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СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ "MICROSOFT EXCEL ЗА НАПРЕДНАЛИ"  

 

Модули: 5 броя:, Озвучени видеа – туториали, които показват описаното в текста на 

обучението, Задачи за упражнение, Ще получите файлове за упражнение, върху които 

са записани видеата от уроците  

Дистанционното обучение по Microsoft Excel за напреднали е предназначен за всички, които искат да 

задълбочат познанията си върху работа с електронни таблици; за хора искащи да отговорят на по-високи 

изисквания в работата си; хора занимаващи се със счетоводство и финанси. Курсът е предназначен, както за 

хора, които са преминали курса по MS Excel ниво начинаещи, така и за тези, които имат сериозни познания 

по програмата и желаят да ги доразвият. 

В дистанционното обучение за Microsoft Excel са включени основни познания в следните области: 

 

Модул  1: Създаване на потребителски изглед 

• Работната среда на Microsoft Excel 

• Действия с работен лист 

• Замразяване и отмразяване на редове и колони 

• Скриване и визуализиране  на редове и колони 

• Вмъкване и изтриване на клетки, колони и редове 
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Модул  2: Работа с данни 

• Въвеждане и редактиране на данни 

• Типове данни и форматиране 

• Автоматично попълване на информация 

• Търсене и заместване на данни 

• Разделяне и обединяване на данни 

Модул  3: Извършване на изчисления 

• Изчисления в Excel 

• Използване на функции 

• Логически функции 

• Функции за търсене 

• Модул / Урок 

Модул  4: Анализ на данни чрез обобщени таблици и обобщени диаграми 

• Обект таблица 

• Обобщена таблица (Pivot table) 

• Създаване на обобщена таблица (Pivot table) 

• Модифициране на обобщена таблица 

• Обобщена диаграма 

• Филтриране 

• Чрез сегментатор Slicer 

• Чрез Sort & Filter 

• Условно форматиране 

• Упражнение 

Модул  5: Проследяване на грешки 

• Проследяване на формули 

• Проследяване на клетките, от които зависи формулата 

• Проследяване на формулите, които зависят от дадена клетка 

• Връзки между работни листове и работни книги 

• Премахване на стрелките 

• Откриване и коригиране на грешки 

• # VALUE 

• # NAME 

• #N/A (Not available) 

• #REF! 

• #DIV/0 
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Допълнителни материали: 
 

✓ 10 озвучени видеа – туториали. Ще получите файлове за упражнение, върху които са 
записани видеата от уроците. 

✓ БЕЗПЛАТНИ файлове за упражение.  
 

 

Демонстрация на обучението в нашия YouTube канал 

 

Как се преминава обучението? 

Всеки обучаем получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в 
удобно за потребителя време и място. Единствените неща, които са нужни, са компютър/лаптоп и 
достъп до интернет. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AsJKRN-HkuY

