
Інструкційна картка для проведення практичної роботи 

з предмету «Інформатика» 

 

Текстовий редактор Microsoft Word 

Практична робота №  

Тема: Word. Колонтитули. Попередній перегляд та друк документа. 

Мета: Уміти використовувати у текстовому редакторі колонтитули. Здійснювати 

попередній перегляд та друк документа. 

 

План 

1. Використання колонтитулів; 

2. Попередній перегляд документа; 

3. Друк документа. 

 

Теоретичні відомості 

Колонтитул – дані (текст чи малюнок), що розміщуються над/під текстом кожної сторінки.  

Для створення колонтитула слід виконати команду Вид/Колонтитулы. З’явиться панель 

інструментів Колонтитулы. Вкажемо призначення деяких кнопок панелі (Рис. 1.) 
 

 
Рис.1. Панель інструментів «Колонтитули» 

 

Ділянки колонтитулів обмежені 

штриховими лініями, що не друкуються. Для 

розміщення інформації в колонтитулі потрібно 

помістити курсор в ділянку колонтитула та 

набрати текст, вставити малюнок, або 

натиснути відповідну кнопку панелі 

інструментів Колонтитули. Після внесення є 

можливість форматування відповідних 

елементів.  

Зверніть увагу на табулятори на лінійці. 

Для вирівнювання елемента по центру 

натисніть клавішу Таb; для вирівнювання 

елемента по правому краю натисніть Таb двічі. 

Колонтитул створений для однієї сторінки, 

з’являється на усіх сторінках. Для видалення 

колонтитула потрібно видалити його вміст. 

* Для додаткового форматування колонтитулів 

служить вкладка «Джерело паперу» вікна «Параметри 

сторінки», яке виводиться натисканням відповідної 

кнопки на панелі. (Рис. 2.). Відповідними флажками 

можна вказати що: колонтитули парних та непарних 

сторінок будуть різними; колонтитул першої сторінки буде іншим. Також можна встановити 

відступи відкраю до колонтитулів. 

Засіб програми Word під назвою Попередній перегляд дає змогу побачити документ на 

екрані таким, яким він буде роздрукований. Хоча режим розмітки сторінки також показує ваш 

документ в остаточному вигляді, режим попереднього перегляду пропонує кілька додаткових 

функцій, що можуть вам знадобитися. Для того, щоб запустити попередній перегляд, виберіть 

Файл / Попередній перегляд чи клацніть на кнопці Попередній перегляд стандартної панелі 

інструментів. Під рядком меню з’явиться панель інструментів. 

Для друкування документа слід дати команду Файл/Печать. У вікні діалогу (рис. 3), яке 

з’явиться після цього на екрані, можна встановити такі параметри: ім’я принтера;кількість 

друкованих копій; діапазон друкованих сторінок (усі сторінки, поточну сторінку, виділені 

сторінки, діапазон сторінок); встановити інші параметри друку. 

– вставка номера сторінки; 

– вставка числа сторінок; 

– формат номера сторінки; 

– вставка дати; 

– вставка часу; 

– параметри сторінки *; 

– основний текст (відобразити / зховати); 

–  
як в попередньому розділі 

(встановлюється зв’язок); 

– верхній/нижній колонтитул; 

– перехід до попереднього колонтитула; 

 – перехід до наступного колонтитула. 
 

 
Рис. 2. частина вкладки «Джерело паперу» 

вікна «Параметри сторінки» 



Для вибору типу принтера використовують 

список Принтер... З цього списку слід вибрати тип 

принтера, до якого під’єднано комп’ютер. Після 

натискування кнопки Параметри... відкривається 

вікно діалогу Параметри, вкладинка Друк, де можна 

також встановити ряд параметрів: 

Під час фонового друкування вікно 

повідомлення на екрані не з’являється. Для 

управління друкуванням слід звернутися до програми 

Диспетчер друку. 

 

Хід роботи: 

1. Увімкніть комп’ютер. Запустіть текстовий 

редактор. Збережіть документ. 

2. Встановіть максимальний розмір шрифту та наберіть кілька сторінок тексту. Можна 

на кожній набирати відповідні їх номери. 

3. Перейдіть в режим колонтитулів. Вид / Колонтитули. 

4. Створіть такий верхній колонтитул (Додаток 1). «Сторінка» Вставити номер сторінки 

«із» вставити число сторінок. TAB. «Роздруковано» Вставити дату. 

5. Створіть такий нижній колонтитул (Додаток 2).  Перейдіть на нижній колонтитул. TAB. 

Вставити поле часу 

6. Вийдіть з режиму колонтитулів та перегляньте колонтитули на сторінках. Закрити. 

7. Перейдіть в режим колонтитулів та поекспериментуйте із іншими кнопками панелі 

інструментів Колонтитули. 
8. Зробіть на першій сторінці інший колонтитул. Попередньо слід поставити галочку 

Першої сторінки на вкладці Джерело паперу вікна Параметрів сторінки. 
9. Зробіть різні колонтитули парних та непарних сторінок. Попередньо слід поставити 

галочку Парних та непарних сторінок. 
10. Перейдіть в режим попереднього перегляду документа. Файл / Попередній перегляд. 
11. Поекспериментуйте із кнопками панелі інструментів. 
12. Перегляньте налаштавання вікна Друк. Файл / Друк. 
13. Вийдіть з програми. Вимкніть комп’ютер. 

 

Учні повинні: 

Знати: принципи роботи із колонтитулами, призначення попереднього перегляду. 

Вміти: створювати документи із використанням колонтитулів, виконувати друк документів. 

 

Контрольні запитання: 

1. Що таке колонтитули? 

2. Як створити колонтитул? 

3. Як розмістити елемент в колонтитулі посередині та з правого боку? 

4. Як можна встанговити іншиі колонтитули для першої, парних та непарних сторінок? 

5. Для чого призначений режим попереднього преегляду та як в нього зайти? 

6. Як роздрукувати документ та які налаштування друку можна встановити? 

7. Що таке фонове друкування? 

 

 

Додаток 1. 

Сторінка 2 із 2 Роздруковано 28.01.2013 

 

 

 

Додаток 2.  

 22:03:43 

 
Рис. 3. Діалогове вікно Друк 


