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Практична робота №1 

Тема: Створення нового документу. Введення та редагування 

тексту. 

Мета:  Навчитися створювати та зберігати текстові документи, 

вводити текст, виконувати редагування змісту, користуватися 

засобами вставки символів  та набору формул, інструментом 

перевірки правопису. 

 

 

Хід роботи 

1.  Опрацюйте теоретичний матеріал за підручником Інформатика. 9 клас. 

авторів: Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько, - ст..215 

– 220 або   авторів І.О. Звадський та ін.. – ст.234-243. 

2. Запустіть текстовий процесор. При виконанні завдань використовуйте 

підказки у дужках та зносках. 

3. Активує закладку меню Вид та встановіть режим перегляду документу – 

Розмітка сторінки, масштаб – 110%. 

4. Уведіть текст за зразком: 

Біла Церква заснована в 1032 році на високому скелястому березі Росі Ярославом Мудрим. 

Городище - крепость Юр'єв став одним з південних форпостів, які протистояли нападам 

кочівників.  Назва городища походить від християнського імені Ярослава-Юрій, або 

Георгій, звідси в окремих джерелах - Г'еоргів, Гюргев, Юргев, Юр'єв.  Серцем міста 

була гора з розміщеним на ній дитинцем (замком). Також на горі стояв білокам'яний 

собор — обов'язковий атрибут єпархіального центру. Юр'їв жив у постійній напрузі. 

Набіги печенігів змінились натиском половців, а згодом — монголо-татар. Місто було 

кочівникам «як кість у горлі», постійно заважаючи їх походам на північ. Не раз його 

руйнували вщент. В останнє Юр'їв пав у руїнах в ХІІІ ст. Пав для того, щоб відродитись з 

новою назвою — Біла Церква. 

5. Відповідно змісту об’єднайте 

речення  в  п’ять абзаців. Додайте 

до початку тексту заголовок  «Біла 

Церква» та встановіть для нього 

режим  регістру прописних букв. 

6. Включіть режим недрукованих символів   

та перевірте правильність набору. 

7.  Встановіть відображення тексту 

українською мовою. Виконайте перевірку 

правопису у всьому тексті.  Замініть 

слова  в тексті відповідно: 

крепость →фортеця 

кість →кістка 

ст. →століття 

 

Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки. 

Закладинка РЕЦЕНЗУВАННЯ. 

Піктограми Мова та Правопис 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96
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8. Створіть нову сторінку (Пункт меню Вставка → Порожня 

сторінка).  Використовуючи  вставку символів та формул, 

наберіть текст за зразком: 

Теорема Піфагора:   

Формула Герона:  

Площа круга:  

Для будь якого трикутника має рівність   

Я люблю , працювати за , гуляти з , займатися. 
9. Збережіть результати своєї роботи у папці практичних робіт вашого портфоліо з 

назвою ПР_ТР_1.doc. Результат практичної частини покажіть вчителю. 

10. В зошиті оформіть звіт до роботи та дайте письмово відповіді на Контрольні 

запитання. 

 

                 Контрольні запитання 

 

1. Які  існують способи створення нового документа? 

2. Запишіть основні правила введення тексту з використанням 

клавіатури. 

3. Які  клавіші клавіатури використовуються для видалення 

символів? 

4. Поясніть призначення кнопок, вкажіть місце їх розміщення: 

         . 

5. Перемалюйте   схему до зошита та з’єднайте лініями блоки з символами з блоками, 

що містять комбінації клавіш. Мова введення  - українська. 

 

 
6. Перемалюйте схему до зошита та з’єднайте лініями блоки, що містять комбінації 

клавіш з блоками їх описів їхнього призначення. 

 
7. Укажіть, як  зміниться вихідний текст після натиснення кожної з перелічених 

клавіш. Звертайте увагу на позицію і вигляд курсору. 

ВСТАВКА 
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10. Запишіть, за допомогою яких комбінацій клавіш або дій із мишею найлегше виділити 

вказані фрагменти тексту: 

 

 
8. Додайте де потрібно, символ нерозривного пробілу (він , нагадаємо, має вигляд 

кружечка). 

 
9.  У наведеному на рисунку тексті знайдіть перелічені в таблиці недруковані символи 

і  намалюйте їх у  другому стовпці таблиці у вашому зошиті. У третьому стовпці 

опишіть призначення символів, а в четвертому – вкажіть клавіші чи комбінації 

клавіш, за допомогою яких ці символи вводять. 

 
 



4 
 

 
11.  Запишіть символи, які з’являться після натиснення вказаних у таблиці клавіш, та вкажіть 

альтернативні комбінації клавіш, призначені для введення цих символів. 

 
 

 

 


