
Лабораторна робота №1. 
Текстовий процесор MS Word. 

Вікно програми. Створення документу. Введення та редагування тексту. 
І. Знайомство з вікном текстового процесора MS Word. 

1. Запустити програму MS Word за допомогою Головного меню (Пуск → Программы 
→ Microsoft Word) та виконати наступні дії з вікном. 

— згорнути вікно до розмірів значка на панелі задач; 
— розгорнути знову; 
— розгорнути на весь екран. 
— мінімізувати; 
— встановити такі розміри вікна, щоб воно займало половину екрану; 
— перемістити вікно на іншу половину екрану; 
— закрити вікно. 

2. Ознайомитися із стандартними елементами вікна та встановити зручні 
налаштування: 
 позакривати всі панелі інструментів (Вид → Панели инструментов); 
— встановити за допомогою контекстного меню Панель інструментів „Стандартная”; 
— забрати та встановити знову горизонтальну лінійку форматування (Вид → Линейка); 
— переглянути документ в різних режимах зображення текстового документу 

(„обычный”, „Веб-документ”, „Разметка страницы”, „Структура”) за допомогою пункту 
„Вид” стрічки меню та кнопок на горизонтальній стрічці прокрутки; 

— переглянути документ в режимі „Предварительный просмотр” за допомогою пункту 
Файл стрічки меню та кнопки на панелі інструментів; 

— змінити масштаб зображення документу за допомогою пункту „Вид” стрічки меню 
(200%) та кнопки „Масштаб” на панелі інструментів „Стандартная” (По ширине текста, 
125%); 

— переглянути вміст всього документу за допомогою вертикальної стрічки прокрутки 
(рухаючи повзунок, натискаючи на стрілки вгору-вниз, на простір під-над повзунком); 

— зняти та відновити границі тексту (Сервіс → Параметри → Вид → Границы текста); 
— включити режим відображення „недрукованих символів” (кнопка „Непечатаемые 

знаки” на ПІ „Стандартная”); 
— вивести на екран панель інструментів „Форматування” та добавити на неї кнопку 

зміни напрямку тексту (Сервіс → Настройка → Команды → Формат → знайти потрібну 
команду → перетягнути за допомогою мишки на панель інструментів). 

3. Відкрити будь-який текстовий файл, створений за допомогою текстового процесору 
Word та здійснити переміщення по тексту: 
 за допомогою мишки; 
 за допомогою стрілок ←↑↓→; 
 за допомогою клавіш Home, End, Pg Up, Pg Dn; 
 за допомогою клавіш: Ctrl + стрілок ←↑↓→; Ctrl + Home, Ctrl + End. 

ІІ. Створення та збереження власного документу. 

1. Створити новий документ за допомогою стрічки меню (Файл → Создать → Новый 
документ) та набрати з клавіатури своє прізвище. 
Зберегти цей документ за допомогою стрічки меню на власному диску у створеній папці 

„ППЗ” під іменем Proba1 (Файл → Сохранить → вказати місце збереження і ім’я файлу); 
2. Створити новий документ за допомогою кнопки „Создать” на панелі інструментів 

„Стандартная” та набрати з клавіатури будь-яке речення; 
Зберегти цей документ за допомогою кнопки „Сохранить” на власному диску у 

створеній папці „ППЗ” під іменем Proba2; 
3. Створити новий документ за допомогою комбінації клавіш „Ctrl+N”; 
Зберегти цей документ за допомогою комбінації клавіш „Ctrl+S” на власному диску у 

створеній папці „ППЗ” під іменем Proba3; 
4. Здійснити перехід між новоствореними документами за допомогою пункту „Окно” 

стрічки меню та за допомогою їх значків на панелі задач. 



ІІІ. Введення та редагування тексту. 

1. В файлі „Proba3” ввести наступний текст, не форматуючи його: 

Прикладне програмне забезпечення 
Програмне забезпечення цього рівня являє собою комплекс прикладних програм, за допомогою 
яких виконуються конкретні завдання (від виробничих до творчих, розважальних та навчальних). 
Між прикладним та системним програмним забезпеченням існує тісний взаємозв'язок. 
Універсальність обчислювальної системи, доступність прикладних програм і широта 
функціональних можливостей комп'ютера безпосередньо залежать від типу наявної операційної 
системи, системних засобів, що містяться у її ядрі й взаємодії комплексу людина-програма-
обладнання.  
Класифікація прикладного програмного забезпечення загального призначення 
1. Текстові редактори та текстові процесори. Основними функціями текстових редакторів є 
введення та редагування текстових даних. Для операцій вводу, виводу та збереження даних текстові 
редактори використовують системне програмне забезпечення. З цього класу прикладних програм 
починають знайомство з програмним забезпеченням і на ньому набувають перші навички роботи з 
комп'ютером. 
Текстові процесори дозволяють форматувати, тобто оформлювати текст. Основними засобами 
текстових процесорів є засоби забезпечення взаємодії тексту, графіки, таблиць та інших об'єктів, що 
складають готовий документ, а також засоби автоматизації процесів редагування та форматування 
2. Графічні редактори. Широкий клас програм, що призначені для створення та обробки графічних 
зображень. Розрізняють три категорії:  
- растрові редактори;  
- векторні редактори;  
- 3-D редактори (тривимірна графіка). 
3. Системи управління базами даних (СУБД). Базою даних називають великі масиви даних 
організовані у табличні структури. Основні функції СУБД:  
- створення пустої структури бази даних;  
- наявність засобів її заповнення або імпорту даних із таблиць іншої бази;  
- можливість доступу до даних, наявність засобів пошуку й фільтрації.  
4. Електронні таблиці. Надають комплексні засоби для збереження різних типів даних та їх обробки. 
Основний акцент зміщений на перетворення даних, наданий широкий спектр методів для роботи з 
числовими даними. Основна особливість електронних таблиць полягає у автоматичній зміні вмісту 
всіх комірок при зміні відношень, заданих математичними або логічними формулами. Широке 
застосування знаходять у бухгалтерському обліку, аналізі фінансових та торгівельних ринків, 
засобах обробки результатів експериментів, тобто у автоматизації регулярно повторюваних 
обчислень великих об'ємів числових даних.  

2. Виправити помилки, допущені при наборі. 
3. Абзац про текстові процесори приєднати до попереднього. 
4. Поміняти місцями абзаци — 2 пунктом нумерованого списку має бути 4-й, а 4-м — 

другий. 
5. Знайти, використовуючи функцію пошуку і заміни, викликану за допомогою 

стрічки меню (Правка → Найти) в цьому тексті слово „редактори”. 
6. Викликати цю ж функцію за допомогою комбінації клавіш „Ctrl+F” і замінити у 

набраному тексті слова „прикладних програм” на їх скорочення „ПП”. 
7. Знищити фрагмент тексту, що починається словами „Розрізняють 3 категорії” і до 

кінця тексту; 
8. Відновити його та знову знищити за допомогою стрічки меню (Правка → 

Отменить), за допомогою кнопок „Отменить” — „Вернуть” на панелі інструментів 
„Стандартная” та користуючись комбінацією клавіш „Ctrl+Z”, „Ctrl+Y”; 

9. Скопіювати заголовок тексту і вставити його в кінці тексту. 
10. Зберегти файл під іншою назвою „Прикладне програмне забезпечення” (Файл → 

Сохранить как). 

Примітка: Якщо під час лабораторної роботи не були виконані всі завдання — 
завершити її виконання самостійно. 


