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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Табличний процесор Microsoft Excel. 

Практична робота №  

Тема: Excel. Внесення даних. Форматування комірок. Листи книг 

Мета: Уміти вносити дані в клітинки, форматувати клітинки, здійснювати операції із 

листами. 

Матеріально-технічне оснащення: Комп’ютер, ОС Windows, Microsoft Office. 

 

План 

1. Ознайомитись із інтерфейсом Microsoft Excel 

2. Внести дані у таблиці 

3. Відформатувати таблиці 

4. Внести формули у таблиці 

 

Теоретичні відомості 

Електронна таблиця (ЕТ) – це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у 

вигляді таблиць, автоматизації математичних обчислень та створення ділової графіки (діаграми, 

графіки …) 

ЕТ складається з клітинок (комірок, чарунок), що утворюють рядки і стовпці. Стовпці 

таблиці позначені буквами (А, В, С, ..., АА, АВ, ..., AZ, ВА, ...), а рядки числами (1, 2, ...). Кожна 

комірка має адресу яка складається із букви та числа. 

Заповнені клітинки утворюють робочу таблицю. Робоча таблиця міститься на робочій 

сторінці (аркуші). Сторінка має назву, наприклад Лист 1, яка відображена на бірці внизу 

екрана. Основні команди, які можна виконувати над листом зібрані у альтернативному меню 

бірки. Декілька робочих сторінок утворюють робочу книжку. Книжка зберігається у файлі з 

розширенням ХLS. 

У клітинки користувач вводить дані трьох основних типів: числа, тексти, та формули. 

Щоб виконати якусь дію над клітинкою чи її даним, клітинку потрібно виокремити 

(вибрати, активізувати). Це роблять за допомогою клавіш зі стрілками або миші. Активна 

(виокремлена) клітинка має рамку з маркером, який є у правому нижньому куті. З нею можна 

виконувати дії, визначені в основному чи контекстному меню: ввести чи вилучити дане, 

скопіювати чи перемістити дане в буфер обміну, очистити клітинку, відформатувати дане чи 

клітинку, вставити примітку. 

Виокремлювати можна не лише одну, але й декілька клітинок (рядків чи стовпців). 

Щоб увести в клітинку дане, її виокремлюють, набирають дане на клавіатурі і натискають 

на клавішу Enter або Tab. Під час введення дане можна редагувати. Уведений у клітинку текст 

(до 255 символів) автоматично вирівнюється до лівого краю, а числа – до правого. 

Якщо почати вводити нове дане у клітинку, то старе пропадає. 

Якщо в клітинці вже є дане і його треба відредагувати, то клітинку вибирають і 

користуються одним із двох способів: 

1) двічі клацають мишею; 

2) натискають на клавішу F2. 

Надання таблиці бажаного вигляду називається форматуванням. Ширину стовпців та 

висоту рядків можна змінювати шляхом перетягування їхніх обмежувальних ліній. Вибрані 

клітинки можна замальовувати різними кольорами, обводити рамками, змінювати стиль і колір 

шрифта засобами основного меню, панелі інструментів чи контекстного меню. 

Відображення даного залежить від формату його зображення. Формати чисел у вибраних 

клітинках задають командою Формат => Клітинки => Вибирають закладку Число. Для роботи з 

числами корисним є формат Числовий, де можна задати кількість десяткових знаків після коми. 

Є й інші формати: загальний, грошовий, фінансовий, дата, час, процентний, дробовий, 

експоненціальний, текстовий, додатковий 

На закладці Вирівнювання задають спосіб написання тексту в клітинці: горизонтально, 

вертикально, під кутом і режим перенесення тексту по словах (коли потрібно, щоб великий 
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текст був у вузькій клітинці). 

Числа в клітинку вводять звичайним способом, але на екрані вони можуть бути 

відображені незвично: число може виглядати як заокруглене, з символом грошової одиниці ($, 

грн.), з комами чи пропусками, які відокремлюють тріади цифр тощо. 

Розділювачем цілої і дробової частини в числах може бути крапка або кома залежно від 

налаштування Windows. Розділювач можна поміняти на закладці Числа у вікні програми Мова і 

стандарти панелі керування (Пуск => Налаштовування => Панель керування => Мова і 

стандарти). 

Над таблицею є рядок формул (якщо він увімкнений). У ньому висвітлюється дане чи 

формула, які вводять або які вже є в клітинці. 

Формули призначені для виконання дій над вмістом клітинок (над даними) згідно з 

умовою конкретної задачі. Вони мають символ = на початку, наприклад, =В2*С2. Після 

введення формули у клітинці відображається результат обчислень, а формулу можна побачити 

лише у рядку формул. 

Якщо замість результатів ви отримали ######, то це означає, що велике число в клітинці 

не поміщається, отже, стовпець треба зробити ширшим, перетягнувши межу в заголовку 

стовпця. 

Обчислення в таблиці ведуться автоматично. Це означає, що зміна будь-якого вхідного 

даного одразу ж веде до переобчислень всієї таблиці (якщо задано режим Автоматично на 

закладці Обчислення діалогового вікна Параметри). Режим Автоматично можна вимкнути і 

скористатися ручним переобчисленням за допомогою клавіші F9. 

Адреси клітинок вигляду В3 чи С3 називаються відносними. 

В ЕТ є можливість копіювати однотипні формули (а не вводити їх у кожну клітинку 

зокрема), що прискорює розв'язування задач. 

Під час копіювання формули відбуваються такі дії: 

- формула вводиться в інші клітинки автоматично; 

- формула автоматично модифікується – змінюються відносні адреси, на які є посилання 

у формулі. 

Наприклад, під час копіювання формули = ВЗ*СЗ з третього рядка у четвертий формула в 

четвертому рядку набуде вигляду = В4*С4. 

Копіювання виконують методом перетягування маркера клітинки у потрібному напрямку. 

Це інакше називають автозаповненням таблиці. 

Копіювати можна не тільки формули, а й текст і числа. 

Якщо клітинки містять текст з цифрами чи ціле число, то перетягування маркера за 

допомогою правої клавіші миші і виконання команди Заповнити веде до модифікації числа 

(збільшення на одиницю, якщо перетягування відбувається вниз чи вправо і зменшення на 

одиницю, якщо перетягування відбувається вгору чи вліво). 

Копіювання формул і автоматичне переобчислення у таблиці – це два основні засоби 

автоматизації обчислень в ЕТ. 

Вилучити з клітинки дане, примітку, формат даного можна командами з меню: 

Редагувати => Очистити => Все. 

 

Хід роботи 
1. Запустіть програму Excel. Відкриється порожня книжка (в іншому випадку створіть нову 

книжку). 

2. Розгляньте панель форматування. Панелі Стандартна і Форматування мають бути 

ввімкнені, всі інші вимкнені командою Вигляд => Панелі інструментів. Пересувайте 

повільно курсор над кнопками панелі форматування до появи назв і переписуйте їх у звіт. 

3. Створіть першу таблицю 

3.1. Введіть у відповідні комірки потрібні числа та текст. Якщо дані в таблиці 

виступають то ви все одно вводьте значення лише у потрібні комірки. 

3.2. Змініть ширину стовпців 

3.3. Здійсніть форматування комірок виділяючи їх та використовуючи команду 

Формат => Комірки… 

4. Створіть другу таблицю Для її форматування використовуйте команду Формат => 
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Комірки… 

5. Перейменуйте «Лист 1» на «Форматування таблиць» Правою кнопкою на бірці листа і 

виберіть команду Перейменувати. 

6. Перейдіть на другий лист та створіть третю таблицю. 

7. Введіть дані для розв'язування задачі 1 так: 

7.1. Об’єднайте комірки B2:F2. Виділіть діапазон B2:F2. Формат => Комірки => 

Вирівнювання і поставте галочку «Об’єднання комірок» 

7.2. Введіть текст у комірку B2 та центруйте його. 

7.3. Введіть текст у відповідні комірки шапки 

7.4. Заповніть комірки B4:B10 цифрами. Як можна автоматизувати цей процес? 

7.5. Заповніть назви товарів. 

7.6. Введіть ціни та встановіть грошовий формат цих комірок  

7.6.1. Введіть дві перші ціни ставлячи розділювач кому. Не вводьте ніяких букв. 

Нічого, якщо після вводу числа відображатимуться не так. 

7.6.2. Виділіть діапазон D4:D10 та встановіть грошовий формат комірок. Формат 

=> Комірки => Число. Виберіть грошовий формат та перевірте, щоб стояло 

позначення «грн.» та число десяткових знаків 2. 

7.6.3. Внесіть решту цін Не вводьте ніяких букв. 

7.7. Внесіть кількість. 

7.8. Внесіть формули у стовпець «Сума» 

7.8.1. В комірку F4 внесіть формулу =E4*D4 

7.8.2. Скопіюйте її у весь стовпець. Станьте на комірку F4 та протягніть вниз за 

квадратний маркер у її нижньому правому кутку. 

7.9. У комірку E12 внесіть «Всього» 

7.10. Виконайте автосумування у комірці F12 

7.10.1. Станьте у комірку F12 

7.10.2. Клацніть по кнопці «Автосума» на панелі інструментів. При потребі вкажіть 

потрібний діапазон сумування 

7.11. Заповніть комірку В12 

7.11.1. Внесіть у В12 потрібний текст. Нічого, якщо його не видно, або він виступає 

7.11.2. Виділіть комірки В12:С12, зайдіть Формат => Комірки => Вирівнювання. 

Поставте галочки «Переносити по словах» та «Об’єднати комірки» 

7.11.3. Підберіть ширину рядка 12. 

8. Виконайте форматування вигляду комірок 

9. Спробуйте змінювати значення ціни та кількості та спостерігайте за автоматичним 

виконанням розрахунків 

10. Збережіть книжку на диску. 

11. Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Студенти повинні: 

знати: Призначення ЕТ та основні способи автоматизації обчислень; 

вміти: вносити, редагувати і форматувати дані та формули у Excel. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке електронна таблиця і яке її призначення? 

2. Як позначаються стовпці і рядки в ЕТ? 

3. Як змінити ширину стовпця та висоту рядка в ЕТ? 

4. Які типи даних опрацьовують ЕТ? 

5. Яка структура ЕТ? 

6. Яке розширення має файл книги електронної таблиці? 

7. Як вибрати (виокремити) клітинку? 

8. З чого складається робоча книжка? 

9. Як ввести у клітинку дані? 

10. Наведіть приклади даних числового і текстового типу? 

11. Як відредагувати дане в клітинці? 
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12. Від чого залежить відображення чисел в ЕТ? 

13. Яке призначення формул в ЕТ? Як побачити формулу? 

14. Як відобразити числа з символом грошової одиниці? 

15. Яке призначення клавіші F2 в ЕТ? 

16. Як виконати копіювання формули? 

17. Як задати чи змінити деякий формат відображення чисел? 

18. Як задати колір клітинкам і колір шрифта? 

19. В чому суть автоматичного переобчислення в ЕТ? 

20. Як заповнити стовпець зростаючою послідовністю чисел? 

21. Що відбувається під час копіювання формули в ЕТ? 

22. Які основні прийоми автоматизації обчислень в ЕТ? 

 

Самостійна робота: Захист даних у Microsoft Excel. 

 

Додаток 1. 

 

 

Додаток 2 

 


