
Outlook 2016:
поради та підказки
Сполучення клавіш і способи економії часу 
у вашій улюбленій програмі для роботи 
з електронною поштою та календарем

Стосується програми Outlook 2016 для Windows



Натисніть ці клавіші:1

1. Швидкий перехід до папки Вхідні

Щойно ввімкнули комп’ютер і бажаєте одразу перевірити папку «Вхідні»? Ось як можна це 
зробити.

Введіть слово outlook і натисніть клавішу Enter.

Коли програма Outlook запуститься, ви можете створити нове повідомлення 
електронної пошти, натиснувши ці клавіші:

Додайте одержувачів, зазначте тему, а потім напишіть повідомлення.
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Як справи з презентацiєю?

Привiт! Може, потрiбна якась допомога до початку наради...

Павло Чумак



2. Більше не потрібно шукати вкладення

Недавно працювали над чимось? Не шукайте цей елемент: імовірно, він уже є в меню 
Вкласти файл.

Збережіть файл у 
будь-якій програмі.

Створіть нове 
повідомлення.1 2 На стрічці виберіть 

вкладку 
Повідомлення.

3

Натисніть кнопку 
Вкласти файл.4 Виберіть зі списку нещодавно збережений файл.5

+ NCtrl

Список речей.docx



3. Використання поля ПК

Надсилаєте електронний лист кільком людям? Увімкніть поле ПК, щоб вони не бачили інших 
одержувачів. Вони також не зможуть відповісти всім. Ось як можна відобразити поле ПК.

Створіть нове 
повідомлення.

На стрічці виберіть 
вкладку Параметри.

Усе 
готово!

1 2

У вікні повідомлення з’явиться поле ПК.4

Натисніть кнопку 
ПК.3

Параметр відображення поля ПК запам’ятовується. Що це означає? Якщо ви 
відобразите це поле, надалі його завжди буде видно. Якщо ви його вимкнете, новий 
параметр теж буде збережено. У такому випадку поле залишатиметься прихованим.

+ NCtrl



4. Видалення застарілих адрес, які 
використовуються для автозаповнення

Почніть вводити ім’я, і відкриється список автозаповнення.

Автозаповнення адреси — зручна функція, але деякі пропозиції можуть бути неактуальні. 
Ось як можна їх видалити.

Потрібно видалити всі пропозиції зі списку автозаповнення? Це можна зробити. 
Виберіть елементи Файл > Параметри > Пошта. Прокрутіть вміст униз до розділу 
Надсилання повідомлень. Потім натисніть кнопку Очистити список автозаповнення 
або, щоб вимкнути цю функцію, зніміть прапорець Використовувати список 
автозаповнення.

Олексiй Шапко (oleksii@contoso.com)

Олександра Ковальчук (oleksandra@contoso.com)

Оксана Бойко (oksanab@contoso.com)

Олена Прутко (olena@contoso.com)

Ольга Тарасюк (olha@contoso.com)

Олександр Мар’яненко (olmar@contoso.com)

О|

Ольга Давиденко (odavydenko@contoso.com)

Натисніть позначку Х праворуч, щоб вилучити адресу.

Олексiй Шапко (oleksii@contoso.com)

Олександра Ковальчук (oleksandra@contoso.com)

Оксана Бойко (oksana@contoso.com)

Олена Прутко (olena@contoso.com)

Ольга Тарасюк (olha@contoso.com)

Олександр Мар’яненко (olmar@contoso.com)

О|

Ольга Давиденко (odavydenko@contoso.com)



5. Видалення та архівування повідомлень
Кнопки Видалити й Архівувати розташовані поряд. Ось як визначити, якою 
з них краще скористатися.

АБОВидалити Архівувати

Принцип роботи

Чи зменшується розмір поштової скриньки?

Якщо використовувати кнопку Видалити, 
загальний розмір поштової скриньки 
зрештою зменшиться (після очищення 
папки «Видалені»).

Розташування, до якого потрапляють повідомлення

Папка Видалені, яку ви, напевно, час від 
часу очищуєте. У деяких випадках 
працівник ІТ-відділу може робити це за 
вас.

Особливості

Це стара добра кнопка Видалити. Просто 
кажучи, вона вилучає повідомлення та 
врешті-решт його буде видалено 
назавжди. (Звичайно, якщо ви не 
скасуєте дію або не відновите його.)

Якщо натиснути кнопку Видалити, ви 
позбудетеся повідомлення.

Принцип роботи

Особливості

Це спосіб зберегти повідомлення одним 
клацанням. Вам не потрібно переносити 
його до певної папки або вкладеної 
папки. Одна дія — і лист надійно 
збережено.

Розташування, до якого потрапляють повідомлення

Папка Архів. Це просто ще одна папка 
для зберігання повідомлень.

Чи зменшується розмір поштової скриньки?

Ні. Елементи зберігаються, а не 
видаляються, і розмір поштової скриньки 
жодним чином не зменшується.

Якщо натиснути кнопку Архівувати, 
повідомлення буде збережено.



Натисніть ці клавіші:1

6. Блискавичний пошук за допомогою 
сполучення клавіш і критеріїв

Потрібно дуже швидко знайти повідомлення від когось? Скористайтеся цими порадами.

Щоб знайти всі повідомлення, які містять слово Яна, введіть:3

+ ECtrl

Щоб знайти електронні листи від Яни, введіть:4

Яна

Курсор автоматично перейде до поля пошуку.2

|

вiд:Яна

Щоб знайти електронні листи від Яни, отримані цього тижня, введіть:5

вiд:Яна отримано:цього тижня

Щоб знайти електронні листи від Яни, які містять вкладення, введіть:6

вiд:Яна мiститьвкладення:так



ПРИМІТКА. Не в усіх облікових записах електронної пошти можна налаштувати автовідповіді. Якщо 
ця функція для вас недоступна, перегляньте статтю за посиланням 
https://aka.ms/alternativeAutoReply, щоб знайти альтернативу.

7. Налаштування автоматичної відповіді 
на час відпустки

Перейдіть до 
подання Пошта.

Відкрийте вкладку 
Файл.

Усе 
готово!

1 2

Виберіть цей 
параметр.4 Введіть 

повідомлення та 
натисніть кнопку OK.

5

Натисніть кнопку 
Aвтовідповіді.3

Називайте це як завгодно: «Відповідь на час відпустки», повідомлення «Не на роботі» або 
«Автоматична відповідь». Ось як повідомити людям про те, що ви не на роботі.

Доброго дня! Дякую за 
повідомлення. Мене не 
буде на роботі до 2 січня.



8. Перетворення повідомлення на нараду

У вас є ланцюжок повідомлень, для якого бажано налаштувати нараду? Ось як це зробити.

Відкрийте повідомлення, яке 
потрібно перетворити на нараду.

1 Натисніть ці клавіші:2

Повідомлення перетвориться на запрошення на нараду, в якому буде зазначено 
учасників. Укажіть розташування, час початку та час завершення. Натисніть 
кнопку Надіслати, і нараду буде повністю налаштовано.

3

Я намагаюся придумати, що нам робити. 
Ольго, що скажете? Варіант 2? Олексію, є 
якісь думки? Я вагаюся. Олегу, можете 
щось порадити? Я вважаю, у кожного 
варіанта є плюси й мінуси...

Кому      Ольга Тарасюк; Олексiй Шапко; Олег Самойленко

RE: Рiшення??? + + RAltCtrl

bohdankoziar@contoso.com

Потрiбно прийняти рiшення

Конференц-зала 1000

Ольга Тарасюк; Олексiй Шапко; Олег Самойленко



9. Легка навігація в програмі Outlook

Іноді потрібно працювати в календарі, а потім швидко перейти до пошти. Ось кілька 
сполучень клавіш, які стануть у пригоді.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

Відкриється подання 
Пошта.

Відкриється подання 
Календар.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

Відкриється подання 
Контакти.

Відкриється подання 
Завдання.



10. Додавання особистого підпису до повідомлень

Праворуч виберіть обліковий запис 
електронної пошти.4

Виберіть пункт 
Підписи….3

Підписи можуть бути вигадливими або дуже простими. Ось як можна створити підпис 
незалежно від його стилю.

Ліворуч натисніть 
кнопку Створити.5

У списку Нові 
повідомлення 
виберіть свій 
підпис.

8Введіть ім’я для
підпису.6 Створіть підпис.7

Створіть нове 
повідомлення.1

+ NCtrl

Натисніть кнопку 
Підпис.2

bohdan@contoso.com

Робочий пiдпис|

bohdan@adatum.com
bohdan@contoso.com

Облiковий запис 
електронної пошти:

Богдан Козяр
Генеральний директор
Contoso, Ltd.



11. Змінення кольорів у програмі Outlook

Виберіть пункт 
Параметри.

Усе 
готово!

2

Виберіть іншу тему.4 Натисніть 
кнопку ОK.5

Праворуч знайдіть 
список Тема Office.

3

Коли ви вперше відкриєте програму Outlook, її оформлення може здатися вам надто 
яскравим. Ось як можна вибрати іншу колірну тему, щоб виділити окремі частини 
інтерфейсу Outlook.

Це стосується всіх програм Office. Зауважте: якщо ви зміните тему Office, кольори 
зміняться в усіх програмах Office: Outlook, Word, Excel тощо.

Відкрийте вкладку 
Файл.1



12. Веб-адреса поштової скриньки 
в інтернет-версії Outlook

Виберіть пункт Відомості, і якщо ваша компанія 
надає доступ до інтернет-версії Outlook, тут буде 
посилання.

Усе 
готово!

2

Клацніть 
посилання, щоб 
перевірити його.

3 Увійдіть, щоб 
побачити доступні 
можливості.

4

Ваша компанія може надати вам доступ до інтернет-версії Outlook. Це зручний спосіб 
перевіряти робочу поштову скриньку, коли ви не в офісі. Ось як можна дізнатися потрібну 
веб-адресу.

Відкрийте вкладку 
Файл.1

Параметри облікового запису
Змінення настройок для цього облікового запису або 
створення додаткових підключень.

Доступ до цього облікового запису в Інтернеті.
https://outlook.o�ce365.com/owa/…



Дякуємо за читання!

Ця електронна книга виявилася корисною? Нам дуже цікаво дізнатися про ваші враження.

Залиште свій відгук

на сторінці http://aka.ms/outlooktips-ebook
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Цей документ надається «як є». Відомості та думки, які в ньому містяться, зокрема 
URL-адреси та інші посилання на сайти в Інтернеті, може бути змінено без попереднього 
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Наведені тут приклади вигадані та використовуються лише для ілюстрування. Жодних 
асоціацій або зв’язків із реальними особами, компаніями або подіями не передбачено та не 
припускається.

Цей документ не надає жодних юридичних прав на жоден об’єкт інтелектуальної власності 
стосовно будь-якого продукту Microsoft. Ви маєте право копіювати та використовувати цей 
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Ця електронна книга може бути доступна лише англійською мовою. Клацнувши будь-яке 
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Microsoft, Outlook і Windows – це торговельні марки корпорації Майкрософт. Усі інші 
торговельні марки належать їхнім відповідним власникам.


