
Тема: Інформаційні технології у діяльності викладача  
закладу мистецької освіти 

 
У ХХІ ст. роль інформаційних технологій у практичній діяльності 

викладача, в тому числі закладу мистецької освіти, є незаперечною. 
У практичній діяльності викладача, в першу чергу, корисним буде пакет 

Microsoft Office. Так, для редагування текстових файлів, підготовки матеріалів, 
доповідей тощо у нагоді буде компонент Word. Проте, набір тексту – це лише 
верхівка айсбергу. Ключовим є його технічно правильне та грамотне 
оформлення.  

 
Вимоги до правильного оформлення тексту: 

Шрифт – Times New Roman 
Кегль – 14  
Міжрядковий інтервал – 1,5 
Береги – верх/низ – 1,5, лівий – 2,5, правий – 1,5. 
Абзац – відступ на 1,25 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Запам’ятайте! Абзаци виставляються шляхом пересування верхнього 
бігунка на верхній горизонтальній лінійці (як зображено на попередньому 
рисунку) або задаванням параметрів для першої строки (як зображено на 
наступному рисунку). Виставлення абзаців шляхом кількаразового натискання 
клавіші Space («пробіл») або клавіші табуляції (Tab) є неприпустимим! 



 

 
 

При наборі тексту варто уникати як декоративних шрифтів, так і 
спрощено-рублених. Окрім того, не слід переобтяжувати текст виділенням 
напівжирним, курсивом та підкресленим шрифтом. Так, як правило, 
напівжирний шрифт використовується для заголовків, курсив – для вставних 
речень чи пояснень, підкреслений – для слів, на яких потрібно зробити 
додатковий акцент.  

Кожний новий розділ, а також за потреби, текст починають з нової 
сторінки не шляхом натискання клавіші Enter, а за допомоги функції 
Вставка→Розрив сторінки 

 

 
 

Пам’ятайте! На сторінці не повинно бути тексту менше ніж 33%. Кожен 
підрозділ припускається починати через три інтервали після попереднього за 
умови, що на цій саме сторінці з наступного розділу буде вміщуватися мінімум 
один повний абзац. 

 



Збереження файла 
Файли можуть зберігатися у різних форматах: *.doc, *.rtf, *.docx, *.docm. 
Проте, рекомендуємо зберігати файли у формах *.doc, *.rtf, оскільки такі 

формати, як *.docx, *.docm не на кожному комп’ютері можуть коректно 
відкриватися.  

При збереженні файлів необхідно зазначати ім’я файлу та шлях 
збереження.  

 

 
 

 
 



Електронні таблиці Excel 
 

Другий компонент офісу – електронні таблиці, першочергове призначення яких 
– здійснення розрахунків. Кожна ячейка має свою адресу – літеру та номер 
(Наприклад: А5, В27 тощо).  

Типові області застосування Excel:  

 завдяки тому, що лист Excel являє собою готову таблицю, Excel часто 
використовують для створення документів без усіляких розрахунків, що 
просто мають табличне представлення (наприклад, прайс-листи в 
магазинах, розклади); 

 у Excel легко можна створювати різні види графіків і діаграм, які беруть 
дані для побудови з комірок таблиць (графік зниження ваги тіла за 
вказаний період від початку занять спортом); 

 його можуть використовувати звичайні користувачі для елементарних 
розрахунків (скільки витратив за цей місяць, що/кому/коли дав/взяв); 

 Excel містить багато математичних і статистичних функцій, завдяки чому 
його можуть використовувати школярі і студенти для розрахунків 
курсових, лабораторних робіт. 

Всі розрахунки в Excel виконують формули. Excel вважає формулою все, 
що починається із знаку "=". Якщо в комірці написати просто «1 +1», то Excel 
не буде обчислювати цей вислів. Однак, якщо написати «=1 +1» і натиснути 
клавішу Enter, в комірці з'явиться результат обчислення виразу — число 2. 
Після натискання клавіші Enter формула не пропадає, її можна побачити в 
панелі інструментів «Рядок формул». 

 

Арифметичні оператори  

Знак  
на клавіатурі  

Значення  Приклад  

+ Додавання =3+3 

- Віднімання =3-3 

* Множення =3*3 

/ Ділення =3/3 

^ Зведення в степінь =3³ 

% Відсоток =3% 

 
Як приклад, зробимо розрахунок по оплаті роботи викладача. Для 

прикладу графи – годин на день та на тиждень. Вартість однієї години, всього 
нараховано, утримано та до видачі.  



 
 
Прописуємо спочатку формули, що будуть обчислювати дані.  

1 – кількість годин за тиждень =D8*5  
 

 
 



2 – нараховано за тиждень =E8*F8 
 

 
 
3 – утримано податку =G8*0,22 
 

 
 



4 – формула для розрахунку «до видачі» =G8-H8 
 

 
 
Тепер вказуємо кількість годин на день (5) та вартість однієї години 

(98,64) та отримуємо результат! 
 

 
 
Тож подібним чином можна створити будь-яку таблицю для будь-яких 

розрахунків.  
Варто пам’тати, що файл Excel зберігаються, як і файли Word, але знову 

ж так варто зазначати розширення файлів не *.xlsx, а *.xls 



Контрольні питання: 
1. Якщо у Вас виникли питання щодо роботи у зазначених 

програмах, звертайтеся або у групі, або у приватні повідомлення 
 


