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Тема: Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види 

публікацій та їх шаблони. Структура публікації. 

Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи з комп’ютерними 

публікаціями та спеціалізованою програмою для створення публікацій  

Розвивальна мета: Розвиток пізнавальних інтересів, уміння 

запам’ятовувати. 

Виховна мета: Виховання уважності, акуратності, дисциплінованості, 

посидючості. 

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу. 

Структура уроку 
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IV. Етап навчальної діяльності 

V. Закріплення матеріалу 

VI. Домашнє завдання 

Хід уроку 
І. Організаційний момент.  

Доброго дня. Сідайте, будь ласка. Спершу перевіримо хто присутній на 

уроці(перекличка). 

ІІ. Етап орієнтації 
Отже, сьогодні ми будемо знайомитися з темою «Поняття 

комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх 

шаблони. Структура публікації.». Запишіть у вашому робочому зошиті 

сьогоднішню дату, класна робота, тема уроку «Поняття комп’ютерної 

публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. 

Структура публікації.».(водночас тема уроку записана на інтелектуальній 

дошці) 

IIІ. Етап проектування  
1. Вивчення нового матеріалу (лекція) 

2. Закріплення матеріалу 



3. Домашнє завдання 

ІV. Етап навчальної діяльності 
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке публікація? (вчитель 

уважно вислуховує запропоновані варіанти). 

Добре, а тепер запишемо в зошитах: «Публікаціями називають процес 

видання певного твору. Оприлюднений твір теж називають публікацією.» 

Опираючись на визначення публікації ми з вами запишемо, що 

відносять до публікацій. Отже, записуємо «до публікацій належать:» (спершу 

пишемо запропоновані учнями варіанти, які будуть вірними, а потім 

дописуємо пропущені учнями) загалом в списку повинні бути  

 буклети, 

 брошури, 

 листівки, 

 візитки, 

 об’яви, 

 резюме, 

 інформаційний бюлетень, 

 запрошення, 

 тощо. 

До недавнього часу публікаціями вважали документи виконані 

поліграфічним способом, а тепер до них відносять й електронні документи. 

Запишемо, що Публікації залежно від способу розповсюдження 

бувають друковані(буклети, підручники,..) та електронні(документи на 

електронних носіях). Давайте пригадаємо, що таке електронні носії і які ви 

знаєте електронні носії? 

Комп’ютерні публікації — це публікації створені за допомогою 

комп’ютерних програм. 

Макети публікацій — це шаблони(зразки) публікацій одного типу, які 

відрізняються кольором або шрифтом оформлення об’єктів. 

До засобів створення публікацій відносять настільні видавничі 

системи, які мають апаратну (комп’ютер, плотер, копіювальний пристрій,…) 

й програмну складову до якої відносять спеціальні програми, що готують 

макети публікацій. Детальніше з настільними видавничими системами ви 

познайомитесь прочитавши параграф в підручнику. 

Ми з вами працюватимемо із програмою Microsoft Publisher, але 

спершу запишемо її основні можливості: 

1) Створювати та розповсюджувати професійно підготовлені матеріали 

та ділову документацію. 

2) Створювати публікації, які містять текстові та графічні елементи. 

3) Готувати оригінальні матеріали друкованої продукції. 

4) Розробляти не складні веб-сайти та веб-сторінки. 

Всі дивимося на інтелектуальну дошку, для запуску програми 

виконуємо такий шлях: 



Пуск → Всі програми → Microsoft Office → Microsoft Publisher 

Після запуску програми для повторення називаємо елементи вікна 

програми. Далі переходимо до засобів створення публікацій 

Створення візитки. Розглянемо структуру макета для створення візитки. 

Макет має розмір 5,5 на 8,5 см, але його треба змінити до прийнятого в нашій 

країні стандарту — 5 на 9 см 

Макет містить заготовки текстових 

блоків для введення 1) прізвища, 

імені, по батькові; 2) посади; 3) 

назви фірми) 4) підпису до 

логотипу фірми; 5) адреси; 6) 

номерів телефонів, факсів, адреси 

електронної скриньки.  

Пропонується один графічний 

елемент — логотип фірми, який 

можна змінити. Один раз 

прийнятий користувачем логотип з підписом з'являтиметься і автоматично в 

макетах інших публікацій, де він передбачений. 
Щоб створити візитку, потрібно заповнити зазначені текстові блоки і 

вибрати художній стиль, 

кольорову і шрифтові схеми до 

вподоби. Можна також 

перемістити деякі блоки, але 

це робити не рекомендується. 
При бажанні можна вставити в 

публікацію малюнки, створені 

графічними редакторами.  

Publisher підтримує більшість графічних форматів (bmp, gif, jpg, tif, wmf). 

Для того, щоб вставити в публікацію зображення (не входить до Колекцію 

картинок), в меню Вставка вибрати команду Картинка - З файлу. З'явиться 

вікно діалогу Додати картинку, в якому з потрібної папки вибрати 

необхідний графічний файл. 

MS Publisher включає можливості створення і редагування тексту, властиві 

текстовим редактора, як, наприклад, MS Word.  

Розміщення тексту в публікації завжди починається зі створення текстової 

рамки. На відміну від рамок картинок, призначених для вставки одного 

малюнка,текстові рамки дозволяють вводити текст довільної 

довжини,розміщувати його в колонках і форматувати. 

Якщо текст невеликий (заголовок, напис, окрема фраза), його 

рекомендується вводити безпосередньо в текстову рамку в публікації. Для 

введення великих блоків тексту краще скористатися текстовим редактором 

MS Word, створивши і відформатувавши в ньому текст, а потім вставити 

його в публікацію. Для цього клацнути лівою кнопкою «миші» всередині 

текстової рамки. Потім в меню Вставка вибрати команду Текстовий файл. У 

вікні діалогу Додати текст вибрати в потрібній папці файл із створеним і 



відформатованим текстом. 

Щоб створити текстову рамку, треба_клацнути на кнопці на панелі 

інструментів Об'єкти MS Publisher, клацнути в публікації, протягнути 

вказівник «миші» при натиснутій лівій кнопці, щоб намалювати рамку 

потрібного розміру, і відпустити кнопку "миші". Розмір і положення рамки 

можна в будь - який момент змінити. Щоб перемістити текстову рамку в 

потрібне  місце, необхідно виділити її, підвести до неї покажчик миші, який 

при цьому прийме вид машини з написом «Зрушення», і перемістити. 

Якщо фрагменти тексту передбачається надалі форматувати й переміщувати 

незалежно один від одного, їх треба поміщати в окремі рамки. 

Форматування відбувається таким же чином, як і в Word. 
У процесі роботи в Publisher на екрані періодично з'являється пропозиція 

зберегти публікацію. Збереження публікації в MS Publisher здійснюється 

точно так само, як і збереження документа в будь-якому іншому додатку MS 

Office. Виберіть в меню  Файл команду Зберегти, а потім вкажіть ім'я 

публікації і місце_її_збереження.  
За замовчуванням програма зберігає публікації в папці Мої документи на 

жорсткому диску комп'ютера. 

На відміну від інших програм MS Office, Publisher не дозволяє 

працювати з декількома документами одночасно  
 

Бібліотека макетів являє собою набір різноманітних фігур, декоративних 

макетів і додаткових шаблонів, які можуть бути використані для поліпшення 

зовнішнього вигляду публікації. Щоб скористатися Бібліотекою макетів 

треба вибрати в меню Вставка командуОб'єкт з бібліотеки макетів. 

  
У вікні діалогу в лівій панелі міститься список розділів, а в правій –зразки 

макетів, відповідні розділу Заголовки. 

 
Щоб відобразити об'єкти, впорядковані по макетах, треба вибрати у вікні 

діалогу Бібліотека макетів закладку Макети об'єктів. 

Після завершення роботи над публікацією можна змінити макет публікації і 



колірну схему. Зміст публікації при цьому не зміниться. 

При заміні колірної схеми змінюються лише кольори забарвлених 

фрагментів. Для того,щоб змінити колірну схему треба вибрати_в меню Вид 

команду Відобразити майстер З'явиться вікно Майстер швидких публікацій. 

Вибрати в верхній частині вікна розділ Колірна схема, а в нижній частині 

вікна - її назву. 

 
  

При переході до іншого макету відбувається перерозподіл тексту, тому що 

різнімакети використовують різні текстові рамки, зображення і фігури. 

Тому зміна макета може зажадати коригування розмірів і положення рамок і 

навіть форматування тексту. Щоб змінити вигляд публікації - вибрати в 

меню Вид команду Відобразити майстер. З'явиться вікно Майстер швидких 

публікацій. Вибрати в верхній частині вікна розділ Макет, а в нижній частині 

вікна – його назву. 

При створенні публікації можна 

скористатися Майстром 
публікацій. Для цього при запуску 

програми MS Publisher у вікні 

Каталог MS Publisher вибрати 

закладку Майстра публікацій. 

Вибрати в лівій панелі вікна тип 

публікації, а в правій панелі зразок, 

відповідний даному типу. Після 

чого натиснути кнопку Запустити 

майстер (у правій нижній частині 

екрана). 

Далі, слідуючи крокам Майстра, 

виберіть колірну схему публікації, 

варіанти написів і т.д.) 

 

Друк публікації 
Після завершення роботи над 

створенням публікації, необхідно її 

роздрукувати.Друк в Publisher здійснюється аналогічно друку документів в 



інших додатках MS Office.  Перш ніж приступити до друку вибрати в меню 

Файл команду Параметри сторінки. У вікні діалогу встановити потрібну 

розмітку публікації і орієнтацію сторінки. 

Потім вибрати в меню Файл команду Настройка друку.  

ІV. Закріплення матеріалу 

Коротке опитування, хто що з учнів запам’ятав, узагальнення згаданого 

та підбиття підсумків уроку. 

ІV. Домашнє завдання 

Підручник Ривкінда параграф 2.9 

                   Морзе параграф 21 

Підібрати матеріали для створення буклету на довільну тему. 


