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Тема уроку: Створення та оформлення таблиць в середовищі СПДС 

Graphics 

Мета уроку: Навчитися створювати та оформляти таблиці в середовищі СПДС 

Graphics 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

Завдання:Створити в середовищі СПДС Graphicsзадані таблиці. Оформити 

креслення за зразком. 

 

Послідовність виконання роботи: 

І частина 

1. Відкрийте додаток СПДС Graphics. Для цього  виконайте наступні дії: 

Пуск Всі програми Consistent SoftwareСПДС. 

2. За допомогою команди СПДС  - Формати та таблиці  - Формати 

додайте до документу рамку формату А4, тип документу – Креслення 

СПДС,  орієнтація – горизонтальна(рис.1). 

 
Рисунок 1. Рамка формату А4 

 

3. Налаштуйте параметри відображення тексту. Для цього виконайте 

команду Формат – Стиль тексту – Ім’я шрифту 

встановітьTimesNewRoman.  

4. Виконайте подвійте клацання на межі штампу рамки за заповніть його за 

заданим зразком (рис.2). 



 
Рисунок 2. Зразок заповнення штампу 

 

5. Збережіть креслення в своєму каталозі: Файл Зберегти як  Мої 

документи  «ПР 7 – Таблиці».  

6. Для створення таблиці специфікації елементів виконайте команду СПДС 

– Формати та таблиці – Таблиці.У вікні, що з’явилося, введіть стовбців 

– 6, рядків – 15. Натисніть кнопку ОК та розташуйте таблицю у вільному 

місці - поряд з кресленням. 

7. Виконайте подвійте клацання на межі таблиці та за заповніть її за 

заданим зразком (рис.3). 

 
Рисунок 3. Зразок першої заповненої таблиці 

 

8. Закрийте таблицю та збережіть креслення. 

9. Самостійно створіть другу таблицю за зразком (рис.4). 



 
Рисунок 4. Зразок другої заповненої таблиці 

 

10. Закрийте таблицю та збережіть креслення. 

11. Для створення таблиці відомості витрат сталі виконайте команду СПДС 

– Формати та таблиці – Таблиці.У вікні, що з’явилося, введіть стовбців 

– 9, рядків – 5. Натисніть кнопку ОК та розташуйте таблицю у вільному 

місці - поряд з кресленням. 

12. Виконайте подвійте клацання на межі таблиці та за заповніть її за 

заданим зразком (рис.5). 

 
Рисунок 5. Зразок третьої заповненої таблиці 

 

13. Збережіть креслення. 

14. Самостійно змініть ширину стовпців та рядків таблиць. Розтушуйте їх за 

зразком,дотримуючись меж рамки формату А4(додаток 7). 

15. Збережіть креслення. 

16. Пред’явіть роботу на перевірку викладачу. 

 



!!!!! Виконане завдання надсилати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net  !!!!!! 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Додаток 7. 

 
Виконану роботу надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net 

mailto:maletz_natasha@ukr.net

