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ПЕРЕДМОВА 

 

Мета викладання навчальної дисципліни «Інформатика» є ознайомлення 

здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, роллю, 

призначенням та можливостями сучасних інформаційних технологій; набуття 

здобувачами компетентностей, знань та умінь ефективного застосування 

сучасних інформаційних технологій та навичок формалізації обчислювальних 

процесів для рішення різноманітних науково-технічних задач у сфері пожежної 

безпеки.  

Завданнями дисципліни є:  

- надати інформацію щодо складу сучасного комп’ютера, його основних 

технічних характеристик та можливостей сучасних операційних систем 

Windows та їх додатків;  

- навчити студента застосовувати стандартні пакети прикладних програм 

у професійній діяльності;  

- навчити студента синтаксисту пошукових запитів та можливостей 

розширеного пошуку;  

- надати студентам теоретичні положення та базові можливості 

текстових редакторів, електронних таблиць та систем управління базами даних 

для здійснення професійної діяльності. 

Дані методичні вказівки є керівництвом для проведення лабораторних 

занять по дисципліні «Інформатика». 

Метою дійсних методичних вказівок є закріплення студентами вивченого 

теоретичного матеріалу і придбання практичних навичок для роботи в Word. 

У результаті виконання лабораторних робіт студенти здобувають 

навички роботи з текстовими документами, колонками, списками, таблицями в 

текстовому редакторі Word. 

Кожна лабораторна робота містить: основні теоретичні відомості, 

контрольний приклад, завдання для самостійної роботи, контрольні питання.  
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1 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Інформатика» організується за 

принципами кредитно-модульної системи, що сприяє систематичній роботі 

студентів над матеріалами курсу. Якість засвоєння навчального матеріалу 

здійснюється за рейтинговими показниками. Рейтингова система оцінювання 

дозволяє врахувати, як поточну підготовку студента до аудиторних занять, так 

і визначити рівень засвоєння навчального матеріалу окремого модуля. 

Підсумкова (залікова) оцінка виставляється за рейтинговими показниками .  

Кожна робота методичних вказівок починається з теоретичних 

відомостей, з якими обов’язково треба ознайомитись студенту. Студент 

виконує лабораторну роботу в комп’ютерному класі на персональному 

комп’ютері. Перед початком наступної теми, починаючи з другої роботи, 

проводиться експрес-тестування на засвоєння попереднього матеріалу. 

Тестування з останньої теми приєднується до заліку. 

Хід роботи відображується у звіті, якій містить обов’язкові елементи: 

найменування роботи, тема, мета, виконання лабораторного завдання,  

висновки по роботі.  

При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних 

вимог техніки безпеки: у комп’ютерному класі знаходитися лише у 

присутності викладача або лаборанта; не вмикати і не вимикати штекер з 

розетки самостійно; під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих 

комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи. 
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2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 

 

Тема: РОБОТА З ЕЛЕКТРОННИМИ ТАБЛИЦЯМИ EXCEL 

 

Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з таблицями. 

 

Час: 2 год. 

 

6.1 Завдання для самостійної підготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

- вивчити конспект лекцій; 

- опрацювати літературу [5, стор. 95]; 

- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету 

лабораторної роботи; 

- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:  

a) операції із книгами, листами Microsoft Excel; 

b) копіювання даних; 

c) автозаповнення. 

 

6.2 Теоретичні відомості 

 

Основою табличного процесора MS Excel є електронна таблиця. За 

термінологією, прийнятою в середовищі Excel, вона називається робочим 

аркушем або просто аркушем. Робочий аркуш являє собою таблицю, що 

складається з 214 (16384) стовпців з ідентифікацією заголовків латинськими 

буквами від A до XFD (Після стовпчика Z йде стовпець АА, після AZ – ВА 

тощо) й 2 20 рядків c ідентифікацією заголовків цифрами від 1 до 1048576. 

Кожна комірка таблиці (місце перетинання стовпця й рядка) має свою 

унікальну адресу (координати), що визначається заголовками рядка й стовпця. 

Наприклад, якщо комірка перебуває в стовпці F і рядку 7, то вона має адресу 

F7. 

Кожен робочий аркуш має системне ім’я (за замовчуванням: Лист1, 

Лист2, Лист3 тощо) котре зазначене на ярличках у нижній частині вікна. 
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Сукупність аркушів, розміщених в одному файлі, прийнято називати робочою 

книгою. Кожна робоча книга може містити від 1 до 255 робочих аркушів. Всі 

книги-файли Excel мають довільне ім'я й розширення .xlsx. 

Завантаження Excel: 

 

Пуск →Программы→ Microsoft Excel.



Після завантаження програми Excel, за замовчуванням, буде 

розкритий документ Книга 1 (див. рисунок 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Робоче вікно MS Excel 

 

У Microsoft Excel командними вкладками є: 

Вкладка Главная містить команди, пов'язані з буфером обміну, вибором 

шрифтів, вирівнюванням даних, оформленням числових значень, стилями і 

правкою.  

Вкладка Вставка містить інструменти для додавання таблиць, діаграм, 

ілюстрацій, посилань, колонтитулів, текстових об'єктів і символів.  

Вкладка Разметка страницы містить команди для роботи з темами, 

фоновими зображеннями, параметрами сторінок тощо.  

Вкладка Формулы призначена для роботи з формулами, функціями, які 

зручним чином розміщені по категоріям для обробки іменованих комірок, 

перевірки формул і параметрів обчислення.  

Вкладка Данные призначена для роботи з базами даних. Містить 

команди для отримання зовнішніх даних, управління зовнішніми з'єднаннями, 
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сортування та фільтрації даних, усунення дублікатів, перевірки і консолідації 

даних, а також групування і розгрупування діапазонів комірок.  

Вкладка Рецензирование містить в собі команди, необхідні для 

рецензування, коментування, розповсюдження та захисту аркушу.  

Вкладка Вид має команди для вибору різних представлень робочої книги, 

приховування та відображення елементів робочого аркушу (сітки, лінійки, 

рядка формул тощо), збільшення або зменшення масштабу, а також роботи з 

вікном робочого аркушу. 

Вкладка Разработчик містить засоби створення макросів і форм, а також 

функції для роботи з .xml. За замовчуванням ця вкладка не відображається на 

стрічці.  

Для того щоб побачити вкладку, треба клацнути по відповідній назві 

вкладки (ярлику). При завантаженні застосунку активною є вкладка Головна.  

Крім стандартного набору вкладок, які відображаються на стрічці при 

запуску Excel, є вкладки (мають назву контекстних), які з'являються в 

інтерфейсі в залежності від виконуваного завдання. Контекстні вкладки 

дозволяють працювати з елементом, який в даний момент виділено в документі, 

наприклад, з таблицею, зображенням або графічним об'єктом. Якщо клацнути 

такий елемент, то поруч зі стандартними вкладками з’явиться набір 

контекстних вкладок (виділені кольором), які відноситься до елементу.  

Також на стрічці є вкладка Файл, що відкриває уявлення Microsoft Office 

Backstage, яке містить команди для роботи з файлами, роботи з поточним 

документом, а також команди для налаштування Excel. 

 

Операції із Книгами 

 

Створення нової Книги: 

- Виконати команду Файл – Создать – Новая книга.



Відкриття Книги: 

- Виконати команду Файл - Открыть;



- У списку, що розкривається, вибрати папку своєї групи;

- "Клік" на імені потрібного файлу;



- "Клік" на кнопці Открыть.

 

Збереження Робочої Книги на диску: 
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- Виконати команду Файл – Сохранить.



Збереження Робочої Книги на диску під новим ім'ям: 

- Файл-Сохранить как...; 

- У правій частині діалогового вікна вибрати папку;

- В поле Имя файла вказати ім'я створюваної книги;

- "Клік" на кнопці Сохранить.

 

Операції з листами 

 

Робоча Книга містить Листи. 

Ім'я Листа: 

- містить до 31-го символу;

- унікально в межах Книги;

- може містити пробіли, прописні й малі літери.

 

 

 

 

 

Кнопки прокрутки Ярлик Рабочого 

ярликів Листа 

 

Рисунок 6.2 - Елементи керування Листами 

 

 

Перехід на інший лист: 

I спосіб (за допомогою миші): 

- "Клік" на ярлику потрібного листа;

II спосіб (за допомогою клавіатури): 

- Ctrl + PgUp – перехід на наступний Лист;

- Ctrl + PgDn – перехід на попередній Лист .

Вставка Листа: 

- Перейти на Лист, перед яким уставляється новий Лист;

- Вкладка Главная→Ячейки→Вставить лист.

Видалення Листів: 

- "Клік правої" на ярлику Листа, що видаляється;

- Вкладка Главная→Ячейки→Удалить лист;
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- "Клік" на кнопці ОК.

 

Переміщення Листів: 

- "Перетягнути" ярлик  Листа вліво або вправо.



Перейменування Листів: 

I спосіб: 

- "Клік правої" на ярлику Листа;

- Переименовать; 

- Ввести нове ім'я,  Enter .



II спосіб: 

- "Подвійний Клік" на ярлику Листа;

- Ввести нове ім'я, Enter .

 

Додавання, видалення рядків (стовпців) 

 

Додавання рядків (стовпців): 

I спосіб (за допомогою контекстного меню): 

- "Клік правої" на заголовку рядка (стовпця);

- Вставить.



II спосіб (за допомогою головного меню): 



- "Клік" на заголовку рядка (стовпця), перед яким додається 

рядок (стовпець);

- Вкладка Главная → група Ячейки → Вставить ячейки ð 

Вставить строки на лист (Вставить столбцы на лист). 

 

Видалення рядків (стовпців): 

I спосіб (за допомогою контекстного меню): 

- "Клік правої" на заголовку видаляє строки, що (стовпця);

- Удалить.

HH спосіб (за допомогою головного меню): 

- "Клік" на заголовку видаляє строки, що (стовпця);

- Вкладка Главная→група Ячейки→Удалить строки 

(столбцы) с листа. 
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Зміна висоти рядків (ширини стовпців) 
 

Зміна висоти рядків( ширини стовпців): 

I спосіб: 

- поставити курсор на праву межу імені стовпчика, ширину якого 

треба змінити й/або двічі натиснути на ліву кнопку (автоматичне 

регулювання ширини), або протягти мишкою, збільшуючи чи зменшуючи 

ширину (регулювання ширини вручну)..



II спосіб: 

- "Клік правої" на заголовку рядка (стовпця);

- Высота строки...( Ширина столбца...);

- Ввести числове значення;

- Нажати клавішу Enter.

 

 

Автоподбор висоти рядків (ширини стовпців): 

- "Подвійний Клік" на нижній границі заголовка рядка (правій границі 

заголовка стовпця).



Зміна висоти декількох рядків (ширини стовпців) одночасно: 

- "Простягнути" по заголовках рядків (стовпців);

- "Перетягнути" нижню границю заголовка однієї з виділених рядків 

(праву границю одного з виділених стовпців).

 

Виділення комірок 

 

Адреса комірки – це ім'я стовпця й ім'я рядка, на перетинанні яких 

перебуває даний осередок. Наприклад: В3 (рис. 6.3). 

- для виділення суміжного діапазону комірок слід клацнути курсором 

по одній з кутових комірок діапазону і протягнути курсор при 

натиснутій лівій кнопці миші по решті комірок діапазону; 

- при використанні клавіатури для виділення діапазону слід, 

утримуючи клавішу [Shift], клавішами переміщення курсора 

виділити потрібний діапазон; 

- для виділення стовпця або рядка слід клацнути мишею по 

заголовку стовпця або номеру рядка; 
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- для виділення декількох стовпців або рядків слід натиснути клавішу 

[Ctrl] і, не відпускаючи її, клацнути по стовпцях і рядках, які треба 

виділити; 

- для виділення несуміжного діапазону комірок слід, утримуючи 

натиснутою клавішу [Ctrl], пересувати курсор миші по комірках, які 

потрібно виділити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.3 - Виделені рядки та стовпці 

 

 Копіювання, переміщення вмісту комірок  

 

Переміщення вмісту комірок: 

I спосіб (за допомогою команд контекстного меню): 

 

- "Клік правої" на комірці (виклик контекстного меню);

- Вырезать;

- "Клік правої" на комірці, у якій виробляється переміщення;

- Вставить.

II спосіб: 

- "Клік" на комірці;

- "Клік" на кнопці Вырезать  вкладки Главная;

- "Клік" на комірці, у якій виробляється переміщення;

- "Клік" на кнопці Вырезать  вкладки Главная.

Копіювання вмісту комірок: 

I спосіб (за допомогою команд контекстного меню): 

- "Клік правої" на комірці (виклик контекстного меню);

- Копировать;

- "Клік правої" на комірці, у якій виробляється копіювання;

- Вставить.

II спосіб: 

- "Клік" на комірки;
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- "Клік" на кнопці Копировать  вкладки Главная;

- "Клік" на комірці, у якій виробляється копіювання;

- "Клік" на кнопці Вставить  вкладки Главная.

 

При копіюванні комірок формат вихідної комірки копіюється разом з 

формулою (формат включає параметри шрифту: тип, розмір, кольори й 

параметри комірки: тип даних, кольори заливання, границі й інші параметри). 

 

6.3 Порядок виконання лабораторної частини 

 

      6.3.1 Оснащення робочого місця 

 

- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 

- конспект лекцій з дисципліни; 

- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою 

Windows. 

 

6.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття 

 

При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних 

вимог техніки безпеки: 

- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача 

або лаборанта; 

- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно; 

-  під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих 

комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи. 

 

6.4 Програма виконання лабораторної частини 

 

6.4.1 Контрольний приклад 

1. Завантажити  Microsoft Excel: 

Пуск > Програми > Microsoft Excel. 

2.  Зберегти Книгу Microsoft Excel під ім'ям LR_1 у робочій папці своєї 

навчальної групи: 

- Файл > Зберегти як; 

- У списку, що розкривається, Папка перейти в робочу папку своєї 

навчальної групи; 
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- У полі Ім’я файлу вказати ім’я файлу, що створюється — LR_1; 

- “Клік” на кнопці Зберегти. 

3. Додати до створеної книги ще один Лист. Для цього клацнути правою 

кнопкою миші на ярлику листа та вибрати з контекстного меню команду 

Вставить. 

4. Перейменувати Лист 1, давши йому ім’я – Завдання 1, лист 2 – 

Завдання 2, лист 3 – Завдання 3: 

- клацнути правою кнопкою миші на ярлику листа та вибрати з 

контекстного меню команду Переименовать 

5. Змінити колір ярлика листа з іменем Завдання 1 на червоний, листаз 

іменем Завдання 2 на зелений та листа з іменем Завдання 3 на синій: 

- клацнути правою кнопкою миші на ярлику листа та вибрати з 

контекстного меню команду Цвет ярлыка 

6. Перейти на лист Завдання 1. 

7. Встановити  рамку  виділення  в  комірку  А1  та  ввести  текст 

Відомості про слухачів. 

8. Натиснути Enter 

9. Об’єднати діапазон комірок А1:Е1: 

- виділити   діапазон   комірок   А1:Е1   та   натиснути   кнопку 

Объединить и поместить в центре . 

10. Встановити розмір шрифту 12 пт, накреслення напівжирне: 

скористатися відповідними кнопками на вкладці Главная – Шрифт. 

11. Виділити діапазон комірок А2:Е2 та виконати команду Главная – 

Выравнивание - Перенос текста; 

12. Створити наступну таблицю: 

 

 A B C D  E 

1   Відомості про слухачів  

2 № Прізвище Ім’я По Батькові  Дата 

3       

4       

5       

6       

7       
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13. Встановити для діапазону А2:Е2 шрифт – Times New Roman, 11 пт, 

накреслення напівжирне, вирівнювання – по центру, скориставшись 

відповідними кнопками вкладки Главная – Шрифт. 

14. Встановіть ширину стовпця А рівну 10: 

- Встановіть курсор в комірку А2; 

- Виконати  команду  Главная  –  Ячейки  –  Формат  -  Ширина 

столбца; 

- У вікні Ширина столбца ввести значення 10 та натиснути ОК. 

15. Заповнити таблицю будь-якими даними (мінімум 5 рядків). 

16. Додати ще один рядок в створену таблицю: 

- Виділити третій рядок таблиці з контекстного меню вибрати 

команду Вставить. 

17. Виділити діапазон А1:Е8. 

18. Виконати команду Главная – Шрифт, натиснути стрілку поруч з  

кнопкою Рамки та вибрати пункт Все границы. 

19. Додати  у  робочу  книгу  ще  один  лист,  дати  йому  назву  – 

Завдання 1.2. 

20. Скопіювати на новий лист таблицю Відомості про слухачів: 

- Виділити діапазон комірок А1:Е8; 

- Вибрати з контекстного меню команду Копировать; 

- Перейти на Лист Завдання 1.2; 

- Вибрати з контекстного меню команду Вставить. 

21.  Зберегти робочу книгу. 

 

6.4.2 Самостійна робота 

1. Завантажити  Microsoft Excel. 

2. Заповнити комірки аркуша Лист 1 відповідно до таблиці 6.1. Для 

швидкості заповнення стовпців застосовувати Автозаповнення. Комірки 

стовпця G заповнити «по робочих днях», для комірок стовпця І 

застосувати «Перенос тексту». 
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Таблиця 6.1– Вихідні дані для завдання 2 

 A B  C D E F G 

1 Січень 2010 р. 13.01.2017 13.01.2017 1:30:00 Понеділок Понеділок 

         

 

Лютий 2011 р. 13.02.2017 14.01.2017 2:30:00 Вівторок Вівторок 2 

         

3 Березень 2012 р. 13.03.2017 15.01.2017 3:30:00 Середа Середа 

         

4 Квітень 2013 р. 13.04.2017 16.01.2017 4:30:00 Четвер Четвер 

         

5 Травень 2014 р. 13.05.2017 17.01.2017 5:30:00 П’ятниця П’ятниця 

         

6 Червень 2015 р. 13.06.2017 18.01.2017 6:30:00 Субота Понеділок 

         

7 Липень 2016 р. 13.07.2017 19.01.2017 7:30:00 Неділя Вівторок 

         

 

Серпень 2017 р. 13.08.2017 20.01.2017 8:30:00 Понеділок Середа 8 

         

9 Вересень 2018 р. 13.09.2017 21.01.2017 9:30:00 Вівторок Четвер 

         

10 Жовтень 2019 р. 13.10.2017 22.01.2017 10:30:00 Середа П’ятниця 

         

11 Листопад 2020 р. 13.11.2017 23.01.2017 11:30:00 Четвер Понеділок 

         

12 Грудень 2021 р. 13.12.2017 24.01.2017 12:30:00 П’ятниця Вівторок 

         

 

3. Змінити ширину і висоту рядків і стовпців таким чином, щоби текст не 

виходив за границі комірок. 

4. Перед першим рядком вставити два рядки. 

5. Об’єднати комірки А1:І1. 

6. В об’єднані комірки внести заголовок Автозаповнення. 

7. Скопіювати діапазон комірок A1:І14 на Лист 2. 

8. Перейменувати Лист 1 в Завдання 1_1, Лист 2 – в Завдання 1_2 

9. Зберегти Робочу Книгу під ім'ям LR_1_прізвище 

10. На новому листі створити наступну таблицю: 



17 

 

 
 

6.5 Рекомендації щодо оформлення звіту 

 

Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку. 

Звіт повинен містити: 

- найменування і мету роботи; 

- виконання самостійної частини; 

- висновки по роботі. 

 

6.6 Контрольні  запитання  

 

1. Призначення і основні можливості Excel?  

2. Назвіть та вкажіть основні елементи вікна Excel.  

3. Назвіть розмір стандартної таблиці Excel та адресацію комірок.  

4. Як здійснити виділення окремих елементів електронної таблиці, всієї 

таблиці та діапазонів комірок?  

5. Як виконати вставку (видалення) комірок, стовпчиків, рядків?  

6. Як виконати видалення інформації з комірок? Назвіть варіанти 

очищення комірок.  

7. Якими засобами можна здійснити переміщення та копіювання вмісту 

комірок?  

8. Як здійснити настроювання розмирів стовпчиків та рядків?  

9.  Як створити, зберегти нову книгу і відкрити існуючий файл?  

10.  Які формати введення дати, часу та десятинного числа? 

11. Поняття Робочої Книги? 

12. Як зберегти Книгу під новим ім'ям? 

13. Поняття маркера автозаповнення? 

14. Для чого використовується маркер автозаповнення? 

15. Як виділити кілька діапазонів несуміжних комірок? 
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16. Для чого застосовується Автозаповнення? 

17. Описати призначення Автосуми. 

18. Як перейменувати Лист? 

19. Як видалити вміст діапазону комірок? 

20. Як скопіювати дані з однієї книги в іншу? 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7,8 
 

Тема: ОБЧИСЛЕННЯ В MICROSOFT EXCEL 

 

Мета роботи: Засвоєння основних прийомів роботи табличного 

процесора Excel. 

  

Час: 4 год. 

 

7.1 Завдання для самостійної підготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

- вивчити конспект лекцій; 

- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету 

лабораторної роботи; 

- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:  

а) Що табличним процесором? 

б) Опишіть ключові переваги табличного редактора Microsoft Excel?  

в) Перерахуйте основні переваги Excel. 

 

7.2 Теоретичні відомості 

 

Одним з основних переваг електронної таблиці Excel є наявність 

потужного апарату формул і функцій. Будь-яка обробка даних у Excel 

здійснюється за допомогою цього апарату. Можна складати, множити, ділити 

числа, добувати квадратні корені, обчислювати синуси і косинуси, логарифми 

та експоненти. 

Обчислення в таблицях виконуються за допомогою формул. Результатом 

виконання обчислень є деяке нове значення, що міститься в тій комірці, куди 

була введена формула.  

Числа, введенні в комірки, за допомогою формул можна складати, 
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віднімати, множити і ділити. Ці операції здійснюються з використанням 

арифметичних операторів, що вводяться у формули, зокрема операторів 

додавання (+), віднімання (-), множення (*) та ділення (/). Формули можуть 

містити наступні елементи: числа, текст, арифметичні і логічні оператори, 

посилання на комірки, а також вбудовані функції Ехсеl. Вихідні дані для 

розрахунків можна поміщати в одні комірки, а формули – в інші, що дозволяє 

побачити, як зміна даних впливає на результати їх обчислення. Результат 

обчислення формули відображається безпосередньо в клітинці, куди введена ця 

формула. Саму формулу можна побачити в рядку формул, якщо встановити 

табличний курсор в клітинці з формулою. 

У формулі можуть використовуватися:  

 математичні оператори (+, -, *, /, ^), порядок обчислень яких 

обумовлюється звичайними математичними законами;  

 константи − текстові або числові значення, які вводяться у формулу й 

не можуть змінюватися під час копіювання формул;  

 посилання на комірку, що можуть бути двох видів – абсолютні та 

відносні.  

Абсолютне посилання на комірку – це вказівка на комірку, положення 

якої щодо інших комірок не змінюється.  

Відносне посилання на комірку - це вказівка місця розташування комірки 

відносно іншої.  

Для позначення абсолютного посилання використовується знак $. 

Абсолютною може бути як все посилання, так і його частина. Наприклад, якщо 

записати D$7, то абсолютним буде тільки номер рядка 7; запис $D7 означає 

незмінність символу стовпчика D; а запис $D$7 - що все посилання є 

абсолютним. При переміщенні формули не змінюються посилання обох видів. 

При копіюванні формули не змінюються тільки абсолютні посилання (частини 

посилань), а відносні посилання змінюються на величину перенесення 

формули. 

 посилання на діапазон комірок. Для звертання до групи комірок 

використовуються спеціальні символи: двокрапка (:) − формує звертання до 

діапазону комірок (С4:D6 − звертання до комірок С4, С5, С6, D4, D5, D6); 

крапка з комою (;) − позначає об'єднання комірок (D2:D4; D6:D8; Е5 − 

звертання до комірок D2, D3, D4 й D6, D7, D8 та Е5).  

 стандартні функції. 

Якщо формула в комірці не може бути розрахована, Excel виводить у цю 

ж комірку повідомлення про помилку:  

###### − замала ширина комірки, яка не дозволяє відобразити число в 



20 

 

заданому форматі;  

#ИМЯ? − Excel не спромігся розпізнати імена, використовувані у 

формулі;  

#ДЕЛ/0! − у формулі зроблена спроба ділення на нуль;  

#ЧИСЛО! − порушено правила завдання операторів, прийнятих в 

математиці;  

#Н/Д − як аргумент задане посилання на порожню комірку;  

#ПУСТО! − невірно зазначене перетинання двох областей, які не мають 

спільних комірок;  

#ССЫЛКА! − у формулі задане посилання на неіснуючу комірку;  

#ЗНАЧ! − використано неприпустимий тип аргументу. 

Щоб показати програмі, що в комірку вводиться не числове значення або 

текст, а формула, потрібно перед першим символом формули поставити знак 

(=). Однак запис формули можна почати і зі знаків “+” , або “-”, при цьому 

наступний запис також буде сприйнятий як формула.  

На рис. 7.1 представлено приклад простої формули, з допомогою якої 

підсумовуються значення в вказаних комірках. 

 
Рисунок 7.1 – Приклад формули 

 

Формули можуть містити довільну кількість операторів – як однотипних, 

так і різних. Послідовність виконання операторів залежить від пріоритету 

оператора. Найбільший пріоритет має оператор піднесення до степеня (^), а 

найменший - оператори логічного порівняння (). Виконавши операцію 

піднесення до степеня у формулі, Ехсеl обчислює вираз в дужках, після чого 

виконує множення і ділення, потім – додавання і віднімання, і тільки після 

цього інші операції. Якщо ж формула містить декілька операцій множення і 

ділення, вони виконуються послідовно, зліва направо. Застосовуючи дужки, 
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можна змінити порядок виконання операцій. 

В Ехсеl є два способи введення формул в комірки робочого аркуша:  

1) ввести оператори та адреси комірок вручну. Наприклад, потрібно в 

комірку А3 потрібно ввести формулу =А1+В3. Для цього потрібно розмітити 

табличний курсор в клітинці А3, ввести символ “=”. Далі з допомогою 

клавіатури, ввести А1+В3. Під час введення формули посилання на комірки та 

межі навколо окремих комірок позначаються різними кольорами. Після 

завершення ведення формули натиснути на Enter або клацнути на кнопці в 

рядку формул; 

2) ввести тільки оператори, а адреси комірок вказати за допомогою миші 

або клавіш керування курсором.  

Послідовність дій:  

1. Активізувати комірку, до якої треба ввести формулу.  

2. Ввести в комірку символ “=”.  

3. Клацнути мишею на клітинці, адреса якої повинна з’явитися у формулі.  

4. Ввести арифметичний оператор.  

5. Клацнути мишею на наступній клітинці, значення якої бере участь у 

обчисленні.  

6. Натиснути на Enter або клацнути на кнопці в рядку формул. 

Після команди введення запис формули в комірці зникає і з'являється 

результат її виконання або повідомлення про помилку. Відредагувати введену 

формулу можна як звичайний текст, введений до комірки. Не має значення, 

малими чи великими літерами набирається формула. Програма Excel 

автоматично перетворює всі літери на великі, як тільки подається команда на 

виконання обчислень. 

У формулах Ехсеl використовуються не фіксовані значення, а посилання 

на комірки, які містять ці значення.  

Посилання поділяються на три типи: 

- відносні (змінюються при копіюванні формул); 

- абсолютні (не змінюються при копіюванні формул); 

- змішані (є абсолютними тільки частково). 

За замовчуванням всі посилання у формулах є відносними. Виняток 

становлять лише посилання на комірки інших робочих аркушів та книг. 

Відносні посилання створюються “вказуванням” миші на комірку. При 

копіюванні формул з відносними посиланнями програма створює схожі 

формули з новими посиланнями, які базуються на відносній позиції комірки, 

що містить формулу, та комірки, на яку вказує посилання. Іншими словами, у 

разі копіювання формули з відносними посиланнями вздовж рядків і стовпців 

посилання автоматично коректується, тобто результат формули змінюється. 
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7.3 Порядок виконання лабораторної частини 

 

      7.3.1 Оснащення робочого місця 

 

- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 

- конспект лекцій з дисципліни; 

- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою 

Windows. 

 

7.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття 

 

При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних 

вимог техніки безпеки: 

- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача 

або лаборанта; 

- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно; 

-  під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих 

комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи. 

 

7.4  Програма виконання лабораторної частини 

 

1. Завантажити Microsoft Excel. 

2. Оформити Довідник посад, що містить оклади. Загальна кількість 

робочих днів є константою для кожного місяця. 

 

 

3. На тому ж листі оформити відомість заробітної плати по відділу за 

січень: 
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4. Підрахувати суму  налічених грошей   за відпрацьовану кількість 

днів по формулі: 

 

5. Оклад слідує одержувати з відповідних комірок таблиці Довідник 

посад, на які виконати Абсолютні посилання. 

6. Премія дорівнює 20% від налічених грошей. 

7. Загальна кількість грошей обчислюється по формулі: 

 

8. Підрахувати прибутковий податок, який розраховується з наступних 

умов:  

 

Якщо Сума<=200, то прибутковий податок дорівнює 10% від Суми  

Якщо Сума >200, то прибутковий податок дорівнює 20% від Суми 

 

9. Відрахування в Пенсійний фонд складають 2% від Суми. 

10.  Підрахувати Суму до видачі за формулою: 

 

11.  Підрахувати загальну суму в рядку Всього. 

12.  Розрахувати середню заробітну платню робітників за поточний 

місяць. 

13.  Зберегти поточну книгу під ім’ям Відомість заробітної плати.  

14.  Створити новий документ Microsoft Excel. 

15.  Розрахувати значення функції у за формулою: 
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Значення коефіцієнтів: а=2,31, b=0,33. 

         Значення аргументів х функції у заповнити в діапазоні від -10 до 10 з 

прогресією кроком 1,2 

 

16.  В комірці В7 підрахувати середнє значення функції у на заданому 

інтервалі.  

17.  Зберегти робочу книгу. 

18.  Створити новий документ Microsoft Excel.  

19.  Розрахувати наступну таблицю: 

 

20.  Ціна витрат збільшується відносно ціни приходу на 15%.  

21.  Сума, отримана за продаж кожного виду товару дорівнює: 

 

Сума  ЦінаВитратКількістьВитрат 

 

22.  Кількість товару, який залишився в магазині дорівнює: 
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КількістьЗалишок  КількістьПрихід  КількістьВитрати 

 

23.  Сума залишку розраховується за формулою: 

СумаЗалишок  ЦінаВитрати  КількістьЗалишок 

 

24. За  допомогою вбудованих функцій розрахувати Всього, 

 Мінімум та Максимум стовпця Сума. 

25.  Зберегти книгу під ім’ям Розрахунки за день. 

 

7.5 Рекомендації щодо оформлення звіту 

 

Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку. 

Звіт повинен містити: 

- найменування і мету роботи; 

- виконання самостійної частини; 

- висновки по роботі. 

 

7.6 Контрольні  питання  

 

1. Які є арифметичні оператори в програмі Ехсеl?  

2. Де можна побачити формулу, введену в комірку?  

3. Якими знаками можна починати введення формули в комірку?  

4. Для чого використовується оператор “&”?  

5. Від чого залежить послідовність виконання операторів в 

формулах?  

6. Які є способи введення формул в комірки робочого аркуша?  

7. Як можна ввести одну і ту саму формулу у суміжні комірки?  

8. Що таке функції автоматичного обчислення і як вони 

застосовуються?  

9. Що таке абсолютні, відносні та мішані адреси? Як їх розпізнати в 

рядку формул?  

10. Що означає запис “#####” у комірці? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 9 

 

Тема: ФУНКЦІЇ В MICROSOFT EXCEL 

 

Мета роботи: Освоїти основні прийоми роботи з формулами і 

вбудованими функціями. 

 

Час: 2 год. 

 

9.1 Завдання для самостійної підготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

- вивчити конспект лекцій; 

- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету 

лабораторної роботи; 

- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:  

a) Що являє собою функція? 

b) Наведіть приклади простих функцій.  

 

9.2 Теоретичні відомості 

 

Функції - це операції з аргументами, задані не математичними 

символами, а певними буквосполученнями.  

Значення, що використовуються для обчислення функцій, називаються 

аргументами. Значення, що повертаються функціями як відповідь, 

називаються результатами.  

Аргументи функції записуються в круглих дужках відразу за назвою 

функції і відокремлюються один від одного символом крапка з комою (;). 

Дужки дозволяють Excel визначити, де починається і де закінчується список 

аргументів.  

Послідовність, в якій повинні розташовуватися використовувані у функції 

символи, називається синтаксисом функції.  

MS Excel має набір вбудованих функцій, що має назву стандартних. Їх 

назви іноді співпадають з математичними, але іноді визначається певним 

буквосполученням. 

Функції в Excel використовуються для виконання стандартних обчислень 
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в робочих книгах. Excel містить більше 300 вбудованих функцій. Для роботи з 

ними в Excel є спеціальний засіб - Майстер функцій, робота з яким 

складається з двох кроків: пропонується спочатку вибрати ім'я потрібної 

функції зі списку категорій (перший крок); потім у діалоговому вікні ввести 

значення аргументів (другий крок). Майстер функцій викликається командою  

Вставить функцию (вкладка Формулы група Библиотека функций) 

абонатисканням кнопки Вставка функции на рядку формул (також можна 

скористатися комбінацією клавіш Shift+F3). 

Якщо функція з'являється на самому початку формули, їй повинен 

передувати знак рівності "=", оскільки будь-яка формула повинна починатися з 

цього знаку. 

Якщо формула в комірці не може бути розрахована, Excel виводить у цю 

ж комірку повідомлення про помилку: 

###### - замала ширина комірки, яка не дозволяє відобразити число в 

заданому форматі; 

#ИМЯ? - Excel не спромігся розпізнати імена, використовувані у 

формулі; 

#ДЕЛ/0! - у формулі зроблена спроба ділення на нуль; 

#ЧИСЛО! - порушено правила завдання операторів, прийнятих в 

математиці; 

#Н/Д - як аргумент задане посилання на порожню комірку; 

#ПУСТО! - невірно зазначене перетинання двох областей, які не мають 

спільних комірок; 

#ССЫЛКА! - у формулі задане посилання на неіснуючу комірку; 

#ЗНАЧ! - використано неприпустимий тип аргументу. 

В електронних таблицях можуть бути представлені такі види функцій:  

математичні, статистичні; 

текстові; 

 логічні; 

 фінансові; 

 функції дати та часу та ін.. 

Математичні функції виконують різні математичні операції, наприклад, 

обчислення логарифмів, тригонометричних функцій, перетворення радіан в 

градуси і т. п. 

Статистичні функції виконують операції по обробці даних діапазону, 

наприклад середнє значення СРЗНАЧ (список), найменше значення МИН 

(список) і т. п. 

Текстові функції виконують операції над текстовими рядками або 

послідовністю символів, обчислюючи довжину рядка, перетворюючи прописні 
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літери у рядкові і т.п. 

Логічні функції використовуються для побудови логічних виразів, що 

перевіряють певну умову умову. 

Фінансові функції використовуються в складних фінансових розрахунках, 

наприклад визначення норми дисконту, розміру щомісячних виплат для 

погашення кредиту, визначення амортизаційних відрахувань та інших 

Для зручності й наочності роботи з формулами при виправленні помилок 

застосовують команди з групи Зависимости формул вкладка Формулы. 

На рис. 1 наведена вкладка Зависимости формул.  

 

 
 

Рисунок 9.1 – Вкладка Зависимости формул 

 

Влияющие ячейки  - стрілками вказуються комірки, які впливають на 

результат розрахунків в активній комірці.  Зависимые ячейки — стрілками 

вказуються комірки, які залежать від даних активної комірки. Проверка 

наличия ошибок – якщо впоточній комірці міститься повідомлення про 

помилку, то ця команда виявляє помилку. 

 

9.3 Порядок виконання лабораторної частини 

 

      9.3.1 Оснащення робочого місця 

 

- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 

- конспект лекцій з дисципліни; 

- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою 

Windows. 

 

9.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття 

 

При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних 

вимог техніки безпеки: 

- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача 

або лаборанта; 



29 

 

- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно; 

-  під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих 

комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи. 

 

9.4 Програма виконання лабораторної частини 

 

1. Завантажити Microsoft Excel. 

2. Створити таблицю за наведеним ескізом (рис. 9.2), заповнити її 

десятьма 

результатами вимірювань та дослідити можливості Excel щодо 

виконання 

розрахунків. Створену таблицю помістити на аркуш з ім’ям Виміри. 

 

 A B C D E F 

1 Обробка результатів ескперименту 

2 Результати 

вимірювань 

 

Подвоєне 

значення 

 

Квадрат 

значення 

 

Квадрат 

наступного 

числа 

 

Масштабний 

множник 

 

Масштаб 

 

3       

4       

5       

 

Рисунок 9. 2 – Таблиця до п. 2 

 

2.1 У діапазон комірок A3:А13 ввести десять будь-яких чисел (будемо 

вважати, що це результати вимірювань). 

2.2 Встановити рамку виділення у комірку В3 та ввести у комірку 

формулу для обчислень подвоєного значення першого вимірювання: =2*A3 

2.3 Зробити активною комірку С3 та ввести у комірку формулу для 

обчислень квадрату значення: =A3^2. 

2.4 Аналогічно, у комірку D3 ввести формулу для обчислень квадрату 

наступного числа: =(A3+1)^2. 

2.5 За допомогою маркера заповнення виконати копіювання формул у 

відповідні комірки таблиці. Для цього виділити діапазон комірок B3:D3, потім 

маркер заповнення всього діапазону відбуксирувати на комірку D13 та 

відпустити ліву клавішу миші. 

2.6 Встановити режим перегляду формул, виконавши команду 

Показать формулы (вкладка Формулы група Зависимости формул) та 
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переконайтеся, що посилання в формулах автоматично модифікувалися щодо 

нового місця розташування. 

2.7 Відключити режим перегляду формул (знову натиснути кнопку 

Показать формулы). Змінити одне або кілька значень у стовпці A і 

переконатися, що відповідні значення в стовпцях B, C й D автоматично 

перелічені. 

2.8 Ввести в комірку E3 масштабний множник (наприклад число 5). 

2.9 Ввести в комірку F3 формулу для масштабування значень: =A3*E3, 

а потім маркером заповнення скопіювати цю формулу в комірки діапазону 

F4:F13. 

2.10 Переконайтеся, що результати обчислень у діапазоні F4:F13 

виявилися помилковими. 

2.11 Маркером заповнення скопіювати відредаговану формулу в комірки 

діапазону F4:F13. Переконайтеся в правильності обчислень. 

2.12 Розташувати дані в центрі комірок за допомогою кнопки По центру 

(вкладка Главная група Выравнивание). 

2.13 Обрамувати таблицю контуром за допомогою кнопки Границы 

(або виконавши команду Формат - Формат ячеек… – вкладка Граница). 

2.14 Прибрати сітку електронної таблиці знявши прапорець Сетка 

(вкладка Вид група Показ). 

2.15 Зберегти робочу книгу (Файл – Сохранить) у власній папці на 

жорсткому диску під ім’ям Обчислення.xlsx 

3. В таблицю, створену у попередньому завданні, внести значення суми  

(комірка А14), середнього (комірка А15), мінімального (комірка А16) та 

максимального (комірка А17) значення всіх результатів вимірювань, які 

знаходяться в діапазоні комірок А3:А13. Також в комірці А18 підрахувати 

кількість чисел, а в комірці А19 – кількість значень діапазону комірок А2:F13. 

Таблицю розмістити на аркуші з ім’ям Статистика. 

3.1 Зробити копію робочого аркуша Виміри. Для цього виконати команду 

Переместить или скопировать… з контекстного меню ярлика аркуша та у 

вікні, що відкрилося, встановити перемикач Создать копию та натиснути 

кнопку ОК (також можна перетягнути лівою клавішею миші ярличок листа 

утримуючи клавішу Ctrl). 

3.2 Змінити ім’я робочого аркуша, що копіювався на ім’я Статистика. 

3.3 Зробити активною комірку A14 та клацнути на кнопці Сумма 

(вкладка Главная група Редактирование). 

3.4 Переконатися, що програма автоматично підставила у формулу 

функцію СУММ і правильно визначила діапазон комірок А3:А13 і нажати на 

клавішу Enter. 
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2.5 Зробити активною комірку A15 та клацнути на кнопці Вставка 

функции fx, яка розташована на рядку формул (також можна використати 

комбінацію клавіш Shift+F3). 

3.6 У діалоговому вікні Мастер функций – шаг 1, у полі Категория 

вибрати категорію Статистические. У списку функцій вибрати функцію 

СРЗНАЧ і клацнути кнопку ОК. 

3.7 Зверніть увагу на те, що автоматично встановився невірний діапазон. 

Виділіть діапазон комірок А3:А13 і натисніть клавішу Enter. 

3.8 Аналогічно в комірці А16 обчислити мінімальне число в даному 

діапазоні (функція МИН), а в комірці А17 – максимальне число (функція 

МАКС). Для кожної функції потрібно встановити діапазон комірок А3:А13. 

3.9 Зробити активною комірку A18 та вставити в неї функцію, яка 

підрахує кількість чисел у таблиці (функція СЧЕТ), задайте діапазон комірок  

А2:F13. 

3.10 Аналогічно для комірки А19 підрахувати кількість значень у таблиці 

та не порожніх комірок (функція СЧЕТЗ), діапазон комірок теж встановити 

А2:F13. 

3.11 Виділити діапазон всіх результатів вимірювань (А3:А13) та за 

допомогою контекстного меню рядка стану визначити суму, мінімальне, 

максимальне значення. Порівняти результати з даними, отриманими раніше. 

3.12 Виділити діапазон всієї таблиці (А2:F13) та за допомогою 

контекстного меню рядка стану визначити кількість чисел та кількість значень 

у виділеному діапазоні. Порівняти результати з даними, отриманими раніше. 

3.13 Зберегти робочу книгу, виконавши команду Файл – Сохранить. 

4 Розрахувати значення функції  

)3(sin)( 2 xAxy   
якщо А=4, а значення х змінюються на інтервалі від -3 до 3 з кроком 0,2. 

Результат оформити в таблицю (рис. 9.3) та розмістити на 

аркуші з ім’ям Функція. 

 

 
Рисунок 9.3 – Таблиця до п. 4 

 

4.1 Перейдіть на будь-який вільній аркуш робочої книги 

Обчислення.xlsx. Змінити ім’я даного робочого аркуша на ім’я Функція. (У 
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випадку відсутності аркуша створіть новий). 

4.2 Створити на робочому аркуші таблицю згідно ескізу. У комірку В2 

ввести значення константи А – число 4. 

4.3 У діапазоні комірок А4:А34 створити арифметичну прогресію від -3 

до 3 з кроком 0,2. 

4.4 Зробити активною комірку В4 та ввести формулу для розрахунку – 

=$В$2*sin(3*А4)^2. 

4.5 За допомогою маркера заповнення виконати копіювання формули у 

відповідні комірки таблиці. Для цього виділити комірку B4, потім маркер 

заповнення відбуксувати до комірки В34. Відпустити ліву клавішу миші. 

4.6 Встановити режим перегляду формул, виконавши команду 

Показать формулы (вкладка Формулы група Зависимости формул) та 

переконатися, що формули автоматично модифікувалися щодо нового місця 

розташування. Відключити режим перегляду формул. 

4.7 Виконати необхідне форматування та налаштувати ширину 

стовбців та висоту рядків таблиці для коректного відображення даних. 

4.8 Зберегти робочу книгу, виконавши команду Файл – Сохранить 

5 На аркуші Масиви створити масив формул обчислення модуля для 

чисел -25,12; 12,34; -45,6; -87,7 в таблицю на рис. 4. 

 

 
Рисунок 9.4 – Таблиця до п. 5 

 

5.1 Перейти на будь-який вільній аркуш робочої книги Обчислення.xlsx. 

Змінити ім’я поточного робочого аркуша на ім’я Масиви. 

5.2 Створити на робочому аркуші таблицю згідно ескізу. У діапазон 

комірок В2:Е2 ввести необхідні для обчислення числа (-25,12; 12,34; -45,6; - 

87,7). Виконати необхідне форматування та налаштувати ширину стовбців та 

висоту рядків таблиці для коректного відображення даних. 

5.3 Виділити діапазон комірок В3:Е3, у яких буде знаходитися масив 

формул. 

5.4 Клацнути на кнопці Вставка функции , яка розташована на 

рядку формул (також можна використати комбінацію клавіш Shift+F3). 

5.5 У діалоговому вікні Мастер функций – шаг 1, у поле Категория 

вибрати тип функції Математические, потім у списку Выберите функцию – 
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ABS (обчислення модуля). Клацнути кнопку ОК. 

5.6 На кроці 2 – Аргументы функции в поле Число ввести В2:Е2. 

5.7 Замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter. 

У діапазоні комірок В3:Е3 з'являться модулі чисел. 

5.8 Зберегти робочу книгу, виконавши команду Файл – Сохранить. 

 

9.5 Рекомендації щодо оформлення звіту 

 

Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку. 

Звіт повинен містити: 

- найменування і мету роботи; 

- виконання самостійної частини; 

- опис виконання роботи; 

- висновки по роботі. 

 

9.6 Контрольні  питання  

 

1. Яка послідовність уведення формули в комірку та її виконання? 

2. Які існують зручні прийоми введення у формулу змінних? 

3. Як можна відобразити формулу, а не результати розрахунків у 

комірці? 

4. Яка послідовність команд включає/виключає режим автоматичного 

перерахунку формул? 

5. Як можна копіювати формули в Excel? 

6. Як задати абсолютну адресацію комірок на робочому аркуші? 

7. Як виконати підсумок? 

8. Як виконати обчислення за необхідною функцією? 

9. Як виконати редагування формули в комірці? 

10. Що таке абсолютне та відносне посилання? 

11. Вкажіть де знаходиться поле авто розрахунку та які можливості воно 

надає? 

12. Назвіть способи вставки функцій у комірку? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 10,11 
 

Тема:  ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ТА ДІАГРАМ В MICROSOFT EXCEL 
 

Мета роботи: Освоїти основні прийоми створення графіків і діаграм в  

MS Excel. 

 

Час: 4 год. 

 

10.1 Завдання для самостійної підготовки 

 

У процесі підготовки до заняття студент в обов’язковому порядку 

повинен виконати наступні завдання: 

- вивчити конспект лекцій; 

- занести у зошит для лабораторних робіт номер, тему, мету 

лабораторної роботи; 

- занести у зошит для лабораторних робіт відповіді на такі питання:  

а) формули; 

          б) побудова діаграм; 

          в) редагування діаграм. 

 

10.2 Теоретичні відомості 

 

Діаграма – це спосіб наглядного представлення інформації, заданий у 

вигляді таблиці чисел. Демонстрація даних за допомогою добре продуманої 

діаграми допомагає краще зрозуміти їх і часто може прискорити роботу. 

Зокрема, діаграми дуже корисні для наочного представлення тієї інформації, 

яка міститься у великих наборах чисел, щоб дізнатися, як ці набори зв'язані між 

собою. Швидко створивши діаграму, можна визначити тенденції і структуру 

процесу, що практично неможливо зробити, маючи лише набір чисел. 

Діаграми створюються на основі чисел, що містяться в робочому листі. 

Зазвичай дані, використовувані в діаграмах, розташовані в одному листі або в 

окремому файлі, але це зовсім не обов'яз ково. Одна діаграма може 

використовувати дані з будь-якої кількості листів і навіть з будь-якої кількості 

робочих книг. 
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OpenOffice Calc дозволяє створювати самі різні типи діаграм. У таблиці 

10.1 наведено список типів діаграм і кількість підтипів, відповідних кожному 

типу. Підтип – це різновид основного типу діаграми. 

 

Таблиця 10.1 – Підтипи основних типів діаграм 

 

Зовнішній вигляд 

діаграми 
Тип діаграми Примітка 

 

Гістограма 

Використовується для відображення 

дискретних даних, які є протилежністю 

безперервним даним. 

 

Лінійчата 

Є гістограмою, поверненою на 90° за 

годинниковою стрілкою. Перевага 

використання таких діаграм полягає в 

тому, що мітки категорій читаються на 

них простіше. 

 

Графік  

Часто застосовуються для відображення 

безперервних даних. Наприклад, при 

відображенні об'єму продажів у вигляді 

графіка наочно видна тенденція їх зміни 

з часом. 

 

Круг  

Цю діаграму корисно використовувати, 

якщо ви хочете показати пропорції або 

частини чего-либо відносно цілого. 

Зазвичай кругова діаграма не 

застосовується для більш, ніж 56 точок 

даних, інакше її важко зрозуміти. 

 

Точкова  

Ця діаграма відома під назвою - діаграма 

розсіювання. Відрізняється від решти 

типів діаграм тим, що по обох осях такої 

діаграми відкладаються значення. Даний 

тип діаграм часто використовують для 

того, щоб показати взаємозв'язок між 

двома змінними. 

 

З областями

  

 

Діаграма схожа на розфарбований 

різними кольорами графік. Стопки рядів 

даних дозволяють представити внесок 

кожного ряду даних в загальну суму. 
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Кільце 

Нагадують кругові діаграми з вирізаною 

серединою. Відмінність полягає в тому, 

що кільцеві діаграми можуть 

представляти декілька рядів даних. Ряди 

даних відображаються у вигляді 

концентричних кілець. Кільцеві 

діаграми декількох рядів можуть 

втратити наочність. 

 

Поверхня  

Відображають два або декілька рядів 

даних у вигляді поверхні. На відміну від 

решти діаграм, в цьому випадку 

OpenOffice Calc застосовує різні кольори 

для виділення значень, а не рядів даних. 

 

Біржова  

Діаграма корисна для відображення 

інформації про ціни на біржі. Для неї  

потрібно від 3 до 5 наборів даних.  

 

Циліндрова  

Такі діаграми можна використовувати 

замість лінійчатих діаграм або гістограм. 

 

Конічна  

Такі діаграми можна використовувати 

замість лінійчатих діаграм або гістограм. 

 

Пірамідальна 

Такі діаграми можна використовувати 

замість лінійчатих діаграм або гістограм. 

 

Діаграми складаються з різноманітних елементів, які відрізняються 

залежно від їх типу.  

 

Таблиця 10.2 – Елементи діаграми та їх опис 

 

Елемент діаграми Опис елементу діаграми 

1 2 

Область діаграми Об'єкт, що містить решту всіх елементів 

діаграми, заднього плану діаграми. 

Область побудови 

діаграми 

Сама діаграма без легенди. 
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Вісь категорій (вісь Х) Вісь, на якій показані категорії діаграми. 

Вісь значень (вісь У) Вісь, на якій представлені значення діаграми. 

Ряд Послідовні точки одного ряду даних. 

Точка Точка у ряді даних. 

Лінії сітки Основні і допоміжні лінії для кожної осі. 

Заголовок діаграми Назва діаграми. 

Заголовок осі категорій Назва осі категорій. 

Заголовок осі значень Назва осі значень. 

Легенда Елемент діаграми, що розшифровує позначення 

рядів даних. 

Ключ легенди Графічний об'єкт, що відповідає певному ряду 

даних. 

Елемент легенди Текстовий об'єкт, що знаходиться в легенді. 

Таблиця даних Табличне представлення даних, на підставі яких 

побудована діаграма. 

Основа Дно об'ємних діаграм. 

Стіни Стінки об'ємних діаграм. 

Кути Кути об'ємних діаграм. 

Підписи даних Значення даних в кожній точці. 

 

На рисунку 10.1 зображені основні елементи діаграми. 

 

Заголовок діаграми 

Вісь значень 

Лінії сітки 

Область діаграми 

Ключ легенди 

Елемент легенди 

Легенда 

Ряди даних 

Вісь категорій 

З
а
г
о
л

о
в

о
к

 в
іс

і 
зн

а
ч

ен
ь

 

Таблиця даних Заголовок вісі категорій 
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Рисунок 10.1 – Основні елементи діаграми (гістограми) 

 

Електроні таблиці Calc дозволяють будувати діаграми різних типів, 

наприклад: гістограма, кругова діаграма, графік (таблиця 10.1, рисунок 10.2).  

  

Рисунок 10.2 - Елементи об'ємної діаграми 

 

 

Створення діаграми за допомогою Майстра діаграм 

 

Найефективніший шлях створення діаграм – використання Майстеру 

діаграм (кнопка -  на панелі інструментів). Цей засіб складається з набору 

інтерактивних діалогових вікон, які супроводжують увесь процес побудови 

необхідної діаграми. У будь-який момент роботи можна повернутися до 

попереднього етапу. 

Побудова діаграми починається з виділення даних. При виділенні даних 

включають в діапазон і такі елементи, як заголовки рядків і стовпців, що 

відносяться до рядів даних. 

Виконується в 4 кроки: 

- Виділити комірки, що містять дані для побудови діаграми; 

- “Клік” на кнопці Майстер діаграм  на панелі інструментів 

Стандартна (з'явиться діалогове вікно Майстер діаграм). 

- Крок 1 – Тип діаграми (рисунок 10.3): 

Підписи даних 
Стіни 

Кути 

Основа 
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- Вибрати тип і вид діаграми (гістограма, лінійчата, точкова, кругова 

тощо); 

- “Клік” на кнопці  Далі  . 

 

 
 

Рисунок 10.3 - Вікно майстра побудови діаграм (крок 1) 

 

- Крок 2 – Діапазон даних (рисунок 10.4): 

- Вкладка Діапазон даних – указати (змінити) діапазон комірок для 

побудови діаграми (при необхідності); 

- Вибрати як розташовані дані – у рядках чи стовпцях; 

- “Клік” на кнопці  Далі  . 

 

 
 

Рисунок 10.4 - Вікно майстра побудови діаграм (крок 2) 

 

Крок 3 – Ряди даних (рисунок 10.5): 
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- Вкладка Ряди даних – додавання, видалення, зміна рядів даних; 

виділення діапазону комірок для підпису осі категорій (осі Х). 

- “Клік” на кнопці  Далі  . 

 

 
 

Рисунок 10.5 - Вікно майстра побудови діаграм (крок 3) 

 

Крок 3 – Елементи діаграми (рисунок 10.6): 

Задати наступні параметри: 

- Назва заголовку та підзаголовку діаграми (поле Заголовок та поле 

Підзаголовок); 

- Назва вісей Х та У (або Z) – меню Вісь Х, Вісь У); 

- Відображення сітки для вісей Х та У (або Z – додатково) – меню  

Відображення сітки; 

- Зображення легенди та її місця розташування: зліва, зправа, взерху, 

знизу – меню Показати легенду. 

Примітка: Легенда – це графічне пояснення, що зображає кольором або 

маркером позначення кожного ряду. 

- “Клік” на кнопці  Готово . 

Примітка: зазвичай діаграма виводиться на тому ж самому Листі. 
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Рисунок 10.6 - Вікно майстра побудови діаграм (крок 4) 

Модифікація діаграм 

 

Коли діаграма створена, її можна видозмінити у будь-який час. Для 

модифікації діаграм використовуються команди меню - Формат і панель 

інструментів Форматування. 

Меню Формат з'являється в рядку головного меню тільки при активізації 

діаграми. При виборі команд меню Формат з'являються відповідні діалогові 

вікна Майстра діаграм, в які можна внести необхідні зміни. 

Панель інструментів Форматування (рисунок 10.7) з'являється 

автоматично при активізації діаграми або після натиснення мишею на вибраній 

діаграмі. Панель включає 6 інструментів, які використовуються для внесення 

звичайних змін до діаграми.  

У таблиці 10.3 приведений опис інструментів панелі Форматування. 

 

 
  

Рисунок 10.7 - Панель інструментів Форматування 

 

Таблиця 10.3 - Опис інструментів панелі Форматування 

 

Піктограма Найменування Опис 

 

Тип діаграми 

Після клацання на кнопці розкриття на 

екрані з'являється палітра діаграм, з 

якої можна вибрати необхідний тип 

діаграми. 

 

Легенда Додає легенду або видаляє її. 

 

Таблиця даних 
Відображає таблицю даних, на підставі 

яких побудована діаграма. 

 

Горизонтальна сітка 
Включає і відключає відображення 

горизонтальної сітки. 

 

Автоматична Включає автоматичну розмітку 
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розмітка діаграми. 

 

Масштаб тексту 
Включає/відключає можливість 

масштабування тексту на діаграмі. 

 

Примітка: такі інструменти, як Колір заливки, Колір шрифту, 

Напівжирний, Курсив і Шрифт, розташовані на інших панелях інструментів, 

вони також працюють також і з діаграмами. 

 

10.3 Порядок виконання лабораторної частини 

 

      10.3.1 Оснащення робочого місця 

 

- методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 

- конспект лекцій з дисципліни; 

- комп’ютер четвертого покоління і вище з операційною системою 

Windows. 

 

10.3.2 Вимоги безпеки при проведенні заняття 

 

При проведенні лабораторного заняття слід дотримуватися наступних 

вимог техніки безпеки: 

- у комп’ютерному класі знаходитися лише у присутності викладача 

або лаборанта; 

- не вмикати і не вимикати штекер з розетки самостійно; 

-  під час лабораторного заняття відкривати тільки вікна тих 

комп’ютерних програм, які стосуються теми поточної роботи. 

 

10.4  Програма виконання лабораторної частини 

 

1. Завантажити Microsoft Excel. 

2. Заповнити діапазон комірок на Аркуш1, згідно таблиці 1. Назви 

місяців вводити за допомогою Автозаповнення, Повний виторг 

заповнити за допомогою формули: =Прихід – Витрати на товари . 

 

Таблиця 1 – Структура земельного фонду (до завдання 2) 
 

 Березень Квітень Травень Червень Липень Август 
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Торговий бюджет 

40000 

 
35000 

 
30000 

 
25000 

 
20000 

 
15000 3234 

10000 

 
5000 

 
0 

Березень Квітень Травень Червень Липень Август 

Прихід 

Витрати на товари 

Повний виторг 
 
4526 1 

 
4195 1 

 
3869 1 

 
3548 1 1 

 

4865 1 

 

0201 
 

0021 
 

9842 
 
9665 

 
9490 

 
9316 1 1 1 

2 2 1 

32550 

35066 34547 34037 33534 33038 

Прихід 32550 33038 33534 34037 34547 35066 

Витрати на товари 19316 19490 19665 19842 20021 20201 

Повний виторг 13234      

 

3. На основі даних таблиці 1 створити гістограму (див. рисунок 1): 

 

Рисунок 1 - Результат виконання завдання 3 

 

4. Додати новий аркуш і перейменувати його у Функція. 

5. Побудувати графік функції: 

 

Де значення аргументу х змінюється в діапазоні від -15 до 10 з 

прогресією кроком 2,37. Коефіцієнти дорівнюють а=3,22 і b=7,6. Для 

виконання завдання використовувати Нестандартний гладкий графік (див. 

рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результат виконання завдання 5 

6. Скопіювати графік на поточному листі. 

7. Перетворити тип скопійованої діаграми у точкову стандартну. 

Додати основні лінії сітки. Колір кривої – червоний (див. рисунок 

3). 
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Рисунок.3 – Результат перетворення типу 

діаграми 

 

 

8. Додати новий аркуш, перейменувати його в Бюджет сім’ї. 

9. Ввести наступну таблицю (див. рисунок 4): 

Рисунок 4 – Вихідні дані для завдання 10 

10. Відформатувати таблицю згідно рисунка 4. 

11. Розрахувати значення комірок за наступними правилами: 

– Дохід сім’ї однаковий кожний місяць; 

– Комунальні послуги — однакові кожний місяць; 

– Оплата за дитячий садок — однакова кожний місяць. 

– Витрати на їжу — збільшуються на 20 гр. кожного місяця. 

– Покупки — збільшуються на 10%. 

– Подарунки — збільшуються на 5%. 

– Підрахувати суму витрат по кожному місяцю. 

– Підрахувати суму витрат по кожному місяцю за квартал. 

– Підрахувати загальну суму витрат 

– Підрахувати залишок по кожному місяцю за квартал. 

12.  За даними стовпця Сума за квартал, побудувати кругову діаграму 

(див. рисунок 5). Оформити діаграму у відповідності зі зразком: 

– Підписи категорій – Times New Roman, напівжирний курсив, 

14 пт. 
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Витрати на 

їжу 

45% 

Оплата за 

дитячий садок 

4% 

Покупки 

8% 

Подарунки 

8% 

Комунальні 

послуги 

14% 

Бюджет сім'ї за квартал 

Залишок 

21% 

– Підпис категорії Залишок – Times New Roman, 22 пт, 

напівжирний, колір червоний. 

 

Рисунок 5 - Результат виконання завдання 13 

 

13. Зберегти поточну книгу Excel  під ім’ям Діаграми. 14 Показати роботу 

викладачеві. 

 

10.5 Рекомендації щодо оформлення звіту 

 

Звіт з лабораторної роботи виконується в окремому зошиті у клітинку. 

Звіт повинен містити: 

- найменування і мету роботи; 

- виконання самостійної частини; 

- висновки по роботі. 

 

10.6 Контрольні  питання  

1 Для чого застосовується Автозаповнення? 

2 Сформулювати поняття і дати ознаки абсолютного посилання. 

3 Перелічити елементи та основні типи діаграм. 

4 Як викликається майстер діаграм? 

5 Алгоритм побудови діаграми. 

6 Як змінити розташування легенди? 
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