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Передмова 

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми підготовки 

бакалаврів за напрямом «Хімічна технологія». Дана дисципліна закладає 

основу професійних знань щодо програмного забезпечення сучасних 

персональних комп‘ютерів. Дисципліна «Інформаційні технології» 

відноситься до циклу природничо-наукової підготовки і є базовою у 

підготовці бакалаврів вказаного напряму.  

Робота студента над учбовим матеріалом з дисципліни: «Інформаційні 

технології» складається з наступних видів робіт: вивчення матеріалу по 

навчальних посібниках і підручниках; відвідування лекцій; виконання 

лабораторних робіт; написання модульної контрольної робіт; індивідуальні 

консультації; здача заліку. При цьому значна частина часу відводиться на 

самостійну роботу.  

Представлені матеріали мають за мету закріплення знань та набуття 

вміння застосовувати отримані в процесі вивчення дисципліни «Інформаційні 

технології» при розрахунках хіміко-технологічних систем. Надані теоретичні 

відомості сприятимуть засвоєнню матеріалу курсу та можуть бути 

використані під час виконання курсових проектів та робіт, запланованих у 

дисциплінах професійного циклу, та у дипломному проектуванні. 

Дане видання призначено для надання допомоги студентам денної 

форми навчання напряму 6.051301 «Хімічна технологія» у вивченні 

дисципліни «Інформаційні технології». З цією метою у даному виданні 

наведений перелік тем, які студент повинен вивчити та, за матеріалами яких 

виконується лабораторні роботи, надані методичні вказівки з виконання цих 

робіт, наведені основні теоретичні положення з ілюстрацією на конкретних 

прикладах. Методичні вказівки містять завдання для лабораторних робіт, 

вимоги до оформлення звіту і контрольні питання для самопідготовки 

студентів. В методичних вказівках також наведені заходи безпеки, яких треба 

дотримуватись при виконанні даної лабораторної роботи (додаток А). 
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Лабораторна робота № 4. 
Інтерфейс MS Excel. Основи роботи в середовищі MS 

Excel. Робота з формулами в середовищі MS Excel 

Мета та основні завдання: Дослідити можливості MS Excel при роботі з 

даними різних типів, формулами. Набути вмінь роботи з аркушами в 

середовищі MS Excel, введення, редагування і форматування інформації в 

MS Excel. 

Завдання
1
. Вивчити: 

 інтерфейс MS Excel – основне меню програми, панелі інструментів, рядок 

формул, рядок стану, робоча область, кнопки керування аркушами, маркери 

розділення аркуша; 

 робоча книга, робочий аркуш, позначення рядків, стовпців, комірок, 

діапазонів та їх груп; 

 рядок меню (в тому числі, команди меню «Файл», «Вид»); 

 способи виділення рядків, стовпців, комірок, діапазонів та їх груп, а також 

робочого аркуша; 

 команди керування аркушами (див. контекстне меню аркуша)*; 

 прийоми розділення документа документ на дві (чотири) частини за 

допомогою маркерів розділення; 

 прийоми роботи з колонтитулами*; 

 способи занесення різних видів інформації (числової, текстової, формул, 

тощо) в комірки таблиці; 

 команду «Формат ячеек…» (основні можливості діалогового вікна)*; 

 способи заповнення комірок однаковими даними, а також даними, що 

змінюються за правилом прогресії; 

 способи копіювання та переміщення інформації, що зберігається в комірках 

(в межах одного та різних робочих аркушів, як з використанням, так і без 

використання буферу обміну); 

 способи додавання та вилучення рядків, стовпців, комірок; видалення 

діапазонів та їх груп; 

 способи та варіанти очищення комірок. 

 

 

                                                 
1
 
 
Відповіді на теоретичні питання, що помічені символом *, занести в протокол при 

підготовці до виконання лабораторної роботи. 
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Короткі теоретичні відомості 
Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Інтерфейс MS Excel. Основи роботи в середовищі MS Excel. Робота з 

формулами в середовищі MS Excel», наведені у додатку Б. При використанні 

студентами в самостійній роботі версій Microsoft Excel, починаючи з Excel 

2007 слід керуватися порівняльними таблицями (додаток В). 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп‘ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

Послідовність виконання роботи 

1. Відкрити нову робочу книгу. Встановити всі поля – 2см (або за вказівкою 

викладача) скориставшись командою "Параметры страницы" у меню 

«Файл». Додати колонтитули: верхній правий – дата виконання роботи, 

нижній лівий – назва аркуша (шрифт напівжирний). 

2. Для збереження своєї робочої книги в папці з назвою своєї групи (диск D:) 

створити нову папку під назвою ―Excel‖. Зберегти робочу книгу в папці 

―Excel‖ під ім‘ям, що відповідає Вашому прізвищу та номеру лабораторної 

роботи (наприклад, – Кобзаренко_4_Excel). 

3. Перейменувати перший аркуш робочої книги в «Лабораторна робота №1». 

4. Додати у робочу книгу новий аркуш (перед листом «Лист 2»). 

5. Скопіювати аркуш «Лабораторна робота №1», і розташувати його між 

аркушами «Лист 2» та «Лист 3». Перейменувати цей аркуш у «Копія аркуша 

1_студента _<прізвище виконавця>». 
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6. Ввести своє прізвище у комірки робочого аркуша «Лабораторна робота №1» 

і відформатувати його за зразком: 
 

Текст 

 

 Текст 

 Т
Е

К
С

Т
 

 

7. Створити на новому робочому аркуші «Лист 2» таблицю згідно із 

наведеним зразком (дані, шрифти, форматування, тощо). При введенні 

тексту використати шрифт ―Arial” (розмір 10, полужирный – 1 рядок), 

(розмір 11, полужирный-2 рядок), (розмір 12, полужирный – 3 рядок), 

(розмір 12, полужирный курсив – 6 рядок), а у 5 рядку використати шрифт 

―Times New Roman‖ – 14. 

 

8. Перейменувати цей аркуш («Лист 2») у аркуш «Таблиця». 

9. Скопіювати таблицю на інші робочі аркуші «Лист 3», «Лист 4» і «Копія 

аркуша 1_студента <прізвище виконавця». 

10. Використовуючи отриману копію таблиці (аркуш «Лист 3»), відпрацювати 

копіювання та переміщення за допомогою перетягування, буферу обміну (в 

тому числі спеціальної вставки): всієї інформації; тільки даних; тільки 

форматів; тільки формул. 

11. Поділити робочий аркуш «Копія аркуша 1_студента <прізвище виконавця» 

маркерами розділення. 
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12. Представити створену в документі таблицю на робочому аркуші «Лист 4» 

таким чином, щоб у комірках було відображено розрахункові формули. 

Перейменувати цей аркуш у аркуш «Формули». 

 
 A B C D E 

1 Дата: 40837    

2    Група: ХН-31 

3    Виконав студент Іванов І. 

4      

5  Таблиця виконання лабораторної роботи № 4 

6 

Значення 

x 

Значення 

y 

Значення 

z Результат 1 Результат 2 

7 3,14 1,17 0,33 =A7*B7*B7+1/C7 =B7/C7+A7 

8 2,71 2,12 0,43 =A8*B8*B8+1/C8 =B8/C8+A8 

9 3,14 3,07 0,53 =A9*B9*B9+1/C9 =B9/C9+A9 

10 2,71 4,02 0,63 =A10*B10*B10+1/C10 =B10/C10+A10 

11 2,45 4,97 0,73 =A11*B11*B11+1/C11 =B11/C11+A11 

12 2,91 5,92 0,83 =A12*B12*B12+1/C12 =B12/C12+A12 

13 9,37 6,87 0,93 =A13*B13*B13+1/C13 =B13/C13+A13 

 

13. Зберегти робочу книгу в папці «Excel».  

14. Після завершення всіх вправ продемонструвати всі створені аркуші робочої 

книги викладачу. 

15. Скопіювати робочу книгу на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

16. Оформити протокол лабораторної роботи. 

 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь підготовленого 

протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається роздруковані 

аркуші з результатами виконаної роботи: 

– аркуш «Таблиця» та аркуш «Формули». 
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Контрольні запитання 
 

1. Як позначаються рядки і стовпці в MS Excel? 

2. Як виділити, рядки, стовпці, комірки, несуміжні комірки? 

3. Чим відрізняється введення даних і формул? 

4. Надати поняття відносного і абсолютного посилання. 

5. Як додати колонтитули в аркуш MS Excel? 

6. Як відредагувати інформацію, що записана в комірці? 

7. Яка інформація відображається у рядку формул? 

8. Які маніпуляції можна робити з аркушами робочої книги MS Excel? 

9. Як приховати(відобразити аркуш робочої книги MS Excel? 

10. Які числові формати застосовуються в MS Excel? 

11. Які маніпуляції можна робити за допомогою спеціальної вставки? 

12. Як заповнити комірки аркуша однаковим вмістом? 

13. Які способи копіювання і переміщення інформації можна застосувати в MS 

Excel? 

14. Як очищати вміст комірок і як видаляти комірки? 

15. Як можна розділити аркуш робочої книги на частини? 

16. Чи можна виконувати арифметичні дії над даними, що позначають дату і 

час? 

17. Як можна вирівняти інформацію в комірках? 

18. Як об'єднати (розділити комірки)? 
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Лабораторна робота № 5. 
Виконання розрахунків у середовищі MS Excel 

Мета та основні завдання: Дослідити принципи використання вбудованих 

функцій MS Excel при обробоці даних різних типів. Набути вмінь роботи з 

функціями в MS Excel, створення в Майстрі функцій вкладених функцій. 

Завдання
1
. Вивчити: 

 введення формул в комірки таблиці*; 

 типи адресації в Excel*;  

 принципи використання вбудованих функцій Excel при записі 

формул; 

 можливості та порядок використання Майстра функцій*; 

 категорії вбудованих функцій Excel, доступні у Майстрі функцій; 

 призначення вбудованих функцій Excel, доступних у категорії 

«Математичні» Майстра функцій; 

 особливості створення в Майстрі функцій вкладених функцій (коли 

аргументом однієї функції є деяка інша). 

 

Короткі теоретичні відомості 
Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Виконання розрахунків в середовищі MS Excel», наведені у додатку Б. При 

використанні студентами в самостійній роботі версій MS Excel, починаючи з 

Excel 2007 слід керуватися порівняльними таблицями (додаток В). 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп‘ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

 

                                                 
1
 
 
Відповіді на теоретичні питання, що помічені символом *, занести в протокол при 

підготовці до виконання лабораторної роботи. 
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Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

Послідовність виконання роботи 

1. Відкрити нову робочу книгу.  

2.  Зберегти робочу книгу в папці ―Excel‖ під ім‘ям, що відповідає Вашому 

прізвищу та номеру лабораторної роботи (наприклад, – 

Кобзаренко_5_Excel). 

3. В 3–му рядку починаючі зі стовпця A створити заголовки стовпців 

майбутньої розрахункової таблиці (№, x, y, тощо). 

4. Починаючі з 4–го рядка в стовпці A створити стовпець порядкових номерів 

(від 1 до 20). 

5. Побудувати стовпець значень аргументу x відповідно до заданого діапазону 

значень (xi+1 = xi + dx). Стовпець заповнити числами (значеннями xi) за 

правилами арифметичної прогресії. 

6. В наступному стовпці розрахувати значення функції y = f(x) для заданого 

діапазону значень аргументу x у відповідності із своїм варіантом завдання, 

що надане викладачем. Константи в розрахункових формулах (a, b, c, d) 

повинні бути представлені абсолютними посиланнями (рекомендується 

розмістити їх в окремих комірках, наприклад, під таблицею розрахунків, в 

комірках A29:D30). 

 

7. Крім значень y, розрахувати значення x
2
, 1/x, y

2
 и 1/y і розмістити їх у 

наступних стовпцях. 

8. Користуючись в якості аргументів значеннями x та y (при необхідності, 

значеннями x
2
, 1/x, y

2
, 1/y), обчислити значення заданих функцій u = (x, y) 

та v = (x, y), а потім – s = u + v  і розмістити їх у наступних стовпцях. При 

цьому, для парних варіантів прийняти:  

  = 1/x + y
2
- x/y

2
;           = x

2
-1/y, 

а для непарних –   = x
2
+x

2
-x/y;      = y

2
-1/x 
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9. Для кожної колонки (крім стовпця порядкових номерів) обчислити суму, 

максимальне, середнє та мінімальне значення і розмістити їх під 

відповідними стовпцями. 

10. Дати назву побудованій таблиці. 

11. Записати у протоколі, до яких категорій Майстра функцій належать 

функції, що були використані при виконанні завдання. 

12. Передбачити оформлення таблиці для друку (встановити необхідні 

параметри сторінки, формат комірок, ширину стовпців, необхідні 

розподільні лінії між колонками – границі й т.д.). Встановити поля по 2 см з 

кожного боку та колонтитули (верхній правий – дата виконання роботи, 

нижній лівий – прізвище виконавця, нижній правий – назва роботи (шрифт 

напівжирний).  

13. Дати назву аркушу «Розрахунки». 

14. Зберегти робочу книгу в папці «Excel». 

15. Після завершення всіх вправ продемонструвати результати роботи 

викладачу. 

16. Скопіювати робочу книгу на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

17. Оформити протокол лабораторної роботи. 

 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь підготовленого 

протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається роздрукований 

аркуш з результатами виконаної роботи: 

– аркуш «Розрахунки». 

Примітка. За вказівкою викладача друкується і аркуш з таблицею, яка 

оформлена таким чином, щоб відобразити введені в комірках формули та 

номери рядків та стовпців, до яких вони відносяться. 

 

Контрольні запитання 
 

1. Як записуються відносні і абсолютні посилання на комірки. 

2. Як заповнити комірки аркуша арифметичною прогресією? 

3. Як заповнити комірки аркуша геометричною прогресією? 
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4. Введення формул в комірки аркуша. 

5. Особливості копіювання і переміщення формул. 

6. Порядок використання майстра функцій. 

7. Основні категорії вбудованих функцій. 

8. Правила запису діапазонів комірок. 

9. Пріоритети операцій при запису складних функцій. 

10. Пошук необхідної функції у вікні майстра функцій. 
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Лабораторна робота № 6. 
Побудова графіків і діаграм в середовищі MS Excel 

Мета та основні завдання: Дослідити процес візуалізації табличних даних в 

MS Excel. Набути вмінь побудови, редагування та форматування графіків і 

діаграм в середовищі MS Excel.  

Завдання
1
. Вивчити етапи побудови діаграм у MS Excel та складові елементи 

діаграми. Розглянути види, типи діаграм MS Excel, виділення та редагування 

складових елементів діаграм у MS Excel. 

 

Короткі теоретичні відомості 
Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Побудова графіків і діаграм в середовищі MS Excel», наведені у додатку Б. 

При використанні студентами в самостійній роботі версій MS Excel, почи-

наючи з Excel 2007 слід керуватися порівняльними таблицями (додаток В). 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп‘ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

Послідовність виконання роботи 

1. Відкрити нову робочу книгу.  

2.  Зберегти робочу книгу в папці ―Excel‖ під ім‘ям, що відповідає Вашому 

                                                 
1
 
 
Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до 

виконання лабораторної роботи. 
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прізвищу та номеру лабораторної роботи (наприклад, – 

Кобзаренко_6_Excel). 

3. Скопіювати в робочу книгу таблиці з розрахунками, яка була отримана при 

виконанні лабораторної роботи № 4. 

4. Користуючись даними лабораторної роботи № 5 побудувати і оформити 

наступні графіки: 

 для парних варіантів: графіки функцій y  = f1(x),  y
2
 = f2(x); 

 для непарних варіантів: графіки функцій y  = f1(x), 1/y = f2(x); 

 для всіх варіантів: суміщений графік двох функцій y і 1/y від аргументу x 

(якщо значення функцій y і 1/y суттєво відрізняються, то слід 

використати додаткову вісь). 

5. Перейменувати аркуш з графіками у аркуш «Графіки». 

6. Користуючись даними лабораторної роботи № 5 побудувати і оформити два 

варіанти гістограм (звичайної та об'ємної); гістограми будуються за даними 

своєї таблиці: перша по рядку з максимальними значеннями, друга – по 

рядку з середніми значеннями. 

7. Перейменувати аркуш з гістограмами у аркуш «Гістограми». 

8. Користуючись даними лабораторної роботи № 5 побудувати і оформити два 

варіанти діаграм: кругову і (або) кільцеву діаграми (плоский та об'ємний 

варіанти); діаграми будуються за даними своєї таблиці: перша по рядку з 

мінімальними значеннями, друга – по рядку з сумами. 

9. Перейменувати аркуш з діаграмами у аркуш «Діаграми». 

10. Оформити всі побудовані графіки і діаграми для друку (назва, «легенда»; 

встановити розмір області діаграми (графіку) та області її побудови, 

шрифти всіх елементів діаграми; обрати кольорове оформлення діаграми, 

для об‘ємних діаграм – їх об‘ємний вид; встановити необхідні параметри 

сторінки, тощо).  

11. Зберегти робочу книгу в папці «Excel». 

12. Скопіювати побудовані графіки і діаграми в нову робочу книгу 

<ВашеПрізвище_Тренінг_Excel>.  

13. Розглянути можливості редагування графіків і діаграм, які відповідають 

кожному з кроків роботи «Мастера диаграмм» (в тому числі: перетворення 

діаграми до іншого типу; зміна частини вихідних даних, за якими 
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будувалась діаграма; зміна параметрів діаграми; зміна місця розташування 

діаграми (одну з діаграм розташувати на окремому листі). 

14. Зберегти робочу книгу <ВашеПрізвище_Тренінг_Excel> в папці «Excel». 

15. Після завершення всіх вправ продемонструвати результати роботи 

викладачу. 

16. Скопіювати робочі книги на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

17. Оформити протокол лабораторної роботи. 

 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь 

підготовленого протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додаються 

роздруковані аркуші з результатами виконаної роботи: 

 аркуш «Графіки», аркуш «Гістограми» та аркуш «Діаграми». 

 

Контрольні запитання 

1. Типи діаграм у MS Excel. 

2. Як створити діаграму в MS Excel? 

3. Які кроки майстром діаграм ви знаєте? 

4. Які зміни можна вносити в побудовану діаграму? 

5. Як редагувати окремі елементи діаграми? 

6. Як змінити, додати або прибрати маркери даних? 

7. Як додати або прибрати сітку на графіку? 

8. Як змінити діапазон комірок, що містять значення для діаграми? 

9. Як додати другу вісь на графік? 

10. Як додати новий ряд даних у діаграму? 
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Лабораторна робота № 7. 
Робота зі списками в середовищі MS Excel 

Мета та основні завдання: Дослідити можливості MS Excel для обробки 

даних, що представлені списками. Набути вмінь сортування та фільтрації 

списків в середовищі MS Excel.  

Завдання
1
. Вивчити: 

 поняття списку у MS Excel, елементи списку (поля, записи); 

 способи створення списку, вимоги до змісту стовпців списку; 

 можливості Excel для сортування даних*; 

 поняття фільтрації списків; 

 засоби фільтрації списків, доступні у MS Excel*; 

 порядок застосування автофільтру*; 

 склад меню автофільтру*; 

 умови, які можуть бути застосовані при накладанні автофільтру, 

можливості об‘єднання двох умов; 

 операції над примітками. 

Підготувати дані для створення списку.  

(Список повинен включати 7 – 8 полів та 20-25 записів. У списку 

обов’язково повинне бути поле з порядковими номерами записів, не менше 

двох полів повинні містити числову інформацію та не менше двох – 

текстову. Бажано передбачити поля для дати (часу).) 

 

Короткі теоретичні відомості 
Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Робота зі списками в середовищі MS Excel», наведені у додатку Б. При 

використанні студентами в самостійній роботі версій MS Excel, починаючи з 

Excel 2007 слід керуватися порівняльними таблицями (додаток В). 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

                                                 
1
 
 
Відповіді на теоретичні питання, що помічені символом *, занести в протокол при 

підготовці до виконання лабораторної роботи. 
 



 20 

Опис лабораторних засобів та обладнання 
Лабораторна робота виконується на персональному комп‘ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 
Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

Послідовність виконання роботи 

1. Відкрити нову робочу книгу.  

2. Зберегти робочу книгу в папці ―Excel‖ під ім‘ям, що відповідає Вашому 

прізвищу та номеру лабораторної роботи (наприклад, – 

Кобзаренко_7_Excel). 

3. Створити на робочому листі список, використовуючи підготовлені 

заздалегідь дані. 

4. Список оформити у вигляді таблиці з заголовком. При створенні таблиці не 

об’єднувати кілька комірок в одну. 

5. Передбачити оформлення таблиці для друку (встановити необхідні 

параметри сторінки, ширину стовбців, необхідні розподільні лінії між 

колонками и т. і.). Передбачити розміщення списку на одній сторінці А4.  

6.  Додати примітки до 1-2 комірок, що відносяться до списку.  

7. Дати аркушу назву «Список».  

8. Створити три копії аркуша «Список» для виконання на них всіх операцій. 

Назвати створені копії аркушів відповідно «Робочий_сорт», 

«Робочий_фільтр» та «Сортування_загальне». 

9. Обрати у списку та затвердити у викладача 2-3 різних параметра (поля), по 

яких буде виконано сортування записів. 

10. Виконати на аркуші «Робочий_сорт» сортування списку послідовно по 

кожному з параметрів. Кожний з результатів сортування скопіювати на 

новий аркуш, якому дати відповідну назву («Сортування №_»). 

11. Виконати на аркуші «Сортування_загальне» сортування списку по всім 

обраним параметрах одночасно. 
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12. Виконати порівняльний аналіз результатів сортування, отриманих в пп. 10 і 

11 та записати висновки в протокол лабораторної роботи. 

13. Підготувати два аркуші (перейменувати вільні або додати нові) з назвами 

«Фільтр-1» і «Фільтр-2». 

14. Заповнити аркуш «Фільтр-1» наступним чином: 

 на аркуші «Робочий_фільтр» відфільтрувати список за допомогою 

автофільтру, встановивши перший фільтр (фільтр по параметру або по 

простій умові, наприклад, a > b, c = d тощо.) і результати фільтрації 

скопіювати на аркуш «Фільтр-1», де записати і умови фільтрації; 

  повернутися на аркуш «Робочий_фільтр» і відфільтрувати список за 

другим параметром (також проста умова) та результати фільтрації 

скопіювати на аркуш «Фільтр-1», де записати і ці умови фільтрації; 

 повернутися на аркуш «Робочий_фільтр» і відфільтрувати список за 

третім параметром (також проста умова) та результати фільтрації 

скопіювати на аркуш «Фільтр-1», де записати і ці умови фільтрації 

(значення фільтрів слід підбирати таким чином, щоб після встановлення 

чергового фільтру список послідовно звужувався. Кінцева довжина 

списку повинна складати 2–5 рядків); 

 на аркуші «Робочий_фільтр» зняти всі встановлені фільтри 

(використати команду «Отобразить все»). 

15. Заповнити аркуш «Фільтр-2» наступним чином: 

 на аркуші «Робочий_фільтр» відфільтрувати список за допомогою 

автофільтру, встановивши перший фільтр (фільтр по складній умові, 

наприклад, c < a < b, і т.і.) і результати фільтрації скопіювати на аркуш 

«Фільтр-2», де записати і умови фільтрації; 

  повернутися на аркуш «Робочий_фільтр» і відфільтрувати список за 

другою умовою (також складна умова) та результати фільтрації 

скопіювати на аркуш «Фільтр-2», де записати і ці умови фільтрації; 

 повернутися на аркуш «Робочий_фільтр» і відфільтрувати список за 

третьою умовою (також складна умова) та результати фільтрації 

скопіювати на аркуш «Фільтр-2», де записати і ці умови фільтрації 

(значення фільтрів слід підбирати таким чином, щоб після встановлення 

чергового фільтру список послідовно звужувався. Кінцева довжина 

списку повинна складати 2–5 рядків); 
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 на аркуші «Робочий_фільтр» зняти всі встановлені фільтри 

(використати команду «Отобразить все»). 

16. Зберегти робочу книгу в папці «Excel». 

17. Після завершення всіх вправ продемонструвати результати роботи 

викладачу. 

18. Скопіювати робочу книгу на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

19. Оформити протокол лабораторної роботи. 

 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 
При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь 

підготовленого протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додаються 

роздруковані аркуші з результатами виконаної роботи: 

 аркуш «Список», аркуш «Сортування_загальне», аркуш «Фільтр-1» та 

аркуш «Фільтр-2». 

 

Контрольні запитання 
1. Вимоги до списків у MS Excel. 

2. Можливості MS Excel для сортування даних? 

3. Чи можна сортувати текстові дані? 

4. Чи можна сортувати у списку три стовпчики одночасно? 

5. Коли для сортування зручно використовувати кнопки панелі 

інструментів «Стандартная»? 

6. Як можливості для фільтрації даних у списках надає MS Excel? 

7. Які умови фільтрації можна задати за допомогою елемента «(Первые 

10…)»? 

8. Які умови фільтрації можна задати за допомогою елемента допомогою 

елемента «Условие…»? 

9. Поясніть різницю відбору при застосуванні логічної операції «И» («І») 

або логічної операції «ИЛИ» («АБО»). 

10. Які умови фільтрації можна задати для текстових даних? 
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11. Як додати/ видалити, змінити примітку до комірки з даними? 

12. Як ввімкнути/вимкнути автофільтр? 

13. Як зняти задані умови фільтрації 

14. Чим відрізняється «Расширенный фильтр» від автофільтру? 
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Лабораторна робота № 8. 
Автоматизація розрахунків в MS Excel за допомогою 

макросів 

Мета та основні завдання: Дослідити процес створення і використання 

макросів у MS Excel. Набути вмінь використання макросів для автоматизації 

розрахунків. 

Завдання
1
. Вивчити поняття макросу, запис і створення макросу, виконання 

записаного макросу. Розглянути інтерфейс редактора Visual Basic. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Теоретичні відомості, необхідні для виконання лабораторної роботи 

«Автоматизація розрахунків в MS Excel за допомогою макросів», наведені у 

додатку Г. При використанні студентами в самостійній роботі версій 

Microsoft Excel, починаючи з Excel 2007 слід керуватися порівняльними 

таблицями (додаток В). 

З метою більш поглибленого вивчення теоретичних основ даної 

лабораторної роботи рекомендується використати конспект лекцій з курсу та 

список рекомендованої літератури до даних методичних вказівок. 

 

Опис лабораторних засобів та обладнання 

Лабораторна робота виконується на персональному комп‘ютері 

стандарту IBM PC під керуванням операційної системи MS Windows зі 

стандартним пакетом MS Office. 

 

Заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи 

Заходи безпеки, яких треба дотримуватись при виконанні даної 

лабораторної роботи, наведені у додатку А. 

 

Послідовність виконання роботи 

1. Відкрити нову робочу книгу.  

                                                 
1
 
 
Відповіді на зазначені теоретичні питання занести в протокол при підготовці до 

виконання лабораторної роботи. 
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2. Зберегти робочу книгу в папці ―Excel‖ під ім‘ям, що відповідає Вашому 

прізвищу та номеру лабораторної роботи (наприклад, – 

Кобзаренко_8_Excel). 

3. Записати в макрос послідовність команд для створення шаблону таблиці – 

схеми єдиного ділення (або іншого завдання, що надане викладачем) в 

будь-якому аркуші робочої книги MS Excel для чого: 

 почати запис макросу (як ім'я макросу використати прізвище студента; 

збереження макросу здійснити в поточній книзі (Эта книга); комбінацію 

клавіш для запуску макросу не призначати; 

 ввести в потрібні комірки листа MS Excel текстові фрагменти і формули, 

що стосуються схеми єдиного ділення (див. Додаток Д); 

 зупинити запис макросу. 

4. Запустити макрос на виконання, відкривши інший аркуш даної книги MS 

Excel (або іншу книгу MS Excel)
2
. 

5. Ввести в аркуш MS Excel необхідні дані (відповідно до свого варіанту 

завдання) і одержати рішення (для схеми єдиного ділення – рішення 

системи рівнянь). 

6. Зберегти робочу книгу в папці «Excel» 

7. Запустити редактор Visual Basic. Відкрити створений макрос у вікні 

програми. Експортувати макрос в програму Блокнот і зберегти його в 

папці ―Excel‖ під ім‘ям, що відповідає Вашому прізвищу (наприклад, – 

Кобзаренко_макрос_VBA). 

8. Після завершення всіх вправ продемонструвати результати роботи 

викладачу. 

                                                 
2
 Примітка. За умовчанням виконання макросів в Excel відключене. Для їх включення 

необхідно понизити рівень безпеки наступним чином: 

 для Excel 2003: СервисМакросБезопасностьУровень макросов «Низкий»; 

 для Excel 2007: МенюПараметры ExcelЦентр управления безопасностью 

Параметры центра управления безопасностьюПараметры макросовРазрешить 

все макросы; 

 для Excel 2010: ФайлПараметрыЦентр управления безопасностьюПараметры 

центра управления безопасностьюПараметры макросовРазрешить все макросы. 

Закрийте Excel (всі файли повністю, а не один файл. Після перезавантаження Excel зміни 

параметрів по безпеці набудуть чинності). Відкрийте Excel. Тепер можна працювати з 

макросами. 
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9. Скопіювати робочу книгу на свій носій інформації та зберігати до кінця 

семестру. 

10. Оформити протокол лабораторної роботи. 

Обробка та аналіз результатів. Оформлення звіту 

При оформленні звіту з лабораторної роботи до заздалегідь 

підготовленого протоколу (див. завдання до лабораторної роботи) додається 

роздруковані аркуші з результатами виконаної роботи: 

 аркуш з рішенням системи рівнянь за допомогою схеми єдиного 

ділення. 

 

Контрольні запитання 

1. Поняття макросу. 

2. Головні елементи вікна редактора Vіsual Basіc? 

3. Призначення вікна проекту редактора Vіsual Basіc?  

4. Призначення вікна Свойства редактора Vіsual Basіc?  

5. Призначення вікна редактора Vіsual Basіc – Окно программы? 

6. Як виконується експортування та імпортування макросу? 

7. Місця збереження макросу. 

8. Запуск макросу на виконання. 

9. Як додати процедури в існуючий проект? 

10. Які панелі інструментів є в редакторі Vіsual Basіc ? 
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Додатки 

Додаток А. 
Заходи безпеки під час виконання лабораторних робіт 
 

Цикл лабораторних робіт з дисципліни «Обчислювальна математика та 

програмування» виконуються в комп‘ютерному класі кафедри кібернетики 

хіміко-технологічних процесів хіміко-технологічного факультету, де 

розміщені персональні комп‘ютери. Обладнання живиться електричним 

струмом напругою 220 В. Тому при виконанні лабораторних робіт слід 

дотримуватися заходів безпеки наступних інструкцій. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
з техніки безпеки при навчанні студентів на ПЕОМ в учбових 

лабораторіях кафедри кібернетики хіміко-технологічних 
процесів хіміко-технологічного факультету 

а) Знання і суворе дотримання цих правил є обов‘язковим для всіх осіб, 

допущених до роботи на ПЕОМ. Доведення їх до кожного зі студентів 

підтверджується особистим підписом кожного з них у контрольному листі з 

техніки безпеки. Особи, які не одержали такого інструктажу та не поставили 

підпис у контрольному листі з техніки безпеки, до роботи на ПЕОМ не 

допускаються. 

Всі роботи в учбових лабораторіях кафедри кібернетики ХТП проводяться 

лише з дозволу викладача або співробітника кафедри. 

Під час проведення занять в учбовій лабораторії не повинні знаходитися 

сторонні особи, в тому числі студенти інших груп. Студенти не повинні 

самовільно залишати учбову лабораторію під час занять. 

При роботі на ПЕОМ треба пам‘ятати, що в них використовується напруга, 

небезпечна для життя. 

Всі особи, працюючі в учбових лабораторіях кафедри КХТП повинні бути 

ознайомлені з правилами надання першої медичної допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Перед вмиканням ПЕОМ кожен з працюючих повинен отримати дозвіл 

викладача або співробітника кафедри. 

У випадках виникнення короткого замикання, горіння, диму, вогню в 

апаратурі, пристрій необхідно негайно вимкнути з мережі та доповісти 

викладачеві або співробітникові кафедри. Самостійні дії по усуненню 

пошкодження забороняються. 

У випадку виходу з ладу обладнання або програмного забезпечення, що 

зумовлені іншими причинами, доповісти викладачеві або співробітникові 

кафедри. Вимикати апаратуру при цьому не дозволяється. Самостійні дії по 

усуненню пошкодження забороняються. 
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Працюючі в учбових лабораторіях кафедри кібернетики ХТП несуть майнову 

та адміністративну відповідальність за збереження та використання 

обладнання, наданого для їх праці. 

Категорично забороняється: 

 самостійно вмикати та вимикати тумблери на щитку електроживлення; 

 несанкціоновано вмикати електрообладнання; 

 приносити та вмикати своє обладнання та пристрої, встановлювати власне 

програмне забезпечення; 

 залишати без нагляду увімкнені пристрої та лабораторію; 

 пересувати обладнання та комплектуючі; 

 підключати та відключати інформаційні кабелі та кабелі живлення; 

 використовувати власні носії інформації без дозволу викладачів або 

співробітників кафедри; 

 знаходитись в учбовій лабораторії у верхньому одязі. 

 Після закінчення занять обладнання не вимикається. Робоче місце має бути 

прибране працюючим та перевірене викладачем чи співробітником кафедри. 
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ІНСТРУКЦІЯ 
про міри пожежної безпеки у лабораторіях, учбових та робочих 

приміщеннях кафедри кібернетики хіміко-технологічних 
процесів хіміко-технологічного факультету 

а) Всі студенти повинні знати та ретельно виконувати «Загальні правила 

пожежної безпеки в НТУУ «КПІ». 

Завідуючий кафедрою та завідуючий лабораторією відповідають за 

забезпечення пожежної безпеки всіх приміщень кафедри та за справність 

протипожежного обладнання та сигналізації. 

Все електричне обладнання, яке знаходиться в лабораторіях та приміщеннях 

кафедри, повинно мати заземлення. 

В усіх приміщеннях повинно дотримуватись чистоти, не займати приміщення 

непотрібними меблями, обладнанням та матеріалами. 

Всі двері основних та додаткових виходів утримувати у стані швидкого 

відкривання. 

Зберігання та використання горючих та легкоспалахуючих рідин у приміщеннях 

кафедри забороняється. 

Ремонт електричного обладнання проводити у строгій відповідності з 

правилами пожежної безпеки. 

Всі електрозахисти повинні знаходитися у закритому положенні, не займаними 

сторонніми предметами. 

Коридори, проходи, тамбури, евакуаційні виходи та підходи до першочергових 

засобів пожежогасіння, а також комунікаційні ніші повинні бути постійно 

вільними, чистими та нічим не зайнятими. 

Відповідальні особи перед закриттям приміщень повинні ретельно оглянути їх, 

забезпечити прибирання виробничих відходів, перевірити якість перекриття 

води, газу, відключити напругу електромережі, перевірити стан пожежної 

сигналізації та засобів пожежогасіння. 

Від усіх приміщень мати два комплекти ключів. Один комплект здавати 

черговому, а інший - зберігати в певному місці, яке відомо обслуговуючому 

персоналу. 

Студенти повинні знати та ретельно виконувати «Загальні правила 

техніки безпеки в НТУУ «КПІ», про що вони ставлять свій підпис у 

відповідному контрольному листі з техніки безпеки перед початком 

проведення циклу лабораторних робіт. Студенти, які не пройшли інструктаж 

і не поставили підпис у контрольному листі , до роботи не допускаються. 
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Додаток Б.  
Застосування MICROSOFT EXCEL для виконання 

практичних розрахунків 

Табличний процесор (електронна таблиця) – це інтегроване програмне 

середовище (комплексна програма), яка призначена для обробки інформації, 

що наведена у вигляді таблиць. Електроні таблиці є універсальним 

середовищем (інструментом) для автоматизації розрахунків при обробці 

табличних даних. Вони використовуються для виконання обчислень, 

організації та аналізу даних. Область використання електронних таблиць 

дуже широка: від підготовки найпростіших рахунків або планування 

сімейного бюджету до ведення бухгалтерського обліку у фірмах середнього 

розміру; від виконання най простіших підрахунків до складних інженерних 

розрахунків або обробки результатів наукових досліджень. За даними 

таблиць легко будуються діаграми та графіки. 

Табличні процесори дозволяють створювати електроні таблиці 

практично будь-якого об‘єму та складності. В комірках електронних таблиць 

можуть зберігатися числові або текстові дані, а також записуватись 

розрахункові формули. Ці таблиці можна редагувати (міняти, доповнювати 

дані, що використовуються) и при цьому виконується автоматичний 

перерахунок таблиці. 

Табличний процесор Microsoft Excel
1
 – програма для створення й 

обробки електронних таблиць є важливою складовою частиною популярного 

пакета Microsoft Office.  

Програма Microsoft Excel призначена для опрацювання даних 

наукового, статистичного, економічного, бухгалтерского характеру, 

наведених у вигляді таблиці, а також для автоматизації обчислень. 

Система Excel надає користувачу широкі можливості для роботи з 

табличною інформацією. Вони включають: 

 потужний та зручний апарат для виконання різноманітних обчислень; 

 розвинені засоби для підготовки, оформлення, збереження та захисту 

даних; 

 розвинені засоби для аналізу даних у вигляді графіків та діаграм; 

 застосування до табличних даних дій, традиційних для баз даних; 

 можливість обміну даними з іншими програмами; 

 наявність вбудованих спеціалізованих засобів для розв'язку різних задач; 

 потужні засоби для програмування та створення макросів. 

Excel може виступати не тільки як потужна та зручна самостійна 

система, але і як засіб, що доповнює та розширює можливості інших, більш 

спеціалізованих систем (програми-бухгалтерії, прикладні програми, які 

працюють з базами даних, текстові редактори та інші). 

                                                 
1
 Розглядається російськомовний варіант табличного процесора Microsoft Excel. 



 32 

Б1. Загальні відомості 

Для запуску Excel можна використовувати будь-яку з традиційних 

можливостей для середовища Windows: 

 клацнути на кнопці «Пуск» панелі задач Windows, а потім перейти до 

меню програм та вибрати у ньому рядок з програмою Microsoft Excel; 

 клацнути (двічі) на ярлику Microsoft Excel розташованому на робочому 

столі Windows –  (якщо ярлика немає, то його можна створити); 

 клацнути на кнопці програми Microsoft Excel на панелі швидкого запуску 

або на панелі інструментів Microsoft Office (якщо вони є); 

 обрати файл документа або шаблона Excel. Це призведе до запуску Excel 

та завантаженню у робоче вікно обраного документа. 

Роботу з Excel можна завершити традиційними для середовища 

Windows способами: 

 використовуючи кнопку  – «Закрыть» в рядку заголовку вікна 

програми; 

 використовуючи  команду «Выход» з меню «Файл» ; 

 використовуючи сполучення клавіш <Alt+F4>. 

Якщо остання редакція документу не була збережена, то при закінченні 

роботи з Excel, програма запитає про необхідність збереження змін. 

Користувач може у вікні, що з‘явиться, клацнути на кнопці «Да», щоб 

підтвердити необхідність збереження змін, чи клацнути на кнопці «Нет», 

щоб вийти із програми без збереження змін, або клацнути на кнопці 

«Отмена», щоб продовжувати редагувати документ. 

Microsoft Excel дозволяє працювати з таблицями в двох режимах: 

 «Обычный» – найбільш зручний для виконання більшості операцій. 

 «Разметка страниц» – зручний для остаточного форматування таблиці 

перед друкуванням. Межі поміж сторінками у цьому режимі 

відображаються синіми пунктирними лініями. Межі таблиці – суцільною 

синьою лінією, пересуваючи яку можна змінювати розмір таблиці. 

Для переходу між режимами «Обычный» і «Разметка страниц» 

використовуються відповідні пункти у меню Вид. 

Б2. Вікно Excel і його елементи 

Структура вікна Excel наведена нижче (рис. Б1). Головні елементи вікна, 

такі як рядок заголовка, головне меню, панель інструментів, лінійки 

прокрутки, традиційні для середовища Windows і цілком аналогічні 

відповідним елементам вікна, наприклад, редактора Microsoft Word.  

Рядок заголовку знаходиться у верхній частині вікна. В ньому записані 

ім‘я програми і ім‘я книги. На кінцях рядка заголовка знаходяться стандартні 

кнопки: зліва – кнопка виклику системного меню, а справа – кнопки 

керування вікном.  
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Рисунок Б2 

Під заголовком вікна знаходиться рядок меню 

(через нього можна викликати будь-яку команду 

Microsoft Excel). Для відкриття меню необхідно 

клацнути мишею на його імені. Після чого з'являться 

команди цього меню, які уживаються найчастіше (на 

рис. Б2 наведено приклад виклику меню «Вид»). Якщо 

клацнути на кнопці  у нижній частині меню, то 

з'являться усі команди цього меню (Рис. Б3).  

Під рядком меню розташовані панелі 

інструментів. Кожна панель складаються з кнопок з 

піктограмами (малюнками). Кожній кнопці 

відповідає команда меню, а малюнок на цій кнопці 

передає значення команди. Більшість кнопок 

дублюють найбільш часто вживані команди, доступні 

в меню. Для виклику команди, пов'язаної з кнопкою, 

необхідно клацнути мишею на цій кнопці. Якщо 

навести покажчик миші на кнопку й трохи почекати, 

поруч з'явиться рамка з назвою команди (підказка).  

Зазвичай під рядком меню знаходяться дві 

панелі інструментів – Стандартная і 

Форматирование. Щоб вивести, або забрати панель 

з екрану слід вибрати в меню «Вид» пункт «Панели 

инструментов», а потім натиснути на ім‘я потрібної 

Рисунок Б1 – Головне вікно програми Microsoft Excel 

Рисунок Б3 
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панелі. Якщо панель присутня на екрані, то навпроти її імені буде стояти 

позначка . 

Якщо для виведення усіх кнопок на панелі не 

достатньо місця, то виводяться кнопки, які були 

вжиті останніми. Якщо натиснути на кнопку  у 

кінці панелі, то з'являться інші кнопки (Рис. Б4). 

При натисканні на кнопку Добавить или 

удалить кнопки з'явиться меню, в якому можна 

вивести або прибрати кнопку з панелі. 

Також для зміни складу панелі інструментів 

можна у меню «Сервис» вибрати пункт 

«Настройка». У діалоговому вікні необхідно 

вибрати вкладку «Команды». У переліку 

«Категории» необхідно вибрати групу кнопок, 

після чого у переліку «Команды» з'являються 

кнопки цієї групи. Щоб додати кнопку до панелі 

інструментів, слід перетягти її мишею з 

діалогового вікна в потрібну позицію панелі. 

Процес встановлення кнопки завершується 

натисканням інструментів необхідно її перетягти 

її мишею в діалогове вікно «Настройка». 

Керувати панелями інструментів зручно за 

допомогою контекстного меню (Рис. Б5), яке 

викликається натисканням правої клавіші миші на 

будь-якій кнопці. 

Під панелями інструментів Microsoft Excel 

зазвичай знаходиться рядок формул а у нижній 

частині вікна рядок стану.  

Рядок формул має різні форми в залежності 

від вмісту активної комірки. Нижче наведений приклад, коли комірка В1 

містить у собі текст. У полі імені рядка формул (ліворуч) подані адреса або 

ім'я активної комірки. Це поле дозволяє, 

наприклад, вказавши адресу комірки (або 

діапазону комірок), швидко перейти до потрібної 

комірки (або виділити діапазон комірок). 

Якщо комірка містить формулу, рядок формул приймає дещо інший 

вигляд. У полі вмісту рядка формул (праворуч) відображений вміст активної 

комірки. Наприклад, для комірки, яка зберігає формулу, поле вмісту 

відображає формулу, тоді як сама комірки відображає результат обчислення 

формули. Поле вмісту надає зручні засоби для уведення та редагування 

значень. При цьому у рядку формул з'являються кнопки для підтвердження 

 та скасування  зроблених змін, а також кнопка для активізації панелі 

формул  у режимі уведення та редагування формул. 

Рисунок Б5 

Рисунок Б4 
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Рядок стану відображає відомості про 

результат виконання команди чи операції. В 

правій частині рядка стану розташовані 

індикатори режимів роботи: NUM – включений цифровий блок 

клавіатури(клавіша NumLock), CAPS – включений верхній регістр клавіатури 

(клавіша CapsLosk), ВДЛ – включений режим виділення (клавіша F8), ДОБ – 

включений режим виділення несуміжних діапазонів комірок (клавіші 

Shift+F8). 

Щоб відобразити або приховати рядки формул і стану, слід у меню 

«Вид» вибирати відповідні пункти: «Строка формул» або «Строка 

состояния». 
Для переміщення по робочому листу користуються горизонтальною або 

вертикальною смугами прокрутки. Для зсуву на один рядок вгору або вниз 

слід клацнути на відповідній кнопці із стрілкою на вертикальній смузі 

прокрутки, а для зсуву на один екран вгору або вниз – безпосередньо на смузі 

прокрутки. Бігунки смуг прокрутки використовуються для швидкого 

переміщення по таблиці. 

Для того, щоб розділити одне вікно на декілька частин, або зафіксувати 

деяку частину таблиці (наприклад, заголовок великої таблиці) у робочому 

вікні, і переміщатися за даними іншої частини таблиці використовують 

маркери розбиття. Нижче наведений фрагмент горизонтальної смуги 

прокрутки, у якому вказаний маркер розбивки розташований 

за стрілкою       

 Для розбиття вікна на частини можна скористатися вказаними 

маркерами розбиття (рис. Б6), перетягуючи їх мишею: 

 встановіть покажчик миші на горизонтальний (або вертикальний) маркер 

розбиття. При цьому форма покажчика миші зміниться на два 

горизонтальних (вертикальних) штриха зі стрілками; 

 натиснувши та утримуючи ліву кнопку миші, перетягніть лінію розбиття 

вікна у потрібне місце. 

 Щоб відмовитися від розбиття вікна на частини, можна виконати 

зворотні дії. Перетягніть покажчиком миші, при натиснутій лівій кнопці, 

межу розбивки у вікні уверх або праворуч до кінця смуги прокрутки. 

Ввімкнути або вимкнути режим розбиття листа дає змогу також подвійне 

клацання на маркері розподілу. 

 Для розбиття вікна можна також скористатися командою 

«Разделить» в меню Окно. При цьому місце розбиття визначається 

виділеною (активною) коміркою (ліворуч вгору від виділеної комірки). 

Скасувати розбиття можна командою «Снять разделение» в меню Окно. 

Кожне з вікон-фрагментів, отриманих у результаті розбивки, має свої 

власні лінійки прокрутки. Тепер можна незалежно переглядати інформацію у 

різних вікнах-фрагментах, зробити одночасно видимими (розташованими 

поруч) дані, які знаходяться у віддалених частинах таблиці. Проте треба 

пам‘ятати, що у вікнах-фрагментах подані частини того ж самого листа. 
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Переміщатися між вікнами-фрагментами можна за допомогою миші або 

клавіші <F6>. Межу між двома вікнами можна у будь-який момент змістити, 

використовуючи покажчик миші та утримуючи натиснутою її ліву кнопку. 

Інша можливість, що полягає у фіксуванні частини вікна та інформації, 

яка міститься у ній, (наприклад, заголовків колонок або рядків таблиці) та 

вільному перегляді (прокручуванні) даних в іншій частині робочого вікна 

(рис. Б7), задається командою «Закрепить области» в меню «Окно». Місце 

вказаної фіксації визначається положенням активної комірки (в наведеному 

прикладі це була комірка С3). Відмовитися від фіксування областей можна 

командою «Снять закрепление областей» в меню «Окно». 

 

Б3. Операції з файлами 

Б3.1. Збереження робочої книги 

Файл у Microsoft Excel називається робочою книгою. Для збереження 

робочої книги можна використовувати різноманітні традиційні для Windows-

програм способи:  

 виконати команди «Сохранить» або «Сохранить как…» в меню Файл; 

 скористатися кнопкою  панелі інструментів «Стандартная»; 

 натиснути сполучення клавіш <Ctrl+S>, або <Shift+F12>, або <F12>.  

Використання клавіші <F12> та команди «Сохранить как» завжди 

призводять до появи діалогового вікна «Сохранение документа» (рис. Б8), 

що дозволяє обрати (змінити) ім'я файлу і місце його збереження. Якщо 

робочій книзі вже було призначене певне ім'я при першому збереженні, інші 

способи призведуть до збереження зміненої інформації без зайвих запитань 

(під тим же ім'ям та у ту ж папку). 

Рисунок Б6 – Приклад розбиття вікна MS Excel за допомогою маркерів розбиття 



 37 

 

Діалогове вікно «Сохранение документа» дозволяє не тільки вказати 

ім'я файлу та місце його збереження, але й задати ряд істотних 

параметрів.Зокрема, якщо треба зберегти файл для його відкриття у іншому 

середовищі (наприклад, у більш старій версії MS Excel, тощо), треба у полі 

«Тип файла» вибрати відповідний формат для збереження файлу. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б7. Приклад фіксуванні частини вікна Excel командою «Закрепить области» 

Рис. Б8. Приклад вікна «Сохранение документа» 
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Б3.2. Відкриття файлу робочої книги  

Для відкриття робочої книги потрібно виконати одну з наступних 

операцій: 

 скористатися командою «Открыть…» в меню Файл (у діалоговому вікні 

«Открытие документа» треба вибрати диск та папку (каталог), що 

містять потрібний документ, а потім відкрити робочу книгу, 

використовуючи подвійне клацання миші або кнопку «Открыть» 

діалогового вікна); 

 натиснути кнопку  стандартної панелі інструментів; 

 клацнути (двічі) на відповідному файлі робочої книги
2
; 

 скористатися сполученнями клавіш <Ctrl+F12> чи <Ctrl+O>. 

Можна також виділити та за один раз відкрити декілька файлів робочих книг. 

Кожний із них буде відкритий у своєму вікні. Виділення групи файлів 

здійснюється традиційним для Windows способом (наприклад, з 

використанням миші та клавіш <Ctrl> або <Shift>). 

При відкритті робочої книги, що збережена у режимі «Только для 

чтения» (з‘являється відповідне попередження), користувач може лише 

знайомитися з вмістом робочої книги. Зберегти зміни у книзі під тим же 

ім'ям буде неможливо. 

Поле «Тип файлов» і список, що відкривається, дозволяють зазначити 

тип файлів, відображуваних в обраній папці. При виборі типу файлу іншого 

формату (не Excel), система перетворить дані у формат робочої книги. 

Б3.3. Створення нової робочої книги 

Після запуску Excel автоматично подає на екрані чисту робочу книгу, 

готову для створення нового документа. Для створення ще однієї книги 

треба: 

 скористатися командою «Создать…» в меню Файл; 

 кнопкою  панелі інструментів «Стандартная»; 

 скористатися сполученням клавіш <Ctrl+N>.  

Якщо при цьому використовувалась не панель інструментів, у діалоговому 

вікні «Создание документа» треба вказати, що буде створюватися нова 

книга. Excel представить створену нову книгу в окремому вікні, давши їй 

тимчасове ім'я (Книга1, Книга2 і т.д), що відображається у рядку заголовка. 

При створенні книги можна як основу використовувати шаблони, як 

вбудовані так і власні, обираючи необхідний шаблон у діалоговому вікні 

«Создание документа». Непотрібні у даний момент робочі книги варто 

закривати (хоча б із міркування економії ресурсів системи). 

 

                                                 
2
 Слід мати на увазі, що у вікні «Открытие документа» відображуються лише ті файли, що 

зберігаються у форматі відповідної версії MS Excel. Якщо файл, який треба відкрити, 

зберігається у іншому форматі, необхідно спочатку у полі «Тип файла» вибрати 

потрібний тип файлу. 
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Б4. Робоча книга 

Робоча книга складається з робочих листів. Нова робоча книга містить 

за умовчанням три робочі листа, імена яких «Лист1», «Лист2», «Лист3» 

виведені на ярликах у нижній частині вікна робочої книги (Рис. Б1). 

Натискаючи на ярлики, можна ставити потрібний лист на передній план 

усередині робочої книги і зробити його 

активним.  

Для прокручування ярликів, якщо частина їх схована, використовуються 

кнопки ліворуч горизонтальної координатної лінійки:  – відображення 

ярлика першого листа;  – відображення ярлика останнього листа;  – 

відображення ярлика попереднього листа;  – відображення ярлика 

наступного листа. 

Кожна така книга може містити від 1 до 256 аркушів. У ході роботи з 

книгою, можна додавати, видаляти та перейменовувати та переставляти 

місцями аркуші робочої книги.  

Для різноманітних форм представлення даних (наприклад: дані та 

формули, діаграми) використовуються листи різних типів. Головний тип 

аркуша (для роботи з даними) складається з рядків і стовпчиків, що, 

перетинаючись, утворюють комірки. Комірки використовуються для 

збереження даних і формул. Робочий аркуш складається з 256 стовпчиків і 

65536 рядків
3
. За замовчуванням рядки Excel позначаються числами (від 1 до 

65536), а стовпці – літерами (від А до IV).  

Кожна комірка має унікальну назву, яка формується з імені стовпця та 

рядка, не перетині яких вона знаходиться. Наприклад, ім'я верхньої лівої 

комірки – А1 (стовпчик А, рядок 1). Активна в даний момент часу комірка 

має товсті чорні границі. 

Після запуску програми завжди автоматично завантажується чиста книга 

й активізується комірка А1.  

Б4.1 Робота з книгою  

Нова робоча книга найчастіше містить за умовчанням 3 робочих аркуші 

із тимчасовими іменами «Лист1», «Лист2», «Лист3». Вище вже було 

розглянуто, як можна зробити будь-який аркуш активним, використовуючи 

область ярликів робочих аркушів.  

Б4.2. Виділення робочих листів  

Окремий робочий лист буде виділений, якщо обрати його як активний. 

Для виділення декількох суміжних робочих листів клацніть мишею на ярлику 

першого листа та натисніть клавішу <Shift>. Утримуючи її натиснутою, 

клацніть на ярлику останнього листа. 

Щоб виділити декілька несуміжних робочих листів, клацніть мишею на 

ярлику першого листа, натисніть клавішу <Ctrl> і, утримуючи її натиснутою, 

клацайте на ярликах інших робочих листів, що виділяються. 

                                                 
3
 У різних версіях Microsoft Excel можливі відмінності у кількості рядків і стовпчиків 
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Для виділення всіх листів робочої книги виберіть із контекстного меню, 

що викликається правою кнопкою миші при розташуванні курсору в області 

ярликів листів, команду «Выделить все листы». 

Зняти виділення декількох робочих листів можна клацнувши мишею на 

ярлику будь-якого листа, що не входить в область виділення. Цей робочий 

лист стане активним робочим листом. Крім того можна скористатися 

командою «Разгруппировать листы» з контекстного меню. Цей спосіб 

зняття виділення зручний, наприклад, якщо виділені всі листи робочої книги. 

Б4.3. Вставка робочих листів 

Насамперед потрібно виділити робочий лист, перед яким необхідно 

зробити вставку. Щоб вставити за один раз декілька робочих листів, треба 

виділити відповідну кількість листів. Далі, використовуючи меню, виконайте 

команду «Лист» в меню Вставка 

для вставки табличних листів. 

Крім того для вставки робочого 

листа можна використовувати 

команду «Добавить…» з кон-

текстного меню. У діалоговому 

вікні «Вставка», що з‘явилось, 

на вкладці «Общие» треба 

зазначити тип листа, що 

вставляється. У цьому ж 

діалоговому вікні на вкладці 

«Решения» будуть подані доступні шаблони. 

Б4.4. Видалення робочого листа 

Слід виділити листи, що повинні бути знищені. Після цього треба 

виконати команду «Удалить лист» в меню Правка або вибрати команду 

«Удалить» з контекстного меню ярлика листа, що видаляється, і підтвердити 

видалення. Треба пам‘ятати, що видалені листи відновити неможливо. 

Б4.5. Перейменування робочого листа 

 Тимчасові імена листів «Лист1», «Лист2», «Лист3» рекомендується 

замінити іменами, що дають представлення про задачу, що розв'язується у 

листі. Діалогове вікно для перейменування робочого листа може бути 

відкрите трьома способами:  

 подвійним клацанням миші на ярлику листа, що перейменовується; 

 командою «Лист\Переименовать» в меню Формат; 

 командою «Переименовать» з контекстного меню ярлика відповідного 

листа. 

Ім'я робочого листа може містити до 31 символу, включаючи символи 

пропуску. У імені листа не можна використовувати символи « . : , ? * / \ ». 

Крім того ім'я листа, що задається, не повинно повторювати існуючі у 

робочій книзі.  
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Б4.6. Переміщення та копіювання робочого листа 

Робочі листи можуть бути переміщені або скопійовані як у межах поточної 

робочої книги, так і в іншу (або нову) робочу книгу. Команду для переміщення 

або копіювання робочих листів можна вибрати з контекстного меню ярлика 

відповідного листа. Робочі листи не можуть бути переміщені або скопійовані за 

допомогою традиційних команд меню «Правка»: «Вырезать», «Копировать» і 

«Вставить».  

Для переміщення або копіювання листів у межах однієї робочої книги:  

 Зробити робочий лист, який необхідно перемістити або скопіювати, 

активним. Можна також виділити розглянутими вище способами декілька 

листів для їхнього спільного переміщення або копіювання.  

 Для переміщення робочого листа перетягнути мишею його ярлик у 

потрібну позицію. При перетягуванні чорний трикутник позначить 

позицію вставки листа при відпусканні лівої клавіші миші.  

 Для копіювання робочого листа треба перетягнути мишею його ярлик у 

потрібну позицію, утримуючи при цьому натиснутою клавішу <Ctrl>. 

Копія робочого листа буде автоматично перейменована шляхом додавання 

в ім'я листа номера копії (наприклад, «Лист1(2)»). Отриману копію звісно 

можна перейменувати.  

Перемістити або скопіювати листи у межах однієї робочої книги можна 

також за допомогою команди «Переместить/cкопировать лист…» в меню 

Правка. Але цей шлях є більш довгим і трудомістким.  

 Для переміщення або копіювання листів в іншу робочу книгу треба: 

 Виділити потрібні робочі листи. 

 Виконати команду «Переместить/скопировать лист…» в меню Правка. 

 У діалоговому вікні «Переместить или скопировать» у полі 

«Переместить выбранные листы в книгу» зазначити потрібну книгу. 

Щоб перемістити або скопіювати виділені листи у нову робочу книгу, 

вибрати зі списку елемент «Новая книга». 

 Якщо було обрано існуючу робочу книгу, то у полі списку «Перед 

листом» будуть подані імена всіх листів обраної робочої книги. Треба 

зазначити позицію для копіювання або переміщення листів. 

 Щоб перемістити обрані листи, слід 

закрити діалогове вікно натисканням 

кнопки «OK». 

 Щоб скопіювати обрані листи, 

необхідно включити параметр 

«Создавать копию» і закрити діалогове 

вікно натисканням кнопки «OK».  

 Якщо робоча книга, куди 

здійснюється переміщення або копіювання, 

містить листи з аналогічними іменами, то 

переміщені або скопійовані листи будуть 
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перейменовані шляхом додавання номера копії в ім'я листа.  

Обрані листи можуть бути переміщені або скопійовані в іншу робочу 

книгу також перетягуванням мишею (з утриманням для копіювання 

натиснутою клавіші <Ctrl>). Для цього, проте, необхідна присутність на 

екрані областей ярликів двох робочих книг.  

Б4.7. Приховування робочих листів  

При приховуванні листів вони не будуть видалені з робочої книги і на 

них можна робити посилання, наприклад, у формулах. Проте безпосередньо 

обробляти дані у прихованому робочому листі не можна. Для продовження 

роботи з листом потрібно відобразити його у вікні Excel.  

Для приховування листів:  

 Вибрати робочий лист, або виділити декілька робочих листів, що 

необхідно приховати.  

 Виконати команду «Лист\Скрыть» в меню Формат. Приховані листи не 

будуть подані на екрані, а наступний за ними робочий лист стане 

активним.  

 Щоб задати відображення робочого листа після приховування, слід 

виконати команду «Лист\Отобразить…» в меню Формат. У діалоговому 

вікні зі списком імен схованих листів вибрати потрібний лист. Задавати 

відображення листа після приховання необхідно для кожного листа 

окремо.  

 На екрані повинний бути відображений хоча б один лист робочої 

книги, тобто не можна приховати останній відображений лист робочої книги, 

що залишився. Проте існує інша можливість приховування всієї робочої 

книги:  

 Активізувати необхідну робочу книгу. 

 Виконати команду «Скрыть» в меню Окно. Прихована книга продовжує 

залишатися відкритою, хоча і не дозволяє працювати з нею безпосередньо. 

Проте, вміст цієї книги можна використовувати, наприклад, за допомогою 

зовнішніх посилань. 

 Щоб скасувати приховування робочої книги та вивести її на екран, 

виконати команду «Отобразить…» в меню Окно, а у діалоговому вікні, 

що відкрилося, вибрати потрібну робочу книгу. 

Б4.8. Виділення елементів робочої книги  

 Виділення виконується для позначення області, до якої повинна 

відноситися наступна команда або функція. Виділена область може 

складатися з однієї комірки, одного діапазону (прямокутного), декількох 

несуміжних діапазонів, декількох повних рядків або колонок робочого листа, 

усіх комірок робочого листа або діаграми. Виділені комірки відображаються 

інверсно. Більшість виконуваних команд відносяться до активної комірки або 

виділеної області.  

Усередині виділеного діапазону можна переміщувати покажчик активної 

комірки клавішами <Tab> та <Shift+Tab>. Натискання будь-якої іншої 
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клавіші керування курсором або клацання мишею призведуть до зняття 

виділення діапазону, при цьому обрана комірка стане активною.  

Б4.9. Виділення діапазону  

 Виділений на робочому листі діапазон завжди має прямокутну 

форму. Найменший діапазон складається з однієї комірки. Активна комірка 

автоматично вважається виділеною.  

 Для виділення діапазону комірок за допомогою миші потрібно 

переміщати покажчик миші через відповідні комірки при натиснутій лівій 

кнопці. Для виконання цієї ж операції можна також застосувати клавіатуру. 

Для цього треба помістити покажчик активної комірки на початку діапазону, 

що виділяється, натиснути клавішу <Shift> і, утримуючи її натиснутою, 

клавішами керування курсором розширити виділений діапазон. 

Альтернативою клавіші <Shift> є функціональна клавіша <F8>. Після 

натискання цієї клавіші у рядку стану з'являється індикатор ВДЛ, який 

свідчить про те, що режим виділення включений. Користуючись клавішами 

керування курсором можна розширити виділений діапазон. Повторне 

натискання клавіші <F8> вимикає режим виділення. 

Крім того, виділити діапазон можна, вписавши його координати (адреси 

лівого верхнього та правого нижнього кутів області, наприклад, B5:Z125) у 

полі імен рядка формул. Це зручно, коли виділяється область великого 

розміру, координати якої відомі заздалегідь. 

Б4.10. Виділення несуміжних діапазонів  

 Необхідність у виділенні несуміжних діапазонів виникає, коли дія 

команди повинна поширюватися на комірки, розташовані у різних частинах 

таблиці. Не всі команди можна застосовувати до виділених несуміжних 

діапазонів. Наприклад, виділені несуміжні діапазони не можна переміщати 

або копіювати, але можна видаляти, очищувати або форматувати їх, а також 

вводити в них дані або використовувати для побудови діаграм. 

 Несуміжні діапазони можна виділяти за допомогою миші (як описано 

вище), якщо додатково натиснута клавіша <Ctrl>. 

Б4.11. Виділення рядків і стовпчиків  

Для виділення рядків або стовпчиків простіше скористатися мишею. Для 

виділення одного стовпчика достатньо клацнути на його заголовку. Щоб 

виділити декілька суміжних стовпчиків, можна активізувати заголовок 

першого діапазону, що виділяється, натиснути ліву кнопку миші і, 

утримуючи її, перемістити покажчик до заголовка останнього стовпчика 

діапазону. Для виділення декількох несуміжних діапазонів стовпчиків 

необхідно, виділивши перший діапазон стовпчиків, натиснувши й 

утримуючи клавішу <Ctrl>, додати до нього наступні діапазони стовпчиків. 

Рядки виділяють аналогічним чином, використовуючи замість рядка 

заголовків колонок, колонку заголовків рядків. 
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Б4.12. Виділення робочого листа  

Для виділення усього робочого листа можна скористатися кнопкою, 

розташованою у лівому верхньому куті таблиці, на перетині рядка, що 

містить заголовки стовпчиків (колонок), і стовпчика, що містить заголовки 

рядків. Крім того, для виконання вказаної дії можна  також використати 

сполучення клавіш <Ctrl+A>. 

Б4.13. Виділення комірок по заданим критеріях  

Excel надає можливість виділити за один раз усі комірки робочого листа 

(або певного діапазону), що відповідають заданим умовам. 

 При використанні цієї можливості: 

 Спочатку треба виділити діапазон комірок, в якому буде вестися 

виділення потрібних комірок. Якщо діапазон комірок не виділений, то 

пошук буде виконаний у всьому робочому листі. 

 Виконати команду «Перейти…» в меню Правка. 

 У діалоговому вікні «Переход» натиснути кнопку «Выделить …». 

 У діалоговому вікні «Выделение группы ячеек» вказати потрібні умови. 

У такий спосіб можна, наприклад, 

виділити всі комірки, що містять 

формули для обчислення результату 

зазначеного типу («формулы»). За 

замовчанням в області «Выделить» 

діалогового вікна «Выделение 

группы ячеек» активізовано 

перемикач «примечания». Щоб 

виділити всі комірки, що містять 

формули, треба активізувати 

перемикач «формулы». Аналогічно 

можна виділити всі комірки, що 

впливають на активну комірку 

робочого листа («влияющие 

ячейки»). Або, навпаки, виділити 

комірки, залежні від активної комірки («зависимые ячейки»). Можна 

виділити пусті комірки, активізувавши перемикач «пустые ячейки» та інше. 

Задати виділення комірок по заданих критеріях можна також за 

допомогою клавіатури: 

Клавіші Функція 

<Ctrl+Shift+?> Примітки 

<Ctrl+Shift+*> Поточна область 

<Ctrl+/> Поточний масив 

<Ctrl+\> Відмінності по рядках 

<Ctrl+Shift+|> Відмінності по стовпчиках 

<Ctrl+[> Комірки, що впливають (тільки безпосередньо) 
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<Ctrl+Shift+{> Комірки, що впливають (на всіх рівнях) 

<Ctrl+]> Залежні комірки (тільки безпосередньо) 

<Ctrl+Shift+}> Залежні комірки (на всіх рівнях) 

<Alt+;> Тільки видимі комірки 

Деякі з наведених можливостей виділення комірок по заданих критеріях 

можна здійснити також за допомогою панелі інструментів «Зависимости» 

(див. п.Б12.7). 

Б4.14. Переміщення по робочому листу  

Швидкість роботи з великими таблицями багато у чому залежить від 

уміння швидко переміщатися по робочому листу. Для переміщення у 

невеликих діапазонах комірок достатньо миші або клавіш керування 

курсором. Щоб перейти до тієї частини таблиці, що не видна на екрані, 

можна використовувати смуги прокрутки.  

У наступній таблиці описані спеціальні комбінації клавіш, що 

дозволяють значно прискорити переміщення по листах робочої книги.  

Клавіші Переміщення 

<Home> У початок поточного рядка 

<Ctrl+Home> У комірку A1 

<Ctrl+End> В останню заповнену комірку таблиці 

< > На одну комірку вгору 

< > На одну комірку донизу 

< > На одну комірку праворуч 

< > На одну комірку ліворуч 

<Ctrl+ > Вгору до першої заповненої комірки 

<Ctrl+ > Донизу до першої заповненої комірки 

<Ctrl+ > Праворуч до першої заповненої комірки 

<Ctrl+ > Ліворуч до першої заповненої комірки 

<Page Up> Вгору на один екран 

<Page Down> Донизу на один екран 

<Alt+Page Up> Ліворуч на один екран 

<Alt+Page Down> Праворуч на один екран 

<Ctrl+Page Up> До попереднього листа робочої книги 

<Ctrl+Page Down> До наступного листа робочої книги 

Якщо позиція потрібної комірки відома, для переходу до неї можна 

скористатися командою «Перейти…» в меню «Правка», клавішею <F5>, 

або комбінацією клавіш <Ctrl+G>. У кожному із зазначених випадків 

відкривається діалогове вікно «Переход» для введення адреси або імені 

необхідної комірки. Можна використовувати також поле імені рядка формул, 

вказавши у ньому адресу необхідної комірки. 
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Б5. Введення та редагування даних 

Б5.1. Введення даних  

Комірки робочого листа можуть містити різноманітну інформацію: 

текст, числові значення, дати, час, формули. Щоб ввести дані у визначену 

комірку робочого листа, необхідно обрати потрібну комірку, набрати дані та 

підтвердити введення. MS Excel при цьому звичайно автоматично розпізнає 

тип даних, що вводяться. При цьому, за умовчанням (якщо в комірці не 

встановлено спеціальний формат), числові дані вирівнюються по правому 

краю комірки, а текстові – по лівому. Це може служити ознакою того, як саме 

MS Excel інтерпретує введені дані.  

Значення, що вводиться, одночасно відображається у рядку формул. В 

процесі введення інформації (до підтвердження про кінець введення, тобто 

поки значення ще не стало вмістом комірки) її можна звичайним способом 

редагувати у рядку формул. Скасувати введення дозволяють клавіша <Esc> 

або кнопка  у рядку формул. 

Введення даних завершується натисканням клавіші <Enter> або кнопки 

 у рядку формул. При введені інформації часто буває зручніше 

завершувати введення інформації натисканням замість клавіші <Enter> 

однієї з клавіш керування курсором. У цьому випадку після введення 

поточна комірка зміщується у відповідному напрямку.  

Б.5.2. Типи даних  

В комірках MS Excel можна зберігати два типи даних: величини 

(константи) та формули. Константи можуть представляти собою текст, числа 

або значення дати та часу. Результат обрахунку формули, звичайно, також є 

величиною, яка відображується у відповідній комірці.  

Б5.3. Введення чисел  

Представлення інформації у вигляді чисел, на відміну від тексту, 

відрізняється перш за все обмеженою кількістю символів та більш 

жорсткими правилами їх інтерпретації, тобто складання чисел з наявних 

символів. При введенні чисел можна застосовувати лише наступні символи: 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  –  +  /  ,  Е  е 

Не кожна комбінація цих символів складає число, наприклад набір 

символів «123е» не є числом, а набір символів «123е4» інтерпретується як 

число 1230000 (123 10
4
). MS Excel автоматично визначає чи можна 

представити введену інформацію у числовому форматі.  

При введенні числових даних слід керуватися наступними правилами:  

1. Введення від'ємного числа починається зі знака мінус. Числове значення, 

взяте у круглі дужки, автоматично інтерпретується як від'ємне.  

2. Введений перед числом знак плюс ігнорується. 

3. Використана перед числом або у числі одна кома сприймається як 

десяткова кома. Слід звернути увагу, що в залежності від налаштувань на 

панелі керування Windows на даному комп‘ютері, цілу і дробову частину 

числа розділяє або кома, або точка (крапка). Тому якщо десятковий 
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розділювач введено невірно, то MS Excel невірно розпізнає тип даних, що 

вводяться (число може бути сприйнятим як текст). 

4. При введенні числа можна використовувати символ пропуску, як 

роздільник тисяч   (1 000 000). 

5. Перед числом (або після нього, залежно від налаштувань на панелі 

керування Windows) можна використовувати знак грошової одиниці. 

6. Після числа можна зазначити символ відсотка (значення відображується у 

форматі «Процентный»). 

7. Можна вводити числа у вигляді раціональних дробів, розділяючи цілу та 

дробову частини пропуском. Наприклад: «8 1/2». У цьому випадку при 

відсутності цілої частини замість неї обов'язково вказується 0 (значення 

відображується у форматі «Дробный»). 

8. Для запису числа в експоненціальній формі використовується символ «E» 

для відділення мантиси та порядку. Наприклад: число 2 10
12

 записується 

«2Е12» (значення відображується у форматі «Экспоненциальный»). Якщо 

ширина комірки недостатня для відображення числа, MS Excel також 

автоматично покаже його в експоненціальній формі.  

Б5.4. Формати даних  

Всі дані, що зберігаються в комірках MS Excel, виводяться на екран у 

певному форматі. За умовчанням інформація відображається у форматі 

«Общий», який використовується як для текстових, так і для чисельних 

значень. Практично будь-яка інформація, що оброблюється комп‘ютером, 

може бути наведеною у вигляді числа або тексту. Числа в MS Excel 

відображаються за допомогою форматів «Числовой», «Экспоненциальный», 

«Финансовый», «Денежный», «Процентный» та «Дробный». Якщо нема 

необхідності вводити число у якомусь з вказаних форматів, користуються 

форматом «Общий» (за умовчанням). При відтворенні чисел в цьому форматі 

кількість цифр у дробовій частині числа, які відтворюються в комірці, 

залежить від ширини комірки та розміру шрифту. Наприклад:  

1,251579 1,2516 1,252 

Б5.4.1. Формат «Числовой» 

Для встановлення потрібного формату в комірці (комірках), після їх 

виділення слід виконати команду «Формат ячеек…» з контекстного меню або 

команду «Ячейки…» з меню «Формат» (<CTRL>+<1>). Діалогове вікно 

«Формат ячеек» (рис. Б9) має шість вкладок, перша з яких («Число») 

дозволяє обрати формат для відображення даних у вказаній комірці 

(комірках).  

При обранні формату «Числовой», треба вказати кількість десяткових 

знаків після коми. При необхідності можна встановити прапорець 

«Разделитель групп разрядов» та вказати особливий формат для 

відображення від‘ємних значень (червоний колір, наявність або відсутність 

знаку числа).  
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На рис. показано різницю у відображенні 

кількох чисел у форматах «Общий» та 

«Числовой» (відповідає параметрам, вказаним 

на рис. Б9). Як видно з цього прикладу у 

форматі «Числовой» всі числа округлюються до 

вказаної точності (в даному разі – до 2-х знаків після коми. Для 1-го та 3-го 

чисел це значить додавання нулів у дробовій частині числа; для 2-го – 

округлення; а для 4-го встановлений формат явно не підходить (значущі 

цифри числа знаходяться за межами даного формату). Отже вибір точності 

відображення чисел у форматі «Числовой» є дуже важливим для отримання 

потрібних даних.  

Якщо число у заданому форматі (крім формату 

«Общий») занадто довге та не може бути 

відображене у комірці цілком, замість нього 

відображаються спеціальні символи (###). Для 

відображення числа треба або змінити формат комірки, або зменшити шрифт, 

або збільшити ширину відповідного стовпчика. 

Б5.4.2. Формат «Экспоненциальный» 

Цей формат застосовується для компактного 

запису досить малих та великих значень (дивись 

приклад). В деяких випадках аналогічне відображення 

числа буде і в форматі «Общий» (3-е та 4-е числа у даному прикладі). У 

форматі «Экспоненциальный», як і в форматі «Числовой» треба вказати 

кількість десяткових знаків (у даному прикладі – 3).  

 

Рисунок Б9 - Вікно «Формат ячеек», вкладка «Число» 
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Б5.4.3. Формати «Финансовый» та «Денежный» 

Ці формати призначені для відображення грошових сум. Наприклад 20 
000 грн. Одиниці виміру обираються у діалоговому вікні «Формат ячеек» 

при виборі одного з цих форматів (рис. Б9). При цьому, як у форматах 

«Числовой» та «Экспоненциальный» також треба вказати потрібну кількість 

десяткових знаків (у даному прикладі – 0). Зовні значення, відображені у цих 

форматах, практично не відрізняються. Різниця полягає в тому, що у форматі 

«Денежный», як і в форматі «Числовой», можна задати окремий формат для 

відображення від‘ємних значень (червоний колір, наявність або відсутність 

знаку числа). А формат «Финансовый» застосовується для вирівнювання 

грошових сум за по роздільнику цілої і дробової частини. 

Б5.4.4. Інші формати для зображення чисельних значень 

Формати «Процентный» та «Дробный» є досить специфічними і 

застосовуються лише у відповідних задачах. Введення значень, що 

відповідають цим форматам, описано вище. Нижче наведений приклад 

відображення числа 0,7521 у різних форматах: 

Общий Числовой Процентный Дробный Экспоненциальный 
0,7521 0,752 75,210%  3/4 7,521E-01 

Б5.5. Введення значень дати та часу 

У робочих листах можна використовувати дані у вигляді дати або часу. 

Програма MS Excel дозволяє не тільки відображати дати і час доби, а і 

використовувати їх у обчисленнях.  

Безпосередньо з клавіатури можна вводити значення 

дати з інтервалу від 01.01.1900 до 31.12.2078. При цьому 

для поділу окремих частин значення дати поряд із 

точкою можна використовувати косу риску (/) або дефіс 

(–), виконавши відповідні установки у Windows. Для 

відображення дати застосовується формат «Дата». За 

допомогою команди «Формат ячеек…» (вкладка 

«Число») можна встановити цей формат, якщо його не 

було встановлено при введені дати, та обрати найбільш 

зручний формат відображення дати (дивись приклади).  

26.04.1986 
26 апреля 
1986 г. 
26.4 
26.04.86 
26 апр 
26 апр 86 
1986, 
апрель 
Апрель 1986 
1986, 26 
апреля 
26-апр-1986 

 

У значенні часу години, хвилини та секунди 

розділяються двокрапкою (:). MS Excel використовує за 

умовчанням 24-годинний формат. При необхідності 

використання 12-годинного формату, слід зазначити 

після значення часу через символ пропуску am (або 

просто a) чи pm (або просто p). Для відображення часу 

застосовується формат «Время». У діалоговому вікні 

«Формат ячеек» (вкладка «Число») встановити цей 

формат, якщо його не було встановлено при введені дати, 

14:15:00 
14:15 
2:15 PM 
14:15:00 
2:15:00 PM 
15:00,0 
14:15:00 
 
15.04.08 2:15 
PM 
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та обрати найбільш зручний формат відображення дати 

(дивись приклади). Якщо у комірку потрібно записати і 

значення дати, і значення часу, їх слід розділяти 

символом пропуску. 

15.04.08 
14:15 

 

У внутрішньому представленні MS Excel зберігає та опрацьовує дати та 

час як десяткові числа. Значення дат зберігаються у вигляді цілих чисел з 

інтервалу від 1 до 65380, значення часу – у вигляді десяткових дробів з 

інтервалу від 0 до 1.  

При використанні у формулах значень дати та часу вони повинні бути 

зазначені у лапках. Дата в MS Excel визначається виходячи з кількості днів, 

що пройшли з 1-го січня 1900. Завдяки цьому її можна використовувати в 

обчисленнях як звичайне число, а не як текст. Наприклад, можна визначити 

кількість днів між 2-ма датами. Для цього потрібно просто обчислити 

різницю двох дат, як звичайних чисел. 

Б5.6. Введення тексту 

Робочий лист буде набагато більш привабливий, якщо в ньому зазначені 

заголовки, наведені необхідні пояснення, тощо. 

Для введення тексту в комірку необхідно виконати наступне: 

1. Вибрати потрібну комірку. 

2. Ввести текст. На клавіатурі можна набрати до 32 000 символів.  

3. Завершивши введення тексту варто клацнути по  (або нажати клавішу 

Enter). Крім того, буде здійснений перехід до наступної комірки. 

Текст за замовчуванням вирівнюється по лівому краю (тобто вирівнювання 

по лівому краю вказує на те, що Excel інтерпретує введений вміст комірки як 

текст). 

 Якщо текст занадто довгий й не вміщується в комірку, то він 

виходить за її межі, якщо сусідня комірка праворуч не містить ніякої 

інформації. Текстові дані можуть повністю не відображатися на екрані, якщо 

сусідня комірка праворуч містить інформацію (обрізається тільки 

відображення, самий текст зберігається у відповідній комірці повністю). Для 

відображення всієї інформації треба збільшити ширину стовпчика. Довгий 

текст можна розбити у комірці на декілька рядків, задаючи натисканням 

клавіш <Alt+Enter> – перехід до нового рядка. Текст активної комірки 

повністю відображається у рядку формул.  

Звичайно для відображення тексту не треба встановлювати відповідний 

формат, бо у форматі «Общий» за замовчуванням будь-яка інформація, яка не 

інтерпретована як число, час або дата, логічне значення, повідомлення про 

помилку, сприймається як текст. Але, якщо потрібно число (дату, час) 

представити у форматі тексту (наприклад, щоб ці значення оброблювались як 

текст), необхідно у діалоговому вікні «Формат ячеек» (вкладка «Число») 

вибрати формат «Текстовый». Як текстові сприймаються також будь-які 

дані, перед якими при введенні зазначений апостроф (’).  
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Б5.7. Правка даних 

Програма MS Excel дозволяє редагувати вже введені величини і 

формули. Вміст комірки на будь-якому етапі можна змінити, замінивши його 

іншим значенням або підправивши лише частину вмісту.  

Існують різні засоби редагування інформації у комірці MS Excel. Самий 

швидкий і простий спосіб – це запис нової інформації замість старої. Для 

заміни вмісту комірки треба вибрати потрібну комірку та ввести нове 

значення.  

Для часткової зміни вмісту комірки можна, обравши її, треба натиснути 

клавішу <F2>, або клацнути мишею у рядку формул, або двічі клацнути 

безпосередньо на комірці. Після цього Excel дозволить редагувати значення, 

або використовуючи рядок формул, або безпосередньо у самій комірці 

Можна традиційним чином видаляти зайві символи, виділяти окремі частини, 

наприклад, для копіювання, переміщення, або форматування.  

Б5.8. Автоматичне заповнення комірок 

В Excel можна відразу заповнити вмістом цілий діапазон комірок. При 

цьому заповнення може відбуватися як однаковими значеннями, так і рядами 

даних. Наприклад, можна заповнити комірки послідовними номерами або 

датами, елементами відповідної арифметичної або геометричної прогресій, 

найменуваннями днів тижня або місяців. Крім наявних в MS Excel 

вбудованих списків, наприклад, повних і скорочених найменувань для днів 

тижня та місяців, можна створювати та використовувати при заповненні свої 

власні списки. Найчастіше використовуються наступні можливості Excel по 

автоматичному заповненню комірок.  

Б5.8.1. Заповнення комірок однаковим вмістом (автозаповнення) 

 Для заповнення комірок однаковим вмістом потрібно: 

 ввести потрібний вміст комірки; 

 активізувати комірку з введеним значенням. У правому нижньому куті 

виділеної комірки знаходиться маркер заповнення у 

вигляді чорного квадрату;  

 перемістити покажчик миші на маркер заповнення  

(покажчик прийме форму маленького плюса); 

 утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, протягнути маркер заповнення 

у потрібному напрямку через комірки, що заповнюються (праворуч, 

ліворуч, вниз або вгору) – автозаповнення . 

Після виконання описаної процедури комірки будуть заповнені однаковим 

вмістом (рис. Б10 а). В тому випадку, якщо вміст виділеного спочатку 

діапазону буде сприйнятий MS Excel як початкові значення прогресії 

(вбудованого списку), комірки будуть заповнені послідовними значеннями 

(рис. Б10 б, в). 

Щоб відключити заповнення комірок значеннями прогресії, при 

переміщенні маркера заповнення слід додатково утримувати клавішу <Ctrl>.  
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Рисунок Б11 – Приклад вікна «Прогрессия» 

Крім того, для заповнення декількох комірок однаковим вмістом можна: 

 виділити у робочому листі діапазон, який треба заповнити (можна 

виділяти також і несуміжні комірки або діапазони); 

 ввести потрібне значення та натиснути сполучення клавіш <Ctrl+Enter>. 

Для заповнення комірок однаковим вмістом можна також використати 

команду «Заполнить» в меню Правка. 

Б5.8.2. Заповнення комірок за правилами прогресії  

 Один із можливих шляхів заповнення комірок значеннями елементів 

прогресії такий: 

 ввести перше значення ряду у початкову комірку діапазону, що 

заповнюється; 

 виділити діапазон комірок, що повинні бути заповнені, починаючи з 

початкової комірки; 

 виконати команду «Заполнить\Прогрессия…» в меню Правка; 

 у діалоговому вікні «Прогрессия» (рис. А11) вказати тип прогресії та 

крок зміни. 

 Якщо кількість комірок, котрі треба заповнити, не визначена, можна 

виконати наступні дії: 

 ввести перше значення ряду у певну комірку; 

 виконати команду «Заполнить\Прогрессия…» в меню Правка; 

 у діалоговому вікні «Прогрессия» обрати параметри ряду, що 

утворюється (тип прогресії, крок зміни, граничне значення ряду та напрям 

заповнення діапазону – 

по рядках чи по 

стовбцях). 

Якщо введено декіль-

ка перших значень у по-

чаткові суміжні комірки 

діапазону, то можна 

виконати вказані вище дії, 

використовуючи 

автоматичне визначення 

кроку у діалоговому вікні 

а   б          в 

Рисунок Б10 – Приклад автозаповнення комірок 
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«Прогрессия». 

Заповнення комірок значеннями елементів прогресії можна також 

виконувати із використанням операції автозаповнення. Для цього слід: 

 занести у дві сусідні комірки перші два значення ряду та виділити їх; 

 протягнути маркер заповнення у потрібному напрямку. Виділені комірки 

будуть заповнені відповідними значеннями ряду даних. 

Для створення послідовних значень числового ряду з кроком 1 можна, 

вказавши як початкове лише одне значення, при перетягуванні маркера 

заповнення утримувати додатково клавішу <Ctrl>. 

Б5.9. Групове заповнення робочих листів 

Excel надає можливість вводити інформацію відразу у декілька листів, 

працюючи у так званому груповому режимі. Якщо необхідно, наприклад, 

підготувати робочу книгу, де декілька листів (або усі) містять якусь однакову 

інформацію (можливо, назви фірм, товари, вихідні показники), то немає рації 

вводити її у кожний лист окремо. При використанні групового режиму те, що 

вводиться в один з листів, буде включено у всі листи, що входять до групи. 

Для роботи з групою листів необхідно: 

 Зібрати потрібні робочі листи у групу, використовуючи один із 

розглянутих вище способів виділення листів. 

 Після того як листи згруповані (про це нагадує напис «Группа» у 

заголовку робочої книги), можна вводити інформацію в один з листів 

групи. 

 Для скасування групового режиму потрібно викликати контекстне меню і 

виконати команду «Разгруппировать листы». 

Б6. Форматування таблиць (комірок/діапазонів) 

Найчастіше розрахунки, що виконуються в MS Excel, списки (бази 

даних) мають вигляд таблиць. В MS Excel наявні різноманітні можливості 

щодо форматування комірок (діапазонів) та їх вмісту. Як було відмічено 

вище, діалогове вікно «Формат ячеек» для форматування попередньо 

виділеної комірки (діапазону) викликається командою «Формат ячеек…» з 

контекстного меню або командою «Ячейки…» з меню «Формат».  

Вкладка «Число» була розглянута вище. Наступна вкладка 

«Выравнивание» (рис. Б12) дозволяє:  

 встановити вирівнювання вмісту комірок по 

горизонталі та по вертикалі;  

 при вирівнюванні по лівому або по правому краю 

також є можливість встановити певний відступ від 

межі комірки; 

 у групі параметрів «Ориентация» є можливість 

розташування вмісту комірок у різних напрямках 

(дивись приклади); 
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 у групі параметрів «Отображение» згруповано прапорці, що дозволяють 

(якщо прапорець встановлено):  

 переносити текст у комірці по словах, тобто розташовувати його у кілька 

рядків коли він не вміщується в ширину комірки; 

 встановити режим, при якому видимий розмір тексту автоматичного 

зменшується, щоб той розмістився у комірці в один рядок, виходячи з 

ширини комірки («автоподбор ширины»);  

 об‘єднати кілька комірок в одну. Слід мати на увазі, що при цьому зміст 

цих комірок, крім лівої верхньої, буде втрачено. 

Примітка. Користування режимом об‘єднання комірок повинно бути 

досить обережним. Слід пам‘ятати, що така комірка належить не до 

одного рядка/стовпчика, а до кількох. Отже звичайне виділення 

окремого рядка/стовпчика, що стосуються цієї комірки виконується не 

коректно і деякі операції з такими об‘єктами не можуть бути виконані. 

Тому при оформленні різних таблиць об‘єднанні комірок найчастіше 

виконується на останньому етапі, коли всі потрібні параметри 

форматів комірок вже встановлені. 

Вкладка «Шрифт» (рис Б13) встановлює всі параметри шрифту для 

відображення вмісту комірки. Більшість цих параметрів може бути задано за 

допомогою панелі іструментів «Форматирование», але, якщо, наприклад 

необхідно набрати x
2
, слід після введення x2 виділити 2 та виконати команду 

«Формат ячеек…». На вкладці «Шрифт» треба встановити прапорець 

«надстрочный» (рис Б13) та натиснути кнопку «ОК».  

Рисунок Б12 – Вікно «Формат ячеек», вкладка «Выравнивание» 
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Вкладка «Граница» (рис Б14) використовується для вибору обрамлення 

комірок (при оформленні таблиці)
4
. Можна обрати тип лінії та вказати 

мишею яку з меж виділеного діапазону треба намалювати. Окремі кнопки 

                                                 
4
 Для цього можна також використати кнопку «Границы» на панелі іструментів 

«Форматирование», 

Рисунок Б13 – Вікно «Формат ячеек», вкладка «Шрифт» 

Рисунок Б14 – Вікно «Формат ячеек», вкладка «Граница» 
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дозволяють: 

 відмінити все обрамлення виділеного діапазону; 

 встановити зовнішні межи по контуру виділеного діапазону; 

 встановити внутрішні межі в рамках виділеного діапазону. 

Приклади оформлення таблиць дивись нижче (рис. Б28, Б40-б, Б41-б, Б43-б, 

Б45-а). 

Вкладка «Вид» дозволяє вибрати колір заливки (фону) виділеної 

комірки (діапазону), як і відповідна кнопка на панелі інструментів, але крім 

цього дає можливість додатково обрати узор.  

Вкладка «Защита» потрібна лише при необхідності захисту інформації у 

вибраній комірці (діапазоні). 

Б7. Використання приміток 

Коли до окремих комірок треба додати вторинну інформацію 

(пояснення, коментарі, тощо), яка не вписується у таблицю або потребує 

забагато місця, тощо, викорис-

товують примітки. Щоб додати 

примітку, треба виділити по-

трібну комірку і виконати 

команду «Добавить примеча-

ние» з контекстного меню або 

команду «Примечание» з меню 

«Вставка». Після цього з‘являється прямокутник для введення потрібного 

тексту примітки, який за умовчанням починається з імені користувача 

комп‘ютера (його можна видалити, як буд-який текст, якщо воно не 

потрібно). Текст примітки може бути відформатовано звичайним способом. 

Введення примітки закінчується, якщо клацнути мишею за межами 

прямокутника-примітки. Після цього 

відображення примітки зникає. Комір-

ка, що має примітку, позначається 

маленьким червоним трикутничком у 

правому верхньому куті. Відображення 

комірки з‘являється, коли курсор миші 

знаходиться над коміркою з приміткою 

(рис. Б15) і зникає як тільки курсор 

лишає цю комірку.  

Для редагування примітки треба активізувати комірку та виконати 

команду«Изменить примечание» з контекстного меню. Для видалення 

примітки слід виділити необхідну комірку та виконати команду«Удалить 

примечание» з контекстного меню. Якщо використовується багато приміток, 

зручно включити панель інструментів «Рецензирование». 

Б8. Очищення та видалення комірок 

Excel дозволяє видалити вміст комірок, не видаляючи самих комірок 

(очистити комірки). Виділивши необхідні комірки, слід вибрати «Очистить» 

 а   б 

Рисунок Б15 – Приклад примітки у 
режимі а) редагування, б) показу 
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в меню Правка, а з підменю, що відкрилося, – потрібну команду («Все», 

«Форматы», «Содержимое», «Примечание»). Таким чином, поряд із 

видаленням вмісту, можна задати видалення тільки параметрів 

форматування, або приміток. Для видалення вмісту комірки можна також 

виконати команду «Очистить содержимое» з 

контекстного меню або натиснувши клавішу <Delete>. 

В Excel існує також можливість видалення комірок 

цілком. При цьому сусідні комірки зміщуються у 

заданому напрямку, заповнюючи місце, що утворилося в 

результаті видалення. Для видалення комірок слід:  

 виділити комірки, що підлягають видаленню; 

 виконати команду «Удалить» в меню Правка або 

команду «Удалить» з контекстного меню.  

 у діалоговому вікні «Удаление ячеек», що з'явиться, уточнити напрямок 

зсуву прилягаючих комірок. 

Для видалення рядків (або стовпчиків) потрібно виділити рядки 

(стовпчики), що знищуються. Після цього слід виконати команду «Удалить» 

в меню Правка, або команду «Удалить» з контекстного меню, або 

скористатися комбінацією клавіш <Ctrl+–>. 

Б9. Додавання комірок 

Excel дозволяє вставляти комірки, стовпчики або рядки у потрібне місце 

робочого листа.   

Для додавання нових порожніх комірок слід:  

 виділити діапазон комірок, в який потрібно вставити нові порожні 

комірки. При цьому необхідно, щоб кількість виділених комірок 

відповідала кількості комірок, що треба додати; 

 обрати команду «Ячейки» в меню «Вставка»; 

 у діалоговому вікні «Добавление ячеек», що 

з'явиться, уточнити напрямок зсуву прилягаючих 

комірок. 

Також діалогове вікно «Добавление ячеек» можна 

викликати з контекстного меню після виділення 

діапазону вставки. 

Для додавання нових порожніх рядків (стовпчиків) потрібно виділити 

рядки (стовпчики), що знаходяться перед місцем вставки і виконати 

послідовність дій, аналогічну додаванню комірок. Також можна скористатися 

комбінацією клавіш  <Ctrl++>. 

Б10. Пошук та заміна 

Excel надає розвинені можливості для пошуку у робочому листі будь-

якого вмісту (текст або число) і, при необхідності, заміни його новим 

вмістом. Пошук може виконуватись у виділеному діапазоні комірок, а при 

відсутності виділення – в усьому робочому листі. Можна виділити декілька 

робочих листів і тим самим задати пошук потрібного вмісту у цих листах. 
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При завданні шуканого вмісту (зразка) можна використовувати будь-які 

літери, цифри та спеціальні символи. Крім того, у розпорядженні 

користувача є такі шаблони: 

 знак питання (?) використовується для позначення будь-якого символу 

(але одного); 

 зірочка (*) використовується для позначення будь-якої кількості будь-

яких символів. 

Для завдання пошу-

ку самого символу під-

становки (? або *) треба 

ввести перед ним хвиля-

сту риску ( ). 

При використанні 

як пошуку, так і заміни, 

можна вказати, чи по-

винний Excel врахову-

вати точне написання 

шуканого вмісту (малі 

або великі літери), чи ні. 

Крім того, можна зазна-

чити, чи повинний про-

вадитися пошук зразка 

тільки як окремого вмі-

сту комірки або як до-

вільної частини вмісту 

комірки. Надається та-

кож можливість задати 

напрямок пошуку – по 

рядках зліва направо, 

або по стовпчиках звер-

ху вниз (рис. Б16-б). 

Для пошуку потріб-

ного вмісту слід: 

 виконати команду 

«Найти…» у меню 

«Правка» або натис-

нути сполучення клавіш 

<Ctrl+F>; 

 у діалоговому вікні «Найти и заменить» у відповідному полі ввести 

послідовність символів, яку потрібно відшукати (рис. Б16-а); 

 у разі потреби зазначити інші параметри пошуку (розглянуті вище). Поле 

«Область поиска» дозволяє визначити категорію об'єктів при пошуку; 

 натиснути кнопку «Найти далее»; 

 для завершення пошуку натиснути кнопку «Закрыть». 

Рис. Б16. Вікно «Найти и заменить»: а) вкладка 
«Найти» (скорочений вигляд), б) вкладка «Найти» 

(розширений вигляд), в) вкладка «Заменить» 

а 

б 

в 
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При пошуку Excel виділяє першу послідовність шуканих символів, що 

зустрілася (з урахуванням напрямку пошуку). Переглянути результати 

можна, змістивши і не закриваючи вікна пошуку. Для пошуку наступного 

входження (повторення шуканого зразка) треба натиснути кнопку «Найти 

далее». Для пошуку у зворотному напрямку при натисканні кнопки «Найти 

далее», слід утримувати натиснутою клавішу <Shift>. 

Існують сполучення клавіш, що дозволяють продовжувати пошук і без 

виведення на екран діалогового вікна «Найти»: 

 сполучення клавіш <Shift+F4> задає пошук наступного входження; 

 сполучення клавіш <Ctrl+Shift+F4> задає пошук попереднього 

входження; 

Вкладка «Заменить…» того ж вікна дозволяє перейти до режиму заміни 

вказаного вмісту.  

Для пошуку та заміни потрібного вмісту слід: 

 виконати команду «Заменить…» в меню Правка або скористатися 

сполученням клавіш <Ctrl+H>; 

 у діалоговому вікні «Найти и заменить» у відповідному полі задати 

шаблон пошуку, як і в попередньому випадку; 

 у полі «Заменить на» ввести послідовність символів для заміни (рис. Б16-

в); 

 у разі потреби можна задати додаткові параметри (розглянуті вище). 

 для продовження пошуку натиснути кнопку «Найти далее»; 

 для виконання заміни натиснути кнопку «Заменить»; 

 кнопка «Заменить все» дозволяє виконати заміну усіх шуканих 

послідовностей символів, що зустрічаються. Проте, при цьому потрібно 

бути упевненим, що одночасна заміна всіх шуканих послідовностей не 

призведе до небажаного результату. 
 

Б11. Пошук помилок у робочому листі 

Excel надає дві можливості виправлення допущених орфографічних 

помилок: безпосередньо при уведенні вмісту у комірки, за допомогою 

механізму автозаміни, та, для готової таблиці, за допомогою апарата 

перевірки орфографії. 

Крім того Excel надає розвинені можливості, що дозволяють швидко 

відшукати причину помилок у формулах. Деякі прості можливості 

згадувалися вище при розгляді питання виділення комірок з певним умістом, 

і дозволяли виділити всі комірки, що впливають на активну або, навпаки, що 

залежать від неї. 

Використовуючи засоби відслідковування залежностей, можна також 

проілюструвати зв'язок між залежними та спливаючими комірками робочого 

листа візуально за допомогою стрілок, що дозволяє істотно полегшити пошук 

причин помилок у формулах. 

Для перевірки орфографії слід: 
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 визначити відповідну область, що контролюється (область може 

складатися з виділеного діапазону комірок, або включати декілька 

робочих листів). При відсутності виділення буде перевірятися весь 

робочий лист; 

 виконати команду «Орфография…» в меню Сервис або скористатися 

кнопкою  панелі інструментів «Стандартная», або натиснути клавішу 

<F7>; 

 визначити, що повинно відбутися з невідомим словом; 

 натискання клавіші <Esc> або кнопки «Отмена» у діалоговому вікні 

припинить процес перевірки орфографії. 

Б12. Виконання розрахунків в середовищі MS Excel 

Б12.1. Введення формули у комірку 

Для введення формули необхідно виконати такі дії (див. приклад 

введення формули для додавання двох значень, що записані у комірках A1 та 

B1 на рис. Б17): 

 активізувати комірку, в яку треба ввести формулу (комірка С1 в даному 

прикладі); 

 вставити як перший символ знак рівності «=»; 

 задати посилання на перше значення, що записано у комірці A1; 

 набрати знак потрібної операції (в нашому прикладі – «+»);  

 задати посилання на другий доданок, що записаний у комірці B1; 

 для закінчення введення формули треба натиснути або кнопку  (рис. 

Б17-а), або клавішу <Enter> на клавіатурі. 

Відразу після цього у 

комірці відображається ре-

зультат обчислення форму-

ли (рис. Б17-б). В разі змі-

нення значень у комірках, 

які є операндами у форму-

лі, Excel автоматично перераховує значення формули без будь-яких 

допоміжних команд. 

Слід пам‘ятати, що справжнім значенням комірки у цьому випадку є 

формула, яка буде відображатися для активної комірки у рядку формул (рис. 

Б17-б). 

Б12.2. Копіювання формул у інші комірки 

Порядок заповнення заданого діапазону формулою розглянемо на 

прикладі рис Б17. Треба формулою, що записана в комірці C1, заповнити 

діапазон C1:С6. Для цього слід виконати наступні дії: 

 активізувати комірку C1, де записано формулу; 

 навести курсор на правий нижній кут виділеної комірки, де знаходиться 

маркер заповнення у вигляді чорного хрестика (рис. Б18-а), натиснути ліву 

кнопку миші та протягнути його вздовж потрібного діапазону (у прикладі 

  а    б  

Рис. Б17. Приклад введення формули в комірку  
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– C1:C6). Після цього в 

усіх комірках діапазону 

з‘являються результати 

обчислень (рис. Б18-б).  

На рис. Б18-в показані 

формули, що були записані 

в комірках при виконанні 

операції автозаповнення.  

При копіюванні фор-

мул вздовж рядка (рис. 

Б19-а) координати рядків в 

посиланнях не змінюють-

ся, а координати стовпців 

зміщуються на відповідне 

значення. Так, на рис. Б19-

б видно, що в комірці D1 формула набуває вигляду « = B1 + C1 », в комірці 

E1 – « = C1 + D1 », в комірці F1 – « = D1 + E1 », тощо.  

Б12.3.Типи посилань (адресації) в формулах Excel 

В Excel розрізняють два основних типи адресації: відносну та 

абсолютну. Відносні посилання використовуються в формулах Excel за 

умовчанням при завданні посилання на комірку або діапазон. При 

перенесенні формули у інші комірки (шляхом копіювання, переміщення або 

автозаповнення), відносні посилання автоматично змінюються по кожній 

координаті (рядки та стовпці) на величину, що відповідає відстані 

перенесення формули (дивись приклад на рис. Б19-б). При цьому в кожній 

іншій комірці формула буде посилатися вже на іншу комірку (діапазон 

комірок). Абсолютне посилання – це посилання на певну фіксовану комірку, 

тобто на якусь константу. Його адреса не змінюється при копіюванні 

формули в інші комірки. Синтаксис абсолютного посилання полягає у записі 

знаку «$» перед кожною з координат комірки, який показує, що ця 

координата зафіксована. Тобто, посилання «E4» є відносним, посилання 

«$E$4» – абсолютним. Переключення видів посилань здійснюється 

натисканням відповідної кількості разів клавіши «F4» після виділення 

потрібного посилання. 

а     б    в 

Рис. Б18. Заповнення діапазону формулою (по стовпцю). 

б 

Рис. Б19. Заповнення діапазону формулою  
(по рядках). 

 

а 
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Наприклад, треба розрахувати значення функції )(cos)(sin 22 xbxay  

для деякого набору значень змінної x, що записані у діапазоні B2:B7. 

Константи a та b записані відповідно у комірках F2 та F3. Значення у будуть 

розміщені у діапазоні C2:C7 (рис. Б20-а). Для цього слід виконати наступні 

дії: 

 активізувати комірку C2 та ввести формулу  

=$F$2*SIN(B2)^2+$F$3* COS(B2)^2 

використовуючи абсолютні посилання на значення констант у комірках 

F2 та F3 (рис. Б20-б – див. в рядку формул); 

 заповнити отриманою формулою діапазон C3:C7, користуючись 

операцію автозаповнення. Отримані результати наведені на рис. Б20-в, а 

на рис Б20-г – формули, за якими вони обчислені
5
. 

Примітка. Посилання, в яких зафіковано лише одну з координат (так звані 

змішані посилання – «$E4» або «E$4») не слід використовувати без зайвої 

необхідності. Їх застосовують лише тоді, коли без цього не можна обійтися. 

Наприклад, коли значення в комірках таблиці по рядках змінюються в 

залежності від одного параметру, а по стовпцях – від іншого. 

Б12.4. Синтаксичні правила для запису функцій  

Після назви функції в круглих дужках вказуються її аргументи, які 

розділяються знаком <;>, якщо їх декілька. Між назвою функції  та 

                                                 
5
 Для того, включити режим відображення формул в комірках необхідно за допомого 

команди «Сервис»«Параметры» викликити діалогове вікно «Параметры», вкладку 

«Вид» і в розділі «Параметри окна» увімкнути прапорець «формулы». Для відклю-

чення цього режиму цей прапорець треба навпаки вимкнути. 

а б 

в 
г 

Рис. Б20. Приклад побудови таблиці з використанням відносних  
та абсолютних посилань 
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відкриваючою дужкою не повинно бути ніяких символів (в тому 

числі, символу пропуску) . Наприклад:  

       

Б12.5. Використання «Майстра функцій»  

В MS Excel є дуже великий набір 

різноманітних вбудованих функцій. 

При їх використанні можна вводити 

до складу формул назви функцій з 

переліком відповідних аргументів 

безпосередньо з клавіатури. Для 

цього треба знати точні назви 

використовуваних функцій та перелік 

потрібних для них аргументів. 

Використовуючи функції у формулах, треба дотримуватись правил їх запису.  

Для введення функ-

цій краще використовува-

ти «Майстер функцій». 

Для введення функції до 

складу формули за допо-

могою «Майстра функ-

цій» треба встановити 

курсор у відповідному 

місці формули та натис-

нути кнопку  у рядку 

формул, або виконати ко-

манду «Функция…» з 

меню «Вставка». У діа-

логовому вікні «Мастер 

функций – шаг 1 из 2», 

що з‘явилося, вибирається 

потрібна функція (рис. 

Б21). Всі функції сгру-

повані по категоріях. У 

категорії «10 недавно использовавшихся» наведено 10 функцій, які були 

застосовані останніми, незалежно від того до яких категорій вони належать.  

Після вибору функції та натискання кнопки «ОК» на другом кроці 

роботи з «Майстром функцій» з‘являється діалогове вікно «Аргументы 

функции» (рис. Б22), у якому треба вказати координати комірок (діапазонів), 

де знаходяться аргументи вибраної функції. Якщо діалогове вікно заважає 

дістатися потрібних комірок, його можна згорнути натисканням на кнопку 

, що знаходиться у кінці вікна введення. Після закінчення введення 

координат аргументів функції треба відновити діалогове вікно натисканням 

на кнопку . У діалоговому вікні «Аргументы функции» виводиться 

Рис. Б21. Приклад вікна «Мастер функций –  
шаг 1 из 2» 
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також попереднє значення отриманої функції, що дозволяє в разі потреби 

внести потрібну корекцію. Введення функції в формулу закінчується 

натисканням на кнопку «ОК».  

Якщо до складу формули входить кілька функцій «Майстра функцій», 

треба викликати окремо для кожної функції. 

Приклад 1. Для таблиці, показаної на рис. А20, треба знайти значення сум 

квадратів по кожному стовпцю (тобто ∑x
2
 та ∑y

2
). Для цього треба виконати 

такі дії: 

 активізувати комірку B8, де буде розраховано значення ∑x
2
; 

 для введення потрібної функції за допомогою «Майстра функцій» 

натиснути кнопку ; 

 у вікні «Майстра функцій» обрати категорію «Математические» і 

знаходимо функцію СУММКВ, що рахує потрібне значення (рис. Б21), та 

натискаємо «ОК»; 

 у вікні «Аргументи функції» вказати потрібний діапазон значень. В 

даному прикладі MS Excel пропонує потрібний діапазон B2:B7 (рис. Б22). 

Тому залишається лише натиснути «ОК»; 

 знайти маркер автозаповнення та протягнути його на сусідню комірку C8, 

де буде обчислено значення ∑y
2
. 

 Результат має такий вигляд:  

  
При цьому формули, за якими обраховано результат, мають такий вигляд: 

. 

На панелі інструментів «Стандартная» існує кнопка  для найбільш 

вживаних функцій (сума, середнє значення, мінімальне та максимальне 

значення, кількість значень), яка використовується для швидкого введення 

відповідної функції
6
. Так, для того, щоб у попередньому прикладі замість 

суми квадратів порахувати просто суму, слід спочатку виділити потрібний 

діапазон (у прикладі – B1:B7), потім натиснути кнопку  («Автосума»). 

Результат розрахунку суми з‘явится нижче від виділеного діапазону (у 

комірці B8). У вказану комірку після натискання 

кнопки  автоматично буде записано формулу  

                                                 
6
 В більш старих версіях MS Excel ця кнопка дозволяє обрахувати лише суми. 

Рис. А22. Приклад вікна «Аргументы функции» (фрагмент) 
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Якщо не виділяти діапазон доданків, а виділити 

комірку для запису результату обчислення суми 

(наприклад, ту ж комірку B8) і натиснути кнопку , 

Excel записує у обрану комірку 

формулу і, в більшості випадків 

пропонує діапазон для доданків, 

який треба або відредагувати 

(зручніше мишею), або підтвер-

дити (натиснути «Enter»). 

Інші функції з цього пере-

ліку можна застосувати, натиснувши знак  на вказа-

ній кнопці ( ) і вибравши потрібну функцію зі списку (наприклад, на рис. 

наведено вибір розрахунку середнього значення). Уточнення списку 

аргументів будь-якої з цих функцій відбувається аналогічно попередньому 

прикладу. 

 

Б12.6. Використання логічних функцій  

Застосування логічних функцій потрібно всякий раз, коли ті чи інші дії 

залежать від виконання якихось умов. В MS Excel існууть такі логічні 

функції: 

ЕСЛИ Визначає логічну перевірку, що виконується. 

И 
Повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають значення 

ІСТИНА. 

ИЛИ Повертає ІСТИНА, якщо хоч один аргумент має значення ІСТИНА. 

ИСТИНА Повертає логічне значення ІСТИНА. 

ЛОЖЬ Повертає логічне значення ХИБНІСТЬ. 

НЕ Міняє на протилежне логічне значення свого аргументу. 

Функція ЕСЛИ(…) використовується для умовної перевірки значень та 

формул. В залежності від того яке значення (ІСТИНА або ХИБНІСТЬ) дає 

задана умова, повертає одне або інше з заданих значень. Синтаксис: 

ЕСЛИ(лог_ вираз; значення_якщо_істина; значення_якщо_хибність) 

Приклад. ЕСЛИ(A10=100;СУММ(B5:B15);"") 

В даному прикладі, якщо значення комірки A10 = 100, то лог_ вираз має 

значення ІСТИНА і тому як результат обчислюється сума для комірок 

B5:B15. Інакше лог_ вираз має значення ХИБНІСТЬ і результатом є пустий 

текст (""), що очищує комірку, яка містить функцію ЕСЛИ. У вікні 

«Аргументы функции» «Майстра функцій» наводяться значення всіх трьох 

аргументів функції ЕСЛИ(…) та значення обрахунку (рис. Б23). 

Функція И(…) повертає значення ІСТИНА, якщо всі аргументи мають 

значення ІСТИНА; повертає значення ХИБНІСТЬ, якщо хоч один аргумент 

має значення ХИБНІСТЬ. Синтаксис: 
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И(логічний_вираз1; логічний_вираз2; ...) 

Функция ИЛИ(…) повертає значення ІСТИНА, якщо хоч один аргумент має 

значення ІСТИНА; повертає значення ХИБНІСТЬ, якщо всі аргументи мають 

значення ХИБНІСТЬ. Синтаксис: 

ИЛИ(логічний_вираз1; логічний_вираз2;...) 

Б12.7. Помилки при розрахунках  

В разі, якщо формула у комірці не може бути коректно обчислена, MS 

Excel виводить у комірку замість результату повідомлення про помилку, яке 

починається зі знаку <#>. Якщо формула містить посилання на комірку, що 

містить значення помилки, то в цій комірці також буде виводитися 

повідомлення про помилку.  

В MS Excel існууть такі повідомлення про помилкі: 

 #### – недостатня ширина комірки для відображення числа в 

заданому форматі; 

 #ДЕЛ/0! – у формулі робиться спроба поділу на нуль;  

 #ЧИСЛО! – в формулі порушені правила задавання операторів, які 

прийняті в математиці; 

 #ЗНАЧ! – використано неприпустимий тип аргументу;  

 #ССЫЛКА! – у формулі використано посилання на неіснуючу 

комірку; 

 #ИМЯ? – MS Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі; 

 #Н/Д – таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу 

задане посилання на порожню комірку; 

 #ПУСТО! – невірно зазначене перетинання двох областей, що не 

мають загальних комірок; 

При виділенні курсором комірки з 

повідомленням про помилку зліва від 

з‘являється кнопка з попереджувальним знаком (див. рис.). При натисканні 

Рис. Б23. Приклад використання функції «ЕСЛИ» 
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на цю кнопку з‘являється меню команд, що 

допомагають знайти помилку або керують цим 

процесом. Остання команда («Показать панель 

аудита формул») включає панель інструментів 

«Зависимости» (див. рис.). Цей інструмент 

Excel передбачений для пошуку та 

відслідковування помилок. Користуючись 

кнопками «Влияющие ячейки» та «Зависимые 

ячейки» можна графічно (у вигляді стрілочок) 

вказати відповідно з яких комірок підставляються дані у формулу, що 

записана в активній комірці, або в які комірки підставляється значення, яке 

знаходиться в активній комірці.  

Для виявлення комірок, що впливають, тобто тих, посилання на які 

використані в формулі, що записана в активній комірці треба: 

 активізувати комірку, для якої необхідно визначити комірки, що 

впливають;  

 натиснути кнопку «Влияющие ячейки» на панелі інструментів 

«Зависимости». Після цього з‘являються стрілочки синього 

кольору, які виходять з усіх комірок, на які посилається формула з 

активної комірки (тобто 

тих, які безпосередньо 

впливають на результат 

обчислення в активній 

комірці), і ведуть до активної комірки.  

 Повторне натискання вказаної кнопки ( ) дозволяє відобразити 

стрілочки посилань, використаних у формулах, які знаходяться у 

комірках, що впливають (тобто більш глибокого рівня впливу).  

Відключення стрілок також може бути здійснене поетапно шляхом 

кілкаразового натискання кнопки «Убрать стрелки к влияющим ячейкам» 

( ). Щоб прибрати відразу всі відображені стрілки, треба натиснути кнопку 

«Убрать все стрелки» ( ). 

Пошук залежних комірок, тобто таких, формули в яких прямо або 

побічно посилаються на активну 

комірку, можна виконати аналогіч-

ним способом за допомогою кноп-

ки «Зависимые ячейки» ( ). 

 

 

 

 



 68 

Б13. Списки Microsoft Excel 

Одним із типових завдань, що виконуються за допомогою електронних 

таблиць, є впорядкування даних щодо імен і адрес людей, номерів телефонів, 

характеристик та цін товарів, тощо.  

Програма MS Excel має багатий набір засобів для роботи з такими 

даними – сортування, фільтрація (відбір) даних, введення та редагування 

даних через спеціальні вікна, тощо.  

Таблиця впорядкованих даних, що має характер бази даних (джерела 

інформації для користувача) називається списком MS Excel 

Б13.1 Створення списків 

Список у Microsoft Excel – це таблиця, що складається з однотипних 

записів (рядків). Стовпці списку називають полями. Наприклад, у списку 

«Термодинамічні характеристики речовин» (рис. Б24) полями будуть: номер, 

речовина, агрегатний стан, ентальпія, ентропія, валентний кут, тощо. 

Microsoft Excel розпізнає списки автоматично. Перед виконанням дій зі 

списком достатньо активізувати будь-яку комірку в середині списку. Вміст 

першого рядка MS Excel вважає іменами полів і не опрацьовує їх, як інші 

дані. Якщо перед обробкою списку виділити окрему частину списку, то MS 

Excel сприйме як список тільки виділений діапазон комірок. 

Щоб досягти максимальної ефективності при подальшій роботі із 

списком, бажано додержуватись таких правил: 

1. Слід уникати створення більш ніж одного списку на листі, оскільки деякі 

можливості управління списком (наприклад, фільтрація) можуть бути 

 Рисунок Б24 – Приклад списку 
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використані тільки для одного списку. 

2. Кожен стовпець (поле) повинен 

містити інформацію одного типу. Не 

припускається записувати у одному 

полі інформацію різних типів 

(текстову, числову, тощо) – рис. Б25. 

3. Бажано нумерувати рядки в списку 

(перший стовпчик на рис. Б24). 

4. Кожна окрема характеристика об‘єкта, 

яка наводиться у списку, має збе-

рігатися у окремому полі. Наприклад, 

поле ―Прізвище, ім‘я, по батькові‖ 

доцільно поділити на три окремі 

стовпці. 

5. Перший рядок списку призначається під імена (заголовки) полів. При 

створенні заголовку рекомендується обмежуватися одним рядком без 

порожніх і об'єднаних комірок, оскільки MS Excel у більшості випадків не 

уміє коректно працювати з багаторівневими "шапками" списків.  

6. Список не повинен містити порожніх рядків і стовпців. Excel вважає 

порожні рядки та стовпці закінченням поточного списку.  

7. Не рекомендується розміщувати будь-які інші дані в тих же рядках, де 

розміщено список, оскільки під час фільтрації вони можуть бути 

приховані. 

Для роботи з списками великих розмірів можна використовувати 

розглянуту раніше (рис. Б6, Б7) можливість фіксування областей (команда 

«Закрепить области» меню «Окно»). 

Б13.2 Сортування списків і діапазонів 

MS Excel надає широкі можливості для впорядкування інформації, 

розташованої у списку. Під час сортування списку по рядках відбувається 

перестановка рядків списку таким чином, що інформація у заданому 

стовпчику (або стовпчиках) впорядковується певним чином (наприклад 

рядки переставляються так, щоб значення у стовпчику зростали). 

Сортувати можна як числові, так і текстові дані. Можливе сортування 

числових значень і дат по зростанню або по спаданню, тексту у алфавітному 

або у протилежному до алфавітного порядку, з урахуванням або без 

урахування великих чи малих літер. 

Для сортування списку слід: 

 виділити діапазон комірок, у якому розташовано список;  

 виконати команду «Сортировка…» у меню «Данные», після чого MS 

Excel відкриє діалогове вікно «Сортировка диапазона» (рис. Б26);  

 вказати поле (або поля) та напрямок сортування, а також встановити 

спосіб ідентифікації полів («по подписям (первая строка диапазона)» 

або «по обозначениям столбцов листа»); 

Рис. Б25. Приклади неправиль-
ного (а) і правильного (б) розмі-
щення інформації у стовпчику. 
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 після натискання кнопки ОК список 

буде відсортований за обраними 

параметрами.  

Excel надає можливість відсортувати 

дані робочого листа у порядку зростання 

одного, двох або трьох стовпчиків 

одночасно. У вікні «Сортировка 

диапазона» поле «Сортировать по» дає 

змогу обрати стовпчик(и), за яким(и) 

будуть відсортовані рядки списку (у 

прикладі на рис. Б30 – «Агрегатний 

стан»), і тип сортування: по возрас-

танию – цифри сортуються по 

зростанню, текст – за абеткою; по 

убыванию – сортування в зворотному 

порядку.  

У полі «Затем по» вказується 

стовпчик (у нашому прикладі – «∆H, кДж/моль»), по якому буде 

відсортовано рядки списку, що мають однакові значення в першому 

обраному стовпчику сортування (у нашому прикладі – «Агрегатний стан»). 

У другому полі «Затем по» вказується поле, по якому будуть відсортовано 

рядки списку, що мають однакові значення в перших двох обраних 

стовпчиках сортування. 

Список «Термодинамічні характеристики речовин» (рис. Б24) після 

сортування з параметрами, вказаними на рис. Б26, набуде вигляду (рис. Б27) 

Перед сортуванням можна виділяти тільки одну комірку списку, а не 

цілий список. У цьому випадку MS Excel автоматично визначить розмір 

списку і рядок заголовків (який не треба сортувати). При цьому слід бути 

уважним: якщо список складено невірно, і він містить порожні рядки 

(стовпці), границі списку будуть визначені невірно. 

Якщо потрібно відсортувати список лише по одному полю, для 

сортування зручно використовувати кнопки панелі інструментів 

«Стандартная»:  — «Сортировка по возрастанию» та  — 

«Сортировка по убыванию». Для того, щоб вказати, по якому полю буде 

здійснено сортування, слід спочатку зробити активною будь-яку комірку 

цього поля. MS Excel автоматично визначить розмір списку і рядок 

заголовків.  

Наприклад, якщо треба відсортувати список на рис. Б28 за зростанням 

валентного кута, слід виділити комірку у стовпці «Валентний кут» і 

натиснути кнопку . 

У разі наявності пустих комірок в стовпці, по якому ведеться 

сортування, вони будуть розташовані наприкінці списку.  

Рис. Б26. Вікно сортування 
диапазону 
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Microsoft Excel дозволяє 

також сортувати не всю 

таблицю, а тільки виділені 

рядки або стовпці. Для 

сортування інформації тільки в 

межах одного стовпця слід 

перед сортуванням виділити цей 

стовпець і відповідну кнопку 

(наприклад, ). Потім слід у 

діалоговому вікні, що з‘явится, обрати опцію «сортировать в пределах 

указанного выделения». 

Якщо результат сортування списку не влаштовує користувача, його 

можна скасувати, виконавши, наприклад, команду скасування дії з меню 

«Правка».  

Замість сортування рядків можна виконати сортування стовпчиків 

списку. Для цього у діалоговому вікні «Сортировка диапазона» слід 

натиснути кнопку «Параметры…», потім у вікні «Параметры сортировки» 

поставити ввімкнути перемикач «столбцы диапазона». При сортуванні 

стовпчиків заголовки рядків не враховуються, тому спочатку варто виділити 

дані, що сортуються. 

Слід мати на увазі, що у списку, який має у своєму складі значення, що 

розраховуються за формулами, після сортування по стовпчиках, 

«вертикальні» посилання у межах цього стовпчика залишаться вірними. При 

цьому посилання на комірки в інших стовпчиках можуть порушитись.  

Рис. Б27. Відсортований список (частина) 
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Б13.3 Фільтрація даних 

При роботі з великим списками часто виникає потреба відбору частини 

рядків за певними характеристиками (умовами), наприклад, рядків, що 

містять певні прізвища або відповідають певному діапазону цін. 

У цьому випадку зручно відображувати на екрані не весь список, а 

тільки ту його частину, яка відповідає заданій умові. Відібрати та 

відобразити на екрані тільки ті записи, що задовольняють заданим 

користувачем умовам (критеріям) дозволяє фільтрація даних у списку.  

Відфільтрувати список – означає відобразити тільки ті рядки, які 

задовольняють заданим умовам відбору. При цьому інші рядки 

приховуються. 

MS Excel надає дві можливості для фільтрації даних у списках: 

«Автофильтр» та «Расширенный фильтр». 
 

Б14.3.1. Автофільтр 

Можливостями автофільтра можна скористатися, виділивши список або 

комірку у списку і виконавши команду «Автофильтр» в меню «Данные». Ці 

дії вмикають режим автофільтру – в першому рядку, що містить заголовки 

стовпців, з'являться кнопки  із стрілками – кнопки автофільтру (рис. Б28). 

Натиснувши на кнопку ввімкнення автофільтру, 

можна відкрити список значень даного стовпця (меню 

автофільтру).  

Елемент «(Все)» дозволяє зняти фільтр по даному 

стовпцю. Тобто, якщо на список не накладено фільтри 

по інших стовбчиках, відобразяться всі рядки. 

За допомогою елемента «(Первые 10…)» можна 

задати кількість елементів, що відбираються, 

зазначити, що відбираються максимальні або мінімальні значення, а також 

встановити процентне обмеження на кількість потрібних елементів. Ці 

параметри задаються у діалоговому вікні «Наложение условия по списку».  

Якщо значень у даному стовпці менше за десять, фільтрація не 

відбувається і діалогове вікно 

«Наложение условия по 

списку» не відкривається. 

За допомогою елемента 

«Условие…» можна викликати 

Рисунок Б28 – Фрагмент списку із ввімкненим автофільтром 
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вікно «Пользовательский автофильтр» (рис. Б29) і задати більш складні умо-

ви фільтрування (авто-

фільтр користувача). 

Наступні елементи 

меню автофільтра склада-

ються з усіх значень, що є 

у даному полі. Вибір з 

меню автофільтра певно-

го значення дозволяє від-

фільтрувати список за 

цим значенням (відобра-

зити тільки ті записи, де 

присутнє обране значен-

ня). Наприклад, після ви-

бору з меню автофільтру 

значення «Рідина», на екрані відобразяться тільки ті рядки (рис. Б30), у яких 

міститься значення «Рідина» (в полі «Агрегатний стан», по якому було 

застосовано фільтр). При цьому в рядку стану з'явиться повідомлення про те, 

скільки знайдено записів, що відповідають заданому критерію. 

В результаті фільтрації приховуються всі рядки, що не задовольняють 

заданій умові, а номери відфільтрованих відображуються синім кольором, 

щоб нагадати користувачу, що в даний момент він бачить неповний список. 

При застосованому автофільтрі синім кольором позначається також кнопка 

автофільтру  відповідного стовпчика. 

На список, що відфільтрований по одному полю, можна накладати 

фільтри по інших полях. Наприклад, відфільтрований список, наведений на 

рис. Б30, можна відфільтрувати по стовпчику «Гібридизація», вказавши 

значення sp, і т.д.  

Застосовуючи автофільтр користувача (рис. Б29), можна відфільтрувати 

дані у списку за однією умовою, або за двома умовами одночасно. Коли 

умови поєднані логічною операцією «И» («І»), то на екран будуть 

виводитися тільки записи, які задовольняють обом умовам одночасно. 

Наприклад, якщо треба відібрати речовни зі значенням ∆S від 50 до 200 

кДж/моль, слід використати логічну операцію «И» (рис. Б29).  

Рисунок Б30 – Результат накладення автофільтра на поле 
Агрегатний стан по значенню «Рідина» 

Рисунок Б29 – Діалогове вікно 
«Пользовательский автофильтр» 
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Якщо треба відібрати лише речовини у газоподібному і кристалічному 

станах, умови поєднують логічною операцією «ИЛИ»7
 («АБО»), на екран 

будуть виводитися записи, які задовольняють принаймі одній з умов. Так, 

для даного прикладу у вікні «Пользовательский автофильтр» для поля 

«Агрегатний стан» слід вказати «равно Рідина» ИЛИ «равно Кристал». 

Результат фільтруівння наведений на рис. Б31. 

У вікні «Пользовательский автофильтр» крім умов «больше», 

«меньше», «равно», тощо, можна також використовувати умови типу 
«начинается с», «содержит», і таке інше. 

Якщо перед виконанням команди «Автофильтр» в меню «Данные» 

виділити частину списку, то кнопки меню автофільтра будуть додані тільки 

по відповідних полях (включених до області виділення). 

Щоб знову відобразити на екрані всі записи списку, слід виконати 

команду «Отобразить все» в меню «Данные» (при цьому автофільтр 

вимкнено не буде). Для вимкнення режиму автофільтра (разом з 

відображенням всіх рядків) можна повторно скористатися командою 

«Автофильтр» в меню «Данные». 

Слід пам‘ятати, що бажано застосувати фільтр тільки для одного списку 

у робочому листі. Якщо треба зберегти відфільтрований автофільтром 

список, слід зкопіювати його на нове місце. 

Б14.3.2. Розширений фільтр 

На відміну від автофільтру, механізм «Расширенный фильтр» 

практично не має обмежень на кількість умов, що накладаються на список. 

Але застосування розширеного фільтру вимагає попереднього підготування 

критеріїв відбору. Критерії відбору задаються безпосередньо у робочому 

листі у вигляді діапазону критеріїв. Користувач завжди може контролювати 

та швидко змінювати критерії, що застосовуються; задавати складні критерії, 

що зв'язують елементарні умови по одному полю або різноманітним полям за 

допомогою логічних операцій «И» та «ИЛИ».  

                                                 
7
 Слід пам‘ятати, що умова відноситься до кожного окремого запису (рядка), а не до 

всього списку в цілому. 

Рисунок Б31 – Результат накладення автофільтра на поле 
«Агрегатний стан» по значенню «Рідина» АБО «Кристал» 
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Діапазон критеріїв можна оформити у будь-якому вільному місці 

робочого листа. Обираючи місце під діапазон, виходять із того, щоб він не 

заважав поповненню списку, і не зникав при фільтрації. Рекомендується 

розташовувати діапазон критеріїв над списком, у верхній частині робочого 

листа. 

Критерії бувають двох типів. 

1. Обчислювані критерії – це критерії, що є результатом обчислення 

формули. Наприклад, інтервал критеріїв =В7>СРЗНАЧ($В$7:$В$21) 

виводить на екран рядки, що мають у стовпці В значення більше, ніж середнє 

значення розмірів у комірках В7:В21. Умова повинна повертати логічне 

значення «ЛОЖЬ» («ХИБНІСТЬ») або «ИСТИНА» («ІСТИНА»). При 

фільтрації будуть доступні тільки ті рядки, значення яких будуть додавати 

формулі значення «ИСТИНА». 

2. Критерії порівняння – це набір умов для пошуку, що 

використовується для відбору даних по запитах. Критерій порівняння може 

бути послідовністю символів (константою) або виразом (наприклад, 

Гарантія > 15). 

Правила створення діапазону критеріїв такі: 

1. Діапазон критеріїв повинен складатися не менше ніж із двох рядків.  

2. У першому рядку для порівняльних критеріїв необхідно зазначити 

імена полів. Можна ввести тільки ті імена полів, для яких вказуються 

обмеження. Враховуючи необхідність точного збігу імен полів у 

списку з іменами у діапазоні критеріїв, рекомендується копіювати 

потрібні заголовки стовбчиків у діапазон критеріїів.  

3. У рядку (рядках), розташованих безпосередньо під рядком з іменами 

полів, потрібно зазначити умови фільтрування (наприклад: >=5000, 

>30, тощо). 

4. Умови фільтрування, розташовані в одному рядку, вважаються 

зв'язаними логічним оператором «И». Умови фільтрування у різних 

рядках, вважаються зв'язаними логічним оператором «ИЛИ». 

5. Ім‘я поля може повторюватися у рядку з іменами полів (рис. Б32). 

Наприклад, діапазон критеріїв на рис. Б32-а виводить на екран усі 

речовини у газоподібному та рідкому агрегатному станах, що мають 

валентний кут у діапазоні від 110 до 150 (результат на рис. Б33). Діапазон 

критеріїв на рис. Б32-б виводить на екран речовини у газоподібному 

агрегатному стані з валентним кутом більше за 110 та речовини у рідкому 

Рисунок Б32– Приклади діапазону умов для розширеного фільтру 
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агрегатному стані, що мають валентний кут менше за 150 градусів (результат 

на рис. Б34). 

При створенні діапазону критеріїв слід також пам‘ятати: 

 якщо в умові по текстовому стовпцю задана одна літера (декілька 

літер), то за знаком рівності будуть знайдені всі значення, що 

починаються на цю літеру (відповідно, ці літери); 

 за умовами >, >=, <, <= у текстовому стовпці будуть знайдені 

значення, що розташовуються за абеткою від заданого значення, 

відповідно, після, або починаючи з, або до, або до, включаючи 

зазначене. 

 символи шаблона (* та ?) опрацьовуються так само, як в автофільтрі; 

щоб символ шаблона «?» або «*» включити у критерій фільтра як 

звичайний символ, слід поставити перед ним знак хвилястої риски – 

тільди «~». 

Рисунок Б34 – Результат фільтрування за умовами «б» розширеного фільтру  

Рисунок Б33 – Результат фільтрування за умовами «а» розширеного фільтру  
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Для застосування створеного 

діапазону критеріїв до списку 

необхідно виконати такі дії: 

 виділити список або комірку 

списку; 

 виконати команду «Расширен-

ный фильтр…» у меню «Дан-

ные» (підменю «Фильтр»); 

 у діалоговому вікні «Расши-

ренный фильтр» (рис. Б35) 

вказати діапазон умов; 

 встановити місце куди потра-

пить відфільтрований список 

(не обов‘язково – за умовчан-

ням результат залишиться на тому ж листі) користуючись перемикачем 

«фильтровать список на месте»/«скопировать в другое место» та 

натиснути кнопку «OK». 

Якщо у результаті відбору не повинні бути відображені однакові рядки, 

у діалоговому вікні «Расширенный фильтр» потрібно ввімкнути параметр 

«Только уникальные записи». 

Щоб вимкнути фільтр, тобто встановити відображення у робочому листі 

усіх записів списку, слід виконати команду «Отобразить все» у меню 

«Данные». 

При роботі з відфільтрованими списками слід пам‘ятати, що коли 

ввмікнено фільтр, приховані рядки не відображаються при друці, не 

враховуються при сортуванні, не враховуються у обчисленнях, при побудові 

діаграм, тощо.  
 

Б14. Візуалізація даних у MS Excel. 

Б14.1 Типи діаграм у MS Excel. 

Діаграми – це засоби візуального подання даних, що полегшують 

порівняння даних, виявлення закономірностей. У MS Excel доступні такі 

основні типи діаграм: 

1. Гістограма – вертикальне порівняння різних категорій даних. Гістограми – 

це стовбчасті діаграми (приклад на рис. Б40), де окремі значення 

представлені вертикальними стовпчиками різної висоти (висота стовпчика 

відповідає величині значення). Гістограми використовуються в Excel за 

умовчанням. 

2. Лінійчата – горизонтальне порівняння різних категорій даних (нагадує 

гістограму). 

3. Графік – відбиває тенденції зміни даних. По осі абсцис автоматично 

відкладаються номери точок даних, по осі ординат – числові значення, за 

якими будується графік (рис. Б41). На наведеному рисунку по осі ординат 

Рисунок Б35 – Діалогове вікно 

«Расширенный фильтр» 



 78 

відкладаються значення витрат; вісь абсцис містить автоматично створені 

порядкові номери точок. 

4. Кругова – порівняння різних категорій даних (рис. Б42). Відрізняється від 

гістограми і лінійчатої діаграми тим, що описує співвідношення між 

складовими одного цілого (сума числових значень категорій складає 

100%). Отже, дана гістограма може бути рекомендована для для 

графічного представлення даних, які є частками одного цілого. 

5. Точкова – для представлення функціонального взаємозв‘язку між двома 

або декількома числовими величинами (наприклад, для представлення 

залежності )(xfy ). Приклад наведений на рис. Б43. 

6. З областями – підкреслює величину зміни значення за певний період часу 

(нагадує графік). 

Рисунок Б40 – Гістограма: а – побудована за одним набором даних;  
б – побудована за двома наборами даних. 

а 

б 
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а

 

б

 

Рисунок Б41 – Діаграма типу графік: а – побудована за одним набором 
даних; б – побудована за двома наборами даних. 

Рисунок Б42 – Приклад кругової діаграми 
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7. Кільцева – різновид кругової діаграми. На відміну від кругової діаграми, 

може містити кілька числових характеристик для кожної категорії (рис. 

Б44).  

8. Пелюсткова – аналог графіка в полярній системі координат. Показує зміни 

даних або їхні частоти щодо центральної точки. 

а

 

б

 

Рисунок Б43 – Точкова діаграма: а – побудована за одним набором даних;  
б – побудована за двома наборами даних. 

Рисунок Б44 – Приклад кільцевої діаграми 
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9. Бульбашкова – різновид точкової діаграми з третім значенням, що 

відображується номером бульбашки (зафарбованої області).  

10. Поверхня – відображає зміну значень у двох вимірах у вигляді об‘ємної 

поверхні або карти ліній рівня (як на географічній карті). 

Крім описаних вище, використовуються біржова, циліндрична, конічна й 

пірамідальна діаграми, та ряд нестандартних діаграм, що є по-особливому 

оформленими стандартними.  

Кожний з типів діаграми, в свою чергу, поділяється на види: за об‘ємним 

виглядом, кольоровим оформленням, представленням даних, тощо. 

Діаграма пов'язана з даними аркуша, на основі яких вона створена, і в 

разі зміни даних автоматично оновлюється. 
 

Б14.2 Елементи діаграми 

Область діаграми – область, зайнята діаграмою. MS Excel дозволяє 

змінювати її заливку, а також оточуючу рамку та використаний шрифт.  

Маркер даних – смуга, область, точка, сегмент або інший елемент на 

діаграмі, що відповідає значенню однієї комірки аркуша. Певна 

послідовність маркерів на діаграмі представляє один ряд даних. 

Кожному ряду даних на діаграмі відповідає окремий колір або спосіб 

позначення, вказаний у легенді діаграми. Діаграми всіх типів, крім кругової, 

можуть містити декілька рядів даних. За замовчуванням значення рядка 

утворюють ряд даних, а значення стовпця – категорію. 

Легенда служить для ідентифікації рядів даних. Показує, яким кольором 

який ряд даних виводиться. Якщо діаграма (графік) побудовані за одним 

набором даних (рис. Б40-а, Б41-а, Б43-а), або, якщо імена категорій 

відображені на діаграмі (рис. Б42), легенда не потрібна. У MS Excel можна 

змінювати рамку легенди, колір і спосіб заливки. Допускається настроювання 

параметрів шрифту, а також зміна способу розташування легенди 

(наприклад, легенду можна розташувати внизу, по центру діаграми, у її 

верхньому правому куті і т.д.) 

Вісь значень – вертикальна вісь (ординат), вісь категорій – 

горизонтальна вісь (абсцис). При роботі з осями можна змінювати тип їх 

кольору, товщину, формати чисел і їх орієнтацію.  

Лінії сітки – прямі лінії, відображувані в області побудови діаграми. 

Можна змінювати тип, колір і товщину цих ліній, настроїти масштаб сітки. 
 

Б14.3 Створення діаграми 

Щоб створити діаграму, необхідно спочатку ввести для неї дані на 

аркуші. Після цього, виділивши ці дані, слід запустити майстер діаграм для 

покрокового створення діаграми, під час якого вибираються її тип і різні 

параметри, або за допомогою панелі інструментів Діаграма створити базову 

діаграму, яку, як правило, треба відредагувати. 
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Щоб скористатися майстром діаграм (розгля-

немо приклад побудови графіка функції CC = f1(t) за 

даними табл. Б1) слід виконати такі дії: 

 Виділити у робочому листі дані для побудови 

діаграми
8
 (рис. Б45-а). Текстові заголовки 

даних також можна включити у виділений 

діапазон. Можна виділити декілька несуміж-

них діапазонів. 

 Клацнути на кнопці  – «Мастер диаграмм» 

на панелі інструментів «Стандартная» або 

виконати команду «Вставка\Диаграмма…». 

 У діалоговому вікні «Мастер диаграмм (шаг 

1 из 4)», що з‘являється, вибрати потрібний 

вигляд діаграми (поля «Тип» та «Вид»). На 

рисунку Б45-б обираємо діаграму типу 

«Точечная» та відповідний її вид. Натискаємо 

кнопку «Далее». 

 На другому кроці роботи з майстром (вікно   

«Мастер диаграмм (шаг 2 из 4)» – рис.    

Б44-в) перевірити діапазон, що містить дані 

для побудови діаграми. При необхідності 

встановити інший діапазон шляхом введення з 

клавіатури, або виділення на робочому листі 

за допомогою миші).  

  Таблиця Б1 

Результати кінетичних 

вимірювань 

t CA CB CC 

0,0 7,50 0,00 0,00 

0,5 5,73 1,68 0,09 

1,0 4,25 3,05 0,20 

1,5 3,10 4,08 0,32 

2,0 2,44 4,61 0,45 

2,5 1,99 4,88 0,63 

3,0 1,68 4,94 0,88 

3,5 1,39 4,86 1,25 

4,0 1,17 4,64 1,69 

4,5 0,99 4,28 2,23 

5,0 0,83 3,85 2,82 

5,5 0,68 3,35 3,47 

6,0 0,54 2,80 4,16 

6,5 0,41 2,22 4,87 

7,0 0,31 1,65 5,54 

7,5 0,22 1,20 6,08 

8,0 0,14 0,99 6,37 

8,5 0,09 0,90 6,51 

9,0 0,07 0,84 6,59 

9,5 0,06 0,83 6,61 

10,0 0,05 0,82 6,63 
 

 Вказати або перевірити (якщо діапазон попередньо був виділений), як 

розташовані ряди даних (у рядках чи у стовпчиках). Натисканням 

кнопки «Далее» перейти до наступного кроку. 

 Ввести потрібні параметри діаграми у вікні «Мастер диаграмм (шаг 

3 из 4)» – назву діаграми, підписи координатних осей, тощо (рис.  

Б45-г), але ці дії не є обов‘язковими і, при необхідності, можуть бути 

виконані пізніше.  

 Вказати місце розташування діаграми у вікні «Мастер диаграмм 

(шаг 4 из 4)» (на окремому аркуші, чи на певному з аркушів із 

даними) і натиснути кнопку «Готово» (рис. Б45-д), яка завершує 

роботу з майстром діаграм. Кнопкою «Готово» можна скористатись на 

будь-якому з кроків побудови діаграми, а всі необхідні уточнення або 

виправлення внести пізніше при редагуванні діаграми.  

Побудований графік наведено на рисунку Б45-е. Практично завжди, як видно 

з рисунку, діаграма (графік), побудований майстром діаграм, потребує 

редагування.  

                                                 
8
 Якщо дані не були виділені, їх можна вказати (або змінити) пізніше, на другому кроці 

майстра діаграм, але попереднє виділення діапазону є більш зручним. 
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При створенні діаграми до неї автоматично додаються елементи, вказані 

на відповідних кроках майстра діаграм. Проте ці елементи надалі можна 

змінити або додати нові. Існуючу діаграму можна у будь-який момент 

змінити (відредагувати) та перемістити в іншу область листа, якщо діаграма 

створена не на окремому листі. ввести інші характеристики діаграми. 

Існує можливість також виділити дані для побудови діаграми на 

окремому робочому листі, натиснувши клавішу <F11>. Excel вставить у 

Рисунок Б45 – Приклад побудови 
графіку 

а

 

б

 

в

 г

 

д

 

е
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робочу книгу лист діаграм і створить діаграму на основі формату, що 

використовується за умовчанням. 

Б14.4 Зміна (редагування) діаграми 

При редагуванні побудованої діаграми можна внести необхідні зміни 

(змінити тип та вид діаграми, діапазон використовуваних даних, окремі 

елементи діаграми, її розташування, тощо). 

Щоб мати можливість внести необхідні зміни, діаграму треба 

активізувати, клацнувши її лівою кнопкою миші. Після активізації діаграми у 

головному меню з‘являється пункт «Диаграмма», де представлені команди, 

призначені для роботи з нею. Якщо клацнути діаграму правою кнопкою 

миші, необхідні команди з‘являються у контекстному меню (рис. Б46). Як 

видно з рисунку, в меню присутні команди, що відповідають кожному з 

чотирьох кроків створення діаграм. За їх допомогою можна змінити (додати, 

видалити) інформацію, яка була використана на відповідних кроках побудови 

діаграми.  

Для активізації діаграми, створеної на окремому листі діаграм, 

достатньо перейти на відповідний лист діаграм. Діаграма, створена на листі 

діаграм, за умовчанням буде відображена в ―альбомній‖ орієнтації та 

заповнить весь лист. Для зміни її розміру можна, крім зазначеної вище 

можливості, скористатися також командою «Файл\Параметры 

страницы…» та у вікні діалогу, що відкрилося, перейти на вкладку 

«Диаграмма». 

Активізовану діаграму можна перемістити або видалити. Крім того, за 

допомогою маркерів виділення, розташованих на границі області діаграми, 

можна змінити розміри цієї області та самої діаграми. 

В активізованій діаграмі можна виділити елемент діаграми, клацнувши 

його лівою кнопкою миші. Виділений елемент буде позначений маркерами 

виділення. Щоб виділити окремий елемент групи (наприклад, точку даних), 

спочатку слід клацнути на потрібній групі (ряд даних), а потім – ще раз на 

Рисунок Б46 – Контекстне меню діаграми 
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потрібному елементі (точка даних). 

Для зміни розміру виділеного елемента діаграми достатньо, 

скориставшись маркерами виділення, перемістити їх у потрібному напрямку. 

Перемістити виділений елемент діаграми можна шляхом перетаскування 

його у потрібну позицію. Аналогічним чином можна перемістити і саму 

впроваджену діаграму, або діаграму, побудовану на листі діаграм 

(зменшивши перед цим її розміри). 

Подвійне натискання кнопки миші на якомусь з елементів діаграми 

викликає діалогове вікно властивостей цього елемента. Це – іще одна з 

можливостей внесення змін у діаграму. 

Для видалення елемента діаграми (або самої діаграми) достатньо 

виділити відповідний елемент (діаграму) та натиснути клавішу <Delete>. 

MS Excel надає засоби, що дозволяють додати у діаграму нові дані або 

видалити наявні, змінити діапазон комірок, що містять значення для 

побудови діаграми, безпосередньо у діаграмі змінити подані у ній значення, 

змінити вид даних або порядок відображення категорій та рядів даних. 

Додати новий ряд даних у діаграму, впроваджену на робочому листі, 

можна шляхом перетаскування мишею. Для цього слід виділити у робочому 

аркуші ряд даних, що додаються, встановити покажчик миші на границі 

виділеного діапазону та перетягнути його на діаграму. Ряд даних буде 

відображений у діаграмі. У виділений діапазон можна включити відповідні 

текстові мітки даних. При додаванні ряду даних у діаграму, створену на листі 

діаграм, можна скористатися буфером обміну, виконавши копіювання та 

вставку виділених даних, що додаються. 

Іншу можливість вставки даних у діаграму (будь-яку) надає команда 

«Диаграмма\Добавить данные…». Вказана команда доступна тільки у тому 

випадку, якщо діаграма активізована. У вікні діалогу, що з'явилося, слід 

вказати посилання на діапазон комірок з новими значеннями, виділивши 

потрібний діапазон у робочому листі або увівши адреси з клавіатури.  

Для видалення ряду даних необхідно виділити потрібний ряд і 

натиснути клавішу <Delete>. Ряд даних буде вилучений без попе-

реджувального повідомлення, проте можливе скасування виконаної команди. 

Щоб змінити діапазон комірок, що містять значення для діаграми, 

необхідно активізувати діаграму та виконати команду «Диаграмма\ 

Исходные данные…» або відповідну команду в контекстному меню (рис. 

Б46). У вікні «Исходные данные», що з'явилося (рис. Б47), слід вказати 

новий діапазон комірок, що містять значення (шляхом виділення діапазону 

або уведення посилання з клавіатури).  

MS Excel надає у розпорядження користувача можливості для 

форматування окремих елементів діаграми. Можна керувати типом, 

кольором, товщиною ліній, змінювати склад палітри доступних кольорів. Для 

елементів діаграми, що містять текст, управляти шрифтами та їх розмірами. 

Для числових даних вибирати відповідний числовий формат. Для осей 

вибирати шкалу, вид, мітки, створювати сітку та додаткову вісь. Вибирати 

вид маркера даних, використовувати графічні об'єкти для заповнення ліній та 
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стовпчиків діаграм. Для об'ємних 

діаграм – змінювати різноманітні 

параметри (наприклад, поворот, 

перспективу, висоту), що вплива-

ють на інформативність діаграми. 

Всі ці зміни можна зробити, 

виділивши потрібний об‘єкт на 

діаграмі та виконавши у меню 

«Формат» команду «Выделенная 

область диаграммы…» (назва 

команди залежить від виділеного 

об‘єкту).  

На рисунку Б48 наведено 

діаграму з розглянутого вище 

прикладу (рис. Б45, Б46) після 

редагування. При редагуванні 

додані ще два ряди даних з табл. 

Б1 (CA і CB), додано легенду, 

змінено кольори області діаграми 

та частини рядів даних
9
, 

встановлено розміри шрифтів для 

окремих елементів діаграми та відмінено режим їх автомасштабування, тощо.  

Діалогове вікно для 

завдання параметрів форма-

тування містить вкладки з 

параметрами, що можуть 

бути застосовані для виді-

леного елементу. Одні вклад-

ки відображаються при зав-

данні параметрів формату-

вання для декількох елемен-

тів діаграми, інші – тільки 

для одного визначеного еле-

менту. 

Якщо значення окремих 

рядів даних, відображених у 

діаграмі, сильно відрізняються один від одного, то у багатьох випадках 

інформативність діаграми можна поліпшити шляхом додавання для окремого 

ряду значень власної осі (другої, допоміжної, осі). Треба клацнути двічі на 

ряді даних, для якого необхідно додати власну (другу) вісь, перейти на 

                                                 
9
 При виборі кольорів, зважаючи на те, що найчастіше діаграми роздруковуються на 

чорно-білому принтері, слід керуватись правилом, що колір переднього плану (графіка, 

діаграми) та колір фону обов‘язково повинні бути контрастні один до одного (темне на 

світлому або рідше світле на темному). 

Рисунок Б47 – Приклад додавання ряду 
даних до діаграми на рис. Б45, Б46 за 
допомогою вікна «Исходные данные» 

Рисунок Б48 – Приклад відредагованої 
діаграми з рис. Б45, Б46 
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вкладку «Ось» та встановити перемикач у становище «по вспомогательной 

оси». 

Вид об'ємної (тривимірної) діаграми можна також досить легко змінити. 

Можна змінити перспективу об'ємної діаграми безпосередньо у самій 

діаграмі. Для цього треба активізувати діаграму та виконати команду 

«Диаграмма\Объемный вид…». 

У діалоговому вікні, що відкрилося, слід ввести потрібні значення у 

поля «Возвышение» та «Поворот». У полі перегляду Excel відобразить 

діаграму з урахуванням заданих значень. 

 

Б15. Особливості друкування результатів з аркуша MS Excel 

Для підготовки до друку треба за допомогою команди 

«Файл\Параметры страницы…» встановити розміри полів сторінок, їх 

формат, колонтитули, тощо. При цьому слід забезпечити, таке розташування 

інформації на листі (таблиць, діаграм), щоб вона не «розривалася» між 

сторінками. Для друку можна вказати певні сторінки або виділений діапазон, 

а за умовчанням друкуються всі сторінки активного аркуша, що містять 

інформацію. 

Відповідно до завдання, результати часто потрібно представити як в 

режимі відображення чисел, так і в режимі формул. Для друку всіх формул 

на робочому аркущі можна виконати команду «Сервис\Параметры…» та у 

вікні «Параметры» на вкладці «Вид» обрати опцію «Формули», або 

виконати команду «Сервис\ Зависимости формул\Режим проверки 

формул». 

Для друку заголовків або підписів рядків і стовпців на кожній сторінці 

слід обрати потрібний аркуш, потім після виконання команди 

«Файл\Параметры страницы…» на вкладці «Лист» включити режим 

«Заголовки строк и столбцов». Після цього можна натискати кнопку 

«Печать…» у вікні «Параметры страницы».  

Щоб надрукувати ―шапку‖ таблиці (заголовки стовпців) на кожній 

сторінці, оберіть «Файл\Параметры страницы…», вкладка «Лист», потім у 

групі «Печатать на каждой странице» в полі «сквозные строки» введіть 

рядки з підписами стовпців, а потім натисніть кнопку «Печать…». 

Аналогічно можна надрукувати заголовки рядків на кожній сторінці. 
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Додаток В.  
Інтерфейс Excel. Порівняльна таблиця версій Excel 2003 та 2007 

Excel 2003 Excel 2007 

Меню Підменю Меню Підменю 

Файл Создать Кнопка "Офис" Создать, Панель БЗ 

Открыть Кнопка "Офис" Открыть, Панель БЗ 

Закрыть Кнопка "Офис" Закрыть, Панель БЗ 

Сохранить Кнопка "Офис" Сохранить 

Сохранить как Кнопка "Офис" Сохранить как 

Поиск файлов Кнопка "Офис" Сохранить 

Разрешения Кнопка "Офис" Подготовить 

Предварительный 

просмотр веб 
Кнопка "Офис" Печать, панель БЗ 

Параметры страницы 
Вкладка "Разметка 

страницы" 

Параметры листа, 

Вписать 

Область печати 
Вкладка "Разметка 

страницы" 

Параметры 

страницы 

Предварительный 

просмотр 
Кнопка "Офис" Печать, панель БЗ 

Печать Кнопка "Офис" Печать 

Свойства Кнопка "Офис" Подготовить 

Выход Кнопка "Офис" Выход 

Правка Отменить Панель БЗ Отменить 

Повторить Панель БЗ Повтор 

Вырезать Вкладка "Главная" Буфер обмена 

Копировать Вкладка "Главная" Буфер обмена 

Буфер обмена Вкладка "Главная" Буфер обмена 

Вставить Вкладка "Главная" Буфер обмена 

Специальная вставка Вкладка "Главная" Буфер обмена 

Вставить как 

гиперссылку 
Вкладка "Главная" Буфер обмена 

Заполнить Вкладка "Главная" Редактирование 

Очистить Вкладка "Главная" Редактирование 

Удалить Вкладка "Главная" Ячейки 

Удалить лист Вкладка "Главная" Ячейки 

Переместить/ 

скопировать лист 
Вкладка "Главная" Ячейки Формат 



 89 

Excel 2003 Excel 2007 

Меню Підменю Меню Підменю 

Правка Найти 
Вкладка "Главная" Редактирование 

Заменить 

Перейти Вкладка "Главная" Редактирование 

Связи Вкладка "Данные" Изменить связи 

Объект Вкладка "Главная" 
Редактирование  

 Найти 

Вид Обычный 
Вкладка "Вид" 

Режимы просмотра 

книги Разметка страницы 

Область задач Кнопка "Офис" Параметры Excel 

Панели инструментов Кнопка "Офис" 
Параметры Excel  

 Настройка 

Строка формул Вкладка "Вид" 
Показать или 

скрыть 

Строка состояния   

Колонтитулы Вкладка "Вставка" Текст 

Примечания Вкладка "Главная" 
Редактирование  

 Найти 

Представления 
Вкладка "Вид" 

Режимы просмотра 

книги В весь экран 

Масштаб Вкладка "Вид" Масштаб 

Вставка Ячейки 

Вкладка "Главная" Ячейки 
Строки 

Столбцы 

Лист 

Диаграмма Вкладка "Вставка" Диаграммы 

Символ Вкладка "Вставка" Текст 

Разрыв страницы 
Вкладка "Разметка 

страницы" 

Параметры 

страницы 

Функция Вкладка "Формулы" 
Библиотека 

функций 

Имя Вкладка "Формулы" 
Определенные 

имена 

Примечание 
Вкладка 

"Рецензирование" 
Примечания 

Рисунок Вкладка "Вставка" Иллюстрации 

Схематическая диаграмма Вкладка "Вставка" Диаграммы 

Объект Вкладка "Вставка" Текст 

Гиперссылка Вкладка "Вставка" Связи 
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Excel 2003 Excel 2007 

Меню Підменю Меню Підменю 

Формат Ячейки Вкладка "Главная" Ячейки, Число 

Строка Вкладка "Главная" Ячейки 

Столбец Вкладка "Главная" Ячейки 

Лист Вкладка "Главная" Ячейки 

Автоформат Вкладка "Главная" Стили 

Условное 

форматирование 
Вкладка "Главная" 

Редактирование  

 Найти 

Стиль Вкладка "Главная" Стили 

Сервис Орфография Вкладка 

"Рецензирование" 
Правописание 

Справочные материалы 

Проверка наличия 

ошибок 
Вкладка "Формулы" 

Зависимости 

формул 

Общая рабочая область   

Доступ к книге 
Вкладка 

"Рецензирование" 
Изменения Исправления 

Защита 

Сравнить и объединить 

книги 

  

Совместная работа F1 

Использование 

общей книги для 

совместной работы 

Подбор параметра 
Вкладка "Данные" 

Работа с данными – 

"что-если" Сценарии 

Зависимости формул Вкладка "Формулы" 
Зависимости 

формул 

Макрос Вкладка "Вид" Макросы 

Надстройки 
Вкладка 

"Надстройки" 

 

Параметры автозамены Кнопка "Офис" 
Параметры Excel – 

Правописание 

Настройка 
Кнопка "Офис" Параметры Excel 

Параметры 

Данные Сортировка 
Вкладка "Данные" 

Сортировка и 

фильтр Фильтр 

Форма   

Итоги Вкладка "Данные" Структура 

Проверка Вкладка "Данные" Работа с данными 
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Excel 2003 Excel 2007 

Меню Підменю Меню Підменю 

Данные 

Таблица подстановки Вкладка "Данные" 

Работа с данными – 

"что-если"  

табл. данных 

Таблица подстановки Вкладка "Данные" Работа с данными 

Консолидация Вкладка "Данные"  

Группа и структура Вкладка "Данные" Структура 

Сводная таблица Вкладка "Вставка" Таблицы 

Импорт внешних данных Вкладка "Данные" 
Получить внешние 

данные 

Список   

XML Вкладка "Данные" 

Получить внешние 

данные - из других 

источников 

Обновить данные Вкладка "Данные" Подключения 

Окно Новое Вкладка "Вид" Окно 

Расположить Вкладка "Вид" 
Окно – значок 

расположения 

Сравнить рядом с Вкладка "Вид" 
Окно – значок 

рядом 

Скрыть 

Вкладка "Вид" Окно 
Отобразить 

Разделить 

Закрепить область 

Книга № Вкладка "Вид" 
Окно – перейти в 

другое окно 
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Додаток Г. 
Робота з макросами в MS Excel    

Кожна з прикладних програм Mіcrosoft Offіce допускає два різних рівні 

використання: 

 застосування прикладної програми як готового до використання 

універсального інструмента для рішення будь-яких завдань; 

 застосування прикладної програми як інструментального середовища 

для розробки власних прикладних програм, що вирішують специфічні 

завдання більш ефективним способом. 

Інструментальне середовище дозволяє написати програми (макроси)
1
, 

що дозволяють прискорити рутинну роботу, настроїти прикладну програму 

таким чином, щоб всі інструменти були під рукою, і тим самим підвищити 

ефективність роботи за рахунок того, що багато операцій, які доводилося 

робити вручну, будуть виконуватися автоматично.  

Виконання задач у середовищі MS Excel може бути автоматизовано за 

допомогою запису дій користувача, який забезпечується за рахунок 

використання вбудованої програми Macro recorder. Ця програма, після 

початку її роботи, автоматично записує всі дії користувача у вигляді 

програми мовою Visual Basic for Applications (VBA). Записана за допомогою 

Macro recorder програма, називається макрос.  

Отже, макрос – це набір інструкцій (послідовність операторів 

програмного коду), призначених для автоматизації виконання роботи (тих 

або інших дій) в даному додатку (в нашому випадку – MS Excel). 

При цьому слід пам'ятати, що записаний макрос не є універсальним, 

оскільки він може тільки повторити тільки записану послідовність команд (у 

тому ж самому порядку, у якому вони були записані).  

За допомогою мови VBA користувач також може створювати свої 

програми, що будуть виконувати прикладні задачі.  
 

Г1. Створення (Запис) Макросів 

Як правило, запис макросу складається з наступних кроків: 

1. Створення початкових умов для запису макросу. При записуванні макросу 

Excel записує інформацію про кожний крок виконання послідовності 

команд. Запуск макросу викликає відтворення цих команд. Тому, перед 

записом необхідно привести додаток точно в такий стан, при якому 

передбачається виконувати записуваний макрос. Коли початкові умови 

створені, можна починати запис макросу. 

                                                 
1
 Примітка. Зверніть увагу на один момент, пов'язаний з макросами: оскільки раніше ці 

можливості активно використовувалися вірусами, за замовченням ці макроси 

запускатися не будуть. Для того щоб забезпечити їм можливість запуску, необхідно 

змінити встановлений рівень безпеки в меню СервісМакросБезпека на Середній 

або Низький. 
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Наприклад, необхідно створити макрос, що буде задавати 

шрифт, кегль (розмір) і кольори тексту у виділених комірках 

аркуша Excel. У цьому випадку, початковими умовами для такого 

макросу буде відкритий аркуш Excel з виділеною однієї коміркою 

(або декількома комірками). Якщо цього не зробити завчасно, а 

відкрити аркуш і виділяти комірки після початку запису, то й всі 

ці дії будуть записані в макросі. Тоді отриманий макрос буде 

дуже специфічний - він завжди буде відкривати ту саму книгу, 

той самий аркуш і форматувати в ньому ті самі комірки. 

2. Почати запис макросу.  

Для початку запису слід 

виконати в меню «Сервис» 

команду «Макрос»  «Начать 

запись». Або, якщо увімкнена 

стандартна панель «Visual 

Basic» – відразу скористатися 

кнопкою «Записать макрос».  

 

Excel розкриє діалогове вікно «Запись 

макроса», в якому слід задати ім'я 

макросу та вказати де буде збере-

жений макрос (за замовчуванням – у 

даній книзі):  

 У текстовому полі Имя макроса 

Excel пропонує ім'я, що 

складається зі слова Макрос 

(Macro) з наступною цифрою, що 

відповідає порядковому номеру 

створюваного в цьому сеансі 

роботи макросу. Краще замінити це ім'я на інше, яке відповідає 

призначенню макросу. При іменуванні макросів варто дотримуватися 

наступних правил: 

а) Довжина імен не повинна перевищувати 256 символів; 

б) В імені можна використовувати будь-яку комбінацію літер, цифр і 

символів, але воно повинне починатися з літери; 

в) Імена не повинні включати точок, пробілів і наступних символів: %, 

&, !, # , @, $; 

г) Імена повинні бути унікальні усередині тієї області, де вони визначені. 

кнопка 

«Записать 

макрос».   
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 При необхідності, для його виконання можуть бути задані гарячі клавіші 

(комбінацію клавіш, за допомогою якої макрос буде запускатися на 

виконання). Не можна  використовувати вже існуючі 

комбінації  клавіш , оскільки вони при цьому будуть перепризначені 

(відбудеться скасування існуючих комбінацій клавіш). Тому на 

початковому етапі робити це НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ . 

 Список ―Сохранить в” призначений для вказування місця збереження 

макросу. Можливі такі варіанти збереження: 

♦ Эта книга (за замовчуванням); 

♦ Новая книга; 

♦ Личная книга макросов. 

Личная книга макросов (PERSONAL.xls), зберігається в папці 

C:\Windows\…\Excel\XLSTART. Книга PERSONAL.xls (звичайно 

прихована) і, якщо вона існує, то автоматично відкривається при 

завантаженні Excel. Макроси, збережені в ній, завжди доступні, а 

макроси, які зберігаються в окремих книгах, доступні тільки при 

відкритті відповідних книг. Не рекомендується зберігати макроси в 

особистій книзі макросів (це роблять тільки тоді, коли макрос 

використовується регулярно).  

Варіант збереження Новая книга змусить Excel створити нову книгу й 

зберегти в ній макрос.  

Збереження макросу звичайно здійснюють у поточній книзі (Эта книга). 

 Текстове поле Описание призначене для користувачів (макроси цю 

інформацію не використовують). Тут корисно вказати призначення та 

особливості застосування макросу. Excel поміщає сюди поточну дату й 

ім'я користувача (воно зазначено на вкладці Пользователь вікна 

Параметры в меню Сервис). 

УВАГА!  При записі макросу необхідно уникати будь-яких зайвих 

дій, оскільки MacroRecorder, записує всі операції, які виконує користувач. В 

разі помилок краще виконати запис макросу з початку.  

3. Після виконання всіх дій передбачених у даному макросі, запис макросу 

зупиняють. Це можна виконати будь-яким з наступних способів: 

 Виконати команду МакросОстановить запись в меню «Сервис». 

 Натиснути кнопку «Остановить запись»  на панелі «Visual Basic» 

(ця кнопка з'являється на місці кнопки «Записать макрос»). 

 Натиснути кнопку «Остановить запись» на панелі «Остановка 

записи», що з‗явилася після початку запису . Якщо панель 

«Остановка записи», не з'явилася, то її можна ввімкнути, викликавши 

вікно «Настройка» команди «Панели инструментов» в меню «Вид ». 



 95 

Щойно створений макрос тепер міститься в поточному документі (книзі 

MS Excel), що був активним при запуску запису. При збереженні документа 

на диск макрос зберігається разом із ним. 
 

Г2. Виконання макросу 

Користувач може скористатися будь-яким макросом, що зберігаються у 

даній або у іншій відкритій на даний момент книзі MS Excel. Запуск макросу 

змушує Excel виконувати всі ті інструкції, які були записані в тілі макросу. 

Для запуску макросу треба: 

1. Вибрати об'єкт, до якого 

буде застосований макрос. 

2. Викликати вікно «Макрос» 

одним з наступних спосо-

бів: 

 виконати послідовність 

команд: «Макрос» 

«Макросы…» в меню 

«Сервис» ; 

 натиснути кнопку  «Вы-

полнить макрос» на 

панелі «Visual Basic»; 

 натиснути комбінацію клавіш ALT + F8.    

3. Обрати зі списку необхідний макрос і натиснути кнопку «Выполнить»
2
.  

У вікні «Макросы» відображаються всі макроси, що містяться у 

відкритих в цей момент книгах. Імена макросів, що не відносяться до 

поточної книги, передують ім'ям книги (див. вікно «Макрос»): 

Книга1.xls ! Макрос1 

   

ім'я книги  ім'я макросу 

Або – PERSONAL.xls!<ім'я макросу> 

Якщо в списку немає потрібного макросу, то перед відкриттям списку 

Имя макроса слід відкрити книгу, де він збережений. 

За допомогою інших кнопок  вікна «Макросы» можна робити наступне: 

 Команда <Войти> – призначена для виконання макросу по кроках у 

середовищі редактора Visual Basic (VB). Це дуже корисна процедура 

при налаштуванні програми й пошуку помилок. 

                                                 
2
 Якщо макросу призначена комбінація клавіш, то її натискання заміняє виконання 

пунктів 2 і 3. 
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 Команда <Изменить> – призначена для редагування програмного 

коду макросу в редакторі VB. 

 Команда <Удалить> – дозволяє видалити макрос, на якому в цей 

момент встановлений курсор. 

 Викликавши вікно <Параметры>, можна призначити гарячі клавіші, 

якщо це не зроблено при записі. 
 

Г3. Редагування макросів 

Програмний код, який створюється в результаті запису макросу, має 

вигляд так званої процедури з ім‘ям, яке було обрано при початку запису. 

Кожна процедуру починається зі службового слова SUB і закінчується 

службовим словом END SUB. Ці процедури зберігаються в частині проекту, 

які мають назву модулів (див. нижче інтерфейс редактора Visual Basic). 

Приклади записаних процедур наведені нижче.  

Частина записаного програмного коду може бути зайвою і її бажано 

видалити в процесі редагування макросу. Розглянемо це на прикладі 

виконання команди змінення розміру шрифту та його стилю (процедура Ф3):  

Sub Ф3() 
‘ Ф3 Макрос - Форматування комірки – Шрифт 12Ж 
    With Selection.Font 
        .Name = "Arial Cyr" 
        .FontStyle = "полужирный" 
        .Size = 12 
        .Strikethrough = False 
        .Superscript = False 
        .Subscript = False 
        .OutlineFont = False 
        .Shadow = False 
        .Underline = xlUnderlineStyleNone 
        .ColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
End Sub 

 

При зверненні до команди «Шрифт» (діалогове вікно «Шрифт»), до 

створюваної процедури записуються не тільки ті значення властивостей 

об‘єкту «Шрифт», які змінюються, але й значення всіх властивостей цього 

об‘єкту. Тому частина програмного коду, в якій записані значення тих 

властивостей об‘єкту «Шрифт», які не змінюються, може бути видалена (ці 

рядки програмного коду підкреслені). Крім того, при необхідності, 

програмний код будь якого макросу може бути змінений або доповнений. 

Аналогічно, в процедурі, що виконує заливку виділених комірок 

золотистим кольором (Ф5), можна видалити підкреслені рядки, які не 

пов‘язані з виконанням поставленої задачі: 
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Sub Ф5() 
' Ф5 Макрос – Форматування комірки - заливка кольором " золотистий " 

    With Selection.Interior 
        .ColorIndex = 44 
        .Pattern = xlSolid 
        .PatternColorIndex = xlAutomatic 
    End With 
End Sub 

 

Зайві рядки програмного коду не тільки збільшують розмір програми, 

що зберігається, але й збільшують час її виконання. 
 

Г4. Редактор Visual Basic 

Макроси програми Excel зберігаються у файлах робочих книг, а саме в 

особливій частині книги, яка називається модулем. Робоча книга Excel може 

містити будь-яку кількість модулів. Для того щоб переглянути текст модулів 

або відредагувати записані макроси слід запустити редактор VB. Виклик 

редактора виконується одним з наступних способів:  

 виконати команду «Макрос»Редактор Visual Basic» в меню 

«Сервис»; 

 натиснути кнопку  на панелі редактора <Visual Basic>; 

 комбінацією клавіш <Alt+F11>; 

 послідовністю команд: «Макрос»«Макросы…»кнопка <Изме-

нить> (з вказівкою імені макросу у вікні «Макросы») в меню 

«Сервис» (цей спосіб виклику можна застосовувати тільки тоді, коли 

хоч один макрос створений у цій книзі). 

Вікно редактора наведено на рисунку Г1. Головні елементи вікна, такі як 

рядок заголовка, меню, панель інструментів традиційні для додатків 

Wіndows.  

♦ Меню Файл містить команди, що відносяться до роботи з файлами 

(відкриття, збереження, друк, тощо). 

♦ В меню Правка зібрані команди, призначені для редагування тексту 

макросу у вікні програми. 

♦ В меню Вид зібрані команди, що дозволяють вибирати об'єкт (або 

елемент), а також режим перегляду. 

♦ Команди меню Вставка призначені для вставки різних об'єктів у проект, 

таких як модулі або форми. 

♦ Команди меню Формат використаються при створенні власних 

діалогових вікон і інших форм. 

♦ Команди меню Отладка використовуються для перевірки й відладки 

макросів. 
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Рисунок Г1 – Вікно редактора Vіsual Basіc. 

♦ Команди меню Запуск слугують для запуску макросу на виконання, для 

переривання й поновлення роботи макросу, для відновлення початкових 

умов перед повторним виконанням. 

♦ Команди меню Сервис дозволяють вибрати макрос для виконання, 

одержати доступ до зовнішніх бібліотек макросів і форм. Крім цього, 

можна викликати діалогове вікно Параметры для настройки параметрів 

проекту.  

♦ В меню Надстройки можна додавати або видаляти програми-надбудови 

редактора VB. 

♦ Меню Окно і меню Помощь повністю аналогічні відповідним вікнам 

інших прикладних програм Wіndows.  

Зазвичай редактор VB відображає тільки одну панель інструментів – 

стандартную. Але, крім стандартної, доступно ще три панелі (правки – Edit, 

відладки – Debug і форм користувача – UserForm). Для виведення панелі 

інструментів використовується команда Панели инструментов в меню Вид. 

Вікно проекту Вікно програми  

Виділений об'єкт 

«Вікно проекту» 

«Вікно властивостей» «Вставити UserForm» «Вид»MS 

Excel» 

«Перегляд 

об'єктів» 

«
П

р
о

гр
ам

а»
 

«
О

б
'є

к
т»
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При цьому вікно редактора VB містить три дочірніх вікна.  

Окно проекта дозволяє здійснювати пошук модулів і інших елементів VBA-

проекту й керувати ними. У вікні відображається ієрархічне представлення 

відкритих проектів у вигляді деревоподібної структури. Представлення 

елементів у вигляді дерева спрощує їхній перегляд і вибір. Крім того, 

використовуючи структуру, можна з легкістю скоротити обсяг 

відображуваної інформації, відключивши вивід гілки дерева. Кнопки вікна 

мають наступне призначення: 

 кнопка <Программа> відображає текст програмного модуля в <Окне 

программы> (або <Окне программного кода>) і відкриває це вікно, 

розташоване в лівій частині вікна редактора VB, якщо воно було раніше 

закрите; 

 кнопка <Объект> – відображає на екрані вказаний об'єкт (форма, 

документ і т.і.); 

 кнопка <Папки> – служить для перемикання режимів відображення у 

вікні проекту.  

Окно свойства призначено для відображення властивостей об'єктів. У вікні 

знаходяться дві вкладки: По алфавіту (об'єкти розташовують за абеткою) і 

По категориям (де об'єкти відсортовані за категоріями). 

Окно программы (або Окно (а) программного кода) містить текст 

програми (програмний код). Тут кожний макрос виводиться в окреме вікно; 

вікна на екрані розділені пунктирною лінією. Вікно програмного коду можна 

розділити на дві частини для перегляду різних частин програми. 

Текст програми, коментарі й службові слова виділяються різними 

кольорами. VBA розфарбовує частини макросу такими кольорами – 

коментарі виділяються зеленим кольором, ключові слова (Sub, End Sub та 

інші) – синім, а інші інструкції – чорним. 

Редагування тексту макросу засновано на техніці й прийомах 

аналогічних тим, які використовували в Windows, Word, Excel. З 

використанням клавіатури й миші текст вводиться, виділяється, копіюється, 

вирізається й вставляються фрагменти, поміщені в буфер обміну. 

Visual Basic перевіряє синтаксис кожного рядка. Якщо рядок набраний 

правильно, VBA розфарбовує її символи відповідно до правил, описаними 

вище. Якщо ж у рядку міститься помилка, VBA фарбує рядок у червоний 

колір й виводить повідомлення про помилку. 

Г4.1 Переміщення та копіювання макросу з одного модуля в інший 

Перед редагуванням макросу рекомендується створення резервної копії 

(особливо в тому випадку, якщо плануються великі зміни або макрос великий 

і досить складний). Копія оберігає від невдалого редагування. Для цього 

треба: 

 відкрити макрос, який треба копіювати;  

 виділити макрос (включаючи рядки зі словами Sub і End Sub); 
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 скопіювати макрос у буфер обміну, а потім його вставити в потрібне 

місце (у той же самий модуль, в інший модуль, але в тому ж проекті, 

в інший модуль, але в іншому проекті або в документ іншої 

програми, наприклад, у Блокнот). 

При цьому не рекомендується робити резервну копію в тому ж самому 

модулі, де зберігається вихідний макрос (проблема однакових імен). 

Резервну копію всього модуля можна зберегти у вигляді текстового 

файлу. Це корисно при імпорті модуля в інший проект, при створенні архіву 

своїх модулів, для перетворення модуля у формат Visual Basic. Збереження  

модуля у вигляді текстового файлу називається експортуванням модуля. 

Після того як модуль експортований, його можна імпортувати в будь-який 

VBA-проект або VB-проект. 

Г4.2. Експорт модуля 

Для експорту модуля в текстовий файл треба: 

 відмітити модуль для експорту у вікні Проект; 

 вибрати команду Экспорт файла (Export File) в меню Файл;  

 у діалоговому вікні Экспорт файла (Export File), відкритому 

редактором VBA (вікно працює як будь-яке вікно Сохранение 

документа), вказати диск і папку, де варто зберегти текстовий файл, 

ввести ім'я файлу (або погодитися з ім'ям, запропонованим 

редактором) і типом файлу (*.bas), а потім лацнути по кнопці 

Сохранить. 

Г4.3. Імпорт модуля 

Можна приєднати експортований файл типу *.bas до будь-якого VBA-

проекту. Це робиться шляхом імпортування файлу. Для імпорту файлу: 

 відмітити модуль, у який треба імпортувати файл типу *.bas у вікні 

Проект; 

 вибрати команду Импорт файла (Import File) в меню Файл; 

 у діалоговому вікні Импорт файла (Import File), відкритому 

редактором VBA (вікно працює як будь-яке вікно Открытие 

документа), вказати диск і папку, де варто шукати файл, раніше 

записаний у форматі *.bas), а потім  двічі клацнути по імені файлу. 

Перед відкриттям слід переконатися, що в списку типів обраний рядок 

VB Files. Редактор Visual Basic прочитає файл і створить у проекті новий 

модуль. Якщо в проекті є модуль із таким ім'ям, як в імпортованого, то Visual 

Basic додасть одиницю до імені нового модуля. 

Г4.4. Видалення модулів із проекту 

Для видалення модуля треба: 

 відмітити модуль, який варто видалити у вікні Проект; 

 вибрати команду Удалить (Remove) в меню Файл. 
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Перед видаленням Visual Basic запропонує експортувати модуль. 

Експортування можна виконати натиснувши кнопку Да, а видалення – 

натиснувши кнопку Нет. 
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Додаток Д. 
Схема единого ділення         

Хід Этапи 
Коэфіцієнти 

Вільні члени Контрольні суми 
1x  2x  3x  

Прямій 

I 

11a  12a  13a  
1b  11312111 bааас  

21а  22а  23а  
2b  22322212 baaac  

31а  32а  33а  3b  33332313 baaac  

11
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a
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a
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b
 11312

11

1
1 1

a

c
 

II 

 
122122

)1(

22 aaa  

123132

)1(

32 aaa  

132123

)1(

23 aaa  

133133

)1(

33 aaa  

1212

)1(

2 abb  

1313

)1(

3 abb  

)1(

2

)1(

23

)1(

221212

)1(

2 baaacc  
)1(

3

)1(

33

)1(

321313

)1(

3 baaacc  

 
)1(

22

)1(

221
a

a
 

)1(

22

)1(

23

23
a

a
 

)1(

22

)1(

2
2

a

b
 223)1(

22

)1(

2
2 1

a

c
 

III 

  23

)1(

32

)1(

33

)2(

33 aaa  2

)1(

32

)1(

3

)2(

3 abb  
)2(

3

)2(

332

)1(

32

)1(

3

)2(

3 baacc  

  
)2(

33

)2(

331
a

a
 

)2(

33

)2(

3

3
a

b
 3)2(

33

)2(

3

3 1
a

c
 

Зворотній IV 

  1 33x  
333 1 xx  

 1  32322 xx  
232322 1 xxx  

1   21231311 xxx

 
121231311 1 xxxx  

Приклад системи:  6x1 + 8x2 –  x3 = 17 

  x1  +  x2 +  x3 = 6 

4x1 – 2x2 + 5x3 = 21 


