
Лекція №4 



Команди меню File (Файл)  

New... (Новий).      Створення нового документа  

Open... (Відкрити).     Відкриття існуючого вже документа  

Close (Закрити). Закриває документ коли ви завершуєте 

роботу. Якщо ви попередньо не записали зміни до 

документа, то на екрані з’являється вікно, в якому ви 

зможете або підтвердити внесені зміни ("Yes"(Так), або 

відмінити їх ("No"(Ні)). 

Save (Зберегти).      Зберігає документ у тому місці, де він 

знаходився до відкривання і за цією ж назвою.  

Save As... (Зберегти як). Цей пункт підменю відкриває 

діалогове вікно, в якому можна поміняти місце 

знаходження документа, його назву чи формат запису.   

Page Setup... (Установка сторінки). Цей пункт меню 

відкриває діалогове вікно, в якому можна відредагувати 

різні параметри сторінки.  



На закладці 

"Margins" 

виставляються 

межі полів сторінки: 

верхнє (top), нижнє 

(botton), ліве (left). 

праве (right), 

ширина поля 

прошивки (gutter), 

місце прошивки 

(gutter position) а 

також спосіб 

орієнтації паперу: 

вертикальний 

(portrait), або 

горизонтальний 

(landscape)  



На закладці 

"Paper" вибирають 

стандартн сторінки 

з відповідними 

розмірами, а при 

виборі в списку 

пункту "Custom 

Size" у полях вводу 

розмірів сторінки 

подають власні 

розміри сторінки.  

На закладці „Layout" можна вибрати розміри верхнього та 

нижнього колонтитулів (header та footer).  



Print Preview (Перегляд перед друком).      Цей пункт 

підменю виводить документ на екран у такому вигляді, в 

якому він буде друкуватись.  

Print... (Друк).       

 

Цей пункт 

меню 

відкриває 

діалогове 

вікно, в якому 

виставляютьс

я параметри 

роздруку 

документа 



Команди меню Edit (Редагування) 

Undo (Відмінити),    Як і наступний підпункт меню він містить 

також назву останньої виконаної операції, що відміняється.  

Repeat (Повторити),       Повторення відміненої операції.  

Cut (Вирізати).     Цей пункт підменю видаляє виділений 

фрагмент з документа та поміщає його в буфер (Clipboard).  

Сору (Копіювати).     Копіювання виділеного фрагменту 

документа у буфер.  

Paste (Вставити).       У результаті цієї дії вміст буфера буде 

вставлений у документ, починаючи від позиції курсора; якщо 

буде виділений фрагмент тексту, то вміст буфера буде 

поміщений поверх нього.   

Find... (Знайти).       Пошук у документі певного фрагменту. 

Replace... (Замінити).    Заміна фпагменту документа, 

поданого в полі вводу "Find What" ("Що знайти") на фрагмент, 

в полі вводу "Replace With" ("Замінити на"). Окрім заміни 

тексту можлива заміна символів форматування 





Go То... (Перейти до). Пункт підменю відкриває 

діалогове вікно, в якому вказується місце, до якого 

треба перейти в межах документу 



Команди меню View (Вигляд)  

Normal (Звичайний).     В цьому режимі краще працювати 

при наборі тексту, а при форматуванні документа - у режимі 

"Розмітка сторінки", коли на екрані видно розміри полів, 

колонтитули тощо.  

Page Layout (Розмітка сторінки).      Відображає сторінку з 

реальними полями, колонтитулами, з їхнім вмістом тощо.  

Full Screen (Повний екран).      Увімкнення/вимкнення 

повноекранного представлення документа.  

Toolbars... (Палітри інструментів). Викликає діалогове вікно, 

в якому можна доставляти чи вимикати групи піктографічних 

меню та змінювати їх вигляд. 

Ruler (Лінійка). Увімкнення/вимкнення лінійки форматування. 

Header and Footer (Верхній та нижній колонтитули). 

Переводять документ у режим редагування колонтитулів, 

тоді текст колонтитулів стає чорним, а текст головного 

документа сірим.  



Команди меню Insert (Вставити) 

Break... (Розрив). Викликається діалогове вікно, в якому 

можна встановити кінець сторінки, колонки або секції (кінець 

секції може знаходитись на наступній сторінці, на цій же 

сторінці, на парній, або непарній сторінці)   



Page Numbers... (Номери сторінок). Відкривається 

діалогове вікно вибирається місце розміщення нумерації та 

спосіб вирівнювання. Кнопки "Format..." відкривається 

наступне вікно, для введення детальнішої інформації.  



Symbol... (Символ). У діалоговому вікні, яке відкривається 

цим підпунктом, вибирається символ, який необхідно 

вставити в текст, якщо його немає на клавіатурі.  



File... (Файл). У цьому діалоговому вікні вибирається файл, 

вміст якого треба вставити в поточний документ.  

Picture... (Ілюстрація). “From File” Відкриває діалогове вікно в 

якому вибирається той графічний об’єкт, який необхідно 

вставити. Інші варіанти вставки ілюстрацій викликають або 

відповідні програмки, або обладнання 

Object... (Об’єкт). У діалоговому вікні, яке відкриває цей пункт 

підменю, вибирається любий об’єкт, який треба вставити в 

документ. Цим об’єктом може бути що завгодно і перевагою 

такого типу вставки є те, що при подвійному клацанні по 

об’єкті робиться активним той програмний продукт, в якому 

об’єкт був створений і можна вносити відповідні поправки 

(наприклад, рисунок створений в CorelDRAW робить активним 

цей графічний редактор), а після внесення змін знов 

повертатись до редагування документа.  



Команди меню Format (Форматувати) 

Font... (Шрифт). Цей підпункт відкриває діалогове вікно (рис. 

10), в якому вибирається шрифт, його стиль, розмір, спосіб 

підкреслення (суцільною, подвійною чи пунктирною лінію, або 

тільки слова) колір та різні ефекти (перекреслені букви, великі 

букви, верхній чи нижній індекси) тощо. Частину цих дій можна 

виконувати за допомогою полів вводу та піктограм на панелі 

інструментів:                       ,               ,           ,           . Під другою 

закладкою "Character Spacing" зібрані операції зміни відстаней 

між буквами та положенням букв відносно рівня рядка. У 

вікнах обох закладок є вікно попереднього перегляду 

"Preview", у якому відображаються вибрані користувачем 

зміни.   





Paragraph... (Абзац). У діалоговому вікні, яке відкриється, 

вибираються такі параметри форматування абзаца як розмір 

лівого та правого поля, наявність та розмір відстані першого 

рядка, інтервал в абзаці та відстань між попереднім та 

наступним абзацами, спосіб вирівнювання тексту. Аналогічно 

як і в пункті меню "Font", частина операцій дублюються 

піктограмами:        - текст друкується через один, півтора чи 

два інтервали відповідно                 - вирівнювання тексту по 

лівому краю, по центру, по правому краю та з обох країв;                                      

 - зміщення краю абзаца ліворуч, або праворуч.  





Tabs... (Табуляції). У 

діалоговому вікні, яке 

відкриває цей пункт 

підменю, приводяться 

параметри 

форматування точок 

табуляції: критерій 

вирівнювання та 

символи заповнення 

порожніх місць. Для 

переміщення між 

точками табуляції 

використовується 

клавіша "Tab".  



Bullets and Numbering... (Передабзацні символи та нумерація). 

Першим двом закладкам, які є у діалоговому вікні, котре 

викликається дією цього пункту підменю відповідають 

піктограми           (Numbered, нумерований список) та       

(Bulleted, список із значками). Обов’язковим є використання 

третьої закладки діалогового вікна Outline Numbered для 

реалізації багаторівневого списку. Для усіх трьох закладок 

можливий вибір варіантів з продовженням нумерації, або 

початком нової нумерації а також можливість внесення змін у 

дизайн списків за допомогою діалового вікна, котре 

викликається дією кнопки   







Borders and Shading... (Рамки та затінення). Пункт меню, який 

відкриває діалогове вікно, в якому вибирається спосіб 

обрамлення та затінення абзаців, таблиць, фреймів. 

Аналогічні дії можна виконувати за допомогою групи 

піктографічного меню “Tables and Borders" – детальніше про 

це буде сказано в темі “Таблиці” 

Change Case... 

(Зміна Реєстру). У 

діалоговому вікні 

вибирається 

спосіб написання 

слів.  



Columns... (Колонки). В діалоговому вікно вказують 

інформацію про форматування колонок: їхню кількість, 

ширину, відстань між ними, наявність розділювальної лінії 

тощо.  

Швидке 

формату-

вання 

колонок 

здійсню-

ється за 

допомогою 

піктограми 



Text Direction... (Напрямок тексту). Цей режим форматування 

варто застосовувати до таблиць чи областей тексту в підписах 

до рисунків. В діалоговому вікно вказують напрямок тексту, як 

він буде відображений у вказаній області.  



Picture... (Ілюстрація). Цей пункт підменю відкриває 

діалогове вікно, в якому вводяться параметри зміни 

ілюстрації. Зокрема в закладці Size вказують розміри 

ілюстрації, як безпосередньо у сантиметрах так і у відсотках 

до оригінального зображеня, в закладці Layout вказують 

спосіб розташування ілюстрації в тексті, в закладці Picture 

вказують розмір обрізки ілюстрації з усіх чотирьох сторін, 

регулювання яскравості та контрастності зображення а 

також спосіб представлення кольору. 

Для редагування ілюстрацій можна також використати 

команди піктографічного меню Picture  









Команди меню Tools (Інструменти) 

У цьому місці зібрані команди для перевірки орфографії, 

граматики, правил переносу тощо; команди виведення 

статистичних даних про документ, організації автоматичної 

корекції тексту, створенню базового документа для 

стандартних листів, оформленню конвертів та етикеток, 

захисту документів від внесення в нього змін, керуванню 

контролем змін у документі; 

створення, редагування, видалення та запуску 

макрокоманд, які формуються користувачем до своїх потреб; 

організовувати інтерфейс редактора Microsoft Word (змінювати 

палітри інструментів, пунктів меню, "гарячих" клавіш тощо); 

налаштовувати параметри роботи текстового редактора (ці 

налаштування містяться на дванадцяти сторінках, кожна з 

яких відповідає за конкретні параметри: загальний вигляд 

екрана, режими редагування, роздрук, зберігання змін у 

документах тощо).  



Команди меню 

Table (Таблиця) 

Insert Table... 

(Вставити таблицю). 

Цей пункт підменю 

відкриває діалогове 

вікно, в якому 

вводяться дані про 

кількість колонок та 

рядків, ширину 

колонок (можливий 

автоматичний вибір 

ширини) таблиці  

  



Для швидкої вставки таблиці 

з автоматично виставленою 

шириною колонок можна 

скористатись піктограмою  

Якщо курсор 

знаходиться в уже 

готовій таблиці, то 

додатково можна 

вставляти рядки, 

колонки чи клітинки 

(аналогічно 

змінюється і 

піктограма) 



Delete Cells... (Видалити комірки). Цей пункт підменю 

відкриває діалогове вікно, в якому вказується спосіб 

видалення комірок, або групи комірок, які необхідно 

попередньо виділити. Також можна видаляти рядки, колонки і 

цілу таблицю  



Під час вставляння або втидалення поокремих комірок 

слід пам’ятати, що в твблиці можливі зміщення комірок 

у різних напрямках 



Merge Cells (Об’єднати комірки). Результатом дії цієї 

команди є об’єднання виділених комірок.  

Splil Cells... (Розділити комірки). У діалоговому вікні, яке 

відкривається, необхідно лише ввести кратність поділу 

комірок.  

Select Table (Вибрати таблицю), також Select Row 

(Вибрати рядок), Select Column (Вибрати колонку), Select 

Cell (Вибрати комірку) 



Table AutoFormat... (Автоматичне форматування таблиці). 

Викликає діалогове вікно, в якому проводиться вибір 

елементів форматування таблиць відповідно до наявних 

стилів.  

 

Split Table (Розділити таблицю). Дія цього пункту підменю 

полягає в розриві таблиці в місці знаходження курсора.  
 

Headings rown repeat (Повторення Заголовків). Пункт 

підменю вмикає (наявність галочки) та вимикає режим 

повторення заголовків таблиці на кожній новій сторінці. 

 

Hide/Show Gridlines (Сховати/Показати допоміжні лінії). 

Вимкнення/Увімкнення допоміжних ліній, які обмежують 

комірки (фіксується наявністю галочки навпроти пункту 

підменю).   



Convert Text to 

Table... 

(Перетворити текст 

у таблицю). Для 

цього необхідно 

виділити фрагмент 

тексту, який буде 

переводитись в 

таблицю. Далі 

вводяться дані про 

створювану 

таблицю. Особливу 

увагу слід звернути 

на символи, які 

розділятимуть текст, 

що потраплятиме в 

окремі комірки.  



Convert Table to Text... (Перетворити текст у таблицю) Цей 

пункт підменю має протилежну функцію і виділеним має 

бути таблиця. У вікні, яке відкриється треба вказати символ 

розділення тексту, що є у різних комірках. 

Formula... (Формула). Цей пункт підменю вставляє в 

таблицю поле формули, значення якої вибирається в 

відповідному діалоговому вікні, де також вибирається 

формат представлення даних.  



Sort... 

(Сортування). 

Вводиться 

порядок 

сортування, тип 

даних та спосіб 

сортування. 

Вказується 

наявність в 

таблиці 

заголовку. 

Можна 

застосовувати і 

для тексту  



Table properties... (Властивості таблиці). На першій 

закладці вказується положення таблиці стосовно сторінки 

та її оточення текстом, на другій закладці вказуються дані 

про спосіб встановлення висоти рядків та їх значення.  



На третій закладці вводяться дані про ширину колонок, а на 

четвертій сосіб вирівнювання по вертикалі даних в таблиці.  



Команди меню Window (Вікно) 

Група команд цього меню стосується роботи з вікнами 

документів, які були відкриті у текстовому редакторі. 

New Window (Нове вікно). Відкриває нове вікно, в яке 

автоматично поміщається копія активного документа. 

Arrange All (Впорядкувати все). Результатом дії цього пункту 

є виведення на екран вікон усіх відкритих у текстовому 

редакторі документів.  

Split (Розділити). Результатом цієї операції буде поділ вікна 

активного документа на дві частини.  

Окрім цих підпунктів меню "Window", у ньому наведений 

список усіх відкритих документів. Активний документ у цьому 

списку відзначений галочкою, і його вміст представлений у 

відкритому вікні.  



Лінійка текстового редактора Word  

На лінійці можна виділити такі елементи: 

1 - ширина поля текста документа; 

2 - ширина лівого поля;                   

3 - ширина правого поля; 

4 - ліва межа абзаца;                                 

5 - права межа абзаца;  

6 - межа першого рядка абзаца.  

При редагуванні таблиць лінійка несе більше інформації: 

серед її елементів з’являються сірі квадратики, які 

відповідають межам комірок таблиці і за допомогою яких 

можна змінювати ширину стовпців (аналогічно з колонками) 



Крім активної функції, лінійка текстового редактора виконує 

інформативну функцію: для отримання інформації про 

розміри елементів форматування необхідно натиснути 

клавішу "Alt" і, не відпускаючи її, натиснути ліву клавішу 

миші, попередньо підвівши її курсор до одного з елементів 

лінійки  

Ще однією з функцій лінійки є швидке виставлення та 

зняття точок табуляції. Для цього за допомогою 

піктограми з лівого краю лінійки вибираються тип точки 

табуляції         після чого, при натиснутій клавіші "Alt", 

курсор миші підводиться до того місця в полі абзаца на 

лінійці, де повинна бути точка табуляції і натискається 

ліва клавіша миші. Для того, щоб забрати точку табуляції, 

треба перетягнути значок табуляції назад.  



Робота з редактором рівнянь "Equation"  

Виклик цього редактора редактор рівнянь "Equation" 

здійснюється шляхом його вибору в полі списку в 

діалоговому вікні, яке відкривається пунктом підменю 

"Object" з меню "Insert“, або піктограмою 

При активізації редактора рівнянь у вікні документа відразу 

резервується місце під це рівняння, або формулу, 

викликається спеціальне піктографічне меню, а також 

замінюється головне меню редактора Word на меню 

редактора рівнянь   



Верхні та нижні індекси 

Суми 

Інтеграли 

Підкреслення та надкреслення 

Стрілки з підписами 

Добутки та теорії множин 

Матриці 

Cимволи відношень 

Пробіли та багатокрапки 

Надрядкові символи 

Символи операторів 

Стрілки 

Логічні символи 

Символи теорії множин 

Інші символи 

Малі грецькі літери 

Великі грецькі літери 

Дужки 

Дроби та корені 



Особливості пунктів головного меню редактора "Equation" : 

- "Edit" містить лише стандартні команди для роботи з 

виділеними фрагментами рівняння; 

- "View" містить команди, що контролюють збільшення 

зображення; 

- "Format" - перших п’ять пунктів відповідають за спосіб 

вирівнювання тексту рівнянь в рядку (особливістю для 

"Equation" є вирівнювання за знаком = та за десятковою 

точкою), пункт "Matrix" відкриває діалогове вікно, в якому 

вносяться параметри форматування матриць, пункт "Spacing" 

відкриває діалогове вікно, в якому вказуються відстані між 

елементами формул у рівняннях (слід звернути увагу на те, 

що відстані даються в процентному співвідношенні до 

основного тексту, або в пунктах).  





"Style" дія пунктів цього меню полягає в наданні виділеним 

фрагментам певних стилів. Форма стилів різних складових 

формул (констант, змінних, чисельних величин, грецьких 

літер тощо) визначається у діалоговому вікні, яке 

відкривається останнім пунктом підменю "Define"  

 

"Size" об’єднує групу команд, які визначають розміри різних 

фрагментів формул (основного тексту, символів 

математичних операцій, верхніх та нижніх індексів тощо), 

які, як і в попередньому випадку, визначаються у 

діалоговому вікні, якe відкривається підпунктом меню 

"Define"  







Форматування документа і символи, які не друкуються  


