
Панель швидкого доступу
Розташовані на ній команди завжди видимі. Клацніть 
правою кнопкою миші команду, щоб додати її до 
панелі.

Вкладки стрічки
Відкрийте будь-яку вкладку на стрічці, щоб відобразити кнопки та команди, які вона містить. Під час 
відкриття документа у програмі Word 2013 відображається вкладка «Основне» на стрічці. Ця вкладка 
містить багато команд, що використовуються найчастіше у програмі Word.

Керування файлами
Відкривайте, зберігайте, 
друкуйте свої файли програми 
Word і керуйте ними за 
допомогою вкладки Файл.

Потрібна допомога?
Щоб отримати довідку, 
клацніть тут або натисніть 
клавішу F1.

Статистика
Тут наведено статистику. 
Виділіть фрагмент тексту, щоб 
переглянути його статистику.

Збільшення або зменшення 
масштабування
Переміщуйте повзунок, щоб 
настроїти масштабування 
подання.

Запускачі діалогових 
вікон
Якщо ця піктограма  
відображається поруч 
із будь-якою групою 
команд на стрічці, 
клацніть її, щоб 
відобразити вікно 
з додатковими 
параметрами.

Переключення подань
Переключайтеся між 
поданнями «Режим 
читання», «Розмітка 
сторінки» або «Веб-
документ».

Контекстні вкладки 
на стрічці
Деякі вкладки стрічки 
відображаються тільки за 
необхідності. Наприклад, 
якщо вибрати таблицю, 
відобразиться контекстна 
вкладка Робота з 
таблицями, яка містить 
дві додаткові вкладки: 
Конструктор і Макет.

Область переходів
Натисніть клавіші 
Control+F, щоб 
відобразити панель 
«Навігація». Можна 
перевпорядкувати 
документ, перетягнувши 
сюди заголовки.

Також можна 
скористатися 
полем пошуку, щоб 
зорієнтуватись у великих 
документах. Натисніть 
клавіші Control+H, щоб 
відкрити діалогове вікно 
Пошук і замінювання.

Згортання стрічки
Клацніть тут, щоб закрити 
стрічку та відобразити лише 
назви вкладок.

Короткий посібник 
Програма Microsoft PowerPoint 2013 дещо вiдрiзняється вiд своїх попереднiх версiй, отож ми створили
цей посiбник, щоб ви якомога швидше ознайомились iз нею та приступили до роботи.



Пошук онлайнових шаблонів
Введіть ключові слова в поле пошуку, щоб виконати пошук 
онлайнових шаблонів на веб-сайті Office.com.

Пропоновані пошуки
Клацніть слова під полем пошуку, щоб знайти деякі 
найпопулярніші шаблони.

Відкриття останніх файлів
Список «Останні документи» 
забезпечує швидкий доступ 
до документів, які нещодавно 
використовувались.

Створення нового 
документа
Щоб почати роботу з пустої 
сторінки, клацніть шаблон 
Новий документ.

Спеціальні й особисті шаблони
Спеціальні шаблони доступні на веб-сайті Office.com. Клацніть пункт 
Особисті, щоб відкрити настроюваний шаблон, який ви створили.

Відкриття інших файлів
Знайдіть інші документи, які 
зберігаються в Інтернеті або на 
вашому комп’ютері.

Попередній перегляд 
шаблону
Прокрутіть вміст сторінки 
вниз, щоб відобразити 
попередній перегляд 
ескізів шаблонів. Клацніть 
зображення, щоб переглянути 
його у збільшеному вигляді.

Порада.
Щоб пропустити цей екран 
і перейти відразу до нового 
документа, натисніть клавішу 
Enter або Esc.

Вхід
Увійдіть у свій обліковий 
запис і отримайте доступ 
до документів, збережених 
в Інтернеті.

Короткий посібник 
Уперше запустивши програму Word 2013 ви побачите, що роботу можна розпочати кiлькома 
способами: за допомогою шаблону, останнього файлу або нового документа.



Нові можливості стрічки
Завдяки новій вкладці Конструктор у програмі Word 2013 стало простіше 
використовувати теми, стилі й інші функції форматування, а також зрозуміти, 
яким чином вони пов’язані між собою.

Вхід у систему Office
Працюйте будь-де та будь-коли. Увійшовши в систему Mіcrosoft Office, 
ви зможете безпечно працювати зі своїми файлами Office звідусіль.

Ви можете легко настроїти стрічку відповідно до власних потреб, створивши 
нові вкладки й додавши до них команди, що використовуються найчастіше. 
Щоб розпочати настроювання команд на стрічці, відкрийте вкладку Файл, 
виберіть пункт Параметри, а потім – пункт Настроювання стрічки.

У правому верхньому куті стрічки відображається ваше ім’я. Виконавши вхід, 
ви зможете оновити тут дані свого профілю або переключити облікові записи.



Елементи, які ви, можливо, шукаєте 
Використовуйте наведений нижче список, щоб у програмi Word 2013 знайти 
деякi засоби й команди, що використовуються найчастiше.

Результат Дія Розташування

Відкрити, зберегти, надрукувати, переглянути, захистити, надіслати, 
перетворити файли або підключитися до розташувань, щоб зберегти 
документи у хмарі

Вкладка  
«Файл»

Подання Backstage (клацайте посилання, розташовані в області 
ліворуч).

Змінити міжрядковий інтервал, застосувати до тексту форматування 
та стилі

Вкладка 
«Основне»

Групи «Шрифт», «Абзац» і «Стилі».

Вставити пусті сторінки, таблиці, зображення, гіперпосилання, верхній 
і нижній колонтитули або номери сторінок

Вкладка 
«Вставлення»

Групи «Сторінки», «Таблиці», «Ілюстрації», «Посилання» 
та «Колонтитули».

Швидко змінити вигляд документа, колір тла сторінки, додати до 
сторінки межі або водяний знак

Вкладка 
«Конструктор»

Групи «Форматування документа» та «Тло сторінки».

Установити поля, додати розриви сторінок, створити стовпці на 
кшталт стовпців бюлетеня, змінити інтервал між абзацами або змінити 
орієнтацію сторінки на альбомну

Вкладка 
«Розмітка 
сторінки»

Група «Параметри сторінки».

Створити зміст або вставити звичайні та кінцеві виноски Вкладка 
«Посилання»

Групи «Зміст» і «Виноски».

Створити конверти або наклейки чи здійснити злиття Вкладка 
«Розсилки»

Групи «Створення» та «Початок злиття».

Перевірити правопис і граматику, отримати статистику або відстежити 
зміни

Вкладка 
«Рецензування»

Групи «Правопис» і «Відстеження».

Переключитися між поданнями документа, відкрити панель 
«Переходи» або відобразити лінійки

Вкладка 
«Вигляд»

Групи «Подання», «Відображення» та «Вікно».



Як можна отримати 
попередній перегляд 
документа?
Відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Друк, щоб отримати попередній 
перегляд поточного документа праворуч від інших корисних параметрів друку.

Де вибирати параметри?
Відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Параметри, щоб відкрити діалогове 
вікно Параметри Word. Тут можна настроїти параметри програми Word. 

У правій частині вікна можна переглянути, як виглядатиме ваш надрукований 
документ. У лівій його частині можна вибрати принтер або настроїти параметри, 
наприклад змінити орієнтацію сторінки з книжкової на альбомну, змінити розмір 
паперу або надрукувати лише поточну сторінку.

Щоб настроїти інші параметри друку, виберіть посилання Параметри сторінки, 
розташоване під діалоговим вікном Параметри в нижній лівій частині вікна.

Параметри в діалоговому вікні Параметри Word застосовуються лише до 
програмі Word. Однак деякі з них (наприклад, вибір пунктів Світло-сіра або 
Темно-сіра для поля Тема Office) застосовуватимуться до всіх інстальованих 
програм Office.



Співпраця з користувачами, які не мають 
програми Word 2013 
Нижче наведено певнi моменти, про якi слiд пам’ятати пiд час спiльного використання 
файлiв або їх обмiну з користувачами, якi використовують старiшу версiю програми Word.

У програмі 
Word 2013 Що відбувається? Що слід зробити?

Ви відкриваєте документ, 
створений у попередній 
версії програми Word.

У програмі Word 2013 у рядку заголовка поряд із назвою файлу 
відобразиться фраза [Режим сумісності]. У режимі сумісності 
нові функції програми Word 2013 будуть недоступні в документі, 
щоб користувачі, які використовують попередні версії програми 
Word, могли працювати з ним.

Ви можете працювати в режимі сумісності або перетворити формат 
документа на новий. Щоб перетворити документ, відкрийте вкладку 
Файл, виберіть пункт Відомості та натисніть кнопку Перетворити. 
Перетворення документа дасть вам змогу використовувати нові 
функції, проте в користувачів, які використовують попередні версії 
програми Word, можуть виникнути труднощі під час редагування 
певних частин такого документа.

Ви зберігаєте документ 
як файл програми 
Word 2013.

Якщо користувач відкриє документ у попередній версії 
програми Word, то не зможе змінювати деякі елементи, 
створені з використанням функцій програми Word 2013. 

Користувачам програми Word 2003 знадобиться безкоштовний 
пакет сумісності. Запит на завантаження пакета з’являється тоді, 
коли користувач програми Word 2003 відкриває документ.

Якщо до документа програми Word 2013 потрібно надати 
спільний доступ користувачеві, який використовує попередню 
версію програми Word, запустіть засіб перевірки сумісності, 
щоб переконатися, що файл працюватиме на його комп’ютері. 

Відкрийте вкладку Файл і послідовно виберіть елементи Відомості > 
Перевірити на наявність проблем > Перевірити сумісність.  
Засіб допоможе вам визначити, які саме нові функції програми 
Word 2013 не підтримуються в її попередніх версіях.

Ви зберігаєте документ 
як файл програми 
Word 2003.

Якщо під час створення документа використовувалися нові функції 
або форматування програми Word, то у програмі Word 2003 
може з’явитися попередження про непідтримувані функції або 
форматування чи функції, які можуть не відображатись у файлі.

Дії виконувати непотрібно. За умови збереження файлу 
у форматі програми Word 2003 засіб перевірки сумісності 
запускатиметься автоматично та попереджатиме вас про всі 
непідтримувані функції. Ви зможете вирішити, чи потрібно 
змінювати документ.


