
Дата: 02.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 30-31 

 

Тема уроку: Робота з діаграмами 

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про розміщення інформації в діаграмах;  

 Розвити навички роботи з інструментами  створення і редагування діаграм, 

навички роботи з різними типами діаграм;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Морзе Н.В.  

«Інформатика 10 клас»,   Ривкінд Й.Я.  «Інформатика 10 клас» електронна презентація, 

роздатковий матеріал, інструкції по охороні праці.  

 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Для чого в документі використовуються таблиці? З чого вони складаються? 

2. Назвіть об’єкти таблиці та їх властивості 

3. Якими способами можна додати таблицю в текстовий документ? 

4. Яким способом створити таблицю складної структури? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

В різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі числа, показані в таблиці, 

так і тенденції у їх зміні, які показують діаграми. За допомогою діаграм, на яких 

зображені зміни у виробництві, аналізують економічний стан заводів і фабрик. Аналіз 

наочної інформації дає можливість прийняти. правильне рішення і підвищити 

конкурентну здатність, продукції, яка виробляється, зробити її дешевшою і більш 

якісною.  

Бізнесмен одержує цінну для себе інформацію, аналізуючії графіки реалізації 

товару. Згідно цього аналізу замовлення на один товар зменшується, на інший - 

залишається без змін, на третій - збільшується.  

Лікаря цікавить не тільки значення температури хворого, але і її зміни протягом 

доби і всього періоду лікування.  

За допомогою рисунків SmartArt ви також можете створити організаційну 

діаграму з зображеннями, зв'язаними з кожною особою. Організаційна діаграма з 

фотографіями не тільки виглядає професійно, але й допомагає аудиторії зв'язати імена 

своїх колег з обличчями. 



ІV. Вивчення нового матеріалу. 

1. Додавання діаграми до документа 

У застосунку Microsoft Word 2010 можна вставляти різноманітні види діаграм даних і 

графіків, наприклад стовпчасті діаграми, лінійні графіки, кругові схеми, гістограми, 

діаграми з областями, точкові діаграми, біржові діаграми, поверхневі діаграми, 

кільцеві діаграми, бульбашкові діаграми та пелюсткові графіки.  

   

 
На вкладці Вставлення у групі Зображення клацніть елемент Діаграма. 

 

 
У діалоговому вікні Вставлення діаграми скористайтеся стрілками, щоб прокрутити 

типи діаграм.  

Виберіть потрібний тип діаграми та натисніть кнопку ОК. 

 
Якщо навести вказівник миші на будь-який тип діаграми, екранна підказка відобразить 

її назву. 

  
Відредагуйте дані в застосунку Excel 2010.  

Після закінчення редагування даних програму Excel можна закрити.  

 
Зразок даних на аркуші Excel 

Поради 

 Щоб краще зрозуміти, що можна додати або змінити в діаграмі, у розділі 

Знаряддя для діаграм відкрийте вкладки Конструктор, Макет і Формат і 

перегляньте групи та параметри на кожній вкладці. 

 Порада   Якщо розділ Знаряддя для діаграм не відображається, клацніть в області 

діаграми, щоб активувати його. 



 
 Також можна отримати доступ до функцій конструктора, макета та 

форматування, доступних для окремих елементів діаграми (наприклад, осей або 

легенди діаграми), клацнувши ці елементи діаграми правою кнопкою миші. 

2. Створення організаційної діаграми 

 

Організаційна діаграма – це графічне відображення структури керування установи, 

наприклад керівників відділів і працівників у межах компанії. Використовуючи 

рисунки SmartArt у програмах Excel, Outlook, PowerPoint і Word, ви можете створити 

організаційну діаграму та включити її в аркуш, повідомлення електронної пошти, 

презентацію або документ. Щоб легко й швидко створити організаційну діаграму, 

просто введіть або вставте текст у діаграму, а його розташування й вирівнювання буде 

виконано автоматично. 

Якщо до макета організаційної діаграми, наприклад Організаційна діаграма, додати 

поле помічника, в області тексту це поле буде позначено маркером із лінією. 

 

 
 

Хоча для створення організаційної діаграми можна використати інші структурні 

макети, поле помічника й висячі макети доступні лише в макетах організаційних 

діаграм. 

Щоб швидко надати рисунку SmartArt ефектного та професійного вигляду, змініть 

кольори організаційної діаграми або застосуйте до неї стиль SmartArt.  

1. У документі на вкладці Вставлення у групі Зображення натисніть кнопку 

SmartArt.  

 
2. Виберіть у колекції Вибір рисунка SmartArt тип Структура, 

виберіть у ньому макет організаційної діаграми (наприклад, 

Організаційна діаграма) і натисніть кнопку OK. 

3. Щоб ввести текст, виконайте одну з таких дій: 

 Клацніть поле рисунка SmartArt і введіть текст.  

 Примітка   Для отримання найкращих результатів використовуйте цю 

функцію після додавання всіх потрібних полів. 

http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HA010354860.aspx#BM6
http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HA010354860.aspx#BM6
http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HA010354860.aspx#BM8


 Клацніть напис [Текст] в області тексту та введіть потрібний текст.  

 Скопіюйте текст з іншого розташування або програми, клацніть напис [Текст] в 

область тексту та вставте скопійований текст. 

 Примітка   Якщо область тексту не відображається, клацніть елемент керування.  

 

Створення організаційної діаграми з зображеннями 

1. У документі на вкладці Вставлення у групі Зображення натисніть кнопку 

SmartArt.  

 
2. У колекції Вибір рисунка SmartArt виберіть пункт Структура та двічі клацніть 

Організаційна діаграма з зображеннями. 

 
3. Щоб додати зображення в потрібне поле, клацніть піктограму зображення, 

знайдіть папку, що містить зображення, яке слід використати, клацніть файл 

зображення та виберіть команду Вставити.  

 
Піктограма зображення 

4. Щоб ввести текст, виконайте одну з наведених нижче дій. 

 Клацніть поле рисунка SmartArt і введіть текст.  

 Примітка   Для отримання найкращих результатів використовуйте цю функцію після 

додавання всіх потрібних полів. 

 Клацніть напис [Текст] в області тексту та введіть потрібний текст.  

 Скопіюйте текст з іншого розташування або програми, клацніть напис [Текст] в 

області тексту та вставте скопійований текст. 

 Примітка   Якщо область тексту не відображається, клацніть елемент керування.  

 

Додавання або видалення полів з організаційної діаграми 

Додавання поля 

1. Виберіть рисунок SmartArt, до якого слід додати поле. 

2. Клацніть наявне поле, найближче до розташування, у якому потрібно вставити 

нове поле. 

3. На вкладці Конструктор розділу Знаряддя для рисунків SmartArt клацніть у 

групі Створити графіку стрілку під елементом Додати фігуру та виконайте 

одну з таких дій:  

 



 Примітка   Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не 

відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt вибрано. Можливо, буде 

потрібно двічі клацнути рисунок SmartArt, щоб вибрати його та відкрити вкладку 

Конструктор.  

 Щоб вставити поле того ж рівня, що й вибране поле, але після нього, виберіть 

команду Додати фігуру після. 

 Щоб вставити поле того ж рівня, що й вибране поле, але перед ним, виберіть 

команду Додати фігуру перед. 

 Щоб вставити поле на один рівень вище вибраного поля, виберіть команду 

Додати фігуру вище. 

Нове поле замінить вибране, а вибране поле та всі розташовані безпосередньо під ним 

поля буде опущено на один рівень. 

 Щоб вставити поле на один рівень нижче вибраного поля, виберіть команду 

Додати фігуру нижче. 

 Щоб додати поле помічника, виберіть команду Додати помічник. 

Поле помічника в рисунку SmartArt додається над іншими полями того самого рівня, 

але в області тексту воно відображається після інших полів на тому самому рівні. 

Команда Додати помічник доступна лише для макетів організаційних діаграм. Вона 

не доступна для ієрархічних макетів, таких як Ієрархія.  

 

Видалення поля 

Щоб видалити поле, клацніть межу поля, яке потрібно видалити, і натисніть клавішу 

Delete.  

 Примітки  
 Коли потрібно додати поле до рисунка відносин, проекспериментуйте з 

додаванням фігури після або перед вибраною фігурою, щоб визначити підхоже 

розташування для нової фігури. 

 Додавання фігури з області тексту. 

1. На рівні фігури розташуйте курсор у кінці тексту там, де слід додати нову 

фігуру. 

2. Натисніть клавішу Enter, а потім введіть текст, потрібний для нової 

фігури. 

3. Щоб додати поле помічника, натисніть клавішу Enter, вибравши 

попередньо це поле в області тексту. 

 Хоча в макетах організаційних діаграм, таких як Організаційна діаграма, не 

можна автоматично з’єднати лінією два поля верхнього рівня, такий вигляд 

можна імітувати: додати поле до верхнього рівня рисунка SmartArt, а потім 

намалювати лінію, яка з’єднуватиме поля. 

 Щоб перемістити поле, клацніть потрібне поле, а потім перетягніть його на нове 

місце. Щоб перемістити або «зсунути» поле на дуже малу відстань, утримуйте 

клавішу Ctrl, натискаючи клавіші зі стрілками на клавіатурі. 

 

Змінення суцільної лінії на пунктирну 

Щоб відобразити позначений пунктирною лінією зв'язок звітності між двома полями, 

змініть стиль лінії між цими полями. 

1. Клацніть рисунок SmartArt, лінію якого слід змінити. 

http://office.microsoft.com/uk-ua/word-help/HA010354860.aspx#BM3


2. Клацніть правою кнопкою миші лінію та в контекстному меню виберіть пункт 

Формат фігури. 

3. Виберіть пункт Тип лінії та вкажіть потрібний Тип штриха. 

 

Змінення висячого макета організаційної діаграми 

 

Висячий макет впливає на макети всіх полів, розташованих під вибраним полем. 

1. Виберіть в організаційній діаграмі поле, до якого слід застосувати висячий 

макет. 

2. На вкладці Конструктор в області Знаряддя для рисунків SmartArt виберіть у 

групі Створити графіку елемент Структура та виконайте одну з таких дій:  

 
 Примітка   Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не 

відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt вибрано. Можливо, буде 

потрібно двічі клацнути рисунок SmartArt, щоб вибрати його та відкрити вкладку 

Конструктор.  

 Щоб вирівняти по центру всі поля, розташовані під вибраним полем, виберіть 

пункт Стандартний. 

 
 Щоб розташувати вибране поле по центру над розташованими під ним полями 

та впорядкувати розташовані під ним поля горизонтально, по два поля в 

кожному рядку, виберіть пункт Двосторонній. 

 
 Щоб розташувати вибране поле праворуч від розташованих під ним полів і 

вирівняти ліворуч розташовані під ним поля по вертикалі, виберіть пункт 

Лівосторонній. 

 



 Щоб розташувати вибране поле ліворуч від розташованих під ним полів і 

вирівняти праворуч розташовані під ним поля по вертикалі, виберіть пункт 

Правосторонній. 

 
 

Змінення кольорів організаційної діаграми 

 

До полів у рисунку SmartArt можна застосовувати поєднання кольорів, отримані на 

основі кольорів теми. 

1. Клацніть графічний об’єкт SmartArt, колір якого слід змінити. 

2. У розділі Знаряддя для рисунків SmartArt на вкладці Конструктор виберіть у 

групі Стилі SmartArt елемент Змінити кольори.  

 
Якщо вкладки Знаряддя для рисунків SmartArt або Конструктор не 

відображаються, переконайтеся, що рисунок SmartArt вибрано. Можливо, буде 

потрібно двічі клацнути рисунок SmartArt, щоб вибрати його та відкрити вкладку 

Конструктор.  

3. Виберіть потрібне поєднання кольорів. 

 Порада   Якщо навести вказівник на ескіз, можна побачити, як застосування кольорів 

вплине на графічний об’єкт SmartArt. 

 

Змінення кольору тла поля в організаційній діаграмі 

1. Клацніть правою кнопкою миші межу поля та в контекстному меню виберіть 

пункт Формат фігури. 

2. В області Заливка виберіть пункт Суцільна заливка. 

3. Натисніть кнопку Колір  і виберіть потрібний колір. 

4. Щоб задати рівень прозорості, перемістіть повзунок Прозорість або введіть 

число в полі поруч із повзунком. Ви можете змінювати відсоток прозорості від 0 

(повністю непрозорий, значення за промовчанням) до 100% (повністю 

прозорий). 

 

V. Закріплення нових знань і умінь. 

 

- Які типи діаграм Ви запам’ятали? 

javascript:AppendPopup(this,'775127384_1')


- Чи можливо змінити макет існуючої діаграми? 

 

 

VІІ. Домашнє завдання: Гаєвський §47, 1) §1.5, для зворотнього зв’язку використовувать 

ел. пошту   2573562@ukr.net 
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