
Тема: Створення візитівки засобами програми Microsoft Publisher. 

. Мотивація навчальної діяльності.  

Роздати всім учням власну візитну картку. 

Візитні картки є частиною іміджу ділової людини. Вони підкреслюють 

індивідуальність як окремо взятої людини, так і всього закладу. Саме з 

візитних карток починається знайомство. Сьогодні на уроці ми продовжимо 

працювати з програмою Microsoft Publisher і детальніше розглянемо розділ 

програми, який присвячується створенню візитівки. 

. Повідомлення теми та мети уроку.  

Тому тема нашого уроку звучить так: «Створення візитівки засобами 

програми Microsoft Publisher».  

  Візитна картка (візитка) - традиційний носій контактної інформації 

про людину або організацію. Виготовляється, як правило, з паперу, картону 

або пластику невеликого формату, існує також варіант CD-візитки, яка 

зроблена на зменшеній до 50 мм × 90 мм поверхні CD диска. Існують також 

візитні картки, виготовлені з дерева (дерев'яний шпон) і металу. 

Перші візитки з'явилися в Китаї (3 століття). Вони виготовлялися з 

бамбука, червоного шовку, дерева. Ці візитівки вражали своєю стриманістю і 

естетичністю. В Росії візитні картки з'явилися в 19 столітті, за правління 

Катерини II. 

Візитні картки можна створювати в різних програмах. Сьогодні ми 

навчимося створювати візитки засобами програми Microsoft Publisher. 

Програма Publisher дає змогу легко створювати ефективні візитки із 

власним дизайном або з одним із вбудованих дизайнів програми Publisher. 

Можна використовувати Колірні схеми та Схеми шрифтів, щоб вибирати 

кольори та шрифти, які найточніше виражають імідж компанії. Також можна 

настроїти візитні картки для певних сегментів ринку або певних регіонів і 

додавати імена й посади нових працівників зі зростанням бізнесу. 

Метод друку варто вибрати на початку процесу проектування, щоб 

можна було наперед визначити, які особливості друку впливатимуть на 



дизайн. Візитки, які створюються у програмі Publisher, можна друкувати на 

настільному принтері або віднести до типографії, залежно від власних 

потреб. 

Незалежно від способу друку візитних карток, вони мають містити 
основні елементи: 

 Назва установи чи організації 

 ПІБ 

 Посада 

 Адреса 

 Телефон 

 Адреса електронної пoшти (E-

mail) 

 Іноді вказують кілька телефонів 

 Факс, адреса сайту і т. д. 

Створення однобічних візиток 

Щоб легко розпочати роботу, можна вибрати один із шаблонів візиток, 

які входять до програми Publisher. 

Створення візитки 

Запустіть програму Publisher. 

В області завданьНова 

публікація виберіть елемент 

Публікації для друку, а потім 

виберіть пункт Візитні картки.  

Виберіть потрібний макет у вікні 

шаблонів.В області завдань Макети 



публікацій виберіть пункт Колірні схеми та Схеми шрифтів, щоб вибрати 

кольори та шрифти, які відповідають вашим маркетинговим матеріалам. 

Щоб замінити текст покажчика місця заповнення на власний текст, 

клацніть покажчик місця заповнення та введіть свій текст. Здебільшого 

розмір тексту автоматично припасовується до розміру текстового поля. 

Для швидкого внесення даних:У меню Правкавиберіть 

командуОсобисті дані. Потім заповніть порожні поля даними. 

 

Щоб замінити  емблему в покажчику місця заповнення на емблему 

вашої компанії клацніть правою кнопкою миші покажчик місця заповнення 

емблеми та виберіть пункт Майстер для цього об’єкта в контекстному 

меню.В області завданьМакети емблеми натисніть кнопку Параметри 

емблеми.У розділі Новий або наявний виберіть пункт Додане 

зображення.Виберіть команду Вибрати зображення, знайдіть зображення, 

яке потрібно вставити, і виберіть команду Вставити.  

Створення двобічних візиток 

Зворотній бік картки – доцільне місце для додавання відомостей, які 

допоможуть іншим людям налагодити зв’язки з вами. Наприклад, можна 

вмістити такі відомості: 

 карта; 

 маршрути; 

 купон; 

 особлива знижка за залучення іншого клієнта; 

 



 гасло компанії; 

 список товарів; 

 переклад тексту з лицевого боку іншою мовою. 

Додавання відомостей на зворотній бік двобічної візитки 

Виконайте дії, потрібні для створення однобічної візитної картки.У меню 

Вставлення виберіть пункт Сторінка.У діалоговому вікні Вставлення 

сторінки натисніть кнопку ОК.Додайте текст, зображення та інші відомості, 

які мають бути на зворотному боці картки.Коли зворотній бік картки 

виглядає належним чином, збережіть файл. 

 

Закріплення нового матеріалу. 

1. З яких об'єктів складається макет візитки? 

2. Як створити власну візитку? 

3. Як змінити шаблон візитки? 

4. Як вставити власну емблему? 

5. Як зберегти створену вами візитну картку? 


