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3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 2 

 

Тема № 3. РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ. РОБОТА З ВБУДОВАНИМИ ОБЄКТАМИ 
 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ 

до фаху». 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: полягає у полягає у формуванні в студентів системи знань зі 

створення та форматування таблиць і вбудованих обєктів. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке таблиця в Word? 

2. З чого складається таблиця? 

3. Які існують способи створення таблиць? 

4. Як рухатись по таблиці? 

5. У чому полягає форматування таблиці? 

6. Як застосувати стиль до таблиці? 

7. Як виділити рядок таблиці? 

8. Як виділити стовпець таблиці? 

9. Як виділити декілька комірок таблиці? 

10. Як виділити всю таблицю? 

11. Як змінити висоту рядка чи ширину стовпця? 

12. Як вирівняти ширину стовпців таблиці? 

13. Як змінити напрямок тексту у таблиці? 

14. Як забезпечити перенесення заголовка таблиці на наступну сторінку? 

15. Як перетворити текст в таблицю і таблицю в текст? 

16. Як додати стовпчик у таблицю? 

17. Як додати рядок у таблицю? 

18. Як додати декілька комірок у таблицю? 

19. Як розбити комірку на декілька? 

20. Як об’єднати декілька комірок в одну? 

21. Як розбити таблицю на частини? 

22. Як задати межі таблиці? 

23. Як задати фон таблиці? 

24. Як сортувати дані в рядках таблиці? 

25. Які обчислення можливо проводити в таблиці? 

26. Як адресуються комірки таблиці? 

27. Що таке формула у Word? 

28. Які математичні операції можуть використовуватись у формулах? 

29. Як записуються функції? 

30. Як записати у формулі діапазон комірок? 

31. Які спеціальні службові слова можна використовувати у формулах? 

32. Які стандартні функції можна використовувати у формулах? 

33. Як вставити формулу в таблицю? 

34. Як задати формат виведення результату формули? 

35. Звідки можна одержати малюнки для розміщення в документі? 

36. Як вставити готові малюнки? 

37. Як переглянути колекцію малюнків Microsoft Office? 

38. Як пропорційно збільшити чи зменшити розміри малюнка? 

39. Як розтягнути або стиснути з боків малюнок? 

40. Як перемістити малюнок? 

41. Як копіювати малюнок? 
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42. Як перетягнути малюнок у потрібне місце документа? 

43. Як визначити способи обтікання малюнка текстом? 

44. Як самостійно намалювати малюнок? 

45. Які дії дозволяють виконувати кнопки вкладки Средства Рисования? 

46. Як створити напис використовуючи кнопку вкладки Средства Рисования? 

47. Як згрупувати створені елементи малюнка? 

48. Що дає використання WordArt? 

49. Як викликати діалогове вікно колекції WordArt? 

50. Як змінити форматування об’єкта WordArt? 

51. Як внести зміни у об’єкт WordArt? 

52. Які діаграми можна створювати у Word? 

53. Як створити кругову діаграму? 

54. Які можуть бути схематичні діаграми? 

55. Що таке об’єкт SmartArt? 

56. Як створити об’єкт SmartArt? 

57. Якими способами можна вставити в документ формулу? 

58. Як змінити розміри і розташування формули? 

59. Як в макет формули вставити потрібний елемент? 
 

Завдання: 

1. Створіть новий документ і задайте довільні параметри сторінки. Вставте довільний малюнок з 

колекції Microsoft Office та зменшіть його розміри. Збережіть документ з назвою ClipArt. 

2. Побудуйте в документі ClipArt за допомогою кнопок вкладки Средства Рисования 

прямокутник, виберіть для нього заливку, колір контура, додайте тінь. Намалюйте овал і надайте йому 

об’єму. Ознайомтеся із кнопками вкладки Средства Рисования.  

3. Спробуйте намалювати довільний малюнок за допомогою кнопок вкладки Средства 

Рисования. Використайте у ньому довільний напис. Згрупуйте усі елементи малюнка.  

За допомогою засобів WordArt створіть назву для малюнка. Ознайомтесь з можливостями 

кнопок контекстної вкладки Работа с объектами WordArt. Збережіть документ під назвою Малюнок. 

4. В документі Фінанси_2 вставте малюнок з колекції Microsoft Office. Поекспериментуйте з 

різними способами обтікання малюнка текстом. Збережіть зміни. 

5. Створіть документ Оголошення. Відтворіть у ньому поданий нижче зразок. Для перенесення 

елемента WordArt на задній план виберіть спосіб обтікання – За текстом. 
Прохання студентів першого курсу з’явитись 30 вересня в 

бібліотеку для отримання читацьких квитків. 
6. Створіть новий документ з назвою Діаграма і побудуйте довільну гістограму. Дайте їй 

заголовок, оформлений засобами WordArt. Збережіть документ. 

7. Створіть документ з наступною діаграмою (лінійно-функціональний тип організаційної 

структури) створеною засобами SmartArt: 

 
 

8. Наберіть засобами контекстної вкладки Работа с формулами у новому документі наведені 

нижче формули: 
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 Формула № 1:   
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  Формула № 5:   
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9. Завантажте редактор формул Microsoft Equation 3.0. Наберіть засобами цього редактора у 

відкритому документі ще кілька формул: 

Формула № 6:   
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Формула № 7:                               
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10. Збережіть документ під назвою Формули. 

11. Закрийте всі вікна. Завершіть роботу з програмою. 

12. Створіть новий документ Word. Задайте наступні параметри сторінки: формат паперу – А4, 

поля – зверху, знизу, справа по 1,5 см, зліва – 2,5 см, виберіть книжкову орієнтацію сторінки. 

13. Довільним способом вставте таблицю з наступними параметрами: 3 рядки і 3 стовпці та 

заповніть її інформацією з таблиці 1. 

Таблиця 1  
Студент Предмет Оцінка 

Іваненко Інформатика  

Петренко Математика  

Усю інформацію у комірках відцентруйте. Перший рядок зробіть жирним шрифтом. 

14. Додайте рядок перед записом про Петренка. Впишіть до нього прізвище Коваль та предмет 

Економіка. 

Додайте рядок перед записом про Іваненка. Впишіть до нього прізвище Біляк та предмет Історія. 

Додайте рядок перед записом про Біляка. 

Додайте стовпчик перед стовпцем з оцінкою. 

15. Спробуйте звузити таблицю таким чином, щоб вона гарно вписувалася в межі сторінки 

(перетягуючи маленький білий квадратик, що з’являється у нижньому правому куті таблиці). 

16. Об’єднайте комірку зі словом Студент з нижньою пустою коміркою. Відцентруйте дані в 

комірці по центру по вертикалі та по горизонталі (за допомогою команди Выравнивание ячеек 

контекстного меню). 

17. Об’єднайте комірку зі словом Предмет з нижньою пустою коміркою. Відцентруйте дані в 

комірці по центру по вертикалі та по горизонталі 

18. Об’єднайте комірку зі словом Оцінка з лівою пустою коміркою. 
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19. У двох комірках під спільною коміркою зі словом Оцінка введіть відповідно І курс та ІІ курс. 

Зробіть введений текст жирним шрифтом, зробіть його напрям вертикальним (за допомогою 

відповідної команди контекстного меню) та відцентруйте в межах комірки.  

20. Перегляньте чи отриманий результат подібний до поданого нижче. 

Студент Предмет 
Оцінка 

І курс ІІ курс 

Біляк Історія   

Іваненко Інформатика   

Коваль Економіка   

Петренко Математика   

21. За допомогою кнопок групи Стили Таблицы на вкладці Работа с таблицами  Конструктор 

виберіть один із стилів форматування і відформатуйте створену таблицю. Збережіть документ з іменем 

Таблиця. 

22. Створіть у документі Таблиця нову таблицю, яка міститиме 3 стовпці та таку кількість рядків, 

щоб частина з них перенеслась на наступну сторінку. У комірках першого рядка таблиці введіть 

відповідно: Прізвище, Паспортні дані, Адреса. Це заголовок стовпців таблиці. Спробуйте зробити 

автоматичне відображення такого заголовка на іншому аркуші. Для цього виділіть рядок із заголовком 

і скористайтесь кнопкою Повторить строки заголовков на вкладці Работа с таблицами  Макет у 

групі Данные. Переконайтесь, що тепер на продовженні таблиці на наступній сторінці також видно 

інформацію з заголовка. 

Спробуйте додати до таблиці набір рядків таким чином, щоб вона перенеслась ще на одну сторінку. 

Переконайтесь, що і на наступній сторінці відображатиметься заголовок таблиці. Збережіть зміни. 

23. У новому документі введіть інформацію про продаж певних фруктів. Для цього створіть 

таблицю з 15-ти рядків і 3-х стовпців. У комірках першого рядка наберіть жирним шрифтом слова 

Фрукт, Місяць, Кількість.  

У комірках першого стовпця наберіть в довільному порядку слова: Яблука, Груші, Сливи. 

У другому стовпці у довільному порядку наберіть слова: Вересень, Жовтень, Листопад. 

У третьому стовпці введіть довільні числа від 100 до 120.  

24. Відсортуйте таблицю за назвами фруктів по зростанню. Перегляньте результат.  

25. Відсортуйте таблицю за назвами місяців по зростанню. Перегляньте результат. 

26. Відсортуйте таблицю за кількістю фруктів по зростанню. Перегляньте результат. 

27. Тепер відсортуйте таблицю одразу за трьома стовпцями: спочатку за назвою фрукта по 

зростанню, потім за місяцем по зростанню і потім за кількістю по спаданню. Переконайтесь, що в 

таблиці спочатку йде набір рядків з інформацією про груші, потім – про сливи, а в кінці – про яблука. 

Крім того рядки з однаковими фруктами впорядковані по місяцях, а в межах однакового місяця – по 

спаданню кількостей. 

28. Розбийте створену таблицю на три таблиці, кожна з яких буде містити інформацію про один з 

фруктів. 

29. За допомогою меню кнопки Границы на вкладці Работа с таблицами  Конструктор задайте 

для таблиці про груші внутрішні межі між комірками. 

30. За допомогою команди Границы и заливка меню кнопки Границы на вкладці Работа с 

таблицами  Конструктор задайте фігурні межі для таблиці про сливи. 

31. За допомогою команди Границы и заливка меню кнопки Границы на вкладці Работа с 

таблицами  Конструктор задайте різне забарвлення для стовпців таблиці про яблука. 

Збережіть документ з назвою Фрукти. Закрийте документ. 

32. Виділіть довільний абзац тексту у файлі Фінанси і перетворіть його в таблицю розміром 3 х 1, 

використовуючи в якості розділювача крапку. 

Тепер виділіть отриману таблицю і перетворіть її в текст з розділювачом у вигляді крапки. Закрийте 

документ без збереження змін. 

33. У новому документі створіть таблицю наступного вигляду: 
25 4 11 10  

10 20 40 30  
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15 25 5 45  

12 15 10 23  

     

     

34. Зорієнтуйтеся, які адреси мають комірки з числами. 

35. Помістіть курсор в комірку E1. Введіть у ній формулу яка б обчислила суму усіх комірок, що 

знаходяться зліва від неї. Для цього виберіть команду Формула з меню Таблица та введіть 

=SUM(LEFT). Переконайтесь, що результат = 50. 

36. Помістіть курсор в комірку E2. Введіть у ній формулу яка б обчислила суму усіх комірок, що 

знаходяться зліва від неї у наступному вигляді =SUM(А2;В2;С2;D2). Переконайтесь, що результат 

= 100. 

37. Помістіть курсор в комірку E3. Введіть у ній формулу яка б обчислила суму усіх комірок, що 

знаходяться зліва від неї у наступному вигляді =SUM(А3:D3). Переконайтесь, що результат = 90. 

38. Помістіть курсор в комірку E4. Введіть у ній формулу яка б обчислила суму усіх комірок зліва, 

посилаючись лише на номер рядка, у наступному вигляді =SUM(4:4). Переконайтесь, що результат 

= 60. 

39. Виділіть результат у комірці E1 та виберіть з контекстного меню команду Коды/Значения 

полей. Перегляньте як була записана формула. Зробіть аналогічні дії для комірок D2, D3, D4. 

Запам’ятайте якими способами можна зробити одну і ту ж дію сумування, використовуючи різні 

аргументи для функції SUM. За допомогою тієї ж команди меню верніть відображення результату 

обчислень в усіх зазначених комірках. 

40. У комірках А5, B5, C5, D5 самостійно обчисліть добуток усіх комірок відповідного стовпчика, 

використовуючи різні комбінації написання формул аналогічно до попередніх завдань. 

41. Заповніть в таблиці 6-й рядок. В комірці А6 обчисліть середнє значення по стовпчику. У 

комірці В6 знайдіть мінімальне значення у стовпчику. У комірці С6 знайдіть максимальне значення у 

стовпчику. У комірці D6 знайдіть значення наступного виразу: 
=(A2+D3–В2)^2–3*A1+SUM(С:С).  

Переконайтесь, що результат останнього обчислення = 45216. 

42. У комірці Е6 знайдіть середнє значення по усій таблиці. Задайте колір тексту відмінний від 

інших комірок таблиці. Переконайтесь, що результат = 17297,59. 

43. Змініть значення комірки А1 на 50. Переконайтесь, що результати не перераховуються 

автоматично. Для зміни результатів необхідно виділити їх та вибрати з контекстного меню команду 

Обновить поле. Оскільки комірка А1 враховувалась при обчисленнях в комірках Е1, А5, А6, D6, E6, 

обновіть значення результату в усіх перелічених комірках. Переконайтесь, що результат останнього 

обчислення = 15755,3. Збережіть документ з назвою Обчислення. 

44. У файлі Обчислення створіть наступну таблицю: 
Прейскурант цін на товари фірми «Агора» 

   Курс долара 8,01 

Товар Кількість Ціна 
Вартість у 

гривнях 

Вартість у 

доларах 

Стіл офісний АК-23 10 560   

Стілець офісний П-6 12 340   

Крісло шкіряне В-34 2 690   

Шафа книжкова С-21 5 750   

Полиці навісні  4 230   

Загальна вартість     

45. Обчисліть вартість у гривнях для кожного товару.  

46. Обчисліть вартість у доларах для кожного товару, виходячи з заданого курсу долара.  

47. Обчисліть загальну вартість усіх товарів у гривнях та у доларах (результат має бути 15730 грн. 

та 125997,3 дол.).  

48. Змініть курс долара на 9 грн. Обновіть дані у всіх полях, які в розрахунках враховували 

значення курсу (результат має бути 141570 дол.). 

49. Збережіть зміни. Завершіть роботу. 
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Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді розв’язаних, за допомогою 

програми пакету MS Office, задач, обговорення виконаних завдань. 

 
Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

Основна та допоміжна література:  

1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: 

Каравела, 2003. 

2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 

с. 

3. ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

4. ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010.  – СПб.: Питер, 2010. – 252 с. 

5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 

7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та 

програмування: середовище VBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 

8. ДонцовД.Word 2007. Легкий старт.  – СПб.: Питер, 2007. 

9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний 

посібник). – К: Генеза, 2009. – 331 с. 

10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. 

посібник. – К.:КНЕУ, 2002. 

11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с. 

12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с. 

13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для 

індивід. Роботи – К.: КНЕУ, 2006. 

14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – 

К.: Каравела, 2007. – 640 с. 

15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид. – К.: BHV, 2009. – 288 с. 

16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003. 

17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – 

Суми: Університ. книга, 2003. 

18. МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 

19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004. 

20. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: 

Эксмо, 2008. – 592 с. 

21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007. 

22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

23. Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы 

пакета. – СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с. 

24. ФизерсМайкл К. Word 2007.  – СПб.: Питер, 2008. 

25. Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

Фітосоціоцентр, 2002. 

26. Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – Харьков, 2000. 

27. Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2002. 

28. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

29. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. – Київ, 1999. 

30. Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. – К.: Центр навч. літ. 

31. Малышев С.А. Самоучитель VBA. – СПб., 2001. 

32. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999. 

33. СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – Диалектика, Вильямс, 2010. 

34. ХоникаттДжерри. Использование Internet. – Киев, 1997. 

35. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. 

 

Інтернет ресурси:  

 Лабораторний практикум Word. 

 Лабораторний практикум PowerPoint. 

 Лабораторний практикум Excel. 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909
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 Лабораторний практикум Access. 

 Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org. 

 Типи локальних комп’ютерних мереж, топологія мереж, мережеві протоколи – 

http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource. 

 Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php. 

 Пошуковий сервер www.google.com.ua. 

 Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – http://www.twirpx.com/file/86994/. 

 Microsoft Office Word 2007 StepbyStep – 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html. 

 А. Гладкий, А. Чиртик Excel. Трюки и эффекты – 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm. 

 http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help. 

 http://www.iworker.ru/lesson/248882. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ.  

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення задач, 

розв’язання вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття. 

 

1. Вставка малюнка в документ: 

 в новому документі наберіть наступний текст: 

Запрошуємо Вас відвідати лекцію професора Зайця О.О., присвячену темі «Умови 

фінансового успіху», яка відбудеться в актовому залі Львівського національного університету імені 

Івана Франка 22.11.2016 р. о 1500. 

 задайте вирівнювання по центру, розмір шрифту – 22, інтервал – 1,5; 

 вставте в документ довільний малюнок; 

 для пункту контекстного меню Положение виберіть варіант За текстом; 

 викличте вікно Формат рисунка з контекстного меню; 

 на закладці Рисунок встановіть значення яркості малюнка на рівні 30%; 

 розмістіть малюнок та розтягніть його таким чином, щоб він гарно виднівся за всім текстом 

оголошення; 

 збережіть документ з назвою Лекція. 

2. Вставка художнього тексту в документ: 

 у новому документі створіть об’єкт засобами WordArt набравши текст «Кожні два місяці 

проводиться атестація»; 

 задайте оформлення на власний розсуд; 

 збережіть документ під назвою Художній текст. 

3. Вставка графічних об’єктів в документ: 

 створіть новий документ; 

 намалюйте фігуру трикутник (розміри довільні); 

 скопіюйте трикутник 2 рази; 

 поверніть другий трикутник відносно горизонтальної осі (за допомогою кнопки Повернуть на 

вкладці Средства рисования); 

 поверніть третій трикутник відносно вертикальної осі; 

 згрупуйте всі трикутники; 

 збережіть документ під назвою Трикутники. 

4. Робота з формулами: 

 вставте в новий документ формулу: 

 








aa

dxxfdxxf )(lim)(  

 збережіть документ під назвою Формула. 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html
http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm
http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help
http://www.iworker.ru/lesson/248882
http://www.teachvideo.ru/course/195
http://www.teachvideo.ru/course/195
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▪ Намалюйте олівцем (кнопка Нарисовать таблицу на вкладці Работа с таблицами  

Конструктор) таблицю і заповніть відповідним змістом: 
№ поїзда Маршрут Прибуття Ст

оянка 

Відправленн

я 

204 

30 

92 

669 

Івано-Франківськ-Київ 

Берлін-Київ 

Львів-Київ 

Київ-Ковель 

0:05 

0:55 

1:48 

1:51 

15 

10 

4 

21 

0:20 

1:20 

1:52 

2:12 

Збережіть документ з іменем Маршрут. 

▪ За допомогою команди Вставить таблицу меню кнопки Таблица на вкладці Вставить 

створіть та заповніть в документі Маршрут наступну таблицю: 

№
 п

о
їз

д
а
 

М
ар

ш
р

у
т 

к
у

р
су

в
ан

н
я
 

П
р

и
б

у
тт

я
 

С
то

я
н

к
а
 

В
ід

п
р

ав
-

л
ен

н
я
 

204 

30 

92 

669 

Івано-Франківськ-Київ 

Берлін-Київ 

Львів-Київ 

Київ-Ковель 

0:05 

0:55 

1:48 

1:51 

15 

10 

4 

21 

0:20 

1:20 

1:52 

2:12 

780 Київ-Львів 13:50 10 14:00 

4 Прага-Київ 00:10 20 00:30 

Збережіть зміни. Закрийте документ. 

▪ У новому документі створіть таблицю за поданим зразком: 
       

         

        

       

        

       

      

      

         

         

Збережіть документ з іменем Формат_таб. Закрийте документ. 

▪ У новому документі створіть таблицю за поданим зразком: 
Прізвище Відпрацьовані дні Денний оклад Заробіток 

Білик О.    

Ваньо І.    

Лесик П.    

Карп А.    

Загальний заробіток  

Наповніть таблицю довільною інформацією про відпрацьовані дні та денний оклад. За 

допомогою формул обчисліть заробіток кожного працівника та загальний заробіток всіх працівників. 

Збережіть файл під назвою Заробіток.  
 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач  
                            (підпис)           (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


