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1. Текстові редактори.
Текстовий редактор — комп'ютерна програма, призначена для
створення та редагування текстових файлів, а також підготовки та
виведення їх до друку.
Умовно розрізняють два типи редакторів, а також - робочі
середовища, що містять редактор.
Перший тип орієнтований на роботу з послідовністю символів в
текстових файлах. Такі редактори можуть забезпечувати розширену
функціональність — підсвічування синтаксису, сортування рядків, шаблони,
конвертацію кодувань, відображення кодів символів і т.д. Іноді їх називають
редакторами кодів, оскільки основне їх призначення — написання
програмних кодів.
Другий тип текстових редакторів має розширені функції форматування
тексту, впровадження в нього графіки і формул, таблиць і об'єктів. Такі
редактори часто називають текстовими процесорами і призначені вони для
створення документів фактично будь-якого рівня складності, від особистих
листів до офіційних паперів. Класичний приклад — Microsoft Word.
Використання текстових процесорів для підготовки документів
надає певні корисні зручності. Наприклад, більшість текстових процесорів
забезпечують режим WYSIWYG (What You See Is What You Get — що
бачимо, те й отримуємо), який дозволяє користувачеві бачити документ на
екрані в тому ж вигляді, в якому його буде роздруковано.

Підтримка стандарту інтеграції OLE (Object Linking and Embedding —
зв'язування і вбудовування об'єктів) надає можливість інтеграції в текстові
документи об'єктів, які є частиною інших файлів (наприклад, електронних
таблиць, графічних файлів, баз даних). Особливість технології полягає в
забезпеченні можливості редагування інтегрованих об’єктів засобами
відповідних програм (табличних процесорів, графічних редакторів і т.д.) без
виходу з поточного робочого середовища, тобто безпосередньо в текстовому
редакторі.
Ще одним стандартом інтеграції, який

підтримується більшістю

офісних програм, включаючи текстові процесори, є стандарт DDE (Dynamic
Data Exchange — динамічний обмін даними). Він передбачає можливість
встановлення такого зв'язку між об'єктами двох файлів різних програм, що
зміна одного об'єкта викликає автоматичне відновлення іншого.
До характерних функцій сучасних текстових процесорів, окрім
безпосередньо редагування, можна віднести

форматування документа на

основі стилів; перевірка орфографії та мови; структурне проектування
документа; побудова формул і таблиць; використання шаблонів для
створення документів.

2. Загальні відомості про шаблони
Шаблоном документа вважається «заготовка», певний базовий вміст
документа, що містить визначення стилів, параметрів, структури документа,
та призначений для полегшення та прискорення підготовки документа.
У Microsoft Office Word 97/2003 шаблон може бути файлом .dot, в
Microsoft Office Word 2007 – файлом .dotx або .dotm (у файл типу .dotm
можна додавати макроси).
Наприклад, наказ — це звичайний документ, створений у Word.
Замість того, щоб створювати структуру наказуу з нуля, можна використати

шаблон із наперед визначеним макетом сторінки, шрифтами, полями та
стилями. Залишиться відкрити шаблон і заповнити його текстом та
інформацією, які мають міститися в цьому документі. Якщо зберегти
документ як файл типу .doc, .docx або .docm, його буде збережено окремо від
шаблону, на якому він базується.
У шаблонах, так само як і в документах, можна надати для
використання рекомендовані розділи або необхідний текст, вставити
елементи керування вмістом і наперед визначений розкривний список або
певну емблему. Можна захистити розділ шаблону або весь шаблон паролем,
щоб запобігти зміненню його вмісту.
Кожний документ Microsoft Word заснований на шаблоні. Наприклад,
при завантаженні редактора автоматично створюється новий документ,
заснований, як правило, на шаблоні Normal.dot. Шаблон визначає основну
структуру документа і містить настроювання документа, такі як елементи
автотексту, шрифти, призначення сполучень клавіш, макроси, меню,
параметри сторінки, форматування і стилі.
Існує два основних види шаблонів - загальні шаблони і шаблони
шаблони користувача (шаблони документів). Загальні шаблони, у тому
числі шаблон Normal.dot, містять налаштування, доступні для всіх
документів. Шаблони користувача, наприклад, шаблони записок чи факсів, у
діалоговому вікні Створення документа, містять настроювання, доступні
тільки для документів, заснованих на цьому шаблоні. Наприклад, при
створенні записки на основі шаблону записок можуть використовуватися як
настроювання шаблону записок, так і настроювання загальних шаблонів. У
Word мається набір шаблонів документів, і крім того, можна створювати
шаблони самостійно.
При

роботі

над

документом,

як

правило,

використовуються

налаштування, збережені в шаблоні, приєднаному до цього документа, чи в
шаблоні Normal.dot. Щоб мати можливість використовувати налаштування,

що зберігаються в інших шаблонах, можна завантажити інший шаблон в
якості загального шаблону. Після завантаження шаблону елементи,
збережені в цьому шаблоні, доступні в будь-якому іншому документі до
закінчення поточного сеансу роботи з MS Word.
Для створення нового документа слід у меню Файл вибрати команду
Создать. У діалоговому вікні, що розкрилося (рис.2), обрати шаблон, на
основі якого буде створено документ, та натиснути кнопку OK. Звичайні
документи створюються на основі шаблону Новий документ. Для створення
документа на основі іншого шаблону, слід обрати необхідний шаблон.
Наприклад, при використанні шаблону веб-сторінки Word автоматично
відключає можливості, які не підтримуються браузером.

Рис.2.- Створення документу на основі шаблону
При виборі команди Создать в меню Файл два фактори визначають,
які шаблони документів будуть доступні, і на якій вкладці буде
розміщуватись кожний шаблон: місце розміщення шаблона і налаштування
розміщення шаблонів користувача і загальних шаблонів. Щоб перевірити, де

розміщені файли шаблонів, виберіть команду Параметры в меню Сервис,
потім перейдіть на вкладку Размещение.
Шаблони, що відображаються на вкладці Общие (рис.2), розміщуються
в папці Шаблони. При необхідності створити іншу вкладку для шаблонів,
слід створити нову папку в папці Шаблони і зберігти відповідні шаблони в
цій папці. Ім'я створеної папки буде відображатися на новій вкладці. При
збереженні

шаблона

Word

автоматично

вибирає

папку

Шаблоны

пользователя (меню Сервіс, команда Параметры, вкладка Размещение), за
умовчуванням розміщеної в папці Шаблони і вкладених до неї папках. При
збереженні шаблона в іншій папці, шаблон не буде відображатися в
діалоговому вікні Создание документа.

Створення шаблону документу
1. Виконайте одну з наступних дій:
- для створення нового шаблону на основі існуючого документа,
оберіть команду Открыть в меню Файл, а потім відкрийте потрібний
документ.
- для створення нового шаблону на основі існуючого шаблона, оберіть
команду Создать в меню Файл. Оберіть базовий шаблон, встановить
перемикач Создать в положення Шаблон та натисніть кнопку OK.
2. У меню Файл виберіть команду Сохранить как.
3. Оберіть значення Шаблон документа в поле Тип файла. При збереженні
файлу, що був створений як шаблон, цей тип файлу обирається
автоматично.
4. За умовчанням у полі Папка відкривається папка Шаблони. У діалоговому
вікні Создание документа цій папці відповідає вкладка Общие. Щоб
включити даний шаблон до списку на іншій вкладці, відкрийте одну з
папок, вкладених у папку Шаблони.

5. Вкажіть ім'я нового шаблона в поле Имя файла, натисніть кнопку
Сохранить.
6. Додайте в новий шаблон елементи, які мають розміщуватись в усіх нових
документах, заснованих на цьому шаблоні, і видаліть всі зайві елементи.
7. Встановіть необхідні параметри сторінки (поля, розмір, орієнтацію), стилі
й інші параметри форматування.
8. Натисніть кнопку Сохранить, потім оберіть команду Закрыть в меню
Файл.
Існує простіший спосіб створення документу на основі шаблону. Якщо
файл шаблону зберігається в швидкодоступному місці (наприклад, на
робочому столі), достатньо відкрити цей файл звичайним способом. При
цьому фактично буде створено та відкрито для редагування новий документ,
тоді як сам шаблон залишиться незмінним. Отже, шаблон — це тип
документа, який при відкритті створює власну копію.

3. Поняття та використання стилів
З поняттям шаблонів у MS Word тісно пов’язане поняття стилів.
Система стилів документа - це набір визначень способів оформлення
різних елементів документа (абзаців, заголовків, назв, колонтитулів та ін).
Для створення нового стилю у вікні Стили и форматирование (меню
Формат, рис.3.(а)) використовується кнопка Создать стиль.
Примітка: тут і далі наводиться опис виконання операцій у Microsoft Office 2003.

Створення стилю здійснюється у відповідному діалоговому вікні
(рис.3.(б)). У полі Имя вікна Создание стиля вводиться ім'я нового стилю. У
переліку Стиль вибирається різновид стилю: стиль абзацу, таблиці

або

символу. У списку Основан на стиле вибирається базовий стиль. Якщо
обрати опцію Добавить в шаблон, новий стиль буде використовуватись не

лише в поточному документі, а й в усіх інших, створених на основі цього
шаблону. Для встановлення параметрів шрифту, абзацу та ін. слід натиснути
кнопку Формат, обрати елемент та налаштувати його параметри. Для
завершення створення стилю натисніть ОК.

а) вікно «Стили и форматирование»

б) вікно «Создание стиля»

Рис.3. – Створення стилю в MS Word
Для зміни існуючого стилю слід виділити його у вікні Стиль і
натиснути кнопку Изменить. У вікні Изменение стиля можна вибрати нові
параметри. Для видалення стилю його слід виділити та натиснути кнопку
Удалить.
Стилі можуть застосовуватись до різних елементів документа —
символів, абзаців, таблиць, сторінок, розділів тощо.

Символ – це мінімальний елемент тексту документа. Зовні символ
сприймається як окремий знак.
Символи візуально представляються за допомогою шрифтів.
Шрифт - це набір символів певного розміру та рисунку, який утворює
єдину стилістичну та композиційну систему візуального пердставлення
тексту.
До основних параметрів шрифту належать:
 Гарнітура - комплект шрифтів різних розмірів, накреслення й щільності,
але однакових за характером малюнка. Вибір гарнітури здійснюється за
допомогою інструмента

.

 Кегль - розмір шрифту в пунктах (пт). 1 пт = 1/72 дюйма. Стандартним
вважається кегль 14 пт.
 Щільність та накреслення (звичайний, жирний, курсив, підкреслений)
Абзац – це оформлений певним чином фрагмент тексту, який
починається з нового рядка і закінчується символом абзацу, -

. Саме цей

символ зберігає інформацію про параметри абзацу.
До основних параметрів шрифту належать:
 відступи;
 вирівнювання тексту;
 інтервали.
Розділ – це окрема частина документа, у межах якої можна
установити свої параметри сторінки і колонтитулів. Границі розділів
відзначаються спеціальними службовими символами-роздільниками.

4. Використання таблиць для створення бланків та документів
складної структури

Таблиця – елемент документу, що складається з рядків і стовпців,
кожна її комірка може містити текст, графічний об’єкт чи будь-який
інший елемент.
Таблиці часто використовуються для організації і представлення даних.
За допомогою таблиць готуються бланки документів. У документах зі
складною структурою таблиці можуть використовуватись як інструмент
розмітки документа. Кожна комірка таблиці в цьому випадку утворює в
документі відносно незалежну область, в якій розміщується певний реквізит
документу.

Розміри

та

внутрішні

відступи

комірок

фіксуються

у

відповідності до вимог оформлення документу, а режим відображення
границь таблиці вимикається.
Перевага такого способу розмітки очевидна. По-перше, це дозволяє
досягти максимально точного розміщення кожного реквізиту; по-друге, зміна
даних в одній комірці не впливає на розміщення даних поза нею (за умови
фіксованих розмірів комірки).
Для прикладу наведемо зразок оформлення документу «Поздовжній
бланк для листування з країнами далекого зарубіжжя», який затверджено
Інструкцією про організацію документообігув національному університеті
внутрішніх справ (рис.4).

Рис.4. – Використання таблиць для розмітки документу
Пунктиром на рисунку позначені невидимі границі таблиці, які
відображаються лише під час редагування документу.

Для роботи з таблицями у MS Word використовується опція меню
Таблица (рис.5), Формат, панель інструментів Таблицы и границы, а також
контекстне меню (рис.6).

Рис.5. – Меню «Таблица»

Рис.6. – Контекстне меню
таблиці

До основних параметрів таблиці належать:
 розмір рядків та стовпців;
 розміщення тексту в комірках (вирівнювання, обтікання, напрям);
 внутрішні відступи комірок, інтервали між комірками;
 границі та заливка тощо.

5. Робота з формами в MS Word.
Шаблон документа - це своєрідна «заготовка», яка зазвичай містить
деякі стандартні реквізити документу (незмінну частину), а також передбачає
доповнення

змісту

конкретною,

актуальною

на

поточний

момент

інформацією (змінна частина). Стандартними реквізитами можна вважати

найменування організації, назву виду документу, дату. Крім цього, до
незмінної частини можна віднести деякі елементи змістовного тексту,
характерного для всіх подібних документів (підзаголовки, стандартні
формулювання тощо).

Наприклад, шаблон довідки про заробітну плату

містить стандартний текст довідки, а в кожний документ, створений на базі
цього шаблону, додається прізвище конкретного співробітника та дані щодо
його заробітної плати.
В деяких випадках, зокрема при роботі зі складними документами,
доцільним

вважається

така

організація

шаблону,

коли

редагування

стандартної частини заборонено. При створенні документу на основі такого
шаблону користувач заповнює лише окремі поля документу, не маючи
можливості редагувати будь-який інший текст. Це значно спрощує та
прискорює створення документу, а також запобігає виникненню помилок,
які часто є результатом неуважної роботи з текстом.
Для створення захищених шаблонів в текстовому редакторі MS Word
використовуються інструменти панелі Форми (рис.7), відобразити яку можна
через меню Вид → Панели инструментов.

Рис. 7. – Панель інструментів «Форми»
Інструмент

– Текстове поле – дозволяє вставити в шаблон поле

для введення тексту. Встановити параметри цього поля можна у
відповідному вікні (рис.8), яке викликається подвійним кліком на текстовому
полі. Зокрема, можна обмежити довжину і формат тексту, а також
сформулювати довідкове повідомлення, яке відобразиться при натисканні
клавіші <F1> на текстовому полі.
Інструмент
дані

для

цього

– Поле зі списком – використовується, якщо вхідні
поля

обмежуються

списком

конретних

значень.

Сформулювати список значень, а також встановити інші параметри поля
можна у вікні параметрів (рис.9), яке викликається подвійним кліком на
області поля.
Інструмент

– Прапорець – поле, яке може приймати одне з двох

значень: увімкнено/вимкнено (так/ні). У вікні параметрів цього елементу
вказується його розмір і стан за умовчанням.

Рис. 8. – Параметри текстового поля

Рис. 9. – Параметри поля зі списком

Окрім цих полів, в шаблон можна додавати таблицю і рамку, для цих
елементів призначені свої поля на панелі інструментів Форми.
Інструмент

призначений для візуального підсвічування полів

шаблону. В такому режимі їх простіше відрізнити від звичайного тексту,
розміщеного в шаблоні. За необхідністю підсвічування можна вимкнути.
Після того, як параметри полів встановлено і роботу над шаблоном
закінчено, його можна захистити. Для цього призначений інструмент

-

Захист форми, який слід увімкнути перед тим, як шаблон буде збережено.
Документи, створені на основі захищеного шаблону, обмежені у редагуванні,
оскільки введення даних припускається лише у відповідних полях форм.

У разі потреби можна посилити надійність захисту шаблону за
допомогою паролю. Для цього замість інструмента

слід скористатись

командою Защитить документ в меню Сервис (рис.10).

Рис. 10. – Захист документа
У полі Ограничения на редактирование доцільно обрати режим Ввод
данных в поля форм. По натисканню кнопки «Да, включить защиту»
з’являється вікно для ведення паролю (рис.11).

Рис. 11. – Захист документа
Такий спосіб захисту є більш надійним, оскільки відключити захист
можуть лише користувачі, якім відомий пароль. З іншого боку, втрата
паролю може стати проблемою при необхідності відредагувати документ або
шаблон.

6. Обмеження редагування та захист шаблонів у MS Excel.
Шаблони табличних документів, створені в MS Excel, мають
розширення .xlt. Загальні правила роботи з шаблонами в MS Excel та MS
Word суттєво не відрізняються. Втім, варто розглянути деякі окремі моменти
щодо створення захищених шаблонів та обмеження вводення даних в MS
Excel, оскільки особливості роботи з табличними документами передбачають
використання відповідних засобів створення шаблонів.
Механізм

обмеження

введення

даних

в

редакторі

MS

Word

реалізується за допомогою форм. В MS Excel для цього зручніше
використовувати діалог Проверка вводимых значений, який викликається
командою Проверка… в меню Данные (рис.12). При цьому слід спочатку
виділити комірки, для яких буде встановлено обмеження.
Вибір типу даних в цьому випадку певною мірою відповідає вибору
типу поля в MS Word. Набір доступних параметрів залежить від обраного
типу даних. Наприклад, тип даних «Целое число» (рис. 13) дозволяє
обмежити максимальне та мінімальне значення, а також задати логічну
умову, наприклад, виключення числа з певного діапазону або відповідність
конкретному значенню.
Для типу даних «Список» перелік припустимих значень можна ввести
безпосередньо у полі «Источник», розділяючи іх символом «;». Якщо список
цих значень вже міститься в комірках робочого аркушу, зручніше буде
вказати в полі «Источник» діапазон цих комірок, наприклад, $А$1:$А$7
(рис.14).

Рис. 12. – Діалог «Проверка вводимых значений»

Рис. 13. – Параметри типу «Целое число»
Крім

цього,

є

можливість

Рис. 14. – Параметри типу «Список»

сформулювати

текст

підказки

та

повідомлення про помилку (для цього призначені вкладки «Сообщение для
ввода» та «Сообщение об ошибке»).
Захист шаблону реалізується за наступним механізмом. Кожна комірка
робочого аркушу має параметр «Защищаемая ячейка», який встановлюється

чи знімається в меню Формат ячеек. За умовчанням цей параметр увімкнено
для всіх комірок робочого аркушу.
Захист комірок активізується лише після того, як встановлено захист
робочого аркушу. Це робиться за допомогою команди Захист в меню Сервіс.
Після захисту робочого аркушу всі комірки, для яких параметр «Защищаемая
ячейка» був увімкнений, блокуються, і їх редагування неможливе. Для того,
щоб залишити певні комірки незаблокованими, треба вимкнути для них
параметр «Защищаемая ячейка» перед тим, як захищати робочий аркуш.
За необхідністю можна підсилити захист паролем та обмежити
можливі дії з документом. Якщо пароль не вводити, будь-який користувач
зможе зняти захист робочого аркуша.
Після того, як роботу з документом завершено, його можна зберігти як
шаблон. Для цього в полі «Тип файлу» обирається тип «Шаблон *.xlt».
Подальша робота з шаблонами табличних документів відбувається
аналогічно роботі з шаблонами MS Word.

