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1. Концепція електронного документа. Технологія створення і редагування текстового 

документа у Writer 
 

Концепція електронного документа 

 

Для ефективного управління процесами на підприємствах і в організаціях необхідна ефективна система 

електронного документообігу.  

Документи є основним інформаційним ресурсом підприємств і організацій. Документообіг - це безперервний 

процес руху документів, який відображає діяльність підприємств і дозволяє оперативно управляти 

виробничими процесами на підприємстві. 

Нині застосовується як традиційне діловодство (на паперових носіях інформації), так і електронний 

документообіг. Системи електронного документообігу призначені для автоматизації процесів діловодства. 

Комплексне рішення по організації електронного документообігу на підприємстві забезпечує система 

електронного документообігу і автоматизації діловодства ЕВФРАТ-Документооборот. Система автоматизації 

діловодства і електронного документообігу ДЕЛО підтримує як традиційну організацію діловодства, так і 

електронний документообіг. FossDoc - система електронного документообігу, призначена для автоматизації 

документообігу і діловодства, як в державних, так і недержавних підприємствах будь-яких розмірів і роду 

діяльності. 

 

Основним поняттям системи електронного документообігу є електронний документ. Електронний документ – 

сукупність даних в пам'яті комп'ютера, яка включає текст, малюнки, таблиці, креслення і т. д.,  що призначена 

для сприйняття людиною за допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. Статус електронного 

документа закріплений Законом України «Про електронні документи і електронний документообіг» № 851-IV 

від 22.05.2003 р. Електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних 

даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. До обов'язкових реквізитів електронних документів 

відноситься електронний підпис. Електронно-цифровий підпис (ЕЦП) застосовується для підпису електронних 

документів як фізичними, так і юридичними особами з метою надання документу юридичної сили.  

 

 

Технологія створення і редагування текстового документа в OpenOffice.org Writer 

 

Текстовий редактор – комп’ютерна програма, призначена для створення й зміни текстових файлів, а також 

їхнього перегляду на екрані, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту й т.п. Умовно виділяють два типи 

редакторів. Перший тип орієнтований на роботу з послідовністю символів у текстовому файлі. Такі редактори 

забезпечують розширену функціональність – підсвічування синтаксису, сортування рядків, шаблони, 

конвертацію кодувань, показ кодів символів і т.п. Другий тип текстових редакторів (їх інколи називають 

текстовими процесорами) має розширені функції форматування тексту, впровадження в нього графіки, формул, 

таблиць і об’єктів. До текстових редакторів можна віднести Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel Word 

Perfect, Star Office, з якого виріс OpenOffice, та інші. 

OpenOffice.org Writer – програма для створення й обробки текстових документів. Представлення WYSIWIG 

(від англ. What You See Is What You Get) дозволяє переглядати на екрані готовий до друку документ. 

Відформатовані символи відображаються на екрані так, як вони будуть виглядати при друці. 

Текстові редактори можуть забезпечувати виконання різноманітних функцій: 

 редагування рядків тексту; 

 використання різних шрифтів символів; 

 копіювання й перенесення частини тексту з одного місця на інше або з одного документа в інший; 

 контекстний пошук і заміну частин тексту; 

 задання довільних міжрядкових проміжків; 

 автоматичний перенос слів на новий рядок; 

 автоматичну нумерацію сторінок; 



 вирівнювання країв абзацу; 

 створення таблиць і побудова діаграм; 

 перевірка правопису слів і підбір синонімів; 

 побудова змісту і предметного покажчика; 

 роздрук підготовленого тексту на принтері і т.п. 

 

 

Основні принципи роботи в текстовому редакторі 

 

1. Знайомство з робочою областю 

Елементи користувальницького інтерфейсу – рядок меню, панелі інструментів, рядок стану і робоче поле – 

називаються робочою областю програми. Всі додатки OpenOffice.org мають подібний інтерфейс. 

 

Вздовж верхнього краю вікна додатка розташовується рядок заголовка – прямокутна область, що містить ім’я 

програми, ім’я документа й кнопки зміни розміра вікна. 

 

Нижче рядка заголовка розташований рядок меню з командами, які виконують основну роботу в програмі. 

Кожне слово в цьому рядку виконує роль кнопки, яка відкриває список команд. Запуск команди може бути 

неможливим (команда неактивна), може відкривати підменю з уточнюючими командами або діалогове вікно. У 

меню використовуються такі умовні позначення: 

 трикрапка після назви команди – вибір команди виводить на екран діалогове вікно; 

 затемнена команда – команда меню в цей момент недоступна; 

 галочка поруч із командою – відзначена команда активна в цей час. Ці команди управляють параметрами 

чи властивостями. Клацання на раніше відзначеній команді знімає прапорець і тим самим скасовує 

виконання даної команди, клацання на команді, яка не є відзначена, встановлює прапорець; 

 трикутник праворуч від назви команди: каскадне меню (або підменю) – звертання до цього пункту меню 

виводить на екран підменю з новими командами наступного рівня; 

 сполучення клавіш праворуч від назви команди – альтернативний запуск команди меню за допомогою 

клавіатури; 

 підкреслені букви – натискання на клавішу Alt разом із клавішею з підкресленою буквою запускає команду 

(найчастіше такі букви вибираються за мнемонічним принципом, як, наприклад, Ф у слові Файл). 

 

Під рядком меню розміщується один або кілька наборів кнопок. Ці набори називаються панелями інструментів. 

Кнопки панелей інструментів є ярликами команд із меню. 

 

Щоб запустити команду за допомогою панелі інструментів, потрібно клацнути на відповідній кнопці. Щоб 

уточнити призначення кнопки, слід навести на неї вказівник мишки – з’явиться спливаюча підказка. 

 

Як правило, під рядком меню розміщаються дві панелі інструментів – Стандартна і Форматування. Щоб 

вивести або забрати панель із екрана, потрібно вибрати View → Toolbars (Вид → Панель інструментів), а 

потім клацнути на потрібній панелі. Якщо панель присутня на екрані, то поруч із нею буде стояти галочка. 

 

2. Створення, відкривання і збереження документа 

Коли запустити OpenOffice.org Writer, автоматично відкриється порожній документ і можна розпочинати 

роботу, але іноді виникає необхідність створити новий документ. 

 

Для створення нового документа варто вибрати в рядку меню команду File → New (Файл → Створити), потім 

у списку, що розкрився, вибрати піктограму з назвою «текстовий документ». Створити документ також 

можна, вибравши відповідну кнопку на панелі інструментів Стандартна. 

 

Для відкривання існуючого файла необхідно вибрати в рядку меню команду File → Open… (Файл → 

Відкрити…) або клацнути на кнопці в панелі інструментів Стандартна, після чого відкриється діалогове вікно 

з назвою Відкрити. 

 

Зберегти новий документ допоможе послідовність команд File → Save as… (Файл → Зберегти як…) або 

відповідна кнопка на панелі Стандартна. В процесі збереження важливо правильно вказати місце, куди 

зберігається документ. 

 

За замовчуванням документ зберігається у форматі odt (власний формат OpenOffice.org Writer), але можливе 

збереження документа і в інших форматах: Microsoft Word, Star Writer, HTML або навіть у форматі PDF. 

 

Якщо є необхідність, то для збереження документів формат MS Office Word можна поставити за 

замовчуванням: Tools → Options → Load/Save → General (Сервіс → Параметри → 

Завантаження/Збереження → Загальні). У підгрупі Default file format and ODF settings (Формат файлу за 



замовчуванням і параметри ODF) вказати у полі Document type (Тип документа) тип Text document 

(Текстовий документ), а в полі Always save as (Завжди зберігати як) вказати Microsoft Word 97/2000/XP. 

 

При повторному збереженні документа досить у меню Файл вибрати команду Зберегти або клацнути кнопку 

запису на панелі Стандартна. Документ автоматично зберігається у тому же файлі (під тим же ім’ям). Щоб 

зберегти поточний документ під іншим ім’ям або в іншій папці, треба вибрати команду File → Save as… (Файл 

→ Зберегти як…), після чого з’являється вікно Зберегти як. 

 

OpenOffice.org Writer дозволяє автоматично зберігати документ. Для цього в рядку меню варто вибрати 

команду Tools → Options → Load/Save → General (Сервіс → Параметри → Завантаження/Збереження → 

Загальні). Тут потрібно поставити галочку біля команди автозбереження і задати часовий проміжок, який 

вказує на періодичність, з якою ваш документ буде зберігатися. Якщо виникнуть збої у системі, то текстовий 

редактор OpenOffice.org Writer відновить документ із останнього моменту збереження. 

 

3. Експорт текстових файлів в PDF 

Однією з корисних можливостей текстового редактора OpenOffice.org Writer є експорт текстових файлів у 

формат PDF. Цей формат дозволяє переглядати і роздруковувати документ на будь-якій платформі з 

незміненим вихідним форматуванням (за умови, що встановлено відповідне програмне забезпечення). Для 

експорту в PDF у рядку меню виберіть команду File → Export as PDF… (Файл → Експорт в PDF…). 

З’явиться діалогове вікно Параметри PDF. На вкладці Загальні в підгрупі Область виберіть, що саме 

експортується. На вкладці Безпека при необхідності можна встановити обмеження прав (обмеження на друк, 

копіювання й т.п.). Коли встановлені всі параметри, потрібно натиснути на кнопку Export (Експорт). 

 

 

2. Форматування текстового документа і стилі у Writer 
 

1. Виправлення тексту 

Для виправлення тексту спочатку необхідно встановити курсор у те місце документа, куди потрібно внести 

зміни. Наступним кроком буде редагування. Це може бути видалення, додавання або заміна символів, 

переміщення або видалення частини тексту або зміна регістра тексту. 

 

Зміни вносяться саме в те місце, де в цей момент розташований курсор (чорна вертикальна миготлива лінія). 

Вказівник мишки (тонка чорна немиготлива вертикальна лінія) може перебувати в іншому місці або зовсім бути 

відсутнім. 

 

Видалення символів відбувається за допомогою клавіш Delete і Backspace (стрілка вліво), причому перша 

видаляє один символ правіше від курсора, а друга – лівіше. Якщо при цьому утримувати натиснутою клавішу 

Ctrl, то відбудеться видалення групи символів до кінця слова чи до початку слова відповідно. Щоб повернути 

текст, вилучений помилково, потрібно виконати команду Edit → Undo (Виправлення → Скасувати), 

скористатись відповідною кнопкою на панелі інструментів або комбінацією клавіш Ctrl+Z. 

 



2. Виділення тексту 

Більшість методів редагування Writer вимагають попереднього виділення фрагмента тексту. Обрана після 

цього команда застосовується тільки до виділеного фрагмента. 

 

Виділення дозволяє чітко визначити частину документа, на яку подіє команда, – від одного символу або 

малюнка до цілого документа. Наприклад, спочатку виділяється фрагмент тексту, а потім вже натискається 

клавіша Delete і видаляється увесь фрагмент тексту. У виділеному фрагменті тексту колір фону і колір тексту 

міняються на протилежні. 

 

Виділяти текст можна як мишкою так і за допомогою клавіатури. Основний спосіб виділення за допомогою 

клавіатури – тримати натиснутою клавішу Shift і використовувати на клавіші управління курсором (клавіші зі 

стрілками). При цьму не тільки переміщається курсор, але й виділяється текст. Натискання на клавіші 

управління курсором вліво і вправо у сполученні з клавішею Shift виділяє по одному символу, а вгору і вниз – 

по одному рядку у відповідному напрямку. 

 

Інший спосіб виділення за допомогою клавіатури – використання клавіші F8. Курсор встановлюють на початок 

фрагмента, натискають клавішу F8 і встановлюють курсор у кінець фрагмента (чи за допомогою миші, чи за 

допомогою клавіатури). Щоб скасувати виділення, необхідно натиснути клавішу Esc на клавіатурі. 

 

Нарешті, можна виділити весь документ, вибравши команду Edit → Select All (Виправлення → Виділити все) 

або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl+A. Щоб скасувати виділення й знову побачити на екрані курсор, 

потрібно клацнути мишкою на будь-якому місці документа або натиснути клавішу зі стрілкою. 

 

Щоб виділити текст за допомогою мишки, потрібно встановити вказівник мишки на початок фрагмента, 

натиснути ліву кнопку мишки і, не відпускаючи її, протягнути мишку до кінця фрагмента тексту, який треба 

виділити. Якщо при протягуванні було досягнуто межі робочого поля, Writer прокрутить документ, щоб можна 

було продовжити виділення. 

 

3. Виправлення виділеного фрагмента 

Після виділення фрагмента тексту використовуються команди для виправлення або форматування. Можна 

просто вводити новий текст, який замінить виділений. Як тільки буде набрана перша буква, весь виділений 

текст автоматично буде вилучений, а новий текст буде вводитись на його місце. Щоб видалити виділений текст, 

слід натиснути клавіші Backspace або Delete. Щоб змінити регістр букв виділеного фрагмента (зробити всі 

букви малими або прописними), потрібно скористатись командою Chsnge Case (Регістр) із меню Format 

(Формат). 

 

Якщо необхідно замінити існуючий текст на новий, то потрібно перейти у режим заміни. Поточні режими 

(вставки чи заміни) відображаються в рядку стану. Клацанням мишкою на написі у рядку стану можна 

перемикатися між режимами вставки – INSRT і заміни – OVER. Ще один спосіб перемикання режимів – 

клавіша Insert на клавіатурі. У режимі OVER вихідний текст буде замінятися новим. 

 

4. Переміщення й копіювання тексту за допомогою миші 

Якщо при переміщенні чи копіюванні тексту Ви волієте користуватись мишкою, то буде зручний наступний 

метод. Виділити текст, помістити вказівник мишки на виділеному фрагменті (вказівник набуде форми стрілки) і 

натиснути ліву кнопку мишки. Не відпускаючи лівої кнопки, перетягнути курсор у нове положення. Щоб 

скопіювати текст, потрібно при перетягуванні тримати натиснутою клавішу Ctrl. Якщо місце, куди потрібно 

помістити текст, не видно на екрані, то, тримаючи натиснутою ліву кнопку мишки, перемістіть вказівник 

мишки до краю вікна: документ автоматично покрутиться в потрібному напрямку. Місце нового розташування 

тексту може бути у тому ж документі Writer, в іншому документі Writer і навіть у документі, створеному в 

іншому додатку пакета OpenOffice.org. 

 

Копіювання і переміщення фрагмента тексту можна здійснювати за допомогою команд Cut (Вирізати), Copy 

(Копіювати) і Paste (Вставити) з меню Edit (Виправлення). Команда Вирізати переміщає, а команда 

Копіювати відповідно копіює виділений фрагмент тексту в буфер обміну – спеціальну область пам’яті. 

Команда Вставити поміщає фрагмент із буфера обміну в позицію курсора. Командами Вирізати, Копіювати і 

Вставити також можна скористатись через контекстне меню фрагмента (відкривається при натисканні правої 

кнопки мишки) і за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів Стандартна. Вони стають 

активними, якщо виділено фрагмент тексту або інший об’єкт у тексті. 

 

 



Форматування документа 
 

Основними об’єктами документа Writer є сторінка, абзац і символ. Для кожного із цих об’єктів необхідно 

задати значення параметрів форматування, які визначають зовнішній вигляд документа. 
 

1. Вибір параметрів сторінки 

Будь-який документ складається зі сторінок, тому на початку роботи над документом необхідно задати 

значення параметрів сторінки: формат (розмір сторінки), орієнтацію (книжкова чи альбомна), розмір полів та 

ін. 
 

Ці параметри можна задати в діалоговому вікні Page Style (Стиль сторінки), яке викликається командою меню 

Format → Page… (Формат → Сторінка…). На вкладці Page задаються розміри полів, які визначають відстань 

від країв сторінки до межі області тексту. Там же задається розмір паперу та орієнтація сторінки. Крім того, на 

відповідних вкладках можна регулювати розташування колонтитулів. Колонтитули – це спеціальні області 

сторінки (верхній – Header та нижній – Footer), призначені для виводу на кожній сторінці документа 

однакового тексту, наприклад імені автора, назви документа й ін. У колонтитулі також можна вивести номер 

сторінки. 
 

 
 

Щоб вивести номери сторінок, потрібно вибрати команду Insert → Fields → Page Number (Вставка → Поля 

→ Номер сторінки). У цьому випадку номер сторінки буде вставлений туди, де перебував курсор. 
 

2. Форматування символів 

Символи – основні об’єкти, з яких складається текст. Символи – це букви, цифри, пробіли, знаки пунктуації, 

спеціальні символи (наприклад, @, *, &). Символи можна форматувати (змінювати їхній зовнішній вигляд). 
 

Серед основних властивостей символів можна виділити наступні: шрифт, розмір, накреслення і кольори. 
 

Шрифт – повний набір символів певного зовнішнього вигляду, включаючи великі і малі літери, розділові знаки, 

спеціальні символи, цифри й знаки арифметичних дій. Для кожного історичного періоду і різних країн 

характерний шрифт певного малюнка. Кожен шрифт має свою назву, наприклад DejaVu Serif, DejaVu Sans, 

Courier New та ін. Діалогове вікно Character (Символи), що викликається командою Format → Character… 

(Формат → Символи…), дозволяє задавати параметри символів. 
 

Одиницею вимірювання розміру шрифта є пункт (1 пт = 1/72 дюйма). Розміри шрифтів можна змінювати у 

широких межах, причому у більшості редакторів за замовчуванням використовується шрифт розміром 10 пт. 
 

Крім нормального (звичайного) накреслення символів, також застосовують жирне, курсивне, жирне курсивне. 

Можна встановити додаткові параметри форматування символів: підкреслення символів лініями різних типів, 

зміна вигляду символів (піднятий, утоплений), зміна відстані між символами (розріджений, ущільнений) та ін. 
 

Якщо планується багатокольоровий роздрук документа, то для різних груп символів доцільно задати різні 

кольори, обрані із пропонованої текстовим редактором палітри.  
 



 
 

3. Форматування абзаців 

Абзац із літературної точки зору – це частина тексту, що представляє собою закінчений за змістом фрагмент 

твору, закінчення якого служить природною паузою для переходу до нової думки. 
 

У комп’ютерних документах абзацом вважається будь-який текст, що закінчується спеціальним керуючим 

символом (маркером) кінця абзацу. Введення кінця абзацу забезпечується натисканням клавіші Enter і 

відображається символом ¶ (якщо включено режим відображення символів, що не друкуються). Цей режим 

включається й відключається натисканням кнопки на панелі інструментів Стандартна. 
 

 
 

Абзац може складатися з будь-якого набору символів, малюнків, об’єктів. Форматування абзаців дозволяє 

підготувати правильно й красиво оформлений документ. Діалогове вікно форматування абзацу відкривається за 

допомогою команди Format → Paragraph… (Формат → Абзац…). Команда Абзац також присутня у 

контекстному меню виділеного фрагменту тексту. 
 

Важливим параметром при наборі тексту є його вирівнювання. Вирівнювання відображає розташування тексту 

щодо границь полів сторінки. Існує чотири способи вирівнювання абзаців: 

 по лівому краю – лівий край рівний, а правий рваний; 

 по центру – обидва краї мають нерівні обриси, однак кожен рядок абзацу симетричний щодо середини; 

 по правому краю – правий край рівний, а лівий рваний; 

 по ширині – обидва краї рівні, тобто розташовуються точно по границях сторінки. 
 

Кнопки для команд вирівнювання абзацу розміщуються на панелі інструментів Форматування. 
 



Найчастіше абзац починається відступом першого рядка (абзацним відступом). Відступ може бути різних типів: 

 Додатний відступ, коли перший рядок починається правіше від усіх інших рядків абзацу, застосовується у 

звичайному тексті. 

 Від’ємний відступ, коли перший рядок виходить вліво щодо інших рядків абзацу, застосовується в 

словниках і означеннях. 

 Нульовий відступ, застосовується для абзаців, вирівняних по центру. 
 

Увесь абзац повністю може мати відступи зліва і справа, які відміряються від меж полів сторінки. Так, епіграф 

до художнього твору або реквізити адресата в заяві мають відступ зліва, а при виготовленні кутового штампа 

можна використати відступ справа. Також може бути необхідно відокремити текст абзацу від попереднього й 

наступного тексту. 
 

Відстань між рядками документа можна змінювати, задаючи різні значення міжрядкових інтервалів 

(одинарний, подвійний і т.д.). Для візуального відділення абзаців один від одного потрібно встановлювати 

збільшені інтервали між абзацами. Міжрядковий інтервал вибирають за допомогою списку Line spacing 

(Міжрядковий інтервал), а інтервали перед чи після абзацу задають за допомогою лічильників Above 

Paragraph (Перед абзацом) та Below Paragraph (Після абзацу). 
 

Вкладка Text Flow (Положення на сторінці) дозволяє встановити необхідний розподіл абзаців по сторінках, 

тобто заборонити або дозволити розривати абзац між сторінками, залишати на сторінці перший чи останній 

(висячий) рядок та ін. 
 

4. Стилі 

У процесі створення документа часто доводиться мати справу із заголовками. Як правило, заголовки 

відрізняються від основного тексту документа. Значно полегшує процес форматування заголовків використання 

стилів. 

У загальному випадку, стилі – це набори характеристик, що визначають зовнішній вигляд і форматування 

тексту, до якого вони застосовуються. У Writer є п’ять категорій стилів: 

 стиль Абзаца зачіпає всі абзаци, що використовують цей стиль; 

 стиль Символа впливає на блок тексту всередині абзаца; 

 стиль Сторінки впливає на форматування сторінки (размір сторінки, поля і т.п.); 

 стиль Врізок (Фреймів) впливає на врізки та зображення; 

 стиль Списку впливає на структуру, нумеровані та маркіровані списки. 
 

Щоб застосувати стиль, досить вибрати текст, який потрібно змінити, а потім клацнути на кнопці розгортання 

списку стилів у панелі інструментів Форматування. Доступні в даний момент стилі відобразяться з заданими 

для них шрифтами і розмірами. 
 

Якщо немає підходящого стилю, то необхідно клацнути на кнопці Styles and Formatting (Стилі та 

форматування), щоб одержати доступ до діалогового вікна Стиль. 
 

 
 

Зміна стилю зводиться до виділення тексту й вибору іншого стилю зі списку доступних стилів. 



3. Створення таблиць в OOo Write. 
 

1. Створення і форматування таблиць 

Таблиця є об’єктом, що складається з рядків і стовпців, на перетині яких містяться комірки. В комірках таблиць 

розміщаються різні дані (текст, числа, зображення і т.п.). За допомогою таблиць можна форматувати 

документи, наприклад, розташувати абзаци в кілька рядків, з’єднати малюнок з текстовим підписом і т.д. 

 

Перетворити наявний текст у таблицю можна за допомогою команди Table → Convert → Text to Table 

(Таблиця → Перетворити → Текст в таблицю), однак зручніше спочатку створити таблицю й лише потім 

заповнити її даними. Команда Table → Insert → Table (Таблиця → Вставити → Таблиця) відкриває 

діалогове вікно, у якому задається кількість стовпців і рядків, можливість варіювати ширину стовпців залежно 

від вмісту. Кнопка AutoFomat (Автоформат) дозволяє вибрати для таблиці, що вставляється, один із шаблонів 

форматування (виду таблиці). Вибираючи шаблони зі списку, є можливість їх перегляду. 

 

 
 

Змінити дизайн таблиці можна і вручну. Тип, ширину і кольори меж комірок, а також кольори фону комірок 

можна змінити за допомогою команди Table → Table Properties… (Таблиця → Властивості таблиці…). На 

вкладці Borders (Обрамлення) задаються границі, тип, ширина й кольори ліній границі. На вкладці 

Background (Тло) кольори тла осередків. 

 

Змінити ширину стовпців або висоту рядків можна за допомогою миші (перетягуванням меж). Задати 

підходящу для наявного вмісту ширину стовпця (висоту рядка) можна за допомогою команди Table → Autofit 

(Таблиця → Автопідбір). 

 

Вставлення або видалення рядків і стовпців у наявну таблицю здійснюється за допомогою команд Table → 

Insert або Table → Delete (Таблиця → вставити/видалити). Виділивши групу комірок таблиці за допомогою 

миші, можна очистити їхній вміст за допомогою клавіші Delete. Об’єднати групу комірок в одну комірку або 

розбити одну комірку на кілька можна за допомогою контекстного меню. Змінити вирівнювання тексту в 

комірці як горизонтальне так і вертикальне можна на вкладці Text Flow (Напрямок тексту) діалогового вікна 

Table Format (Формат таблиці), що викликається командою Table → Table Properties… (Таблиця → 

Властивості таблиці…). 

 

Ці ж дії можна здійснити і за допомогою панелі інструментів Таблиця. 

 

 

4. Робота з графікою 
 

Крім роботи з текстом, редактор OpenOffice.org Writer дозволяє включати у документ малюнки. При цьому 

графічний об’єкт можна намалювати, скориставшись засобами OpenOffice.org чи вставити в текст уже готовий 

малюнок, що зберігається у файлі. 

 



Якщо необхідно вставити у текст уже готовий малюнок, що зберігається у файлі, скористайтеся командою 

Insert → Picture → From File… (Вставка → Зображення → З файла). Ця команда відкриває діалогове вікно, 

яке дозволяє знайти й вибрати потрібний файл. Змінювати вигляд і положення такого графічного об’єкта в 

тексті можна за допомогою контекстного меню (змінити розміри зображення, спосіб обтікання його текстом, 

область і т.д.). 

 

Щоб створити графічні об’єкти засобами редактора Write, використовують панель інструментів Малювання. 

На цій панелі вибираються об’єкти, які необхідно вставити. 

 

 
 

При виділенні об’єкта відкривається панель Властивості малюнка, що найчастіше розташовується після 

панелі інструментів Стандартна. 

 

 
 

На панелі Властивості малюнка 

розміщаються команди для 

редагування графічних об’єктів: 

зміни кольорів контура і заливки, 

зміни товщини й типу ліній, надання 

автофигурі об’ємного вигляду і т.д. 

На панелі інструментів Малювання 

є кнопка Fontwork Gallery (Галерея 

текстових ефектів), за допомогою 

якої створюються художні написи. 

 

Якщо після вставки об’єкта 

текстового ефекту у документ двічі 

клацнути на цьому об’єкті, можна 

перейти в режим редагування тексту. 

Тут потрібно замінити стандартний 

текст своїм. Щоб вийти з режиму 

редагування тексту, досить клацнути 

мишкою поза об’єктом або натиснути 

клавішу Esc. 

 

 

 

При виділенні об’єкта текстового 

ефекту відкриється панель Текстові ефекти, за допомогою якої можна: 

• додавати об’єкт текстового ефекту; 

• змінювати його форму; 

• змінювати висоту букв; 

• вирівнювати текст; 

• змінювати межсимвольний інтервал та кернінг. 

 

 



5. Робота з великими документами 
 

 

1. Створення й використання шаблонів у текстовому редакторі 

Шаблон – заготовка, що використовується для створення документів. Наприклад, Ви можете створити шаблон 

для комерційного звіту, який містить на першій сторінці логотип вашої компанії. Нові документи, які 

створюються на основі цього шаблона, будуть мвстити логотип вашей компанії на першій сторінці. 

 

Шаблоны можуть містити необхідні елементи документа: текст, графіку, набір стилів і особливу інформацію 

користувачів (одиниці виміру, мову, заданий за замовчуванням принтер, настройки меню та панелей 

інструментів). 

 

Всі документи в OpenOffice.org створюються на основі шаблонів. Якщо Ви не вказуєте шаблон, то при 

створенні нового документа Writer цей документ створюється на основі шаблона для текстових документів, 

заданого за замовчуванням. Якщо ж Ви не визначали шаблон за замовчуванням, Writer використовує порожній 

шаблон для текстових документів, який міститься в OpenOffice.org. 

Щоб відкрити діалогове вікно Templates and Documents (Шаблони і документи), потрібно виконати одну з 

наступних дій: 

• вибрати команду File → New → Templates and Documents (Файл → Створити → Шаблони і 

документи); 

• натиснути кнопку  на панелі інструментів Стандартна. 

 

З’явиться вікно Шаблони і документи. Ліворуч у вікні відображається список категорій. Виберіть категорію 

Шаблони, розкриється список готових шаблонів, у якому перераховані доступні шаблони або документи для 

обраної категорії. Виберіть шаблон або документ і клацніть Відкрити. 

 

Шаблон містить інформацію про задане за замовчуванням форматування для нових текстових документів. При 

необхідності можна створити новий шаблон і використати його як шаблон за замовчуванням. Для цього 

потрібно виконати наступні дії: 

• створити документ, який містить потрібний текст і стилі форматування; 

• вибрати команду File → Templates → Save (Файл → Шаблони → Зберегти); 

• у вікні, яке відкриється, в поле Новий шаблон ввести ім’я для шаблона; 

• у списку Категорії вибрати потрібну категорію (категорія – папка, у якій буде зберігатись шаблон) і 

натиснути кнопку ОК для збереження створеного шаблона; 

• вибрати команду File → Templates → Organize… (Файл → Шаблони → Управління); 

• у списку категорій вибрати категорію, у якій був збережений шаблон; 

• клацнути правою кнопкою мишки на потрібному шаблоні і вибрати команду Set As Default Template 

(Зробити шаблоном за замовчуванням); 

• натиснути кнопку Закрити. 

 
4. Оформлення тексту у кілька стовпців 

У газетах і деяких книгах (наприклад, у словниках та енциклопедіях) інформацію нерідко представляють у 

кілька стовпців. Це пов’язане з тим, що короткі рядки легше читати. 
 



Для розбивки тексту на стовпці необхідно його виділити й вибрати команду Format → Columns (Формат → 

Стовпці). У вікні, що відкриється, потрібно вказати кількість створюваних стовпців. 
 

У групі Установки цього діалогового вікна наведені стандартні варіанти розміщення стовпців. Крім того, 

кількість стовпців задається за допомогою лічильника. У цьому випадку на панелі Ширина та інтервал 

задаються розміри стовпців і величини інтервалів між ними. 
 

Група Розділова лінія дозволяє відокремити стовпці один від одного вертикальною лінією. 
 

Для розбивки сторінок на стовпці досить вибрати команду Format → Page… (Формат → Сторінка…) і на 

вкладці Columns (Стовпці) проробити дії, описані вище. 
 

 
 

5. Автозаміна тексту 

Функція Автозаміна призначена для автоматичної корекції деяких типових помилок у процесі набору тексту. Із 

цією метою використається вбудований список стандартних помилок і варіантів заміни. Користувач має 

можливість розширити цей список, додавши в нього свої поля. 
 

Щоб додати в список помилок нові елементи (тобто вказати стандартну помилку і навести правильний варіант 

написання слова), слід виконати такі дії: 

• вибрати команду Tools → AutoCorrect Options… (Сервіс → Автозаміна…); 

• ввести слово з помилкою в текстовому полі Replace (Замінити). У поле With (Замінити на) ввести 

правильний варіант; 

• клацнути на кнопці New (Встановити); 

• натиснути ОК. 
 

Якщо Ви випадково припустилися зазначеної помилки при уведенні тексту, вона буде автоматично виправлена 

програмою. 
 

6. Автотекст 

Якщо певний фрагмент тексту доводиться набирати досить часто (наприклад, стандартне вітання, 

поздоровлення, підпис у листі), функція Автотекст дозволяє автоматизувати введення цього тексту. При цьому 

допускається вставка тексту будь-якого обсягу: від одного слова до кількох абзаців. 
 

Щоб скористатися функцією Автотекст, потрібно надрукувати слово, речення або абзац, які часто 

використовуються в однотипних документах, а потім зберегти цей текст як новий елемент автотексту під 

певною назвою. Для цього треба виконати наступні дії: 

• виділити введений текст; 

• викликати діалогове вікно AutoText (Автотекст) командою Edit → AutoText… (Правка → Автотекст…); 

• у вікні вибрати категорію автотексту; 

• ввести ім’я елемента автотексту і поставити галочку Display remainder of name as suggestion while typing 

(Пропонувати заміну при наборі); 

• клацнути на кнопці Автотекст і вибрати команду New (Створити); 

• закрити вікно. 
 

 
 

При наборі тексту, після введення перших трьох букв імені, з’явиться пропозиція для завершення імені 

автотексту. Щоб прийняти пропозицію, потрібно натиснути клавішу Enter. Якщо введеним буквам 

відповідають кілька записів автотексту, слід натиснути Ctrl+Tab. 
 



7. Пошук і заміна тексту 

При роботі з великими документами іноді доводиться вносити повторювані зміни. Програма Writer має 

спеціальні засоби для пошуку і заміни. Ці засоби дозволяють знайти в тексті фрагмент, заданий у вигляді 

текстового рядка, і замінити зазначений рядок новим текстом. Процедура пошуку й заміни наступна: 

• вибрати команду Edit → Find & Replace (Правка → Знайти і замінити), з’явиться діалогове вікно; 

• у поле Знайти ввести фрагмент шуканого тексту; 

• щоб задати додаткові параметри пошуку, клацнути на кнопці Більше параметрів. Ця команда дозволить 

знайти текст, відформатований певним чином; 

• у поле Замінити на ввести текст, що замінить шуканий; 

• натиснути на кнопку Replace (Замінити) або Replace All (Замінити все). 

 

 
 

8. Вставка спеціальних символів та полів 

Команда Insert → Special Characters… (Вставка → Спеціальні символи…) дає можливість вставити в текст 

деякі символи та іноземні букви, яких немає на стандартній клавіатурі. У списку Subset (Набір символів), 

перебираючи назви шрифтів зі списку Font (Шрифт), можна вибрати не тільки цифрові і буквенні значки, але й 

графічні. 
 

Текстовий редактор Writer має вбудовані засоби, що дозволяють автоматично вводити спеціальний текст у 

документ, наприклад, поточну дату або час, а також вставити автора документа і т.д. Для цього необхідно 

вибрати команду Insert → Field (Вставка → Поле), і в списку, що з’явиться, вибрати потрібну категорію. 

Текст автоматично буде вставлений туди, де стояв курсор. 

 

9. Виноски 

Для створення виноски необхідно вибрати в рядку меню команду Insert → Footnote/Endnote… (Вставка → 

Виноски...). З’явиться діалогове вікно, у якому задаються параметри виноски. У підгрупі Тип вказується, де 

буде розміщена виноска: у кінці даної сторінки Footnote (Виноска) чи у кінці всього документа Endnote 

(Кінцева виноска). Щоб вставити виноску у вигляді автоматичної нумерації, у підгрупі Нумерація вибрати 

опцію Автоматично. Якщо Ви хочете задати для виносок нестандартні значки – зірочки, хрестики, нулики, то 

для цього треба вибрати опцію Символ і вписати бажаний символ у поле введення або натиснути на кнопку …  

і вибрати символ із таблиці. 
 

 
 


