
Жылдам қатынау құралдар тақтасына пәрмендер қосу
Таспаны жасырған кезде де таңдаулы пәрмендер мен 
түймелерді көрінетін етіп ұстаңыз.

Таспадағы пәрмендерді зерттеу
Әр таспа қойындысында топтар болады, әр топта 
қатысты командалар жиыны болады.

Таспаны көрсету немесе жасыру
Таспаны жасыру немесе көрсету үшін Таспа көрсету параметрлері 
түймесін басыңыз немесе Ctrl+F1 пернелерін басыңыз.

Файлдарды басқару
Файлдарды, ашыңыз, 
сақтаңыз, басып шығарыңыз 
және ортақ пайдаланыңыз. 
Сонымен қатар, осы көріністе 
параметрлерді және тіркелгі 
параметрлерін өзгертіңіз.

Жылдам мәзірдерді көрсету
Парақты, диаграмманы немесе 
Жиынтық кесте деректерін оң жақ 
пернемен басу әдісіне үйреніңіз. 
Excel бағдарламасы деректеріңізге 
сәйкес пәрмендерді көрсетеді.

Басқа қойындыларға кіру
Қажет болған кезде таспада 
қосымша қойындылар, 
мысалы, Жиынтық кесте 
қойындылары шығады.

Ұлғайту немесе кішірейту
Масштабтау деңгейін өзгерту 
үшін масштабтау ысырмасын 
апарыңыз.

Көрнекі пәрмендерді алу
Парақта шығатын әрекет 
түймелері мен деректер 
өзгерістерін көрсететін 
анимацияларды қараңыз.

Диалогтық терезені ашыңыз.
Топ үшін қосымша параметрлерді 
көрсету үшін орнатушы белгішесін 
басыңыз.

Көріністерді өзгерту 
Дұрыс көріністе жылдамырақ 
жұмыс істеңіз. Қалыпты, 
Бет орналасуы, немесе Бет 
үзілімін алдын ала қарау 
түймешігін басыңыз.

Парақтарды жасау
Парақпен бастап, қажетінше 
қосымша парақтарды 
қосыңыз.

Негізгі кеңестерді көрсету
Егер пернетақтаны пайдаланғыңыз 
келсе, таспадағы пәрмендерге 
кіруге мүмкіндік беретін пернелерді 
көрсету үшін Alt пернесін басыңыз.

Егер солай болса, жұмыс 
істеу алдында пайдаланылған 
пернетақтаның жылдам мәзірлері.

Жылдам бастау нұсқаулығы 
Microsoft Excel 2013 бағдарламасы алдыңғы нұсқалардан ерекшеленедi, 
сондықтан үйренудi жеңiлдету үшiн осы нұсқаулықты жасадық.



Excel 2013 бағдарламасымен 
іске қосылу әдісі
Егер Excel 2007 немесе 2010 бағдарламасын пайдаланатын болсаңыз және 
таспамен таныс болсаңыз, Excel 2013 бағдарламасында не өзгергенін білгіңіз 
келуі келетін болады. Егер Excel 2003 пайдаланылатын болса, таспада Excel 2003 
пәрмендері мен құралдар түймесін қай жерден табу керектігін білгіңіз келеді. 

Excel 2013 бағдарламасына үйрену үшін көптеген тегін ресурстар, соның ішінде 
онлайн жаттығулар бар. Excel анықтамасын ашу үшін таспаның үстінен оң жақ 
бұрышында сұрақ белгісін жай ғана басыңыз.

Таспаны зерттеу 

Егер таспаны Excel бағдарламасының ертерек нұсқаларында пайдаланған 
болсаңыз, аздаған өзгерістерді байқайсыз.
Кірістіру қойындысында диаграммалар мен Жиынтық диаграммаларды 
жасауға көмектесетін жаңа түймелер бар. Шектегіштер мен уақыт шкалаларын 
жасавуға арналған түймелері бар жаңа Сүзгілер тобы да бар.

Басқа қойындылар диаграммалар және Жиынтық диаграммалар сияқты 
белгілі бір нәрселермен жұмыс істеген кезде шығады. Бұл қойындылар да 
нәрселерді оңай табу үшін өзгертілді.



Іздеп жатқан болуыңыз мүмкін нәрселер 
Әлдеқайда көп қолданылатын құралдар мен командалары Excel 2013 бағдарламасында 
табу үшiн төмендегi тiзiмдi пайдаланыңыз.

Үшін... Басыңыз... Бұдан кейін қараңыз...

Файлдарды жасау, ашу, сақтау, ортақ пайдалану немесе экспорттау 
немесе параметрлерді өзгерту

Файл Фон көрінісі (сол жақ тақтада пәрмендерді басыңыз).

Деректерді ұяшықтарда, бағандарда және жолдарда пішімдеу, 
кірістіру, жою, өңдеу немесе табу

Басты Сан, Мәнерлер, Ұяшықтар және Өңдеу топтары.

Кестелер, диаграммалар, sparklіne сызықтарын, шектегіштер және 
гиперсілтемелер жасау

Кірістіру Кестелер, Диаграммалар, Sparklіne сызықтары, Сүзгілер және 
Сілтемелер топтары.

Бет жиектерін, бет үзілілімдерін, басып шығару аумақтарын немесе 
парақ параметрлерін орнату

Бет орналасуы Бет орнату, Сәйкестендіру шкаласы және Парақ параметрлері 
топтары.

Функциялар табу, аттарды анықтау немесе формулалар ақауын түзету Формулалар Функция кітапханасы, Анықталған аттар және Формула тексеру 
топтары.

Деректерді импорттау немесе қосылу, деректерді сұрыптау және сүзу, 
деректерді, дереу толтырылатын мәндерді тексеру немесе «не-егер» 
талдауларын орындау

Деректер Сыртқы деректерді алу, Қосылымдар, Сұрыптау және сүзгі және 
Деректер құралдары топтары.

Емле тексеру, шолу және жаңарту және парақ немесе жұмыс 
кітаптарын қорғау

Шолу Тексеру, Түсініктемелер және Өзгертулер топтары.

Жұмыс кітаптары көріністерін өзгерту, терезелерді реттеу, тақталарды 
қатыру және макростарды жазу

Көру Жұмыс кітаптары көріністері, Терезе және Макрос топтары.



Таспасыз мүмкіндіктерді 
қолдану 
 

Excel 2013 бағдарламасында кейбір жиі пайдаланылатын, бірақ оңай 
табылмайтын пәрмендерді және түймелерді жылдам табылатын етіп 
орналастырдық. 

Деректерді жұмыс парақтарында деректерді таңдаған кезде Жылдам 
талдаулар түймесі шығады. Бұл сіз білмейтін көптеген пайдалы 
мүмкіндіктерге жылдам кіру мүмкіндігін береді және оларды бекіткенше 
деректерде қарауға мүмкіндік береді.

Диаграмма мүмкіндіктеріне 
жақсырақ кіру
Ұсынылатын диаграмма жасау іске кірісудің тамаша жолы болып табылады, 
бірақ мәнерді реттеп, өзіңіздікі ету қажет нақты деректерді көрсетіңіз. 

Excel 2013 бағдарламасы диаграмманың дәл жанынан осы параметрлерді 
береді. Диаграмманы баптау үшін Диаграмма элементтері, Диаграмма 
мәнерлері немесе Диаграмма сүзгілері түймелерін басыңыз.

Деректерді енгізген кезде Excel бағдарламасы үлгі анықтаған кезде мәндерді 
автоматты түрде толтырады. Кейінгі шешімдер жасау үшін Дереу толтыру 
параметрлері түймесін алу керек.  



Excel 2013 бағдарламасы жоқ адамдармен 
жұмыс істеу жолы 
Excel бағдарламасының ескiрек нұсқасын пайдаланатын адамдармен файлдарды ортақ 
пайдалану немесе алмасу кезiнде есте сақтау қажет нәрселер берiледi.

Excel 2013 
бағдарламасында Не болды? Не істеуім керек?

Excel 97-2003 
бағдарламасымен 
жасалған жұмыс кітабын 
аштыңыз.

Excel бағдарламасы жұмыс кітабын үйлесімділік режимінде 
ашады және оны Excel 97-2003 файл пішімінде (*.xls) сақтайды.  

Жұмыс кітабын сақтаған кезде Excel бағдарламасының 
ертерек нұсқаларында қолданылмайтын жаңа мүмкіндіктерді 
пайдаланған болсаңыз, Excel бағдарламасы үйлесімділік 
мәселелері туралы хабарлайды. 

Егер Excel 2013 бағдарламасы жоқ адамдармен жұмыс 
кітаптарын ортақ пайдаланатын болсаңыз, үйлесімділік 
режимінде жұмысыңызды жалғастырыңыз.

Егер жұмыс кітабын ортақ пайдаланбайтын болсаңыз, барлық 
жаңа Excel 2013 мүмкіндіктерінің артықшылықтарын пайдалану 
үшін оны Excel 2007-2013 файлы пішіміне (*.xlsx) түрлендіріңіз 
(Файл > Ақпарат > Түрлендіру түймешігін басыңыз).

Жұмыс кітабы Excel 2013 
файлы ретінде 
сақталады.

Excel жұмыс кітабын Excel 2007-2013 файл пішімінде (*.xlsx) 
сақтайды, осылайша барлық жаңа Excel 2013 мүмкіндіктерінің 
артықшылықтарын пайдалана аласыз.

Егер осы жұмыс кітабын Excel бағдарламасының ертерек 
нұсқасын пайдаланатын адамдармен ортақ пайдалануды 
жоспарласаңыз, жұмыс кітабын үйлесімділік мәселелері 
бойынша тексеріңіз (Файл > Ақпарат > Мәселелерді тексеру 
түймешігін басыңыз).
 
Одан кейін мәселелерді көріп, одарды жұмыс кітабын ортақ 
пайдалану алдында шеше аласыз.

Жұмыс кітабын  
Excel 97-2003 файлы 
түрінде сақтайсыз.

Excel автоматты түрде файлды үйлесімділік мәселелері бойынша 
тексереді эәге оларды пайдаланылған кез келген жаңа Excel 2013 
мүмкіндігі үшін көрсетеді.

Кез келген үйлесімділік мәселелеріне кіріп, оларды жұмыс 
кітабын ортақ пайдаланғанға дейін шешіңіз.



Кеңейтілген мүмкіндіктерді 
табу
Кездейсоқ макросты жазу үшін Макрос түймесін Көру қойындысынан 
пайдалануыңызға болады. Бірақ егер макростар мен пішіндерді әдеттегідей 
жасау немесе өңдеуді не болмаса XML не VBA шешімдерін пайдалануды 
жоспарласаңыз, таспаға Құрастырушы қойындысын қосыңыз. 

Оны Excel параметрлері диалогтық терезесіндегі Теңшеу қойындысынан 
таңдауға болады (Файл > Параметрлер > Таспаны теңшеу тармағын 
басыңыз).

Excel бағдарламасымен 
келетін қондырмаларын қосу
Excel 2013 бағдарламасы кейбір кеңейтілген деректер талдауларын жасауға 
мүмкіндік беретін бірнеше қондырма бағдарламаларымен бірге келеді. 
Analysіs ToolPak немесе Solver қондырмасы сияқты кеңінен қолданылатын 
Excel қондырмалары бар. 

Қондырмаларды іске қосу оларды таспаға қосады. Жай ғана оларды Excel 
параметрлері диалогтық терезесінің Қондырмалар қойындысындағы 
Басқару жолағынан таңдаңыз (Файл > Параметрлер > Қондырмалар 
түймесін басыңыз), одан кейін Өту түймешігін басыңыз.

Құрастырушы қойындысы Көрініс қойындысының оң жағындағы 
таспада шығады. Егер сізде Office жиынтығының Professіonal Plus нұсқасы болса, Сұрау, Excel 

2013 бағдарламасына арналған PowerPіvot немесе Power Vіew қондырмасы 
сияқты жаңа қондырмалар болады. Power Vіew қондырмасының Кірістіру 
қойындысында тағайындалған түйме де болады. Түймені бірінші басқанда 
қондырма қосылады.


