Дорогі семикласники та семикласниці!
Ви тримаєте в руках підручник з інформатики, призначений саме для вас, учнів і учениць
7 класу. У підручнику навчальний матеріал викладено доступно, уникаючи специфічних термінів і
зайвої деталізації, але в обсязі, достатньому для розуміння суті питання.
У 6 класі ви ознайомилися з особливостями побудови й опрацювання растрових і векторних
зображень, навчилися створювати презентації з елементами управління показом, розробляти сценарії
презентації та добирати стильове оформлення слайдів, продовжили вивчення основ мови програмування Python, опанували складання та виконання алгоритмів із розгалуженнями і повтореннями.
У цьому навчальному році на уроках інформатики вас очікує чимало цікавого та корисного, а
пропонований підручник буде вашим надійним помічником. Як же з ним працювати? Підручник
складається з трьох розділів. На початку кожного розділу ви знайдете рубрику «Повторюємо». Вона
допоможе вам згадати відомості, які ви вивчали в попередніх класах і які будуть корисні для
засвоєння нового матеріалу.
Розділ 1 «Алгоритми та програми» — завершує у 1 семестрі вивчення об’єктно-орієнтованого
програмування засобами середовища програмування Python, що дає можливість здібним учням
прийняти участь у грудневих олімпіадах; розділ 2 «Служби Інтернету» присвячений знайомству з
поштовими службами Інтернету, етикетом електронного листування, онлайними перекладачами і
хмарними сервісами; розділ 3 «Опрацювання табличних даних» присвячений знайомству із основним
поняттями і навичками опрацювання даних в електронних таблицях, реалізацією математичних
моделей. Втім, навчальний заклад може вибрати іншу послідовність вивчення розділів.
Розділ підручника складається з параграфів і практичних робіт за темами розділу. Кожен параграф містить теоретичні відомості за темою уроку, приклади практичного застосування отриманих
знань, питання для самоперевірки, вправи.
Питання для самоперевірки допоможуть з’ясувати, чи зрозуміли ви вивчений матеріал, а також
підготуватися до виконання вправ і практичних робіт за комп’ютером.
Вправи складаються із завдань теоретичного і практичного спрямування. Виконуючи їх, ви
навчитеся краще працювати за комп’ютером.
Оцінити свої знання, вміння та навички вам допоможе комп’ютерне тестування з автоматичною
перевіркою результату. Його можна пройти на сайті interactive.ranok.com.ua
У підручнику ви знайдете практичні роботи з покроковим описом. Щоб виконати кожну з них,
потрібно повторити матеріал, вивчений на попередніх уроках, — тоді ви зможете успішно
застосувати свої знання, виконуючи завдання за комп’ютером.
Бажаємо натхнення та успіхів!
У тексті підручника використано такі позначення:
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Ви вже знайомі з поняттям локальної мережі, як такої, що об’єднує
комп’ютери на відносно невеликій території, та глобальної мережі Інтернет,
яка об’єднує мільйони комп’ютерів і локальних мереж по всьому світу.
Ви вмієте шукати в Інтернеті потрібні дані і знаєте, що допомагають
вам у пошуку інформації пошукові системи, такі як Google, Bing, Yahoo! та
інші. В інтернеті можна знайти дані різного типу: веб-сторінки, текстові і
графічні дані, аудіо та відео-файли з піснями, фільмами тощо.
Вам відомо що сторінки сайтів, які ви відвідуєте називаються вебсторінками і є гіпертекстовими документами, тобто, такими, що містять гіперпосилання — слова, фрази, графічні об’єкти, клацання на яких дає змогу
перейти до іншого місця в документі або до іншого документа або вебсторінки чи сайта.
Але в інтернеті криється і небезпеку, яка полягає у можливості зараження комп’ютера вірусами, завантаженні шахрайських програм, потраплянні на шкідливі сайти тощо.
Вам відомі основні правила безпечного користування Інтернетом:
 Не надавайте незнайомим особам свої дані й інформацію про близьких
та родичів.
 Не здійснюйте фінансові операції через мережу Інтернет без нагляду
дорослих.
 Не погоджуйтеся на зустріч із незнайомими людьми.
 Повідомляйте батьків, старших друзів у разі отримання інформації, що
має характер залякування.
 Не заходьте на незнайомі сайти.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Що таке локальна комп’ютерна мережа?
Що таке глобальна мережа Інтернет?
Якою пошуковою системою ви зазвичай користуєтеся?
Що таке гіпертекстовий документ і гіперпосилання?
У чому криється небезпека Інтернету?
Перелічіть основні правила безпечного користування Інтернетом.

У цьому розділі ви дізнаєтеся про сучасні сервіси Інтернету. Навчитеся користуватися
поштовими послугами. Дізнаєтеся що таке хмарні технології та ознайомитеся з роботою
таких хмарних сервісів, як онлайн-перекладачі, хмарні диски, колективне опрацювання
документів тощо.
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§ 13. Поштові служби Інтернету
В Iнтернеті існує багато служб, які ще називають сервісами або послугами. Ці служби постійно
поповнюються новими, тому не можна представити їхнього вичерпного переліку.
У цьому розділі нас цікавитимуть перш за все служби електронної пошти, віддаленого зберігання та колективного опрацювання даних. З рештою сервісів ви ознайомитеся у наступних класах.

Історія електронної пошти
У сучасному світі на зміну паперовій прийшла електронна пошта.
Електронна пошта (E-mail) – це служба обміну електронними повідомленнями через комп’ютерну
мережу з використанням поштової системи адресації.
Скорочено, електронну пошту називають «имейл», від англійського E-mail
(Electronic mail – електронна пошта).
Електронна пошта використовує терміни запозичені у звичайної пошти:
пошта, лист, скринька, адреса, відправник, адресат тощо.
Історія електронної пошти бере початок з 1971 р., коли американський
інженер комп’ютерної компанії Рей Томлінсон (рис. 13.1) переслав повідомлення з одного комп’ютера на інший у межах кімнати. Згодом він додав до своєї
програми можливість через мережу Інтернет відправляти різним адресатам повідомлення зі своєї поштової скриньки і читати відповіді. Саме Рей Томлінсон
придумав використовувати в електронній поштовій адресі символ @.
Рис. 13.1

Як працює електронна пошта?
Електронний лист складається із заголовків, які
містять службову інформацію про автора листа,
отримувача, дату відправлення тощо, та змісту самого
листа (рис 13.2). В електронний лист окрім тексту
можна вкласти фотографії, відео, музику тощо.
Роботу електронної пошти забезпечують виділені
комп’ютери – поштові сервери, на яких встановлено
спеціальне програмне забезпечення. Поштовий сервер
одержує повідомлення від клієнта і за необхідності
пересилає його через мережу до іншого поштового
сервера, доки це повідомлення не запишеться у
Рис. 13.2
поштову скриньку потрібного адресата.
Поштовий сервер зберігає кореспонденцію, і коли одержує запит від свого поштового клієнта,
надсилає йому мережею необхідні дані (рис 13.3).
Для роботи з електронною поштою на
клієнтському комп’ютері можна використовувати звичайні браузери, або встановити
спеціальну поштову програму.
Електронна адреса
Щоб лист потрапив у потрібну скриньку,
відправник вказує у повідомленні адресу електронної
пошти одержувача, яка складається з імені скриньки та
назви поштового сервера, наприклад bober@ukr.net
(рис. 13.4)

Рис. 13.3

Рис. 13.4

Електронна адреса не може містити кілька символів @, пробіли та/чи символи кирилиці.
Великі і малі літери у поштовій адресі рівнозначні, тому наведені нижче написи
є однією й тією ж адресою:
bober@ukr.net Bober@ukr.net BOBER@ukr.net BOBER@UKR.net BOBER@UKR.NET
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У різних країнах знак @ називають порізному: «равлик», «собачка» і т.п.
Дійсно, цей знак трохи нагадує равлика або
собачку, що згорнулась калачиком (рис. 13.5)
Рис. 13.5

Як назвати свій Е-mail
Обираючи ім’я скриньки (власний логін) не робіть його занадто дивним, довгим і складним,
адже тоді його буде важко запам’ятати або повідомити комусь, скажімо, по телефону.
Лист з беззмістовною або цифровою адресою типу 45678546@ukr.net може викликати у
адресата підозру у тому, що це спам (небажаний лист), який розсилається роботами.

Правила створення надійних паролів
Варто знати, що програмні засоби «зламу» паролів ґрунтуються на переборі різних словникових
або символьних варіантів, тому паролі на кшталт «12345» чи «qwerty» зламуються за лічені секунди.
Для створення надійного пароля варто дотримуватися трьох основних правил:
 Не використовуйте в якості пароля свої (або своїх близьких чи друзів) ім’я, прізвище, ініціали,
дату народження номери телефонів тощо.
 Пароль має бути довжиною не менше 8-ми символів
 Обов’язково комбінуйте у паролі малі і великі літери, цифри, розділові та інші знаки.
Не зайвим буде створити надійну основу пароля для всіх випадків реєстрації. Це допоможе вам
не заплутатись при запам'ятовуванні різних своїх паролів.
Прості основи паролів, які легко вгадуються чи зламуються: Ivan, Lina, ABCD.
Надійні основи паролів: IvaN!007, LiNa#2020.
До основи пароля у певному місці (на початку, в середині, в кінці, біля певного символу тощо)
слід додавати ознаки поточного сайту, тоді ваш пароль до кожного сайту буде унікальним.
Для створення скриньки на ukr.net пароль з основою LiNa#2020 може виглядати так:
UkLiNa#2020, для реєстрації на Facebook так: Fb LiNa#2020, а для Twitter так: Tw LiNa#2020.

Створення поштової скриньки
Загальний алгоритм створення скриньки на будь-якому поштовому сервері наступний:
Відкрити сторінку реєстрації
Увести затребувані сервером дані
Підтвердити реєстрацію одним із запропонованих способів
Безкоштовно створити поштову скриньку можна на одному з сайтів: mail.ukr.net, gmail.com,
hotmail.com, mail.bigmir.net та багатьох інших
Під час реєстрації користувач має повідомити певні дані про себе. Обсяг даних залежить від
реєстраційної системи, але в основному вони однакові – це прізвище, ім’я, логін, пароль, телефон
тощо
Номер мобільного телефону потрібно вказувати на випадок втрати пароля, хоча замість телефону може бути адреса запасної поштової скриньки, контрольне питання, капча тощо.
Деякі поштові сервери, наприклад bigmir.net не вимагають номера телефона, пропонуючи
натомість для відновлення пароля дати відповідь на одне з контрольних запитань.




Робота на чужому комп’ютері
Потрібно пам’ятати, що ваша скринька розміщена на віддаленому поштовому сервері. Потрапити до неї можна з будь-якого комп’ютера, будь якої країни світу. Тож, працюючи на чужому
комп’ютері, не забувайте по закінченні сеансу виходити із власного облікового запису, щоби
сторонні користувачі не змогли скористатись вашою електронною поштою.
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Капча
Часто реєстрація на сайтах супроводжується уведенням особливих даних, так званої капчі (від
англ. CAPTCHA – Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), щоби
довести, що реєструється не програма-робот, а жива людина (рис. 13.6)
Рис. 13.6

На багатьох поштових серверах користувачеві потрібно підтвердити факт реєстрації прийняттям
телефонного дзвінка або SMS-повідомлення з цифровим кодом підтвердження.
Зареєстровану поштову адресу (логін користувача) в подальшому змінити не можна, а пароль,
прізвище та ім’я власника скриньки, можна змінити в налаштуваннях (про це –далі).
Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Коли і як виникла електронна пошта?
Як електронний лист потрапляє до адресата?
Яку структуру має електронна адреса?
Як і чому називають символ @ ?
У чому полягають особливості вибору імені поштової скриньки?
Як створити надійний пароль?
Чи на всіх поштових серверах обов’язково вказувати свій номер телефона?
Що із переліченого можна змінити після створення поштової скриньки: ім’я скриньки, прізвище та ім’я
користувача, пароль?

Вправа 13
Завдання: Навчитися створювати поштову скриньку на ukr.net або bigmir.net
Зауваження: Якщо у вас немає з собою мобільного телефону, то створіть поштову скриньку на
поштовому сервері bigmir.net
1) – Підготуйте ім’я та пароль створюваної поштової скриньки.
- Запустіть браузер.
- Відкрийте сторінку реєстрації поштового сервера mail.ukr.net
- Оберіть команду Створити скриньку.
2) – Введіть реєстраційні дані разом з номером свого мобільного телефону (резервну пошту
уводити не обов’язково).
- Поставте прапорець на згоду обробки персональних даних.
- Прапорець імпорту листів з інших скриньок не ставте.
1.

– Натисніть кнопку Отримати код.
- Дочекайтесь SMS-повідомлення на телефон

2.

– Уведіть отриманий код у віконці, що з’явилося.
- Натисніть кнопку Зареєструвати скриньку.

3.

– Запишіть у зошит або щоденник повну адресу своєї поштової скриньки.
- Запам’ятайте або запишіть на окремому листку свій пароль.

4.

– Натисніть значок меню ≡ у верхньому правому кутку екрана поштової скриньки.
- Вийдіть зі свого облікового запису обравши команду Вихід.
- Завершіть роботу.
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§ 14. Робота з поштою

Вхід до поштової скриньки
Для роботи з електронною поштою слід спочатку увійти до своєї поштової скриньки.
Для входу до скриньки виконайте наступні дії:
 в адресному рядку браузера запишіть назву сайта поштового сервера, на якому створена ваша
скринька, наприклад, mail.ukr.net, gmail.com, hotmail.com, mail.bigmir.net тощо – з’явиться вікно
реєстрації та/чи входу до відповідної поштової скриньки (рис. 14.1)

Рис. 14.1

у вікні, що з’явиться вкажіть ім’я скриньки (логін користувача), або повну адресу скриньки чи
телефон, в залежності від поштового сервера
 у цьому ж вікні, або, після натискання кнопки Далі, у наступному вікні, введіть пароль та
натисніть кнопку Увійти;
 при роботі на чужому комп’ютері іноді потрібно поставити відповідний прапорець, та/або у
спливаючому вікні браузера відмінити запам’ятовування пароля.


Після входу з’явиться вікно поштової скриньки.
Якщо ви забули пароль від поштової скриньки, уведіть свою поштову адресу (чи логін) та
натисніть кнопку Забув пароль чи Відновити пароль тощо, і слідуйте запропонованим
інструкціям.

Вихід з поштової скриньки
Зазвичай вихід з електронної пошти здійснюють тоді, коли працюють на чужому комп’ютері,
або в чужому обліковому записі операційної системи.
Для виходу з поштової скриньки (ще кажуть «з пошти», «з облікового запису», «з акаунту»)
потрібно знайти команду чи кнопку «Вихід», яка розташована окремо або відкривається значком
меню у вигляді ≡,
або
і зазвичай розташовується у правому верхньому кутку вікна скриньки
(рис. 14.2)

Рис. 14.2
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Надсилання листа
Щоб створити листа, потрібно:
 натиснути кнопку Написати листа, або Написати
 набрати текст повідомлення у полі для змісту листа
 вказати тему листа (поле «Тема»)
 вказати адресу отримувача (поле «Кому»)
 при потребі додати адреси інших отримувачів у полі «Кому», або «Копія»
 натиснути кнопку Надіслати
Адреси отримувачів листа бажано вказувати в останню чергу, щоб недописаний лист випадково не
було надіслано адресатам.

Пересилання файлів
Разом з текстом електронного листа можна надіслати й інші дані: фотографії, відео, музику тощо.
Щоб переслати файл (документ, рисунок тощо) з вашого комп’ютера до скриньки адресата,
файл прикріплюють до листа і надсилають разом з листом.
Щоб у скриньці ukr.net прикріпити до листа файл і надіслати його, слід виконати наступні дії:
 підготувати до відправки лист (дивіться попередній абзац)
 натиснути кнопку Файл у полі Прикріпити (рис. 14.3);
 у вікні провідника, що відкриється, знайти і виділити потрібний файл, або кілька файлів,
утримуючи клавішу Ctrl.
 натиснути кнопку Відкрити – файл приєднається до листа, тобто завантажиться на поштовий
сервер, після чого ім’я файлу з’явиться під кнопкою Файл у вікні скриньки (рис. 14.3).

Рис. 14.3

Коли підготовку листа завершено, натискаємо кнопку Надіслати і лист разом із файлом
(файлами) буде надіслано вказаному адресату. У вікні
скриньки з’явиться напис «Ваш лист надіслано» (рис.
14.4).
Після успішного надсилання лист буде збережено
у папці вашої скриньки «Відправлені» а також на скриньці
Рис. 14.4
адресата у папці «Вхідні».
В разі помилкової адреси листа отримає той адресат, чию адресу ви вказали, якщо вона існує. А
якщо вказаної адреси не існує, то відправник отримає лист-сповіщення від поштової служби.
Великі за обсягом файли, в залежності від поштового сервера – це від 5 до 25 Мб, не можна
прикріпити до листа. Їхнє надсилання можливе після збереження на хмарному диску (про це далі).
Якщо ви почали писати лист і, не надіслали його, а перейшли до іншої папки своєї поштової
скриньки, то не надісланий лист автоматично опиняється у папці «Чернетки», звернувшись до якої
можна закінчити написання листа та надіслати його адресату
Будьте уважні. Якщо ви після надіслання листа з якихось причин передумали і вирішили його
видалити із папки «Відправлені», то надісланий лист все одно залишиться в скриньці адресата і
буде доступний йому для перегляду.
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Після видалення листів із будь-яких папок вашої скриньки, вони потрапляють до папки «Видалені» (на деяких серверах ця папка може називатись «Кошик») з якої листи можна відновити.
Пам’ятайте, що згодом листи з папки «Видалені» («Кошик») автоматично видаляються назавжди
без можливості їхнього відновлення. Термін зберігання видалених листів залежить від поштового
сервера і зазвичай становить один місяць.

Редагування тексту листа
Текст у змістовому полі листа можна редагувати та форматувати. Ці дії схожі з редагуванням та
форматуванням текстів у текстовому процесорі Word, з яким ви ознайомлювались у 5-му класі. Після
виділення фрагмента тексту потрібно скористатись контекстним меню, яке викликається клацанням
правою кнопкою миші, або відомою клавішою чи комбінацією клавіш. (рис. 14.5)

Рис. 14.5

Над полем змісту листа знаходиться панель інструментів форматування (рис. 14.5)

Перегляд та переміщення листів до папок
Список листів, що надійшли до поштової скриньки, відображається у папці «Вхідні». Відкривши
цю папку, можна переглянути нові повідомлення (виділені жирним шрифтом), відповісти на них,
переслати на іншу адресу або видалити їх, скориставшись кнопками відповідних інструментів.
Якщо файл, вкладений до листа, необхідно зберегти на своєму комп’ютері, натискають кнопку
Завантажити. У діалоговому вікні збереження слід вказати потрібну папку. В залежності від
налаштувань браузера, замість запиту місця збереження файл може автоматично зберігатись у певній
папці, наприклад – «Мої документи» тощо.
Окрім стандартних папок скриньки:
 «Вхідні» для отриманих листів
 «Відправлені» для надісланих листів
 «Видалені» для видалених листів
 «Спам» для небажаних листів
 «Чернетки» для не надісланих листів
користувач може створювати й інші папки (наприклад, «Важливо», «Різне» тощо).
Це дозволяє упорядковувати листи, щоб краще серед них орієнтуватися.
Щоб відобразити або приховати папки, слід скористатись командою Керування папками, що
зліва внизу вікна (рис. 14.3).
Відкривши будь-який лист, або помітивши його у списку прапорцем, ви маєте можливість
перенести його до бажаної папки перетягуванням теми листа на назву папки мишею, або за
допомогою команди Перемістити, що над списком листів (рис 14.6).

Рис. 14.6

Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Як увійти до своєї поштової скриньки.
Що робити, коли ви забули пароль від своєї поштової скриньки?
Де зазвичай знаходиться команда виходу з поштової скриньки?
Опишіть послідовність створення та надсилання електронного листа.
Спробуйте пояснити, або знайдіть пояснення в Інтернеті, навіщо у листі потрібне поле «Тема»?
Як надіслати листа відразу кільком людям?
Як надіслати файл адресату за допомогою електронної пошти?
Як змінити колір тексту написаного листа?
Які стандартні папки надає поштовий сервер?
Як перемістити отриманий небажаний лист з папки «вхідні» до папки «спам»?
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Завдання: Навчитися оформляти повідомлення та пересилати файли електронною поштою.
1) – Запустіть браузер
- Знайдіть та збережіть на комп’ютері невелику картинку із зображенням символу @ .
- Зайдіть до своєї поштової скриньки, створеної минулого уроку (або іншої).
2) – У вікні скриньки натисніть кнопку Написати листа.
- Напишіть в темі листа своє прізвище і клас.
- Напишіть текст листа, наприклад такого змісту:

Привіт! Я вмію користуватися електронною поштою.
3) – Збільшить розмір символів тексту листа.
- Змініть колір слова «Привіт!» у тексті листа, наприклад, на червоний.
4) – Прикріпіть до листа графічний файл, збережений у пункті 1.
5) – У рядку «Кому» уважно введіть дві поштові адреси: товариша чи подруги і вчителя
інформатики.
- Відправте листа двом вказаним адресатам, натиснувши кнопку Надіслати.
- Упевніться в тому що листи надійшли до вказаних адресатів.
6) – Якщо листи не доставлені адресатам, то повторіть спробу, виправивши помилки.
- Вийдіть з поштової скриньки.
- Завершіть роботу.
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Практична робота 4. Електронне листування
Завдання: Створити електронну скриньку на gmail.com, оформити та надіслати кільком адресатам лист із вкладеним графічним файлом.
Обладнання: Комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет.
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
Хід роботи
1) – Підготуйте ім’я та пароль створюваної поштової скриньки.
- Відкрийте браузер.
- Зайдіть на сторінку створення облікового запису gmail.com
2) У вікні, що з'явилося оберіть команду Створити обліковий запис.
3) Керуючись вказівками, уведіть потрібні дані та створіть обліковий запис.
4) Увійшовши до облікового запису розгорніть меню додатків Google значком
верхньому кутку.

у правому

- Відкрийте поштову скриньку
5) – У вікні поштової скриньки натисніть кнопку Написати.
- Уведіть текст листа, наприклад, такий:

Доброго дня. Це мій обліковий запис Google.
6) Відформатуйте слово «Google» (або інше) за зразком:
- Для форматування натисніть кнопку
, яка розгорне додаткову панель інструментів.
7) Впишіть в рядок «Тема» свої прізвище, ім’я, клас.
8) Кнопкою
приєднайте до листа графічний файл, збережений на вашому комп’ютері.
9) У рядку «Одержувачі» (Кому) впишіть адресу учителя інформатики і одного зі своїх друзів чи
подруг.
10) – Натисніть кнопку Надіслати.
- Упевніться в тому що листи надійшли до вказаних адресатів.
11) За необхідності повторіть спробу надсилання листа, виправивши помилки в поштових адресах
отримувачів.
12) – Вийдіть з поштової скриньки.
- Завершіть роботу.
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§ 15. Особливості електронного листування
Особливості роботи з електронною поштою розглядатимемо в
подальшому на прикладі одного з найпопулярніших у світі поштових
серверів корпорації Google (рис. 15.1)

Вхід до облікового запису Google
Для входу зареєстрованого Google-користувача до свого облікоРис. 15.1
вого запису слід виконати наступні дії:
 Уведіть в адресному рядку браузера назву gmail.com та відкрийте сторінку входу
 Якщо з’явиться список з кількох облікових записів, оберіть свій.
 Якщо вашого запису у списку немає, то натисніть Вибрати інший обліковий запис
 Уведіть, якщо потрібно, свою gmail-адресу або номер телефону та натисніть кнопку Далі
 Уведіть пароль і натисніть кнопку Далі
Вхід до облікового запису можна здійснити також зі сторінки google.com

Адресна книга
Як уже зазначалось, електронна пошта застосовується здебільше у діловому листуванні. При
цьому іноді доводиться отримувати і надсилати за день десятки і навіть сотні листів різним
адресатам. У зв’язку з цим постає проблема пошуку і упорядкування великої кількості поштових
адрес, прізвищ, імен, телефонів, місця роботи та іншої інформації про своїх адресатів.
Сукупність даних про адресата в комунікаційних сервісах Інтернету називають контактом,
Адресна книга – це упорядкована сукупність контактів.
Адресна книга призначена для зберігання, редагування та використання власником електронної
скриньки необхідних контактів.
▼ Перегляд адресної книги
Для перегляду адресної книги і редагування контактів:
 Увійдіть до свого облікового запису


На сторінці запису у правому верхньому кутку натисніть значок меню Додатки Google
відкрийте додаток Контакти

та

(рис. 15.2)

Рис. 15.2

▼ Списки розсилки (Мітки)
Іноді буває необхідно одного й того ж листа надіслати одночасно кільком адресатам.
Якщо це два-три отримувачі, то їхні адреси не важко ввести вручну, що ви й робили, виконуючи
вправи. А як бути тоді, коли однакового листа потрібно часто надіслати багатьом адресатам?
У цьому випадку застосовують Списки розсилки, які в gmail називаються Мітками.
Список розсилки — це сервіс електронної пошти, який надає можливість об'єднати певну кількість
людей в єдину групу для спрощення розсилки листів.
▼ Створення списку розсилки
Спочатку список розсилки (мітку) потрібно створити командою Створити мітку.
Потім за цими мітками ми обиратимемо потрібних адресатів для надсилання їм листа.
Для зручності можна створити такі мітки: Вчителі, Друзі, Родичі, Однокласники тощо.
Щоб увести контакти до списку розсилки (позначити контакт міткою) потрібно:
1. Перейти до одного зі списків контактів ( Контакти або Інші контакти)
2. Встановити прапорці (галочки) на обраних контактах
3. Натиснути кнопку Керування мітками
(рис. 15.3)
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4. У списку міток, що з’явиться клацнути на потрібній назві.
5. Клацнути команду Застосувати (Застос.) (рис. 15.3)

Рис. 15.3

Позначені міткою контакти зі списку «Інші контакти» переміщуються до списку «Контакти».
▼ Надсилання листів за списками розсилки (мітками)
Надіслати листа за списком розсилки можна як з адресної книги, так і з поштової скриньки.
Для надсилання листа з адресної книги потрібно:
відкрити адресну книгу
відкрити список контактів або обрану мітку
виділити кілька, або всі контакти
 натиснути значок Надіслати лист
 написати та надіслати листа
Щоб надіслати листа за списком розсилки з поштової скриньки потрібно зайти до поштової
скриньки, і під час написання листа в рядку Кому ввести назву мітки (списку розсилки), що в
адресній книзі. При цьому з’являться всі помічені вказаною міткою адреси. Залишиться лише
написати листа і надіслати його адресатам.




Емоції в листі
В тексті листа можна певними засобами і символами висловлювати свої емоції.
▼Великі літери
Якщо ви хочете в листі про
щось «голосно прокричати» то
окрім знаку оклику можна написати
фрагмент тексту великими літерами
(рис. 15.4)
Рис. 15.4
Велика літера у слові означає наголос на звук чи склад.
Приклади омографів – слів з однаковим написанням, але різним звучанням і значенням:
замОк (прилад) і зАмок (фортеця); кОлос (суцвіття) і колОс (велетень); пОділ (ділення) і подІл
(низ)

▼Смайлики
Символьний смайлик (від англійського smile – посмішка) – це
емоція представлена у символьному вигляді.
Символьний смайлик нагадує обличчя, повернуте набік. (рис. 15.5).
Як правило, «ніс» в смайликах не зображають.
Окрім суму та посмішки смайлики можуть висловлювати й інші
емоції й настрої: подив :0, підморгування ;), регіт :D тощо.
Рис. 15.5
Система електронної пошти дозволяє додавати до тексту листа
художньо оформлені смайлики, та інші невеличкі малюнки. Виклик
меню смайликів під час написання листа здійснюється інструментом Вставити смайли
Смайлики не використовують у офіційних документах і діловому листуванні.

Графічні об’єкти в листах
Ви вже навчились надсилати поштою файли,, вмієте форматувати текст при написанні електронного листа і робити його привабливішим.
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Щоб оформити листа як вітальну листівку, з квітами,
феєрверками і т.п. (рис. 15.6) можна додати до тексту
графічні зображення.
Це робиться звичайними комбінаціями клавіш:
скопіювати Ctrl+C, вставити зображення Ctrl+V, або за
допомогою інструмента Вставити фотографію
.
На відміну від прикріпленого файла, такі малюнки
не потрібно додатково відкривати. Переглядаючи лист
отримувач одразу побачить оформлений текст з
малюнками всередині. До того ж зображення у тексті
можуть бути анімованими (формат GIF), що «оживить»
лист і зробить його привабливішим.

Рис. 15.6

Етикет електронного листування
Інтернет, як засіб громадської комунікації, вимагає дотримання морально-етичних норм при
користуванні ним. Це стосується усіх його сервісів, у тому числі й електронної пошти.
Розглянемо кілька порад, які стосуються не лише електронного листування:
 Будьте ввічливими, стриманими і толерантними.
 Не розголошуйте чиюсь конфіденційну інформацію (адреси, телефони тощо) без згоди власників.
 Використовуючи чужі малюнки, відео тощо робіть посилання на джерела.
 Дотримуйтесь правил правопису, це складе позитивне враження про вас в отримувачів листів.

Правила безпечного користування електронною скринькою
Робота з електронною поштою вимагає дотримання певних правил безпеки. Їх порушення може
призвести до різних неприємностей: зараження комп’ютера вірусом, встановлення небажаних
програм, втрати грошей тощо.
Розглянемо ці правила:
 не передавайте через мережу приватну інформацію про вас і вашу сім’ю;
 ніколи і нікому не повідомляйте пароль до своєї скриньки;
 щоб уникнути зараження вірусами, увімкніть в антивірусній програмі перевірку листів.
 не відкривайте прикріплені файли і не переходьте за посиланнями у листах від незнайомців

Спам
Спам– це масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили
бажання її одержувати
За допомогою спаму деякі компанії рекламують свої товари або послуги.
Часто спам використовується шахраями, з метою виманити гроші у одержувача листа.
Масово розсилаються листи, що містять комп'ютерні віруси.

Фішинг
Фішинг – це шахрайські методи отримання особистої інформації через Інтернет
До таких методів відносяться:
 створення підробних сайтів, які схожі на сайти фінансових організацій: банків, страхових
компаній тощо.
 розсилка листів які маскуються під офіційні повідомлення адміністрації банків тощо.
Лист, замаскований під офіційне повідомлення від адміністрації банку може сповіщати, що
одержувач повинен підтвердити відомості про себе, інакше його рахунок буде заблокований.
Наводиться адреса підробного сайту, на якому потрібно заповнити форму даними, серед яких є й
ті, що потрібні шахраям.

Запобігання спаму й фішингу
Найнадійніший спосіб боротьби із спамом і фішингом – не дозволити упізнати вашу адресу.
Не слід публікувати свою адресу на загальнодоступних сайтах.
Ніколи не слід відповідати на спам або переходити за запропонованими посиланнями.
Слід використовувати програми для автоматичного розпізнання спаму і фішингу.
підозрілі листи, щоб наступного разу вони не потрапляли до папки Вхідні,
 Позначайте значком
а одразу відсортовувались до папки Спам.
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Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Що таке контакти?
Яке призначення має адресна книга?
Як переглянути (відкрити) Адресну книгу (Контакти) в акаунті Google?
Що таке Список розсилки і як його створити?
Як надіслати листа усім адресатам зі списку розсилки?
Чому не варто писати листи великими літерами?
Що таке самайлик і які смайлики вам відомі?
Як додати зображення до тексту листа?
Назвіть кілька правил безпечного користування електронною скринькою
Що таке спам та фішинг і як їм запобігти?

Вправа 15

Завдання: Навчитися користуватися списками розсилки при надсиланні електронних листів.
1) Запустіть браузер і відкрите у ньому свою поштову скриньку gmail.
2) У новій вкладці відкрийте Адресну книгу та додайте до списку Контакти три контакти: двох
своїх однокласників та/чи однокласниць і вчителя інформатики.
3) Створіть мітку Інформатика та додайте її до трьох щойно створених контактів.
4) Відкрийте список контактів з міткою Інформатика і створіть скріншот екрана.
5) Напишіть текст листа з поясненням, навіщо потрібні списки розсилки (мітки) та вставте до
листа скріншот, зроблений у пункті 4.
6) Надішліть групі однокласників і вчителеві листа, скориставшись міткою Інформатика
(списком розсилки). Завершіть роботу.
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§ 16. Налаштування поштової скриньки
Розглянемо особливості налаштувань профілю користувача на прикладі облікового запису
Google та електронної скриньки gmail, які можуть стати вам в нагоді.
Профілем користувача називають сукупність персональних даних та налаштувань робочого
середовища.

Редагування профілю
▼Редагування персональних даних
Іноді буває необхідним після створення облікового запису (поштової скриньки) змінити свої
прізвище та/або ім’я (зробили помилку, написали ім’я з маленької літери тощо), дату народження,
пароль тощо. Редагування персональних даних можливе лише за умови, якщо ви увійшли до свого
облікового запису. Після цього потрібно виконати наступні дії:
 У правому верхньому кутку вікна клацніть на значку з літерою (зазвичай це перша літера в імені
користувача) або зображенням (рис. 16.1).



Натисніть кнопку
(рис. 16.1).
В меню, що зліва оберіть команду Особисті дані (рис. 16.1).

Рис. 16.1

Після цього у запропонованій формі ви маєте можливість редагувати свої особисті дані
▼Швидке додавання персонального зображення
Якщо ви хочете швидко змінити чи додати до свого профілю власну фотографію або інше
зображення, то робиться це так:
 Збережіть на комп’ютері потрібну фотографію, чи
малюнок.
 Увійдіть до свого облікового запису Google
 У правому верхньому кутку вікна клацніть на значку
з літерою чи зображенням
 У віконці, що з’явилося клацніть на кнопці Змінити
 Керуючись підказками завантажте фотографію.
 Оберіть за допомогою кадруючої рамки потрібну
частину зображення (рис 16.2).
Рис. 16.2
Натисніть кнопку:
(рис 16.2).
Не хвилюйтесь, якщо одразу після додавання зображення воно не з’явилося на значку вашого

облікового запису

. Згодом там з’явиться ваше зображення

.

Налаштування поштової скриньки
Для зручності користування поштовим сервісом і автоматизації деяких процесів під час написання листів, у поштових скриньках передбачено ряд налаштувань.
▼Налаштування мови інтерфейсу поштової скриньки
Для налаштувань поштової скриньки потрібно спочатку відкрити її:
→
Мову інтерфейсу поштової скриньки можна налаштувати наступним чином:


Розгорніть значком

меню налаштувань (рис. 16.3).
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Виберіть команду Налаштування (рис. 16.3).
Відкрийте вкладку Загальні (рис. 16.3)
Оберіть зі списку мов інтерфейсу Gmail потрібну мову
Перейдіть до нижньої частини вікна налаштувань та клацніть на кнопці Зберегти зміни.

Рис. 16.3

▼Автоматичний підпис листа
Під час ділового листування закінчувати листа варто підписом, у якому зазначаються ім’я,
прізвище, організація (компанія), телефон тощо. Щоби до кожного нового листа щоразу не вводити
реквізити вручну, можна налаштувати автоматичний підпис, виконавши наступні дії:
 Відкрийте вікно налаштувань на вкладці Загальні (рис. 16.3)
 Колесом миші прокрутіть список
налаштувань, доки на дійдете до
форми Підпис (рис. 16.4)
 Встановіть перемикач в режим
підпису (рис. 16.4)
 Уведіть текст підпису (рис. 16.4).
 Колесом миші прокрутіть список
налаштувань донизу і натисніть
кнопку Зберегти зміни
Тепер
всі
ваші
листи
Рис. 16.4
автоматично закінчуватимуться налаштованим підписом.
▼Перенаправлення повідомлень
Дуже часто інтернет-користувачі мають кілька поштових скриньок
Як зробити так, щоби скажімо пошта з mail.ukr.net автоматично перенаправлялася на gmail.com,
чи навпаки? Для цього існує служба перенаправлення повідомлень.
Щоби задіяти її, і перенаправляти на gmail.com листи з інших ваших поштових адрес, наприклад, з mail.ukr.net, виконайте наступні дії:
 Зайдіть до поштової скриньки, з якої ви бажаєте перенаправляти листи до Gmail , та відкрийте
вікно налаштування пересилання листів:
→ Поштові програми → Пересилання листів
(рис. 16.5)

Рис. 16.5

Уведіть адресу скриньки, до якої плануєте пересилати листи та натисніть кнопку Додати (рис.
16.5) На пошту Gmail буде надіслано лист з формою підтвердження
 Зайдіть до поштової скриньки Gmail (на яку ви хочете перенаправляти листи), відкрийте
отриманий від mail.ukr.net лист та клацніть на вказаному у листі посиланні.
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На вашу скриньку mail.ukr.net надійде лист з повідомленням про налаштування пересилання
листів (рис. 16.6).

Рис. 16.6

Система електронної пошти надає також можливість імпортування листів.
Тобто можна налаштувати електронну скриньку так, що її поштова програма сама збиратиме
листи з інших скриньок, та навіть перенесе усі наявні в
інших скриньках листи до основної скриньки.
▼Групування листів
Якщо листів у вашій електронні пошті накопичилося
багато, а видаляти їх не можна, то для комфортної роботи
з поштою потрібно ці листи згрупувати, наприклад, за
темами, змістом, адресами, призначенням тощо.
В доповнення до стандартних папок: вхідні, відправлені, видалені (кошик), спам, чернетки, - у поштовій
скриньці можна створити додаткові папки.
Так само, як на диску вашого комп’ютера файли
розташовуються у папках з різними назвами, так і в
поштовій скриньці листи можна вручну розподілити по
Рис. 16.7
окремим папкам.
У скриньці Gmail папки називаються мітками
Для створення у скриньці нової папки (мітки) необхідно:





Розгорнути головне меню (значок
зліва зверху) (рис. 16.7)
Натиснути кнопку Більше (рис. 16.7 а)
Обрати команду Створити нову мітку (рис. 16.7 б)
У вікні, що з’явилося ввести назву папки та натиснути кнопку
Створити (рис. 16.8)

Прапорець □Розмістити мітку під (рис. 16.9) означає, що ви
Рис. 16.8
бажаєте розмістити новостворену папку всередині тієї, яку оберете
із запропонованого ▼ списку.
Розгорнувши будь-яку папку (наприклад, вхідні) можна перетягнути вибраний лист до іншої
папки, що в головному меню, або скористатись інструментом

Перемістити у (рис. 16.9).

Рис. 16.9

▼Фільтри
Налаштування фільтрів дозволяє листи під час їхнього надходження автоматично за певними
правилами і умовами розподіляти по вказаним папкам, пересилати на інші адреси тощо.
Для створення нового фільтру необхідно виконати наступні дії:
→ команда Налаштування → вкладка Фільтри й
 Увійти до поштової скриньки та клацнути:
заблоковані адреси
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На вкладці обрати команду Створити новий фільтр
У вікні, що з’явилося вказати
параметри листів, які ви хочете
відфільтрувати Наприклад, ви
хочете
вибрати
листи
відправника
з
адресою
darina@i.ua (рис. 16.11)
 Натиснути кнопку Створити
фільтр (рис. 16.11)
 У запропонованій новій формі
прапорцем відмітити необхідні
дії, та натиснути кнопку
Створити фільтр.
Рис. 16.11
Ми розглянули лише невеличку частину із можливих налаштувань параметрів і сервісів поштової скриньки Google. З рештою налаштувань ви зможете ознайомитись самостійно використовуючи



поштову службу підтримки

, або за допомогою інших сервісів Інтернету.

Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Що називають профілем користувача?
Як викликати форму редагування персональних даних власника облікового запису Google?
Як швидко змінити (додати) персональне зображення на Gmail?
Як змінити мову інтерфейсу поштової скриньки Gmail?
Як додати до листів автоматичний підпис?
Який текст автоматичного підпису ви створили б у своїй пошті для ділового листування?
Як налаштувати перенаправлення листів зі скриньки Mail.ukr.net до Gmail.com?
Як створити у скриньці нову папку та як перемістити листи з однієї папки до іншої?
Яка функція фільтрів у поштовій скриньці?
Як створити новий фільтр електронної пошти?

Вправа 16

Завдання: Навчитися редагувати профіль користувача та налаштовувати параметри поштової
скриньки Google.
1) – Запустіть браузер, увійдіть до свого облікового запису Google.
- Встановіть персональне зображенням в обліковому записі Google.
2) – Відредагуйте профіль, виправивши помилки, якщо такі є у своїх прізвищі та імені.
- Прізвище та ім’я повинні бути написані українською мовою, з великої літери.
- Встановіть українську мову інтерфейсу поштової скриньки.
3) – Налаштуйте автоматичний підпис листа для ділового листування з учителем.
- Наприклад, такий: З повагою: учениця 7-А класу Сумлінна Ліна
4) – Відкрийте нову вкладку браузера
- Увійдіть до своєї поштової скриньки на mail.ukr.net
- Налаштуйте перенаправлення листів з mail.ukr.net на gmail.com (не видаляйте листи від
поштових служб).
5) У скриньці gmail.com створіть папку: Різне.
6) – До папки Різне перемістіть листи від поштових служб
- Завершіть роботу
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§ 17. Використання інтернет-ресурсів

Гіперпосилання в листах
Уявімо, що ви знайшли на каналі YouTube цікаве відео, і бажаєте показати його своєму товаришеві чи подрузі. Для цього можна завантажити потрібний відеофайл на свій комп’ютер, прикріпити
його до листа, і надіслати отримувачеві. Але це довго і не ефективно.
Чи існують інші способи показати знайдене відео, або поділитись іншим інтернет-ресурсом з
друзями? Так існують. Можна надіслати друзям не сам файл, а лише посилання (ще називають
«гіперпосилання») на Інтернет-ресурс.
Гіперпосилання – це адреса ресурсу, пов’язана з елементом сторінки, клацання по якому
призводить до переходу до цього ресурсу.
Щоб вставити адресу ресурсу до листа достатньо в адресному рядку браузера скопіювати адресу
потрібного ресурсу і вставити її до тексту листа. Тепер отримувач, клацнувши по вказаній адресі
перейде до відповідного ресурсу в Інтернеті.
Такий адресний рядок в листі може виглядати так:
https://www.slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Щоб не псувати вигляд листа рядками адрес, в електронній пошті можна пов’язати гіперпосилання з частиною тексту листа. Для цього під час написання листа зробіть наступне:
 відкрийте нову вкладку браузера і знайдіть потрібний ресурс (фото, відео, аудіо тощо…)
 скопіюйте з адресного рядка браузера адресу знайденого ресурсу (Ctrl+C)
 перейдіть на вкладку зі сторінкою поштового сервера, де ви розпочали написання листа



виділіть в листі фрагмент тексту та клацніть на значку Вставити посилання
У вікні, що з’явилось уведіть скопійовану адресу (Ctrl+V) (рис. 17.2)

(рис. 17.1)

Рис. 17.2

Рис. 17.1

Текст з гіперпосиланням буде виділено кольором і підкресленням, а наведений на нього вказівник змінюватиме вигляд з такого
на такий , що свідчитиме про пов’язане з текстом гіперпосилання
Рис. 17.3
(рис. 17.3).
Тепер отримувач листа не бачитиме в тексті незрозумілих
написів, а, клацнувши на тексті з гіперпосиланням, перейде на відповідний ресурс (рис. 17.3).

Хмарні сервіси
Хмарні сервіси - це сервіси пов’язані з наданням користувачам
постійного доступу до віддалених інтернет-ресурсів (серверів, додатків,
сховищ тощо) (рис 17.4)
До хмарних сервісів відносять:
 користування послугами поштових серверів;
 зберігання даних у віддалених сховищах, таких як Dropbox, SkyDrive,
Google Drive та інших;
 використання онлайн додатків: Office Web Apps (Office 365), сервіси
Рис. 17.4
Google-Apps тощо;
 користування елементами дистанційної освіти організованої ВУЗами (спілкування, тестування
тощо);
 телекомунікація засобами Skype, Viber тощо;
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використання ресурсів віддалених серверів для обчислень, конвертації файлів, компіляції і
виконання комп’ютерних програм тощо.
Найактивнішими постачальниками хмарних сервісів є корпорації Google та Microsoft.

Хмарний диск
Одним із хмарних інтернет-сервісів є так званий хмарних диск.
Хмарних диск – це сховище даних, розташоване на віддаленому сервері.
Для використання хмарного Google-диску достатньо створити на Google.com свій обліковий
запис
▼Обсяг
Власнику поштової скриньки Gmail для збереження кореспонденції та інших файлів
безкоштовно надається обсяг хмарного диску у 15 ГБ.
За певних умов, або за додаткову платню можна отримати й більші обсяги хмарного диску.
▼Відкриття
Для відкриття хмарного диску потрібно зайти до свого облікового запису та кнопкою
відкрити перелік додатків і обрати

Диск (рис. 17.5)

Рис. 17.5

▼Завантаження і створення документів
На хмарний диск можна завантажити файли і папки зі свого комп’ютера (рис. 17.6)

Рис. 17.6

А можна безпосередньо на хмарному диску створити
папки та/чи необхідні документи (рис. 17.7).
Створити можна текстовий документ, електронну
таблицю, презентацію, малюнок, карту, форму опитування
тощо. При цьому окрім браузера ніякого додаткового
програмного забезпечення встановлювати на комп’ютер не
потрібно. (рис. 17.7).

Колективне опрацювання документів
Збережені на хмарному диску документи можуть бути
опрацьовані будь-якою кількістю користувачів, які мають до
них доступ.
Доступ до файлів надає власник хмарного диску, на
якому ці файли розташовано.
▼Типи й рівні доступу
Доступ до файлу може бути двох типів:
5. Для всіх, хто має посилання на файл: увімкнено:
Рис. 17.7

вимкнено:
(рис. 17.10)
6. Лише для зареєстрованих Google-користувачів, кому надано доступ.
Окрім цього існують три рівні доступу:
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1. Перегляд
2. Коментування
3. Редагування
Кожен наступний рівень містить попередні рівні доступу. Так, найвищий рівень Редагування,
окрім можливості редагування включає можливість перегляду і коментування даних у файлах.
▼Відкриття доступу
Для надання інтернет-користувачам доступу до даних на хмарному диску потрібно в контекстному меню файлу вибрати команду Надати доступ (рис. 17.8)

Рис. 17.8

Або в режимі онлайн-перегляду файлу клацнути кнопку Спільний доступ (рис 17.9)

Рис. 17.9

Після цього у формі, що відкриється
потрібно встановити необхідні тип і рівень
доступу і натиснути кнопку Готово
(рис.17.10).
Якщо в адресному рядку форми
доступу вказати електронні адреси, то
адресати або отримають автоматичні листиповідомлення про те, що їм надано доступ
до файлу, (за умови встановлення прапорця
Сповістити рис 17.10), або дізнаються про
це, увійшовши до свого Google-диску.

Онлайн-перекладачі.

Рис. 17.10

Ще одним хмарним сервісом є онлайнперекладачі.
Розглянемо, мабуть, найпопулярніший у світі Google-перекладач ( рис. 17.11).
Користуватись ним можуть не лише ті, хто має обліковий запис Google, а й
будь-який інтернет-користувач.
Google-перекладач може робити переклад більше ніж 100 мовами.
Також, у користувача цим перекладачем є можливість голосового уведення
тексту, прослуховування правильної вимови вихідного або перекладеного тексту.
Алгоритм користування Google-перекладачем наступний: (рис 17.12)
 Обрати мову вихідного тексту (або вказати на автоматичне визначення мови)
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Обрати мову перекладу
Вказати що перекладається: уведений текст, чи файл, що містить тексти
Увести вихідний текст, чи завантажити файл
Перекладач запропонує варіанти перекладу, розташовані за частотою їхнього вживання (рис
17.12).




Рис. 17.12

Якщо клацнути по перекладеному тексту, ви отримаєте можливість надати свій варіант перекладу, який буде враховано і запропоновано користувачам в подальшому.
Для голосового уведення з мікрофона клацніть значок
, а якщо необхідно прослухати текст,
натисніть
(рис. 17.12)
Окрім окремих онлайн-перекладачів користувачі браузером Google Chrome мають можливість
перекладати цілі сторінки сайтів мовою, на яку налаштовано браузер. Для цього у браузері Google
Chrome варто на будь-якому місці сторінки клацнути правою кнопкою миші (викликати контекстне
меню) і обрати команду Перекласти такою мовою…
У мобільній версії перекладача окрім іншого можна увести текст зробивши його фото камерою
(щоб не витрачати час на введення тексту), а також присутня функція Діалог, за допомогою якої
можна спілкуватися з іноземцями в голосовому режимі без будь-яких проблем.

Інтернет речей
На початку третього тисячоліття кількість фізичних пристроїв (речей) в Інтернеті перевищила
число користувачів – людей.
Інтернет речей – це сукупність підключених до Інтернету
фізичних пристроїв – «речей», оснащених засобами прийому і
передачі даних.
За допомогою Інтернету камери відеоспостереження та автомобільні сигналізації через мобільні пристрої сповіщають власників
про проникнення чужинців, кондиціонери, враховуючи прогноз
погоди, заздалегідь охолоджують чи прогрівають повітря.
Розроблено безпілотні автомобілі, які самостійно реагують на
дорожню ситуацію і за допомогою інтернет-навігаторів дотримуються певного маршруту тощо.
Інтернет речей здатний прискорити прогрес суспільства, оскільки дозволить багатьом процесам відбуватися без участі людини (рис.
Рис. 17.13
17.13). Наприклад, по дорозі додому ви можете за допомогою
вашого смартфону завчасно увімкнути опалення своєї квартири та насолоджуватись затишною
оселею по приїзді. Або ваш холодильник самостійно слідкує за наявністю свіжих овочів та замовляє
їх у разі відсутності.
За різними даними сьогодні у світі до Інтернету підключено більше 16 млрд пристроїв. До 2022 року
– їх буде вже 29 млрд, 18 з яких належатимуть до Інтернету речей.
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Питання для самоконтролю:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Що називають гіперпосиланням та як зв’язати гіперпосилання з фрагментом тексту у листі?
Що таке хмарні сервіси? Назвіть кілька відомих вам хмарних сервісів.
Що таке хмарний диск і як відкрити Google-диск?
Як завантажити на Google-диск файл або папку з комп’ютера?
Як створити на Google-диску документ?
Які типи доступу до файлів на хмарному диску вам відомі?
Які рівні доступу до файлів на хмарному диску вам відомі?
Як відкрити доступ до файлу конкретному користувачеві з автоматичним сповіщенням?
Які функції можуть надавати онлайн-перекладачі?
Що таке інтернет речей? Наведіть приклади використання інтернету речей.

Вправа 17
Завдання: Навчитися користуватися онлайн-перекладачем і хмарним диском для створення і
колективного опрацювання документів.
1) – Запустіть браузер та зайдіть до свого облікового запису Google.
- Відкрийте Google-диск.
- Створіть на хмарному диску Google-документ
- Дайте назву документу: Хмарні технології.
2) – У новій вкладці знайдіть в Інтернеті визначення поняття «Хмарні технології» українською
мовою.
- Скопіюйте український текст визначення до створеного Google-документу.
3) – У новій вкладці відкрийте Google-перекладач та перекладіть знайдене україномовне
визначення російською мовою.
- За можливості, прослухайте, як звучить переклад.
- Скопіюйте російський переклад до створеного Google-документу.
4) - Відкрийте доступ для коментування документа своєму товаришеві чи подрузі й учителю
інформатики з автоматичним сповіщенням
5) – Зайдіть до своєї поштової скриньки Gmail
- Відкрийте лист-сповіщення про доступ і перегляньте документ, доступ до якого вам було
надано товаришем чи подругою.
6) – Зробіть коментар до перекладеного у документі визначення, наприклад, чи задовольняє вас
якість перекладу.
- Завершіть роботу

25

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.
Інформатика. Підручник. 7 клас

Практична робота 5. Використання хмарних технологій
Завдання: Навчитись використовувати хмарні сервіси, такі як геосервіси, карти, хмарний диск.
Обладнання: Комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет.
Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
1) – Відкрийте браузер.
- Зайдіть до своєї поштової скриньки Gmail.
2) Оформіть листа вчителеві інформатики, пояснивши у ньому яке із великих міст України чи
іншої європейської держави вам подобається.
- Не надсилайте листа.
3) – У новій вкладці браузера відкрийте Google-диск.
- Створіть на хмарному диску презентацію та назвіть її назвою свого улюбленого міста,
вказаного у листі.
4) На першому слайді презентації помістіть назву презентації та прізвище ім’я і клас автора
презентації
5) У новій вкладці браузера знайдіть в Інтернеті дорожній маршрут від міста, в якому ви
проживаєте до європейського міста, про яке йдеться в презентації.
6) Скопіюйте карту з маршрутом та відстанню в км. і помістіть зображення маршруту та
відстані на другий слайд Google-презентації
7) – У новій вкладці браузера знайдіть сторінку Google Earth (Google Планета Земля)
- Завантажте із офіційного джерела інсталяційний файл Google Earth.
- Запустіть інсталяційний файл та дочекайтесь встановлення Google Earth.
- Запустіть програму Google Earth
8) – У пошуковому рядку вікна програми Google Earth уведіть назву свого улюбленого європейського міста та натисніть кнопку Пошук.
- Прокручуючи коліщатко та перетягуючи лівою кнопкою миші карту «опустіться» на
мінімально можливу висоту над обраним місцем, до появи тривимірного зображення будинків
і вулиць.
- «Помандруйте» вулицями міста.
9) – «Зайдіть» до приміщення кафе, музею, вокзалу тощо.
- Зробіть скріншот зображення приміщення кафе, музею, вокзалу тощо.
- Помістіть зображення приміщення на третій слайд Google-презентації.
10) Відкрийте доступ усім інтернет-користувачам які мають посилання для перегляду і
коментування Google-презентації із автоматичним поштовим сповіщенням свого товариша чи
подружки.
11) – Дочекайтесь отримання сповіщення про доступ до документа від свого товариша чи
подружки.
- Відкрийте лист-сповіщення про доступ, перегляньте доступний документ (презентацію) та
додайте до назви міста коментар, наприклад чи подобається вам місто про яке йдеться у
презентації.
12) – До свого листа вчителеві додайте гіперпосилання на файл Google-презентації, пов’язавши
його з назвою улюбленого міста у тексті листа.
- Надішліть листа вчителеві.
- Завершіть роботу.
Зробіть висновок про результати роботи.
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Розділ 3. Опрацювання табличних даних
8 параграфів + 2 практичні роботи = 10 год.

§ 18. Середовище табличного процесора
§ 19. Введення даних у таблицю
§ 20. Робота з таблицею
§ 21. Дії над вмістом клітинок
§ 22. Обчислення в електронних таблицях
§ 23. Використання рядка формул
Практична робота 6 «Робота з табличними даними»
§ 24. Форматування електронних таблиць
§ 25. Моделі. Реалізація математичних моделей
Практична робота 7 «Виконання обчислень»
Повторюємо
Табличний процесор Eхcel є прикладною програмою для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях. Документ Excel називається робочою книгою, вона складається з аркушів. Аркуш
містить електронну таблицю, що складається із рядків і стовпців. На перетині рядків і стовпців
електронної таблиці утворюються клітинки. Кожна клітинка має адресу, що складається із заголовка
стовпця і номера рядка. Клітинки можуть містити дані різних типів: текстові, числові тощо, а також
формули, призначені для виконання обчислень над даними. Будь-яка формула починається знаком
«=» (дорівнює) і може містити певні значення, адреси клітинок, вбудовані функції, знаки арифметичних і логічних операцій.
1. Що таке табличний процесор?
2. З чого складається адреса клітинки?
3. Чи можуть збігатися адреси клітинок?
4. Що можуть містити клітинки електронної таблиці?
5. Для чого призначені формули?
6. З якого знака починається запис формули в табличному процесорі Excel?
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§ 18. Середовище табличного процесора

Загальні поняття
Є великий клас документів у вигляді таблиць, у яких проводяться різноманітні обчислення над
вмістом клітинок. Це – класний журнал, розклад руху транспорту, відомості нарахування заробітної
плати, табелі робочого часу тощо.
Для прикладу наведемо спрощений фрагмент відомості нарахування заробітної плати (рис. 18.1).
У цій таблиці числа у клітинках
останнього стовпчика є добутками
відповідних чисел двох попередніх стовпчиків.
Рис. 18.1
В електронній таблиці виконуються математичні (а також фінансові, статистичні, логічні
та інші) дії над вмістом одних клітинок, щоб одержати вміст інших клітинок.
Електронна таблиця складається з клітинок, які утворюються на перетині стовпчиків і рядків.
Рядки нумеруються числами.
Наприклад, 2-й рядок, 17-й рядок, 328-й рядок.
Стовпчики нумеруються однією, двома або трьома латинськими літерами.
Перші стовпчики нумеруються латинськими літерами від А до Z, далі – від AA до AZ, від BA до
BZ і так далі.
Кожна клітинка має адресу, складену із номерів стовпчика і рядка, на перетині яких знаходиться.
Наприклад, у наведеній таблиці прізвище «Перелазенко» записане у клітинці А4.

Робоча книга і робочий аркуш
Залежно від складності задачі, таблиця може мати тисячі рядків і стовпчиків. Табличний документ може розташовуватися на кількох аркушах, що утворюють робочу книгу.

Перше знайомство
Найбільш поширеною програмою для роботи з електронними таблицями є Microsoft Excel.
Excel завантажується одним із способів, що надає Windows або подвійним клацанням на
ярлику (рис. 18.2) на робочому столі при його наявності.
Після запуску Excel на екрані з’являється перелік останніх документів, з якими працювала програма, і вікно для пошуку онлайнових шаблонів.
Для створення нового документа досить клацнути на рисунку «Нова книга», після чого на екрані
з’явиться порожня електронна таблиця. Більшу частину вікна займає робоче поле, у якому видно
фрагмент таблиці.
На екрані монітора з’явиться вікно програми Excel (рис. 18.3 – див. далі), у якому зверху знаходиться:
 панель швидкого доступу для виконання найчастіше використовуваних команд;,
 меню вкладок (ФАЙЛ, ОСНОВНЕ…), для відкриття потрібної вкладки досить
клацнути її назву;
 відповідна до вкладки стрічка інструментів із зображенням команд, для
виконання потрібної команди досить клацнути її зображення;
 команди на стрічці інструментів із значком  праворуч (рис. 18.4) одержують
нові можливості із списку, що відкривається при клацанні на значку;
 випадаючі меню (Буфер обміну, Шрифт...) мають спеціальний значок праворуч (рис. 18.5), при
клацанні на якому відкривається діалогове вікно для деталізації
команди;
 рядок із адресою клітинки, у якій знаходиться курсор таблиці, і формулою для обчислення.
Курсор таблиці у початковому положенні встановлено на клітинку А1.
Клітинка, окреслена темним прямокутником, називається активною або поточною (на рисунку –
А1). Саме в активну клітинку вноситься нова інформація або редагується наявна.
Клітинка стає активною, якщо клацнути її лівою кнопкою або перейти до неї
за допомогою клавіш керування курсором.
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Для повернення активної клітинки на початок рядка натискають клавішу Home, для повернення
у клітинку А1 натискають клавіші Ctrl+Home.
Праворуч можуть знаходитись вертикальна, а внизу – горизонтальна смуги прокрутки з бігунками, що дозволяють переглядати таблицю, якщо вона не повністю поміщається на екрані.

При користуванні смугами прокрутки активна клітинка не міняє свого положення. Для повернення у початкове положення досить натиснути клавішу Home.
Внизу праворуч знаходиться бігунок Масштаб
Внизу ліворуч находяться ярлики робочих аркушів. При завантаженні Excel пропонує Аркуш1
робочої книги Книга1 з активною клітинкою А1.
Значок із знаком + служить для додавання аркушів.
Для видалення аркуша потрібно на його ярлику викликати контекстне меню і виконати команду
Видалити. При спробі видалити останній аркуш появиться попередження Книга має містити
принаймні один видимий аркуш.
Питання для самоконтролю:
1. Для чого використовуються електронні таблиці?
2. Як нумеруються рядки і стовпчики електронної таблиці?
3. Що таке «робоча книга» і «робочий аркуш»?
4. Як позначаються клітинки таблиці?
5. Яка програма забезпечує роботу з електронними таблицями?
6. Як можна завантажити Excel і створити новий документ?
7. Які елементи має вікно Excel?
8. Коли клітинка стає активною?
9. Яким чином користуватися командами панелі інструментів?
10. Які можливості надають випадаючі меню?

Вправа 18

Завдання: Ознайомитися із табличним процесором.
Зауваження: Вправа оглядова, оцінювання можна не проводити.
1) Запустіть табличний процесор. Створіть нову книгу. Відкрийте вкладку ВИГЛЯД, встановіть
масштаб 150%. Поверніться на вкладку ОСНОВНЕ.
2) На вкладці ВИГЛЯД зніміть/встановіть прапорці «Рядок формул», «Сітка», «Заголовки» –
спостерігайте за змінами. Поверніться на вкладку ОСНОВНЕ.
3) Відкрийте список «Колір тексту», закрийте список. Відкрийте діалогове вікно «Вирівнювання»,
огляньте можливості вікна. Закрийте діалогове вікно.
4) Послідовно встановіть активною клітинку D7, F3, N2. Поверніть активною клітинку А1.
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5) За допомогою бігунків перегляньте таблицю у горизонтальному і вертикальному напрямках.
Поверніться у попереднє положення.
6) Видаліть Аркуш1 – поясніть, що відбудеться. Закрийте табличний процесор.
§ 19. Введення даних у клітинки таблиці
В кожну клітинку таблиці можна ввести число, текст, формулу і навіть графічне зображення.
З набором першого символу в активній клітинці з’являється курсор, а в рядку формули стають
активними два значки (рис. 19.1): «червоний хрест»
(Скасувати) і «зелена галочка» (Ввести).
Якщо під час заповнення клітинки введено
зайвий символ, досить натиснути клавішу  (Backspace), щоб його видалити. Для припинення
помилкового введення натискають клавішу Esc.
При введенні чисел ціла частина від дробової відділяється комою, дати пишуться через крапку.
Наприклад:
3,14
56,09 15.12.2015
20.03.37
При введенні даних в клітинку програма аналізує їх і приймає рішення, як їх використовувати
надалі: як число, текст чи як формулу. При цьому інколи програма помиляється.
Наприклад, після введення тексту «–Я вчуся» у клітинці побачимо: #NAME? (або #ИМЯ?). Це
програма «вирішила», що введено число, бо на початку стоїть мінус. Оскільки обчислити значення не
вдалося, з’явилося повідомлення про помилку.
Щоб незалежно від змісту дані були сприйняті як текст, на початку ставлять символ «'» (апостроф): «'–Я вчуся».
Те, що набирається в активній клітинці, відображається одночасно у двох місцях: в самій клітинці і в рядку формул.
Якщо у вікні Excel відсутній рядок формул,
треба у вкладці ВИГЛЯД навпроти команди Рядок формул встановити прапорець «».
Перехід на нову клітинку справа або знизу відбувається автоматично, залежно від того, якою
клавішею завершено введення вмісту попередньої клітинки:
 щоб завершити введення вмісту активної клітинки і перейти вниз, треба натиснути клавішу Enter
або клавішу  ;
 щоб завершити введення вмісту активної клітинки і перейти праворуч, треба натиснути клавішу
Tab або клавішу .
Клавіші  та  спричиняють перехід на сусідню клітинку у відповідному напрямку.
Щоб завершити введення вмісту і залишитися в поточній клітинці, треба натиснути кнопку
«зелена галочка» в рядку формул.
Тобто, клавіші Enter або  використовують при заповненні клітинок таблиці по стовпчиках, а
клавіші Tab або  використовують при заповненні клітинок таблиці по рядках.
Текст, який не вміщується в клітинку, буде «вилазити» на сусідні порожні клітинки. Якщо
сусідня клітинка заповнена, то текст буде обрізано на її межі. Введені дані при цьому не втрачаються: досить зробити клітинку активною і весь текст з’явиться у рядку формул.

Виправлення помилок
Помилки в клітинках виправляють так:
 щоб виправити вміст клітинки, треба двічі клацнути на потрібній клітинці, після чого
виправити помилку;
 щоб стерти вміст клітинки, треба зробити клітинку активною (клацнути на ній) і натиснути
клавішу Del;
 щоб замінити вміст, треба зробити клітинку активною, набрати нові дані і натиснути клавішу
Enter (або Tab).
Стертий помилково вміст клітинки можна поновити, якщо натиснути клавіші Alt+
(Backspace), Ctrl+Z або клацнути кнопку Скасувати на панелі інструментів.

Зберігання таблиці
Створювана електронна таблиця знаходиться в оперативній пам’яті. Щоб вона не була втрачена
після вимкнення комп’ютера, треба зберегти таблицю на вінчестері або іншому носієві, для чого
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необхідно клацнути на значку Зберегти (рис. 19.2) або у вкладці ФАЙЛ вибрати команду
Зберегти – з’явиться вікно Зберегти як із списком використаних папок.
Для повернення в таблицю досить натиснути кнопку із значком .
Файл таблиці можна записати як в одну із використаних папок із списку, так і в будь-яку іншу.
При наявності у списку потрібної папки, відкрийте її, при відсутності потрібної папки у списку
відкрийте папку Огляд.
В обох випадках відкриється діалогове вікно Збереження документа (рис. 19.3), де пропонується ім’я файлу Книга1 (Книга2 тощо), замість якого можна набрати потрібне.
При виборі із списку однієї із використаних папок пропонується збереження у цю папку. При
виборі папки Огляд користувачеві пропонується записати файл у папку Документи.
Якщо користувач хоче записати створений документ у іншу папку та з іншим іменем, необхідно:
1. У полі Ім'я файлу набрати назву файлу (тут Вправа8);
2. Вказати місце зберігання (тут
Локальний диск D:);
3. Відкрити власну папку (тут
ЛАХАЙ);
4. Натиснути кнопку Зберегти.
Створений файл з набраною
назвою і розширенням .xlsх запишеться у вказану папку.
Створені таблиці зберігаються у
файлах і відповідних папках. Через
деякий час може виникнути потреба
у продовженні роботи над вже
існуючою таблицею.
Для виклику наявної таблиці
користуються одним із способів:
 у власній папці знайти таблицю і
двічі клацнути на її піктограмі;
 на робочому столі Windows двічі
клацнути на ярлику таблиці, який
бажано створити при багатоденній роботі;
В обох випадках відбудеться завантаження Excel, після чого у робочому полі вікна автоматично
з’явиться вибрана електронна таблиця, з якою можна продовжити роботу: редагувати, доповнювати
або на її основі створювати іншу.
Питання для самоконтролю:
1. Що з’являється в активній клітинці з набором першого символу?
2. Яке призначення кнопок «червоний хрест» і «зелена галочка»?
3. Як видалити неправильно введений символ?
4. Які особливості введення в клітинку десяткового дробу і дати?
5. Як «обдурити» програму і ввести число або дату як текст?
6. Як можна виправити помилки при наборі даних?
7. Як завершити введення з переходом на клітинку праворуч?
8. Якою клавішею завершують введення для переходу на клітинку знизу?
9. Як завершують введення, щоб активна клітинка не змінилась?
10. Як зберегти таблицю у власній папці з потрібним іменем?

Вправа 19

Завдання: Навчитися вводити дані у таблицю і зберігати її.
1) Запустіть табличний процесор.
Встановіть масштаб 200%.
Наберіть електронну таблицю
такого змісту:
2) Замініть імена: «Майкл» на
«Микола», «Анжеліка» на «Оксана», «Арнольд» на «Андрій».
3) Скасуйте заміну імен, потім поверніть скасовані дії.
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4) Збережіть документ з назвою Вправа19 у власній папці. Закрийте табличний процесор.
5) У власній папці відкрийте документ Вправа19. Додайте до таблиці дані ще трьох довільних осіб.
6) Збережіть документ з НОВОЮ назвою Вправа19-А у власній папці. Закрийте табличний
процесор.
§ 20. Робота з таблицею
У новому документі табличний процесор Excel пропонує лише
один аркуш з назвою Аркуш1.
Книга Excel може складатися із кількох аркушів, для додавання
нових аркушів потрібно скористатися кнопкою із знаком + (рис.
20.1).
Щоб перейти на інший аркуш, необхідно клацнути на його ярлику (Аркуш1, Аркуш2 тощо).

Перейменування аркушів
Аркуші при створенні отримують назви Аркуш1, Аркуш2 і т.п. Такі позначення не дають можливості розпізнати призначення аркуша за його назвою. Наприклад, для розрахунку щомісячної
заробітної плати було б зручніше назвати аркуші таблиці так: Січень, Лютий ...
Щоб перейменувати аркуш, достатньо двічі клацнути його ярлик і ввести нову назву.
Назва аркуша може мати до 31 символів: літер англійського, російського або українського
алфавітів, пропусків, круглих дужок, окремих розділових знаків (! . , ; – _ «). При спробі ввести
заборонений символ він просто ігнорується.

Перенесення і копіювання аркушів
Щоб перемістити аркуш, треба перетягти лівою кнопкою
його ярлик. При цьому вказівник набуває вигляду стрілки з
аркушем паперу, а над ярликами з’являється рухомий маркер
(чорний трикутник). Маркер показує, між якими аркушами
опиниться поточний аркуш після відпускання кнопки миші (рис. 20.2).
Для копіювання робочого аркуша в тій самій книзі описані дії виконують з натиснутою клавішею Ctrl. Для копіювання робочого аркуша в іншу книгу треба клацнути правою кнопкою його
ярлик. В контекстному меню вибрати команду Перемістити або копіювати…, перейти в іншу книгу і скористатись командою Вставити.

Створення нової таблиці на основі наявної
Щоб створити нову таблицю на основі наявної, залишивши таблицю-оригінал у незмінному
вигляді, виконують такі дії:
 відкрити таблицю-оригінал;
 у вкладці ФАЙЛ вибрати команду Зберегти як;
 відкрити папку Огляд – з’явиться діалогове вікно Збереження документа;
 набрати нове ім’я в полі Ім’я файлу;
 при необхідності вказати інше місце зберігання;
 клацнути на кнопці Зберегти – перший файл закриється, а на екрані залишиться таблиця з новим
іменем, яку можна редагувати, не боячись пошкодити таблицю-оригінал.

Зміна ширини стовпчика


Для того, щоб змінити ширину стовпчика, необхідно:
у рядку заголовків стовпчиків (А, В, С, D...) встановити вказівник миші на лінію, що розділяє
стовпчики;

коли з’явиться стрілка
(рис. 20.3), натиснути ліву кнопку миші;
утримуючи кнопку натиснутою, перетягти стрілку праворуч для збільшення ширини стовпчика або
ліворуч – для її зменшення;
 відпустити кнопку миші.
Щоб встановити ширину стовпчика відповідно до найдовшого тексту в його клітинках потрібно:
 у рядку заголовків встановити вказівник миші на лінію, що розділяє стовпчики;
 при появі двонаправленої стрілки (див. вище) двічі клацнути лівою кнопкою.
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Виділення рядків (стовпчиків)
Для дій над рядками (стовпчиками) їх виділяють.
Щоб виділити рядок, слід клацнути на його номері (рядок виділиться сірим кольором). Для
виділення кількох рядків потрібно перетягти вказівник миші з натиснутою лівою кнопкою по
відповідних номерах рядків.
Для виділення стовпчика клацають на його назві (стовпчик виділиться сірим). Щоб виділити
кілька стовпчиків, потрібно протягнути вказівник миші з натиснутою лівою кнопкою по відповідних
назвах стовпчиків.

Вирівнювання значень у клітинках
У клітинці текст автоматично вирівнюється за лівим, а числа і дати – за правим краєм.
Щоб вирівняти значення активної клітинки по-іншому, можна скористатися
відповідними кнопками на вкладці ОСНОВНЕ (рис. 20.4).
Щоб вирівняти записи в усіх клітинках одного або кількох стовпчиків, треба
зробити їх активними (тобто виділити потрібний стовпчик або стовпчики), потім
клацнути відповідну кнопку на панелі інструментів.
Так само діють, коли потрібно вирівняти записи в усіх клітинках одного або
кількох рядків.

Вилучення рядків або стовпчиків
Вилучити рядок або стовпчик можна так:
виділити рядок (стовпчик);
на виділеному рядку (стовпчику) викликати контекстне меню;
у меню виконати команду Видалити.
Щоб видалити кілька рядків (стовпчиків), необхідно попередньо виділити відповідну їх кількість.
Виділені рядки (стовпчики) зникнуть, нижні рядки (або стовпчики праворуч) зсунуться і займуть
їхнє місце. Загальна кількість рядків та стовпчиків на аркуші та їх нумерація при цьому не змінюються: замість вилучених на краях таблиці з’являються нові.




Вставляння рядків або стовпчиків
Щоб вставити порожній рядок або стовпчик, потрібно:
 у таблиці виділити рядок (стовпчик), НА МІСЦЕ ЯКОГО необхідно вставити порожній рядок
(стовпчик);
 на виділеному рядку (стовпчику) викликати контекстне меню;
 у меню виконати команду Додати клітинки.
Щоб вставити кілька рядків (стовпчиків), необхідно попередньо виділити відповідну їх кількість.
У результаті виконання команди виділені рядки (стовпчики) зсунуться вниз (вправо), а на їх
місце вставляться порожні рядки (стовпчики).
Питання для самоконтролю:
1. Яким чином додати у книгу новий аркуш?
2. Яким чином перейменувати аркуш?
3. Які символи дозволено використовувати у назві аркуша?
4. Яким чином перемістити вибраний аркуш на нове місце?
5. Опишіть послідовність копіювання аркуша.
6. Як запозичити чужий документ, не зіпсувавши його?
7. Що слід зробити для встановлення ширини стовпчика?
8. Як вставити один або кілька рядків (стовпчиків)?
9. Як вилучити один або кілька рядків (стовпчиків)?
10. Як встановлюється потрібне вирівнювання значень у клітинках?

Вправа 20

Завдання:
Навчитися
змінювати зміст таблиці
1) З власної папки відкрийте
файл Вправа19.
2) Збережіть відкритий файл
з НОВОЮ назвою Вправа20.
3) Додайте Аркуш2. Замість
назви Аркуш2 напишіть
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власне ім’я. Замість Аркуш1 – власне прізвище.
4) У таблиці на Аркуш1 у відповідних місцях вставте три нові рядки і новий стовпчик.
5) Доповніть таблицю, щоб її зміст став таким, як на рисунку.
6) Вирівняйте вміст клітинок першого рядка по центру, всі інші по лівому краю. Поміняйте
місцями аркуші. Збережіть файл. Закрийте табличний процесор. Закрийте власну папку.
§ 21. Дії над вмістом клітинок

Діапазон клітинок
Щоб виділити діапазон суміжних клітинок, потрібно встановити вказівник миші у вигляді
«товстого плюса» на першу клітинку, натиснути і, утримуючи ліву кнопку миші, перевести вказівник
у потрібному напрямку до останньої клітинки і відпустити кнопку.
Виділені клітинки будуть позначені сірим кольором у прямокутнику і
будуть активними для дій над ними. Така сукупність клітинок називається
діапазоном клітинок (рис. 21.1).
Діапазон клітинок може бути як одновимірним (горизонтальним або вертикальним), так і двовимірним, як на малюнку. Такий діапазон клітинок називається зв’язаним, а ліва верхня клітинка в
ньому є активною.
Щоб позначити прямокутний діапазон клітинок, вказують адреси лівої верхньої та правої
нижньої клітинок, відокремивши їх двокрапкою. Наприклад: А1:С8.
Діапазон клітинок може складатися з довільних клітинок та діапазонів, які виділяють з натиснутою клавішею Ctrl. Такий діапазон називається незв’язаним, і в ньому активною буде клітинка,
виділена останньою. Щоб позначити незв’язаний діапазон клітинок, вказують адреси окремих його
частин, відокремлюючи символом «крапка з комою»: наприклад, А1; В4:D20; F5; Н8.

Дії над вмістом діапазону клітинок
Над вмістом клітинки або прямокутним діапазоном клітинок можна виконувати такі дії:
Переміщення – вміст клітинки переміщується на нове місце і зникає зі старого.
Копіювання
– вміст клітинки копіюється на нове місце і залишається на старому.
Вставка
– на нове місце вставляється вміст клітинки, що переміщається або копіюється;
всі інші клітинки залишаються на своїх місцях.
Додавання
– на нове місце додається вміст клітинки, що переміщається або копіюється,
сусідні клітинки розсуваються, за вибором, вправо або вниз.
Вилучення
– вміст клітинки вилучається,
сусідні клітинки зсуваються, за вибором, вліво або вгору.
Очистка
– вміст клітинки очищується, сусідні
клітинки залишаються на своїх місцях.
Відновлення – в клітинці відновлюється той
вміст, що був до вилучення або очищення.
Більшість користувачів при виконанні дій над
вмістом клітинок віддає перевагу роботі з контекстним
меню (рис. 21.2).

Контекстне меню
Щоб викликати контекстне меню, достатньо на
потрібній клітинці клацнути
правою кнопкою миші.
Для переміщення або копіювання вмісту клітинки
або діапазону клітинок з використанням команди
Вставити виконують такі дії:
 виділити клітинку (прямокутний діапазон клітинок);
 на виділеній області викликати контекстне меню;
 вибрати команду Вирізати для переміщення або
Копіювати для копіювання – рамка навколо виділеної
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області почне рухатися;
 перевести вказівник миші на нове місце, знову відкрити контекстне меню і виконати команду
Вставити – на нове місце вставляється виділена область;
 на старому місці при виконанні переміщення зміст клітинок щезає, при копіюванні залишаються.
Якщо у клітинці призначення був якийсь текст (або число), то він заміниться новим.
Для переміщення або копіювання вмісту клітинки або діапазону клітинок з використанням
команди Додати скопійовані клітинки... виконують такі дії:
 виділити клітинку (прямокутний діапазон клітинок);
 на виділеній області викликати контекстне меню;
 вибрати команду Вирізати для переміщення або Копіювати для копіювання – рамка навколо
виділеної області почне рухатися;
 перевести вказівник миші на нове місце, знову відкрити контекстне меню і виконати команду
Додати скопійовані клітинки…– відкриється вікно Вставка з буфера (рис. 21.3), у якому
вибрати режим зсуву клітинок вправо або вниз;
 клацнути на кнопці ОК – клітинки розсунуться вправо або вниз, на звільнене місце вставиться
вміст скопійованих клітинок.
Щоб очистити клітинку (діапазон клітинок), потрібно:
 виділити клітинку або діапазон клітинок;
 у виділений області викликати контекстне меню;
 у ньому вибрати команду Очистити вміст.
При вилученні або очищенні клітинки треба бути обережним, щоб
не знищити інформацію,
яка використовується в інших клітинках.
Після помилкового стирання даних у клітинці або діапазоні клітинок їх можна поновити, натиснувши комбінацію клавіш Alt+ (Backspace), Ctrl+Z або кнопку Скасувати на панелі інструментів.

Автоматичне заповнення клітинок числами
Щоб заповнити послідовність клітинок однаковими числами або текстом, виконують такі дії:
записати у початкову клітинку потрібне число або текст;
встановити вказівник миші у нижній правий кут клітинки;
з появою чорного + притиснути ліву кнопку миші;
протягнути вказівник миші до останньої клітинки;
відпустити ліву кнопку – клітинки заповняться однаковими числами.
Для заповнення клітинок зростаючою на 1 послідовністю чисел притискають клавішу Ctrl.
Для заповнення клітинок зростаючою/спадаючою на довільну різницю (нехай 3) послідовністю
чисел (100, 97...) виконують такі дії;
 у перші дві клітинки записати перше і друге число;
 виділити клітинки з числами (тут 100 і 97);
 встановити вказівник миші у нижній правий кут клітинки;
 коли появиться «тонкий плюс, притиснути ліву кнопку миші;
 притискають клавішу Ctrl.
 протягнути вказівник миші до останньої клітинки;
 відпустити ліву кнопку і клавішу Ctrl – клітинки заповняться послідовністю чисел (рис. 21.4).






Автозаповнення
Excel може виконувати «розумні» дії при заповненні клітинок. Наприклад, у попередньому
параграфі показано автоматичне заповнення клітинок послідовністю чисел.
Ще можна автоматично заповнити клітинки послідовністю назв днів тижня (Пн-Нд чи Понеділок-Неділя) або місяців року (Січень-Грудень). Для цього достатньо у активну клітинку записати назву першого (або іншого) елемента списку, після чого перетягти
маркер заповнення у потрібному напрямку.
Клітинки зі значеннями часу або дати при автозаповненні мають цікаві особливості:
 якщо ж в клітинці встановлено, наприклад, дату 30.03.2019, то в
наступних клітинках одержимо: 31.03.2016, 1.04.2016 і т. д.
 якщо в клітинці, наприклад, встановлено час 22:00, то при
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автозаповненні в наступних клітинках одержимо: 23:00, 0:00, 1:00 і т. д. (рис. 21.5)

Автозавершення
При наборі перших символів слова Excel пропонує його завершення, використовуючи зразок із подібних слів, вже набраних у тому ж стовпчику. Автозавершення
застосовується тільки для тексту.
Наприклад, якщо у стовпчику вже є слова «карета», «картуз», «картопля», то,
набравши в наступній клітинці цього ж стовпчика літери «карто», побачимо варіант
автозавершення – «картопля» (рис. 21.6).
Якщо він нас влаштовує, натискаємо клавішу Enter – у клітинці з’являється все слово картопля.
Менша кількість літер («кар», «карт») не спричиняє появи варіанту
завершення, бо за ними неможливо однозначно вибрати його серед вже
набраних слів.
Якщо на клітинці викликати контекстне меню, виконати команду Вибрати з розкривного списку…, у списку клацнути потрібне слово із уже
використаних – воно з’явиться у клітинці (рис. 21.7).
Щоб відмовитися від послуг автозавершення, треба введення тексту
розпочати з апострофа (').
Питання для самоконтролю:
1. Як виділити діапазон клітинок?
2. Як перемістити (скопіювати) вміст клітинки на нове місце?
3. Чим відрізняється дія копіювання клітинки від переміщення?
4. Чим відрізняється дія додавання клітинки від вставки?
5. Як очистити клітинку або діапазон клітинок?
6. Яким чином створити послідовність чисел?
7. Як заповнити клітинки послідовністю назв днів тижня?
8. Як заповнити клітинки послідовністю часу?
9. Які особливості заповнення клітинок послідовністю дат?
10. У чому полягає автозавершення при заповненні стовпчиків?

Вправа 21

Завдання: Навчитися користуватися засобами автоматизації.
1) Запустіть
табличний
процесор.
Заповніть клітинки А1–А4 словами
півень, південь, півкуля, півострів..
2) За
допомогою
автозавершення
заповніть клітинки А5–А12, довільно
вибираючи слова із розривного списку
контекстного меню.
3) У клітинку В1 запишіть січень, за
допомогою автозаповнення заповніть
клітинки В2–В12 списком всіх назв
місяців року.
4) У клітинку С1 запишіть дату
01.01.2021, за допомогою автозаповнення заповніть клітинки С2–С12
списком послідовних дат.
5) У клітинку D1 запишіть число 100, за
допомогою автоматичного заповнення заповніть клітинки D2-D12 зростаючою послідовністю
чисел.
6) У клітинку Е1 запишіть число 100, у клітинку Е2 запишіть 97, виділіть клітинки Е1–Е2, за допомогою автоматичного заповнення заповніть клітинки D2–D12 спадаючою послідовністю чисел.
Збережіть таблицю у файл з назвою Вправа21 у власну папку. Закрийте табличний процесор.
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§ 22. Обчислення в електронних таблицях
Електронні таблиці призначені, насамперед, для виконання банківських, бухгалтерських і
комерційних задач з виконанням математичних, логічних, статистичних, фінансових обчислень.

Формати чисел
Числа можуть зображуватись в різних форматах.
Щоб встановити
потрібний числовий
формат,
необхідно
виконати такі дії:
 виділити клітинку
або діапазон клітинок;
вкладці ОС на
НОВНЕ відкрити
випадаюче меню
Число – відкриється діалогове меню
Формат клітинок
(рис. 22.1);
 на вкладці Число у
списку
Числові
формати вибрати
потрібний формат
(наприклад, Числовий);
встановити число знаків після десяткової коми
 у полі Кількість десяткових розрядів
(на рисунку 2);
 клацнути на кнопці ОК.
Вікно Формат клітинок з вибраною вкладкою Число дає можливість встановити такі формати
чисел:
Формат числа
Вигляд числа
Пояснення
41 415327
Для відображення тексту і чисел довільного типу
 Загальний
–41,53
41,00 415 327
Виведення чисел з вибраною кількістю десяткових знаків
 Числовий
41,53грн 41,00грн
До числа додається грн або знак іншої грошової одиниці
 Грошовий
4157грн 0,327грн
41,53грн 41,00грн
4157,00грн 0,327грн
20.3.2006
20 мар 2006
13:36
13:36:48 13:36РМ

Вирівнювання за роздільником цілої і дробової частин



Фінансовий



Дата



Для відображення часу
Час
–4153%
4100%
Число множиться на 100 і виводиться з символом %
Відсотковий
3/7
31/49
312/673
Звичайні дроби (чисельник і знаменник – до 3 цифр)
Дробовий
5,78Е+07
Стандартний вигляд числа (5,78 · 107)
Експоненційний
185
415327
Число відображається і обробляється як текст
Текстовий
Для роботи зі списками та базами даних
Додатковий
Вибір формату не впливає на дані, що зберігаються в клітинці, а лише на їх відображення.







Для відображення дати

Поняття формули
Для автоматичного виконання обчислень у клітинки таблиці вводять формули.
У формулах можуть використовуватися числа, адреси клітинок та діапазонів, дужки, різноманітні функції, а також знаки арифметичних операцій:
+ – додавання;
– – віднімання;
* – множення;
/ – ділення;
^ – піднесення до степеня;
% – обчислення відсотків.
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Правила запису формули
Запис формули починають знаком «=», а далі записується сама формула.
Наприклад: =D4+F7 – до вмісту клітинки D4 додати вміст клітинки F7. Результат запишеться у
клітинку, яка містить цю формулу.
Щоб ввести у формулу адресу клітинки, не обов’язково набирати її вручну з клавіатури.
Для внесення в формулу адреси клітинки достатньо клацнути відповідну клітинку.
Формулу з попереднього прикладу можна ввести так: набрати з клавіатури «=»; клацнути на
клітинці D4; набрати з клавіатури «+»; клацнути на клітинці F7.
Формула записується у клітинці в один рядок.
Наприклад: =(D4+F7)/(E3–0,15*E4).

Приклад проведення обчислень
У магазині вирішили підбити підсумок виїзної торгівлі перед початком нового навчального
року. Результати підрахунків звели у наведену на малюнку таблицю (рис. 22.2).
Треба підрахувати суми, вторговані за кожен із товарів (клітинки від D2 до D6) і загальну суму
(клітинка D7).
Значення в клітинках від D2 до D6 одержують
як добуток значень відповідних клітинок стовпчиків
B і C.
Наприклад: вміст клітинки D2 обчислюється за
формулою =B2*C2.
Формули в клітинках D3 (=B3*C3), D4
(=B4*C4)... відрізняються від попередньої і одна від
одної тільки номером рядка.

Копіювання формул
Для копіювання формули з активної клітинки в кілька суміжних клітинок з відповідною заміною
назви стовпчика і(або) номера рядка виконують такі дії:
 встановити вказівник миші на маркер заповнення активної клітинки, щоб він набув вигляду
«тонкий плюс»;
 перемістити лівою кнопкою вказівник «тонкий плюс» до останньої клітинки стовпчика або рядка;
 відпустити кнопку миші – в клітинках з’являться результати обчислень за формулою, скопійованою з першої клітинки.
При копіюванні формули в іншу клітинку в адресах клітинок автоматично змінюються номер рядка
і(або) назва стовпчика.

Обчислення суми
Щоб обчислити суму чисел, використовують функцію SUM()
У попередньому прикладі формулу для клітинки D7 можна записати, вказавши в дужках діапазон клітинок: =SUM(D2:D6)
Для обчислення суми зручно користуватись кнопкою зі значком  (автосума) на панелі інструментів. При цьому діапазон клітинок комп’ютер визначає автоматично, а уточнити його можна,
виділяючи клітинки мишею.
Питання для самоконтролю:
1. Як встановити потрібний формат числа?
2. Як встановити число десяткових знаків після коми?
3. Які арифметичні дії можливі у формулах?
4. Як записати формулу в клітинку електронної таблиці?
5. Поясніть правила запису формул.
6. Як внести в формулу адресу клітинки, не набираючи її з клавіатури?
7. Які вимоги ставляться до написання формули?
8. Як використовують маркер заповнення?
9. Як скопіювати формулу із однієї клітинки в іншу?
10. Що відбувається з формулою при її копіюванні в іншу клітинку?
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Вправа 22

Завдання: Навчитися виконувати обчислення в таблиці..
1) Запустіть табличний процесор.
Встановіть масштаб 120%.
2) Створіть таблицю нарахування
заробітної плати за відпрацьовані дні для 4 осіб і заповніть клітинки за наведеним зразком.
3) Підрахуйте вміст клітинок за формулами: D2 =С2*В2; E2 =0,1*D2; F2 =D2–E2. Скопіюйте
формули для відповідних стовпчиків.
4) В таблицю додайте 6 і 7 рядки, запишіть в них прізвища власне і вчителя, заповніть для них
довільним реальним змістом стовпчики В і С. Для доданих прізвищ підрахуйте значення клітинок
у стовпчиках D, E i F.
5) У 8 рядок, у клітинку А7 запишіть ВСЬОГО та підрахуйте у відповідних клітинках суми стовпчиків D (Нараховано), E (Податок), F (До видачі).
6) Змінюйте дані у стовпчиках В (кількість днів) та С (тариф) – у стовпчиках D, E, F значення
повинні змінюватися автоматично. Збережіть таблицю у файл з назвою Вправа22 у власній
папці. Закрийте табличний процесор.
§ 23. Використання рядка формул
Excel створює зручні умови для
запису формули в активну клітинку.
Формула (тут =МАХ(А1;В1) одночасно
з’являється у поточній клітинці і в рядку
формул (рис. 23.1).
Адреси клітинок у формулі виділяються різними кольорами; на час редагування формули
відповідними кольорами виділяються й самі клітинки.
Після завершення введення формули у виділеній клітинці з’явиться результат обчислення, а в
рядку формул залишиться відповідна формула, за якою було виконано обчислення.
Відповідно до зміни вмісту клітинок, адреси яких входять у формулу (на рисунку – А1 і В1),
негайно змінюється результат обчислення (на рисунку – значення в клітинці С1).

Функція і аргумент
Функція Excel – це спеціальне позначення дій для виконання певного обчислення.
Наприклад, формула =ROUND(А1/С1;3) містить звертання до функції ROUND (ОКРУГЛ), якій
передають два аргументи: арифметичний вираз А1/С1 і число знаків після коми.
Звертання до функції у формулі
має такий загальний вигляд:
ФУНКЦІЯ(АРГУМЕНТИ).
Для складних обчислень
Excel пропонує великий перелік
математичних,
фінансових,
статистичних і логічних функцій.
Аргументами у формулах
виступають числа, вирази, адреси
клітинок і діапазонів клітинок.
Є функції, які не потребують
аргументів. Серед них:
PI() – повертає наближене
значення числа π;
TODAY() , NOW()) – будуть
розглянуті далі.
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Вставлення функції
Немає потреби потрібну функцію і її аргументи вписувати у клітинку вручну.
Щоб вставити у клітинку потрібну функцію, у рядку формул або на вкладці ФОРМУЛИ натискають кнопку fx – з'явиться діалогове вікно Вставлення функції (рис. 23.2).
У списку Виберіть функцію вибирають потрібну функцію (на рисунку МАХ), у нижній частині
вікна показано формат функції і короткий опис її дії.
Для перегляду списку і пошуку потрібної функцій використовують бігунок.
Після вибору функції натиснути кнопку ОК, для відміни вибору – Скасувати.

Вставлення аргументів
Після натискання кнопки ОК
у вікні Пошук функції з’являється відповідне до вибраної
функції (тут МАХ)
вікно
Аргументи функції (рис. 23.3), у
яке вводяться адреси клітинок, як
аргументи (на рисунку А1 і В1).
Після натискання кнопки ОК
в клітинці з формулою (на
рисунку С1) запишеться відповідний результат. У рядку формули знаходиться формула, за якою виконалося обчислення.

Бібліотека функцій
На вкладці ФОРМУЛИ знаходиться бібліотека функцій (рис. 23.4.). В її склад входять списки
фінансових, логічних, текстових, дата і час, математичних та інших функцій.
Щоб відкрити потрібний список, досить клацнути на значку праворуч від
його назви і у списку
вибрати потрібну функцію.

Математичні функції
У формулах використовують такі математичні функції (скорочений перелік):
SUM(аргумент1;аргумент2...)
– повертає суму всіх значень, перелічених у дужках;
MAX(аргумент1;аргумент2...)
– повертає найбільше значення серед аргументів;
MIN(аргумент1;аргумент2...)
– повертає найменше значення серед аргументів;
ROUND(аргумент1;аргумент2)
– повертає значення аргументу1, округлене з кількістю цифр
після коми, що дорівнює аргументу2.
Для обчислення середнього арифметичного кількох чисел використовують функцію
AVERAGE(аргументи).
Нехай в клітинках R2, R3, R4, R5 і R6 знаходяться числа.
Їх середнє арифметичне обчислюють за формулою: =AVERAGE(R2;R3;R4;R5;R6)
При потребі можна вказати діапазон клітинок. Для попереднього прикладу це виглядатиме так:
= AVERAGE(R2:R6).
Діапазон може бути незв’язаним: =AVERAGE(А1:В5; 23.675; К1; М1:М5).
Для внесення в клітинку поточної дати використовують функцію TODAY().
Функція NOW() виводить, крім дати, ще й поточний час.
Наприклад: якщо клітинку G5 електронної таблиці зробити активною і ввести у неї формулу
=NOW(), то в клітинці з’являться поточні дата і час. Наприклад: 25.11.2020 10:31.
Слід мати на увазі, що функції NOW() та TODAY() повертають поточні значення дати й часу.
При відкритті таблиці відбувається перерахунок формул, і ці функції повернуть дату й час
відкриття, а не створення документа!
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Абсолютна адреса клітинки
У попередніх прикладах при копіюванні формул адреси клітинок, що були в них, змінювались.
Є випадки, коли потрібно, щоб при копіювання формули в адресах клітинок, що в ній, не змінювались номер рядка і назва стовпчика. Адреса клітинки стає абсолютною, якщо записати, наприклад:
 $C7 – при копіюванні не змінюються тільки назва стовпчика (тут С);.
 C$7 – при копіюванні не змінюються тільки номер рядка (тут7);.
 $C$7 – при копіюванні не змінюються номер рядка (тут7) і назва стовпчика (тут С);.
Щоб зробити адресу клітинки абсолютною, досить на її назву у формулі встановити вказівник
миші і натиснути клавішу F4.
Задача. Нехай у військовій частині на обід готують борщ. За нормою у солдатській порції
борщу основних продуктів повинно бути (всі числа умовні): м’яса – 85 г (клітинка С1), картоплі
чищеної – 172 г (D1), капусти – 155 г (E1), буряка – 57 г (F1).
Скласти відомість закладки основних продуктів для
приготування
борщу
у
солдатській їдальні військової
частини.
Кількість
м’яса
округлити до 0,1 кг, все інше –
до кілограмів.
Таблиця може мати вигляд, наведений на рисунку
(рис. 23.5).
Замість ? слід вписати відповідні формули. При цьому адреси клітинок з діапазону C1:F1 з
нормами продуктів повинні бути абсолютними, тобто не змінюватися при копіюванні формул.
У цій таблиці, у рядках 3 і 7, треба використати такі формули:
=SUM(В3:В6).
 у клітинці В7
 у клітинці С3
=ROUND($С$1*B3/1000;1);
 у клітинці D3
=ROUND($D$1*B3/1000;0);
 у клітинці E3
=ROUND($Е$1*B3/1000;0);
 у клітинці F3
=ROUND($F$1*B3/1000;0);
Для обчислення вмісту інших клітинок досить виділити клітинки C3:F3 і перетягти маркер
заповнення до останнього рядка.

Повідомлення про помилки
При введенні формул і при обчисленнях можуть виникати помилки. Excel допоможе їх знайти і
виправити своїми повідомленнями (далі неповний перелік), що виводяться в клітинках замість
обчислених значень:
#DIV/0! (#ДЕЛ/0!)
– спроба поділити на нуль;
#NAME? (#ИМЯ?)
– помилка в назві функції або адресі;
#NULL! (#ПУСТО!)
– незрозуміла адреса клітинки;
#NUM! (#ЧИСЛО!)
– проблема з числом у формулі;
#N/A (#Н/Д)
– відповідь неможлива через неповноту даних;
####
– число не поміщається у клітинку по ширині.
Питання для самоконтролю:
1. З яких частин може складатися формула Excel?
2. Що таке функція у формулі Excel?
3. Що використовується як аргумент функції у формулі Excel?
4. Наведіть приклад функцій, що не потребують аргументів.
5. За якою формулою знаходять максимальне число в клітинках А2:А33?
6. Як обчислити середнє арифметичне вмісту клітинок від Е2 до Е8?
7. Як у вказану клітинку записати поточну дату?
8. Наведіть приклад використання абсолютної адреси.
9. Яке повідомлення виводиться при спробі ділення на нуль?
10. Яке повідомлення виводиться, коли число не поміщається у клітинку?

Вправа 23

Завдання: Навчитися виконувати обчислення за допомогою рядка формул.
1) Запустіть табличний процесор. Заповніть перший рядок таблиці за зразком.
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2) У клітинки А2:А13 запишіть назви підручників. Заповніть клітинки В2:Е13 за зразком.
3) У клітинках F2:F13 підрахуйте загальну кількість для кожного підручника.
4) У клітинках G2:G13 підрахуйте загальну суму для кожного підручника.
5) У 14 рядку запишіть у клітинку А14 текст «РАЗОМ», у клітинці F14 обчисліть всього
підручників, у клітинці G14 обчисліть суму за всі підручники.
6) Змінюйте дані в клітинках В2:Е13 – значення у стовпчиках F і G повинні змінюватися
автоматично. Збережіть таблицю у файл з назвою Вправа23 у власній папці. Закрийте табличний процесор.
§ 24. Форматування електронної таблиці
Після того, як створено таблицю, слід докласти додаткових зусиль, щоб зробити її привабливою,
легкою для читання і розуміння.
Щоб виділити ключові моменти документа, змінюють вид і розмір символів, колір, заливку,
застосовують особливе оформлення.
Такі дії з оформлення документа називаються форматуванням, необхідні для цього засоби
знаходяться на вкладці ОСНОВНЕ (рис. 24.1).

Щоб встановити потрібний формат, треба виділити область клітинок (окрему клітинку, стовпчик, кілька стовпчиків, рядок, кілька рядків, всю таблицю) і вибрати потрібну команду на панелі
інструментів вкладки ОСНОВНЕ.

Шрифти
Є можливість змінити властивості шрифту для будь-якого фрагмента: одного або декількох
символів, для одного або декількох слів, для однієї або декількох клітинок, для одного або декількох
рядків або стовпчиків, для всієї таблиці.
Щоб встановити потрібний шрифт, треба виділити фрагмент і на вкладці ОСНОВНЕ вибрати
потрібну команду:
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у списку Вибір шрифту вибирають вид шрифту (гарнітуру);
у списку Розмір шрифту вибирають розмір символів. У
списку є значення розміру від 8 до 72 пунктів. Можна встановити інший розмір, ввівши з клавіатури значення від 1 до
409 (з точністю до 0,5). Дробові числа писати через кому!
 у списку Накреслення тексту вибирають написання символів: Ж – жирний, К – курсив, П – підкреслений або їх
комбінації;
 у списку Колір заливки вибирають колір заливки;
 у списку Колір шрифту вибирають колір шрифту.



Межі клітинок
Для встановлення меж виділеного фрагмента відкривають
список Межі клітинок (рис. 24.2) і вибирають потрібне.
У списку передбачено встановлення меж (скорочено):
 внизу, зверху, зліва або справа;
 без меж, усі межі, зовнішні межі.
У списку передбачено креслення меж (скорочено):
 вибір кольору лінії із додаткового списку;
 вибір стилю лінії із додаткового списку.
Межі клітинок можна встановити із діалогового вікна
Формат клітинок, яке відкривається, клацнувши кнопку
Додаткові межі...

Об’єднати і розташувати в центрі
Для об’єднання кількох суміжних клітинок в одну треба
виконати такі дії:
 виділити клітинки, які слід об’єднати;
 на панелі інструментів вкладки ОСНОВНЕ клацнути
на кнопці-команді Об’єднати та розташувати в
центрі (рис. 24.3);
 в об’єднану клітинку внести потрібні дані.
Для скасування об’єднання клітинок треба на клітинці ще раз клацнути кнопку Об’єднати та
розташувати в центрі.

Перенести текст у клітинці в кілька рядків
Якщо текст не поміщається у клітинці, є можливість його розташувати у кілька рядків. У клітинці для перенесення тексту в кілька рядків треба виконати такі дії:
 встановити вказівник миші на потрібну ку;
 на панелі інструментів вкладки ОСНОВНЕ клацнути кнопку Перенести
текст у клітинці в кілька рядків (рис. 24.4);
 в клітинку внести потрібні дані – вони розташуються у кілька рядків;
 після натискання кнопки «зелена галочка» висота поточного рядка збільшиться.
Для перенесення тексту можна також користуватися клавішами Alt+Enter.
Для скасування перенесення тексту треба на клітинці ще раз клацнути кнопку Перенести
текст у клітинці в кілька рядків.

Вирівнювання тексту у клітинці
Для вертикального вирівнювання тексту у попередньо виділеній клітинці або у виділених клітинках потрібно спочатку вирівняти
текст по горизонталі (за лівим краєм, по середині або за правим
краєм).
На рисунку (рис. 24.5) текст, попередньо вирівняний посередині, вирівняно по вертикалі для кожної клітинки за верхнім краєм, по
центру і за нижнім краєм
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Орієнтація
Для повертання тексту у виділеній клітинці натискають
кнопку Орієнтація – відкривається список (рис. 24.6), у
якому вибирається у потрібне положення тексту.
Повернення тексту у клітинці використовують, коли
потрібно підписати вузькі стовпці.

Формат за зразком
Формат за зразком дає можливість застосовувати вже
існуюче форматування (вид, розмір і колір шрифту, стиль
межі тощо) однієї клітинки в інші, не змінюючи їхнього
вмісту. Для цього потрібно виконати такі дії:
 виділити клітинку, формат якої буде використано як зразок;
 на вкладці ОСНОВНЕ клацнути кнопку Формат за зразком (рис. 24.7) – вказівник
перетвориться на пензель;
 провести пензлем по клітинкам, для яких потрібно застосувати вибране форматування – вони
набудуть вигляду зразка;
 для багаторазового використання пензля потрібно спочатку двічі натиснути Формат за зразком;
 для припинення форматування за зразком натиснути кнопку Esc.
Питання для самоконтролю
1. Які дії виконують при форматуванні?
2. Які команди слід вибрати, щоб встановити новий шрифт?
3. Як змінити накреслення символів: жирне, курсивне, підкреслене?
4. Як вибрати розмір символів?
5. Як встановлюється потрібне вирівнювання вмісту клітинок?
6. Яким чином встановлюються межі клітинок?
7. Як розмістити текст в клітинці у кілька рядків?
8. Як об’єднати декілька клітинок в одну?
9. Коли і як використовують орієнтацію тексту у клітинках?
10. Яким чином скопіювати формат клітинки в іншу?

Вправа 24

Завдання: Навчитися форматувати електронні таблиці.
1) З власної папки запустіть файл Вправа23, збережіть його у власну папку з НОВОЮ назвою
Вправа 24.
2) Додайте перший рядок, об’єднайте клітинки A1:G1 і розташуйте в центрі текст «Забезпечення
7 класів підручниками»,
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3) Встановіть для заголовка у першому рядку розмір шрифту 16, підкреслений.
4) У 2 рядку встановіть шрифт згідно взірця, вирівняйте 2 рядок і клітинки В3: F15 по центру.
5) Встановіть межі, шрифти і заливку на власний смак або згідно взірця
6) У клітинці А16 запишіть власне прізвище та ім’я, в клітинці В16 за допомогою формули внесіть
поточну дату виконання вправи. Збережіть таблицю. Закрийте табличний процесор.
Практична робота 6. «Робота з табличними даними»
Завдання. Створити електронну таблицю, провести в ній необхідні обчислення.
Обладнання: комп’ютер зі встановленим табличним процесором.
Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки.
1) Підготуйте комп’ютер до роботи. Запустіть табличний процесор.
2) Клітинки А1: L1 об’єднайте і розташуйте в центрі текст «Аналіз успішності учнів», у клітинку
А2 запишіть «Прізвище, ім’я», при необхідності збільшить ширину стовпчика А.
3) Починаючи з клітинки В2 запишіть 10 назв предметів, збільшуючи за потреби ширину
стовпчика. У клітинку L2 запишіть у два рядки (Alt–Enter) «Середній бал».

4) Для клітинок В2:К2 встановіть ширину стовпця 3 см, для клітинки L2 – 5 см. У 2 рядку
вирівняйте зміст клітинок згідно взірця.
5) У клітинку А3 запишіть власне прізвище та ім’я, у клітинки А4:А12 на власний вибір ще 9
прізвищ учнів свого класу. Збільшить ширину стовпчика А до необхідного розміру.
6) Виставте довільні реальні оцінки учням з усіх предметів.
7) Встановіть межі клітинок і вирівнювання їхнього вмісту згідно зі зразком.
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8) Починаючи з клітинки L3, використовуючи функцію AVERAGE, обчисліть середнє арифметичне
оцінок кожного учня.
9) Клітинки А14–В14 об’єднайте і розташуйте в центрі текст «Найбільший середній бал».
Об’єднайте клітинки С14–D14 і за формулою MAX визначте максимальний середній бал із
клітинок L3: L12.
10) Клітинки А15–В15 об’єднайте і розташуйте в центрі текст «Найменший середній бал».
Об’єднайте клітинки С15–D15 і за формулою MIN визначте мінімальний середній бал із клітинок
L3: L12.
11) Клітинки G14:К14 об’єднайте і за формулою NOW введіть поточну дату і час. Клітинки
G15:К15 об’єднайте і запишіть власне прізвище та ім’я.
12) Встановіть межі, шрифти і заливку на власний смак або згідно взірця. Збережіть таблицю у
файл з назвою Робота6 у власну папку. Закрийте табличний процесор.
Зробіть висновок про результати роботи.
§ 25. Моделі. Реалізація математичних моделей

Поняття моделі
На уроці трудового навчання учениця зліпила з пластиліну будиночок. А потім почала міркувати
так: «Мій будинок має стіни, двері, вікна, дах. Але ж у ньому ніхто не живе! То хіба це будинок?».
І справді, її виріб лише зовнішньо нагадував будинок. У ньому не було кам’яного фундаменту,
скляних вікон, дерев’яної підлоги, батарей опалення і ще багатьох речей, які є у справжніх будинках.
Це – не будинок, вирішила вона. І не помилилась. Пластиліновий «будинок» – це лише модель
справжнього будинку.
Модель (від латинського modulus
– міра, зразок) – це спрощене
подання об'єкта, процесу або
явища.
Створюючи модель, людина
виділяє найголовніші властивості
предмета або явища. Тому для
одного об’єкта можна побудувати
багато різних моделей. Приклади
моделей (рис. 25.1):
Вміння будувати й використовувати моделі є важливим тому,
що деякі процеси і явища взагалі
неможливо вивчити без моделі.
Заміну об’єкта, процесу чи явища його моделлю називають моделюванням.

Типи моделей
Як бачимо, моделі можуть дуже відрізнятися одна від одної. Тому потрібно зробити їх класифікацію.
За галузями використання моделі поділяють на
навчальні, дослідницькі та ігрові (рис. 25.2).
Навчальні моделі використовують для того, щоб
пояснити будову певного об’єкта, роботу механізму
тощо.
Приклади навчальних моделей: карта України (географія), будова квітки (біологія).
Дослідницькі моделі використовують для того, щоб
детальніше вивчити явища природи, взаємодію різних
об’єктів тощо.
Приклади:
 при дослідженні блискавки над спеціальною ділянкою землі розміщують металеву сітку і
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подають високу напругу. Між сіткою і поверхнею землі виникають електричні розряди, які є
моделлю блискавки;
 перш ніж будувати торговельний центр, створюють його модель на комп’ютері. Потім поміщують її на фотографії та відео, щоб побачити, як будівля виглядатиме на місцевості. Це дозволяє
вибрати правильне розташування, уточнити проект.
Ігрові моделі застосовують, щоб проаналізувати поведінку об’єктів у непередбачуваних ситуаціях. Наприклад, військові навчання – це ігрова модель справжніх військових дій.
За фактором часу моделі поділяють на статичні та динамічні. Статична модель показує певний
незмінний стан реального об’єкта. Пластиліновий будиночок є саме статичною моделлю справжнього будинку.
Динамічна модель дозволяє перевірити, як властивості предметів чи явищ змінюються з часом.
Метеорологи, які вивчають погоду, на основі багаторічних даних будують модель, яка дозволяє
робити прогноз погоди. Якщо прогноз виявився неточним, до моделі вносять певні зміни.
За способом подання моделі бувають матеріальними (предметними) та інформаційними. Прикладами матеріальних моделей є глобус, іграшкова ракета, штучний вазон тощо.

Інформаційна модель
Інформаційна модель – це модель, що містить інформацію про властивості і стан об’єктів,
процесів, явищ.
Інформаційна модель являє собою певну сукупність інформації про досліджуваний об’єкт.
Формула води – H2O – є саме інформаційною моделлю молекули води. Вона надає інформацію про
те, що молекула складається з 2 атомів
гідрогену і 1 атома оксигену. Такої
моделі вистачає для того, щоб записувати
рівняння хімічних реакцій.
Класифікацію інформаційних моделей залежно від форми подання інформації наведено на рисунку (рис. 25.3).
До словесних моделей належать усні та письмові описи об’єктів. Багато народних загадок також
є словесними моделями:
 «Без вікон, без дверей – повна хата людей» – містить інформацію про одну властивість гарбуза
(відсутність отворів) і про те, що у ньому є багато однакових насінин. Тут «людина» є моделлю
насінини;
 «Торох, торох, розсипався горох, почало світати – нема що збирати» – модель явища випадання
граду. Включає опис чотирьох явищ, які його супроводжують: падіння градин; звук, що при
цьому виникає; коли розійдеться грозова хмара – стає світліше; град швидко тане. Також у
моделі вказано, що градини округлі (нагадують горох).
Креслення, малюнки, плани приміщень, карти є графічними моделями.
Електрична схема пристрою (рис. 25.4) показує, з яких деталей він складається і
як вони між собою з’єднані. Отже це теж графічна модель.
Маючи таку схему можна скласти список деталей, необхідних для виготовлення пристрою. Але грамотний фахівець, розглянувши схему, може розповісти
ще й для чого призначена кожна деталь і що буде, якщо вона зламається.
Як бачимо, важливим є не тільки наявність моделі, але й те, хто нею користується.
Структурні моделі показують у вигляді діаграм, таблиць, схем зв’язки між окремими частинами
об’єкта.
Модель, подану у вигляді набору команд, правил, називають алгоритмічною.
Спеціальні моделі відрізняються від перелічених і одна від
одної. При їх побудові застосовують особливі системи позначень. До
них належать запис мелодії за допомогою нот (рис. 25.5)., хімічні
формули, протоколи шахових партій тощо.

Математична модель
Якщо інформаційна модель являє собою набір математичних формул, то її називають математичною моделлю об’єкта чи явища.
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Математична модель — це система математичних співвідношень, які описують досліджуваний
процес або явище.
Для побудови і дослідження математичних моделей використовують комп’ютери.
Комп’ютерна модель — це модель, реалізована за допомогою комп’ютера.
Комп’ютерна модель допомагає спостерігати й досліджувати явища й процеси, зокрема такі, які
потребують виконання складних, численних або трудомістких розрахунків.
Комп’ютерне моделювання дає змогу відтворити явища, які в реальних земних умовах людині
відтворити не під силу. Це, наприклад, рух материків, дія землетрусів, народження нової зірки, зміна
напрямків морських підводних течій тощо. При вивченні цих явищ на допомогу приходять
комп’ютери та програми, які складаються кваліфікованими програмістами разом із фахівцями:
фізиками, географами, біологами тощо.
Математичну модель зручно і наглядно досліджувати в
електронних таблицях.
Наприклад, можна провести обчислення біоритмів
людини у середовищі табличного процесора.

Біоритми людини
Самопочуття людини залежить від стану її біоритмів
(рис. 25.6): фізичного – здатність до фізичних навантажень,
емоційного – настрій, інтелектуального – здатність до розумової діяльності.
Кожен біоритм змінює своє значення в часі за періодичним законом від найбільш сприятливого (+1) до негативного (–1).
Фізичний біоритм змінюється із дня народження із періодичністю 23 дні, емоційний – 28 днів, інтелектуальний – 33
дні.
Наприклад, якщо у людини емоційний біоритм має
додатне значення, вона має гарний настрій, ніщо її не дратує,
цей час найбільш сприятливий для спілкування; при
від’ємному значенні краще цю людину залишити у спокої.
Найкраще, коли найбільше позитивне значення мають
одночасно всі біоритми. У ці дні людина відчуває приплив
фізичних сил, має гарний настрій, її чекають творчі успіхи –
їй все вдається.
Коли ж усі біоритми мають негативне значення, людина
відчуває знесилення, все здається сірим, нічого розумного не
спадає на думку – все валиться з рук.
Найнесприятливішими є дні, коли один, два або всі три
біоритми змінюють свій знак з «+» на «–» (графік перетинає
нульову лінію).
Для побудови біоритмів потрібно задати день народження (тут 24.07.2007) і поточну дату (тут
14.05.2020).
Формула для обчислення фізичного стану може бути така: =SIN(2*PI()*(($A4-$B$2)/23)).
Для обчислення емоційного стану потрібно число 23 замінити на 28, для інтелектуального стану
– на 33.
Звичайно, для прогнозування свого стану біоритми потрібно будувати на майбутнє.
Аналізуючи побудований алгоритм, можна сказати, що людина буде мати:
 найкращий фізичний стан 3 червня, найгірший – 22 травня;
 найкращий емоційний стан 19 травня, найгірший – 2 червня;
 найкращий інтелектуальний стан 30 травня, найгірший – 14 травня;
 найнесприятливіші дні фізичного стану – 16-17 травня, 28 травня і 8-9 червня; емоційного стану
– 26 травня і 9 червня, інтелектуального стану – 22 травня і 7-8 червня.
Питання для самоконтролю:
1. Наведіть власний приклад моделі.
2. Які властивості предмета або явища відображає твоя модель?
3. Для чого створюється модель?
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4. Наведіть власний приклад моделювання.
5. На які типи кваліфікуються моделі?
6. Наведіть власні приклади навчальних моделей.
7. Опишіть власний приклад інформаційної моделі.
8. Яку класифікацію мають інформаційні моделі?
9. Наведіть власний приклад математичної моделі.
10. Коли модель стає комп’ютерною?

Вправа 25

Завдання: Створити математичну модель населення країни за допомогою табличного
процесора.
1) Запустіть табличний процесор. Встановіть Вигляд  Звичайний.
2)

Створіть і заповніть електронну таблицю за наведеним зразком.

3) Об’єднайте відповідні клітинки згідно зі зразком. Де потрібно, зробіть написи у два рядки (Alt +
Enter).
4) Вирівняйте вміст клітинок згідно зі зразком.
5) Підрахуйте вміст клітинок у стовпчику Е і у рядку РАЗОМ за відповідними формулами.
6) У стовпчику F підрахуйте середню густоту населення (чоловік/кв. км.) кожної з областей.
Збережіть таблицю у файл з назвою Вправа25 у власній папці. Закрийте табличний процесор.
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Практична робота 7 «Побудова математичної моделі»
Завдання. Створити математичну модель біоритмів людини
Обладнання: комп’ютер зі встановленим табличним
процесором.
Хід роботи
Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил
безпеки.
1) Підготуйте комп’ютер до роботи. Запустіть
табличний процесор.
2) Заповніть клітинки А1-А3 електронної таблиці
текстом за наведеним зразком. Встановіть потрібну
ширину стовпчика А.
3) В клітинку В1 запишіть власне прізвище та ім’я, у
форматі *12.03.2012 запишіть у клітинку В2 – дату
власного дня народження, в клітинку А4 – поточну
дату.
4) В клітинку В3 запишіть текст «Фіз.», в клітинку С3 –
«Емоц.», в клітинку D3 – «Інтел.». Для дат в клітинкахк В2 і А4 встановіть формат *12 березня 2012 р.
5) Автозаповненням у клітинки А5–А34 запишіть
послідовність дат, починаючи з поточної дати. При
необхідності збільшить ширину стовпчика А.
6) Запишіть у клітинку В4 формулу =SIN(2*PI()*(($A4–
$B$2)/23)), методом автозаповнення обчисліть значення у клітинках В5–В34.
7) Скопіюйте формулу із клітинки В4 у клітинку С4, у
формулі число 23 замініть на 28. методом автозаповнення обчисліть значення у клітинках C4–C34.
8) Скопіюйте формулу із клітинки С4 у клітинку D4, у
формулі число 28 замініть на 33 методом автозаповнення обчисліть значення у клітинках D4–D34.
9) Для клітинок В4–D34 встановіть формат «Числовий, 2
десяткові розряди». Об’єднайте клітинки В1–D1, клітинки В2–D2. Встановіть ширину стовпчиків В, С і D у 7 одиниць.
10) У побудованій таблиці біоритмів позначте кольоровою заливкою дати свого найкращого і
найнесприятливішого фізичного, емоційного та інтелектуального стану. Для клітинок таблиці
встановіть зовнішні і внутрішні межі за взірцем.
11) У клітинці А4 змініть поточну дату за власним вибором, визначте нові дати найкращого і
найнесприятливішого станів.
12) У клітинці В2 запишіть дату народження іншої людини (сестри або брата, матері або
батька), визначте для них дати найкращого і найнесприятливішого станів. Збережіть таблицю
у файл з назвою Робота7 у власну папку. Закрийте табличний процесор.
Зробіть висновок про результати роботи.
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