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Текст лекції
1.
Вставка та створення таблиць
Незалежно від обраного способу вставки таблиці, перед вставкою необхідно
клацнути те місце, куди потрібно вставити таблицю. Далі у меню Вставка в групі
Таблиці натиснути кнопку Таблиця. З'явиться панель комірок та список команд.
1. Команда Экспресс-таблицы – дозволяє скористатися шаблонами таблиць з колекції
попередньо відформатованих таблиць, заповнених зразковими даними.
Після вибору потрібного шаблона зразкові дані заміняють своїми.
2. Використання панелі комірок.
Буксируючи покажчик миші вправо і вниз, виділяють потрібну кількість рядків і
стовпців таблиці.
3. Команда Вставить таблицу – дозволяє перед вставкою таблиці указати її розмири та
формат (у вікні, що з'явиться).
У групі перемикачів Автоподбор ширины столбцов задають ширину стовпців:
–
постоянная - можна вказати або конкретний розмір стовпця або задати параметр
Авто. Ширина кожного стовпця буде постійна.
–
по содержимому – ширина кожного стовпця буде пропорційна обсягові даних, що
утримуються в ньому.
4.Команда Нарисовать таблицу - дозволяє створити таблицю шляхом малювання.
Покажчик миші приймає вигляд олівця.
Щоб визначити зовнішні границі таблиці, малюють прямокутник. Потім усередині
цього прямокутника малюють лінії стовпців і рядків.
5. Команда Преобразовать в таблицу – дозволяє створити таблицю на основі тексту.
Для перетворення тексту в таблицю потрібно:
1. Вставити у текст знаки роздільників, такі як кома або знак табуляції , у місцях,
де текст повинен бути розбитий по стовпцях. Використовуючи знак абзацу,
вказують, де повинні починатися нові рядки.
2. Виділити текст, що потрібно перетворити.
3. Вибрати команду Преобразовать в таблицу.
4. У вікні Преобразовать в таблицу в області Разделитель вказати знак
роздільнику, що був використовуваний.
Зауваження.
Якщо курсор знаходиться усередині таблиці, у Головному меню
вікна редактора з'являються два меню контекстних інструментів для роботи з таблицями:
Конструктор і Макет.

2. Організація обчислень у таблицях
Для виконання обчислень у таблиці Word необхідно її рядки позначити цифрами
натурального ряду: 1,2,…,N, а стовпці  буквами латинського алфавіту A, B, C, D .....
Комірка таблиці має адресу, яка складається з букви стовпця і цифри рядка, на
пересіченні яких вона знаходиться.
Формули для виконання обчислень у таблицях можуть складатися з таких
елементів:
• числові константи,
• адреси комірок,
• покажчики стандартних функцій.
Елементи поєднуються знаками арифметичних операцій
+ - додавання і віднімання
*, / множення і ділення
^
зведення в ступінь
Пріоритет виконання операцій такий же самий, як і у математиці. Щоб його змінити
використовують круглі дужки.
Вставка формули в комірку таблиці, де знаходиться курсор, виконується за
командою: меню Макет – група Данные – кнопка Формула.
У вікні Формула, що з'явиться, потрібно у поле Формула, починаючи зі знака «=»,
ввести необхідну формулу.
У даному вікні можна також:
● у списку Формат числа установити формат відображення результату обчислення.
• зі списку Вставить функцію вибрати покажчик деякої функції.
Додавання чисел у таблицях виконується, як правило, за допомогою стандартної
функції SUM(параметр), яку вводять вручну.
У дужках указують параметр, який визначає розміщення комірок з даними щодо
комірки, у яку уводиться функція:
 ABOVE – розміщені над коміркою
• LEFT – ліворуч ;
• BELOW - знизу
• RIGHT - праворуч.
Після введення формули у вікні Формула результат обчислення з'являється у
комірці. Щоб відобразити (відмінити відображення) саму формулу, потрібно
скористатися комбінацією клавіш <ALT>+<F9>.
Для редагування формули
1. курсор встановлюють у комірку, де знаходиться формула
2. активізують вікно Формула і вносять необхідні зміни у полі Формула.
Після зміни даних у таблиці для перерахування формули треба
1. виділити комірку з результатом обчислення
2. клацнути правою клавішею миші та з контекстного меню, що з’явиться, виконати
команду Обновить поле.
Зауваження.
Рекомендується вставку однотипних формул виконувати за
допомогою операції копіювання. Далі для внесення необхідних змін використовувати
вікно Формула.

3. Редагування та форматування таблиці
3.1. Виділення таблиці та її елементів
Виділити таблицю та її елементи можна за допомогою миші (рис. 3.1).

Рис 3.1 - Виділення таблиці та її елементів за допомогою миші
Якщо помістити курсор у комірку, то виділення виконують за командою:
меню Макет - група Таблица – кнопка Выделить. З'являється список команд, з якого
вибирають потрібну:
 Выделить ячейку
 Выделить столбец
 Выделить строку
 Выделить таблицу
3.2. Додавання у таблицю рядків, стовпців і комірок.
Активізують меню Макет . Для додавання рядків та стовпців у групі Строки и
столбцы користуються відповідними кнопками.
Вставить снизу, Вставить сверху - додавання рядків
Вставить слева, Вставить справа - додавання стовпців.
Вставка комірок виконується за допомогою кнопки, що знаходиться у правому
нижньому куті групи Строки и столбцы. Вона активізує вікно, де за допомогою
відповідних перемикачів задається напрямок зсуву заповнених комірок, що заміщаються
порожніми комірками:
 Со здвигом вправо
 Со здвигом вниз
Способи швидкого додавання елементів
Для додавання одного рядка можна встановити курсор
після рядка, де
передбачається розміщення нового порожнього рядка (поза таблицею) і натиснути на
<Enter>.
Щоб вставити один рядок після останнього рядка таблиці потрібно установити
курсор в останню комірку таблиці та скористатися клавішею <Tab>.
3.3. Видалення таблиці та її елементів.
Для видалення таблиці або її елементів треба встановити курсор у потрібну комірку
або виділити область розміщення стовпців, рядків або комірок, що видаляються.
Далі активізують меню Макет та у групі Строки и столбцы користуються кнопкою
Удалить, яка активізує відповідні команди.
Для видалення можна також користатися кнопкою Вырезать.
Клавішею <DELETE> видаляють вміст комірки.
3.4.

Об'єднання та розбивка комірок.

Щоб об'єднати інформацію, що знаходиться в сусідніх комірках одного рядка або
стовпця і помістити її в одну комірку, потрібно виділити ці комірки.
Далі активізують меню Макет та у групі Объединить користуються кнопкою
Объединить ячейки.
Щоб розбити комірки потрібно скористатися кнопкою Разбить ячейки. У вікні,
що з'явиться, задають необхідну кількість стовпців та рядків.
3.5. Форматування таблиці і її елементів
Форматувати вміст комірок можна за допомогою групи Шрифт меню Главная.
Крім того, можна користатися кнопками панелі Макет. Вони розташовані у групах
Размер ячейки та Выравнивание.
Можна користатися і кнопками панелі Конструктор, які знаходяться у групах
Стили таблиц та Нарисовать границы.
4. Вставка формульних виражень
Для вставки формули в Word-документ треба скористатися вкладкою Вставка та
кнопкою Объект (група Символы). При цьому у вікні Microsoft Word з'являється вкладка
Конструктор, а на сторінці документа – поле для уведення формули.
Для введення формули користуються групами кнопок «Символы» та «Структуры».
Клацання на кожній із кнопок групи «Структуры» приводить до розкриття списку
шаблонів, що містять поля для введення символів.
Наприклад, шаблон дробу має два поля: чисельник і знаменник - . Для вставки у
формулу будь-якого шаблона досить клацнути на ньому мишею. Заповнення полів
здійснюється з клавіатури та за допомогою кнопок групи «Символы», що містять
різноманітні зразки символів: математичних знаків, стрілок, букв грецького алфавіту і т.п.
Перехід між полями здійснюється за допомогою клавіш керування курсором.
Формульні об'єкти редагуються безпосередньо в тексті після подвійного клацання
мишею на формулі.
5. Створення графічних заголовків
Для створення художніх графічних написів, наприклад заголовків,
використовується засіб WordArt. Доступ до нього здійснюється кнопкою WordArt.
Кнопка знаходиться на вкладці Вставка (група Текст).
Зі списку кнопки вибирають бажаний стиль оформлення напису. У діалоговому
вікні «Изменение текста WordArt» вибирають тип шрифту, його розмір, накреслення і
вводять текст напису (рис. 3.2).

Рис 3.2 – Діалогове вікно «Изменение текста WordArt»

Після клацання на кнопці ОК створений об'єкт появляється в документі.
6. Вставка вікон ОС Windows і їх елементів
При створенні текстів, зв'язаних з вивченням і застосуванням різних додатків
Windows, часто приходиться вставляти в текст зображення вікон й їх елементів.
Для цього необхідно:
 викликати на екран потрібне вікно і запам'ятати його в буфері обміну натисненням на
клавіші <Alt>+<Print Screen>;
Зауваження. Якщо потрібно вставити об'єкт, що займає весь екрана (наприклад,
робочий стіл Windows), то натискають на одну клавішу <Print Screen>;
 закрити вікно та скористатися кнопкою Вставить;
 виділити границю-кадр вставленого вікна, установити його розміри і місце
розташування відносно вертикальних границь тексту (наприклад, “по центру”);
 якщо потрібно вставити тільки певний елемент вікна (наприклад, кнопку панелі
інструментів), то весь кадр вікна виділяють і далі використовують кнопку «Обрезка» (
). Кнопка знаходиться на вкладці Формат (група Размер).

