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 Красій О.М. 

                   Самостійна робота 
 

                   Налаштування робочого вікна 
 

1. Способи запуску програми Microsoft Word: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2. Основні елементи робочого вікна програми Microsoft Word: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)_____________________________________________________________________

2)_____________________________________________________________________

3)_____________________________________________________________________

4)_____________________________________________________________________

5)_____________________________________________________________________ 

6)_____________________________________________________________________

7)_____________________________________________________________________

8)_____________________________________________________________________ 

9)_____________________________________________________________________

10)____________________________________________________________________ 

 

3. Назвати способи переходу в стрічці (рядку меню) від вкладки до вкладки у 

програмі Microsoft Word.  

І спосіб________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІ спосіб________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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4. На горизонтальній лінійці розміщено маркери, які мають таке призначення: 

 

 

 

 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 

 

5. Описати дії, які необхідно виконати для того, щоб Показати або приховати 

лінійки у Microsoft Word. 

І спосіб________________________________________________________________ 

ІІ спосіб________________________________________________________________ 

 

 

6. Щоб зберегти новий текстовий документ потрібно виконати такі дії: ____ 

________________________________________________________________ 
Щоб зберегти зміни в уже існуючому документі потрібно виконати:_________ 

______________________________________________________________ 
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                  Самостійна робота 
    
                         Набір та редагування тексту 

 
1. Редагування тексту - це_________________________________________ 

  

 

2. Під час набору тексту слід дотримуватись таких правил: 

1)_______________________________  6)_______________________________  

2)_______________________________  7)_______________________________  

3)_______________________________  8)_______________________________  

4)_______________________________  9)_______________________________  

5)_______________________________  10)_______________________________  

 

  

3. Вказати призначення таких комбінацій клавіш: 

Ctrl+↓, Ctrl+↑___________________________________________________________ 

Ctrl+Home, Ctrl+End_____________________________________________________ 

Ctrl+→, Ctrl+←_________________________________________________________ 

 

 

4. Для переходу на новий абзац використовують_____________, для переходу на 

нову сторінку – _______________та для створення нової сторінки – 

_______________комбінацію клавіш. 

 

 

5.  Прийоми виділення текстових об’єктів: 

 

Об’єкт Дії, необхідні для виділення 

Слово  

Рядок   

Речення  

Абзац  

Весь документ  

Довільний фрагмент тексту  

 

 

6. Що таке регістр символів?_________________________________________ 

Щоб змінити регістр уже введених символів використовують комбінацію 

клавіш:________________________________________________________________ 
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                  Самостійна робота 
    

                         Форматування символів 
 

1. Форматування - це___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

2. За допомогою позначених елементів панелі інструментів Форматування 

можна встановити такі параметри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)___________________ 2)___________________ 3)___________________ 

4)___________________ 5)___________________ 6)___________________ 

 7)___________________  

 

3. Діалогове вікно Шрифт можна відкрити одним із способів: 

 

І спосіб ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІ спосіб _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.  У діалоговому вікні Шрифт на вкладці Шрифт можна задати такі основні 

параметри шрифту: 

_______________________________________________________________________ 

 на вкладці Інтервал  можна задати такі основні параметри шрифту:_______ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Шрифт – це_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
6. Залежно від зовнішнього вигляду розрізняють такі типи шрифтів: 

1)__________________ 

2)__________________ 

3)__________________ 

4)__________________ 
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                  Самостійна робота 
    

                         Форматування абзаців 
 

1. Форматування - це___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

2. За допомогою позначених елементів панелі інструментів Форматування 

можна встановити такі параметри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)___________________ 2)___________________ 3)___________________ 

4)___________________ 5)___________________ 6)___________________ 

   

 

3. Діалогове вікно Абзац можна відкрити одним із способів: 

 

І спосіб ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІ спосіб _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІІ спосіб ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4.  У діалоговому вікні Абзац на вкладці Відступи і інтервали можна задати 

такі основні параметри форматування абзаців: 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Абзац – це____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
6. Формат за зразком – це_____________________________________________ 

Для того, щоб виконати форматування за зразком необхідно виконати 

_____________→____________→______________→____________→____________ 
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                  Самостійна робота 
    

                         Робота з спеціальними 
символами. Автозаміна і 

експрес-блоки. 
 

 

1. Автозаміна – це______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

2. Опишіть алгоритм створення елемента автозаміни  

І спосіб ________→_________→_________→_________→_________→________; 

ІІ спосіб________→_________→_________→_________→_________→________→ 

_________→_________. 

 

3. Для того, щоб автозаміна працювала, введіть символи автозаміни і 

натисніть на клавіатурі клавішу ____________ або ____________. 

 

 

4. Для чого призначене діалогове вікно Символ?__________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

5. Які параметри форматування можна задавати до символів введених з 

діалогового вікна Символ?_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Як змінити перелік символів у діалоговому вікні Символ?__________________ 

____________________________________________________________ 

 

 
7. Експрес-блоки – це____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

8. Як додати стандартний експрес-блок в документ? 

________________→________________→________________→________________. 
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                  Самостійна робота 
    

                         Робота з списками 
 

 

1. Які види списків можна створити у Microsoft Word? 

1)__________________ 

2)__________________ 

3)__________________ 

 

 

2.Опишіть алгоритм створення нумерованого списку 

__________→___________→___________→__________. 

 

 

3. У діалоговому вікні Визначення нового формату нумерованого списку можна 

задати такі параметри: ________, ________, ________. 

 

 

4.Для зміни порядку нумерації виконайте наступні дії 

__________→___________→___________→___________→__________. 

 

 

5. Щоб перейти до наступного рівня нумерації натисніть комбінацію клавіш 

_______+_______ або інструмент __________, а щоб повернутися до 

попереднього _______+_______ або __________. 

 

 

6. Багаторівневий список – це____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
7. Як змінити маркер у вже існуючому списку? 

І спосіб ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІ спосіб _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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                  Самостійна робота 
    

                         Робота з колонтитулами 
 

 

1. Колонтитул  - це_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

 

2. Щоб створити стандартний колонтитул потрібно виконати ____________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Які елементи можна помістити до колонтитула?_______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4. Описати алгоритм створення різних колонтитулів для парних і непарних 

сторінок__________→___________→___________→___________→__________→

___________→___________→___________ 

 

 

5. Для вставки номера сторінки необхідно виконати: 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

 

 

6. Для того, щоб видалити створений колонтитул виконайте_______________ 

_______________________________________________________________________ 



 

Microsoft Word 

 

                  Самостійна робота 
    

                         Робота з таблицями 
 

 

1. Назвіть способи створення таблиць у текстовому редакторі: 
1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

 

 

2. Опишіть алгоритм створення таблиці способом «вставити таблицю»: 

___________→____________→____________→____________→____________. 

 

 

3. Для роботи з таблицями призначені вкладки  і __________. Вкладка 

__________ призначена для __________, на ній можна налаштувати такі 

параметри, як: __________, __________....  Вкладка __________ призначена для 

__________, на ній можна налаштувати такі параметри, як: __________, 

__________.... 

 

 

4.Скільки є варіантів вирівнювання вмісту комірок? _______________. Де вони 

задаються? ____________________________________________________________ 

 

 

5. Як змінити напрямок тексту в комірках таблиці? 

___________→____________→____________. 

 

 

6. Сортування даних у таблиці – це_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
7. Назвіть послідовність дій для перетворення таблиці на фрагмент тексту: 
1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

 



 

Microsoft Word 

 

 

                  Самостійна робота 
    

                         Робота з формулами 

 
 

1. Для створення формули слід виконати наступні дії: 

____________________ → ____________________ → ____________________ 

 

 

 2. Вкладка Конструктор роботи з формулами складається з таких груп: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

 

 

3. Щоб відредагувати створену формулу можна скористатись такими 

способами 

 

І спосіб ________________________________________________________________ 

ІІ спосіб _______________________________________________________________ 

 

 

4.  Для видалення створеної формули необхідно її ________________ і 

натиснути клавішу_____________________. 

 

 

5. Кнопка Формули знаходиться на вкладці______________у групі____________. 
 

 
6. Група Сервіс вкладки Конструктор роботи з формулами складається з 

таких кнопок: 

кнопка_____________-     (описати її призначення)           

кнопка_____________-     (описати її призначення)                                                   

кнопка_____________-     (описати її призначення)                                                   

кнопка_____________-     (описати її призначення)                                                   

                                         



 

Microsoft Word 

 

                  Залікова робота 
    

                         І варіант 
 

1. Способи запуску програми Microsoft Word: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Під час набору тексту слід дотримуватись таких правил: 

1)_______________________________  6)_______________________________  

2)_______________________________  7)_______________________________  

3)_______________________________  8)_______________________________  

4)_______________________________  9)_______________________________  

5)_______________________________  10)_______________________________  

 

3. На горизонтальній лінійці розміщено маркери, які мають таке призначення: 

 

 

 

 

1)_____________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________ 

 

4. Для копіювання/переміщення текстового фрагмента необхідно: 

І спосіб (з допомогою рядка меню) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІ спосіб (використовуючи кнопки панелі інструментів) 

1)________________________________ 

2)________________________________ 

3)________________________________ 

ІІІ спосіб (використовуючи контекстне меню) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІVспосіб (з використанням комбінацій клавіш) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Форматування - це__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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6. Діалогове вікно Шрифт можна відкрити одним із способів: 

 

І спосіб ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ІІ спосіб _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

7. Діалогове вікно Абзац можна викликати командою __________або ж 

______________. У вікні Абзац користувач може задати такі основні 

параметри абзацу: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

8. Як викликати діалогове вікно Формат обєкта WordArt: 
І спосіб________________________________________________________________ 

ІІ спосіб________________________________________________________________ 

 

9. Для зміни розмірів обєкта WordArt виконують: 

1) точний розмір________________________________________________________ 

2) горизонтальний і вертикальний розмір одночасно__________________________ 

3) горизонтальний розмір_________________________________________________ 

4) вертикальний розмір___________________________________________________ 

 

10. У діалоговому вікні Формат автофігури на вкладці Розташування 

(Положення) можна задати такі параметри:_____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Списком називається________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. Для створення маркованого чи нумерованого списку слід виконати: 
______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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                  Залікова робота 
    

                         ІІ варіант 
 

1. Основні елементи робочого вікна програми Microsoft Word: 

 
 
 

 
 
 

 
 

1)_______________________________  6)_______________________________  

2)_______________________________  7)_______________________________  

3)_______________________________  8)_______________________________  

4)_______________________________  9)_______________________________  

5)_______________________________  10)_______________________________  

 

2.  Прийоми виділення текстових об’єктів: 

 

Об’єкт Дії, необхідні для виділення 

Слово  

Рядок   

Речення  

Абзац  

Весь документ  

Довільний фрагмент тексту  

 
3. Щоб вставити у документ символ, який відсутній на клавіатурі, потрібно 

виконати такі дії: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4.  У діалоговому вікні Шрифт можна задати такі основні параметри 

шрифту: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. У діалоговому вікні Формат обєкта WordArt на вкладці Кольори та лінії 

можна задати такі параметри: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
6. Групування/Розгруповування обєктів здійснюється такими способами: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

 
7. Діалогове вікно Формат автофігури викликається: 

І спосіб________________________________________________________________ 

ІІ спосіб________________________________________________________________ 

 

8. Списки бувають______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

9.  Щоб змінити знак маркера, слід_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Для створення багаторівневого списку слід:____________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

11. Колонтитули - це___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  
12. Щоб створити колонтитули, потрібно виконати______________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 


