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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 
 

Табличний процесор Microsoft Excel. 

Практична робота №  
Тема: Excel. Використання формул. Відносна, абсолютна та змішана адресація 

Мета: Уміти користуватися діапазонами клітинок, використовувати відносну, абсолютну 

та змішану адресацію при записі та копіюванні формул. 

 

План 
1. Ознайомитись із математичними операціями, які можна виконувати у Excel; 

2. Ознайомитись із різними видами адресації; 

3. Розв’язати задачі 1-3. 

 
Задача 1. «Розрахунок ціни комп’ютера». Дано ціни деталей комп’ютера у доларах 

США та курс гривні відносно долара. Розрахувати ціну кожної деталі та всього комп’ютера у 

гривнях (Додаток 1) 

Задача 2 "Табулювання функції та обчислення площі". Протабулювати функцію  

у = Cos х на проміжку 







−

2
;

2

ππ
 та обчислити площу під кривою методом лівих прямокутників  

(Додаток 2). 

Задача 3 "Таблиця множення". Створити таблицю множення (Додаток 3). 

 

Теоретичні відомості 

Декілька клітинок робочої таблиці, які мають суміжні сторони, утворюють діапазон 

клітинок. Діапазони мають прямокутну форму і описуються адресами двох діагонально-

протилежних клітинок. Наприклад: 

- А1:СЗ – прямокутний діапазон; 

- А1:А9 – діапазон-стовпець; 

- А1:Е1 – діапазон-рядок. 

Щоб виокремити діапазон, треба клацнути у лівому верхньому куті і, не відпускаючи 

клавіші, перемістити білий хрестоподібний курсор у правий нижній кут, відпустити клавішу. 

Щоб відмовитися від вибору, достатньо клацнути за межами діапазону. 

Щоб виокремити несуміжні діапазони треба користуватися клавішею Ctrl. Наприклад, 

щоб виокремити два несуміжні стовпці-діапазони, потрібно клацнути на їхніх назвах в режимі 

натиснутої клавіші Ctrl. 

Діапазонам можна надавати назви і використовувати ці назви замість виразів типу А1:А9. 

Програма сама дає назви діапазонам, якщо вона може їх однозначно розпізнати.  

Як відомо, для виконання обчислень використовують формули. Формула має вигляд «= 

вираз». Розглянемо правила утворення виразів. Пріоритети виконання операцій у виразах такі 

як в елементарній математиці. Наведемо їх у спадному порядку: 

Пріоритет операції Пояснення 

1 ( ) операції в дужках, аргументи функцій: 

2 sin, cos тощо математичні та інші функції; 

3 - унарний мінус; 

4 % . відсотки; 

5 ^ піднесення до степеня; 

6 * або / . множення або ділення; 

7 + або - додавання або віднімання; 

8 & об'єднання текстів; 

9 =,<,>,>= операції порівняння. 

Функції можуть бути визначені над числами, адресами клітинок, адресами (назвами) 

діапазонів і їхніми списками. Елементи списку записують через розділювач, який визначається 

операційною системою: кому, якщо в числах використовується десяткова крапка, або крапку з 

комою, наприклад так, =СУММ (А1;В6:С8;20). 
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Оскільки суми обчислюють найчастіше, на панелі керування є кнопка Автосума Z. Нею 

користуються так: виокремлюють клітинку під стовпцем чи праворуч від рядка з даними і 

клацають на кнопці Автосума – отримують потрібну суму (числових даних з відповідного 

стовпця чи рядка). 

Дії над елементами ЕТ (виокремленими клітинками, стовпцями, рядками, діапазонами, 

усією таблицею) виконують командами контекстного чи основного меню або за допомогою 

кнопок панелі інструментів. 

Наприклад, у разі потреби в таблицю вставляють порожні рядки чи стовпці або 

вилучають їх командами: Редагувати => Вставити або Вилучити. 

У виокремлену клітинку можна вставити примітку, яка пояснює її призначення, 

командою Вставити => Примітка, а вилучити командою Редагувати => Очистити (або засобами 

контекстного меню). 

Розрізняють абсолютну, відносну та змішану адресацію комірок.  

− відносна (при копіюванні всі посилання на адреси 

відраховуються від комірки з якої ці посилання 

виконуються) B5; 

− абсолютна (при копіюванні посилання не змінюються) $G$7; 

− змішана ($F5, H$4). 

Правило: частина адреси після символу $ не модифікується під час копіювання формули. 

Абсолютні адреси слугують, зокрема, для посилання на клітинки, що містять константи, які 

входять у формули. 

Для того, щоб вказати, що при копіюванні номер рядка або букви стовпця 

не повинні змінюватись слід перед ними поставити знак $. У таблиці 1 подано приклад зміни 

посилань на комірки при різних адресаціях (індекс внизу показує число, яке буде відображатись 

у комірках). 

          Таблиця 1. 

Приклад зміни посиланнь при копіюванні 

 A B C D E F G H I J K L 

1             

2  1 2          

3  3 4          

4             

5  =B2 1 =C2 2  =$B2 1 =$B2 1  =B$2 1 =C$2 2  =$B$2 1 =$B$2 1 

6  =B3 3 =С3 4  =$B3 3 =$B3 3  =B$2 1 =C$2 2  =$B$2 1 =$B$2 1 

7             

…  копіювання          

адресація Відносна Змішана абсолютна 

 

Для запобігання внесення несанкціонованих змін у таблицю на закладці 

Захист вікна Формат комірок можна зняти чи задати режими захисту клітинок. Щоб 

унеможливити внесення змін до захищених клітинок, захист з зазначенням паролю або без 

нього треба задати ще командою Сервіс => Захист => Захистити лист. 

 

Хід роботи 

1. Запустіть програму ЕТ, відкрийте нову книжку, збережіть її. 

2. Спробуйте поекспериментувати із різними способами адресації створивши у Excel 

таблицю 1 із теоретичних відомостей. 
2.1. Заповніть діапазон B2:C3. (1, 2, 3, 4) 

2.2. У комірку В5 введіть формулу «=В2». 
2.3. Скопіюйте її вниз і вправо. Захватившись за квадратний маркер. Порядок 

перетягування не суттєвий. 

2.4. Аналогічні дії виконайте над іншими діапазонами. 

3. На новому листі розв’яжіть задачу 1 (Додаток 1) 
3.1. Заповніть та відформатуйте всю таблицю крім діапазонів D6:D15 та С17:D17.  (У 
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комірці D2 та діапазоні С6:С15 встановіть грошовий формат із відповідною грошовою 

одиницею). 

3.2. У комірку D6 введіть формулу «=C6*D$2». 

3.3. Скопіюйте її вниз. 

3.4. У комірках C17 та D17 проведіть автосумування. 
3.5. Додайте примітку до комірки D17. (Правою «Додати примітку». Внесіть потрібний 

текст та змініть розміри примітки). 

3.6. Завершіть форматування таблиці. 

3.7. Захистіть лист але так, щоб у комірках D2 та С6:С15 можна було змінювати 
значення. (Виділіть відповідні комірки. Формат комірок => Захист => Зашищена 

комірка зніміть галочку. Сервіс => Захист => Захистити лист…) 

3.8. Спробуйте експериментувати із даними. 

4. На новому листі розв’яжіть задачу 2 (Додаток 2) 

4.1. Заповніть діапазон B4:C4 та створіть шапку таблиці. 

4.2. У комірку В7 введіть початкове значення а у комірку В8 формулу «=В7+С$4» 

4.3. Скопіюйте формулу у комірці В8 вниз. 

4.4. У комірці С7 введіть формулу «=COS(B7)» та скопіюйте її вниз. 

4.5. У комірці D7 введіть формулу «=C7*C$4» та скопіюйте її вниз. 

4.6. У комірці С7 отримайте автосумування. 

4.7. Завершіть форматування таблиці.  

4.8. Захистіть лист але так, щоб у комірках С4 та В7 можна було змінювати значення. 

4.9. Спробуйте експериментувати із даними. 
5. На новому листі розв’яжіть задачу 3 (Додаток 3). У комірку С4 слід ввести формулу 

«=$B4*C$3». 

6. Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Студенти повинні: 
знати: різні види адресації у формулах, їх запис та зміну при копіюванні; 

вміти: вносити, редагувати і форматувати формули із різними видами адресації у Excel. 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке копіювання формул? 

2. Що таке діапазон клітинок? Наведіть приклади діапазонів. 

3. Як скопіювати формулу з деякої клітинки в діапазон-стовпець? 

4. Як виокремити діапазон? 

5. Опишіть пріоритети виконання операцій у виразах. 

6. Як вставити рядок у таблицю? 

7. Як скопіювати формулу з деякої клітинки в рядок? 

8. Як вилучити стовпець чи рядок з таблиці? 

9. Яке призначення приміток і як їх вставляти? 

10. Як очистити клітинку? 

11. Як вилучити примітку? 

12. Яке призначення кнопки Автосума? 

13. Які математичні функції є в ЕТ? 

14. Як заповнити стовпець числами, що утворюють арифметичну прогресію? 

15. Як відцентрувати заговолок таблиці відносно стовпців? 

16. Яким символом відокремлюють аргументи у функціях? 

17. Як встановити та зняти захист комірок та листів? 

18. Яка різниця між відносними і абсолютними адресами клітинок? 

19. Як записується абсолютні, відносні та змішані адреси 

 
Самостійна робота: Операції над листами книг. 
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Додаток 1 

Розв’язання задачі 1. «Розрахунок ціни комп’ютера» 

 
Додаток 2 

Розв’язання задачі 2 "Табулювання функції та обчислення площі" 

 
Додаток 3 

Розв’язання задачі 3. "Таблиця множення" 

 


