
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 03.11.2021 р.  о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема: Побудова організаційних діаграм.  

Мета: навчитися будувати організаційні діаграми за допомогою текстового редактора 

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 об’єкти SmartArt? 

2. Які є види діаграм SmartArt? 

3. Назвіть кнопки та їх призначення панелі Конструктор діаграми SmartArt? 

4. Чи можна змінити тип уже розробленої й упровадженої в текстовий документ 

діаграми? 

5. Наведіть приклади використання діаграм для відображення фахової інформації 
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. Створення організаційної  діаграми засобами SmartArt. 

1. Завантажити текстовий редактор Word. Встановити параметри сторінки: орієнтація 

аркуша – альбомна,  всі поля 1 см. Додати 2 сторінки. 

2. Створити організаційну діаграм  Структура підприємства за зразком. Для цього 

потрібно перейти на вкладку Вставка Иллюстрации SmartArt Иерархия. 

 



Для додавання полів потрібно обрати наявне поле, найближче до місця в якому потрібно 

вставити нове поле, потім перейти на вкладку Робота с рисунками 

SmartArt→Конструктор→Создание рисунка→Добавить фигуру, виконати одну з 

наведених нижче дій.  
 
 
 
 
 
 

3. Виконати форматування діаграми за зразком.  

Перед форматуванням потрібно виділити поле діаграми. Перейти на вкладку Робота с 

рисунками SmartArt→Формат→Стили. Використовуючи кнопки з групи Стили здійснити 

заливку фігур, збільшити розмір, підібрати шрифт, застосувати стильове форматування, 

перемістити зайві фігури в порожні місця діаграми та застосувати заливку білим кольором та  

прибрати контур  фігури. 

4. На другій сторінці створити організаційну діаграму «Призначення відділів 

підприємств». Самостійно визначити тип об’єкта SmartArt, та скопіювати у створений об’єкт 

наведену нижче інформацію про відділи підприємства, відповідно її структуруючи. 

 Інформація про відділи підприємства:  

Бухгалтерія – проводить обробку первинної документації, облік операцій на підприємстві, 

нарахування ЗП, займається веденням фінансової документації підприємства. 

Відділ закупівель – відповідає за вчасну доставку сировини, матеріалів та комплектуючих 

на підприємство. Відділ закупівель підпорядковуються комерційному директору. 

Відділ збуту – відповідає за збут продукції по Україні та в інших країнах, за 

зовнішньоекономічні зв`язки підприємства, за експорт, за формування цін на продукцію, за 

комплектацію, за роботу з покупцями тощо. 

 Відділ кадрів – здійснює набір працівників, організаційне забезпечення проведення 

атестації працівників, контролює реалізацію рішень і рекомендацій атестаційних комісій. 

Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників. 

Фрагмент діаграми як орієнтовний зразок. 

5. Виконати форматування діаграми. 

6. Скопіювати організаційну діаграму 

«Призначення відділів підприємств» на третю 

сторінку 

7. Змінити макет діаграми на  перейти на 

вкладку Вставка→ Иллюстрации → SmartArt 

→Списоок → Вертикальный список рисунков. 
8. Впровадити малюнки у відповідні місця. Для цього потрібно клацнути по значку 

вставка малюнка , обрати папку ПР 5 та файл малюнка.  

 

9. Виконати збереження файлу під 

назвою Діаграми-Прізвище.docx у вашу 

папку. 

10. Вимкнути комп’ютер. 

 

 

 



 

Домашнє завдання 

Створити організаційну діаграму за 

зразком. Виконати форматування.  

 

Література 
 Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна 

О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: ХНЕУ ім. 

С.Кузнеця, 2017, с.39-55 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  

e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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