
ККООММУУННААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААККЛЛААДД ТТЕЕРРННООППІІЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ ММІІССЬЬККООЇЇ РРААДДИИ ««ССТТААННЦЦІІЯЯ ЮЮННИИХХ ТТЕЕХХННІІККІІВВ»»

ККООННККУУРРСС ««ББААЙЙТТ 22002200»».. ННООММІІННААЦЦІІЯЯ ««ООФФІІСС--ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ»»..

На робочому столі створіть каталог, який назвіть своїм прізвищем та ініціалами, потім добавте

Ваш рік народження та стрічку «Офіс_менеджмент_Байт_2020».

(Наприклад: Іванов_І_І_2000рн_Офіс_менеджмент_Байт_2020). У цьому каталозі потрібно буде

зберегти всі виконані завдання. Та надіслати їх у вашу скриньку на дистанційному навчанні ТНТУ.

Завдання 1. Текстовий редактор (макс. кількість – 20 балів)

1. Оформити текст із файлу Заготовка.docx згідно зразка Зразок.doc.

Критерії оцінювання:

№ Завдання
Кількість
балів

1 Форматування тексту 5,0

2 Колонтитул простий 1,0

3 Границі сторінки 1,0

4 Границі тексту 1,0

5 Буквиця вставка 2,0

6 Буквиця форматування 1,0

7 Арт текст 1,0

8 Колонки 1,0

9 Списки 1,0

1

0
Заголовки 1,0

1

1
Авто фігури вставка 1,5

1

2
Авто фігури форматування 1,0

1

3
Нумерація сторінки 1,0

1

4
підложка 1,5

1

5
Загальна кількість балів 20,0

Завдання 2. Презентація (макс. кількість – 40 балів)

Ваше завдання створити план зали театру. У файлі “ osnova.pptx ” дано в се для початку роботи.

На першому слайді з’являється напис з назвою театру та через 3 секунди з’являється слайд 2, де

зображено партер та сцену.

ЗАВДАННЯ



На 2 слайді ваше завдання підписати номери рядів та місця. Також при натисканні на стрілку з

написом “Балкон 1 та вихід 1” відкривався слайд з виходом 1, і аналогічно з написом “Балкон 2 та вихід

2” – з виходом 2 .

На слайдах 3 та 4 аналогічно створити можливість повернення на слайд з партером та сценою, а

також потрібно підписати номери рядів та місць.

Створити додатковий слайд, зберігаючи загальний вигляд попередніх, на якому буде план виходу з

театру та зображено наступна інфраструктура: туалети (окремо чоловічий та жіночий), вихід з театру та

буфет. Цей слайд з’являється при натисканні на кнопку “ВИХІД 3”. Створити можливість повернутись з

цього слайду на другий слайд .

Прибрати можливість переключати слайди по натисканню миші.

Усі слайди оформити і відредагувати, обрати загальний фон. Створити різні типи переходів між

слайдами.

Завдання 3. Електронні таблиці (макс. кількість – 40 балів)

Завдання 3.1 (22 бала)
1. Відкрити документ magazin.xls.

2. На  листі Накладна зробити наступні обрахунки:

1. (4 бала) Залежно від коду товару в комірки “Назва товару”, ”Ціна за шт” та ”К-ть на складі”

вивести відповідну інформацію з листа “Прайс-лист” за допомогою формул.

2. (2 бала) В стовпчику Кількість ввести можливість вибору кількості товару від 1 до 10 зі

списку.

3. (2 бала) В стовпчику Тип доставки ввести можливість вибору типу зі списку (експрес,

звичайна, на місці).

4. (2 бала) Стовпчик Ціна доставки вивести за допомогою формул із таблиці М1:N4 залежно від

типу доставки.

5. (2 бала) “Ціна” розрахувати за формулою “Кількість”*”Ціна за шт”+”Ціна доставки”.

6. (2 бала) В стовпчику Перевірка вивести “+”, якщо Кількість товару для замовлення  не

перевищує К-ть товарів на складі, і “-”, якщо перевищує.

7. Самостійно вибрати Кількість на складі і Тип доставки.

8. (3 бала) Розрахувати загальну суму замовлення по стовпцю Ціна.



9. (3 бала) Визначити кількість наявних товарів (тобто таких, в яких у стовпцю Перевірка

введено “+”).

10. (2 бал) За допомогою умовного форматування залити комірки стовпця Кількість червоним,

якщо значення Перевірка дорівнює “-“.

Завдання 3.2 (14 балів)

Створити новий лист, назвавши його Чек та оформити чек за зразком:

1. (2 бала) В комірку з написом #1 вивести поточну дату та час у форматі dd.MM.yyyy hh:mm

2.(5 балів) В комірку з написом #2 вивести всі товари з таблиці Накладна в одну комірку, беручи

лише перші 13 символів і дописуючи “…”.

(Наприклад: з назви “hp T510 Flexible Thin Client <H2P20AA#ACB> VIA Eden X2 U4200 / 2 / 4Gb /

GbLAN / WiFi / Windows Embedded Standard 7” зробити “hp T510 Flexi…”.

3.(4 бали) В комірку з написом #3 вивести всі ціни товарів з таблиці Накладна.

4.(2 бал) В комірку з написом #4 вивести суму цін всіх товарів з таблиці Накладна.

5.(1 бал) Правіше від чека об’єднати комірки як вказано на зразку:



Завдання 3.3 (4 бала)
В даній об’єднаній комірці вивести напис "ПОМИЛКА: Певного товару немає на складі в даній

кількості" на червоному фоні якщо хоча б одного товару немає на складі у вказаній кількості, а чек

зробити не можливим для перегляду так як вказано на зразку:

(максимальна кількість балів за всі виконані завдання – 100 балів)



Шоколад
Шоколад (англ. Chocolate, фр. Chocolat, ісп. Chocolate) - термін, що позначає
різні види кондитерських продуктів, що виготовляються з використанням
плодів какао.

Етимологія назви
За однією з версій слово «шоколад» походить від ацтекського слова
«чоколатль» - назви напою з бобів какао, дослівно «гірка вода ».

Історія шоколаду

У Старому Світі про шоколад дізналися лише в 16 столітті, перші експедиції
до Америки не привозили відомостей про цей продукт[1]. Лише після
завоювання держави ацтеків силами Ернана Кортеса, шоколад почали
ввозити до Європи, де він швидко набув популярності[1]. Протягом довгого
часу шоколад залишався виключно дорогим напоєм, доступним лише
аристократії. Для задовільнення потреб ринку іспанці почали промислове
вирощування какао на плантаціях, на яких спочатку працювали раби-

індіанці, а потім і африканці[2][3], хоча лише у 18 столітті ціни на какао
впали настільки, що шоколад став доступним широким масам населення[4].

Хоча європейці почали додавати до шоколаду цукор, сам процес
виробництва шоколаду залишався незмінним до промислової революції.
Перші промислові підпріємства для виробництва шоколаду були засновані
голандською родиною Ван Гойтен на початку 18 століття, а в середині
століття подібні підпріємства поширилися у кількох країнах. Какао-масло на
цих підпріємствах видавлювалося промисловими пресами, що дозволило
створення твердого шоколаду[2]. Саме того часу розширився і асортимент
кондитерських виробів, створений на основі шоколаду, тоді були створені
більшість шоколадних продуктів, відомих зараз[2]. До кінця 18 століття
шоколад вже поширився по всьому світу[1].

Сучасний напій какао включає в себе: какао, какао терте, молоко, цукор,
корицю, гострий перець і іноді ваніль.
У залежності від складу шоколад ділять на гіркий, молочний і білий.

Існують діабетичні варіанти. Також шоколадні вироби можуть мати
ароматичні добавки(кава, спирт, коньяк, ванілін, перець), харчові добавки
(ізюм, горіхи, вафлі, цукати) або начинку.

Сировина
Основною сировиною для виробництва шоколаду і какао-порошку є какао-
боби - насіння какао-дерева, що росте у тропічних районах земної кулі.
За походженням какао-боби поділяють на три групи:

Американські;
Африканські;
Азіатські.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-Jus-14
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81_%D0%95%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-Jus-14
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-15
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-15
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-17
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-18
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-19
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4#cite_note-20
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F


Найменування товарних сортів відповідають назві району їх виробництва,
країни або порту їх вивозу (Гана, Байя, Камерун, Тринідад та ін.).

Допускається вживання сирових какао-бобів і продуктів з них.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%B4_%D1%96_%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE






Тернопільський академічний обласний
український драматичний театр 

імені Т. Г. Шевченка

СЦЕНА

ПАРТЕР

БАЛКОН
1 ТА 
ВИХІД 1

БАЛКОН 
2 ТА 
ВИХІД 2

ВИХІД 3

СЦЕНА 
ТА 
ПАРТЕР

ВИ
ХІ

Д 
2

БАЛКОН 2

СЦЕНА 
ТА 
ПАРТЕР

ВИХІД 1
БАЛКОН 1



Код 
товару Назва товару Ціна за шт Кількість Тип доставки К-ть на 

складі
Ціна 

доставки Ціна Перевірка К-ть Тип 
доставки

Ціна 
доставки

1 експрес 50,00
2 звичайна 20,00
3 на місці 0,00
4
5
6
7
8
9

10



ККООММУУННААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААККЛЛААДД ТТЕЕРРННООППІІЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ ММІІССЬЬККООЇЇ РРААДДИИ ««ССТТААННЦЦІІЯЯ ЮЮННИИХХ ТТЕЕХХННІІККІІВВ»»

ККООННККУУРРСС ««ББААЙЙТТ 22002200»».. ННООММІІННААЦЦІІЯЯ ««ООФФІІСС--ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ»»..

На робочому столі створіть каталог, який назвіть своїм прізвищем та ініціалами, потім добавте

Ваш рік народження та стрічку «Офіс_менеджмент_Байт_2020».

(Наприклад: Іванов_І_І_2000рн_Офіс_менеджмент_Байт_2020). У цьому каталозі потрібно буде

зберегти всі виконані завдання. Та надіслати їх у вашу скриньку на дистанційному навчанні ТНТУ.

Завдання 1. Текстовий редактор (макс. кількість – 20 балів)

1. Створити документ Word із назвою «Українські традиції». Скопіюйте текст з документа

«Word».

2. Відформатуйте скопійований текст згідно вимог щодо оформлення текстового документу:

шрифт – Times New Roman 14pt, міжрядковий інтервал 1,5, поля: ліве – 2.2 см, праве – 2 см, верхнє – 2

см і нижнє – 1 см.

3. Створіть заголовок «Українські традиції», використовуючи WordArt. Створіть на

сторінці дві колонки. Приказки та прислів'я розташуйте маркованим списком. Орієнтація сторінки має

бути альбомною.

4. Додайте графічний елемент SmartArt. Виберіть зображення з тексту про народні традиції з

назвами, відповідно до кожного зображення та розташуйте їх в графічному елементі.

5. Наберіть за допомогою редактора формул математичні формули.

а) ; б) .

6. Створіть дану таблицю. За допомогою автосуми обчисліть суму виданої зарплатні всім

працівникам.

ЗАВДАННЯ



7. Встановіть діалогове вікно створення колонок тексту в вигляді знімку з екрана. Виділіть

елементи вікна: число колонок, Ok, разделитель. Застосуйте Примітки з поясненням про виділені

об'єкти даного вікна.

8. Створити титульну сторінку.

9. Сторінки пронумерувати крім титульної.

10. Створити зміст і вставити в кінці документу.

Критерії оцінювання

комплексного завдання зMicrosoft Word

№
з/п Вид роботи

Кількість
балів

1. Створення документа з назвою «Українські
традиції» та копіювання елементів тексту і таблиці з
документа «Word».

2

2. Виконання форматування першого
скопійованого фрагменту документу 2

3. Наявність колонтитулів. Орієнтація сторінки 1

4. Створення WordArt 1

5. Наявність колонок 1

6. Створення списків 1

7. Вставка SmartArt 2

8. Вставка формули в текст 2

9. Створення таблиці 2

10. Вставка знімку з екрана 2

11. Створення виносок в тексті 2

12. Титульна сторінка і нумерація 1

13. Зміст 1

Разом: 20



Завдання 2. Презентація (макс. кількість – 40 балів)

Створити анімаційну  модель елементарної частинки, в якій електрони рухаються по еліптичних

орбітах навколо ядра

Завдання 3. Електронні таблиці (макс. кількість – 40 балів)

Завдання № 1 (26 балів)

1. В робочій книзі на листі з назвою Завдання 1 створити документ та виконати

форматування, згідно зразку (4 бали)



2. Комірки в яких стоять ??? обчислюються за формулами.

3. Для діапазону B9:D18 встановити обмеження та спливаючі підказки, значення повинні

бути в межах від 100 км. до 6000 км. (2 бали)

4. Для кожного рейсу визначте загальну довжину маршруту (2 бали)

5. Для кожного рейсу визначте вартість харчування. Пасажирів годують кожні 1000 км.

польоту на суму 50, 00 грн. (2 бали)

6. Для кожного рейсу визначте ціну квитка. Ціна квитка = Вартість перевезення+Вартість

харчування+Вартість доставки в аеропорт. (4 бали)

 Вартість перевезення визначається множенням довжини маршруту на вартість 1 км.

перельоту. Якщо довжина перельоту менша 1000 км., то вартість 1 км. перельоту рівна 100,00 грн.,

якщо від 1000 до 3000 – менше на 10 %, якщо більше 3000 – менше на 15%. Причому по меншому

тарифу оплачується тільки та частина маршруту, яка припадає на відповідний діапазон.

 Вартість доставки в аеропорт складає 80,00 грн. і виконується тільки для пасажирів,

які слідують на відстань не менше 3000 км.

7. Визначити середню довжину маршруту. (1 бал)

8. Для кожного стовпця таблиці виконати розрахунки в рядку всього. (1 бал)

9. Номери рейсів, для яких загальна довжина маршруту > 10000 км., повинні автоматично

виділятися рожевим кольором. (2 бал)

10. Визначити кількість рейсів, які здійснюються з однією і двома пересадками, і без

проміжних пересадок. (2 бали)



11. За даними таблиці побудувати графік та виконати форматування за зразком. Розмістити

графік на окремому аркуші-діаграмі з назвою Графік. (2 бали)

12. Створити макрокоманду для форматування таблиці (2 бали):

 Зовнішня межа таблиці – подвійна червона, внутрішня – пунктирна зелена;

 Заголовок таблиці – колір шрифту білий, заливка комірок – синя;

 Рядок Всього – колір шрифту червоний.

13. Під таблицею вставити кнопку, назвати її Форматування таблиці, при натисканні на яку

виконується створена макрокоманда. (2 бали)

14. Зберегти документ з підтримкою макроса.

Завдання 2 (10 балів)

1. В робочу книгу на лист з назвою Завдання 2 скопіювати таблицю з файлу Необоротні

активи. (1 бал)



2. Виконайте сортування таблиці за зростанням по стовпцю Інвентарний номер. (1 бал)

3. За допомогою фільтрації на окремих листах (назви листів Фільтр №) вивести на екран

записи, що задовольняють наступним умовам:

3.1. 10 необоротних активів з найбільшою початковою вартістю, з рахунком обліку – 103,

місце використання – Апарат управління; (1 бал)

3.2. Необоротні активи сума зносу яких більше або дорівнює 50 і менше або дорівнює 75;

(1 бал)

3.3. Необоротні активи з рахунком обліку 103 і початковою вартість >100, або з рахунком

обліку 105 і початковою вартістю <=30; (2 бали)

4. На листі Підсумки 1 для кожного рахунку обліку визначити кількість необоротних

активів. (2 бали)

5. На листі Підсумки 2 для кожного місця використання визначити загальну початкову

вартість, знос і ліквідаційну вартість. (2 бали)

Завдання 3 (4 бали)

1. В робочій книзі на листі Завдання 3 розв’язати систему рівнянь графічним способом та за

допомогою Пошук рішень. ( 4 бали)











33

01272

xy

xxy

(максимальна кількість балів за всі виконані завдання – 100 балів)



Українські традиції

Народні прикмети
Народні прикмети - це прикмети, які стосуються різних подій і явищ, їх

збирали наші предки впродовж тривалого часу, вони допомагають пророкувати

найближче майбутнє та застерігають від небезпеки. Народні прикмети

ґрунтуються на спостереженні людей за навколишнім світом: подіями,

тваринами, птахами й природними явищами. Ви завжди можете отримати

відповідь або передбачення, якщо навчитеся розпізнавати знаки.

Прикмети, які віщують удачу і хороші новини
Якщо ви чхнули перед обідом, це означає, що протягом найближчого часу

вас очікують хороші новини. Якщо ввечері на заході сонця ви побачили павука

- це віщує вам настання білої смуги в житті. Якщо вранці ви встали з ліжка з

правої ноги - у вас буде вдалий день. Побачити надвечір чоловіка в смокінгу -

до приємних подій незабаром. Якщо вам перейшла дорогу жінка з повними

відрами - вам обов'язково пощастить. Якщо побачиш немовля, виходячи з дому,

це віщує прекрасний і вдалий день. Якщо в суботу ви випадково розбили чашку

- не засмучуйтесь, адже це чудова прикмета, яка обіцяє вам успіх і радість.

Якщо ви побачили трьох черниць, які йдуть вулицею - чекайте настання

світлого періоду у вашому житті. Якщо на вашому сусіді у транспорті (поїзді

або літаку) червоний одяг - на вас чекає вдала і щаслива подорож. Якщо до вас

у їжу або напій потрапила муха - вас чекає подарунок або приємний сюрприз.



Українські народні прислів’я та приказки
Українські народні прислів’я та приказки – джерело невгасної народної

мудрості, яка пройшла крізь віки і зараз є непохитним дороговказом у житті для

кожної людини.

Праця:

Бджола мала, а й та працює. Будеш трудиться – будеш кормиться. Добре

діло утіха, коли ділові не поміха. Добре роби – добре й буде!

Знання та вміння:

В умілого і долото рибу ловить! Вік живи – вік учись. Вчення в щасті

красить, а в нещасті тішить. Вченому світ, а невченому тьма.

Козацтво:

Без гетьмана військо гине. Береженого Бог береже, а козака – шабля. Бог

не без милості, козак не без долі (щастя). Гетьман знає, що в нас нічого немає.

Українські свята

Свято Головосіка Свято Спаса



Великий піст Водохреща



ККООММУУННААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЗЗААККЛЛААДД  ТТЕЕРРННООППІІЛЛЬЬССЬЬККООЇЇ  ММІІССЬЬККООЇЇ  РРААДДИИ    ««ССТТААННЦЦІІЯЯ  ЮЮННИИХХ  ТТЕЕХХННІІККІІВВ»»  

ККООННККУУРРСС  ««ББААЙЙТТ  22002200»»..  ННООММІІННААЦЦІІЯЯ  ««ООФФІІСС--ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ»»..  

На робочому столі створіть каталог, який назвіть своїм прізвищем та ініціалами, потім добавте 

Ваш рік народження та стрічку «Офіс_менеджмент_Байт_2020».  

(Наприклад: Іванов_І_І_2000рн_Офіс_менеджмент_Байт_2020). У цьому каталозі потрібно буде 

зберегти всі виконані завдання. Та надіслати їх у вашу скриньку на дистанційному навчанні ТНТУ. 

 

 

Завдання 1. Текстовий редактор (макс. кількість – 20 балів) 

1. Відтворити документ згідно зразка (встановити відповідні розділи та розриви сторінок, 

назви абзаців – голубого кольору) текст для форматування знаходиться у файлі «Додаток Word». 

2. Текст абзацу "Археологічними розкопками…" перетворити в гіперпосилання на початок 

документу. 

3. Відформатувати таблицю "Клімат Ковеля": відсортуйте рядки таблиці по показнику за 

алфавітом. 

4. Претворити текст про чисельність населення в таблицю та побудувати графік росту 

чисельності міста в різні роки (за зразком). 

5. Додати до створеного документу Автозміст 

6. Додати до створеного документу предметний вказівник 

7. Створити макрос, який замінює «Ковель» на «КОВЕЛЬ». (виклик макросу ctrl+Q). 

Таблиця оцінювання 

Завдання Кількість балів 

Відтворити документ згідно зразка 

встановити відповідні розділи та розриви сторінок, 

 вставка малюнку та фігурного тексту 

форматування шрифту, 

форматування абзаців, 

буквиця, 

колонки, 

колонтитул, нумерація сторінок 

9 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

Текст абзацу "Археологічними розкопками…" перетворити в 

гіперпосилання на початок документу. 

1 

Відформатувати таблицю "Клімат Ковеля"(сортування) 1 

Претворити текст про чисельність населення в таблицю  1 

Побудувати графік росту чисельності міста в різні роки. 2 

Додати до створеного документу Автозміст 2 

Додати до створеного документу предметний вказівник 2 

Створити макрос, який замінює «Ковель» на «КОВЕЛЬ». 

(виклик макросу ctrl+Q). 

2 

Разом 20 

 

ЗАВДАННЯ 



 

Завдання 2. Презентація  (макс. кількість – 40 балів) 

 

Створити презентацію, в якій кульки рухаються по певній траєкторії як показано в прикладі.  

 

 

Завдання 3. Електронні таблиці  (макс. кількість – 40 балів) 

1. Зробити імпорт  2 таблиць «Цінова група» та «База даних» з файлу «Початкові таблиці» у 

Microsoft Excel 2007 на різні листи , які перейменувати відповідно та відформатувати  за зразком. 

Виконати сортування  по назві товару. 

№ п/п Назва товару 

Сезон  

реалізації 

Ціна за 1 кг, 

грн. 

Вага 

ящика, кг 

Вартість 

ящика, грн. 

Цінова 

група 

1 Абрикос літній 16 7   

2 Авокадо літній 38 4   

3 Апельсин зимовий 14 10   

4 Банан літній 12,5 12   

5 Виноград літній 22 6   

6 Гранат зимовий 78 5   

7 Грейпфрут зимовий 48 8   

8 Диня осінь 11,2 15   

9 Кавун літо-осінь 13,45 20   

10 Ківі зимовий 26 12   

11 Лимон осінь 13,75 10   

12 Мандарин зимовий 20,3 13   

13 Персик літо-осінь 42 6   

14 Черешня весна 24 8   

15 Яблуко осінь 18 25   

 

 

Цінова 

група За 1 кг товару 

I низька ціна 



II середня ціна 

III висока ціна 

 

2. Порахувати вартісь ящика  та встановити цінову групу на товари з використанням  

функції ЕСЛИ ( ) взявши  цінову групу з першого листа: 

• якщо ціна товару за 1 кг менше 35 грн., то цінова група - І; 

• якщо ціна товару за 1 кг знаходиться в межах від 35 грн. до 42 грн., то цінова група - II; 

• якщо ціна товару за 1 кг більше 42 грн., то цінова група - III. 

3. Виконати умовне форматування за правилами: 

- якщо  цінова група I  - колір тексту червоний; 

- якщо  цінова група II – колір тексту зелений; 

- якщо цінова група III- колір тексту синій; 

-  якщо сезон реалізації починається на літеру «л» - колір заливки зелений; 

- якщо сезон реалізації починається на літеру «о» - колір заливки жовтий. 

4. За даною таблицею використовуючи формули для обчислення в базі даних:  

• визначити загальну вартість ящиків усіх товарів; 

• середню ціну товару за 1 кг . 

В комірці С18 кількість товарів літньої реалізації.  

 

5. Сума по полю вага ящика > 10 кг за назвою товару обрахувати за допомогою  зведеної таблиці. 

6. Скопіювати таблицю «База даних»   на лист 3  «Копія» та  доповнити  за допомогою форми 

відповідними записами. Визначити місце в рейтингу  товару залежно від ціни за 1 кг. 

1

6 

Апел

ьсин осінь 15 16 240 

1

7 

Апел

ьсин весна 20 18 360 

7. Згрупувати рядки з назвами товарів, що починаються на одну літеру. 

8. Знайти  за допомогою пошуку рішення якою має бути вага ящика бананів, щоб вартість складала 

178 грн. 

9. Вставити  лист4 і перейменувати на «Випадаючий список»,  стоворити таблицю, де 2 і 3 

стовпчик заповнити випадаючим списком. Визначити скільки грн. потрібно заплатити за 10 перших 

товарів  купуючи їх по 1 кг. 

№ Назва товару 

Ціна за 1 кг, 

грн 

1 Абрикос 16 

2 Авокадо 38 



3 Апельсин 14 

4 Банан 12,5 

5 Виноград 22 

6 Гранат 78 

7 Грейпфрут 48 

8 Диня 11,2 

9 Кавун 13,45 

10 Ківі 26 

Сума  

 

10. Створити  діаграму на листі «Випадаючий список»  за зразком. 

 

11. Створити макрос  для заливки на листі «Випадаючий список»  рядка сума  в таблиці червоним 

кольором, присвоїти комбінацію клавіш Ctrl+я.  

12. У діапазоні Q3:Q17 провести консолідацію по обчисленню вартості ящика перших 15 товарів. 

На листі «База даних» використати діапазон D2:D16 та E2:E16 на листі «Копія».  У комірці Q2 для 

запису тексту «КОНСОЛІДАЦІЯ» використати текстову функцію. 

 

Критерії оцінювання 

№ 

завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Всього 

Кількість 

балів 
2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 40 

 

 

(максимальна кількість балів за всі виконані завдання –  100 балів) 



 



 



 



Ко́вель — місто обласного значення у Волинській області, райцентр 

Ковельського району. Знаходиться за 70 км від обласного центру — Луцька, 

за 65 км від автопереходу Ягодин-Дорогуськ та за 69 км від автопереходу 

«Доманове». 

Історія 

Історія Ковеля надзвичайно багатогранна. Її торкнулося литовсько-руське 

управління і панування Речі Посполитої, царсько-російська колонізація і 
Друга Річ Посполита, сталінська диктатура і гітлерівська окупація, 

комуністично-радянська система і становлення незалежності України. В 

міському історичному музеї зберігається та експонується понад три тисячі 
експонатів з історії міста Ковеля. Ковель пережив злети і падіння, досягав 

розквіту і дощенту руйнувався, але його завжди відбудовували. 

Археологічними розкопками доведено існування тут поселення мідно-

кам'яної доби (середина ІІІ тис. до н. е.). Є різні свідчення про багату та 

давню історію Ковеля, зокрема крем`яні сокири, списи, серпи, що були 

віднайдені на Ковельщині. В ті стародавні часи Волинь вкривалася 

людськими поселеннями, або «стоянками». Як правило, наші предки 

селилися в захищених місцях, біля водоймищ. О. Цинкаловський, 

досліджуючи перші поселення на Волині, підкреслював, що на місці, де 

постав Ковель, було виявлено багато камінного знаряддя, а також бронзових 

наконечників списів, римських монет. В «старому місті» було знайдено 

декілька видовбаних колод — трун, в яких лежали кістяки, а на високому 

березі знайшлася кераміка з 12-14 століття. За давньою легендою першим 

поселенцем у тутешній місцевості був вправний майстер—коваль, тому і 
село, де він жив, назвали Ковле. З часом це слово трансформувалось у 

сучасну назву — Ковель. 
[1]

 

Географія 

Ковель розкинувся на Поліській низовині, що відноситься до 

Східноєвропейської рівнини. В геологічному ракурсі Ковель, як і вся 

північна частина області лежить на Ковельському виступі, який є частиною 

древньої, дорифейської Східноєвропейської платформи. 

Місто розкинулося на обидвох берегах річки Турії, що протікає з півдня на 

північ та є притокою Прип'яті (басейн Дніпра). В південній частині міста, на 

Турії розташована гребля та водосховище. 

З півночі місто обмежене лугами і болотами, а з півдня до нього примикають 

піщаники та ліси. 



Місто розташоване в центральній частині Волинської області, відноситься до 

історичної землі Волинь. За 60-70 км від Ковеля пролягають державні 
кордони: на півночі з Білоруссю, на заході з Польщею. 

Місто є одним із найбільших залізничних вузлів Західної України, який має 

вагоме стратегічне значення для України, з'єднуючи її з багатьма 

європейськими країнами. Від Ковеля розходяться залізниці в шести 

напрямках. До Сарн (на Київ), до Ківерець (на Луцьк та Рівне), до 

Володимира (на Львів), до Холму (на Варшаву та Берлін), до Берестя та до 

Камінь-Каширського. До Холма також йде вузькоколійка .Залізниці в 

напрямку Ківерець, Холма, та Володимира електрифіковані. Станція Ковель 

відноситься до Львівської залізниці. До 1953 року існувала Ковельська 

залізниця. Також у Ковелі знаходиться залізничний пункт контролю 

«Ковель» через державний кордон України та Республіки Білорусь. 

Клімат 

Ковель відноситься до зони мішаних лісів. Клімат міста помірно 

континентальний. 

Клімат Ковеля 

Показник Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру Рік 

Середній 

максимум, 

°C 

−2 −1 3 11 18 20 22 22 17 11 4 0 10 

Середня 

температура, 

°C 

−4,9 −3,5 0,9 8,0 13,4 16,8 18,0 17,4 13,3 7,9 2,0 −2 7,4 

Середній 

мінімум, °C 
−7 −6 −1 3 8 11 14 12 9 4 0 −4 3 

Норма 

опадів, мм 
31 31 27 39 60 68 76 61 56 37 36 38 560 

  

Населення 

Населення Ковеля — 68,6 тис. мешканців (дані 2012 року[3]
). Місто є 

найбільшим за площею та другим за населенням (після Луцька) в області. У 

2009 році Ковель переміг у всеукраїнському конкурсі «Населений пункт 

найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку» серед міст з 
населенням до 100 тисяч мешканців і одержав  

Демографія 

Чисельність населення міста в різні роки: 



Рік                                  1863      1893      1921      1991      2001      2004      2009 

Населення,  

тис. осіб                      37644      15116     20818    72000   66401    62900     68000 

 



 





 

 

 


