
Лабораторне заняття з дисципліни «Загальний курс оператора ПК» 

 

1. Тема заняття: Створення діаграм засобами MS Excel. 

2. Мета проведення заняття: Виробити навички та вміння створення та опрацювання 

таблиць з формулами у документі. 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

знати:  

 методику автоматизованої вибірки значень з одного стовпця таблиці за значеннями 

іншого стовпця; 

 призначення і методику умовного форматування даних; 

 наводить приклади математичних, статистичних, логічних, текстових і фінансових 

функцій табличного процесора; 

вміти: 
 визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних; 

 змінювати тип діаграми; 

 

Матеріально-технічне оснащення робочого місця – персональний комп’ютер 

 

4. Інструктаж з техніки безпеки  
1. Загальні положення: 

1.1. Виконання даної інструкції обов’язкове для всіх учнів, які працюють в кабінеті 

інформатики та обчислювальної техніки. 

1.2. Учні повинні 

 бережливо відноситися до комп’ютерної техніки; 

 не пересувати апаратуру без дозволу вчителя. 

1.3. Освітлення екрану дисплея повинне мати рівень 200-500 лк, при цьому його 

слід захистити від попадання прямих сонячних променів. 

1.4. Кабінет повинен бути оснащений шторами світлих тонів. 

2. Вимоги до безпеки до початку, під час та по закінченню занять. 

2.1. До початку занять учні повинні: 

  входити в кабінет по вказівці вчителя, дотримуючи порядок і дисципліну, 

не чіпаючи столи та апаратуру; 

 підготувати своє робоче місце; 

 не включати апаратури без дозволу вчителя; 

 при поганому зорі надіти окуляри; 

 бути обережним при підключенні апаратури в електромережу. 

2.2. Під час занять учні повинні: 

 правильно сісти за ПЕОМ: сидіти прямо, не зігнувшись, спираючись 

областю лопаток на спинку стільця, з невеликим нахилом голови вперед, 

передпліччя повинно спиратися на поверхню столу, а рівень очей – 

приходиться на центр екрану, при цьому відстань від очей до екрану повинна 

бути 50- 70 см; 

 робити гімнастику для очей через кожні 15 хвилин роботи з екраном; 

 доповідати вчителю про всі недоліки, виявлені в процесі роботи. 

2.3. Під час занять учням забороняється: 

 працювати  в мокрій одежі та з вологими руками; 

 виконувати роботу без дозволу вчителя; 

 самостійно регулювати освітлення екрану; 



 розглядати інформацію на екрані ближче ніж 50 см; 

 намагатися самостійно виправляти недоліки. 

2.4. По закінченню занять учні повинні: 

 відключити апаратуру від електромережі; 

 привести в порядок робоче місце і не залишати його без дозволу вчителя. 

3. Вимоги до безпеки при виникненні аварійних ситуацій. 

3.1. При появі запаху гарі учні повинні негайно припинити роботу. Виключити 

апаратуру і повідомити про це вчителя. 

3.2. При виникненні неполадок негайно повідомити про них учителя. 

3.3. У випадку пожежі під наглядом учителя організовано покинути кабінет. 

3.4. У випадку одержання травм звернутись за допомогою вчителя. 

Короткі відомості з теоретичної частини роботи  
Засіб Мастер диаграмм дозволяє простежити етапи створення діаграми.  

Для побудови діаграми на робочому аркуші потрібно виділити комірки з 

даними, що мають бути відбиті на діаграмі. У виділений діапазон можуть 

потрапити текстові заголовки, але це не обов'язково. Після виділення діапазону 

потрібно клацнути кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів або 

скористатися командою меню Вставка/Диаграмма. У першому діалозі майстра 

слід обрати тип і вид діаграми. 

Автоматична побудова діаграм 

Для створення діаграми цим способом потрібно виділити потрібний діапазон 

даних і натиснути клавішу F11. Excel на основі виділеного діапазону створить 

стандартний тип діаграми і розмістить діаграму на окремому аркуші. 

Як стандартний тип пропонується гістограма. Якщо потрібно змінити 

стандартний тип (наприклад, із гістограми на кругову діаграму), треба клацнути по 

готовій діаграмі і ввійти у меню Диаграмма/Тип диаграммы, у діалоговому  вікні 

обрати у списку Тип інший тип діаграми.  

Побудова графіків 

Майстер діаграм дозволяє на основі табличних даних побудувати графік.  Для 

побудови графіка використовується  та сама схема дій, що і при створенні діаграми 

за однією відмінністю: у першому діалозі майстра діаграм у списку Тип обирається 

позиція График. У результаті отримується графік. 

 

Зміст і послідовність виконання завдань 
1. Створити таблицю “Продаж товарів” з вказаними даними.  

День 

тижня 

Продаж товарів по відділах, грн. та коп. 

Риба М’ясо 
Овочі та 

фрукти 
Напої Консервація 

Кондитерсь

кі вироби 
Всього 

Понеділок 1200,20 956,24 562,30 465,25 1320,50 3465,12  

Вівторок 1211,22 1035,25 623,14 565,02 1650,78 2354,29  

Середа 1421,25 1203,02 862,54 648,25 1658,50 4653,28  

Четвер 2232,25 985,23 436,28 945,2 1690,54 5126,24  

П’ятниця 1421,25 995,23 768,25 1052,25 1678,25 4232,35  

Субота 1245,35 1230,25 1245,06 1025,32 2451,35 1236,69  

Неділя 2134,11 1243,02 1158,00 1603,2 5649,56 5423,69  

Всього:        

2. Знайти загальні суми, використавши потрібні формули.  

3. Створити об’ємну гістограму кругову діаграму за даними таблиці продажу товару, 

в якій показати відсоткове відношення отриманої виручки за кожен день. 



4. Побудувати кругову діаграму, яка відображає продаж товарів за 7 днів по відділу 

“Кондитерські вироби”. 

5. Побудувати конусну діаграму для відображення продажу товарів у відділі “Риба”  

Завдання 2 
Побудувати графіки для заданих функцій. Типи графіків вибрати самостійно: 

1) y=2x2-4x+3 

2) у=sin x для вказаних значень. Значення в другому та третьому стовпцях потрібно 

обчислити з допомогою математичних формул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з виконання та оформлення  
1. Докладний опис дій на комп’ютері при виконанні кожного пункту. 

2. Висновок по роботі. 

Рекомендована література  
1. Зарецкая И.Т., Колодяжний Б.Г. та ін. Інформатика. К., Форум, 2001 

2. Верлань А.Ф., Апатова Н.В.  Інформатика. К., Форум, 2001 

3. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні  основи і 

практикум. Л.,  «Новий світ-2000», 2004 

 

Інструкційна картка складена викладачем   

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії 

____________________дисциплін 

 

Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

 

Голова комісії _____________________ 

x у=sin x 

-Пі -3,14159 0,00 

-3Пі/4 -2,35619 -0,71 

-2Пі/3 -2,0944 -0,87 

-Пі/2 -1,5708 -1,00 

-Пі/3 -1,0472 -0,87 

-Пі/4 -0,7854 -0,71 

0 0 0,00 

Пі/4 0,785398 0,71 

Пі/3 1,047198 0,87 

Пі/2 1,570796 1,00 

2Пі/3 2,094395 0,87 

3Пі/4 2,356194 0,71 

Пі 3,141593 0,00 


