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1. Загальні методичні вказівки
Курс «Інформаційні технології» є частиною фахової підготовки фахівця у галузі
інформаційної безпеки. Цей курс закладає теоретичні основи учення про основи функціонування
комп’ютерних інформаційних систем, їх можливості, склад та призначення програмного
забезпечення персональних ЕОМ, основні напрямки використання сучасних інформаційних
технологій у діяльності фахівця у галузі інформаційної безпеки.
Предметом дисципліни «Інформаційні технології» є теорія і практика використання
новітніх інформаційних технологій у практичної діяльності фахівця у галузі інформаційної
безпеки.
Теоретична частина курсу досліджує загальні принципи функціонування комп’ютерних
інформаційних систем, основи їх використання в практичної діяльності фахівця у галузі захисту
інформації, склад та призначення програмного забезпечення ЕОМ, основи побудови та
функціонування комп’ютерних мереж.
Практичний аспект дисципліни охоплює питання використання сучасних програмних
засобів, вивчення апаратної платформи сучасних ЕОМ, формування уявлення про сучасні
інформаційні технології; розкриття сутності функціонування сучасних операційних систем;
вивчення основ роботи з офісними додатками; формування понять про роботу в сучасних
локальних та глобальних комп’ютерних мережах.
В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
 сутність процесів отримання, зберігання та переробки інформації в сучасних операційних
системах;
 принципи будови сучасних персональних комп’ютерів та характеристику основних
параметрів їх складових;
 особливості та переваги програмних додатків для оптимального вибору інструментів під
час розв’язання професійних завдань;
 принципи роботи в локальних мережах та Інтернеті;
 сучасний стан рівня і напрямків розвитку обчислювальної техніки і програмних засобів;
Уміти:
 працювати в якості користувача персонального комп'ютера, самостійно використовувати
сучасні зовнішні носії інформації для обміну даними, створювати резервні копії й архіви
даних і програм;
 працювати з програмними засобами загального призначення, що відповідають сучасним
вимогам світового ринку;
 використовувати прикладне програмне забезпечення навчального призначення;
 використовувати в професійній діяльності мережеві засоби пошуку й обміну інформацією;
 застосовувати прийоми антивірусного захисту;
 застосовувати основні засоби і методи сучасних інформаційних технологій, їх теоретичну
і технічну базу, можливі напрямки використання;
 ефективно використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй майбутній
професійній діяльності.
Основними видами занять є лекційне та практичне заняття. При проведенні занять
необхідно використовувати метод проблемного навчання для підвищення у курсантів (слухачів)
рівня інтересу та активізації когнітивних пізнавальних процесів.
Важливою складовою частиною підготовки є самостійна робота, тому програма
передбачає самостійне виконання розрахунково-графічного завдання та самостійне вивчення
деяких навчальних питань.
Перевірка, облік та оцінка знань і навичок студентів є невід’ємною частиною учбового
процесу. Правильно організований облік успішності, з одного боку, сприяє підвищенню знань і
практичних навичок, з іншого боку - впливає на формування у курсантів таких якостей, як
відповідальність, дисциплінованість, наполегливість, вміння критично ставитись до своєї роботи,
прагнення до вдосконалення.

При оцінюванні успішності студентів враховуються рівень засвоювання теоретичних знань, а
також їх вміння виконувати ці знання під час вирішення практичних завдань. Поточний облік
успішності проводиться на всіх заняттях. Підсумковий облік успішності за окремими темами
проводиться на спеціальному контрольному занятті в кінці вивчення відповідної теми.
Основними формами перевірки успішності є усне опитування під час проведення практичних
занять, під час прийому завдань, що виконуються на комп’ютері, під час прийому
розрахунково-графічного завдання, а також на контрольно-перевірочних заняттях. На
вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.

2. Методичні вказівки до лабораторних занять
Лабораторне заняття 1: Вивчення пристроїв персонального копмп’ютера
Навчальна мета заняття: вивчити пристрої ПК, отримати навички зборки та діагностики ПК,
вивчити материнську плати ПК
Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Пристрої ПК
2. Материнська плата
3. Процесор
4. Пам'ять
5. Порти
6. Вивчення конфігурації ПК
7. Вивченяя материнської плати ПК
Методичні вказівки
Персональний комп'ютер (рис.1) складається з наступних основних елементів - системний
блок і пристрої вводу/виводу (монітор, клавіатура, мишка, колонки, принтер і т. д.).

Рис.1. Персональний комп'ютер
Розглянемо всі компоненти детальніше. Системний блок складається з:
1. корпусу;
2. материнської плати;
3. процесора;

4. оперативної пам'яті;
5. жорсткого диска;
6. накопичувача флоппі -дисків;
7. накопичувача компакт - (або DVD) дисків;
8. відеокарти;
9. звукової карти;
Корпус. Це скелет і шкіра комп'ютера. До рами корпусу кріпляться: материнська плата,
блок живлення, накопичувачі, жорсткі диски. Існує декілька типів корпусів:
1. Desktop.
2. Mini-Tower.
3. Midi-Tower.
4. Big-Tower.
Desktop - це настільний блок, що знаходиться на столі біля монітора (як правило). Tower–
це вертикальні блоки, вони ж є і найпоширенішими (на фото midi-tower).
Материнська плата (mainboard,
matherboard,
systemboard).
Також
її
називають системною платою. Це основа
комп'ютера (рис.3). Саме ця плата визначає,
який тип процесора Ви можете визначити,
який максимальний розмір оперативної
пам'яті можна буде поставити і так далі.
Додаткова плата розширення (відеокарта,
контроллер SCSI, модем, мережева карта і т.
д.) кріпиться до материнської плати, а на ній
знаходяться мікросхеми, що керують усім,
що є в комп’ютері. Перерахуємо основні
компоненти системної плати, що видно на
рис.3. Рис.3. Материнська плата:
1. Процесорний сокет.
2. Роз'єми для оперативної пам'яті.
3. Інтерфейси шини PCI.
4. Мікросхема системної логіки (чіпсет).
5. Інтерфейси для підключення жорстких дисків і накопичувачів CD або DVD дисків.
6. Інтерфейси для підключення FDD.
7. Блок портів вводу/виводу.
Процессор (рис.4). Основою будь-якого процесора є ядро, яке складається з мільйонів
транзисторів, розташованих на кристалі кремнію. За великим рахунком, процесор можна
розділити на дві частини: АЛП| (Арифметико-логічний пристрій) і ПУ (Пристрій Управління).
Перша займається обробкою даних, інша – їх передачею. Процесор забезпечений внутрішньою
пам'яттю. Називається вона кеш-пам'ять і буває двох рівнів. Сучасні процесори мають корпуси
типу PGA (Pin Grid Array – шахові грати масиву штирків). На даний момент часу існують
декілька виробників процесорів, але лідерів лише двоє: Intel і AMD.

Рис.4. Процесор
Оперативна пам'ять (DRAM – Dynamic Random Access memory). Динамічна пам'ять із
довільним доступом (рис.5). ЇЇ ще можна назвати так: ОЗП - Оперативно Запам'ятовуючий
Пристрій. Завдання пам'яті є зрозуміле – зберігати дані. Якщо Ви включили ПК, то елементи
операційної системи, запущені Вами програми - все завантажується в оперативну пам'ять.
Основним недоліком ОЗП є те, що при вимкненні живлення, дані втрачаються. Більш того, навіть
під час роботи при безперебійному живленні дані доводиться постійно обновляти (якщо точно
перекласти з англійської назву цієї операції, то вийде освіжати). Це необхідно унаслідок того, що
конденсатори, які застосовуються при виробництві елементів пам'яті не ідеальні і заряд з часом
стікає.

Рис.5. Оперативна пам'ять
Жорсткий диск (HDD – Hard Disk Drive). Цей пристрій необхідний для постійного
зберігання даних (рис.6). Для зберігання даних постійного живлення не потрібно, оскільки
принцип зберігання в корені відрізняється від роботи ОЗП. Тут в основу покладений
електромагнетизм. Існує два основні розміри жорстких дисків: 3,5 дюйма - для звичайних
персональних компів і 2,5 дюйма – для ноутбуків. Об'єми сучасних доступних жорстких дисків
вимірюються в гігабайтах, а точніше в десятках і сотнях гігабайт.

Рис.6. Жорсткий диск
Накопичувачі CD або DVD дисків (CD-ROM Compact Disk Read Only Memory, DVD-ROM - Digital
Versatile Disk). Взагалі накопичувачі - це пристрої
читання/запису на/з носія. Накопичувачі CD призначені для роботи з компакт-дисками, а
накопичувачі DVD - з DVD-дисками. До речі, CD-ROM можуть працювати лише з CD, а ось
DVD-ROM можуть працювати як з DVD, так і CD.
Відеокарта. Він же відеоадаптер (рис.7). Може бути вбудована (інтегрована) в
материнську плату. Це означає, що мікрочіпи, що відповідають за формування картинки
знаходяться на материнській платі. Це не є добре! Чому? Виносна (у вигляді плати розширення)
відеокарта| має власний графічний процесор. В усякому разі всі сучасні могутні відеокарти його
мають. У вбудованих же відео, формуванням займається CPU, тобто головний процесор (як
правило). Окрім цього, виносні відео мають більший об'єм власної пам'яті, що важливо!

Відеокарта необхідна для формування і передачі на монітор або TV (якщо підтримується картою
така можливість) картинки.
Рис.7. Відеоадаптер
Звукова карта. Річ потрібна в персональному комп'ютері, але без якої, у принципі, можна
і обійтися. У більшості компів звук вбудований в материнську плату. Це те ж саме, що і з відео.
Тобто мікрочіпи, що відповідають за звук знаходяться на системній платі.
Клавіатура (Keyboard). Дуже необхідна річ, але на жаль при купівлі мало хто звертає на
неї увагу (рис.8). Для чого потрібна клавіатура? Для введення команд і символів. Скажу Вам одну
річ по секрету: клавіатурі абсолютно всеодно, на якій мові Ви друкуєте і які команди Ви віддаєте.
Це визначається програмно! А все тому, що в клавіатурі є власний мініпроцесор і при натисненні
на будь-яку клавішу, він відправляє певний код в системний блок, а точніше на материнську
плату (якщо так можна висловитись), оскільки саме на ній знаходиться контролер клавіатури. Ну
а програма вже сама визначає, що із цим кодом робити.

Рис.8. Клавіатура та мишка
Мишка (Mouse). Цей пристрій набув поширення лише після того, як появилися
операційні системи, що використовували GUI (Graphics User Interface - графічний інтерфейс
користувача). Якщо говорити про ПК типу IBM PC-сумісних, то це операційні системи типу
Windows. Мишка (рис.8) дозволяє керувати покажчиком, а за допомогою нього - керувати і всією
системою. Існує просто величезний вибір мишок. Яких лише немає: оптичні, бездротові,
комбіновані і просто роликові мишкі різноманітних форм і кольорів. При купівлі мишки слід
приділити увагу тому, як лежать пальці на ній, чи зручно вам.
Монітор (рис.9). По-іншому ще дисплей, але все-таки перша назва зустрічається частіше.
Цей пристрійне просто виводить нам певну інформацію, а дозволяє працювати з комп’ютером.
Тобто, монітор - це основний пристрій виведення інформації. Крім того, далеко не найдешевший
з компонентів мультимедійного персонального комп'ютера. Як правило, монітор купують
надовго і тому до купівлі його треба відноситись серйозно. Адже від якості монітора залежить
Ваше здоров'я. Якість можна визначити, в основному, за трьома параметрами: фірма - виробник,
роздільна здатність і частота регенерації. З фірмою зрозуміло, від роздільної здатності залежить
якість зображення (кількість крапок на одиницю поверхні), а частота регенерації - це як в
телевізорі. Ще монітори можна розділити за розміром екрану, який вимірюється в дюймах.

Рис.9. Монітор та сканер
Сканер (рис.9). Пристрій для введення зображення. Тут все відносно просто: кладете
листок з картинкою або текстом в сканер, натискаєте кнопку в програмі і бачите зняте
зображення в комп’ютері. Сканер широко застосовується студентами для робіт над рефератами з
використанням таких програм, як FineReader. Ці програми дозволяють розпізнати текст і
перевести його у формат .doc. Дуже зручно, скажу я Вам. Сканери бувають декількох типів.
Окрім цього, вони ще поділяються за якістю зображення, що знімається (кількість крапок на
одиницю поверхні). Зрозуміло, що в цьому параметрі чим більше число, тим краще, але тим і
дорожче.
Принтер (рис.10). Цей пристрій призначений для виведення інформації на папір. Існує три
основних типи принтерів: матричні, струменеві і лазерні.

Рис.10. Принтер
Матричні принтери давно вже застаріли, хоча їх ще можна іноді зустріти, лазерні
достатньо дорогі, а ось струменеві є на сьогодні, мабуть, найпоширенішими (у зв'язку з
відношенням ціни і якості). До речі, повна назва струменевих принтерів - бульбашковоструменеві. Назва пов'язана з принципом роботи цього пристрою. Фарба наноситься на папір в
рідкому вигляді через сопла.
Материнська плата ПК
На системній платі розташовані всі основні компоненти комп'ютера:
1. Центральний процесор.
2. Внутрішня пам’ять.
2.1. ОЗП (оперативний запам’ятовуючий пристрій).
2.2. ПЗП (постійний запам’ятовуючий пристрій).
2.3. Cache-пам’ять (буферна пам’ять).
2.4. Енергонезалежна пам’ять.
3. Набір мікросхем системної логіки та їх компонентів.
3.1. North Brіdge і South Brіdge.
3.2. Мікросхема Super І/O.
3.3. Шини.
3.4. Слоти розширення (ISA, PCI , AGP тощо).
3.5. Роз’єми підключення накопичувачів з інтерфейсом ATA (вінчестера та CD-ROMa).
3.6. Роз’єм підключення накопичувача на гнучких дисках.
3.7. Роз’єм підключення паралельного порта (LPT).
3.8. Роз’єми підключення послідовних портів (COM).

3.9. Роз’єми підключення універсальних послідовних портів (USB).
4. Акумулятор.
5. Роз’єм підключення клавіатури (та миші).
6. Роз’єм підключення блока живлення.
7. Роз’єм підключення фронтальної панелі системного блока.
1. Центральний процесор (CPU - central processor unit) - "мозок" комп'ютера, він розпізнає і
виконує команди і програми, що задаються комп'ютеру, зчитує і записує інформацію в пам'ять,
передає команди іншим частинам комп'ютера. Від того, наскільки потужний процесор
встановлений у комп'ютері, багато в чому залежить його продуктивність.
2. Внутрішня пам'ять ПК
Внутрішня пам'ять ПК складається з оперативного запам¢ятовуючого при¬ст¬рою, постійного
запам¢ятовуючого пристрою, кеш-пам'яті (буферної пам'яті).
2.1. Оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП)
Оперативна пам’ять (ОЗП - оперативний запам’ятовуючий пристрій)
(RAM - Random Access Memory, пам'ять з довільним доступом)
Комп'ютер оснащений оперативною пам'яттю, яка кон¬струк¬тивно виконана на мікросхемах.
Вона складається з певної кількості комірок пам'яті, кожна з який має свою власну адресу чи
просто номер у двійковому коді. Оперативна пам'ять призначена в основному для зберігання
програм і їхніх даних протягом усього часу, поки комп'ютер працює. ОЗП може бути об’ємом 1,
4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 і більш Мбайт.
У якості ОЗП використовується два основних типи: статична (SRAM - Static RAM) і динамічна
(DRAM - Dynamic RAM).
Конструктивно оперативна пам’ять виконуються в модулях:
SIMM (Single In line Memory Module) - модуль пам'яті з одним рядом контактів.
DIMM (Dual In line Memory Module - модуль пам'яті з двома рядами контактів) - модуль пам'яті з
роздільними контактами (2 x 84), за рахунок чого збільшується розрядність або число банків
пам'яті в модулі.
2.2. Кеш - пам'ять (Cache)
Cache (запас) означає швидкодіючу буферну пам'ять між процесором і основ¬ною пам'яттю.
Кеш-пам’ять служить для часткової компенсації різниці в швидкості процесора і основної пам'яті
– там розміщують дані, що найчастіше використовуються.
2.3. ПЗП – постійний запам’ятовуючий пристрій
(RОM – Read Only Memory, пам'ять тільки для читання)
BIOS - це Basic Input/Output System - основна система вводу/виводу, яка за¬писана в ПЗП (звідси
назва ROM BIOS). Вона являє собою набір програм перевірки і обслуговування апаратури
комп'ютера, і виконує роль посередника між OS і апаратурою.
2.4. Енергонезалежна пам’ять
(CMOS-пам’ять, Complementary Metal-Oxid-Semicondactor)
Різні параметри конфігурації комп'ютера, наприклад кількість і тип дискових накопичувачів, тип
відеоадаптера, наявність співпроцесора і деякі інші дані, зберігаються в так званій CMOS-пам'яті.
Мікросхема CMOS-пам'яті також містить звичайний електронний годинник. Щоб при
відключенні живлення комп'ютера вміст CMOS-пам'яті не стирався, і годинник продовжували
відраховувати час, мікросхема CMOS-пам'яті живиться від спеціального акумулятора.
3. Набори мікросхем системної логіки
3.1. North Brіdge і South Brіdge
Більшість наборів мікросхем системної логіки мають дворівневу архітектуру і складаються з двох
блоків: North Brіdge і South Brіdge. Цей набір мікросхем підтримує частоту системної шини 100
МГЦ, AGP (66 МГЦ) і PCІ (33 МГЦ). Основним блоком набору мікросхем системної логіки є
North Brіdge, у нього включений інтерфейс між процесором і іншою частиною системної плати.
Номер на мікросхемі North Brіdge і визначає номер набору мікросхем системної логіки.

North Brіdge містить контролери кеш-пам'яті й оперативної пам'яті, інтер¬фейс між
швидкодіючою шиною процесора, шиною PCІ і шиною прискореного графічного порту AGP,
North Brіdge у більш сучасних наборах мікросхем системної логіки часто називається РАС
(PCІ/AGP Controller).
South Brіdge - компонент у наборі мікросхем системної логіки з більш низькою швидкодією; він
завжди знаходився на окремій мікросхемі. South Brіdge підключається до PCІ шини (33 МГц) і
містить, інтерфейс шини ІSA (8 МГц). Крім того, звичайно вона містить дві схеми, що реалізують
інтерфейс контролера твердого диска ІDE і інтерфейс USB, а також схеми, що реалізують функції
пам'яті CMOS і годинника. South Brіdge містить також усі компоненти, необхідні для шини ІSA,
включаючи контролер прямого доступу до пам'яті і контролер переривань.
3.2. Мікросхема Super І/O
Super І/O реалізує функції пристроїв, які у ранніх моделей системних плат розміщалися на
окремих платах розширення: контролер гнучких дисків; подвійні контролери послідовного порту;
контролер паралельного порту.
3.3. Шини.
Шина (bus) – це загальний канал зв'язку, використовуваний у комп'ютері. Вона застосовується
для організації взаємодії між двома і більш компонентами системи.
У комп’ютері можна виділити три шини: шина адреси, шина даних та шина управління.
3.4. Слоти розширення. Види шин архітектури ПК.
XT-Bus - шина архітектури XT - перша в сімействі IBM PC. Відносно проста, підтримує обмін 8розрядними даними.
ISA (Industry Standard Architecture - архітектура промислового стандарту) - основна шина на
комп'ютерах типу PC AT (інша назва - AT-Bus). Є розширенням XT-Bus, розрядність-16/24. Це
16-розрядна шина, що працює на частоті 8 МГЦ; уперше стала використовуватися в системах AT
у 1984 році (була 8-розрядної і працювала на частоті 5 МГЦ). Була широко поширена дотепер, але
з останньої специфікації РС99 виключена. Реалізується за допомогою компонента South Brіdge.
Найчастіше до цієї шини підключається мікросхема Super І/O.
PCI (Peripheral Component Interconnect - сполучення зовнішніх компонентів) – роз¬виток VLB в
сторону EISA/MCA. Не сумісна ані з якими іншими, розрядність - 32/32 (розширений варіант 64/64). Ця шина працює на частоті 33 МГЦ; використовується, починаючи із систем на базі
процесорів 486. Знаходиться під керуванням контролера PCІ - частини компонента North Brіdge
набору мікросхем. На системній платі встановлюються роз’єми, у які можна підключати SCSІ,
мережні і відеоадаптери, а також інше устаткування, що підтримує цей інтерфейс. До шини PCІ
підключається компонент South Brіdge набору мікросхем, що містить реалізації інтерфейсу ІDE і
USB.
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association - асоціація вироб¬ників плат
пам'яті для персональних комп'ютерів) - зовнішня шина комп'ютерів класу NoteBook. Інша назва
модуля PCMCIA - PC Card. Гранично проста, розрядність - 16/26.
Шина AGP. Ця 32-розрядна шина працює на частоті 66 МГЦ і призначена для підключення
відеоадаптера. Вона підключається до компонента North Brіdge набору мікросхем системної
логіки.
Хід проведення заняття:
1. Ознайомитися з теоретичними відомостями.
2. Оглянути лабораторний стенд
3. Вивчити основні елементи ПК
4. З'ясувати функціональне призначення материнської плати, процесора, пам’яті, системи
живлення та системи охолодження персонального комп’ютера користуючись курсом
лекцій та допоміжною літературою.

5. Визначити основні технічні характеристики та параметри материнських плат, процесорів,
пам’яті, систем живлення та систем охолодження ПК, а також їх маркірування, яке
використовується для їх класифікації.
6. Ознайомитися з усіма конструктивними елементами материнської плати та з'ясувати їх
функціональне призначення.
7. Виконати в зошиті малюнок плати з позначенням усіх наявних елементів. Занести в зошит
технічні характеристики пристрою.
8. 3а допомогою викладача, або лаборанта встановити процесор (з системою охолодження) і
ОЗУ на системну плату.
9. 3а допомогою викладача, або лаборанта встановити системну плату в корпус комп’ютера,
під’єднати блок живлення.
10. Ознайомитися з системою безперебійного живлення (UPS) і підключити її до ПК.
11. Увімкнути комп'ютер та сконфігурувати його систему належним чином (при
необхідності).
12. Вимкнути комп'ютер.
13. Навести порядок на робочому місті.
14. Скласти звіт з власними висновками про проведену роботу та відповідями на наступні
питання:
 Дати обґрунтування поняттям контролер та адаптер
 Дати обґрунтування визначенням та функціональному призначенню компонентів ПК

Лабораторна робота 2: Інтерфейси апаратної частини ЕОМ
Навчальна мета заняття: Вивчити будову, призначення та функціональність шин та
портів ПК.
Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Навчальні питання:
1. Поняття шини
2. Види зовнішніх інтерфейсів
3. Внутрішні інтерфейси
Методичні вказівки
Шина – це канал передачі даних, що використовується спільно різними блоками
системи. Шина може складатись з провідникових ліній, що впаяні на печатній платі, дротами
припаяними до виводів роз'ємів, в які вставляються печатні плати, або плоским кабелем.
Компоненти комп'ютерної системи фізично розташовані на одній або декількох печатних
платах, причому їх число і функції залежать від конфігурації системи, її виробника, а часто і від
покоління мікропроцесора. Основними характеристиками шин є розрядність даних, що
передаються, і швидкість передачі даних.
Є два типи шин – системна і локальна.
Системна шина призначена для забезпечення передачі даних між периферійними
пристроями і центральним процесором, а також оперативною пам'яттю.
Локальною шиною, як правило, називається шина, безпосередньо підключена до
контактів мікропроцесора, тобто шина процесора.
Існує декілька стандартів організації системної шини для ПК.
Існує три основні показники роботи шини. Це тактова частота, розрядність і швидкість
передачі даних. Розглянемо їх більш детально.
Тактова частота
Робота будь-якого цифрового комп'ютера залежить від тактової частоти, яку визначає
кварцовий резонатор. Він є олов'яним контейнером, в який поміщений кристал кварцу. Під
впливом електричної напруги в кристалі виникають коливання електричного струму. Ця частота
коливання називається тактовою частотою. Всі зміни логічних сигналів в будь-якій мікросхемі
комп'ютера відбуваються через певні інтервали, які називаються тактами. Звідси робимо
висновок, що найменшою одиницею вимірювання часу для більшості логічних пристроїв
комп'ютера є такт або інакше – період тактової частоти. Тобто, на кожну операцію необхідно
мінімум один такт (хоча деякі сучасні пристрої встигають виконати декілька операцій за один
такт). Тактова частота персональних комп'ютерів вимірюється в Мгц, де Герц – це одне
коливання за секунду, відповідно 1 Мгц – мільйон коливань за секунду. Теоретично, якщо
системна шина Вашого комп'ютера працює на частоті в 100 Мгц, то це означає, що вона може
виконувати до 100 000 000 операцій за секунду. Доречно зауважити, що зовсім не обов'язково
кожному компоненту системи що-небудь виконувати з кожним тактом. Існують так звані
порожні такти (цикли очікування), коли пристрій знаходиться в процесі очікування відповіді від
того чи іншого пристрою. Так, наприклад, організована робота оперативної пам'яті і процесора
(СPU), тактова частота якого значно вища за тактову частоту ОЗУ.
Розрядність.
Шина складається з декількох каналів для передачі електричних сигналів. Якщо говорять,
що шина тридцятидвохрозрядна, то це означає, що вона здатна передавати електричні сигнали по
тридцяти двом каналам одночасно. Крім того, шина будь-якої заявленої розрядності (8, 16, 32, 64)
має, насправді, більшу кількість каналів. Тобто, якщо узяти ту ж тридцятидвохрозрядну шину, то

для передачі, власне даних, виділено 32 канали, а додаткові канали призначені для передачі
специфічної інформації.
Швидкість передачі даних.
Назва цього параметра говорить сама за себе. Він обчислюється за формулою:
тактова частота * розрядність = швидкість передачі даних
Проведемо розрахунок швидкості передачі даних для 64 розрядної системної шини, що
працює на тактовій частоті в 100 Мгц.
100 * 64 = 6400 Мбіт/сек
6400 / 8 = 800 Мбайт/сек
Але отримане число не є реальним. У житті на шини впливає багато всіляких чинників:
неефективна провідність матеріалів, перешкоди, недоліки конструкції і збирання, а також багато
іншого. За деякими даними, різниця між теоретичною швидкістю передачі даних і практичною
може складати до 25%.
За роботою кожної шини стежать спеціально для цього призначені контролери. Вони
входять до складу набору системної логіки (чіпсет).
Тепер поговоримо конкретно про ті шини, які присутні на материнській платі. Основною
вважається системна шина FSB (Front Side Bus). По цій шині передаються дані між процесором і
оперативною пам'яттю, а також між процесором і рештою пристроїв персонального комп'ютера.
Але є один підводний камінь. За одними даними системна шина і шина процесора це одне і теж, а
за іншими – ні. Переглянувши багато схем та інформації, можна зробити висновок: спочатку
процесор підключався до основної системної шини через власну, процесорну шину, а в сучасних
системах ці шини стали одним цілим. Ми говоримо – системна шина, а маємо на увазі
процесорну, ми говоримо - процесорна шина, а маємо на увазі системну. Преходимо далі.
Висловлювання: «Моя материнська плата працює на частоті 100 Мгц» означає, що саме системна
шина працює на тактовій частоті в 100 Мгц. Розрядність FSB рівна розрядності CPU. Якщо Ви
використовуєте 64 розрядний процесор, а тактова частота системної шини 100 Мгц, то швидкість
передачі даних буде рівна 800 Мбайт/сек.
1.1. Зовнішні інтерфейси для підключення периферії
1.1.1. USB

Роз'єми Universal Serial Bus (USB) призначені для підключення до комп'ютера таких
зовнішніх периферійних пристроїв, як мишка, клавіатура, портативний жорсткий диск,
цифрова камера, VoIP-телефон (Skype) або принтер. Теоретично, до одного host-контролера
USB можна підключити до 127 пристроїв. Максимальна швидкість передачі складає 12 Мбіт/с
для стандарту USB 1.1 і 480 Мбіт/с для Hi-Speed USB 2.0. Роз'єми стандартів USB 1.1 і Hi-Speed
2.0 однакові. Відмінності лише в швидкості передачі і переліку функцій host-контролера USB
комп'ютера та самих USB-пристроїв. USB забезпечує пристрої живленням, тому вони можуть
працювати від інтерфейсу без додаткового живлення (якщо USB-інтерфейс дає необхідне
живлення, не більше 500 мА на 5 В).

Всього існує три типи USB-роз'ємів.
1. Роз'єм "тип A": зазвичай присутній у ПК.
2. Роз'єм "тип B": зазвичай знаходиться на самому USB-пристрої (якщо кабель знімний).
3. Роз’єм міні-USB: зазвичай використовується цифровими відеокамерами, зовнішніми
жорсткими дисками і т.д.

USB "тип A" (зліва) і USB "тип B" (справа).

Кабель розширення USB (повинен бути не довше 5 м).

Роз'єми міні-USB, зазвичай зустрічаються на цифрових камерах і зовнішніх жорстких дисках.

Кабель-двійник. Кожен USB-порт дає 5 В/500 мА. Якщо потрібно більше живлення (скажімо, для
мобільного жорсткого диска), то даний кабель дозволяє живлення від другого USB-порту (500 +
500 = 1000 мА).

Адаптер USB/PS2
1.1.2. IEEE-1394 / FireWire / i.Link

Кабель FireWire з 6-контактною вилкою на одному кінці і 4-контактною на іншому
Під офіційною назвою IEEE-1394 приховано послідовний інтерфейс, що використовується
для цифрових відеокамер, зовнішніх жорстких дисків і різних мережевих пристроїв. Його також
називають FireWire (від Apple) і i.Link (від Sony). На даний момент 400-Мбіт/с стандарт IEEE1394 змінився 800-Мбіт/с IEEE-1394b (також відомим як FireWire-800). Зазвичай, пристрої
FireWire підключаються через 6-контактну вилку, яка забезпечує живлення. У 4-контактної вилки
живлення не підводиться. Пристрої FireWire-800, з іншого боку, використовують 9-контактні
кабелі
і
роз'єми.

Ця карта FireWire забезпечує два великі 6-контактні порти і один маленький 4-контактний.

6-контактний роз'єм з живленням.

4-контактний роз'єм без живлення. Такий, зазвичай, використовується на цифрових відеокамерах
та ноутбуках.
"Тюльпан" (Cinch/RCA): композитний відео, аудіо, HDTV

Колірне кодування можна тільки вітати: жовтий для відео (FBAS), білий і червоний "тюльпани"
для аналогового звуку, а також три "тюльпани" (червоний, синій, зелений) для компонентного
виходу HDTV
Роз'єми "тюльпан" використовуються в парі з коаксіальними кабелями для багатьох
електронних сигналів. Зазвичай, вилки "тюльпан" використовують колірне кодування, яке
приведене
в
наступній
таблиці.
Колір
Білий або чорний
Червоний
Жовтий

Використання
Звук, лівий канал

Звук, правий канал (також див. HDTV)
Відео, композитний

Зелений
Синій

Компонентний HDTV (яскравість Y)
Компонентний HDTV Cb/Pb Chroma

Червоний
Оранжевий/жовтий

Компонентний HDTV Cr/Pr Chroma
Звук SPDIF

Тип сигналу
Аналоговий
Аналоговий
Аналоговий
Аналоговий
Аналоговий
Аналоговий
Цифровою

Попередження. Можна переплутати цифрову вилку SPDIF з аналоговим композитним роз'ємом
відео, тому завжди читайте інструкцію, перш ніж підключати устаткування. Крім того, і колірне
кодування у SPDIF буває абсолютно різне. Нарешті, можна переплутати червоний "тюльпан"
HDTV з правим звуковим каналом. Пам'ятаєте, що вилки HDTV завжди бувають в групах по
троє, те ж саме можна сказати і про гнізда.

Вилки "тюльпан" мають різне колірне кодування залежно від типу сигналу.

Два типи SPDIF (цифровий звук): "тюльпан" зліва і TOSLINK (оптоволокно) справа.

Оптичний інтерфейс TOSKLINK теж використовується для цифрових сигналів SPDIF.

Перехідник з роз'єму SCART на "тюльпани" (композитний відео, 2x аудіо і S-Video)
Словничок
1. RCA = Radio Corporation of America
2. SPDIF = Sony/Philips Digital Interfaces

1.1.3. Інтерфейс VGA для монітора

Порт VGA на графічній карті.
ПК досить давно використовує 15-контактний інтерфейс Mini-D-Sub для підключення
монітора (HD15). За допомогою правильного перехідника можна підключити такий монітор і до
виходу DVI-I (DVI-integrated) графічної карти. Інтерфейс VGA передає сигнали червоного,
зеленого і синього кольорів, а також інформацію про горизонтальну (H-Sync) і вертикальну (VSync) синхронізації.

Інтерфейс VGA на кабелі монітора.

Нові графічні карти, зазвичай, оснащені двома виходами DVI. Але за допомогою перехідника
DVI-VGA можна легко змінити інтерфейс (справа на ілюстрації).

Цей адаптер надає інформацію для інтерфейсу VGA.


VGA = Video Graphics Array
1.1.4. Інтерфейс DVI для монітора

DVI є інтерфейсом монітора, що розроблений, головним чином, для цифрових сигналів та
для того, щоб не перетворювати цифрові сигнали графічної карти в аналогові, а потім виконувати
зворотне перетворення в дисплеї.

Графічна карта з двома портами DVI може працювати одночасно з двома (цифровими)
моніторами.
Оскільки перехід з аналоговою на цифрову графіку протікає повільно, розробники
графічного устаткування дозволяють використовувати паралельно обидві технології. Крім того,
сучасні графічні карти легко справляться з двома моніторами.
Поширений інтерфейс DVI-I дозволяє одночасно використовувати як цифрове, так і
аналогове підключення.
Інтерфейс DVI-D зустрічається досить рідко. Він дозволяє тільки цифрове підключення
(без можливості під'єднати аналоговий монітор).
У комплект з багатьма графічними картами входить перехідник з інтерфейсу DVI-I на
VGA, який дозволяє підключати старі монітори з 15-контактною вилкою D-Sub-VGA.

Повний список типів DVI (найчастіше використовується інтерфейс з аналоговим і цифровим
підключеннями DVI-I).
Словничок


DVI = Digital Visual Interface
1.1.5. RJ45 для LAN і ISDN

Мережеві кабелі RJ45 можна знайти з різною довжиною і забарвленням.
У мережах найчастіше використовуються роз'єми для витої пари. На даний момент 100-Мбіт/с
Ethernet поступається місцем гігабітному Ethernet (він працює на швидкостях до 1 Гбіт/с). Але всі
вони використовують вилки RJ45. Кабелі Ethernet можна розділити на два види.
1. Класичний патч-кабель, який використовується для підключення комп'ютера до
концентратора або комутатора.
2. Кабель з перехресним обжиманням, який використовується для з'єднання між собою двох
комп'ютерів.

Мережевий порт на PCI-карті.

Сучасні карти використовують світлодіоди для відображення активності.
У Європі і Північній Америці пристрої ISDN і мережеве устаткування використовують ті
ж самі RJ45. Слід зазначити, що вилки RJ45 вирішують "гаряче підключення", причому, якщо ви
помилитеся, нічого страшного не трапиться.
1.1.6. RJ11 для модемів

Кабель RJ11.
Інтерфейси RJ45 і RJ11 дуже схожі один на одного, але у RJ11 всього чотири контакти, а у
RJ45 їх вісім. У комп'ютерних системах RJ11 використовується, головним чином, для
підключення до модемів телефонної лінії. Крім того, існує безліч перехідників на RJ11, оскільки
телефонні розетки в кожній країні можуть бути власного стандарту.

Порт RJ11 в ноутбуці.

Модемний інтерфейс RJ11.

Перехідники RJ11 дозволяють підключати різні типи телефонних розеток. На ілюстрації розетка з
Німеччини.
1.1.7. S-Video (Hosiden, Y/C)

Інтерфейс S-Video
4-контактна вилка Hosiden використовує різні лінії для яскравості (Y, яскравість і
синхронізація даних) і кольору (C, колір). Розділення сигналів яскравості і кольору дозволяє
досягти кращої якості картинки у порівнянні з композитним інтерфейсом відео (FBAS). Але в
світі аналогових підключень на першому місці за якістю знаходиться все ж таки компонентний
інтерфейс HDTV, якому поступається S-Video. Тільки цифрові сигнали DVI (TDMS) або HDMI
(TDMS) забезпечують вищу якість картинки.

Порт S-Video на графічній карті.

SCART
SCART є комбінованим інтерфейсом, що широко поширений в Європі і Азії. Цей
інтерфейс поєднує сигнали S-Video, RGB і аналогового стерео. Компонентні режими YpbPr і
YcrCb не підтримуються.

Порти SCART для телевізора і відеомагнітофона.

Цей перехідник перетворить SCART в S-Video і аналогове аудіо ("тюльпани").

1.1.8. HDMI

Перед нами цифровий мультимедійний інтерфейс для нестислих HDTV-сигналів з
дозволом до 1920x1080 (або 1080i), з вбудованим механізмом захисту авторських прав Digital
Rights Management (DRM). Поточна технологія використовує вилки типу A з 19 контактами.

Поки ми не зустрічали споживчого устаткування, що використовує 29-контактні вилки
типу B, що підтримують дозвіл більше 1080i. Інтерфейс HDMI використовує ту ж технологію
сигналів TDMS, що і DVI-D. Це пояснює появу перехідників HDMI-DVI. Крім того, HDMI може
забезпечити до 8 каналів звуку з розрядністю 24 біта і частотою 192 кГц. Зверніть увагу, що
кабелі HDMI не можуть бути довші за 15 метрів.

Перехідник HDMI/DVI.
Словничок


HDMI = High Definition Multimedia Interface

1.2. Внутрішні інтерфейси, розташовані в корпусі ПК
1.2.1. Serial ATA (SATA)

Чотири порти SATA на материнській платі.
SATA є послідовним інтерфейсом для підключення накопичувачів (сьогодні це, в
основному, жорсткі диски) і, повинен замінити старий паралельний інтерфейс ATA. Стандарт
Serial ATA першого покоління сьогодні використовується дуже широко і забезпечує максимальну
швидкість передачі даних 150 Мбіт/с. Максимальна довжина кабелю складає 1 метр. SATA
використовує підключення "крапка-крапка", коли один кінець кабелю SATA під'єднується до
материнської плати ПК, а другий - до жорсткого диска. Додаткові пристрої до цього кабелю не
підключаються, на відміну від паралельного ATA, коли на кожен кабель можна "вішати" два
приводи. Отже, накопичувачі "master" і "slave" відходять у минуле.

Багато SATA-кабелів поставляються з ковпачками, що захищають чутливі контакти.

Живлення SATA в різних форматах.

Так живляться жорсткі диски SATA.

Кабелі поставляються різних кольорів

Хоча SATA був розроблений для використання усередині корпусу ПК, але ряд продуктів
надають і зовнішні інтерфейси SATA

Живлення накопичувачам SATA може забезпечуватися двома способами: через класичну вилку
Molex...

...або за допомогою спеціального кабелю живлення.
1.2.2. ATA/133 (Parallel ATA, UltraDMA/133 або E-IDE)

Паралельна шина передає дані з жорстких дисків і оптичних накопичувачів (CD і DVD)
і назад. Вона відома як паралельна ATA (Parallel ATA) і сьогодні поступається місцем
послідовній ATA (Serial ATA). Остання версія використовує 40-контактний дріт з 80 жилами
(половина на "землю"). Кожен такий кабель дозволяє підключати, максимум, два накопичувачі,
коли один працює в режимі "master", а другий - в "slave". Зазвичай, режим перемикається за
допомогою невеликої перемички на накопичувачі.

Стрічковий шлейф IDE.

Підключення DVD-приводу: червона смужка на шлейфі повинна завжди знаходитися поряд з
роз'ємом живлення

Інтерфейс ATA/133 для класичного 3,5" жорсткого диска (внизу) або 2,5" версії (вгорі).

Якщо ви бажаєте підключити 2,5" накопичувач для ноутбуків до звичайного настільного ПК, то
можна використовувати такий самий перехідник
Попередження: в більшості випадків підключити інтерфейс неправильно неможливо через
виступ з одного боку, але у старих кабелів він може бути відсутнім. Тому, виконуйте наступне
правило: кінець шлейфу, що маркірований кольоровою смужкою (найчастіше червоною), завжди
повинен співпадати з контактом номер 1 на материнській платі, а також повинен бути ближче до
роз'єму живлення приводу CD/DVD. Щоб перешкодити неправильному підключенню, у багатьох
кабелів і роз'ємів відсутня одна контактна ніжка або контактний отвір в середині.

Один шлейф підтримує підключення двох пристроїв: скажімо, двох жорстких дисків або
жорсткого диска в парі з DVD-приводом. Якщо до шлейфу підключено два пристрої, то один слід
набудувати як "master", а другий - як "slave". Для цього доведеться скористатися перемичкою.
Зазвичай, вона виставляється на ту або іншу настройку. Якщо є сумніви - зверніться до
документації (або сайту виробника накопичувача).
Словничок



ATA = Advanced Technology Attachment
E-IDE = Enhanced Integrated Drive Electronics
1.2.3. AGP - Accelerated Graphics Port

AGP-слот з клямкою для графічної карти.
Більшість графічних карт в ПК використовують інтерфейс Accelerated Graphics Port
(AGP). У найстаріших систем для цієї ж мети застосовується інтерфейс PCI. Втім, на заміну обом
інтерфейсам пропонується PCI Express (PCIe). Не зважаючи на назву, PCI Express є послідовною
шиною, а PCI (без суфікса Express) - паралельною. Загалом, шини PCI і PCI Express не мають
нічого спільного, окрім назви.

Графічна карта AGP (зверху) і графічна карта PCI Express (знизу).

Материнські плати для робочих станцій використовують слот AGP Pro, який забезпечує
додаткове живлення для карт OPENGL. Втім, в нього можна встановлювати і звичайні графічні
карти. Проте, AGP Pro так і не отримав широкого визнання. Зазвичай, графічні карти OPENGL
комплектуються додатковим гніздом живлення - для тієї ж вилки Molex, наприклад.

Додаткове живлення для графічної карти: 4- або 6-контактне гніздо.

Додаткове живлення для графічної карти: гнідий Molex.
Стандарт AGP пережив декілька оновлень.
Стандарт
Пропускна спроможність
AGP 1X

256 Мбайт/с

AGP 2X

533 Мбайт/с

AGP 4X

1066 Мбайт/с

AGP 8X
2133 Мбайт/с
Якщо ви любите копатися в "залізі", то, необхідно пам'ятати про дві рівні напруги
інтерфейсу. Стандарти AGP 1X і 2X працюють на 3,3 В, тоді як AGP 4X і 8X вимагають всього
1,5 В. Крім того, існують карти типу Universal AGP, які підходять для роз'єму будь-якого типу.
Щоб уникнути помилкової установки карт, слоти AGP використовують спеціальні виступи. А
карти - прорізи.

У верхньої карти є проріз для AGP 3,3 В. В середині: універсальна карта з двома вирізами (один
для AGP 3,3 В, другий - для AGP 1,5 В). Знизу показана карта з вирізом справа для AGP 1,5 В.
1.2.4. PCI Express: послідовна шина

Слоти розширення материнської плати: PCI Express x16 ліній (зверху) і 2 PCI Express x1 лінія
(знизу).

Два слоти PCI Express для установки двох графічних карт nVidia SLi. Між ними можна помітити
маленький слот PCI Express x1.
PCI Express є послідовним інтерфейсом, і його не слід плутати з шинами PCI-X або PCI,
які використовують паралельну передачу сигналів.
PCI Express (PCIe) є найсучаснішим інтерфейсом для графічних карт. В той же час, він
підходить і для установки інших карт розширення, хоча на ринку поки їх дуже мало. PCIe x16

забезпечує в два рази більшу пропускну спроможність, ніж AGP 8x. Але на практиці ця перевага
себе не проявила.

Графічна карта AGP (зверху), у порівнянні з графічною картою PCI Express (знизу).

Зверху вниз: PCI Express x16 (послідовний), два інтерфейси паралельної PCI і PCI Express x1
(послідовний).
Число ліній PCI Express Пропускна спроможність в
Сумарна пропускна
одному напрямі
спроможність
1
256 Мбайт/с
512 Мбайт/с
2
512 Мбайт/с
1 Гбайт/с
4
1 Гбайт/с
2 Гбайт/с
8
2 Гбайт/с
4 Гбайт/с
16
4 Гбайт/с
8 Гбайт/с

2.5. PCI і PCI-X: паралельні шини

PCI є стандартною шиною для підключення периферійних пристроїв. Серед них можна
відзначити мережеві карти, модеми, звукові карти і плати захоплення відео.
Серед материнських плат найбільш поширена шина PCI стандарту 2.1, що працює на
частоті 33 Мгц і має ширину 32 біта. Вона має пропускну спроможність до 133 Мбіт/с.
Виробники так і не прийняли шини PCI 2.3 з частотою до 66 Мгц. Саме тому карт даного
стандарту дуже мало. Але деякі материнські плати цей стандарт підтримують.
Ще одна розробка в світі паралельної шини PCI відома як PCI-X. Дані слоти найчастіше
зустрічаються на материнських платах для серверів і робочих станцій, оскільки PCI-X забезпечує
вищу пропускну спроможність для RAID-контроллерів або мережевих карт. Наприклад, шина
PCI-X 1.0 пропонує пропускну спроможність до 1 Гбіт/с з частотою шини 133 Мгц і розрядністю
64 біта.

Специфікація PCI 2.1 сьогодні передбачає напругу живлення 3,3 В. Лівий виріз/виступ запобігає
установці старих 5-В карт, які показані на ілюстрації.

Карта з вирізом, а також PCI-слот з ключем.

RAID-контролер для 64-бітового слота PCI-X.

Класичний 32-бітовий слот PCI зверху, а три 64-бітові слоти PCI-X знизу. Зелений слот підтримує
ZCR (Zero Channel RAID).
1.2.6. Роз'єми живлення і стандарти ATX
У наступній таблиці і на ілюстраціях приведені різні типи роз'ємів живлення.

Вилка ATX з 24 контактами (Extented ATX).

20-контактна вилка ATX для материнської плати.

20-контактний кабель ATX.

6-контактний роз'єм EPS.

Прийшов і пішов: Роз’єм живлення дисковода.

20/24-контактний роз’єм (ATX і EATX)

Не робіть цього. 4-контактний розширювач з 20 до 24 контактів вилки ATX не можна
використовувати для 12-В додаткового роз'єму AUX (втім, він знаходиться дуже далеко). 4-

контакний розширювач призначений для порту Extended ATX і не використовується на 20контактних материнських платах ATX.

От як потрібно: окрема 4-контактна вилка вставляється в 12-В порт AUX. Її легко розпізнати: два
золотистих і два чорні кабелі.

Багато материнських плат вимагають підключення додаткового живлення.
2. Порядок виконання роботи
1. Ознайомитися з теоретичними відомостями.
2. Скласти звіт з власними висновками про проведену роботу та відповідями на наступні
питання:
 Дати обґрунтування поняттю інтерфейс та шина
 Характеристики шинних інтерфейсів
 Зовнішні інтерфейси для підключення периферії
 Інтерфейс для монітора та його відеоадаптерів
 Внутрішні інтерфейси, розташовані в корпусі ПК

Лабораторне заняття 3: Основні прийоми форматування великих документів
в MS Word
Навчальна мета заняття: Одержати практичні навички по роботі зі стилями.
1. Навчитися вставляти: дату й час; зміст, список ілюстрацій; виноски; перехресні
посилання; предметний покажчик; колонтитули.
2. Навчитися застосовувати Теми й Бібліотеки стилів.
Навчальні питання:
1. Створення змісту
2. Створення списку ілюстрацій
3. Перехресні посилання
Час проведення : 4 години.

Місце проведення: комп’ютерний клас
Методичні вказівки

Під великим документом розуміється документ, що має не тільки великий обсяг, але,і це
найголовніше, складну структуру (глави, розділи, параграфи і т.д.). Він, як правило, містить
такі елементи:








зміст,
список ілюстрацій,
виноски,
посилання
предметний покажчик,
колонтитули
закладки, тощо.

Всі ці елементи служать для зручності роботи з документом.
Створення змісту
Одним з основних елементів професійно оформлених документів є зміст. Зміст
документа - це перелік назв структурних частин документа, упорядкованих у відповідності з
його ієрархічною схемою, із зазначенням відповідних номерів сторінок.
Microsoft Word дозволяє легко створювати зміст шляхом застосування стилів заголовка
для виділення початкового тексту (першого слова або слів в абзаці чи реченні). Так можна
створювати абзаци, початкова частина яких форматується стилями заголовка і включається в
зміст, а частина, що залишилася представляє собою звичайний текст і в змістне включається.
Зміст можна створити, вибравши стилі заголовків - наприклад, «Заголовок 1»,
«Заголовок 2» або «Заголовок 3», - які потрібно включити в зміст. Додатком Word буде
виконаний пошук заголовків, що відповідають обраним стилям. Після цього для кожного з
елементів змісту будуть задані форматування і відступ, відповідний стилю заголовка, а потім
зміст буде розміщено в документі.
Microsoft Office Word 2007 включає колекцію стилів заголовків. Якщо помітити елементи
змісту і вибрати стиль змісту з колекції, Word 2007 автоматично створить зміст з помічених
заголовків.
Щоб створити зміст, необхідно скористатися кнопкою < Оглавление> вкладки <
Ссылки>.
Для того, щоб відобразити на екрані не сам документ, а його структуру, переходять в
режим перегляду структури документа. Під структурою розуміється ієрархія заголовків,
включаючи текст абзаців як самий нижній рівень цієї ієрархії.
Скопіюйте у свою папку зразок документа за вказівкою викладача (ВІ_1.docx).
Відкрийте скопійований документ ізбережітьйого під ім’ям copy.docx. Всі наступні дії
виконуйте в документі copy.docx.

Щоб вставитидо документу поле Дата и времятреба зробити наступні кроки:
 Вкладка Вставка→групаТекст→Дата и время→вибрати формат).

�
Вставте після заголовку документа поле Дата и время у форматі відображення секунд із
опцією автоматичного відновлення.
Створіть зміст документу. Для створення змісту з використанням вбудованих стилів
заголовків застосуйте вбудовані стилі заголовків («Заголовок 1-3») до абзаців, які слід
включити в зміст:
заголовку документа, введенню та заголовкам з номерами: 1.; 2.; 3.; і т.д., привласнити
рівень Заголовок 1,
заголовкам з номерами: 1.1; 1.2; 2.1; і т.д., привласнити рівень Заголовок 2,
заголовкам з номерами 1.1.1; 1.2.1; 2.1.1 і т.д., привласнити рівень Заголовок 3
Для цього треба помістити покажчик курсору до абзацу та вибрати потрібний
стильзаголовка в групіСтили вкладки Главная.
Якщо потрібного рівняЗаголовку не буде знайдено, клікніть по значку групи Стили. У вікні,
що з’явилось відкрийте діалогове вікно Параметры области стилей (Параметры . . . ). У
списку Отображаемые стиливиберітьВсе.

Якщо для кожного з заголовків багатосторінкового документа його рівень визначений з
використанням відповідних стилів заголовків, то текстовий процесор Word 2007 дає
можливість автоматично створити зміст такого документа. Для цього програма здійснює

посторінкове ділення документа і для кожної структурної частини документа
визначається номер сторінки, з якої ця частина починається . Отримані дані оформляються у
вигляді таблиці , в яку вносяться назви заголовків і відповідні номери сторінок.
Виконується ця операція в режимі перегляду Розмітка сторінки.
Для автоматичного створення змісту документа необхідно виконати такий алгоритм:
Встановити курсор в тому місці документа, де потрібно розмістити зміст.
Виконати Ссылки → Оглавление → Оглавление…
Вибрати в списку вбудованих зразків відповідний варіант оформлення змісту.
Вставте наприкінці документа зміст у форматі Формальный із включенням трьох рівнів
(вкладка Ссылки/Оглавление / Оглавление…).
Створений зміст можна використовувати для швидкого переміщення до потрібних
структурних частин документа, пошуку необхідних розділів, підрозділів і т. п. Для цього слід
в змісті документа вибрати потрібний заголовок, утримуючи клавішу Ctrl. Зверніть увагу, що
вид текстового курсору зміниться.
Якщо в ході роботи над документом його текст і структура змінювалися, то зміст документа
потрібно
оновити.
Для
цього
потрібно
виконати: Контекстное
меню→Обновить поле→Обновить целиком.
Щоб змінити стилі оформлення треба:
 відкрити діалогове вікно Стили:�(Вкладка Главная/Стили→крок1).



Мал.1. Відкриття вікна Стилів
 Знайти потрібний стиль і змінити формат стилю:�Розкрити список
команд→крок 2/ Изменить/Формат →крок 3):



Змінить формат стилів заголовків таким чином:
–
–
–
–
–

для Заголовків 1: тип шрифту Arial, 16, Ж, відступи зверху й знизу 12, вирівняти поцентру;
для Заголовків 2: тип шрифту Arial, 14, Ж, відступи зверху й знизу 6, вирівнятиліворуч;
для Заголовків 3: тип шрифту Arial, 12, Ж, відступи зверху й знизу 6, вирівнятиліворуч;
для Основного тексту: тип шрифту TimesNewRoman, 12, відступ першого рядка 1пт.,вирівняти
по ширині; міжрядковий інтервал – полуторний.
для маркірованого списку: вид маркера - квадрат, тип шрифту - TimesNewRoman, 12.Поновіть
зміст (Контекстне меню/Обновить поле/ Обновить целиком).

Створення списку ілюстрацій
Назва - це нумерований напис (наприклад, "Малюнок 1"), який додають до таблиці,
малюнку, формули або іншого об'єкту.
Вставка назв забезпечує послідовну нумерацію об'єктів, починаючи від початку
документа. При додаванні, видаленні або переміщенні назв можна одночасно оновити всі
номери назв.
Назва складається з постійної частини (власне, назви), номера і змінної (змістовної)
частини. Word вставляє постійну частину назви у вигляді тексту, порядкові номери - у
вигляді полів, змінну (змістовну) частину треба самостійно вводити з клавіатури.
Назви можна використовувати при створенні автоматично оновлюваних (перехресних)
посилань на них у тексті документа.
Щоб вставити назву потрібно:
 Виділити об'єкт, до якого слід додати назву.
 На вкладці Ссылки у групі Названия натиснути кнопку Вставить
название.
 У вікні Название у спискуподпись, що розкрився вибрати назву.
У списку положение, що розкриється вибрати положення назви щодо об'єкта.
За замовчуванням для малюнків назва додається знизу, для таблиць і формул зверху.
Наприкінці кожного основного тексту,що знаходиться під Заголовком 2 вставити
малюнок (вкладка Вставка→Иллюстрации→Клип).
Під кожним вставленим малюнком вставити назвуМал.завтоматичною нумерацією
(вкладка Ссылки/группа Названия/в діалоговомувікніНазваниестворюємоназвуМал., якщоїїне
має в параметрі подпись) (мал.2.). При необхідності додати текст до малюнку.

Мал. 2 - автоматичне створення назви зображень
1. Додайте наприкінці документа список ілюстрацій (вкладкаСсылки
/Названия/Списокиллюстраций /Малюнок).

Мал.3.Вставка списку ілюстрацій
Перехресне посилання
Перехресне посилання - це посилання на елемент, який знаходиться в іншій частині
документа, наприклад, "див.мал. 1.". Можна створити перехресні посилання на заголовки,
виноски, закладки, назви і нумеровані абзаци.
Перехресні посилання можна створювати тільки на елементи того ж самого документа.
Перехресні посилання вставляються в документ у вигляді полів.
Після створення перехресного посилання можна змінити елемент, на який здійснюється
посилання. Наприклад, можна змінити об'єкт посилання з номера сторінки наномер абзацу.
У кожному розділі Заголовка 2 після тексту заголовка вставити перехресне посилання
на відповідний малюнок (вкладка Ссылки /Названия/Перекрестнаяссылка / Тип ссылки –
мал../Вставить ссылку на – Постояннаячасть и номер.



Мал.4. Додавання перехресного посилання
Створення виносок
Виноски використовуються в документі для пояснень, коментарів і посилань на інші
документи. При цьому для детальніших коментарів краще використовувати звичайні виноски,
а для посилань на джерела - кінцеві.
Виноска складається з двох зв'язаних частин: - знака виноски і тексту виноски.


Знаки звичайної та кінцевої

виносок Роздільник


Текст звичайної

виноски Текст кінцевої
виноски

У Microsoft Office Word ведеться автоматична нумерація виносок згідно з вказаною
схемою: наскрізна нумерація по всьому документу або окремо для кожного розділу.
При переміщенні, копіювання або видаленні автоматично нумерованих виносокзнаки
виносок, щозалишилися автоматично перенумеровуються.
Вставка виноски (або кінцевої виноски) здійснюється за допомогою кнопки
< Сноски > вкладки <Ссылки>.
Щоб вставити виноску (кінцеву виноску) необхідно:
 Поставити курсор впритул до останнього символу тексту, для якого
створюється виноска.
 Для вставки звичайної виноски у вкладці Ссылки натиснути кнопку
Вставить сноску.
 Для вставки кінцевої виноски у вкладці Ссылки натисніть кнопку
Вставить концевуюсноску.



При створенні виносок можна вибрати спосіб і порядок їх нумерації.
 У вкладці Ссылки клацніть по значку групи Сноски.
 У діалоговому вікні Сноски в розділі Положение виберіть тип виноски, що
вставляється.



 У розділі Формат в списку Формат номера виберіть спосіб нумерації
виносок. Будь-яких спеціальних правил нумерації виносок не існує. Крім того,
можна вибрати нумерацію арабськими або римськими цифрами, малими та
великими латинськими буквами і знаками. Натиснувши кнопку Символ можна
вибрати будь-який символ будь-якого шрифту для нумераціївиносок.
 У лічильнику Начать с можна вибрати номер, з якого починається нумерація
виносок. Це може знадобитися при нумерації кінцевих виносок в документах,
що складаються з декількох файлів.
 У списку Нумерация виберіть порядок нумерації виносок.
РежимПродолжить встановлює наскрізну послідовну нумерацію по всьому
документу . Зазвичай цей режим використовують для кінцевих виносок .
РежимВ каждом разделе встановлює послідовну нумерацію по кожному
розділу документа . Зазвичай цей режим використовують для кінцевих виносок
, але його можна використовувати і для звичайних виносок . РежимНа
каждой страницевстановлює послідовну нумерацію для кожної
сторінки документа. Зазвичай цей режим використовують для звичайних

виносок.
 Натисніть кнопку Вставить, після чого в нижній частині поточної сторінки
або в кінці документа з'явиться знак виноски. Введіть текст виноски.
2. У кожному розділі Заголовка 2 вставити виноску внизу сторінки й у
кінець документа (вкладка Ссылки / Сноска/ вставитьСноску или
вставить Концевуюсноску).
Предметний покажчик.
Ручна позначка елементів покажчика
Алфавітний покажчик (у Довідці Word він іменується Предметним покажчиком)містить
список термінів, що використовуються в документі, із зазначенням сторінок, на яких вони
згадуються. Для створення предметного покажчика необхідно позначити вдокументі елементи
предметного покажчика, а потім виконати збірку предметного покажчика. При позначці
елемента предметного покажчика Word додає в документ спеціальне поле XE.
Предметний покажчик можна створити для таких елементів: окремих слів, фраз або
символів; розділів, які розташовуються на декількох сторінках; посилань на інші елементи.
Після того як всі елементи предметного покажчика помічені, слід вибрати вид
покажчика і зібрати покажчик. Word знайде всі належним чином позначені елементи,
відсортує їх за алфавітом, додасть відповідні номери сторінок, видалить повторювані елементи
і відобразить покажчик у документі.
Щоб помітити елемент покажчика :
 Виділіть текст , який буде використовуватися в якості елемента покажчика .
 У вкладці Ссылки у групі Предметный указатель натисніть кнопку
Пометить элемент або натисніть клавіші ALT + SHIFT + X.
 У вікні Определение элементов указателя у полі Основной буде введений
виділений текст.
 Щоб вибрати формат номерів сторінок для відображення в предметному
покажчику , встановіть прапорець Полужирный або Курсив. Якщо потрібно
відформатувати текст покажчика , клацніть потрібний текст у полі Основной
або Дополнительный правою кнопкою миші і виберіть команду Шрифт .
Потім виберіть потрібні параметри форматування.
 Щоб позначити елемент предметного покажчика , натисніть кнопку Пометить.
Щоб позначити всі входження даного тексту в документ , натисніть кнопку
Пометить все.
 Помітьте таким чином всі потрібні фрагменти тексту. По завершенні
додавання елементів натисніть кнопку Закрыть.

Створення покажчика
 Поставте курсор в місце вставки покажчика.
 У вкладці Ссылки у групі Предметныйуказательнатиснитькнопку
Предметныйуказатель.
 У вкладці Указательвікна Указательвиберіть параметри покажчика, що
створюєтся: число колонок, вирівнювання, розташування номерів сторінок. У
списку Форматыможна вибрати стиль оформлення покажчика.

Мал. 5. Створення предметного покажчика
Оновлення покажчика
При додаванні, видаленні, переміщенні тексту в документі необхідно оновити покажчик.
Поставте курсор в будь-яке місце покажчика і у вкладці Ссылки у групі Названия натисніть
кнопку Обновить указатель або клацніть правою кнопкою миші в будь-якому місці
покажчика і в контекстному меню виберіть команду Обновить поле.
Для оновлення покажчика можна також поставити курсор в будь-яке місце покажчикаі
натиснути клавішу F9.
Видалення елемента покажчика
Якщо який-небудь фрагмент документа був помилково позначений як елемент
покажчика, його мітку потрібно видалити.
 Якщо поля XE не видно на екрані, включіть режим відображення
недрукованих знаків.
 Видаліть все поле елемента покажчика, включаючи фігурні дужки {}.
 Оновить покажчик.
3. Наприкінці документа додайтепредметний покажчик виду «Класический», включаючивсі
заголовки другого й третього рівня й відформувати у два стовпчики.

Колонтитули
Колонтитули – це області, які розташовані в верхньому або нижньому полі кожної сторінки.
В колонтитул зазвичай вставляється текст та/або малюнок (номер сторінки, дата друку
документу, назва документу, прізвище автора тощо),що повинні бути надруковані зверху або
знизу кожної сторінки.
4. Вставити верхній колонтитул, який би містив назви розділів (заголовок 2) і номера
сторінок.
Спочатку встановити розриви розділів −вкладка Разметка страницы / группа
Параметры страницы / Разрывы/Разрывы разделов /Следующая страница.
Для різних розділів верхні колонтитули повинні відрізнятися. Для цього на вкладці
Конструктор контекстного інструменту Работа з колонтитулами відключитиінструмент
− Как в предыдущем разделе.

Мал. 6. Вставка колонтитулів
Далі організувати перехресне посилання на заголовок розділу− вкладкаСсылки / Название /
Перекрестнаяссылка/Тип ссылки - Заголовок/ вибрати заголовок відповідного розділу /
Вставить. І так для кожного розділу.

Мал.7. Створення перехресних посилань
5. Вставити нижній колонтитул, який би містив символ розкритої книги, прізвище

автора статті й рік видання. Для вставки символу книги виконати команду
вкладкаВставка / група Символы/Символ / Другиесимволы/ шрифт Wingdings /
вибрати символ розкритої книги.

Додавання закладок і гіперпосилань
Закладка вказує на фрагмент тексту, якому присвоєно унікальне ім'я. Це ім'я можна
використовувати для наступних посилань. Наприклад, за допомогою закладки можна
позначити текст, який необхідно перевірити пізніше. Замість пошуку тексту по всьому
документу можна перейти до нього за допомогою діалогового вікна Закладка (або вкладки
Перейти діалогового вікна Найти и заменить).
Закладку створюють за допомогою діалогового вікна Закладка, яке активізують кнопкою
<Закладка ...> вкладки <Вставка> вікна Microsoft Office Word .

До закладок можна додавати гіперпосилання. Наприклад, вставивши закладку в документ,
можна створити посилання, що вказують на цей фрагмент з інших фрагментів тексту.
Гіперпосилання - частина гіпертекстового документа, що посилається на інший елемент в
самому документі, на інший об'єкт, розташований на локальному диску або в комп'ютерній
мережі, або на елементи цього об'єкта.
Гіперпосилання створюють за допомогою діалогового вікна Вставка гиперссылки, яке
активізують кнопкою <Гиперссылка> вкладки <Вставка> вікна Microsoft Office Word.

6. Оформити звіт про роботу.
7. Одержати відпрацьовування у викладача по завершенню виконання всіх пунктів
завдання.
8. Захистити роботу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
1. Яким чином вставити в документ поточну дату та час?
2. Яким чином поновити нумерацію сторінок у змісті?
3. Як виділити всі входження заголовків певного рівня та змінити їх шрифт?
4. Що таке Назва? З яких частин вона складається?
5. До яких об’єктів можна автоматично додати назву?
6. Яким чином вставити список ілюстрацій в кінець документа?
7. Яким чином можна вставити перехресне посилання на малюнок?
8. Які є типи перехресних посилань?
9. Які є види виносок? Як вони проставляються в документі?
10. Що таке колонтитул? Алгоритм створення колонтитулів різних для кожного
розділу.
11. Що таке Предметний покажчик.
12. Що потрібно виконати, щоб Word зміг зібрати Предметний покажчик?
13. Для чого використовують закладки?
14. Що таке гіперпосилання?
15. Як зробити гіперпосилання на місце в документі?
Додаток 1. Файл для обробки:
Основные стили руководства.
И.Чернобровка БИ
№12 `97 с.50
1. Введение
Поведение руководителя по отношению к своей группе и ответная адекватная реакция группы взаимообусловлены. Если
отношения руководителя характеризуются грубостью. отсутствием доверия к подчиненным, последние отплатят ему
низкими результатами своего труда и, наоборот, если руководитель будет строить свои
взаимоотношения с людьми на основе доверия, не ограничивая их инициативы, предоставляя им возможность работать
так, как они считают нужным в рамках их полномочий, результат будет положительным.
1.1 Американский курс.
Американский “Курс высшего управленческого персонала”рекомендует:” Внушите своим младшим подчиненным, что
вы полностью доверяете им. Они проявят свой характер уже тем, как воспримут это. В свою очередь вы покажете им
свой характер. Если вы будете демонстрировать готовность добросовестно ценить результаты их помощи, они
полностью т в ваше распоряжение все свои способности. Вы будете продвигаться вместе. Взаимное доверие - это
общая основа передачи части своих полномочий.”

1.1.1 Рабочая группа
Рабочая группа, с которой взаимодействует руководитель, образуется из лиц, объединенных внутри данной
организации на определенной формальной основе. Между членами этой группы происходит обмен формальной
(служебной) информацией, что обычно является основой для постепенного формирования неформальных
(неофициальных)элементов системы, традиций, неформальных взаимоотношений, выявления неформальных лидеров в
группе и т.д.

1.1.2 Методы руководства
Как показывает отечественный и зарубежный опыт, результаты работы зависят прежде всего от методов руководства
группой. Отчасти на основе формальных (официальных) предписаний, а как правило, без всяких официальных
указаний в каждой группе сильнее или слабее проявляется личность руководителя и стиль его работы, то есть
применяются определенные правильные или неправильные методы работы.

1.1.3 Стиль руководства
Стиль руководства - это определенная система постоянно применяемых методов руководства. Различают
индивидуальный стиль работы руководителя и общий. Деятельность руководителя и его аппарата, своеобразный
“управленческий” почерк отдельного руководителя и всего органа управления, который становится определяющей
характеристикой самой группы.
Различают группы трех основных видов: автократические (авторитарные), демократические и либеральные.

1.2 Автократические формальные группы.

Руководитель непосредственно вмешивается в решение большинства вопросов, проявляет самостоятельность, дает
распоряжения и запрашивает необходимую информацию. От починенных требуется исполнение заданий в
соответствии с указанием руководителей, а их личность и взгляды в значительной степени во внимание не
принимаются, а иногда и подавляются.

1.2.1 Авторитарный стиль
Такое поведение руководителя подавляет положительные стимулы, не отвечает стремлениям людей, обуславливает
внутреннюю неустойчивость группы. Все подчиненные (или некоторая часть) втайне бывают не согласны или
безразличны к решениям руководителя, поскольку последние принимаются без их участия.
Иногда автократический тип руководства приобретает форму жесткой диктатуры, при этом руководитель проявляет себя
как самовластный правитель с неограниченной властью. Он весь нацелен на выполнение указаний вышестоящих
руководителей; интересы подчиненных его не интересуют совсем либо он уделяет им минимум внимания и в
последнюю очередь.
1.2.2 Свойства

авторитарного

стиля

Авторитарному стилю свойственны:






строгая иерархия управленческих структур;
четкая дисциплина, при которой нижестоящему отводится роль исполнителя команд вышестоящего;
ответственность лишь перед вышестоящим руководителем;
всеохватывающий контроль и подробнейшая регламентация со стороны вышестоящего;
стремление превратить человека в винтик административной системы.

1.2.3 Причины становления автократа
Руководитель неизбежно становится автократом в двух случаях:



когда он по своим личным профессиональным качествам стоит ниже людей , которыми он руководит;
если его подчиненные имеют слишком низкую культуру и в руководимой группе отсутствуют
профессионализм и целеустремленность.

1.3 Либеральные формальные группы
Их отличает наименьшая степень проявления власти и личного влияния руководителя. Руководитель считает
подчиненных равными партнерами в процессе подготовке решений, которые как правило, по важным вопросам
принимаются коллегиально. В ряде случаев это результат проявления профессиональной слабости руководителя.
1.3.1 Особенности либерального управления
В группе наблюдаются высокая степень взаимодействия, основанного на широких контактах ее членов друг с другом ;
сильное влияние неформальных лидеров и преобладание в поведении группы неформальных взаимоотношений;
относительно слабая сплоченность группы, являющаяся следствием усиления индивидуализма до такой степени, что
ослабляется позиция руководителя, особенно на фоне полного отсутствия его координирующейроли.
Формальные группы либерального типа в чистом виде встречаются довольно редко , так как они не формируются
сознательно руководителем таковыми, а возникают именно в результате слабого руководства.
1.4 Демократические формальные группы.
Данные группы имеют тенденцию к более широкому распространению в настоящее время и представляют собой
наиболее совершенную форму организационного объединения работников.
1.4.1 Основные признаки демократического стиля.
Основными признаками демократического стиля управления, ориентированного на эффективную работупредприятия в
условия рынка, являются:







максимальная самостоятельная деятельность всех звеньев вертикальной и горизонтальной структур
управления;
повышения степени их ответственности ;
подход к служащему как к личности, самореализующейся в процессе труда.
Установка на самореализующегося человека, привлечение в компанию наиболее способных работников,
забота о повышении их квалификации;
всемерное поощрение самостоятельности и предприимчивости с целью раскрытия творческого потенциала
человека;
отношение к фирме как к живому организму, преданность ей и ее идеалам.

1.4.2 Реализация демократических принципов
Реализация этих принципов охватывает следующие моменты:


жесткая система тестирования при приеме на работе;







постоянное обучение сотрудников на протяжении всей их карьеры;
проведение политики пожизненного найма и гарантированной занятости;
право иметь свое мнение до тех пор, пока не принято решение;
статус работника определяется не должностью, а способностью и качеством работы;
успех проекта зависит не от количества участвующих в нем людей и ассигнований, а от наличия энтузиастов ,
работающих вне рамок формальной системы;

Лабораторне заняття 4: Злиття документів в текстовому редакторі MS Word.

Листи та розсилки.
Навчальна мета заняття: отримання навичок злиття документів для створення

розсилок в текстовому редакторі MS Word.
Час проведення : 4 години.

Місце проведення: комп’ютерний клас

Теоретичні відомості

Злиття документів - це об'єднання основного документа (шаблону), що
містить загальну інформацію, із джерелом даних, що містить конкретизовані
дані.
Прикладом злиття документів може бути персоналізація листів. Текст
ділового листа є своєрідним шаблоном, наприклад, повідомленням учасникам
олімпіади (рис. 1). Подібний шаблон є основним документом, за його зразком
готуються листи учасникам олімпіади. Конкретизованими даними є П.І.Б.
учасника, його адреса, набрані бали тощо. Документ, в якому містяться ці дані,
є джерелом даних, або списком (рис. 2).

Рис. 1. Приклад основного документу (шаблону)

Рис. 2. Приклад джерела даних (списку)

Процедура злиття складається з таких ключових кроків:
1. Вибір типу документа, який буде створено (це може бути лист,
електроннеповідомлення, конверти, наклейки, каталог);
2. Вибір або створення основного документу (наприклад, документа, що
міститьзагальний текст листа);
3. Вибір або створення джерела даних (наприклад, списку отримувачів
повідомлення).
Розглянемо процедуру злиття на прикладі створення листів для запрошення
студентів прийняти участь в олімпіаді.
Послідовність виконання

1. Спочатку у власній папці створимо основний документ Текст
листа.doc,що містить загальний текст листа запрошення.

Список.doc,
отримувачівзапрошення.

2.Створимо

документ

який

3. Злиття документів виконується за
послідовного проходження усіх необхідних
клацніть Начать слияние на вкладці Рассылки
Пошаговый мастер слияния… . Відкриється

буде

містити

список

допомогою майстра, шляхом
етапів. Для запуску майстра
в групі Начать слияние та далі
панель першого етапу роботи

майстра.
1. Обрати тип документа, що створюється (Письма), натиснути Далее.
Открытие документа;
2. Обрати документ, що містить загальний текст листа. Для цього на панелі
другого етапу роботи майстра виконати такі дії: Существующий документ
– Открыть. У вікні, що відкриється, у полі Имя файла вибрати документТекст
листа.doc, натиснути кнопку Открыть . На панелі другого етапу натиснути
Далее. Выбор получателя.
(На цьому етапі можна також вказати, що за основу буде використанопоточний
документ, а потім на четвертому етапі створити його);
3. Обрати джерело даних, що містить список отримувачів листа. Для цього на
панелі третього етапу роботи майстра виконати такі дії: Использование
списка – Обзор - вибрати документ Список.doc – Открыть – ОК. На панелі
третього етапу
натиснути Далее. Создание письма .
(На цьому етапі можна також створити список: Создание списка -Создать);
4. У місцях, де мають бути внесені персоналізовані відомості, вставити
відповідні елементи – «поля злиття».
Для даного прикладу, спочатку необхідно встановити курсор у місце, деслід
додати прізвище (після слова Шановний) та обрати на панелі
четвертого етапу роботи майстра пункт Другие элементы. Потім виділитиполе
Прізвище у списку полів вікна, що з’явиться, клацнути кнопку
Вставить, закрити вікно. Далі необхідно встановити курсор у місце, де
слід додати ім’я, обрати пункт Другие элементы… і вказати поле Ім’я. Далінеобхідно
вставити поле По батькові.

Після вставки усіх полів необхідно натиснути Далее. Просмотр писем (на
панелі
четвертого
етапу). (На цьому етапі можна також
перед вставкою полів злиття набрати загальний текст листа, якщо
повідомлення ще не було набрано);
5. Продивитись результат злиття за допомогою кнопок прокрутки << та >>, які

відображаються на панелі п’ятого етапу роботи майстра злиття
документів.
На цьому етапі, клацнувши на пункті Изменить список, можна змінити список
отримувачів. Для цього необхідно у вікні Получатели слияния, що з’явиться,
зняти відповідні галочки. Після перегляду листів необхідно натиснути Далее.

Завершение слияния.
6. По завершенні злиття можна роздрукувати всі створені листи (Печать…) або
розмістити їх в одному документі (Изменить часть писем…) та зберегти його.

На будь-якому етапі користувач може у разі необхідності повертатися напопередній
етап (натискаючи «Далее») або переходити на наступний (натискаючи
«Назад»).
Завдання для виконання

1. Створіть документ Повідомлення.doc з текстом листа-повідомлення:

2. У іншому документі Отримувачі.doc створіть таблицю, що містить дані
проотримувачів повідомлення (10 осіб):

3. Підготуйте розсилку листів з повідомленнями про результати олімпіади

шляхом злиття цих документів у файлі Розсилка1.doc.
4. Підготуйте іншу розсилку Розсилка2.doc для осіб, які отримали понад 80
балів.
Для цього слід повернутися на етап 3 і скористатися командою
Изменить список. У вікні Получатели слияния, що з’явиться, необхідно
клацнути команду Фильтр, а у вікні Отбор записей вказати умови
відбору.

5. Модифікуйте основний документ та джерело даних таким чином, щоб у
кожному листі слово «бали» співвідносилось із кількістю балів.
Для цього доцільно додати в джерелі окремий стовпчик, у якому слово
«бали» буде введено у відповідності до кількості балів.
6. Модифікуйте основний документ та джерело даних таким чином, щоб у
кожному листі до чоловіків використовувалось звернення «Шановний», а
до жінок – «Шановна».
Для цього слід додати в джерелі стовпчик «Стать» і заповнити його.
У тексті основного документу замість слова «Шановний» вставити
стандартне поле IF...THEN...ELSE. Для цього скористуйтеся кнопкою
Правилавкладки Рассылки. В вікні, що відкрилося заповніть умови.

7. Оформіть звіт по роботі.
8. Контрольні питання.
Дати визначення процедури злиття документів.
Перелічити основні ключові кроки процедури злиття документів.
Як запустити майстер злиття документів?
Які дії виконують на кожному з етапів роботи майстра злиття документів?
Як вставити у текст листа поля злиття?
Як можна змінити список отримувачів: видалити зі списку певних
утримувачів, задати умови відбору?
7. Як вставити у лист стандартне поле IF...THEN...ELSE? Яке його призначення?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Індивідуальне завдання
1. Створіть у таблиці MS Excel джерело даних Посадовий список.xls та
документ з текстом повідомлення та підготуйте розсилку
Розсилка3.doc наступного змісту:

2. Додайте у джерело даних Посадовий список.xls поля «Рік народження» та
«Вік» (вік обчисліть за формулою). Виконайте злиття, зробивши розсилку
лише для осіб віком понад 35 років.

Лабораторне заняття 5: Основи роботи у середовищі табличного процесора Excel
Навчальна мета заняття: Вивчити основні прийоми роботи у середовищі
табличногопроцесора Excel
.
Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Загальні відомості
Типове вікно табличного процесора MS Excel 2007 наведено на рис. 1.
Кнопка Office
Панель швидкого доступу

Кнопки
прокрутки
ярличків

Рядок заголовка

Стрічка

Рядок
формул
Ярлички
листів

Рядок вкладок
Смуги
вікна

прокрутки

Робочий лист
Рядок стану
Рис. 1 – Вікно MSExcel 2007
Вікно MSExcel 2007 складається з таких елементів: кнопка Office; панель швидкого доступу;
рядок заголовка; кнопка Файл; рядок вкладок; стрічка; рядок формул; вікно документакниги і рядок стану.
Після запуску процесора у рядку заголовка відображається системне ім'я файлу (документу),
що буде створюватися – Книга 1. Надалі під час збереження файлу воно заміняється на
потрібне користувачу.
Настроювати вікно табличного процесора MS Excel можна за допомогою



відповідних кнопок вкладки Вид
вікна ПараметрыExcel, яке активізують, виконуючи такі дії: кнопкаOffice–
кнопкаПараметры Excel.

Рядок заголовка містить Панель быстрогодоступа, на якої знаходяться кнопки найчастіше
виконуваних команд. Додати (видалити ) кнопки можна за допомогою кнопки
Настройкапанелибыстрогодоступа,
що
знаходиться
у
кінці
панелі.

MS Excelдозволяє працювати з таблицями у таких режимах:
звичайний – найбільш зручний для виконання більшості операцій;
розмітка сторінки – зручний для остаточного форматування таблиці перед
роздрукуванням;
 сторінковий- перегляд розривівсторінок.
Для зміни режимів користуються кнопками рядка стану або вкладки Вид.



Вікно документа-робочої книги MS Excel
Файл-документ EXCEL – цесукупність електронних таблиць, яка має назву Робоча книга.
Вона складається з одного або декілька робочих листів. У вікні документа відображається
один поточний робочий лист, з яким працюють у даний момент. Один документ EXCEL
може містити до 255-ти робочих листів. Після завантаження процесораактивним є 1-ий лист
табличного документа.
Робочий лист знаходиться у робочій області вікна документа. Він має табличну структуру і
складається з рядків та стовпців. Стовпці робочого листа позначені буквами латинського
алфавіту від A до Z, далі комбінаціями від AA до AZ, від BA до BZ і від IA до IV,далі
комбінаціями з трьох букв. Рядки робочого листа позначені цілими числами. Комірки
робочого листа розташовані на перетинанні стовпців та рядків.
Адреса комірки задається координатами стовпця і рядка, на перетинанні яких знаходиться
комірка.
Наприклад, якщо комірка знаходиться в стовпці А і рядку 7, то вона має адресу А7.
Діапазон комірок задається адресами крайньої лівої (верхньої) і крайньої правої(нижньої)
комірок, між якими ставиться символ “двокрапка”. Наприклад,
С2:Е2 – частина рядка,
В4:В6 – частина стовпця,
D4:F6 – блок сусідніх комірок.
Переміщення по робочому листу здійснюється за допомогою клавіш керуваннякурсором, а
також за допомогою покажчика миші.
Усередині робочого листа покажчик миші має вигляд знака «плюс». Після клацанняна комірці
він приймає форму рамки, яку називають рамкою виділення.
За замовчанням одна робоча книга містить три робочих листа,імена яких виведені
на ярличках у ніжній частині робочої області вікна
.
Перехід з одного листа на іншій здійснюється за допомогою клацання на відповідних на
ярличках листів. Якщо не всі ярлички знаходяться в поле видимості, то відобразити їх можна
кнопками прокручування ярличків
У процесі роботи листи можна перейменовувати, додавати, копіювати, переміщувати і
видаляти, використовуючи контекстне меню ярличка (рис. 2).

Рис. 2 –Контекстне меню ярличка
Для вставки нового листа можна також скористатися кнопкоюВставить лист (Shift+F11) –

Перед створенням нової книги можна для неї задати необхідну кількість робочихлистів,
скориставшись вкладкоюОсновныевікнаПараметры Excel.
Використання рядків формул та стану вікна EXCEL
Рядок формул (рис. 3а) складається з таких елементів:
поле імені комірки – відображає адресу активної комірки;
кнопка Вставить функцию– забезпечує вставку в комірку стандартних функцій;
поле введення – відображає інформацію активної комірки. Після клацання
усередині нього з'являється курсор, що дозволяє ввести або виправити дані цієї
комірки (рис. 3б).

•
•
•

а)

б)
Рис. 3 – Рядок формул

Під час введення даних в рядку формул доступними стають кнопки (див. рис. 3 б):
Ввод – завершує введення (відповідає натисканню на клавішу <Enter>)
Отмена – скасовує введення (відповідає натисканню на клавішу <Esc>).
Урядку станувікна процесоравідображається хід виконання операцій:




Готово – рамка виділення знаходиться в комірці;
Правка – дані редагуються;
Ввод – дані вводяться.

Виділення комірок робочого листа
Для роботи с MS Excel необхідно навчитися виділяти структурні елементиелектронних
таблиць: стовбець, рядок, блок комірок та несуміжні комірки.
Щоб виділити суміжні комірки (блок), використовують такі методи:
виділити першу комірку діапазону та, не відпускаючи клавішу миші,
перемістите покажчик миші на останню комірку діапазону, що виділяється. Всі комірки
виділеного діапазону, крім першої, офарблюються в інший колір;
виділити першу комірку діапазону, потім натиснути клавішу <Shift> і клацнути на
останню комірку діапазону.
Виділити весь рядок можна клацанням на відповідній кнопці з цифрою на заголовку

рядка –
Для

, а весь стовпець –
.

на

відповідній кнопці з буквою заголовку стовпця

виділення усього робочого листа достатньо клацнути

на кнопці, яка

розміщається на перетинанні заголовків стовбців і рядків:

.
3. Введення даних в коміркиробочого листа
Дані можна вводити тільки в активну комірку (поточну)– це та комірка, у якій розташована
рамка виділення. Для завершення введення треба нажати клавішу <Enter> або одну з клавіш
керування курсором. Процес введення закінчиться й активною стане суміжнакомірка.
Для виправлення помилок введення потрібно виконати одну з таких дій:
зробити комірку активною та натиснути на клавішу<F2>абоздійснити на комірці
подвійне клацання. В комірці з’явиться текстовий курсор;
зробити комірку активною та клацнути на полі введення рядка формул.
Перед виконанням будь-якої команди MS Excel слід завершити роботу з коміркою, тобто
вийте з режиму введення або редагування.
Якщо довжина введеного значення перевищує розмір комірки (ширина комірки приблизно
дорівнює 9 символам шрифту), то у комірці можуть відобразитися такі символи –####. У цьому
випадку потрібно збільшити розмір комірки.
Зміна ширини комірки (стовпця робочого листа) здійснюється переміщенням правої границі
заголовку стовпцяпокажчиком миші у виглядідвоспрямованої горизонтальної стрілки (рис. 4
а).
Аналогічно за допомогою покажчика у виглядідвоспрямованоївертикальної стрілки
змінюється висота рядка: переміщенням нижньої границі заголовку рядка (рис. 4б).

а)

б)
Рис. 4 – Установка розмірів комірки

Якщо на границі заголовків стовпців здійснити подвійне клацання, то ширинастовпця
встановиться по ширині комірки із самим довгим вмістом.
Щоб відрегулювати ширину (висоту) кількох заповнених стовпців (рядків), потрібновиділити
потрібний діапазон.
Потім виконати дії:
вкладка Главная–
кнопка Формат–
команда Автоподборшириныстолбца
(Автоподборвысоты строки).
Комірка EXCEL може містити наступні дані: значення, формули, примітки та
параметри форматування.
Розглянемо порядок введення значень та приміток.
Введення значень. До значень відносяться таки типи даних – число, текст, календарнадата,
час доби. Числа і дати вирівнюються по правому краю комірки, текст – по лівому.
Після введення значення в комірку табличний процесор сам розпізнає, до якого типу воно
відноситься і вибирає для нього формат відображення. Тому варто дотримуватися деяких
стандартних форматів введення значень.
Щоб ввести текст або число, требаактивізувати комірку і просто набрати його за
допомогою клавіатури.
Під час введення дійсного числа ціла частина від дробової відокремлюється комою. Текст та
число відображається за форматомОбщий.
Дуже великі та малі числа виводяться в нормальній формі:

±МЕ±Р, де М і Р – мантиса і порядок, Е – основа системи, що дорівнює 10.
Наприклад: 2,8Е+6 = 2,8*10 6 ; 3Е-11= 3*10-11
Для відображення такого числа процесор призначає форматЭкспоненциальный.
Календарні дати, як правило, вводять за форматом ДД.ММ.ГГ (замість крапки може бути
знак ділення /), де:
ДД – число ММ – місяць ГГ – рік.
Наприклад:27/10/13 або

27.10.13. Дата

відображається за форматомДата.
Час доби вводять за форматом ЧЧ:ММ:СС,де
ЧЧ – часи ММ – хвилини СС – секунди.
Наприклад: 12:22:44.
Час відображається за форматомВремя.
Введення приміток.
Примітка – це текст, який пояснює дані комірки. Для
введення примітки виконують такі дії:
вкладка
Рецензирование – в
групі
Примечание
клацнути кнопку Создать примечание.
З’являється спеціальне вікно-поле для введення тексту. Текст вводять і клацають у будьякому місці робочого листа. Комірка з приміткою помічається червоним трикутником у
правому верхньому куті.
Текст примітки відображається тільки тоді, коли комірка є активною (або на неї наведено
покажчик миші) або після клацання на кнопці Показать все примечания вкладки
Рецензирование.
Операції з елементами робочого листа
1.

Вставлення порожніх рядків, стовпців та комірок

Рядки, стовпці та комірки вставляють на робочий лист після виділення області їх розміщення
по відповідним командам кнопки Вставить (вкладкаГлавная) або контекстного меню.Якщо
вставляються комірки, з'являється вікно, у якому вказують напрямок зрушення комірок (рис.
7.1).

Рис. 7.1 – Вікно Добавление ячеек
2. Видалення рядків, стовпців та комірок

Рядки, стовпці й комірки видаляють з таблиці після виділення області їх розміщення по
відповідним командам кнопки Удалить (вкладкаГлавная) або контекстного меню.При
видаленні комірок з'являється вікно, у якому вказують напрямок зрушення комірок, що

заміщають видалені комірки (рис. 5).
Рис. 5–Вікно Удаление ячеек
3. Приховання стовпців і рядків

Щоб сховати рядок (або стовпець), потрібно його виділити, а потім виконати дії: кнопка
ФорматвкладкиГлавная – команда Скрыть или отобразить – команда Скрыть строки (
абоСкрыть столбцы).
Щоб відобразити рядок (або стовпець), потрібно виділити рядки (або стовпці) по обидва боки
схованого рядка (або стовпця), а потім виконати дії: кнопка ФорматвкладкиГлавная –
команда Скрыть или отобразить – команда Отобразить строки ( абоОтобразить столбцы).
Щоб показати схований рядок, можна також установити покажчик миші під границею
відповідного заголовка рядка (покажчик прийме вид, зображений на рис. 6 (1)) і
відбуксирувати її вниз.
Щоб показати схований стовпець, необхідно установити покажчик миші праворуч від
границі заголовка стовпця (покажчик прийме вид, як на рис. 6 (2)) і відбуксирувати її вправо.

Рис. 6 – Вид покажчики миші при буксируванні
Операцій форматування
Усі операції форматування виконуються після виділення комірки (діапазону комірок), які
потрібно відформатувати.
Зміна формату відображення вмісту комірок
Будь-яке число в таблиці можна представити в різних форматах (з різною кількістю
десяткових позицій, незначущих нулів і ін.).
Для зміни формату відображення вмісту комірки необхідно відкрити вікно Формат ячеек з
активною вкладкою Число(рис. 7). Це можна зробити в один з таких способів:
 командою Формат ячеек контекстного меню виділеної комірки;
 кнопкою зі стрілкою
, яка знаходиться у правому нижньому куті
групиЧисловкладки Главная;
 кнопкоюФормат вкладки Главная – командаФормат ячеек.

Рис. 7 – ВікноФормат ячеек, вкладка Число
 успискуЧисловые форматывибрати тип формату вмісту комірку, а в полях
праворуч –параметри формату;
 у полі Образецбуде відображатися приклад вмісту комірки в обраному форматі;
 щоб увести новий формат, потрібно вибрати пункт все форматы, а потом в поле
Тип ввести новий формат;
 клацнутикнопку ОК.
Для зміни формату вмісту комірки можна використовувати і кнопки, розташовані на
вкладці
Главная вікна MS Excel:

– Финансовый числовой формат: застосовують для відображення грошових величин із
зазначенням виду валюти;

–Процентный формат: значення комірки множиться на 100 і відображується із символом
відсотка (%);
–Формат с разделителями: значення відображується з роздільником чисел на тріади;
–Уменьшить разрядность та Увеличить разрядность: задають точність подання чисел із
фіксованою комою.
Вирівнювання вмісту комірок
Для виконання операцій вирівнювання зручно користатися кнопками
групиВыравниваниевкладки Главная(рис. 8)
.
Рис. 8–ГрупаВыравниваниевкладки Главная
Вирівнювання вмісту комірки по горизонталі і по вертикалі.
Для того, щоб змінити вирівнювання вмісту комірки по вертикалі, потрібнонатиснути
кнопку По верхнему краю

, По середине

абоПо нижнему краю

.
Щоб

змінити вирівнювання вмісту комірки по горизонталі, потрібно

натиснути кнопку По левому краю

, По центру

абоПо правому краю

.

Зміна інтервалів.
Щоб

змінити інтервали увмісті комірки, потрібно натиснути кнопку

Уменьшить отступ

абоУвеличить отступ

.

Перенос вмісту комірки по словам.
Якщо текст у комірці необхідно відобразити як кілька рядків, можна відформатувати її
таким чином, щоб перенос тексту виконувався автоматично, або ввести розрив рядка вручну.
Для автоматичного переносу тексту потрібно натиснути кнопку Перенос текста
.
Дані в комірці будуть перенесені у відповідності до ширини стовпця. При зміні ширини
стовпця перенос тексту настроюється автоматично.
Якщо текст з переносами не повністю поміщається у комірці, потрібно збільшити її висоту.
Щоб ввести розриврядкавручну, необхідно клацнути у комірці у місці, де потрібно вставити
розрив рядка та скористатися комбінацією клавіш <ALT>+<Enter>.
Об’єднання кількох комірок в одну.
Окрему комірку робочого листа не можна розділити, але можна домогтися того, щоб вона
виглядала як розділена, об'єднавши комірки над нею. Після об’єднання двох або декількох
суміжних комірок створюється одна велика комірка, що займає діапазон комірок. Дані, які
необхідно відобразити у об'єднаної комірці, повинні знаходитися у верхній лівій комірці
цього діапазону. В об'єднаної комірці залишаться тільки ці дані. Дані з інших комірок
видаляються.
Для об'єднання суміжних комірок їх спочатку виділяють. Далі, щоб об'єднати комірки з
центруванням вмісту, потрібно клацнути кнопку Объединить и поместить в
центре . Щоб виконати об'єднання без центрування, користуються стрілкою поруч з кнопкою
Объединить и поместить в центре тавибирають команду Объединить по
строкамабоОбъединить ячейки.
Для роз’єднання коміркипотрібнознову клацнути кнопкуОбъединить и поместить вцентре
Вибір напрямку розташування вмісту в комірці.
Вміст комірки можна розташувати вертикально або під кутом.Для того, щоб повернути вміст
комірки, потрібно клацнути кнопку Ориентация
та вибрати необхідний варіант повороту.
Щоб скористатися додатковими параметрами вирівнювання вмісту комірки, необхідно
клацнути кнопку викликудіалогового вікна
у правому нижньому куті групи
Выравнивание. Далі на вкладці Выравнивание діалогового вікна Формат ячеек (рис. 9)
вибрати необхідні параметри.

Рис. 9– Вікно Формат ячеек,вкладка Выравнивание
Наприклад, можна установити отступ першого (червоного) рядка в комірці.
У групі прапорців Отображениеможна включити режим автоподбор ширины.Це потрібно,
якщо вміст комірки не повністю поміщається у комірці. У такому режимі розмір символів, які
введені у комірку, зменшується відповідно до розміру комірки.
Зміна шрифту в комірці
Для зміни шрифту необхідно активізувати вкладку Шрифт (рис. 10) діалогового вікні
Формат ячеек виділити комірку. Зручніше за все це можна зробити, клацнувши кнопку
викликудіалогового вікна
у правому нижньому куті групи Шрифт вкладкиГлавная.
Призначення списків і полів цього вікна наступне:
 успискуШрифтвибирається тип шрифту;
 успискуНачертаниевибирається накреслення шрифту;
 успискуРазмер – розмір шрифту в пунктах;
 успискуПодчеркивание – тип лінії підкреслення;
 успискуЦвет – колір символів;
 успискуВидоизменениеможна установити вид шрифту.

Рис. 10 – Вікно Формат ячеек, вкладка Шрифт
Для швидкого форматування символів використовуються відповідні кнопки групи
Шрифт вкладкиГлавная–

Оформлення таблиць
Комірку робочого листа можна обрамляти рамками і заливати різними кольорами.
Для додавання рамки слід виділити комірку або кілька комірок, які необхідно обрамувати, й у
діалоговому вікні Формат ячееквибрати вкладку Граница(рис. 11).

Рис. 11 – ВікноФормат ячеек, вкладка Граница
Розглянемо призначення параметрів вкладки Граница:
 в поліЛиниявибирають тип лінії рамки;
 у спискуцвет– колір лінії;
 в полі Все вибирають одну з кнопок:


якщо перед форматуванням виділити кілька комірок, кнопки
дозволяють додати зовнішні або внутрішні границі,


кнопка
використовується для зняття обрамлення виділених комірок;
за допомогою групи кнопок Отдельныеможна встановлювати і забирати окремі
лінії з рамки;
 вибраний варіант обрамлення з’являється на зразку обрамлення, представленому у
вікні.


Установити задані границі можна також за допомогою схованого списку кнопки Границы
–
,
розташованої у групі Шрифт вкладкиГлавная.
Щоб залити комірку різними кольорами і додати візерунки, необхідно у діалоговому вікні
Формат ячеек вибрати вкладку Заливка(рис. 12).Розглянемо призначення списків і полів цієї
вкладки:
 у палітрі кольорів Цвет фона можна визначити колір заливки;
 у спискуУзорвибирають візерунок;
 у спискуУзорвибирають колір візерунка;
 у рамці Образецбуде представлений зразок з обраними параметрами.
Для оформлення комірок різними кольорами можна також скористатися кнопкою Цвет
заливкигрупи Шрифт вкладкиГлавная:

Рис. 12 – Вікно Формат ячеек, вкладкаЗаливка
Скасування захисту комірок
Для попередження випадкової зміни, переміщення або видалення даних з робочого листа
можна встановити захист листа з використанням пароля, виконавши команду Защитить
лист зі списку кнопки Формат (вкладка Главная). Після цього під час спроби внести будьякі зміни у комірку листа призводять до появи повідомлення про те, що комірка є
захищеною від змін. Перед встановленням захисту можна розблокувати комірки (діапазони
комірок), які мають бути доступними для змін або введення даних. Скасування захисту
попередньо виділених комірок виконується на вкладці Защита вікна Формат ячеек.
Потрібно зняти прапорецьЗащищаемаяячейкаіклацнути на кнопці OK.
Видалити захист з усіх комірок листа можна командоюУдалитьзащиту листа зі списку
кнопки Формат (вкладка Главная).
Переміщення і копіювання даних
У процесі формування і редагування таблиць-документів часто доводиться змінювати порядок
розміщення рядків, стовпчиків і комірок, що містять дані. Ця процедура, як правило,
виконується за допомогою перетаскування комірок (діапазону комірок) клавішами миші. В
залежності від вибраного способу перетаскування, може здійснюватися як копіювання
(переміщення) всієї комірки, так і тільки окремих її даних: вмісту, примітки або параметрів
форматування.
Для переміщення даних необхідно виділити об'єкт (комірку або діапазон комірок),
активізувати покажчик спеціального виду
на межі об'єкта і натиснути ліву клавішу миші.
Потім, не відпускаючи її, перетягнути об'єкт на нове місце і відпустити клавішу. Якщо при
перетаскуванні натиснути на клавішу <Ctrl>, то відбудеться копіювання.
Перетаскування об'єктів за допомогою покажчика виду правою клавішею миші призводить
до активізації контекстного меню (рис. 13), яке забезпечує:

переміщення та копіювання даних комірки;

копіювання або тільки вмісту або тільки параметрів форматування комірки;

копіювання (переміщення) комірок зі зсувом заповнених комірок робочого листка вниз

або праворуч. Копіювання тільки параметрів форматування комірки (комірок) можна
виконати також за допомогою команди копіювання формату. Для цього потрібно виділити
вже отформатовані комірки і клацнути на кнопці Формат по образцу стандартної панелі
інструментів. З'являється покажчик миші у вигляді «щіточки». Тепер потрібно
клацнути на першої комірці того діапазону, якому варто привласнити формат. Якщо варто
привласнити формат однієї комірки цілому діапазону, то потрібно щіточкою провести по всім його
коміркам.

Рис. 13 – Контекстне меню копіювання і переміщення об'єктів
Якщо виділити комірку (комірки) рамкою виділення, то для переміщення або копіювання
можна також скористатися командами контекстного меню: Вырезать або Копировать. Після чого
відбудеться переміщення або копіювання всіх даних комірки (комірок) в буфер обміну. Далі
команда
контекстного
меню
Вставить
вырезанныеячейки
або
Вставить
скопированныеячейки переміщує або копіює вміст буферу обміну в комірку, у якої знаходиться
рамка виділення. Перед виконанням операції з’являється діалогове вікно, де пропонується
вибрати варіант копіювання (переміщення) комірок: зі зсувом заповнених комірок робочого
листа вниз або праворуч Усі ці команди дублюються кнопками вкладки Главная–
Вырезать, Копировать, Вставить:
Зауважимо що, якщо перед виконанням команд Вырезать або Копировать виділити вміст
комірки (після подвійного клацання миші на неї), то команда Вставить переміщує або копіює
тільки вміст комірки.
Для вибіркового копіювання та завдання деяких інших умов вставлення замість команди
Вставить виконують команду Специальная вставка з контекстного меню або списку кнопки
Вставить. Вона викликає на екран діалогове вікно, у якому встановлюють потрібні
перемикачі.
Копіювати вміст та параметри форматування з однієї комірки у сусідні комірки можна за
допомогою команд зі списку кнопки Заполнить вкладки Главная. Перед виконанням команди
потрібно виділити вибрану комірку разом із інтервалом комірок, який треба заповнити. Далі
відкривають список кнопки та вибирають необхідну команду (для завдання напрямку заповнення
взалежності від того, у яку сторону відбувалося виділення): Вверх, Вниз, Влево або Вправо.

Видалення даних комірки
Якщо потрібно вилучити тільки вміст комірки користуються клавішею <Delete>. При цьому сама
комірка, а такожпараметри її форматування і примітка не видаляються. Для вибіркового видалення
даних комірки користуються кнопкою Очистить вкладки Главная.Вона має список команд, із
якого вибирають ту, яка забезпечує потрібний варіант видалення даних комірки: Очиститьвсе,
Очиститьформаты, Очиститьсодержимое або Очиститьпримечания(рис. 14). Перша
команда повністю видаляє всі дані комірки: вміст, параметри форматування та примітку.
Призначення інших команд очевидно.

Рис. 14 – Список команд кнопки Очистить
Завдання для виконання
1. Виконати запуск EXCEL
Ознайомитися зі структурою вікна EXCEL:
1. Рядок заголовка.
2. Рядок вкладок.
3. Стрічка з інструментальними кнопками
4. Рядок формул.
5. Вікно документа-книги, яке складається з таких елементів:
♦ робочий лист;
♦ ярлички листів;
♦ кнопки прокручування ярличків;
♦ кнопка Вставить лист (Shift+F11);
♦ смуги прокручування робочого листа.
6. Рядок стану.
2. Виконати настроювання вікна з використанням кнопки Настройкапанели быстрого
доступа, вкладки Вид, кнопки Office:
o згорнути (розгорнути) стрічку,
o виключити (включити) відображення таких елементів:
 заголовків рядків та стовпців,
 сітки,
 рядку формул;
o вкладці Основные вікна Параметры Excelзадати для нової книги кількість листів,
яка дорівнює 20, та створити її;
o задати знову кількість листів для нової книги, яка дорівнює трьом.
3. Додати один лист до створеної книги.
Додати один лист до створеної книги можна за допомогою:
 кнопки Вставить лист (Shift+F11);
 команди Добавить контекстного меню ярличка листа.
4. Змінити імена перших трьох листів (наприклад так: Таблиця, Звіт, Відомості).
Системні імена листів змінюють за допомогою:

 подвійного клацання на імені ярличка листа;
 команди Переименовать контекстного меню ярличка листа.
5. Видалити другий лист книги.
Листи з робочої книги видаляють за допомогою команди Удалить контекстного меню ярличка.
6. Здійснити переміщення листа з ім’ям “Лист 10” у початок книги, потім - у кінець книги.
Переміщення листа можна зробити за допомогою:
 методу перетаскування його ярличка;
 команди Переместить/ скопироватьконтекстного меню ярличка.
7. Виконати виділення діапазонів комірок першого робочого листа:






виділити послідовно діапазони А1:А10; С5:Н5; В3:Е3;
виділити дванадцятий рядок;
виділити стовпець С;
виділити одночасно діапазони комірок – С2:Е2 і Е6:F12
виділити усі комірки робочого листа.
ІІ. Введення значень, приміток та параметрів форматування

Вправа 1
Уведіть назву та „шапку” таблиці в комірки першого листа робочої книги згідно зразка
1.
Зразок 1

Рекомендації до виконання.
У комірку А1 введіть текст - Відомості про грабежі. Виділите діапазон комірок А1:Е1 і
скористайтеся кнопкою Объединить и поместить в центре.
Далі введіть відповідні тексти у комірки А3, В3, С3, D3 таE3.
У разі необхідності змінити ширину комірок можна

перетаскуванням покажчика миші у виді двоспрямованої стрілки
, що з'являється
при наведенні покажчика на розмежувальну лінію між назвами стовпців

після введення даних у комірку - подвійним клацанням на граничної лінії, що
розділяєнайменування стовпців.
Щоб ввести текст в декілька рядків (комірка D3), потрібно скористатися кнопкою Перенос
текста
(вкладка Главная) або під час переходу на новий рядок користатися комбінацією клавіш – ліва
клавіша Alt
+Enter.
Введіть дані про грабежі у комірки діапазону А4:Е6 (див. Зразок 1).
Установіть напівжирний червоний шрифт для назви таблиці і напівжирний курсів для
„шапки” таблиці. Вирівняйте по центру по горизонталі вміст комірок, де уведено дата та
поточний час скоєння грабежів. Вирівняйте по середині вміст комірок діапазону А3:Е3.
Для виконання цього завдання скористуйтеся відповідними кнопками групи Шрифт та
Выравнивание.

У комірку Е3 введіть примітку – Час скоєння грабежу.
ЇЇ вводять за допомогою контекстного меню або виконують дії: вкладка
Рецензирование – в групіПримечаниекнопкаСоздатьпримечание.
Щоб виконати обрамленнятаблиці, потрібновиділити всю таблицю і зі списку кнопки
«Границы»
вибративаріантобрамлення Все границы.Встановіть оптимальну
ширину та висоту стовпців та рядків створеноїтаблиці.
Щоб відрегулювати ширину (висоту) кількох заповнених стовпців (рядків),потрібно виділити
потрібний діапазон, а потім виконати дії
вкладка
Главная
кнопка
Формат
команда
Столбец–
Автоподборшириныстолбца (Строка – Автоподборвысоты строки).
Згідно зразка 2 змініть колір і тип лінії обрамлення, а також фон комірок створеної таблиці
у діапазоні А3:Е3 за допомогою вікна Формат ячеек (вкладки Границата Заливка).
Зразок 2

1) Збережіть створену книгу у своїй папці під ім’ям “Грабежі”.
Зауваження 1.
У разі необхідності для редагування значень у комірці потрібно зробити її активною і
виконати:
• подвійне клацання на комірці
або
• натиснути на клавішу <F2>
або
• скористатися рядком формул.
Зауваження 2.
Якщо після введення значення у комірці відображаються такі символи # # # #,
потрібно збільшити розмір комірки.
Вправа 2
Встановіть захист робочого листа. Перед встановленням захисту скасуйте захист діапазону
комірок
А7:D9.
Порядок виконання
 Виділіть діапазон комірок А7:D9.
 Активізуйте вкладку Защита вікна Формат ячеек.
 Зніміть прапорецьЗащищаемаяячейкаіклацніть на кнопці OK.
 Виконайте команду Защитить лист зі списку кнопки Формат.
 Введіть пароль у вікні, що з’явиться, а після клацання на кнопці OK підтвердьте
його (рис. 1).
Переконайтеся у тому, що під час спроби внести зміни у будь-які комірку листа, крім
діапазонукомірокА7:D9, призводять до появи повідомлення: Ячейка или диаграмма
защищена от изменений.

Рис. 1 – Введення пароля
Вправа 3
Скасуйтезахистробочого листа.
Порядок виконання


Виконайте командуУдалитьзащиту листа зі списку кнопки Формат.

Введіть пароль у вікні, що з’явиться.
 Клацніть на кнопці OK.


ІІІ. Операції з елементами Робочого листа
Вправа 1
На робочому листі з таблицею Відомості про грабежі додайте порожній рядок
після рядка з відомостями про Жовтневий район:
 виділіть 5-й рядок електронної таблиці клацанням на цифрі 5 у області заголовків
рядків;
 виконайте дії: кнопка Вставить –команда Вставитьстроки на лист.
2.
Додайте порожній стовпець після стовпця з датами:
 виділіть стовпець D клацанням на букві D у області заголовків стовпців;
 виконайте дії: кнопка Вставить –команда Вставитьстолбцы на лист.
3.
Додайте порожні комірки у діапазон, де введені слова: Київський та Московський.
Заповненні словами комірки повинні переміститися униз:

виділіть діапазон комірок В6:В7;

виконайте дії: кнопка Вставить –команда Вставитьячейки;

встановіть перемикач ячейки, со здвигом вниз у вікні Добавлениеячеек, що
з’явилося на екрані;

клацніть на кнопці ОК.
1.

Вправа 2
1.


2.


3.

Видаліть 5-й рядок з електронної таблиці:
виділіть 5-й рядок електронної таблиці клацанням на цифрі 5 у області заголовків
рядків;
виконайте дії: кнопка Удалить–команда Удалить строки с листа.
Видаліть стовпець D з електронної таблиці:
виділіть стовпець D клацанням на букві D у області заголовків стовпців;
виконайте дії: кнопка Удалить –команда Удалитьстолбцы с листа.
Видаліть діапазон комірок В5:В6 з електронної таблиці:

виділіть діапазон комірок В5:В6;
виконайте дії: кнопка Удалить –команда Удалитьячейки;
встановіть перемикач ячейки, со здвигом влево у вікніУдалениеячеек, що
з’явилося на екрані;
 клацніть на кнопці ОК;
 скасуйте дію;

ще раз виконайте видалення, алеу вікні Удалениеячеек встановити перемикач
ячейки, со здвигом вверх.




Вправа 3
Сховати стовпець С електронної таблиці.
Щоб
сховати стовпець С, потрібно його виділити, а потім виконати дії: кнопка
Формат(вкладкаГлавная) – Скрыть или отобразить – команда Скрыть столбцы.
1.

2. Сховати п'ятий рядок електронної таблиці.
Щоб сховати п'ятий рядок, потрібно його виділити, а потім виконати дії: кнопка Формат
–
Скрыть или отобразить – команда Скрыть строки.
3. Відновити стовпець С електронної таблиці.
Щоб відобразити схований стовпець С, потрібно виділитистовпціB та D, а потім виконати
дії: кнопка Формат – Скрыть или отобразить – команда Отобразить столбцы.

Можна також установити покажчик миші праворуч від границі заголовка стовпця В і
відбуксирувати її вправо покажчиком такого виду: .
Відновити п'ятий рядок електронної таблиці.
Щоб відобразити схований п'ятий рядок, потрібно виділити четвертий та шостий рядки, а
потім виконати дії: кнопка Формат – команда Скрыть или отобразить – команда Отобразить
строки.
4.

Можна також установити покажчик миші під границею заголовка четвертого
рядка
і відбуксирувати її внизпокажчикомтакого виду:

.

Вправа 4
Здійснити видалення даних з комірки Е3:





видалити вміст та скасувати дію;
видалити формати та скасувати дію;
видалити примітку та скасувати дію;
видалити одночасно вміст, формати, примітку та скасувати дію.

Якщо потрібно видалити тільки вміст комірки користуються клавішею <Delete>. При цьому сама
комірка, а такожпараметри її форматування і примітка не видаляються. Для вибіркового видалення
даних комірки користуються
кнопкою Очистить
вкладки Главная.Вона має список команд, із якого вибирають ту, яка
забезпечує потрібний варіант видалення даних комірки: Очиститьвсе, Очистить форматы,
Очистить содержимое або Очистить примечания(рис. 2). Перша команда повністю видаляє всі
дані комірки: вміст, параметри форматування та примітку. Призначення інших команд очевидно.

Рис. 2 – Список команд кнопки Очистить
Контрольні питання
1. Опишіть структуру вікна MS Excel.
2. Які дії дозволяють змінювати зовнішній вигляд вікна MS Excel?
3. Як створити нову робочу книгу MS Excel?
4. Опишіть структуру робочого листа MS Excel.
5. Опишіть основні операції по роботі з робочими листами: додавання, видалення,перейменування
та зміна розташування робочого листа у робочої книзі.
6. Як здійснити прокручування ярличків робочого листа?
7. Які види значень можна вводити у комірки робочого листа?
8. За якими форматами вводять календарну дату та час доби у комірки робочого листа?
9. Як ввести примітку до комірки?
10. Як у комірці розташувати текст у декількох рядках?
11. Опишіть способи редагування даних у комірці MS Excel.
12. Як змінити висоту рядка або ширину стовпця таблиці?
13. Що означають символи ####, які інколи з’являються у комірках? Як їх позбутися?
14. Як виділити стовпець або рядок робочого листа?
15. Як можна додавати рядки, стовпці та комірки до робочого листу?
16. Як можна видаляти рядки, стовпці та комірки з робочого листу?
17. Як можна сховати рядки та стовпці робочого листа?
18. Як видалити дані з комірки: вміст, параметри форматування, примітку?
19. За допомогою якого вікна виконують зміну параметрів форматування комірки?

Лабораторне заняття 6: Операції автовведення у EXCEL. Введення формул у
табличному процесорі MS Excel
Навчальна мета заняття: Навчитися використовувати режим авто введення та виконувати
формульні розрахунки у табличному процесорі MS Excel
.Час проведення : 4 години.

Місце проведення: комп’ютерний клас

ЧАСТИНА 1. АВТОВВЕДЕННЯ ДАНИХ
Автозавершення введення
Цей режим введення включається (виключається) перемикачем Автозавершение значений
ячеек, який розміщений на вкладці Дополнительно вікна Параметры EXCEL (вікно
активізують кнопкою Office– кнопкаПараметры EXCEL).
Режим завершення введення відслідковує процес уведення тексту і при його повторному
введенні робить автоматичне заповнення комірки. Користувач вводить тільки початковий
фрагмент тексту, що потім доповнюється вже автоматично. Введення завершується
натисканням на клавішу <Enter>.
Крім того, створюється список усіх текстів, що були введені в поточний стовпець. Цей список
викликається на екран командою Выбрать из раскрывающегося спискаконтекстного меню
комірки. Клацання на потрібному елементі списку забезпечує його введення в комірку.
Автозаповнення комірок
Автозаповнення комірок здійснюється за допомогою маркера заповнення. Він
відображається у вигляді чорного квадратика у правому нижньому куті активної комірки(рис.
5.1). Автозаповнення комірок діє якщо встановлено перемикач Разрешить маркеры
заполнения и перетаскиваниеячеек на вкладці Дополнительно вікна Параметры EXCEL.

Рис. 5.1 – Маркер заповнення
Автозаповнення комірок довільними значеннями.
Після наведення покажчика миші на маркер заповнення покажчик перетвориться в чорний
хрестик
«+». Якщо після цього натиснути ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, провести по
комірках, які розташовані поруч з активною коміркою (по рядку або по стовпцю), то
відбудеться їх автоматичне заповнення даними. Якщо в активній комірці містяться текстові або
числові значення, то після того як клавіша миші буде віджата, всі виділені комірки заповняться
цими значеннями. Якщо – календарна дата або час доби, комірки заповняться зростаючою
послідовністю цих значень.
Автозаповнення комірок за списком.
Можна автоматично вводити дані, відповідно до заздалегідь сформованого спискуавтозаповнення.
Переглянути вже існуючі списки автозаповнення, а також внести в них зміни, видалити і
створити нові,можна за допомогою вікна Списки (рис. 5.2). Вікно активізують, використовуючи
кнопку Изменить списки вкладкиОсновные вікна Параметры EXCEL. У вікні Списки у
області Списки відображені усі вже наявні списки і є пункт Новый список. Вибравши його, в
області Элементы списка вводять елементи нового списку, розділяючи їх комою і пробілом
(або натисканням на клавішу <Enter>). Процес завершується клацанням на кнопці Добавить.

Рис. 5.2 – Вікно Списки
Щоб заповнити комірки за списком автозаповнення виконують такі дії:
 в обрану комірку вводять один з елементів списку;
 за допомогою маркера заповнення виділяють необхідну кількість суміжних комірок стовпця або
рядка;
 після відпускання клавіші миші комірки заповняться елементами
списку. Якщо виділено комірок більше, ніж значень у списку, то список буде
повторюватися спочатку.
Створення прогресій.
Суміжні комірки стовпця або рядка можна автоматично заповнити послідовністю значень (будьяких, крім часу) у вигляді прогресії.
Для цього потрібно активізувати вікно Прогрессия(рис. 5.3), засобами якого забезпечується
автозаповнення діапазону комірок значеннями таких типів прогресій:
арифметична– значення кожної наступної комірки дорівнює значенню попередній плюс
значення
кроку;
геометрична– значення кожної наступної комірки дорівнює значенню попередньої, помноженому
на
значення кроку;
дати– послідовність створюється по днях, робочих днях, місяцях або роках;
автозаповнення – засновано на списках автозаповнення.

Рис. 5.3 – Вікно Прогрессия
Після введення першого значення прогресії, вікно Прогрессия активізують за допомогою
команди
Прогрессия кнопки Заполнить(рис. 5.4). Вона знаходиться у групі Редактирование вкладки
Главная.

Рис. 5.4 – Список команд кнопки Заполнить
У вікні Прогрессия задають порядок розміщення значень прогресії (по строкам або по
столбцам), її тип, крок (Шаг) та останнє значення (Предельноезначение).
Зауваження 1.
Якщо заздалегідь відомо, скільки значень прогресії потрібно ввести, то прогресію можна
створити в такий спосіб:
 спочатку ввести у комірку перше значення прогресії,
 потім виділити цю комірку та маркером заповнення виділити потрібну
кількість комірок, буксируючи його правою клавішею миші,
 після відпускання клавіші скористатися командою Прогрессия спеціального
контекстного меню. З’являється однойменне вікно, де встановлюють необхідні
параметри.
Прогресія з’являється після клацання на кнопці ОК.
Зауваження 2. Створити прогресію арифметичну або з календарних дат можна ще в такий
спосіб. Спочатку ввести перше значення, потім – друге значення прогресії. Далі виділити
комірки з введеними значеннями і маркером заповнення виділити потрібну кількість комірок
лівою клавішею миші.
ЧАСТИНА 2. РОЗРАХУНКИ У ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЯХ
Основні відомості по роботі з формулами
Обчислення в таблицях Excel виконуються за допомогою формул. Формула – це набір
констант, посилань на комірки й імен функцій, які об’єднуються знаками математичних
операцій. Введення формули в комірку починається зі знака дорівнює "=". В формулі можуть
використовуватися такі знаки математичних операцій: +, -, *, /, ^. Порядок обчислень
визначається звичайними математичними законами Результатом виконання формули є деяке
нове значення, що буде відображатися у комірці, куди була введена формула.
Приклади формул: =(А4+В8)*36; =F7*С14+СУММ(B12:В15).
Константи − числові значення, які вводяться в формулу і не можуть змінюватися під час
копіювання формул.
Посилання на комірку або групу комірок – спосіб, яким вказується адреса конкретної
коміркиабо кількох комірок. Значення порожньої комірки дорівнює нулю.
Посилання на коміркибувають трьох типів: відносні, абсолютні та змішані.
Відносні посилання використовуються при завданні посилання на комірку або
діапазон комірок методом вказування. Адресу на окрему коміркупозначають її координатами
(наприклад, F7). Відносне посилання сприймається як вказівка маршруту до адресованої
комірки від комірки, що містить формулу. При копіюванні або переміщенні формули
відносні посилання будуть автоматично змінені з урахуванням напрямку копіювання таким
чином, що маршрут збережеться. При цьому адресуватися у формулі буде вже інша комірка.
Абсолютне посилання задає абсолютні координати комірки у робочому листі (щодо
верхнього лівого кута електронної таблиці). Адресу комірки позначають її координатами у
сполученні зі знаком $ (наприклад,$F$7). Ввести знак $ до посилання на комірку можна за
допомогою функціональної клавіші <F4>, або – з клавіатури. При копіюванні або переміщенні
формули абсолютне посилання на комірку змінено не буде, і на новому місці скопійована

формула буде посилатися на ту ж саму комірку.
Змішане посилання– це комбінація попередніх типів (наприклад,F$7; $F7).
При копіюванні або переміщенні формули абсолютна частина посилання (із символом $) не
зминеться, а відносна частина посилання зміниться відповідно до напрямку копіювання або
переміщення.
Для звертання до групи комірок використовуються спеціальні символи:
: (двокрапка) − формує звертання до діапазону комірок. Наприклад,С4:D6 − звертання до
комірок
С4, С5, С6, D4, D5, D6.
; (крапка з комою) − позначає об’єднання комірок. Наприклад, D2:D4; D6:D8; Е5 − звертання
до комірок D2, D3, D4, D6, D7, D8, Е5.
Будь-яка формула може вводитися в вибрану комірку робочого листа вручну. З метою
економії часу і виключення помилок введення, посилання на комірки або їхні діапазони
можна включати у формулу за допомогою миші. Для цього досить виділити потрібну комірку
або діапазон.
Завершується введення формули натисненням на клавішу <Enter>. У комірці з'являється
результат обчислення по формулі. Якщо зробити комірку активною, то сама формула
відображається в рядку формул. Щоб побачити формулу на робочому листі, потрібно
встановити прапорець Показыватьформулы, а не ихзначения на вкладці Дополнительно
вікна ПараметрыExcel. Щоб відобразити формули можна також скористатися кнопкою
Показать формулы вкладки ФормулывікнаExcel.
Редагування формул здійснюється прямо в комірці після подвійного клацання мишею на ній.
Всі комірки, від яких залежить значення формули, виділяються кольоровими рамками, а самі
посилання відображаються в комірці з формулою таким самим кольором. Це полегшує
редагування і перевірку правильності формул.
(Ввод).

Формула також легко редагується прямо в рядку формул і реалізується клацанням на
кнопці
Зауважимо, що формули наново переобчислюються, коли вносяться зміни в комірки,
які зазначені у

формулах. Таким чином комірка із формулою стає залежною від інших комірок таблиці.
Тому, розрахунки завжди виконують за допомогою формул, навіть якщо операцію легко
виконати в «розумі». Це гарантує, що наступне редагування таблиці не порушить її цілісності і
правильності обчислень.
Зауваження. Режим переобчислювання формул можна відключити. Для цього на
вкладціФормулывікна Параметры Excelу групі Параметры вычислений замість
перемикача «автоматически» установлюють перемикач «вручную».
Щоб заповнити схожими формулами рядок або стовпець робочого листа, треба один раз ввести
формулу, а потім її скопіювати. Копіювання формул, як правило, виконують одним з двох
способів.
1 спосіб.
Для копіювання покажчик миші наводять на маркер заповнення комірки з формулою.Він
перетворюється в чорний хрестик.
Клацають мишею і, не відпускаючи клавішу, проводять в потрібному напрямку уздовж рядка
або стовпця.
2 спосіб.
Потрібно виділити діапазон, для якого обчислюється формула, увести формулу, а потім
натиснути комбінацію клавіш <CTRL>+<ENTER>.
Використання стандартних функцій
Стандартні функції використовуються тільки у формулах. Виклик функції складається з
вказівки у формулі імені функції, після якого в скобках указують список параметрів. Якщо їх
кілька, то вони розділяються точкою з комою. У якості параметра може використовуватися
число, адрес комірки або довільне вираження.
Після введення в комірку знака дорівнює "=" у поле імені комірки рядка формул з'являється
список функцій, який розкривається (рис. 5.5).
Він містить імена десятьох функцій, що використовувалися останніми, а також пункт
Другиефункции.

Рис. 5.5– Список функцій, який розкривається, поля Имя
Використання пункту Другие функции призводить до запуску майстра Мастер функций.
З'являється його діалогове вікно Мастер дфункций - шаг 1 из 2 (рис. 5.6), яке дає змогу
вибрати будь-яку функцію для вставлення в формулу.

У списку Категория вибирається категорія, до якої належить функція, а в списку
Выберитефункцию– конкретна функція даної категорії. Виділивши потрібну назву функції,
можна побачити її формат та опис призначення. Клацання на кнопці ОК призводить до
активізації вікна другого кроку майстрафункцій Аргументыфункции, яке містить поля для
введення аргументів функції (рис. 5.7).

Рис. 5.6– Вікно першого кроку майстра функцій
Якщо назву аргументу виділено напівжирним шрифтом, то його введення є обов'язковим. У
противному випадку аргументи можна не вводити, їх значення приймаються за замовчанням.
Нижче полів введення приводиться стислий опис функції і призначення її аргументів.

Рис. 5.7– Вікно другого кроку майстра функційАргументыфункции
Аргументи вводять безпосередньо в рядок формул або в поля діалогового вікна. Якщо вони є
посиланнями на комірки, то їх можна ввести шляхом виділення відповідних комірок прямо
на робочому
листі. Поля для введення таких аргументів мають кнопки мінімізації
вікна ( призводить до мінімізації вікна, що полегшує вибір потрібних
комірок (рис. 5.8).

). Клацання на кнопці

Рис. 5.8– Введенняаргументу з робочого листа
Для повернення у вікно Аргументы функции потрібно клацнути на кнопці відновлення
вікна
. Після введення всіх аргументів у діалоговому вікні можна побачити значення
функції. Клацанням на кнопці ОК воно вставляється в комірку, до якої було введено знак
дорівнює перед активізацією майстра функцій.
Якщо після введення в комірку знака дорівнює "=" у списку функцій поля імені комірки
клацнути на імені зі списку раніше використаних функцій (див. рис. 5.5), то активізується
відразу вікно другого кроку майстра функцій. Для вставки функції в комірку достатньо ввести
необхідні аргументи у поля діалогового вікна та клацнути на кнопці ОК.
Майстер функцій можна також активізувати кнопкою Вставить функцию рядка формул, або
виконавши дії: вкладка (вікна Excel)Формулы– кнопка Вставить функцию.
Підсумкові обчислення
Підсумкові обчислення забезпечують одержання числових характеристик, які описують
визначений набір даних у цілому. Наприклад, є можливість обчислення суми значень, які
входять у набір, їх середнього значення й інших статистичних характеристик. Такі операції
виконують за допомогою стандартних функцій.
Особливість використання підсумкових функцій полягає в тому, що при їх завданні програма
намагається визначити, у яких комірках знаходиться оброблюваний набір, а також
автоматично задати параметри функції. Як правило параметром підсумкової функції є
діапазон комірок.
Найбільш типовою для підсумкових обчислень є функція підсумовування (СУММ). Вона
обчисляє сумарне значення чисел одного стовпця, розташованого над поточною коміркою або
рядка, розташованого зліва від поточної комірки. Крім того до підсумкових функції можна
віднести такі функції: МАКС – обчислює максимальне число будь-якого діапазону, СРЗНАЧ
– середнє значення, СЧЕТ – кількість комірок із числами в діапазоні, ДИСП – обчислює
дисперсію та інші.
Усі такі функції можна вставити у комірку за допомогоюмайстра функцій. Однак, деякі з них
дублюється кнопкою Автосумма вкладки Главная(рис. 5.9). Щоб обчислити, наприклад,
суму, рамку виділення поміщають під стовпчиком чисел або справа від рядка. Потім роблять
клацання на кнопці Автосумма і натискають на клавішу <Enter>.

Рис. 5.9– Список команд кнопки Автосумма
Для обчислення інших підсумкових значень зі списку кнопки Автосумма вибирають
відповідну команду.
Автоматичне визначення діапазону не виключає можливості редагування формул з

підсумковими функціями. Можна вточнити діапазон, що був обраний автоматично, а також
задати додаткові параметри. Наприклад, визначити значення суми прямокутного блока
комірок або для несуміжних комірок.
Зауваження. На вкладці Главная є кнопка Сумма, яка має таке саме призначення, як і
кнопка
Автосумма.
Є можливість формування підсумкових значень також поза робочим листом, що
використовуються для аналізу й оцінки виділеного діапазону даних робочого листу. Тип
підсумкового значення (середнє, кількість значень і чисел, максимум та ін.) задається за
допомогою команд спеціального контекстного меню, яке активізується клацанням правої
клавіші миші на рядку стану вікна Excel.
Вибране користувачем підсумкове значення виділеного об'єкта робочого листка
відображається в рядку стану.
Повідомлення про помилки
Якщо формула в комірці не може бути обчислена, MS Excel виводить в цю комірку повідомлення
про помилку.
Значення повідомлень про помилки:
#### − ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому
форматі; #ИМЯ? − MS Excel не зміг розпізнати ім’я, використане у
формулі; #ДЕЛ/0! − у формулі робиться справа ділення на нуль;
#ЧИСЛО! − порушені правила завдання операторів, прийняті в математиці;
#Н/Д – у якості аргументу задане посилання на порожню комірку;
#ПУСТО! − невірно зазначене перетинання двох областей, які не мають загальних комірок;
#ССЫЛКА! − в формулі задане посилання на неіснуючу комірку;
#ЗНАЧ! − використаний неприпустимий тип аргументу.
Завдання для виконання
Виконати запуск EXCEL 2007.
Вправа 1. Створення таблиці з вихідними даними
Порядок виконання.
1) Уведіть назву та „шапку” таблиці в комірки першого листа робочої книги згідно табл. 1.
Встановити такі параметри форматування:
• параметри шрифту: тип – TimesNewRoman, розмір – 14 пт, накреслення – напівжирне;
вирівнювання для назви таблиці – об’єднати комірки діапазону А1:Е1 та
розташувати назву по центру;
•

•

вирівнювання вмісту комірок А3, В3, С3, D3, Е3 – по центру по горизонталі та
вертикалі.
Таблиця 1

2). Введіть дані про всіх студентів, що працюють на вашому та сусідніх ПК.
3) Вирівняйте

по центру по горизонталі вміст комірок, де уведено дата народження та
поточний час.

4)

У комірку Е3 введіть примітку – Час заповнення даними.

5)

Виконайте обрамленнякомірок таблиці.

Установіть
оптимальну
ширину
та
висоту
допомогою
АвтоподборшириныстолбцатаАвтоподборвысоты строки).
6)

7) Збережіть створену книгу у своїй папці

комірок

таблиці
за
команд

під ім’ям “Відомості про студентів”.

Вправа 2. Відпрацювання прийомів автозавершення введення текстових даних.
Порядок виконання
 На робочому листі з створеною таблицею установіть рамку виділення в першу
вільну комірку стовпця В.
 Уведіть початковий фрагмент прізвища будь-якого студента вже введеного у цій
стовпець, наприклад, першу буквупершого прізвища. В комірці має з’явитися повне
прізвище першого студента. Приклад наведено у табл. 2.

Таблиця 2



Натисканням на клавішу <Enter>введіть прізвище у комірку.

Установіть рамку виділення в наступну комірку стовпця В. Клацанням правої
клавіші миші відкрийте контекстне меню і виберіть команду
Выбратьизраскрывающегосясписка. Перегляньте список автовведення і
переконайтеся, що в ньому відображаються усі уже введені текстові дані стовпця.
Приклад наведено у табл. 3.


Таблиця 3



Клацанням миші на будь-якому прізвищі введіть його у комірку.

Виділіть комірки, у які були введені останні два прізвища, і натисканням на
клавішу <Delete> видаліть дані з цих комірок.



Щоб видалити обрамлення комірок, скористайтеся командою Очистить форматы.

Вправа 3. Відпрацювання прийомів автозаповнення комірок даними.
Автозаповнення комірок довільними значеннями
За допомогою маркера автозаповнення скопіюйте вміст комірок останнього заповненого
рядка таблиці в п’ять суміжних з ними комірок.
Порядок виконання
1. Виділіть останній заповнений рядок таблиці. Наведіть покажчик миші на маркер
заповнення – чорний квадратик у правому нижньому куті рамки виділення. Покажчик
перетвориться в чорний хрестик «+» (табл. 4).

Таблиця 4
2. Натисніть ліву клавішу миші і, не відпускаючи її, проведіть по комірках так, щоб
рамка охопила п’ять рядків, які розташовані знизу. Відбудеться їх автоматичне
заповнення даними.
3. Переконайтеся у тому, що текстові та числові значення копіюються, а календарні
дати та час доби зростають.

Збережіть створений документ.
Автозаповнення комірок за списком
Перед виконанням наступних завдань створіть новий документ, виконавши дії: кнопка Office
– команда Создать.
Створіть новий список автозаповнення, елементи якого є назвами дисциплін, що вивчаються у поточному
семестрі.
Порядок виконання
1. Відкрийте вікно Списки, виконавши дії:
кнопка Office –кнопкаПараметрыExcel –вкладкаОсновные – кнопка Изменить списки.
2. Вибравши пункт Новый список в області Списки, в області Элементы
списка введіть назви дисциплін, розділяючи їх комою і пробілом.
3. Клацніть на кнопках Добавить та ОК.
4. Закрийте вікно Параметры Excel.
На першому листі робочої книги виконаєте автоматичне заповнення довільного діапазону
комірок елементами списку дисциплін.
Порядок виконання
1. В обрану комірку робочого листа, наприклад А1, введіть перше значення списку.
2. За допомогою маркера заповнення виділіть кілька суміжних комірок стовпця або рядка.
Відпустіть ліву клавішу миші. Комірки заповняться назвами дисциплін. Якщо виділено комірок
більше, ніж значень у списку, то список будеповторюватися спочатку.
Видаліть створений список дисциплін зі списку автозаповнення вікна Списки.
1. Для видалення списку зі списку автозаповнення відкрийте вікно Списки.
2. Виділіть список дисциплін та клацніть на кнопці Удалить.
На другому листі робочої книги виконаєте автоматичне заповнення довільного діапазону комірок днями
тижня.
Порядок виконання
1. Переконайтеся в тому, що у вікні Списки у списку автозаповнення є список з днями тижня
українською мовою. Якщо такий список відсутній, то його потрібно створити.
2. В обрану комірку робочого листа, наприклад С1, введіть перше значення списку: Понеділок;
3. За допомогою маркера заповнення виділіть сім суміжних комірок стовпця або рядка
(кількість днів тижня). Відпустіть ліву клавішу миші. Комірки заповняться назвами днів
тижня.
Створення прогресій
На третьому листі робочої книги заповніть діапазон комірок А1:А10 числами від 1,1 до
10,1 з кроком 1.
Порядок виконання

В комірку А1 уведіть число – 1,1 і потім виділите її.

За допомогою маркера заповнення перетворіть покажчик миші в чорний хрестик (+) і
правою клавішею мишівиділите їм десять комірок стовпця (включаючи першу).

Відпустіть клавішу миші та клацніть на команді Прогрессия.

У вікні, що з'явилося, досить клацнути на кнопці ОК, томущо необхідні параметри уже
встановлені:
расположение – по столбцам, тип - арифметическая, шаг – 1.
У стовпці С робочого листа створіть послідовність дат наступного виду: 01.01.12,
01.02.12, 01.03.12, 01.04.12, 01.05.12.
Порядок виконання
 У комірку С1 введіть дату – 01.01.2012.
 У комірку С2 введіть дату – 01.02.2012.
 Виділіть введені значення і скористайтеся маркером заповнення.

У рядку, починаючи з комірки Е1, створіть геометричну прогресію чисел: 1,
3, 9, 27, 81, 243.
Порядок виконання

В комірку Е1 уведіть число – 1 і потім виділите її.

Скористуйтеся командою Прогрессия кнопки Заполнить (вкладкаГлавная).

У вікні, що з'явилося, встановіть параметри: расположение – по строкам, тип –
геометрическая, шаг – 3;

Клацніть на кнопці ОК.
Збережіть створений документ у своїй папці під ім’ям Автозаповнення.
ЧАСТИНА 2. Виконання обчислювань
Створіть новий документ, виконавши дії: кнопка Office – команда Создать.
Вправа 1.Введення формул
Двічі клацніть на ярличку першого листа робочої книги та дайте цьому робочому
листу ім’я Данні.
2. Збережіть робочу книгу під ім’ям bookу своїй папці.
3. Створити шапку таблиці, починаючи з комірки A1 (табл. 5).
Таблиця 5
1.

А
1

Результати
вимірів

В
Подвоєн
е
значення

С
Квадрат
значенн
я

D
Квадрат
наступного
числа

E
Масштабний
множник

F

Масштабування

2

Введіть в комірки стовпця A починаючи з комірки A2 до А11 зростаючу
послідовність довільних чисел. Наприклад, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29.
5. Для виконання обчислювань у таблиці введіть в комірки
наступні формули: у B2 − формулу =2*A2,
4.

у C2− формулу =A2*A2,
у D2− формулу =B2+C2+1.
6. Виконайте копіювання формул, що введені, в усі рядки таблиці.
Для цього виділить комірки B2, C2 та D2. Потім натисніть лівою кнопкою миші на маркер
заповнювання та пересуньте цей маркер так, щоб рамка охопила стільки рядків в стовпцях
B,C та D, скільки є чисел в стовпці A.
7. Пересвідчитися, що формули автоматично модифікуються, стосовно нового
місця розташування. Щоб відобразити формули на робочому листі клацніть на кнопці
Показать формулы вкладки Формулы.
8. Змінити одне або кілька значень в стовпці A та пересвідчитися, що відповідні
значення в стовпцях B, C та D того ж рядка перераховуються автоматично.
9. Введіть в комірку E2 число 5. На це число треба помножити усі значення
стовпця A, а результати помістити в стовпець F. Для цього введіть в комірку F2 формулу
=A2*E2.
10. Якщо тепер маркером заповнення скопіювати введену формулу в комірки стовпця
F, то результати обчислення за формулою будуть не правильними. Виконайте копіювання
та переконайтеся в цьому. Результат виявився не вірним тому, що посилання на комірку E2
в формулі є відносним, а має бути абсолютним. Щоб виправити помилку клацніть на
комірці F2, встановіть текстовий курсор на адресу E2, та натисніть на клавішу

<F4>наклавіатурі. Пересвідчитись, що формула тепер має вигляд =A2*$E$2, та натисніть на
клавішу
<ENTER>.
11. За допомогою маркера заповнення повторіть заповнення стовпця F формулою з
комірки F2.
12. Пересвідчитися, що завдяки використанню абсолютної адресації значення комірок
стовпця F тепер обчислюються правильно. Збережіть робочу книгу book.
Вправа 2. Використання підсумкових функцій
Обчислити в комірках:
А12 –значення суми усіх даних, що містяться в діапазоні комірок
А2:А11; А13 – середнє значення усіх даних, що містяться в діапазоні
комірок А2:А11;
А14 – мінімальне значення усіх даних, що містяться в діапазоні комірок
А2:А11; А15 – максимальнезначення усіх даних, що містяться в діапазоні
комірок А2:А11. Визначити у комірках
А16 – кількість числових даних діапазону комірок А1:А15;
А17 – кількість заповнених комірок у діапазоні комірок А1:А15.
Порядок виконання.
1. Зробіть поточною комірку A12.
2. Клацніть на кнопці Суммана вкладці Главная (або на кнопці Автосуммана вкладці
Формулы).
3. Пересвідчитися, що програма автоматично підставила в формулу функцію СУММ
та правильно обрала діапазон для сумування (А2:А11). Натисніть на клавішу <ENTER>.
4. Зробіть поточною комірку A13. Для обчислення середнього значення у комірці зі
списку кнопки
Автосумма оберітькоманду Среднее.
5. У комірці з’явиться функція СРЗНАЧ(А2:А12). Це нас не влаштовує. Тому
виділіть необхідний діапазон комірок – А2:А11.У комірці з’явиться потрібна функція
СРЗНАЧ(А2:А11). Тепер можна натиснути на клавішу <ENTER>.
6. Зробіть поточною комірку А14. Для обчислення мінімального значення у комірці зі
списку кнопки
Автосумма оберітькоманду– Минимум.
7. У комірці з’явиться функція МИН(А2:А13). Щоб у комірці з’явилася потрібна
формула МИН (А2:А11),виділіть необхідний діапазон комірок – А2:А11. Натисніть на
клавішу <ENTER>.
8. У комірці А15 обчисліть максимальне значення в наборі даних діапазону А2:А11.
Для цього скористайтеся командою Максимум кнопки Автосумма.Під час вставки
функції необхідно відредагувати діапазон комірок, для яких виконується обчислення. У
комірці має з’явитися функція МАКС(А2:А11).
9. У комірці A16 визначте кількість числових елементів діапазону комірок А1:А15.
Для цього скористайтеся командою Число зі списку кнопки Автосумма. У комірці має
з’явитися функція СЧЕТ(А1:А15).
10. У комірці A17 визначте кількість заповнених комірок діапазону А1:А15. Для цього
клацніть на кнопці Вставить функцию
рядка формул.
11. У вікні першого кроку роботи майстра функцій в списку Категория оберіть
Статистические. В списку Выберите функцию оберіть функцію СЧЁТЗ і клацніть на
ОК (рис. 1).

Рис. 1– Вибір функції СЧЁТЗ
12.

У вікні Аргументы функции задайте посилання на діапазон комірок, кількість яких
необхідно обчислити (у даному випадку це буде А1:А15),клацніть на ОК (рис. 2).

Примітка: для зручного вводу діапазону комірок натисніть кнопку мінімізації вікна

, на

робочому листі виділіть мишкою необхідні комірки, та натисніть кнопку відновлення вікна
для
повернення у вікно Аргументы функции.

Рис. 2– Вікно Аргументы функции з посиланням на діапазон комірок А1:А15
13. Виділіть діапазон комірокА1:А11. За допомогою контекстного меню рядка стану
визначить суму, мінімальне і максимальне значення, кількість елементів у виділеному
діапазоні. Порівняєте отримані результати з результатами, що ви одержали, використовуючи
стандартні функції.
Збережіть робочу книгу book.
Контрольні питання

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Опишіть порядок виконання операцій автоматичного введення даних:
автозавершення введення;
автозаповнення комірок довільними даними;
автозаповнення комірок даними за списком;
створення прогресій.
Що являє собою формула?
Як ввести формулу у комірку робочого листа MS Excel?
Як виконати копіювання формули?
Які дії можна виконати, щоб побачити формулу на робочому листі?
Поясніть поняття відносного й абсолютного посилання.
Які дії необхідно виконати, щоб активізувати майстер функцій?
Які дії виконують на першому кроці роботи майстра функцій?

13 Які дії виконують на другому кроці роботи майстра функцій?
14 Поясніть призначення кнопки Автосумма.
15 Як можна відобразити на рядку стану вікна MS Excel деякі значення для діапазону
комірок: суму або середнє значення числових даних, максимальне або мінімальне
значення і т.і.?

Лабораторне заняття 7: Обчислення та візуалізація даних в MS Excel
Навчальна мета заняття: отримати навички виконання обчислень з використанням функцій
MS Excel; навчитися будувати діаграми в табличному процесорі MS Excel.
.Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Загальні відомості про діаграми EXCEL
У EXCEL можна побудувати діаграми одинадцяти типів, кожен з яких має ще й
підвиди:
 гістограми - їх види: 7 гістограм, 4 циліндричні, 4 конічні, 4 пірамідальні;
 графіки – 7 видів;
 кругові діаграми – 6 видів;
 лінійчаті діаграми – 15 видів;
 з областями – 6 видів,
 крапкові – 5 видів;
 біржові – 4 види;
 поверхня – 4 види
 кільцеві діаграми – 2 види;
 пузиркові діаграми – 2 види;
 пелюсткові – 3 види.
Елементи діаграми:
 координатні осі з мітками - горизонтальна, вертикальна, вісь Z;
 точки даних - стовпці, маркери, сектори і інші візуальні елементи;
 назви - назва діаграми і підписи до координатних осей;
 підписи даних – значення, які відповідають точкам рядів
 лінії координатної сітки - продовження міток осей;
 легенда - зразки представлення даних на діаграмі;
 таблиця – таблиця, яка складається тільки з рядів даних, за якими створена
діаграма.
Побудова діаграм здійснюється на основі рядів даних (групи значень у межах одного рядка або
стовпця таблиці).
Зміна даних у таблиці на Робочому листі приводить до зміни виду діаграми.
Діаграму Excel розташовують на спеціальному листі діаграми або на одному з листів робочої
книги (впроваджена діаграма). Після виділення впровадженої діаграми, її можна
перемістити, змінити її розмір, а також видалити, натиснувши клавішу <Delete>.
Для вказівки інформації про те, які конкретно дані таблиці будуть використані в діаграмі, їх
потрібно виділити.
Несуміжні діапазони виділяються при натиснутій клавіші <Ctrl>.
Якщо стовпців виділено не менше, ніж рядків, то ряди даних для побудови діаграми
формуються у рядках, якщо рядків виділено більше, ніж стовпців – у стовпцях.
Рекомендується виділяти і назви стовпців та рядків. Тоді в діаграмі з осями вони автоматично
будуть використовуватися як назви рядів даних у легенді та як назви міток осі Х (назви
категорій).
Кругова діаграма будується на основі числових значень одного рядка або стовпця.
У круговій діаграмі назва ряду даних буде автоматично вважатися назвою діаграми, а назви
категорій - підписами міток у легенді.
Порядок створення діаграм
Щоб створити будь-яку діаграму, необхідно виконати такі дії.
1. Спочатку на лист водять дані для діаграми.

2. Потім виділяють ці дані
3. В групі Диаграммы (рис. 2.1) на вкладці Вставка вибирають тип діаграми. Потім
після клацання на відповідній кнопці (наприклад, Гистограмма) вибирають
підвид діаграми, який необхідно використовувати (рис. 2.2).

Рис. 1 - Група Диаграммы
вкладки Вставка

Рис. 2 – Список кнопки
Гистограмма

Для перегляду доступних типів діаграм після вибору типу діаграми (наприклад, гістограма)
можна клацнути пункт Все типы диаграмм (див. рис. 2) для виклику діалогового вікна
Вставка диаграммы (рис. 3).

Рис. 3 – Вікно Вставка диаграммы
Діаграма розміщається на листі у виді впровадженої діаграми. Якщо необхіднопомістити
діаграму на окремий лист, можна змінити її розміщення.
Порядок дій.
1. Клацнути впроваджену діаграму або лист діаграми для відображення інструментів
для роботи з діаграмою.

2. На вкладці Конструктор в групі Расположение клацнути кнопку Переместить

диаграмму
.
3. З’явиться вікно Перемещение диаграммы (рис. 4).

Рис. 4 - Вікно Перемещение диаграммы
У розділі Разместить диаграмму виконують одне з наступних дій.
 Для виводу діаграми на лист діаграми обирають параметр на отдельном
листе.
Щоб замінити запропоноване ім'я діаграми, уводять нове ім'я в поле на отдельном листе.
 Для виводу діаграми у виді впровадженої діаграми на листі вибирають
параметр на имеющемся листе та вибирають номер листа в полі на
имеющемся листе.
Редагування і форматування діаграм
При створенні діаграми відкривається доступ до інструментів для роботи з діаграмою:
відображаються вкладки Конструктор, Макет та Формат. Команди цих вкладок можна
використовувати для зміни представлення даних на діаграмах.
Наприклад, вкладка Конструктор (рис. 5) використовується для:
 відображення рядів даних по рядках або по стовпцях,
 внесення змін у вихідні дані,
 зміни розміщення діаграми,
 зміни типу діаграми,
 збереження діаграми як шаблон
 вибору попередньо визначених параметрів макета і форматування.

Рис. 5 – Вкладка Конструктор
Вкладка Макет (рис. 6) використовується для:
 зміни елементів діаграми: назви діаграми та назв осей, підписів даних і т.і.,
 зміни формату виділеного елемента діаграми,
 додавання до діаграми текстових полів, фігур і малюнків.

Рис. 6 – Фрагмент вкладки Макет
Вкладка Формат дозволяє:
 додавати заливання кольором,
 змінювати тип ліній,
 використовувати спеціальні ефекти.
Завдання 1. Введення формул
1) Виконати запуск EXCEL.
2) Двічі клацніть на ярличку першого листа та дайте цьому робочому листу ім’я Данні.
3) Збережіть робочу книгу під ім’ям book у своїй папці: кнопка Office – команда
Сохранить.
4) Створити шапку таблиці, починаючи з комірки A1 (табл. 1). Щоб ввести текст в
декілька рядків, потрібно перед введенням скористатися кнопкою Перенос текста
(вкладка Главная) або під час переходу на новий рядок користатися комбінацією
клавіш клавіатури – ліва клавіша <Alt> + клавіша <Enter>. Щоб виконати
обрамлення комірок шапки лініями, потрібно виділити діапазон A1:F1 і зі списку
кнопки «Границы»

вибрати варіант обрамлення -

Все границы.
Таблиця 1
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5) Введіть в комірки стовпця A починаючи з комірки A2 до А11 зростаючу
послідовність довільних чисел. Наприклад, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29.
6) Для виконання обчислювань у таблиці введіть в комірки наступні формули:
у B2- формулу =2*A2,
у C2 - формулу =A2*A2,
у D2 - формулу =B2+C2+1.
7) Виконайте копіювання формул, що введені, в усі рядки таблиці.
Для цього виділить комірки B2, C2 та D2. Потім натисніть лівою кнопкою миші на маркер
заповнювання (чорний квадратик у правому нижньому куті активної комірки) та пересуньте
цей маркер так, щоб рамка охопила стільки рядків в стовпцях B, C та D, скільки є чисел в
стовпці A.
8) Пересвідчитися, що формули автоматично модифікуються, стосовно нового місця
розташування. Щоб відобразити формули на робочому листі клацніть на кнопці
Показать формулы вкладки Формулы.

9) Змінити одне або кілька значень в стовпці A та пересвідчитися, що відповідні
значення в стовпцях B, C та D того ж рядка перераховуються автоматично.
10) Введіть в комірку E2 число 5. На це число треба помножити усі значення стовпця A,
а результати помістити в стовпець F. Для цього введіть в комірку F2 формулу
=A2*E2.
11) Якщо тепер маркером заповнення скопіювати введену формулу в комірки стовпця F,
то результати обчислення за формулою будуть не правильними. Виконайте
копіювання та переконайтеся в цьому. Результат виявився не вірним тому, що
посилання на комірку E2 в формулі є відносним, а має бути абсолютним. Щоб
виправити помилку клацніть на комірці F2, встановіть текстовий курсор на адресу
E2, та натисніть на клавішу <F4> на клавіатурі. Пересвідчитись, що формула тепер
має вигляд =A2*$E$2, та натисніть на клавішу <ENTER>.
12) За допомогою маркера заповнення повторіть заповнення стовпця F формулою з
комірки F2.
13) Пересвідчитися, що завдяки використанню абсолютної адресації значення комірок
стовпця F тепер обчислюються правильно. Збережіть робочу книгу book.
Завдання 2. Створення діаграм
Побідувати діаграму для представлення даних таблиці у вигляді графіку (рис. 1).
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Рис. 1 - Представлення даних таблиці у вигляді графіку
Послідовність виконання
1) Виділити комірки з відповідними даними: В1:С11.
2) В групі Диаграммы на вкладці Вставка вибрати тип діаграми – кнопка График.
3) Зі списку кнопки График вибрати вид діаграми: График с маркерами.
4) Для додавання міток на вісь Х скористайтеся кнопкою Выбрать данные вкладки
Конструктор (кнопка вкладки з’являється після виділення діаграми). У вікні Выбор
источника данных (рис. 2) у групі Подписи горизонтальной оси клацніть на кнопці
Изменить та виділіть потрібний діапазон - А2:А11.

Рис. 2 – Вікно Выбор источника данных
5) За допомогою вкладки Макет введіть назву діаграми та осі Х, додайте підписи
до даних.
Щоб додати підписи до даних, користуються кнопкою Подписи данных. З її списку обирають
команду Дополнительные параметры подписей данных. У вікні, що з’явиться
встановлюють перемикач значения.

6) Помістити діаграму на окремий лист діаграм та перейменувати його у Графік.
На вкладці Конструктор в групі Расположение клацнути кнопку Переместить диаграмму.
З’явиться вікно Перемещение диаграммы, де обирають перемикач на отдельном листе та
вводять нове ім'я в його поле.
Завдання 3. Створення звіту з аналізом стану злочинності
Послідовність виконання.
1) Створити нову робочу книгу MS Excel: кнопка Office – команда Создать.
2)
Таблиця 2

На першому робочому аркуші створити таблицю структура, якої наведена у табл. 2.

Для цього необхідно:


Для зміни висоти/ширини рядків/стовпців: навести курсор на границю двох

заголовків стовпців , або рядків таким чином, щоб
покажчик миші перетворився у двоспрямовану стрілку. Далі необхідно
перетягнути границю у потрібному напрямку.


Для об’єднання декількох комірок потрібно виділити їх та скористатися одним з
таких способів:
1) Активізувати вікно Формат ячеек. Для цього необхідно вибрати однойменну
команду з контекстного меню виділених комірок (рис. 4а) або клацнути кнопку зі
стрілкою, яка знаходиться у правому нижньому куті групи Выравнивание
вкладки Главная (рис. 4б). У вікні Формат ячеек (вкладка Выравнивание)
встановити параметр
.
2) Скористатись кнопкою Объединить и поместить в центре, яка знаходиться в
групі Выравнивание вкладки Главная (див. рис. 4б).

кнопки
для
вирівнювання
тексту у комірці
кнопка Объединить и
поместить в центре
кнопка
вікна Формат ячеек

а) контекстне меню
виділених комірок

активізації

б) група Выравнивание вкладки
Главная

Рис. 4 – Способи активізації вікна Формат ячеек



3)

Для встановлення параметрів форматування шрифту та заливання кольором
комірок таблиці: скористатись кнопками групи Шрифт вкладки Главная.
Для вирівнювання та автоматичного переносу тексту скористатися відповідними
кнопками групи Выравнивание (див. рис. 4б) або у вікні Формат ячеек
(вкладка Выравнивание) встановити наступні параметри:

Введіть дані по кількості злочинів у відповідні комірки (табл. 3). Рядок «Загальна
кількість зареєстрованих злочинів» залишити незаповненим:

Таблиця 3

В комірках В3 та С3 обчисліть загальну кількість злочинів за відповідні роки.

4)

Для цього необхідно:





виділити відповідну комірку (наприклад, В3);



за допомогою інструменту



в категорії Математические обрати функцію СУММ, натиснути ОК;

викликати вікно «Мастер функций»;

у вікні Аргументы функции задати посилання на діапазон комірок, суму яких
необхідно обчислити (у даному випадку це буде В4:В7), натиснути ОК.

Примітка: для зручного вводу діапазону комірок – натисніть кнопку
, виділіть мишкою
необхідні комірки, та натисніть кнопку
для повернення у вікно Аргументыфункции.
У стовпці «в % до 2006» обчисліть процентне співвідношення злочинності у
2007р. порівняно з 2006р.
Для цього необхідно:
5)



Виділити відповідну комірку (наприклад, D3), ввести формулу для обчислення;

Примітка: співвідношення визначається методом ділення показника злочинності 2007р.на
відповідний показник 2006р.
Введення формули починається зі знаку « = », після чого вводяться адреси комірок та
математичні оператори.
У даному випадку: =C3/В3.
Для завершення введення формули натисніть клавішу «Enter».


Скопіювати формулу в решту комірок стовпця D, використовуючи метод
автозаповнення.
Для цього слід виділити комірку з формулою, навести курсор на маркер автозаповнення
(правий нижній кут виділеної комірки) та «протягнути» його лівою клавішею миші на
необхідні комірки:

! Перевірте, як змінилася формула після копіювання, та чи вірно обчислюються дані вкожній
комірці.
 Встановити процентний формат даних в стовпці «в % до 2006» за допомогою вікна
Формат ячеек (вкладка Число).

Примітка:
У форматі “Процентный” значення комірки умножається на 100 і
відображається із символом “%”.
6)
Представити у вигляді кругових діаграм питому вагу кожного виду злочинів у
загальній кількості злочинів за 2006р. та за 2007 р. (рис. 5).
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Рис. 5 - Кругові діаграми
Для цього необхідно:


Для створення першої діаграми виділити комірки з відповідними даними:

 В групі Диаграммы на вкладці Вставка вибирають тип діаграми – кнопка
Круговая.


Зі списку кнопки Круговая вибирають вид діаграми - Круговая.



За допомогою вкладки Макет ввести назву діаграми та додати підписи до даних.

Щоб додати підписи до даних, користуються кнопкою Подписи данных. З її списку обирають
команду Дополнительные параметры подписей данных. У вікні, що з’явиться
встановлюють перемикач значения.
 Для створення другої діаграми виділяють комірки з відповідними даними: спочатку
виділяють діапазон А4:А7, натискають клавішу <Ctrl>, і не відпускаючи її, виділяють
діапазон С4:С7.
 Зі списку кнопки Круговая вибирають вид діаграми – Объемная разрезанная
круговая.


За допомогою вкладки Макет вводять назву діаграми та додають підписи до даних.

Щоб додати підписи до даних, користуються кнопкою Подписи данных. З її списку обирають
команду Дополнительные параметры подписей данных. У вікні, що з’явиться
встановлюють перемикач доли.
7)

Робочій аркуш, на якому міститься таблиця, перейменувати у «По кількості
злочинів»:

8)

9)

На новому аркуші створіть таблицю наступної структури:

Заповніть таблицю даними (довільно). Загальну кількість осіб обчисліть за
формулою (див. п.4).
10)

Визначте середньомісячний показник по загальній кількості виявлених осіб.

Для цього необхідно: в комірку В9 ввести функцію СРЗНАЧ для обчисленнясереднього
значення в діапазоні В3:Е3.
11)

Визначте максимальну та мінімальну кількість виявлених осіб.

Для цього необхідно: використати функції МАКС і МИН.
12)

Побідувати накопичувальну діаграму для представлення даних таблиці (див.
п.9):
Кількість виявлених осіб
800
700
600

мають

500

судимість

безробітні

400

неповнолітні

300

жінки

200
100
0
вер

13)

жов

лис

гру

Робочій аркуш, на якому міститься таблиця, перейменувати у «По кількості
осіб»:

14)

Зберегти створений файл з іменем «Аналіз злочинності».

Контрольні питання
1. Порядок введення формул у комірки робочого листа MS Excel та їх
копіювання.
2. Поняття відносного й абсолютного посилання.
3. Використання функцій для опрацювання інформації, поданої в таблиці.
4. Перелічите основні елементи діаграм, які можна створити у середовищі MS Excel.
5. Опишіть процедуру створення діаграм за даними електронної таблиці.
6. Засобами яких вкладок виконують редагування та форматування діаграм?

Індивідуальне завдання.
1. Створити таблицю у середовищі MS Excel та виконати необхідні
обчислення.
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Розрахунок зарплати

1

1325
1200
1300
1150
1250

22
22
22
22
22

пенсійний
фонд 1,5%

прибутковий
податок
12%

До виплати в

профспілкові
внески 1%

До виплати угрн.

Премія 40%

Нараховано

Відпрацьовано

3
4
1 Іващенко І.Т.
5
2 Онищенко А О.
6
3 Петренко В.І.
7
4 Сидоренко К. В.
8
5 Чернишов М.Д.
9
6
10
7
11
Всього
12
13
14 Поточний курс долара
15
16
17 Мінімум до виплати
18
19 Максимум до виплати

Робочих дніву місяці

№ Прізвище І.П
2

Місячнаставка

Відрахування

22
18
20
21
22

Середня сума
до виплати
20 Формули
для
обчислення

Нараховано = Місячна ставка/Робочих днів у місяці*Відпрацьовано
Премія = Нараховано*40%
Профспілкові внески = Нараховано *1% Пенсійний
фонд = Нараховано *1,5% Прибутковий податок =
Нараховано*12%
До виплати у грн. = ( Нараховано + Премія)-( Профспілкові внески + Пенсійний фонд +
Прибутковий податок )
До виплати в у.е. = До виплати у грн./ Поточний курс долара
Примітка.
Округліть
результати обчислення до сотих за допомогою кнопки Уменьшить
разрядность.
У комірках з грошовими даними встановити грошовий формат.

2. Створити діаграми наступного виду.

Відрахування
160
140
120

Іващенко І.Т.

100

Онищенко А О.

80

Петренко

60

В.І.

40

Сидоренко К. В.

20

Чернишов М.Д.

0
профспілкові
внески 1%

пенсійний
фонд 1,5%

прибутковий
податок 12%

До виплати у грн.
1568.75, 21%

1662.88, 23%

1232.18, 17%

1377.65, 19%

1483.18, 20%
Іващенко І.Т.
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Онищенко А О.

Петренко В.І.

Сидоренко К. В.

Чернишов М.Д.

Лабораторне заняття 8: Хмарні сервіси Google Apps. Практична робота
Навчальна мета заняття: вивчити використання засобів хмарних технологій для створення та
організації спільної роботи з документами
.Час проведення : 4 години.
Місце проведення: комп’ютерний клас
Призначення сервісів Google Apps.
Кожен користувач має необмежений доступ до всіх сервісів Google Apps з будь-якого
пристрою: стаціонарного ПК, планшета, ноутбука, смартфона.
Google Apps - це:
 пошта, яка не падає і не пропускає спам (доступність рішення 99.983%);
 офісні програми для малого, середнього і великого бізнесу, якими користується вже
більше 5 млн. компаній в світі;
 мобільний доступ не тільки до пошти, а й робочих документів (для керівництва
компанії або всіх співробітників);
 відеоконференції з колегами і партнерами;
 єдина інформаційне середовище бізнесу: пошта, календар, офісні додатки,
відеоконференції, корпоративний портал і простір для зберігання документів.
Google Apps - це набір додатків для спільної роботи, який дозволяє співробітникам
створювати, редагувати і зберігати документи в хмарі, проводити відео-зустрічі і створювати
спільні календарі.
Додаткові можливості Google Диск
1.
Сканування документів та квитанцій прямо на Google Диск за допомогою програми
Google Диск для пристрою Android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs). Просто відкрийте
програму, натисніть на «плюс» в правому нижньому кутку і виберіть «Сканувати» - або
спростите процес: натисніть і утримуйте значок програми і відразу ж виберіть опцію
«Сканувати». Ви також можете перетягнути цю опцію на головний екран або
використовувати віджет «Диск» для доступу на вимогу одним натисканням. Google Диск
збереже ваше зображення в форматі PDF, а потім зробить його текст доступним для пошуку
в майбутньому.
2. Збереження будь-якої веб-сторінки, зображення, файлу або знімка екрана безпосередньо
з браузера на Google Диск, використовуючи офіційне розширення для Google Chrome Save
to Google Drive (https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-googledrive/gmbmikajjgmnabiglmofipeabaddhgne?utm_source=chrome-ntp-icon). Встановивши
розширення, ви можете натиснути правою кнопкою миші (або утримувати клавішу Ctrl на
Mac) по будь-якому гіперпосиланню, щоб зберегти його в сховище диска, або клацнути
значок у верхньому правому куті браузера, щоб зафіксувати і зберегти скріншот вашого
поточного зображення.
3. Отримали файл PDF, який потрібно відредагувати як звичайний документ? Без проблем:
клацніть правою кнопкою миші (або натисніть, утримуючи клавішу Ctrl) ім'я файлу на вебсайті Google Диска, а потім наведіть курсор на параметр «Відкрити за допомогою». У списку
виберіть «Документи Google», і через кілька секунд Google Диск перетворить ваш PDF-файл
в звичайний текст і відкриє його для вас у вигляді нового документа Google.
4. Якщо вам потрібна розмітка, виділення, анотування або підпис фактичного файлу PDF,
додайте у ваш обліковий
запис
Google
додаток
Dochub
app
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(https://gsuіte.google.com/marketplace/app/dochub_pdf_sіgn_and_edіt/1179802238).
Це дозволить вам відкривати рdf- файли безпосередньо з Google Диска, використовуючи ту ж
опцію "Відкрити за допомогою", а потім для редагування рdf-файлу на ваш розсуд
використовуйте повноекранний редактор по типу Google Docs. По закінченню редагування ви
можете зберегти файл назад на Google Диск або завантажити його на свій комп'ютер. Додаток
Dochub дозволяє коментувати, виділяти й розмічати рdf-файли з Google Диска. Dochub - це
безкоштовний додаток для базового використання з опцією щомісячного відновлення за $5 для
необмеженого редагування й інших додаткових опцій.
5. Можливо, ви захочете зберегти документ PDF у форматі JPG, або зберегти аудіофайл WAV
у форматі MP3, або зберегти зображення TІF у форматі BMP, у принципі можливий
практично будь-який вид перетворення файлів. З додатком CloudСonvert
(https://gsuіte.google.com/marketplace/app/cloudconvert/199590644126), підключеним до
вашого облікового запису Google, будь-який такий процес буде вимагати всього пари
натискань у тому ж меню "Відкрити за допомогою" Google Диска. Цей сервіс дозволяє
безкоштовно перетворювати файли до 25 хвилин у день максимальним розміром 1 Гб. Якщо
ж вам потрібно більше часу, є опція покупки одноразового кредитного пакета або підписатися
на розсилання.
6. Google Диск дозволяє редагувати файли Mіcrosoft Offіce без спеціалізованого програмного
забезпечення або особливого їхнього перетворення. Просто перетягнете документ, електронну
таблицю або презентацію на веб- сайт Google Диска, клацніть ім'я файлу в правому нижньому
куті екрана після завершення завантаження, і все: протягом декількох секунд файл
відкриється в редакторі, що працює з файлами Mіcrosoft Offіce.
7.
Волієте виконувати свою роботу в додатку Google Документи, навіть якщо одержали
файл Mіcrosoft Offіce? І тут усі можливо: просто клацніть значок у вигляді шестірні в
правому верхньому куті накопичувача, виберіть "Настроювання" і встановите прапорець
"Перетворити завантажені файли у формат редактора Google Документів". Наступного разу
коли ви помістите файл Word, Excel або Powerpoіnt на Google Диск, сервіс пропустить
інтерфейс режиму сумісності й замість цього перетворить файл Mіcrosoft Offіce прямо у
формат Google Документів і відкриє його.
8.
Забезпечте додатковий захист найбільш важливих даних, встановивши налаштування на
Google Диску завантажувати файли із шифруванням із запитом пароля для наступного
доступу. Секрет криється в безкоштовному доповненні
Безпека
(https://gsuіte.google.com/u/0/marketplace/app/secure_fіle_encryptіon/464708669615?pageіd=none)
шифрування даних на Google Диску: просто встановите додаток, виконайте кроки для його
авторизації, а потім, коли ви будете готові завантажити щось нове, натисніть велику кнопку
"Новий" у верхньому куті Google Диска, у правому куті наведіть курсор на "Додаткові
настроювання" і в меню, що з'явився, виберіть "Безпеку шифрування даних".
9.
Додаток Google Документи дозволяє працювати з різними версіями документа, на
випадок якщо вам потрібно відкрити або відновити свій файл із більш раннього моменту. Ви
можете використовувати цю модель дій і підтримувати кілька версій будь-якого файлу на
Google Диску - файлу PDF, зображення, архіву, аудіофайлу, для зручності й наступного
відновлення дайте йому певну назву.
Для початку клацніть правою кнопкою миші (або використовуйте клавішу Ctrl) на файлі на
Google Диску й виберіть опцію "Керування версіями". Натисніть кнопку "Завантажити нову
версію" і завантажте нову версію файлу, а потім повторите цей процес у міру необхідності.
Додаток Google Диск відкриє тільки один файл у своєму основному інтерфейсі, але коли ви
клацнете правою кнопкою миші (або натиснете клавішу Ctrl) і виберете "Керування версіями",
ви зможете побачити й завантажити всі створені вами версії
Просто зверніть увагу, що за замовчуванням зберігаються тільки 100 більш нових версій, а
більш старі версії віддаляються через 30 днів. Ви можете вказати, щоб Google Диск завжди
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відкривав файл у певній версії, клацнувши … значок меню поруч із іменем файлу й вибравши в
меню, що з'явився, "Зберегти назавжди".
10. Додаток Google Диск може використовувати кольорове кодування ваших папок, щоб
відразу можна було легко ідентифікувати різні області вашого сховища даних. Клацніть
правою кнопкою миші (або клацніть, утримуючи клавішу Ctrl) у будь-якій папці й знайдіть
параметр "Змінити колір".
11. Не забувайте, що на додаток до можливості пошуку тексту в рdf-файлах Google Диск
може знаходити зображення у вашому сховищі даних за допомогою пошуку по ключових
словах. Просто введіть ключові слова в поле пошуку у верхній частині сайту - "захід",
"комп'ютер" і навіть певний колір, наприклад, "синій", - а потім натисніть стрілку вниз у
поле пошуку й установите "Тип" у поле "Знимки й зображення". Google Диск покаже вам
кожне зображення, яке відповідає введеному вами опису.
12. Не вистачає місця в сховище? Дозвольте додатку Google Диск ідентифікувати ваші
найвеликі файли, щоб ви могли бачити обсяги вільного місця у вашому сховищі та провести
його оптимізацію. Знайдіть слово "Сховище" у лівій частині екрана й клацніть область під
ним, де відображається поточний обсяг вільного місця в сховище. Переконайтеся, що стрілка
поруч із "Обсяг використання сховища" указує вниз на екран, який з'являється наступного
разу - і якщо це не так, клацніть по ньому один раз, щоб змінити його напрямок. Усі ваші
файли на Google Диску будуть відображатися в порядку їх розміру, починаючи з
найбільшого й далі по зменшенню.
13.
Якщо у вас є платний обліковий запис G Suіte, ви можете дати доступ до вашого
файлу, який зберігається у вашому сховищі на жорсткому диску, для будь-якого користувача
тільки на обмежений період часу. Клацніть правою кнопкою миші (або клацніть, утримуючи
клавішу Ctrl) на файлі й виберіть "Поділитися", потім уведіть ім'я або адресу електронної
пошти людини, якій ви прагнете дати доступ, і натисніть кнопку "Відправити". Після цього
поверніться в те ж меню загального доступу й натисніть опцію "Додатково". Ви бачите
значок таймера поруч із іменем людини, якій ви надаєте доступ до файлу? Натисніть на
нього, і ви зможете встановити дату витікання строку їх доступу. Як тільки ви закінчите, не
забудьте натиснути кнопку "Зберегти зміни".
14. Як це смішно не звучить, іноді факс усе ще необхідний у нашому цифровому світі. Навіщо
користуватися старим незграбним факсимільним апаратом, коли ви можете відправляти
факси прямо з Google Диска? Стороннє доповнення за назвою Hellofax допоможе в розв'язку
цього завдання.
Щоб почати, натисніть більшу кнопку "Створити" у лівому верхньому куті диска, виберіть
"Ще", а потім "Підключити більше додатків". Знайдіть Hellofax у вікні, що з'явилося, потім
натисніть зелену кнопку "Підключитися" і виконайте дії з авторизації сервісу.
Тепер коли вам потрібно буде відправити факс, просто клацніть правою кнопкою миші на будьякому документі, рdf-файлі або іншому файлі з підтримкою відправлення факсів c Google
Диска, виберіть "Відкрити за допомогою", а потім у меню, що з'явився, виберіть Hellofax.
Додаток запропонує вам дозволити доступ до нього при першому використанні, після чого ви
можете вибрати "Відправити факсом документ" і заповнити відповідну інформацію для
початку роботи з факсом.
Завдання
Заведіть Google- Аккаунт:
https://accounts.google.com/sіgnup?hl=ru
Документи
Google Документи - це веб-редактор, який дозволяє користувачам працювати з текстовими,
табличними документами та презентаціями прямо у вікні браузера. За допомогою цього
сервісу можна всі важливі файли зберігати в мережі, редагувати з будь-якого комп'ютера,
легко й швидко відправляти по електронній пошті, здійснювати експорт і імпорт у різні
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формати:
•
завантажувати документи на комп'ютер у форматах Word, Openoffіce, RTF, PDF, HTML або
ZІP);
•імпортувати й експортувати табличні дані у форматі XLS, CSV, Txtи ODS(і експортувати у
форматі Pdfи HTML);
•

імпортувати існуючі презентації у форматі PPT і PPS. "Документи" - аналог текстового документа
Mіcrosoft Word. Крім тексту ви можете вставляти в

документ таблиці, зображення, формули, колонтитули, коментарі й багато чого ще, а також
форматувати текст і автоматично формувати зміст. Зверніть увагу на дуже корисну функцію переклад документа на інші мови. Досить у меню "Інструменти" вибрати команду "Перевести" і
вказати потрібну мову.
Завдання 1:
Зайдіть в аккаунт, використовуючи свій логін і пароль.
1. Спільна робота з документом.
Заповнюємо всі разом таблицю
2. Створення документа.
Запустите сервіс Документи:

1. Виберете
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Создать новый документ

2. У

вікні, що відкрилося, напишіть заголовок Використання Документів Google у моїй
професійній роботі Виділите заголовок і використовуйте Вирівнювання по центру:
Файл => Перейменувати…, відкриється вікно для редагування назви документа.
3. Створіть у документі таблицю:
4.

Назва сервісу
Google

Як я зможу використовувати даний сервіс у своїй роботі

Документи
Таблиці
Презентації

Почніть заповнювати таблицю із сервісу Документи й продовжуйте в міру вивчення теми.
5. Надайте доступ усім, хто скористається посиланням на Ваш документ.
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Перейдіть на Головну сторінку Google
Документів:

Виберіть Меню => Таблиці:
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Таблиці

Створіть нову таблицю:

Завдання 2:
1. Перейменувати аркуш Аркуш1 в аркуш Структура.
2. У комірку A1 аркуша Структура ввести текст "Відносні величини структури".
3. У комірки A3:A9 аркуша Структура ввести текст " Злочини по розділах особливої
частини КК України", " Злочини проти життя й здоров'я", "Злочини проти власності", "
Злочини проти громадського порядку й моральності", " Злочини в сфері обороту
наркотичних засобів", " Інші злочини", "Число зареєстрованих злочинів в Україні".
4. У комірку В3 аркуша Структура ввести текст "Кількість злочинів". У комірку С3
аркуша Структура ввести текст "Відносні величини структури (%)".
5. У комірки В4:В9 аркуша Структура ввести значення 27427, 1130, 27906, 702, 2447 і 4241.
6. Виконати форматування таблиці відповідно до прикладу:
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7. Для обчислення числа зареєстрованих злочинів в Україні в комірку B9 уведіть формулу
=SUM(B4:B8).
8. Для обчислення відносних величин структури в комірки С4:С8 аркуша Структура
необхідно ввести формули:
у комірку С4 увести формулу =B4/B9*100 і нажати клавішу Enter;
у комірку С5 увести формулу =B5/B9*100 і нажати клавішу Enter;
у комірку С6 увести формулу =B6/B9*100 і нажати клавішу Enter;
у комірку С7 увести формулу =B7/B9*100 і нажати клавішу Enter; у комірку С8 увести формулу
=B8/B9*100 і нажати клавішу Enter;
у комірку С9 увести формулу =SUM(C4:C8) і нажати клавішу Enter.
За допомогою інструмента "Зменшити число знаків після коми" установите кількість знаків
після коми, узначеннях по стовпцю С рівним двом:
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Для побудови секторної діаграми, що відображає структуру злочинності необхідно виконати
наступні дії: Виберіть пункт меню Вставка => Діаграма:

Укажіть діапазони даних: 'Структура'!A4:A8, Структура'!C4:C8. Оберіть тип діаграми "Кругова
діаграма".
Встановите прапорці відповідно до прикладу. Натисніть "Вставити".
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Надайте доступ усім, хто скористається посиланням на ваш документ.
Презентації
Запустите сервіс Презентації.

Продумайте свою презентацію на 7 слайдів. Можливі теми:
 Про себе.
 Моє навчання в університеті.
 Моя майбутня професія.
 Моє хобі.
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Презентація на тему Вашої Курсової роботи зі спеціальних дисциплін (коротко
презентувати результати).

Самостійно ознайомтеся з можливостями сервісу й підготуйте свою
презентацію. Зберегти на Google Диску.
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