
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 7 

Тема: Графічний аналіз даних фахового спрямування 

Мета: вдосконалити практичні навички роботи з побудови та форматування діаграм 

різних типів, спарклайнів; сформувати навички з графічного аналізу даних в 

електронних таблицях. 
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Що таке діаграма в Excel і для чого вона призначена?  

2. Назвіть основні елементи діаграм. 

3. Якими способами можна створити діаграму? 

4. Як змінити елементи побудованої діаграми?  

5. Як змінити діапазон вхідних даних?  

6. Як додати напис до діаграми?  

7. Де можна розташувати нову діаграму? 

8. Що  таке спарклайн? Як побудувати? 
 Правила техніки безпеки 

Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 
По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Виконання розрахунків в ЕТ та побудова діаграм. 

1. Завантажити табличний процесор Excel. Відкрити файл Prakt7Excel.xls, що 

знаходиться в папці ПР 7. 

2. На робочому аркуші 1 в  електронній таблиці потрібно виконати розрахунки: 

 значення стовпця Кількість програних справ обчислюється за формулою: = -  

Кількість виграних справ.  

 значення стовпця % виграних справ обчислюється за формулою: = Кількість 

виграних справ / Кількість поданих справ до арбітражного суду. До отриманих значень 

застосувати процентний формат. 

 значення стовпця % програних справ обчислюється за формулою: = Кількість 

програних справ / Кількість поданих справ до арбітражного суду. До отриманих значень 

застосувати процентний формат. 

3. Побудувати кругову діаграму на аркуші 1, що відображає значення графи Кількість 

поданих справ до арбітражного суду.  Оформити за зразком, який розташований на аркуші 

Зразок 01. 

 Завдання 2.  Побудова графіка. 

1. Перейти на аркуш 2.  

2. Побудувати графік, що відображає Загальна кількість ДТП в Україні 2019-2020. 

3. Розташувати графік на окремому аркуші. Ім'я аркуша діаграми Кількість ДТП та 

розташувати після аркуша 2. 

4. Оформити за зразком, який розташований на аркуші Зразок 02. 

Завдання 3.  Побудова кільцевих діаграм. 

1. Перейти на аркуш 3. 

2. Побудувати кільцеві діаграми на наявному аркуші 3, що відображає рівень смертності 

однієї країни за два роки,  окремо за 2019 та за 2020 рік. 



3. Оформити за зразком, який розташований на аркуші Зразок 03. Фонові малюнки 

знаходяться в папці ПР7. 

Завдання 4.  Побудова гістограм. 

1. Перейти на аркуш 4. 

2. Побудувати гістограми на наявному аркуші 4, що відображають рівень смертності за 

три роки та за 2020 рік. 

3. Оформити за зразком, який розташований на аркуші Зразок 04. Фонові малюнки 

знаходяться в папці ПР7. 

Завдання 5. Побудова спарклайнів. 

1. Перейти на аркуш 5. 

2. Побудувати   в клітинці N4 спарклайн (графік), що 

відображає  дані по рядках. Для цього потрібно  перейти на 

вкладку Вставка, в групі Спраклайни вибрати графік. У 

вікні Создание спраклайнов вибрати діапазон даних та 

вказати розташування мініграфіка. 

3. Аналогічним чином побудувати   спарклайн (стовпець) 

та спарклайн (виграш/програш) , що відображає  дані по рядках.  

4. Оформити спарклайни за власним розсудом, користуючись  можливостями 

Конструктора вкладки Робота со спарклайнами. 

5. Виконати збереження файлу під назвою Prakt7Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

6. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Побудова графіка функцій. Побудувати графіки функцій sin (x) і cos (x). Дані для 

побудові знаходяться на  аркуші 6. Розташувати графіки на окремому аркуші після аркуша 6. 

Ім'я аркуша діаграми - Графіки. Оформити за зразком, який розташований на аркуші Зразок 

06.  
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