
Друк електронного журналу успішності 

Прохання до кожного викладача роздрукувати Електронний журнал 

успішності своєї дисципліни (після закінчення курсу). Роздрукований журнал 

успішності потрібно підписати та віднести в деканат. 

Пропонуємо Вам різні алгоритми друку Електронних журналів 

успішності, оскільки кожна дисципліна має різну кількість годин та у 

кожній групі різна кількість студентів. 

Електронні журнали успішності, у яких навчальним планом передбачено 

приблизно до 14 занять (може бути і менше, залежно від ширини стовпців), при 

друці будуть відображатись на одній сторінці (орієнтація в даному випадку буде 

книжкова). Описано Алгоритм друку 1. 

Електронні журнали успішності, у яких навчальним планом передбачено 

приблизно 12-30 занять та кількість студентів приблизно до 23, при друці будуть 

відображатись на одній сторінці (орієнтацію в даному буде альбомна). Описано 

Алгоритм друку 2. 

Електронні журнали успішності, у яких навчальним планом передбачено 

приблизно більше 12 занять та кількість студентів більша 23, при друці будуть 

відображатись на двох сторінках або ж на одній за умови встановлення 

додаткових налаштувань. Описано Алгоритм друку 3. 

Алгоритм друку 1 

Для друку журналу необхідно: 

1. Відкрити журнал певної дисципліни і вибрати у меню Файл→Друк 

 



2. У вікні, що відкрилося потрібно вибрати Орієнтацію сторінки → 

Книжкова та масштаб друку «За шириною» і натиснути Далі. 

Масштаб друку «За висотою» також передбачає друк журналу за 

масштабом на цілу сторінку, якщо у журналі до 10 тем. На цьому кроці можна 

спробувати різні типи масштабу і вибрати кращий. 

У вікні, що відкрилось, потрібно вибрати принтер і натиснути Друк. 

 



Алгоритм друку 2 

Для друку журналу необхідно: 

1. Відкрити журнал певної дисципліни і вибрати у меню Файл→Друк 

 

2. У вікні, що відкрилося потрібно вибрати Орієнтацію сторінки → 

Альбомна та масштаб друку «За шириною» і натиснути Далі. 

 

 

У вікні, що відкрилось, потрібно вибрати принтер і натиснути Друк. 



 

 

Алгоритм друку 3 

Друк журналу на двох сторінках 

Для друку журналу необхідно: 

1. Відкрити журнал певної дисципліни і вибрати у меню Файл→Друк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. У вікні, що відкрилося потрібно вибрати Орієнтацію сторінки → 

книжкова або альбомна та масштаб друку. У рекомендаціях описано друк на 

сторінці з орієнтацією Книжкова. За бажанням можна друкувати і на сторінці з 

орієнтацією Альбомна. Алгоритм друку однаковий. 

Масштаб друку «За висотою» 



Масштаб друку «За висотою» передбачає друк журналу за масштабом на 

цілу сторінку, однак журнал буде роздруковано на декількох сторінках. 

Необхідно вибирати масштаб друку За висотою і натиснути Далі. 

Перша сторінка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга сторінка 

 
 



У вікні, що відкрилось, потрібно вибрати принтер і натиснути Друк. 

 

Друк журналу на одній сторінці 

Масштаб друку «За розміром сторінки» 

Масштаб друку «За розміром сторінки» передбачає друк журналу на одну 

сторінку, однак розмір тексту роздрукованого журналу буде малим. 

 



За бажанням можна збільшити розмір символів при друці. Для цього 

потрібно налаштувати поля документу і вручну підібрати масштаб друку. Далі 

описано налаштування до орієнтації сторінки Книжкова. Алгоритм для 

орієнтації сторінки Альбомна аналогічний (відображено на останніх двох 

рисунках цього документу).  

Зміна полів друку 
У вкладці Поля потрібно вибрати Вибрані номери 

 

 

Далі необхідно задати до лівого і правого поля 1 см і клікнути у полі 

документу або ж натиснути на клавішу Enter 

 
 



 

 

Зміна масштабу друку 
Для зміни масштабу друку потрібно у вкладці Масштаб вибрати Вибраний 

номер. 

 
 

Далі необхідно підібрати такий масштаб, який відображатиме весь журнал 

на одній сторінці. Для цього у поле відсоток потрібно вдрукувати число менше 

за вказане і натиснути Enter. 

До кожного журналу буде певний масштаб. Він залежить від кількості 

занять. 

В даному випадку масштаб завеликий. 



 
 

Після того, як масштаб підібрано, потрібно натиснути Далі. 

У вікні, що відкрилось потрібно вибрати принтер і натиснути Друк. 



Якщо відображається друга порожня сторінка, то потрібно у полі Сторінки 

вибрати не пункт Всі, а вдрукувати 1. 

Налаштування параметрів друку для сторінки з орієнтацією Альбомна 

В даному випадку потрібно змінювати верхнє і нижнє поле та аналогічно 

підбирати масштаб друку. 



Після того, як масштаб підібрано, потрібно натиснути Далі і натиснути 

Друк 

 


