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Інструкційна картка для проведення практичного заняття 

З предмету «Інформатика» 

 

Табличний процесор Microsoft Excel. 

Практична робота №  

Тема: Excel. Організація розгалужень. Умовне форматування.  

Мета: Уміти використовувати логічну функцію ЕСЛИ,  абсолютні адреси клітинок та 

умовне форматування комірок. 

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

 

План 

1. Використання функції ЕСЛИ; 

2. Умовне форматування; 
3. Використання функцій И, ИЛИ. 

 

Задача 1 "Нарахування заробітної плати" 
У відомості нарахування зарплатні є прізвища шести-восьми працівників, для кожного з 

них вказано тариф за годину та кількість відпрацьованих годин. Робітникам щомісячно 

нараховується премія, яка в цьому місяці становить 10 погодинних тарифів. Якщо разом доходи 

працівника становлять менше 500 грн. то йому також виплачується допомога у розмірі 100 грн. 

Податки становлять 15% від загальних нарахувань. Скласти відомість нарахування заробітної 

плати. 

 

Задача 2 «Табулювання функції» 

Протабулюйте функцію 




≥+

<
=

0,105

0,2

xякщоx

xякщоx
y . Результати, які менші за 20 нехай не 

форматуються, які лежать в межах від 20 до 50 нехай виділяються штриховою рамкою, а які 

більші за 50 нехай заливаються фіолетовим кольором. 

 

Задача 3 «Визначення структури товарної продукції» 

Дано галузі та види продукції по підприємствах „Правда” та „Україна”. Потрібно 

роззробити програму, яка перевіряє правильність внесених розрахованих даних. (Додаток 3) 

 

Теоретичні відомості 
Згадаємо поняття абсолютної і змішаної адреси клітинки у формулі. Абсолютною 

називається адреса, в якій є два символи $: один перед назвою стовпця, другий – перед номером 

рядка, наприклад, $Е$3. Змішана адреса містить лише один символ $. 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. Такою 

константою є, наприклад, відсотки (12%=.12) річних у задачі 2. Якщо для задачі 2 число .12 

занести в клітинку ЕЗ, то в клітинку СЗ можна ввести формулу = ВЗ*$Е$3.  

Розгалуження в ЕТ реалізовують за допомогою функції ЕСЛИ, яка використовується у 

формулах і має таку структуру:  

ЕСЛИ(<логічний вираз>; <вираз 1>; <вираз 2>). 

Логічний вираз – це форма запису умови: простої або складеної. Якщо умова істинна, то 

функція набуває значення першого виразу, інакше – другого. 

Вираз 1 чи вираз 2 також може бути функцією ЕСЛИ – так утворюють вкладені 

розгалуження. Часто виразом 1 чи виразом 2 є лише адреса клітинки, яка містить деяке 

значення або конкретне число. 

Прості умови записують як в алгоритмічних мовах – за допомогою операцій порівняння 

=, >, <, <=, >=, <>, визначених над виразами, наприклад, 7>5, А5<=20 тощо. 

Складні умови записують за допомогою логічних функцій И(< умова 1>;<умова 2>; ...) та 

ИЛИ(<умова1>;<умова 2>;...). 

Функція (И, AND) істинна, якщо всі умови в її списку істинні.  
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Функція (ИЛИ, OR) істинна, якщо хоч би одна умова в її списку істинна. 

Наприклад, функція ЕСЛИ(ИЛИ(5>7; 5<7); 5; 7) отримує значення 5, а функція 

ЕСЛИ(И(5>7; 5<7); 5; 7) – значення 7. 

Якщо користувач не пам'ятає вигляду функції, він може вставити її у вираз за допомогою 

майстра функцій, який викликається командою Вставити => Функція. У цьому випадку 

потрібно вибрати назву функції з запропонованого списку (крок 1) і заповнити поля значеннями 

параметрів (крок 2). 

Умовне форматування 

використовується в тому 

випадку, коли слід певним 

чином виділити значення у 

комірках при виконанні 

певних умов. Можна задавити 

не більше трьох умов і 

відповідно не більше трьох 

способів форматування 

комірок. Для цього слід для 

цих комірок скористатися 

командою Формат => Умовне 

форматування…, задати умови 

та встановити відповідне 

форматування для цих умов 

(див. рис.   ) 

 

Хід роботи 

Запустіть програму ЕТ, створіть книгу. 

Розв’яжіть задачу нарахування заробітної плати (Додаток 1) 

Створіть назву та шапку таблиці. 

Внесіть дані у стовпцях №, Прізвище, Тариф за годину, Відпрацьовано годин та від 

форматуйте потрібні стовпці. 

Внесіть формули для розрахунку інших стовпців:  

Премія: = Тариф за годину * комірку F3; 

Разом: = Тариф за годину * Відпрацьовано годин + Премія; 

Допомога (=ЕСЛИ(G5<500;100;0)); 

Всього нараховано: = Разом + Допомога; 

Податки: = Всього нараховано * комірку J3; 

До видачі: = Всього нараховано – Податки. 

Просумуйте потрібні стовпці. 

Завершіть форматування. Поекспериментуйте із даними. 

Розв’яжіть задачу табулювання функції (Додаток 2). 

Заповніть значеннями стовпець х. 

У С5 внесіть потрібну формулу та скопіюйте її. (=ЕСЛИ(B5<0;B5*B5;5*B5+10)). 

Виконайте умовне форматування комірок С5:С25. Виділіть потрібний діапазон. 

Формат => Умовне форматування… та задайте формат як на рис.    

Розв’яжіть задачу визначення структури товарної продукції (Додаток 3) 

Ідея розв’язання задачі полягає у тому, що у комірках С9:С19 та F9:F19 потрібно буде 

вносити або розраховувати значення потрібних величин, а програма буде перевіряти це і у 

випадку неправильного внесення у комірках D9:D19 та G9:G19 має з’являтись червоне 

повідомлення „Не правильно”. Для цього правіших стовпцях потрібно розрахувати правильні 

значення, а у комірках D9:D19 та G9:G19 внести формули, чкі будуть порівнювати правильні 

значення із введеними. 

Створіть макет таблиці та внесіть дані. 

Внесіть необхідні формули розрахунку правильних значень та скопіюйте їх 

Н9: =B9/$B$20*100,   І9: =E9/$E$20*100 

Внесіть формули для перевірки правильності розв’язання та скопіюйте їх 

 

Рис.   Вікно умовного форматування комірок 



 3 

D9: =ЕСЛИ(ИЛИ(C9=0;ABS(C9-H9)<0,1);;"Неправильно") 

Встановіть червоий жирний шрифт для комірок D9:D19 та G9:G19. 

Зніміть відображення нульових значень. Сервіс => Параметри => Вид => заберіть 

галочку Нульові значення. 

Зховайте стовпці Н та І. Виділіть стовпці та із альтернативного меню виберіть пункт 

Сховати (Скрить). 

Завершіть форматування. 

Перевірте як працює задача. 

Збережіть книжку на диску. Закінчіть роботу. Здайте звіти. 

 

Студенти повинні 

знати: призначення та формат логічних функції; 

вміти: використовувати логічні функції та умовне форматування при розв’язуванні 

прикладних задач. 

 

Контрольні запитання 
1. Як реалізуються розгалуження в ЕТ? 

2. Який загальний вигляд має функція ЕСЛИ? 

3. Як скопіювати формулу? 

4. Які ви знаєте логічні функції? 

5. Яке значення функції ЕСЛИ(1=2; 15; 25)? 

6. Яке значення функції ИЛИ(1=2; 3=3; 4=5)? 

7. Який розділювач можна використовувати у списках аргументів функції? 

8. Який загальний вигляд має логічна функція ИЛИ? 

9. Який загальний вигляд має логічна функція И? 

10. Як вилучити рядок з таблиці? 

11. Яка різниця між логічними функціями И та ИЛИ? 

12. Для чого призначене умовне форматування комірки? 

 

Самостійна робота: Використання стилів 

 

 

 

Додаток 1 

Приклад розв’язання задачі 1 
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Додаток 2 

Приклад розв’язання задачі 2 

 
 

 

Додаток 3 

Приклад розв’язання задачі 3 

 


