
Тема дисципліни: Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної діяльності  
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 15 

Тема: Створення та використання шаблонів у табличному процесорі.  

Мета: сформувати уміння та навички створювати шаблони таблиць та діаграм у 

табличному процесорі.  
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. В яких випадках використовуються шаблони таблиць? 

2. Чи можна створювати шаблони діаграм?  

3. Як створити робочу книгу табличного процесора на основі шаблону?  

4. Яке розширення імені файлу шаблону документа табличного процесора?  

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 шаблона документа НАКЛАДНА. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист1, надавши назву Накладна. 

3. Створити шаблон документа відповідно до зразка. 

4. Призначити імена діапазонам 

клітинок D18:D30, E18:E30, F18:F30.  

Для цього потрібно вибрати діапазон, 

якому потрібно присвоїти ім’я, разом із 

підписом стовпчика. 

Послідовно вибрати пункти 

 Формулы → Создание из 

выделенного. 
У вікні  Создание имен из 

выделенного призначити розташування, 

яке містить підписи, установивши 

прапорець в строке выше. 

5. Призначити імена клітинкам F32,  

F33, F33 відповідно Разом, ПДВ, 

Всього. 

 Для цього потрібно виділити 

клітинку, у полі Имя ввести  ім’я та 

натиснути клавішу Enter. 

6. Встановити грошовий формат 

(гривня) для діапазонів клітинок 

F19:F30 та F32,  F33, F33. 

7. В клітинку F19 ввести формулу 

для підрахунку  значень в стовпчику 

Сума: =Кількість*Ціна. 

8. В клітинку F32 ввести формулу 

для підрахунку  значень по стовпчику Сума =СУММ(Сума). 

9. В клітинку F33 ввести формулу для підрахунку  значення ПДВ 20% =Разом*20% 



10. В клітинку F34 ввести формулу для підрахунку  значення Всього з ПДВ =Разом+ПДВ 

11. Заповнити 3 рядка  таблиці будь-якими товарами (найменування, одиниця виміру, 

кількість, ціна) та перевірити роботу формул. 

Завдання 2. Створення шаблона документа РАХУНОК-ФАКТУРА. 

1. Перейменувати робочий аркуш 

Лист2, надавши назву Рах/фактура. 

2. Створити шаблон документа 

відповідно до зразка. 

3. Призначити імена діапазонам клітинок 

C11:C23, D11:D23, E11:E23.   

4. Призначити імена клітинкам E24,  E25, 

E26 відповідно Всього, Податок, Загальна 

сума. 

5. Встановити грошовий формат 

(гривня) для діапазонів клітинок D11:D23, 

E11:E23, а також для клітинок  E24,  E25, 

E26. 

6. Вставити формули для розрахунків, як і 

в бланку Накладна. 

7. Заповнити 3 рядка  таблиці будь-якими 

товарами (найменування, одиниця виміру, 

кількість, ціна) та перевірити роботу 

формул. 

8. Виконати збереження файлу під назвою 

Prakt15 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

Закрити табличний процесор Excel 

9. Вимкнути комп’ютер. 

 

 

Домашнє завдання: 

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

Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017 

  
 
 

Виконати тестування Робота з електронною таблицею MS Excel  
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