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Лабораторна робота 1 
Створення графічних примітивів 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами і методами ство-
рення графічних примітивів в системі КОМПАС-ГРАФІК: крапка, 
пряма, відрізок, коло, дуга, фаска, округлення, штрихування. 

Допоміжні файли: sampl_11.frw … sampl_17.frw. 
 
Порядок  виконання  роботи  

 
1.1 Введення крапок 

 
Відкрийте файл sampl_11.frw. Для зручності роботи з файлом слід 

використовувати засоби управління зображенням на екрані (масшта-
бування та ін.). У відповідності до рис. 1.1:  

• ввести точку (1) з координатами (20;10); 
• розбити дугу крапками (2) на 4 рівних частини; 
• нанести точку (3) перетину дуг кіл; 
• нанести точки (4) перетину дуги кола зі всіма графічними еле-

ментами на фрагменті; 
• поставити дві то-

чки (5) на відстані 17 мм 
по дузі кола від точки (3). 
 

1.2 Введення прямих 
 
Відкрийте файл 

sampl_12.frw і проведіть 
послідовно (рис. 1.2): 

• пряму (1) з точки 
з координатою (0;0) під кутом 75°; 

• дві прямі (2) паралельні відрізку на відстані 10 мм; 
• пряму (3) через точку з координатами (10; 90) по дотичному до 

дуги колу; 
• пряму (4) по дотичній до кола і дуги кола; 
• пряму (5) по дотичній до кола під кутом 135°; 
• бісектрису (6) гострого кута, утвореного двома відрізками; 
• нормаль (7) до відрізка через точку з координатами (10; 90). 

 
Рисунок 1.1 – Побудова крапок 
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Рисунок 1.2 – Введення прямих 

 
1.3 Введення відрізків 
 
Створіть новий фрагмент і побудуйте послідовно (рис. 1.3): 
• відрізок (1), що проходить через дві точки з координатами (0; 

0) і (15; 35); 
 

 
Рисунок 1.3 – Введення відрізків 



 6 

• горизонтальний відрізок (2) довжиною 20 мм; 
• відрізок (3) довжиною 25 мм під кутом 45°; 
• відрізок (4) має кілька умов: 
1) є паралельним відрізку (3); 
2) лежить вище нього; 
3) починається від точки, що лежить напроти кінцевої точки від-

різку (3); 
4) закінчується в точці, що лежить проти точки перетину відрізків 

(1) і (2). 
Для точної вказівки початку і кінця відрізку (4) необхідно після 

введення відстані, на якій проходитиме паралельна пряма, вказати кі-
нцеву точку відрізка (3) і точку перетину відрізків (1) і (2). При цьому 
необхідно активізувати глобальну прив’язку «Выравнивание»;  

• відрізок (5) перпендикулярний відрізку (1) довжиною 30 мм з 
початком в середині відрізку (1). Перед введенням початкової точки 
відрізку (5) активізуйте глобальну прив’язку «Середина». 
 

1.4 Введення кола 
 
Відкрийте файл sampl_14.frw і побудуйте послідовно (рис. 1.4): 
• коло (1) з центром в точці (0; 0) діаметром 30 мм; 
• коло (2), що 

проходить через три 
точки з координа-
тами (20; 20), (40; 
25) і (27; 50); 

• коло (3) ді-
аметром 30 мм, що 
проходить через 
точку з координа-
тами (-70; -20) та 
дотичне до кривої; 

• коло (4) ді-
аметром 50 мм з 
центром на кривій, 
проходить через 
точку з координа-

 
Рисунок 1.4 – Побудова кіл 
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тами (-30; 50); 
• коло (5) діаметром 30 мм дотичне до двох відрізків; 
• коло (6), вписане в трикутник. 

 
1.5 Введення дуг кіл 
 
Відкрийте файл sampl_15.frw і побудуйте послідовно (рис. 1.5): 
• дугу (1) радіусом 25 мм 

з центром в точці з координа-
тами (0; 0), обмежену горизон-
тальною і вертикальною пло-
щинами. Для строгого 
дотримання горизонтальності і 
вертикальності положення ха-
рактерних точок дуги слід ви-
користовувати режим «ортого-
нальне креслення»; 

• дугу (2), що проходить 
через три точки з координата-
ми (25; 30), (45; 40) і (80; 30); 

• дугу (3) радіусом 15 мм, що проходить через точку з коорди-
натами (65; 10) та дотичну до кривої; 

• дугу (4) з центральним кутом 120°, що проходить через точки з 
координатами (0; 70) і (25; 55). 

 
1.6 Побудова еліпса 
1.6.1 Створення еліпса із заданим центром, що проходить через 

дві вказані крапки. 
 
Створіть новий фрагмент. 
Активізуйте інструмент побудови еліпса. 
При створенні еліпса Ви можете указувати положення його хара-

ктерних крапок, переміщаючи курсор по екрану мишею або клавіша-
ми: вводити значення координат центру, розміри  і інші параметри. 

Побудуйте еліпс за такими параметрами: 
• координати центру – (68; 160); 
• довжина 1 – 100; 

 
Рисунок 1.5 – Побудова дуг кіл 
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• довжина 2 – 50; 
• кут – 200. Натисніть клавішу [Enter]. 
Відредагуйте параметри еліпса. Двома клацаннями лівою кноп-

кою миші активізуйте побудований еліпс та змініть параметри:  
• координати центру – (20; 100); 
• довжина 1 – 200; 
• довжина 2 – 20; 
• кут – 10. Натисніть кнопку «Создать объект». 
 
1.6.2 Еліпс по діагоналі габаритного прямокутника 
Активізуйте інструмент побудови еліпса по діагоналі габаритного 

прямокутника. 
В полях панелі властивостей вкажіть координати початкової і кі-

нцевої крапки, що визначають діагональ прямокутника: 
• т.1 – 45; 130; 
• т.2 – 160; 180. 
Можна також задати координати крапок і кут нахилу діагоналі у 

відповідних полях панелі властивостей. 
 
 

 
 

 
Рисунок 1.6 – Результати побудов еліпса 

 
1.6 Введення ламаної лінії 
 
Створіть новий фрагмент. 
Активізуйте команду «Непрерывный ввод объектов». Параметри 

відрізка при його створенні і редагуванні відображаються в окремих 
полях «Панели свойств»: два поля координат X і Y початкової і кін-
цевої точок, поле довжини відрізка, поле кута нахилу, поле стилю від-
різка. 

Побудуйте ламану лінію р1-р2-р3-р4-р5-р6-р7-р8. Відрізки р1 – 
р2, р2 – р3, задані координатами точок р1(0, 0), р2(10, 20), р3(30 -10), а 
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відрізки р3 – р4, р4 – р5, р5 – р6, р6 – р7, р7 – р8 задані довжиною і 
кутом нахилу (табл. 1.1).  
 

Таблиця 1.1- Параметри ломаної лінії 

Відрізок Довжина Кут нахилу 

р3 – р4 20 0 

р4 – р5 15 45 
р5 – р6 35 -30 
р6 – р7 50 90 
р7 – р8 60 180 

 

 
Рис.1.7 – Результат побудови ламаної лінії 

  
1.7 Введення кривих 
 
Відкрийте файл sampl_16.frw і побудуйте послідовно (рис.1.8): 
• криві Без’є (1) і NURBS (2), що виходять з початку координат і 

проходять через чотири вказані 
точки; 

• замкнуту криву Без’є (3), 
що проходить через чотири точки. 

Побудуйте графік по крапках, 
заданих координатами Х і Y,табл. 1.2.  

• створіть новий фрагмент; 
• активізуйте команду «Не-

прерывный ввод объектов». На 
рядку параметрів об’єкту активі-
зуйте команду «Сплайн». Вибе-

 
 

Рисунок 1.8 – Побудова кривих 
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ріть стиль сплайна – «Основная». Послідовно ввести координати кра-
пок, після введення кожної пари координат закінчувати натисканням 
[Enter]. Після вводу всіх координат натиснути кнопку «Создать 
объект». 
 

Таблиця 1.2 – Координати крапок 

Координати 
Крапки 

Х Y 
р1 0 0 
р2 5 10 
р3 10 15 

р4 20 25 

р5 40 30 

р6 60 50 

р7 100 60 

 
• відредагуйте координати крапки р7, змінивши координати 

крапки р7 (105; 75). Для цього двома клацаннями лівою кнопкою миші 
активізуйте побудовану криву, клацанням лівою кнопкою миші пере-
ведіть точку р7 в стан редагування. Активізуйте поле координати Х і 
введіть значення 105, в полі координати Y – 75, натисніть [Enter], кла-
цніть мишею на кнопці «Создать объект».  

 
 

1.9 Побудова прямокутника 
1.9.1 Побудова прямокутника по двох вершинах 

 
Створіть новий фрагмент. 
Побудуйте прямокутник з вершинами в крапках р1 (95; 20) і р2 

(130; 75).  
• активізуйте команду «Прямоугольник»; 
• активізуйте поле введення координати т.1 - першого кута пря-

мокутника, в рядку параметрів  введіть значення 95 та 20;  
• активізуйте поле введення координати т.2 і введіть значення 

130 та 75. Для фіксації введених параметрів натисніть клавішу [Enter].  
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1.9.2 Створення прямокутник, заданого висотою і шириною  
• активізуйте команду «Прямоугольник»; 
• активізуйте поле «Высота» в рядку параметрів, введіть зна-

чення 15 і натисніть [Enter]; 
• активізуйте поле «Ширина» в рядку параметрів, введіть зна-

чення 30 і натисніть [Enter]. Встановіть  побудований прямокутник на 
робочому полі. 

• двома клацаннями лівою кнопкою миші активізуйте побудова-
ний прямокутник. Відредагуйте прямокутник, змінивши його параме-
три: висота – 25, ширина - 50. Натисніть кнопку «Создать объект». 

 

  
 

Рисунок 1.9 – Результат побудови прямокутників 

1.10 Побудова багатокутників  

Створіть новий фрагмент. 
• активізуйте команду побудови прямокутників, притримайте її, 

та виберіть кнопку «Многоугольник»; 
• активізуйте поле «Количество вершин» в рядку параметрів, 

введіть значення 6 і натисніть [Enter]; 
• активізуйте режим побудови багатокутника навколо описаного 

кола, та натисніть кнопку «С осями»; 
• вкажіть точку центру багатокутника або введіть її координати і 

зафіксуйте точку центру багатокутника;  
• в полях параметрів вкажіть: радіус – 58 мм, кут - 270°; натис-

ніть [Enter]; 
• самостійно побудуйте п’ятикутник по вписаному колу без 

осьових ліній. Вкажіть радіус – 100 мм,  кут – 0. 
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Рисунок 1.10 – Результат побудови багатокутників 

 
1.11 Побудова фасок і округлень. Штрихування 
Відкрийте файл sampl_17.frw і завершіть побудову фрагмента 

креслення (рис.1.11) із заданими розмірами. При викреслюванні вер-
тикальних ліній від фаски і 
округлення необхідно 
включити глобальну 
прив’язку «Нормаль». За-
штрихувати місцевий роз-
різ як «Металл» (кут на-
хилу ліній штрихування - 
45°, крок 2,5 мм) з викори-
станням опції «обход кон-
тура по стрелке» або пе-
ред штрихуванням 
поміняти стиль лінії вирізу 

з «Тонкой» на «Основную». Після штрихування знову зробити заміну 
стиля цієї лінії на «Тонкую». 

 
1.12 Закріплення навичок геометричних побудов 

 
Для закріплення отриманих навичок пропонується самостійно ви-

конати фрагмент креслення заслонки (рис. 1.12) та вала (рис. 1.13). 
При цьому тактика побудови вибирається студентом індивідуально. 
Розміри на кресленні проставляти не потрібно. 

 
Рисунок 1.11 – Фрагмент креслення 

деталі 
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Рисунок 1.12 – Креслення заслонки 
 

 
Рисунок 1.13 – Креслення вала 

 
Контрольні питання 

1. Види графічних примітивів в програмі Компас? 
2. Основні методи завдання положення точок в двомірному прос-

торі? Побудова і редагування відрізків, ламаної лінії та кривих? 
3. Методи побудови кіл і дуг, прямокутників та багатокутників? 
4. Методи побудови фасок, округлень, штрихування? 
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Лабораторна робота 2 
Редагування графічних об’єктів 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами і методами редагу-
вання графічних об’єктів системи КОМПАС-ГРАФІК: переміщення, 
поворот, копіювання, деформація і ін. 

Допоміжні файли: sampl_2_1.frw - sampl_2_5.frw. 
 
Порядок  виконання  роботи  

 
2.1 Переміщення, масштабування і відображення об’єктів 
Відкрийте файл Sampl_2_1.frw і перетворіть початкове зображен-

ня відповідно до рис.2.1, виконавши послідовно наступні дії: 
• перемістіть об’єкт так, щоб ко-

ординати точки перетину торця деталі 
з її віссю обертання співпали з почат-
ком координат; 

• поверніть деталь так, щоб вісь 
обертання зайняла горизонтальне по-
ложення; 

• виконати масштабування дета-
лі. Коефіцієнт масштабування розра-
хувати, виходячи з початкової і потрі-
бної довжини деталі. Початкову 
довжину деталі можна виміряти за до-
помогою геометричного калькулятора; 

• відобразити другу половину 
деталі; 

• відредагувати верхню полови-
ну деталі, прибравши місцевий виріз і 
продовживши лінії до осі обертання за допомогою команди «Вырав-
нивание». 
 

2.2 Масиви об’єктів 
 

Відкрийте файл Sampl_2_2.frw і перетворіть початкове зображен-
ня (відповідно рис. 2.2, а), виконавши послідовно наступні дії: 

 
Рисунок 2.1 – Ступінчастий 

        вал 
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• виділіть об’єкт копіювання (коло з осьовими лініями) і активі-
зуйте команду «Копия по сетке»; 

• введіть необхідні параметри; 
• вкажіть базову точку і виконайте побудову. 
Відкрийте файл Sampl_2_3.frw і перетворіть початкове зображен-

ня (відповідно рис. 2.2, б), виконавши послідовно наступні дії: 
• виконайте копіювання паза аналогічно з копіюванням шляпки 

гвинта; 
 

 
• видаліть фрагменти кола усередині побудованих пазів з вико-

ристанням функцій «Усечь кривую» або «Усечь кривую 2-я точка-
ми». 
 

2.3 Деформація об’єктів 
 
Відкрийте файл Sampl_2_4.frw і перетворіть початкове зображен-

ня відповідно рис. 2.3, виконавши послідовно наступні дії: 
• поставте точку в місці майбутнього положення осі центрів ра-

діусів скоби (або активізуйте прив’язку «Выравнивание»); 
• активізуйте команду «Деформация поворотом»; 
• виділіть частину деталі, що деформується; 
• вкажіть точку центру повороту (нуль координат); 

 
 

а) б) 
Рисунок 2.2 – Копіювання об’єктів 
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• вкажіть базову точку і її нове положення, тим самим створивши 
об’єкт. 

 
Рисунок 2.3 – Скоба 

 

2.4 Копіювання об’єктів з 
масштабуванням 
 

Відкрийте файл Sampl_2_5.frw 
і перетворіть початкове зображен-
ня відповідно  рис.2.4, виконавши 
послідовно наступні дії: 

• виділіть різець і активізуй-
те команду «Копирование»; 

• встановіть необхідні пара-
метри копіювання – масштаб 0,5; 

• вкажіть положення базової 
точки до і після копіювання, тим 
самим створивши об’єкт. 
 
 

Контрольні питання 
1. Поняття масштабу. Визначення коефіцієнта масштабування і 

завдання його в програмі? 
2. Види масивів. Параметри побудови? 
3. Переміщення, поворот, копіювання. Особливості і різновиди? 
4. Види деформацій? 
 

 
Рисунок 2.4 – Багато- 

iнструментальна наладка 
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Лабораторна робота 3 
Створення графічних об’єктів 

Мета: Закріплення основних прийомів і методів створення графі-
чних об’єктів в системі КОМПАС-ГРАФІК: відрізок, коло, перемі-
щення, поворот, копіювання, деформація і ін. 

Допоміжні файли: немає  
 
Порядок  виконання  роботи  

 
3.1 Створення креслення деталей: 

 
- створіть два нових фрагмента; 
- виконати креслення прокладки (рис. 3.1) та ричагу (рис. 3.2). 

Тактика побудови вибирається студентом індивідуально. Розміри на 
кресленні проставляти не потрібно. Прокладку залити сірим кольо-
ром; 

- зберегти файли креслень для подальшої роботи. 
 

Контрольні питання 
1. Створення округлень? 
2. Створення заливань? 
 

 
Рисунок 3.1 – Ескіз прокладки 
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Рисунок 3.2 – Креслення ричагу 
 

Лабораторна робота 4 
Введення тексту, таблиць.  

Розміри і технологічні позначення 
Мета: Ознайомитися з основними прийомами введення написів 

на кресленні, оформленням таблиць, постановкою розмірів і техноло-
гічних позначень в системі КОМПАС-ГРАФІК: лінійні і кутові розмі-
ри, діаметральні і радіальні розміри, шорсткість, бази, відхилення фо-
рми і взаємного положення поверхонь. 

Допоміжні файли: sampl_32.frw … sampl_37.frw. 
 
Порядок  виконання  роботи  

 
 Введення написів на кресленні. Таблиці 
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Створіть новий фрагмент і оформіть наступну таблицю з назвою 
для креслення наладки (рис. 4.1). Розмір шрифту слід підібрати само-
стійно, виходячи з умов розміщення тексту. 

 

 
Рисунок 4.1 – Оформлення написів і таблиць 

 
Введення лінійних розмірів 

 
Відкрийте файл sampl_32.frw і послідовно проставте лінійні роз-

міри (рис. 4.2, а): 
• 15, 10, 35.36 – розміри відповідно горизонтально, вертикально 

і паралельно об’єкту; 
• 56js10 – розмір з позначенням квалітету; 
• 20h8(-0,033) – розмір з позначенням квалітету і значеннями гра-

ничних відхилень; 
• 16 – розмір з насічками замість стрілок без однієї виносної лі-

нії; 
• 6,8-0,1  – розмір із зовнішніми стрілками. 
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а)     б) 
Рисунок 4.2 – Нанесення лінійних розмірів 

 
Відкрийте файл sampl_33.frw і послідовно проставте наступні лі-

нійні розміри (рис. 4.2,б): 
• ∅18 – розмір на полиці зліва з символом діаметру ∅; 
• М20-6g – позначення метричної різі; 
• 1,6×45° – 2 фаски; 
• 15, 20, 90 – лінійні розміри від загальної бази; 
• 5, 10, 25  – ланцюговий лінійний розмір; 
• ∅ 25h7(-0,021 ) – лінійний розмір з ручним розміщенням тексту. 

 
 Введення кутових розмірів 

 
• Відкрийте файл sampl_34.frw і послідовно проставте кутові   

розміри (рис. 4.3): 
• 20°– розмір гострого кута; 
• 30°, 30°, 30°– ланцюговий кутовий розмір; 
• 160°– розмір тупого кута на поличці праворуч; 
• 200°±1°– розмір на розвернутий кут з ручним розміщенням 

розмірного напису; 
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• 10°, 45° 9’, 55°– кутові розміри від загальної бази; 
• 80°  – кутовий розмір з 

обривом; 
• ∅30H7 – лінійний розмір 

з обривом. 
 

Введення діаметральних 
розмірів 

 
Відкрийте файл sampl_35.frw 

і послідовно проставте наступні 
діаметральні розміри (рис. 4.4): 

• ∅30H7, ∅90 – діаметра-
льний розмір з повною діаметральною лінією та ручним розташуван-
ням розмірного напису; 

• 4 отв. ∅10Н7  – діаметральний розмір на полиці зліва; 
• ∅70 – розмірна лінія з обривом, виставлена з ручним розмі-

щенням розмірного напису. 
 

 
Рисунок 4.3 – Нанесення кутових розмірів 

 

 
Рисунок 4.4 – Діаметральні розміри 
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 Введення радіальних розмірів 
 
Відкрийте файл sampl_36.frw і послідовно проставте наступні ра-

діальні розміри (рис. 4.5): 
• R5, R8, R10 – різні варіанти постановки радіальних розмірів; 
• R2,5 – зовнішній радіальний розмір не від центру кола; 
• R 171 – радіальний розмір від умовного центру. 
 
 Введення технологічних 

позначень 
 
Відкрийте файл sampl_37.frw і 

послідовно проставте наступні тех-
нологічні позначення (рис. 4.6): 

• різні типи позначень шорст-
кості: загальне позначення (Ra 6,3; 
Ra 3,2), із зніманням металу (Ra 0,04 
– полірувати); 

• базу А; 
• лінію-виноску для позначення місця вимірювання твердості; 
• допуск фор-

ми і взаємного роз-
ташування повер-
хонь деталі – 
неперпендикуляр-
ність поверхні не бі-
льше 0,01 мм щодо 
бази А; 

• лінію розрізу 
В-В; 

• стрілку на-
пряму виду Б. 
 

Контрольні питання 
1. Основні параметри таблиць і їх введення  в програмі? 
2. Види розмірних ліній? 
3. Прийоми завдання технологічних позначень? 

 
Рисунок 4.5 – Радіальні розміри 

 
Рисунок 4.6 – Технологічні позначення 
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Лабораторна робота 5 
Оформлення креслення деталі 

Мета: Отримати і закріпити навички щодо оформлення констру-
кторської документації (робочих креслень деталей) і виводу на друк. 

 
Порядок  виконання  роботи  

 
1. Створити новий файл креслення. Замінити формат листа на 

А3, орієнтацію і шаблон оформлення. 
2. Приступити до викреслювання головного виду (див. додаток 

А), починаючи з осьової лінії. Рекомендується викреслити половину 
контуру деталі. Другу половину – отримати шляхом відображення. 
Викреслити місцеві розрізи.  

3. Створити новий вид «Б, В». У розділі параметрів виду встано-
вити масштаб 4:1. Приступити до викреслювання виду. 

4. Створити новий вид «А-А». У розділі параметрів виду встано-
вити масштаб 2:1. Приступити до викреслювання виду. 

5. Створити вид Д-Д. 
6. Заштрихувати місцеві розрізи. 
7. Виконати постановку розмірів на всіх видах. Проставити на 

кресленні об’єкти оформлення: шорсткість, найменування видів, роз-
різів, виносні елементи. 

8. Зазначити технічні умови у відповідності з діючими стандар-
тами. 

9. Заповнити рамку основного напису. 
10. Підготувати креслення до друкування. 

 

Контрольні питання 

1. Методи та особливості створення видів?  
2. Різновиди та проставлення основних технологічних позна-

чень? 
3. Зміна позначення шорсткості. Види позначок? Особливості 

постановки загальної шорсткості? 
4. Види заливки кольором або штрихування. Особливості його 

проведення в місцевих перерізах? 
5. Завдання параметрів друку креслень?  
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Лабораторна робота 6 
Робота із специфікацією 

Мета: Отримати і закріпити навички щодо створення специфіка-
цій до складальних креслень у напівавтоматичному режимі. 

Допоміжні файли: sampl_5.cdw. 
 

Порядок  виконання  роботи  
 

1. Відкрити файл sampl_5.cdw і проставити позиційні лінії-
виноски деталей згідно складальному кресленню редуктора (додаток 
Б) і розділу «Детали» специфікації (додаток В). Позначення позицій 
слід виконувати в тому ж шарі, в якому зображено деталь (!). 

2. Включити роботу із специфікацією. 
3. Створити розділ «Документация» і заповнити його. 
4. Створити розділ «Детали». Створити об’єкти специфікації, 

при цьому звернути увагу на підключення геометрії позиційних ліній-
винесень до відповідних об’єктів специфікації. При підключенні гео-
метрії до об’єкту специфікації рекомендується виділяти весь шар. При 
цьому до складу геометрії об’єкту потрапляють як геометрія деталі, 
так і позиційна лінія-виноска. 

5. Зберегти складальне креслення під іншим ім’ям на сервері. 
Створити там же порожній файл специфікації (бажано під тим же 
ім’ям). 

6. Підключити до складального креслення файл специфікації і 
виконати синхронізацію даних. 

7. Заповнити основні написи складального креслення і специфі-
кації. 

8. Зберегти файл. 
 

Контрольні питання 
1. Поняття шару в програмі? Створення і робота з шарами? 
2. Послідовність підключення складального креслення до специ-

фікації? 
3. Особливості роботи зі створення специфікації у напівавтома-

тичному режимі? 
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Лабораторна робота 7 
Робота з конструкторською бібліотекою програми  

КОМПАС-ГРАФІК 
Мета: Отримати і закріпити навички створення розділу «Станда-

ртні вироби» специфікацій до складальних креслень у напівавтомати-
чному режимі з використанням даних конструкторської бібліотеки 
програми КОМПАС-ГРАФІК. 

Допоміжні файли: файли, створені в попередній роботі № 6. 
 
Порядок  виконання  роботи  

 
1. Відкрити раніше створений (у лабораторній роботі №6) файл 

складального креслення редуктора. Використовуючи конструкторську 
бібліотеку КОМПАС-ГРАФІК і дані специфікації (додаток В) встави-
ти в складальне креслення стандартні вироби, кожен в новому шарі. 
Зверніть увагу, що стандартні вироби пишуть за алфавітом.  У бібліо-
теці стандартних виробів відсутні стопорні кільця (поз. 23), тому цей 
об’єкт доведеться намалювати вручну також в своєму шарі. 

2. При цьому рекомендується активізувати вкладку автоматично-
го створення об’єктів специфікації. Щоб уникнути дублювання одна-
кових стандартних виробів в специфікації слід відключати вкладку 
автоматичного створення об’єктів специфікації при повторному дода-
ванні однакових об’єктів. 

3. Проставити позиційні лінії-виноски і додати їх до складу гео-
метрії відповідних об’єктів специфікації. 

4. Передати (синхронізувати) дані з складального креслення в 
раніше створену специфікацію. 

5. Зберегти файли. 
 

Контрольні питання 
1. Структура конструкторської бібліотеки? 
2. Створення і завдання основних параметрів стандартних виробів? 
3. Синхронізація даних, її послідовність? 
4. Особливості оформлення стандартних виробів в специфікації? 
 



 26 

Лабораторна робота 8 
Робота с бібліотеками 

Мета: Ознайомитися з  бібліотеками програми КОМПАС-ГРАФІК. 
Допоміжні файли: немає. 
 

Порядок  виконання  роботи  
 

 Побудова креслень за допомогою бібліотек програми КОМПАС-
ГРАФІК 

Використовуючи бібліотеки програми КОМПАС-ГРАФІК виконати 
креслення болта спеціального, який зображено на рис. 8.1, за такою послідо-
вністю: 

- створити новий документ – «Чертеж», формат А4; 
- завантажити «Менеджер библиотек». Вибрати розділ «Машино-

строение» > «Конструкторская библиотека», в цьому розділі пункт «Тела 
вращения > Вал > Резьбовый элемент»; 

- введіть його параметри згідно креслення (рис. 8.1) і закріпіть на робо-
чому полі; 

- у Конструкторській бібліотеці в розділі «Гайки-Гайки шестигран-
ные- Гайки нормальные» вкажіть гайку ГОСТ 5915-70, встановіть її парамет-
ри і вставте отримане зображення в креслення; 

- командою «Усечь кривую» на панелі «Редактирование» видалити 
зайві лінії для виконання зображень внутрішніх отворів; 

- для креслення отворів підключити «Прикладную библиотеку», що 
знаходиться в розділі «Прочие». Вибрати «Отверстие под цилиндрическую 
головку» у розділі «Гладкие отверстия» ввести параметри отвору, згідно 
рис.8.1; 

- вставити зображення в креслення і видалити зайві лінії. Виконати 
штрихування; 

- командою «Окружность» на панелі «Геометрия» побудувати отвір 
∅6; 

- виконати вигляд зліва. В «Конструкторской библиотеке» у розділі 
«Гайки-Гайки шестигранные-Гайки нормальные» вказати ГОСТ 5915-70, 
встановити діаметр гайки, крок, включити пункти «Вид сверху», «С осями». 
Побудовану гайку розташувати на кресленні, дотримуючи проекційний 
зв’язок. Видалити зайві лінії; 

- проставити розміри, заповнити основний напис креслення і зберегти 
документ. 
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Рисунок 8.1 – Креслення болта спеціального 
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8.2 Виконання креслення деталі за допомогою модуля «Компас-
Shaft-2D» 

 
Використовуючи модуль «Компас-Shaft-2D» виконати креслення, 

зображене на рис. 8.2: 
- створити новий документ «Чертеж» формата А3;  
- натиснути кнопку «Менеджер библиотек», вибрати розділ 

«Расчет и построение». Запустити модуль «Компас-Shaft-2D-
Построение модели»; 

- у вікні, що з’явилося, натиснути кнопку «Новый вал»; 
- вибрати тип креслення «Вал в разрезе», натиснути «ОК»; 
- зафіксувати положення майбутнього креслення на листі; 
- у розділі «Простые ступени» вибрати пункт «Цилиндричес-

кая ступень». У вікні, що з’явилося, задати параметри побудови ци-

ліндрового ступеня згідно рис. 8.3, натиснути кнопку ; 
- для зображення шпоночного пазу вибрати пункт «Дополни-

тельные элементы ступеней» > «Шпоночные пазы» > «Под при-
зматическую шпонку ГОСТ 23360-78»; 

- у вікні, що з’явилося, встановити параметри паза згідно 
рис. 8.2; 

- для виконання перетину А-А вибрати команду «Дополнитель-
ные элементы ступеней» (у дереві побудови активним повинен бути 
елемент «Шпоночный паз»). Натисніть кнопку «Профиль шпоночно-
го паза» і у вікні, що відкрилося необхідно встановити масштаб 2:1. 
Пункти «Штриховка» і «Размеры» мають бути включені; 

- для зображення канавки для виходу шліфувального круга, в дереві 
побудови курсором виділити циліндричну ступінь «Цилиндр D=30». Вибра-
ти команду «Дополнительные элементы ступеней» і вибрати розділ «Канав-
ки» > «Канавки для выхода шлифовального круга». У вікні, що з’явилося, 
вибрати конфігурацію заданої канавки, натиснути кнопку «ОК»; 

- для побудови виносного елементу скористатися командою «Допол-
нительные элементы ступеней» (у дереві побудов активним повинен бути 
елемент «Канавка») натиснути кнопку «Выносной элемент» і встановити 
масштаб 5:1; 

- для побудови шестерні в розділі «Элементы механических пере-
дач» вибрати команду «Шестерня цилиндрической зубчатой передачи». 
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Завантажити розрахунок натисненням кнопки «Запуск расчета», а потім 
«Геометрический расчет»; 

 

 

Рисунок 8.2 – Креслення шестерні  

 
- у вікні «Вариант расчета» вибрати «По межосевому рас-

стоянию»; 
- у вікні, що з’явилося, встановити параметри зубчатої передачі 

згідно рис. 8.3, відкрити вкладку «Страница 2» (рис. 8.4). У вікні на-
тисніть кнопку «Расчет» і потім «Закончить расчеты». Якщо необ-
хідно виконати розрахунки на міцність і довговічність, натиснути 
кнопку «Возврат в главное окно»; 
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Рисунок 8.3 – Налагодження параметрів шестерні 

 

 
Рисунок 8.4 – Розрахунок шестерні 

 

«Расчет» 

«Закончить 
расчеты» 
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- вибрати об’єкт побудови «Шестерня Z=15», встановити роз-

мір фасок і закінчити розрахунки, натисненням кнопки ; 
- для виконання таблиці параметрів натиснути кнопку «Допол-

нительные параметры» і вибрати закладку «Таблица параметров». 
Не міняючи значень натиснути кнопку «ОК»; 

- для виконання внутрішнього контуру у вікні «Внутренний 
контур» натиснути кнопку «Простые ступени», а потім «Цилинд-
рическая ступень»; 

- у вікні, що відкрилося, встановити параметри циліндричного 

отвору і натиснути ; 
- закрити панель модуля і зберегти креслення; 
- проставити розміри, заповнити основний напис і зберегти кре-

слення. 
Для редагування будь-якого елементу побудованого креслення 

необхідно подвійним кликом миші виділити цей елемент і в меню мо-
дуля, що відкрилося, змінити параметри. 

 
Контрольні питання 

1. Використання бібліотек для креслення стандартних виробів? 
2. Редагування бібліотечних вставок? 
3. Мета використання модуля «Компас-Shaft-2D»? 

 
Лабораторна робота 9 
Основи параметризації 

Мета: Ознайомитися з основами параметризації в програмі КОМПАС-
ГРАФІК. 

Допоміжні файли: немає. 
 

Порядок  виконання  роботи  
 

9.1 Параметризація прив’язок 
 

Для того, щоб перевірити, як формуються зв’язки між об’єктами, 
виконаємо одну і ту ж побудову в звичайному і параметричному ре-
жимах: 

- створіть новий документ «Фрагмент»; 
- переконайтеся, що параметричний режим відключено. Для цього 

виконайте команду «Сервис > Параметры > Текущий фрагмент > 
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Параметризация». Або натисніть на праву клавішу миші, виберіть 
«Параметры текущего фрагмента > Параметризация». У правій 
частині діалогового вікна за умовчанням всі позначки вимкнено, тобто 
параметризація повністю вимкнена і працює звичайний режим; 

- побудуйте два довільні відрізки р1-р2 і р2-р3, як показано на 
рис. 9.1; початкова точка другого відрізка співпадає з кінцевою точ-
кою першого, введіть її за допомогою прив’язки «Ближайшая точка»; 

- побудуйте третій відрізки з кінцевими точками, що знаходяться  
на вже побудованих відрізках; використовуйте прив’язку «Точка на 
кривой»; 

 

 
Рисунок 9.1 

 
- накреслені відрізки незалежні і не зв’язані між собою ніякими 

обмеженнями. Це можна перевірити таким чином. Виділить відрізок 
р1-р2, при цьому система згенерує на його кінцях два вузлики управ-
ління. За допомогою миші перемістіть його верхню кінцеву точку р2 
вгору. Другий і третій відрізки залишаться без змін, перший вільно 
«відірвався» від них. Також змініть розташування кінцевої точки тре-
тього відрізку, в результаті зазнав зміни тільки він; 

- видаліть всі відрізки; 
- виконайте ті ж побудови в параметричному режимі. Для цього 

натисніть на праву клавішу миші, виберіть «Параметры текущего 
фрагмента > Параметризация». У правій частині діалогового вікна 
(рис. 9.2, а) увімкніть прапорець «Привязки» в группе «Параметри-
зировать». Кнопка «ОК» включає режим параметризації прив’язок і 
закриває вікно параметризації; 
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а) б) 
Рисунок 9.2 – Режим параметризацїї прив’язок 

 
- наново побудуйте три відрізка, як показано на рис. 9.1, початко-

ва точка другого відрізка співпадає з кінцевою точкою першого, вве-
діть її за допомогою прив’язки «Ближайшая точка»; кінцеві точки тре-
тього відрізка лежать на перших двох відрізках – використовуйте 
прив’язку «Точка на кривой»; 

- перевірте роботу моделі; клацніть на першому відрізку і, пере-
міщаючи вузол р2, спробуйте відірвати його від інших відрізків. Про-
те тепер діє функція, що згенерувала параметризацію «Совпадение 
точек», і відрізок р2-р3 тепер також почне змінювати положення точ-
ки р2, тобто відрізки зв’язано один з одним, точка р2 – загальна; 
«крапка на кривій» поперечного відрізка переміщатиметься разом з 
відрізком р1-р2, обов’язково починаючись від нього (або його уявного 
продовження); 

- виконайте серію таких переміщень, переконайтеся у взаємо-
зв’язку елементів конструкції і наявності параметризації; 

- наявність параметричних зв’язків будь-якого геометричного 
примітиву або елементу можна перевірити за допомогою функції 
«Параметризация». Для цього необхідно виділити елемент, що нас 
цікавить нас, на кресленні і в утилітах викликати «Инструменты – 
Параметризация – Ограничения – Показать/Удалить ограниче-
ния». На рисунку 9.2, б показано зв’язки, накладені системою на по-
перечний відрізок. Порівняєте їх з обмеженнями відрізку р1-р2; 

- за допомогою цієї ж функції можна зняти певні обмеження з ви-
діленого елементу, натиснувши на піктограму , яка видалить пото-
чний (виділений кольором) зв’язок. Наприклад, видаліть обмеження 
відрізка р1-р2 «Совпадение точек»; в цьому випадку зв’язок між від-
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різками пропаде і точка р2 вже не буде загальною; 
- зняти всі обмеження з виділеного елементу можна відразу: у 

утилітах викликати «Инструменты – Параметризация – Ограниче-
ния – Удалить все ограничения». Вони будуть зняті з раніше виділе-
ного елементу, що підсвічується зеленим. Зніміть всі зв’язки з попе-
речного відрізання; 

- для прискорення операції функціями параметризації можна ко-
ристуватися піктограмами панелі «параметризація», яку можна викли-

кати натисненням кнопку  - «Параметризация» у компактній ін-
струментальній панелі. У панелі функцій параметризації, що з’явилася 

під нею, натисніть піктограму  - «Зафиксировать точку». Мишею 
вкажіть кінцеву точку якого-небудь відрізка на фрагменті креслення, 
перервіть команду. Тепер спробуйте зрушити цю крапку убік. Проте 
тепер це неможливо, до тих пір, поки дане обмеження не буде знято за 

допомогою піктограми  - «Показать – Удалить ограничения», 
що знаходиться внизу тієї ж панелі; 

- збережіть файл. 
 
9.2 Вертикальність і горизонтальність відрізків 
 
Вертикальність є властивістю (обмеженням) відрізка і означає рі-

вність Х-координат його кінцевих крапок або  кут його дорівнює на-
хилу 90°. 

Горизонтальність також є властивістю відрізку і означає рівність 
Y-координат його кінцевих крапок або кут його нахилу дорівнює 0. 

Відрізки, на які накладено такі обмеження, можна переміщати, 
але не можна повертати, тобто змінювати кут його нахилу. Для до-
тримання даної умови виконаємо наступні побудови у параметрично-
му режимі: 

- відкрийте новий фрагмент; 
- у вікні «Параметры текущего фрагмента – Параметризация», у 

правій частині діалогового вікна (рис. 9.3, а) включіть прапорці «При-
вязки» і «Горизонтальность и вертикальность» у групі «Пара-
метризировать». Кнопка «ОК» включає режим параметризації 
прив’язок і закриває вікно параметризації; 
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- побудуйте за допомогою піктограми  - «Ортогональное чер-
чение» ламану лінію р1-р2-р3-р4-р5, як на рис. 9.3, б, дотримуючи 
приблизні пропорції та використовувючи прив’язки «Ближайшая 
точка»; 

 

 
  

 
а) б) 

Рисунок 9.3 – Параметризіція «вертикальность і горизонтальность» 
 

- перевірте роботу моделі; виділіть відрізок р5-р6 і перемістіть ву-
зол р5. При його переміщенні ціла група відрізків змінює свою дов-
жину, але зберігає незмінною орієнтацію; 

- зніміть всі обмеження з відрізань р4-р5 і р5-р6; 
- знову перемістіть вузол р5. Відзначте відмінності цієї дії за від-

сутності параметризації; 
- збережіть фрагмент. 
 
9.3 Вирівнювання крапок, фіксовані розміри 
 
Побудувати за зразком (рис. 9.4) модель у вигляді двох прямоку-

тників рівної довжини. При зміні довжини одного з прямокутників, 
повинна змінюватися довжина іншого (наприклад, як у двох видів од-
нієї деталі – основного вигляду і вигляду зверху). 
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Рисунок 9.4 – Ескіз пластини 

 
Примітка: не виконуйте даних побудов за допомогою команди 

«Ввод прямоугольника». Прямокутник вже сам по собі є параметрич-
ною моделлю і на нього накласти обмеження і зв’язки не можна. 

Створіть новий фрагмент. Перед початком побудови необхідно 
завдати режим параметризації, як на рис. 9.3, а. Потім побудувати мо-
дель таким чином: 

- побудуйте перший прямокутник окремими відрізками за допо-
могою завдання їх довжин, застосовуючи ортогональне креслення; 

- побудуйте відрізок р5-р6, використовуючи глобальну прив’язку 
«Выравнивание», щоб він розташовувався під відрізком р1-р2; 

- відрізки р6-р7 и р5-р8 також необхідно викреслити за допомо-
гою прив’язки «Выравнивание». Закінчіть побудову. Розміри не про-
ставляти; 

- перевірте роботу моделі – перемістите вузол р8 вліво. Це спри-
чинить відповідну зміну довжини обох видів моделі. 

Можна зробити вивід, що застосування прив’язки «Выравнива-
ние» у параметричній моделі забезпечило можливість системі безпе-
рервно підтримувати проекційний зв’язок між прямокутниками. 

Використовуючи цей же ескіз, навчимося користуватися власти-
вістю збереження розмірів. Спочатку зруште точку р8 вгору, зменши-
вши ширину нижнього прямокутника наполовину, цей розмір не фік-

сований, його легко змінити. Поверніться на крок назад , 
зробивши ширину попереднього розміру;. 

Тепер включимо відповідні функції параметризації: 
- у вікні «Параметры текущего фрагмента > Параметриза-
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ция», у правій частині діалогового вікна до включених прапорців 
«Привязки» і «Горизонтальность и вертикальность» в групі «Па-
раметризировать», добавить флажок «Размеры» в группе «Ассоции-
ровать при вводе», та флажок «Фиксировать размеры». 

Проставити розмір ширини нижнього прямокутника – 15 мм. Фу-
нкція параметризації зафіксує цей розмір. Спробуйте тепер пересуну-
ти точку р8 вгору – даний розмір не поміняється.  

 

9.4 Параметризация штриховки, знаков шероховатости и баз 
 

Побудувати ескіз зразка (рис. 9.5) в новому фрагменті після на-
стройки наступних функцій параметризації: 

- у вікні «Параметры текущего фрагмента > Параметриза-
ция», у правій частині діалогового вікна включити прапорці «Привяз-
ки» і «Горизонтальность и вертикальность» у групі «Параметризиро-
вать», додати прапорці «Штриховка» и «Шероховатости и базы» у 
групі «Ассоциировать при вводе»; 

- проставте значки шорсткості і базу А. Наложіть штрихування; 
 

 
Рисунок 9.5- Параметризація штрихування 

 
- спробуйте змінити ескіз. При переміщенні відповідних сторін 

шорсткість переміщається з базовими лініями, зберігається штриху-
вання в межах моделі. 

 
9.5 «Свободные размеры» 
 
Побудуйте два ескізи зразка, як показано на рис. 9.6, – перший 

ескіз зліва з вимкненими функціями параметризації проставте розмі-
ри; другий, такий же, – тільки після налагодження наступних функцій 
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параметризації: 
- у вікні «Параметры текущего фрагмента > Параметриза-

ция», у правій частині діалогового вікна включити прапорці «Разме-
ры» і «Обозначения центра» в групі «Ассоциировать при вводе», 
добавить флажки «Привязки» і «Касание» в групі «Параметризиро-
вать». Прапорець «Фиксировать размеры» у нижній частині вікна 
включати не потрібно; 

- всі відрізки будуйте як «Отрезок, касательный к двум кри-
вым»; 

- проставте розміри другого ескізу; 
 

 
 

                 
Рисунок 9.6 – Параметризація розмірів 

 
- закінчивши обидві побудови, перевіримо реакцію кожного на 
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наступні зміни, на обох ескізах зменште діаметр лівого кола, збільште 
діаметр середньою, і відсуньте управо коло ∅20. 

 

 
 

 
Рисунок 9.7- Параметризація розмірів 

 
На рис. 9.7 видно, що креслення зліва складається з окремих при-

мітивів, які не зв’язані між собою, а на кресленні справа «вільні», тоб-
то нефіксовані розміри змінюються, автоматично проставляючи набу-
те значення, зберігається те, що стосується відрізків, не втрачається 
цілісність ескізу. 

 
Контрольні питання 

1.  Які можна накладати обмеження при кресленні деталей? 
2.  Як забезпечити збіг крапок? 
3.  Як прив’язки забезпечують зв’язки між елементами креслен-

ня, які саме типи зв’язків? 
4.  Як можна зафіксувати крапку? 
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5.  Які асоціативні зв’язки при введенні можна забезпечити? 
6. Відмінність фіксованого та «вільного» розміру? 
7. Мета використання параметризації? 

 
Лабораторна робота 10 
Експорт і імпорт файлів 

Мета: Ознайомитися з основними прийомами імпорту і експорту 
файлів для оформлення текстових робіт 

Допоміжні файли:  sampl_71.jpg 
 

Порядок  виконання  роботи  
 

7.1 Експорт файлу в графічний формат: 
 

- створити новий документ – «Фрагмент»; 
- виконати креслення пробки, зображене на рис. 10.1; 
 
 

 
Рисунок 10.1 – Фрагмент креслення пробки 

 
- зберегти файл спочатку в звичайному форматі програми; 
Для збереження даного креслення в графічному форматі для май-

бутнього використання його як малюнка в текстових редакторах  та 
для вставки їх в презентації необхідно: 

- у головному меню вибрати «Файл > Сохранить как…»; 
- у меню, що з’явилося, перевірити папку, в якій вказати ім’я 

файлу і тип файлу. У списку типів файлу вибрати формат – JPEG. на-
тиснути «Сохранить»; 
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- у меню настройки запису встановити параметри експорту, пока-
зані на рис. 7.2. Натиснути «ОК». Аналогічно записується файл в ін-
ших графічних форматах;  

 

 
Рисунок 10.2 – Параметри запису у файл JPЕG 

 
- відкрити програму текстового редактора Microsoft Word. Ство-

рити «Новый документ». Використовуючи команду «Вставка > Ри-
сунок из файла» вставити створений файл в графічному форматі. 
 

7.2 Робота з растровими зображеннями: 
 

У випадку, коли із схеми, графіка або ескізу (відсканованого  у 
виді графічного файлу необхідно отримати креслення, можна викори-
стати пакет КОМПАС-ГРАФІК з його можливостями роботи в різних 
шарах. 

- створити новий фрагмент; 

- натиснути кнопку «Состояние слоев» . У діалоговому ме-
ню, що з’явилося, створити два нових шара, давши їм імена – «Малю-
нок» і «Креслення»; 

- у списку шарів вибрати шар – «Малюнок»; 
- у головному меню вибрати «Вставка → Рисунок». У списку, 

що з’явився, знайти файл sampl_71.jpg; закріпити зображення на ро-
бочому полі, прив’язавши його до центру координат; заморозити шар 
натиснувши на зображення замка; 
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- у меню шарів перейти в шар «Креслення» і, використовуючи ін-
струменти групи «Геометрия», викреслити фрагмент; при необхідно-
сті креслення масштабувати; 

- закінчивши роботу, зайти в менеджер шарів і відключити види-
мість шару «Малюнок»; в шарі «Креслення» проставити розміри; 

- зберегти файл. 
 

Контрольні питання 
1. Види графічних форматів?  
2. Методи роботи з растровими зображеннями в програмі КОМ-

ПАС-ГРАФИК? 
3. З якою метою проводять експорт та імпорт файлів з різними 

форматами? 
 

Лабораторна робота 11 
Робота з табличними та текстовими редакторами  

Microsoft Excel та Microsoft Word 
Мета: Ознайомитися з прийомами роботи в програмах  Microsoft 

Excel та Microsoft Word. Імпорт і експорт файлів для оформлення тек-
стових робіт. 

Допоміжні файли: немає 
 

Порядок  виконання  роботи  
 

Програму Excel часто використовують для створення документів, 
що мають табличний формат. У Excel легко можна створювати різні 
види графіків і діаграм, які беруть дані для побудови з таблиць. Excel 
може навіть працювати як база даних. 

 
11.1 Завантаження програми 
 
Виконати «Пуск» > «Все программы» > «Microsoft Office» > 

«Microsoft Office Excel».  
 
11.2 Попередні настройки і рекомендації 
 
Завжди мають бути включені панелі інструментів «Стандарт-

ная» і «Форматирование». Включити їх можна в меню «Вид» > «Па-
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нели инструментов». Також в меню «Вид» увімкніть панелі «Стро-
ка формул» і «Строка состояния».  

 
11.3 Створення графічних елементів 
 
У програмі Excel можна створювати графіки і діаграми на основі 

таблиць. 
 
11.3.1 Створення гістограми: 
- запустити програму Excel; 
- створити новий документ; 
- послідовно, виділяючи рядки та стовпці подвійним натисканням 

миші, створити таблицю даних (табл. 11.1); 
 
Таблиця 11.1 – Кількість персональних комп’ютерів у навчальному 

процесі 
Рік 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Кількість місць 519 533 594 692 735 753 
Загальна кіль-
кість персональ-
них комп’ютерів 

219 333 458 592 675 703 

Кількість сучас-
них персональних 
комп’ютерів 

38 152 277 411 518 560 

 

- натиснути кнопку  або вибрати «Главное меню» > «Встав-
ка» > «Диаграмма»;  

- у вікні створення діаграм, що відкрилося, вибрати тип діаграми: 
«Гистограмма» (рис. 11.1, а) – це перший крок; 

- після вибору типу діаграми натиснути «Далее»; 
- 2 крок - у вікні, що з’явилося, натиснути кнопку  в кінці рядка 

«Диапазон» і виконати виділення таблиці, окрім рядка «Рік»; 
- у меню, що з’явилося, перейти в закладку «Ряд» (рис. 11.1, б); 
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а) б) 

Рисунок 11.1 – Перший та другий кроки менеджера створення гістограми 

- у вікні «Подписи по оси Х» натиснути кнопку  і виділити 
значення таблиці з рядка «Рік»:  1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. 
Затвердити натисканням «Далее»; 

- на третьому кроці, вибрати необхідні параметри (наприклад, за-
гальну назву гістограми) і натиснути «Далее»; 

- на останньому, четвертому кроці вибрати розміщення діаграми 
на окремому листі або на тому, що є, натиснути «Готово»; 

- зберегти файл. 
Відредагувати побудовану гістограму (прибрати рамки легенди і 

малюнка та змінити фон поля гістограми з сірого на білий): 
- подвійним натисненням виділити «Легенду», у вікні, що 

з’явилося, в закладці «Вид» для рамки встановити «Невидимая». На-
тиснути «ОК»; 

- подвійним натисканням виділити поле малюнка гістограми, в 
полі «Вид» > «Рамка» вказати «Невидимая»; 

- подвійним натисненням виділити сіре поле діаграми. У вікні, що 
з’явилося, встановити «Заливку» білим кольором; 

- зберегти гістограму. 
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Рисунок 11.2 – Побудована гістограма  

 

11.3.2 Створення кругової діаграми: 

- в цьому ж файлі відкрити закладку «Лист2»; 
- створити новий файл; 
- створити таблицю (табл. 11.2);  
 

Таблиця 11.2 – Кількість студентів по факультетах 
Факультет Заочна форма 

Машинобудівний 832 
Литейний 1017 
Обробка металів тиском 605 
Зварювальний 440 
Економічний 507 
Автомобільний 640 

 

- натиснути кнопку  або вибрати «Главное меню > Вставка > Диа-
грамма»;  

- у вікні створення діаграм, що відкрилося, вибрати тип діаграми «Кру-
говая»; 

- після вибору типу діаграми натиснути «Далее»; 
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- у вікні, що з’явилося, натиснути кнопку  в кінці стоки «Диапазон» і 
виконати виділення числових даних таблиці; 

- у вкладці «Ряд» у вікні «Подписи категорий» натиснути кнопку , і 
виконати виділення стовпця назв факультетів; 

- далі визначаються із заголовком діаграми та іншими параметрами; 
- на останньому кроці вибрати розміщення діаграми (на окремому листі 

або на тому, що є, поряд з таблицею), натиснути «Готово»;  
- зберегти файл; 
- відредагувати поле діаграми і легенду, прибравши рамки (рис. 11.3); 
- зберегти файл. 
 

Машинобудівний

Литейний

Обробка металів тиском

Зварбвальний

Економічний

Автомобільний

 
Рисунок 11.3 – Побудована кругова діаграма 

 
11.3.3 Створення графіка: 
- в цоьму ж файлі відкрити чистий «Лист 3»; 
- створити таблицю 11.3; 
 

Таблиця 11.3 – Кількість студентів машинобудівного коледжу 

Рік 
Студенти денної форми 

навчання 
Студенти заочної форми 

навчання 
1997 914 832 
1998 1178 1017 
1999 1253 605 
2000 1167 440 
2001 1212 507 
2002 1375 640 
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- натиснути кнопку  або вибрати «Главное меню > Вставка > 
Диаграмма»; 

- у вікні, що відкрилося, вибрати вид графіка (рис. 11.4), натисну-
ти «Далее»; 

 
Рисунок 11.4 – Вікно вибору вида графіка 

 
- у вікні, що з’явилося, зазначити «Диапазон», натиснути кноп-

ку   і виконати виділення всієї таблиці (окрім стовпця «Рік»); 
- у меню, що з’явилося, перейти в закладку «Ряд»; 
- у вікні «Подписи по оси Х» натиснути кнопку  і виділити 

числові значення таблиці в стовпці «Рік»; натиснути «Далее»; 
- на останньому кроці вибрати розміщення діаграми (на окре-

мому листі або на тому, що є, поряд з таблицею), натиснути «Гото-
во». Зберегти файл; 

- виконати редагування побудованого графіка. Результат зобра-
жено на рис. 11.5. 
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Рисунок 11.5 – Результат побудови 

11.4 Імпорт даних в Microsoft Word і їх експорт 

Готову таблицю або діаграму можна переносити в документ 
Microsoft Word.  

Для копіювання з Excel в Word необхідно спочатку виділити еле-
менти таблиці в програмі Excel (білим хрестиком, утримуючи ліву 
кнопку миші виділити всі потрібні частини таблиці), потім виконати 

копіювання. Для цього досить натиснути кнопку «Копировать» . 
Після цього відкрити програму Word або готовий документ Word. 

У вікні документа, що відкрився, помістити текстовий курсор і натис-

нути кнопку «Вставить» . 
Також можна переносити і діаграми з Excel в програму Word. Для 

цього необхідно виділити побудовану діаграму, скопіювати її в буфер, 

натиснувши кнопку , а в документі Word вставити, натиснувши 

кнопку . Ця частина залишається ділянкою Exсel у документі 
Word, і якщо її необхідно відредагувати, достатньо двічі натиснути на 
ній і внести зміни у вихідну в таблицю Exсel. Діаграма змінюється 
сама у відповідності до внесених змін. Але є можливість неспівпадін-
ня шрифтів та форматів. 
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Якщо необхідно перенести графік, гістограму або діаграму в 
Word   з Excel як графічний формат (або рисунок), який редагується 
тільки як звичайний малюнок, то вставляти його в Word треба інакше. 
Необхідно поставити курсор в місце, де має бути цей малюнок в текс-
ті. Після цього, натисніть «Правка» > «Специальная вставка». Виб-
рати: «Метафайл Windows (WMF)». 

Перенесення таблиць з Word в Excel здійснюється також за допо-
могою звичайного копіювання. 

 
11.5 Створення плаката Microsoft Word: 
 
- запустити програму Microsoft Word; 
- методом копіювання побудованих діаграм з Exсel створити 

плакат, зображений в додатку Г. 
 
11.6 Створення плаката в програмі КОМПАС: 
 
- створити новий фрагмент; 
- створити вертикальний прямокутник з розмірами формату 

А1 (841х594 мм); 
- методом копіювання та вставки створіть плакат, зображений в 

додатку Г. При необхідності збільшити зображення малюнків масшта-
буванням. 

 
Контрольні питання 

4. Створення нового документа в програмі Microsoft Excel?  
5. Методи створення графічних об’єктів в програмі Microsoft 

Excel? 
6. Види імпорт та експорту даних? 

 
Лабораторна робота 12 

Робота з програмою PowerPoint. Створення презентацій 
Мета: Отримати навички щодо створення презентацій в програмі 

PowerPoint 
Допоміжні файли: файли, розроблені в попередній роботі №11 
 

Порядок  виконання  роботи  
 



 50 

12.1 Створення презентації 
 
Програма PowerPoint запускається так само, як і будь-який інший 

додаток пакету Microsoft Office. 
Перш ніж приступити до створення презентації, необхідно підго-

тувати матеріал  вибраної теми і визначити структуру представлення 
цього матеріалу на окремих сторінках (слайдах). Враховуючи обме-
жений об’єм слайду, не рекомендується представляти на ньому обши-
рний текстовий матеріал - на слайді мають бути представлені тільки 
основні думки, ідеї, цитати.  

Презентацію можна створити декількома способами. Наприклад, 
скористатися майстром автозмісту, який на основі отриманих відпові-
дей створює презентацію необхідного змісту і дизайну. Також можна 
відкрити наявну презентацію і змінити її відповідно до потреб. Крім 
того, можна створити презентацію на основі шаблону, що визначає 
дизайн (але не зміст) презентації. І нарешті, можна почати з імпорту 
структури іншої презентації або з нової порожньої презентації, що не 
має ні змісту, ні дизайну.  

У даній роботі необхідно створити презентацію з файлів, розроб-
лених і збережених в попередній роботі: 

- запустити програму «Пуск > Все программы > Microsoft 
Office > Microsoft Office PowerPoint»; 

- виконати команду меню «Файл > Создать»; 
- відзначити пункт «Новая презентация» на вкладці «Создание 

презентации», вибрати відповідну розмітку слайду. У спеціальних 
рамках (текстових віконцях) надруковані підказки, що нагадують про 
необхідність заповнити цю ділянку. Для введення тексту досить клац-
нути мишею усередині рамки і надрукувати текст; 

- далі, перейти в меню «Дизайн слайда», натиснувши на пікто-
граму «Другие области задач» (рис. 12.1); 

- вибрати дизайн слайду; 
- у меню «Дизайн слайда – Цветовая смема» вибрати кольоро-

ву схему слайду; 
- відкрити плакат, створений в роботі 11 (додаток Г); 
- копіюючи дані, заповнити поля слайду, написати назву і вста-

вити раніше створену гістограму, скопіювавши її з відкритого доку-
мента; відредагувати слайд; 



 51 

- створіть наступний слайд, у меню «Вставка» вибрати команду 
«Создать слайд» або натиснути правою клавішею миші на полі 
«Слайды» і вибрати пункт «Создать слайд»; 

- вписати назву слайда і вставити побудовану раніше кругову 
діаграму; 

- створити слайд для побудованого графіка; 
- в початок презентації вставити слайд з назвою презентації та 

ПІБ виробника: «Моніторінг кількості студентів», «Доповідач: 
Іванов Г.М.»; 

- в кінці презентації добавити слайд зі словами: «Дякую за ува-
гу»; 

- зберегти презентацію; 
 

 
Рисунок 12.1 – Меню програми 

 
- у меню «Дизайн слайда > Эффекты анимации» вибрати до-

вільний ефект; 
- зберегти файл. 
Схема отриманої презентації така: 
1 слайд – Назва, виконавець; 

«Другие области задач» 
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2 слайд – Гістограма, назва слайду; 
3 слайд – Кругова діаграма, назва слайду; 
4 слайд – Графік, назва слайду; 
5 слайд – Подяка за увагу. 
 
12.2 Перегляд та демонстрація презентації 
 
- в утилітах визвати команду «Просмотр слайдів» або натисну-

ти на клавіатурі кнопку F5, перевірити роботу презентації, якщо необ-
хідно повернутися в програму і внести зміни. 
 

Контрольні питання 
1. Створення презентацій в програмі Microsoft PowerPoint?  
2. Налагодження основних параметрів слайду? Методи створен-

ня графічних об’єктів в програмі? 
3. Імпорт та експорт даних з інших пакетів? 
4. Які ефекти можливі під час появи інформації слайдів? 
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