
Панель швидкого доступу
Додавайте улюблені команди до панелі швидкого 
доступу, щоб вони завжди були доступні.

Додавання зображень
Додавайте до публікації одне або кілька зображень 
зі свого комп’ютера, з колекції графіки на сайті 
Office.com або з Інтернету.

Керування файлами
Відкрийте вкладку Файл, щоб 
створити, відкрити, зберегти, 
надрукувати файли та надати 
до них спільний доступ, а також 
щоб відредагувати службові 
відомості та вибрати інші 
параметри.

Перегляд онлайнових облікових записів або переключення між ними
Якщо ви працюєте у хмарі, відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт 
Обліковий запис, щоб змінити настройки поточного або перейти до 
іншого облікового запису.

Область переходів
Використовуйте область 
переходів, щоб переміщатися 
по публікації, а також щоб 
додавати та видаляти сторінки.

Масштаб
Використовуйте цей повзунок, 
щоб швидко збільшувати 
або зменшувати сторінки 
публікації.

Подання
Одним клацанням 
переключайтеся між 
поданнями «Одна сторінка» 
та «Дві сторінки».

Відображення або 
приховання стрічки
Клацніть цю стрілку, щоб 
приховати стрічку. Щоб 
відобразити стрічку, клацніть 
вкладку, а потім – піктограму 
закріплення.

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



Використання стрічки
Широка смуга, що називається стрічка, простягається у верхній частині вікна 
публікації. Кожна вкладка на стрічці містить різні кнопки та команди, які 
впорядковано у групи.

Після відкриття публікації у програмі Publіsher 2013, на вкладці Основне 
відобразяться завдання та команди програми Publіsher, що використовуються 
найчастіше. 

Початок роботи із шаблону
Створення кожної публікації можна почати з колекції нових візуальних 
шаблонів. Вибирайте між пустою публікацією й одним із нових привабливих 
шаблонів публікації.

Приховання або відображення 
стрічки
Приховавши стрічку, ви отримаєте додатковий простір на екрані. Клацніть 
маленьку стрілку, розташовану у правому нижньому куті стрічки. Щоб 
відобразити стрічку, клацніть заголовок вкладки, а потім – піктограму 
закріплення, що відобразиться замість стрілки.

Працюючи у програмі Publіsher 2013, ви можете в будь-який момент повторно 
відобразити колекцію шаблонів, відкривши вкладку Файл і вибравши 
команду Створити.



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

Результат Дія Розташування

Відкрити, створити, зберегти, експортувати, надрукувати або надати 
спільний доступ

Вкладка  
«Файл»

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

Формат за зразком, форматування шрифтів і шрифту, форматування 
абзацу, вирівнювання

Вкладка 
«Основне»

Групи «Буфер обміну», «Шрифт», «Абзац» й «Упорядкування».

Вставити текстові поля, зображення, таблиці, фігури Вкладка 
«Вставлення»

Групи «Таблиці», «Ілюстрації» та «Текст».

Змінити шаблони, поля, орієнтацію або розмір сторінки; настроїти 
напрямні макета; застосувати схеми; знайти основні сторінки

Вкладка  
«Макет сторінки»

Групи «Шаблон», «Параметри сторінки», «Макет», «Схеми» 
та «Тло сторінки».

Пошта та злиття електронної пошти Вкладка 
«Розсилки»

Групи «Початок роботи», «Поля для записування та вставлення», 
«Попередній перегляд результатів» і «Завершення».

Перевірити правопис, знайти в Інтернеті довідкові матеріали, 
перекласти текст, установити мову

Вкладка 
«Рецензування»

Групи «Правопис» і «Мова».

Увімкнути подання «Звичайне», «Основна сторінка», «Подання 
макета»; відобразити напрямні, лінійки, диспетчер графіки

Вкладка 
«Вигляд»

Групи «Подання», «Макет» і «Відображення».



Додавання зображень 
Програма Publіsher 2013 дає змогу легко вставляти зображення з будь-якого 
джерела, наприклад із комп’ютера, колекції графіки на сайті Office.com чи 
з іншого веб-розташування.

 
Якщо ви вставляєте відразу кілька зображень, програма Publіsher 2013 
розташовуватиме їх у стовпець у зоні компонування. Із зони компонування 
зображення можна перетягнути на сторінку публікації та назад. Також можна 
замінити одне зображення іншим, якщо вам не до вподоби його вигляд.

Заміна зображень
Одне зображення макета можна легко замінити іншим, незалежно від того, чи 
ці зображення розташовано на одній сторінці, чи одне з них перетягнуто із зони 
компонування.

Виділіть перше зображення, а на друге перетягніть піктограму гори, 
що відобразилась. Відпустіть кнопку миші після того, як рамка навколо 
зображення стане рожевою.



Додавання ефектів для 
зображень
У програму Publіsher 2013 додано кілька нових ефектів для зображень. Тепер 
ви можете вдосконалювати свої публікації за допомогою тіней, світіння, 
згладжування, відбиття, рельєфу й об’ємного обертання.

Щоб застосувати потрібний ефект, виділіть зображення, а потім на вкладці 
Знаряддя для зображень – Формат натисніть кнопку Ефекти для зображень.

Додавання текстових ефектів
Нові текстові ефекти у програмі Publіsher додадуть вашим публікаціям 
візуальну привабливість. Прикрасьте свій текст за допомогою тіней, світіння, 
відбиття та рельєфів.

Щоб застосувати потрібний ефект, виділіть текст, а потім на вкладці Знаряддя 
для текстових полів – Формат натисніть кнопку Текстові ефекти.



Друк у фотоцентрі
Онлайновий друк фотографій ще ніколи не був настільки зручним завдяки 
вбудованим параметрам пакування у програмі Publіsher 2013.

Тепер ви можете зберігати публікації спеціально для друку фотографій. Кожна 
сторінка публікації експортується як зображення типу JPEG, яке потім можна 
передати на веб-сайт фотоцентру, щоб надрукувати його.

Використання зображень як 
тла сторінок
Ваші зображення можуть стати неперевершеним тлом для публікації. Клацніть 
зображення правою кнопкою миші, виберіть команду Застосувати до тла, 
а потім – пункт Заливка, щоб зображення залило сторінку повністю, або пункт 
Фрагмент, щоб додати до тла численні копії зображення.


