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Практикум з теми «Табличний процесор Microsoft Excel» 
Практична робота №02 

Відстані між обласними центрами України 
Завдання. У середовищі табличного процесора Microsoft Excel створіть таблицю 

відстаней між обласними центрами України, оформивши її відповідно до поданого 
зразку (див.наступну сторінку). 

Помічник у виконанні завдання. 
1. Запустити на виконання табличний процесор MS Excel. 
2. Для клітинок першого рядка, у яких зберігаються назви міст України, призначте 

кут повороту даних 90о, що дасть змогу розмістити назви міст у клітинках 
вертикально. 

3. Призначте значення параметрів шрифту, який використали для відображення 
даних, розміщених у клітинках цієї таблиці. 

4. Уводячи відстані між містами, уводьте дані лише над діагоналлю таблиці, фон 
клітинок якої блакитний. В інші клітинки таблиці дані мають переноситися 
автоматично (використовуйте можливості транспонованої вставки скопійованого 
фрагменту таблиці). Це виключає уникнути дублювання та виключити помилки 
введення. 

5. Змініть формат клітинок таблиці, у яких збережено відстані між містами, на 
Числовий, зазначивши, що в цих клітинках зберігатимуться лише цілі числа. 
Призначте розділяти групи розрядів відповідно до вказаного на малюнку. 

6. Призначити різні кольори фону для рядків таблиці, які містять інформацію про 
міста: 
6.1. Північного регіону України. 
6.2. Південного регіону України. 
6.3. Західної України. 
6.4. Східної України. 
6.5. Центрального регіону України. 

7. По завершенні роботи вилучіть зайві аркуші та збережіть електронну таблицю у 
своїй папці у файлі расстояния.xls. 

8. У режимі попереднього перегляду переконайтесь, що розроблена Вами таблиця 
поміщується на одній сторінці (при потребі – внесіть необхідні зміни); додайте 
колонтитули щодо назви завдання (Відстані між обласними центрами України) та 
виконавців (свої прізвища та імена, клас, у якому Ви навчаєтесь). 

9. Напишіть електронного листа на адресу викладачів щодо виконання Вами 
практичної роботи №2 практикуму з теми «Табличний процесор Microsoft Excel». 
До листа прикріпіть файл расстояния.xls (або опублікуйте дані документи на 
власному сайті). 
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