
 
Практична робота 

«Введення та редагування тексту. Перевірка правопису» 
Хід роботи 

 
1. Підготуйте комп'ютер до роботи.  
 
2. Запустіть текстовий процесор Word. 
 
3. Установіть режим перегляду документа — Розмітка сторінок, масштаб —

120 %. 
 
4. Уведіть текст за зразком. Стежте за дотриманням правил уведення тексту та 

правописом. 
 

Наприкінці І тисячоліття нашої ери зі слов'янських племен на території 
сучасної України виникла могутня держава Київська Русь. 
Однак після татаро-монгольського нашестя українські землі потрапили 
під вплив Литви, а потім стали володіннями Польщі. 
20 листопада 1917 року була проголошена Українська Народна 
Республіка, яка проіснувала два роки. 
У 1922 році Україна стала складовою частиною СРСР. 
І тільки у 1991 році була встановлена незалежність України як 
самостійної держави. 
 

5. Об'єднайте речення в три абзаци за змістом. 
 
6. Вставте в потрібне місце тексту такий додатковий абзац: 
 

Наприкінці XV ст. виникла Запорізька Січ, яка стала центром боротьби 
українського народу за визволення з-під гніту польської шляхти під 
проводом Б. Хмельницького, в результаті чого в середині XVII ст. 
державність України відновилась. Але ненадовго: територія України 
була поділена між Росією та Польщею. 
 

7. Включіть режим відображення недрукованих символів і перевірте 
дотримання вами правил набору тексту. За потреби виправте помилки. 

 
8. Замініть буквосполучення cm. на слово століття. 
 
9. Виконайте перевірку правопису в усьому тексті. 
 
10. Збережіть документ у файлі з іменем Практична робота 9 у власній папці. 
 
11. Створіть новий документ, в якому введіть текст за зразком і збережіть його 

у файлі з іменем Додаткове завдання 9 у власній папці. 
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Сума трьох кутів трикутника α + β + γ = 180°. 

Площа круга дорівнює ¼πd². 

Я народився під знаком Зодіаку  . Мені  слухати ♫, читати , 
працювати на , вирощувати . Але я дуже  літати . 
 

12. Продемонструйте учителю результати виконання завдань. Закрийте усі 
відкриті вікна. 

 
13. Після захисту практичної роботи завершіть роботу на комп'ютері. 
 
14. Висновок. 
 

Запитання до захисту практичної роботи 
 Які способи запуску програми Word вам відомі? 
 Назвіть способи переміщення курсора за допомогою клавіатури. 
 Назвіть способи зберігання текстового документу. 
 Як викликати довідку у програмі Word? 
 Яких правил потрібно дотримуватися під час введення тексту з 

клавіатури? 
 Як вставити у текст символ? 
 Якими способами можна видалити символи з тексту? 
 Як включити режим відображення прихованих символів? 
 Як змінити масштаб перегляду документів на екрані? 
 Як скасувати будь-яку дію у програмі Word? 
 Як перевірити правопис у тексті? 
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