, білі ватяні кульки в ґрунті, якісь підозрілі іржаві 

плями чи стебло виявилася підозріло м'яким, від покупки 

краще відмовитися.  

Причому не тільки саме цього кактуса, але і будь-

якого іншого з цього контейнера і навіть з цієї привізної 

партії.  

Але якщо результат огляду наявності болячок і 

шкідників не показав, !  

Наступний крок полягає в тому, що вдома рослину 

перші кілька тижнів бажано потримати на карантині, 

окремо від усіх.  потрібно поставити у  місце, 

але не під пряме сонце.  

Крім того, виникає питання по пересадженню в інший 

горщик. Тут два варіанти: або перевалюємо, зберігаючи 

старий ґрунт, або пересаджуємо, видаляючи його.  

При пересадці  необхідно повністю видалити 

магазинний торф'яний ґрунт.  
  



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №____ 

 

Тема: Робота із списками в текстовому процесорі Word 
 

Мета: Навчитись використовувати команди меню та кнопки 

панелі інструментів Форматирование текстового 

процесора Word при роботі із списками різних типів. 
 

СТРУКТУРА РОБОТИ 

Набрати даний текст і відформатувати його за зразком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Outlook – це програма керування інформацією, яка 

допомагає організувати  збереження різної інформації та обмін 

інформацією. 

З використання Microsoft Outlook можна: 

1) відправляти та отримувати повідомлення електронної пошти та 

факсимільні повідомлення; 

2) складати власний календар зустрічей, подій і зборів; 

3) призначати зустірічі з співробітниками; 

4) зберігати інформацію про особисті і ділові контакти; 

5) складати списки справ і керувати проектами; 

6) вести журнал відправлення та отримання повідомлень електронної 

пошти; 

7) зберігати інформацію у вигляді електронних “заміток”; 

8) отримувати доступ до файлів на локальному або мережевому диску; 

9) подорожувати в Інтернеті. 

 

У загальному режимі кнопки панелі інструментів виконують наступні 

функції: 

 Створити повідомлення – відкриває вікно для формування 

нового листа. 

 Доставити пошту – відкриває вікно підключення до провайдера, 

для перевірки і доставки вхідної пошти, а також для відправлення 

власної пошти. 

 Адресна книга – відкриває доступ до адресної книги, куди 

записуються адреси електронної пошти та інша додаткова 

інформація.  

 З'єднати – натискання на цю кнопку викликає і активізує процес 

з'єднання з провайдером. 

 Розірвати з'єднання – розриває з'єднання з провайдером 

Інтернету. 



КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Набрати наведений нижче текст і відформатувати його, 

використовуючи вставку символів та списки різних типів. 

 

Понеділок  
1. Малечі про цікаві речі. 

2. Музика 

3. Гурток. 

 

Вівторок  

 Грамота 

 Фізкультура 

 Розваги 

 

Середа 
(01) Математична райдуга 

(02) Музика 

(03) Рідна мова 

Четвер 

 Рідна мова 

 Фізкультура 

 Художня праця 

  

П’ятниця   
 Художня література 

 Чарівні фарби 

 Співи 

 

 

2. Змінити перший нумерований список на маркований з 

символом %. 

 

3. Змінити маркери списку ♥ на символ . 
 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №___ 

Тема: Використання художнього тексту  WordArt 

Мета: Навчитись використовувати художній текст для 

офомлення документів.  
 

СТРУКТУРА РОБОТИ 

 

Створити зображення, використовуючи інструменти малювання та 

художній текст WordArt. 

  



 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №___ 

Тема: Створення зображень в текстовому процесорі Word 

Мета: Навчитись використовувати команди для створення 

найпростіших малюнків 

 

 

СТРУКТУРА РОБОТИ 

 

Створити зображення використовуючи фігури Word 
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КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Використовуючи інструменти панелі Зображення створити 

наступне зображення. 

 

 

  



КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

Використовуючи інструменти панелі Зображення створити 

наступне зображення. 

 

 
  



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №___ 

Тема: Робота з колонтитулами. 

Мета: навчити вставляти в текст колонтитули; дати поняття про їх 

призначення, редагування; розвивати навички роботи на 

комп’ютері. 

 

СТРУКТУРА РОБОТИ 

 

1. В програмі Word  створити новий документ. 

2. Вставити наступні колонтитули. 

 

Для першої сторінки: 

 

Для парних сторінок: 

 

 

 

Для непарних сторінок: 

 


