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ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З MS WORD 

 
1. Вибрати в списку індивідуальну тему. 

2. Перекопіювати «шапку» таблиці і формулу (формула «ні про що»!) 

3. Набрати текст реферату за вибраною темою: 

а) забезпечити розмір полів: 

 

 

 

 

б) текст повинен мати ознаки ручного набору; 

в) вирівнювання тексту по ширині; 

г) повинні бути розділи не менше 3-х рівнів: 

 глави (не менше 2-х); 

 параграфи (в одній з глав повинно бути не менше 2-х параграфів); 

 підпараграфи (в одному з параграфів повинно бути не менше 2-х 

підпараграфів), з відповідними відмінностями: 

 

1 (пробіл!) ГЛАВА – 16 пт., п/ж, вирівнювання по центру; 

 

1.1 (пробіл!) Параграф – 14 пт., п/ж, вирівнювання по ширині  

(відступ першого рядка!); 
 

3.4.1 (пробіл!) Підпараграф – 12 пт., п/ж, вирівнювання по ширині  

(відступ першого рядка!); 

У кінці розділів крапка не ставиться, перенесення в словах не допускається! 

 

д) відступ першого рядка («червоний рядок») – 1,17 см; 

е) розмір шрифту основного тексту 12 пт, заголовки збільшуються на 2 пт; 

ж) вирівнювання основного тексту по ширині; 

з) міжрядковий інтервал – 1,5 (рядки); 

и) шрифт тексту всієї роботи – Times New Roman; 

к) повинні бути присутні фрагменти, виділені курсивом, напівжирним, з 

підчеркуванням; 
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л) повинен бути присутній абзац (один!), який має інтервали, відступи та 

виступи: 

 перед – 15 пт; 

 після –10 пт; 

 зліва – виступ 0,9 см; 

 справа – відступ 0,7 см 

м) повинні бути присутні списки: 

1. – цифровий; 

2.  
 

а). – буквений; 

б).  
 

 – маркований 

  

н) усі форматування тільки автоматичні; 

о) оздобити реферат колонтитулами: 

 у верхньому вписати назву теми; 

 в нижньому вписати прізвище, І.Б., групу, № сторінки; 

п) в текст вставити з «обтіканням» рисунок (по темі), а нижче – його 

обрізаний і збільшений фрагмент: 
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р) в текст вставити рисунок без «обтікання», набраний обов’язково 

самостійно графічно, який є деякою схемою за вибраною темою і 

містить різні геометричні фігури, з'єднувальні лінії, стрілки, написи; 

с) реферат повинен займати не менше 5,5 сторінки. 

 

4. Після реферату з середини сторінки розташувати таблицю: 

а) шапка точно відповідає зразку; 

б) таблиця заповнюється відповідно до теми; 

в) всі комірки шапки і таблиці заповнюються свідомо; 

г) таблиця розташовується мінімально на двох сторінках; 

д) кожна сторінка містить рядок нумерації колонок; 

е) рядки таблиці = 6  8 рядків тексту; 

ж) забезпечити правильне (гарне) розміщення тексту в комірках (або по 

центру, або по будь-якому краю). Дивитися приклади в книгах. 

 

5. Після таблиці розташовується формула (формула «ні про що»!): 

а) точна відповідність заданій формулі; 

б) правильне розташування ступенів, індексів та інших елементів; 

в) правильне співвідношення розмірів різних елементів; 

г) відповідність розмірів основних символів розміру літер в рефераті. 

Дивитися приклади в книгах. 

д) розібратися в роботі редактора формул, в пошуку компонентів формул 

(дробу, індекси, інтеграли, грецькі літери і т.д.), в завданні стандарту (в 

пунктах) розміру основних символів, великих символів, індексів і т.д. 

 

6. Після формули стандартними засобами MS Word набрати блок-схему 

алгоритму розв’язання задачі по обробці матриці. Перед блок-схемою 

необхідно розташувати умову задачі. 

а) усі блоки використовувати з відповідного розділу редактора рисунків; 

б) намагатися дотримуватися стандарту; 

в) стежити за стикуванням елементів блок-схеми; 
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г) забезпечити наявність всіх необхідних написів і коментарів. 

 

7. Після блок-схеми набрати текст програми, яка відповідає цьому алгоритму: 

а) забезпечити прийняті особливості розташування тексту програми 

(відступи, «драбинка»); 

б) використовувати шрифт постійної ширини букв Courier (кур’ер). 

 

8. Наприкінці документу створити зміст (автоматично!). 

 

9. Титульна сторінка повинна бути в цьому ж документі (не окремо!). Вона 

входить в нумерацію документа, але номер на титульній сторінці не ставиться, 

тобто наступна сторінка після титульної матиме номер 2.  
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Зразок оформлення індивідуальної роботи 
(в зразку відсутній 6-й і 7-й пункт завдання) 
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