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УМОВНІ ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

Операція  

або значок 
Назва виконуючої дії 

„Клік‖ Одинарний клік лівою кнопкою миші. 

„Клік  

правою‖ 

Одинарний клік правою кнопкою миші (виклик 

контекстно-залежного меню). 

―Подвійний  

клік― 
Подвійний клік лівою кнопкою миші. 

„Перетягнути‖ 
Переміщення вказівника миші при натиснутій лівій 

кнопці миші 

―Перетягнути з 

CTRL‖ 

Переміщення вказівника миші при натиснутій лівій 

кнопці, одночасно втримуючи клавішу CTRL  

Значок   

Позначає дію.  Тобто перехід в інше меню програми.  

Для цього потрібно вибрати та натиснути мишею по 

меню програми, яке йде після стрілки. 

Наприклад: Пуск  Програми  OpenOffice.org  
Calc 

 

 

ПРИМІТКА - Шрифтом – „Arial”  у тексті виділено:  

1)  Клавіатурні клавіші (у прямокутнику), наприклад: CTRL. 

2)  Кнопки у вікнах меню (у прямокутнику), наприклад: кнопка у вікні -  ОК. 
3)  Назви рядків меню (або вкладених меню) OpenOffice.org Calc. 

Наприклад: Формат  Лист  Цвет... 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

Тема: Обчислення 
Мета: Освоїти основні прийоми роботи з формулами і вбудованими 

функціями OpenOffice Calc. 

Час:  2 год. 

2.1 Виконання роботи 

- Надати викладачеві, виконане завдання для самопідготовки  

в п. 2.2. 

- Вивчити теоретичні відомості. 

- Виконати самостійну роботу. 

2.2 Завдання для самопідготовки 

У процесі підготовки до заняття студент в обов'язковому порядку 

повинний виконати наступні завдання: 

а) За допомогою конспекту лекцій і літератури, що рекомендується, 

розглянути такі питання: 

1 формули; 

2 абсолютна, відносна адресація; 

3 вбудовані функції. 

б) Занести в звіт такі дані: 

1 номер лабораторної роботи; 

2 тему і ціль роботи; 

3 короткий конспект основних теоретичних відомостей. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Відносні посилання 

Відносні посилання – це адреси комірок, що використовуються у формулах 

і автоматично змінюються при копіюванні. 

 

Використання у формулі посилання на комірку: 

 ―Клік‖ на комірці, у яку вводиться формула;  

 Натиснути клавішу   =  ; 

 У рядок формул  ввести математичний вираз; 

 ―Клік‖ на комірці, що містить числову інформацію для формули 

(адреса зазначеної комірки додасться у формулу (рисунок 2.1.а); 

 Натиснути клавішу Enter. 
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2.3.2 Абсолютні посилання 

Абсолютні посилання – адреси комірок, що використовуються у формулах 

і залишаються незмінними при копіюванні. Ознака абсолютного посилання – 

знаки $ в адресі комірки, наприклад: $C$7 або D$8.  
Використання у формулі абсолютного посилання: 

 ―Клік‖ на комірці, у яку вводиться формула;  

 Натиснути клавішу   =  ; 

 У рядок формул ввести математичний вираз; 

 ―Клік‖ на комірці, що містить числову інформацію для формули 

(для створення абсолютного посилання в рядку формул ввести 

перед ім'ям стовпця і номером рядка знаки $ або натиснути 

клавішу F4 ); 

 Натиснути клавішу Enter. 

2.3.3 Формули 

Формули являють собою вирази, за допомогою яких описують обчислення 

в комірках. Вони відображаються в рядку формул і починаються зі знака  =  

(дорівнює). 

Формули можуть містити: 

 Математичні операції; 

 Стандартні функції електроних таблиць Calc; 

 Посилання на інші комірки . 

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

знаходиться комірка. Наприклад: A1. 

Складання формул здійснюється за допомогою таких операторів: 

 

Клавіша Оператор Вираз Результат 

+ додавання  =5+3 8 

- віднімання =6-4 2 

* добуток =8*4 32 

/ ділення =9/3 3 

^ зведення в ступінь =4^2 16 

% процент =60% 0,6 

 

Введення формули: 

 ―Клік‖ в комірці для введення формули;  

 Натиснути клавішу  =  ; 

 Ввести математичний вираз; 

 Натиснути клавішу Enter. 

Результат обчислення відобразиться в активній комірці, а формула в рядку 

формул. 
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Копіювання формули в суміжні комірки: 

 ―Клік‖ в комірці з вихідною формулою; 

 Перемістити покажчик миші в правий нижній кут комірки, на 

маркер автозаповнення (покажчик миші приймає вигляд  ). 

 ―Протягнути‖ маркер автозаповнення в необхідному 

напрямку.  

 

Наприклад. Розрахувати добуток по стовпцю: 

 В комірку С2 ввести формулу добутку =А2*В2 (рисунок 2.1, а); 

 ―Протягнути‖ формулу за маркер автозаповнення від комірки С2 

до  комірки С7 (рисунок 2.1, б); 

 Результат розрахунку по формулах відобразиться у комірках 

(рисунок 2.1, в). 

 

         
  а)     б)      в) 

Рисунок 2.1 – Розрахунок добутку за формулою 

 

Розрахунок за допомогою Автосуми: 

 

 ―Клік‖ на результуючій комірці; 

 ―Клік‖ на кнопці Автосума  біля рядка формул; 

 Виділити діапазон комірок для знаходження суми (рисунок 2.2). 

 Натиснути клавішу Enter. 

 

 
 

Рисунок 2.2 –  Розрахунок суми за допомогою вбудованої функції 
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2.3.4 Вбудовані функції 

Функції — це заздалегідь певні формули, які виконують обчислення за 

заданим значенням у зазначеному порядку. 

Імена функцій завжди завершуються круглими дужками, наприклад 

СРЗНАЧ(). Функція може містити як кілька аргументів, так і жодного. Аргументи 

вказуються в дужках і відокремлюються один від іншого крапкою з комою.  

Аргумент - значення, яким маніпулює функція. Часто в якості аргументів 

використовуються адреси комірок. 

У розрахунках за допомогою тригонометричних функцій 

використовуються величини у радіанах. Перехід від числа до радіанної 

величини виконується за допомогою функції RADIANS() (РАД()). 

Наприклад, 
 5,1sine   )))5,1(exp(sin( radians  

Приклад деяких основних простих функцій: 

ABS() - повертає модуль числа; 

AVERAGE() - повертає середнє арифметичне діапазону аргументів; 

MAX() - повертає максимальне значення зі списку аргументів; 

MIN() - повертає мінімальне значення зі списку аргументів; 

COUNT() – підраховує кількість чисел у списку аргументу; 

SQRT() - повертає значення квадратного кореня; 

SUM() - обчислює суму аргументів; 

EXP() – обчислює експоненту аргументу (е
х
); 

SIN() – повертає синус числа, вказаного в радіанах; 

COS() - повертає косинус числа, вказаного в радіанах; 

TAN() - повертає тангенс числа, вказаного в радіанах; 

ASIN() - повертає арксинус числа, вказаного в радіанах; 

ACOS() - повертає арккосинус числа, вказаного в радіанах; 

ATAN() - повертає арктангенс числа, вказаного в радіанах. 

Наприклад. Обчислити за формулою 
 
 2cos

sin

b

a
n  : 

 Заповнити комірки вихідними даними; 

 В комірку В3 ввести наступну формулу: 

                          =ABS(SIN(RADIANS(B1))/COS(RADIANS(B2^2)))  
(рисунок 2.3); 

 Натиснути клавішу Enter. 

 

Рисунок 2.3 – Обчислення за допомогою тригонометричних функцій 
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2.3.5 Функція AVERAGE () 

Функція дозволяє підрахувати середнє значення діапазону аргументів. 

 

Наприклад. Визначити середнє значення діапазону комірок А1:А5 

– Ввести вихідні дані; 

– В комірці А6 ввести формулу =AVERAGE(A1:A5) (рисунок 2.4); 

– Натиснути клавішу Enter. 

   
 

Рисунок 2.4 – Обчислення зо допомогою функції AVERAGE 

2.3.6 Функція IF 

Дозволяє вивести одне значення, якщо задана умова виконується, і — інше 

значення, якщо умова не виконується. IF – переводиться "Якщо". 

Наприклад. Перевірити, які з чисел у стовпці А позитивні, а які — 

негативні (рисунок 2.5): 

 

Рисунок 2.5 – Організація даних за допомогою функції IF (ЕСЛИ) 

 

– ―Клік‖ в комірці В1; 

– ―Клік‖ на кнопці Вставка  Функція (з’явиться діалогове вікно 

Майстра функцій); 

– В полі Категорія вибрати Логічні; 
– В полі Функція вибрати IF; 

– Ввести аргументи функції (рисунок 2.6); 

– ―Клік‖ на кнопці ОК ; 

– За допомогою автозаповнення розмножити формулу комірки В1 

на відповідний діапазон комірок стовпця А. 
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Рисунок 2.6 – Аргументи функції IF 

 

Можна ускладнити умову, наприклад при вводі позитивного числа вивести 

на екран текст — «Позитивне», негативного — текст «Негативне», а якщо 

користувач введе число нуль «0» — «Дорівнює нулю», то тоді функція IF буде 

містити вкладену функцію IF (рисунок 2.7): 

 

 

Рисунок 2.7 – Використання вкладеної функції IF  

 

2.4 Самостійна робота 

1 Завантажити Calc. 

2 Оформити довідник посад, що містить оклади. Загальна кількість 

робочих днів є константою для кожного місяця (рисунок 2.8): 

 

Умова 

Функція, якщо умова не виконується 

Функція, якщо умова виконується 
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Рисунок 2.8 – Довідник посад 

 

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

січень (рисунок 2.9): 

 

Рисунок 2.9 – Відомість заробітної плати по відділу 

 

4 Підрахувати суму налічених грошей за відпрацьовану кількість днів по 

формулі: 

5                 аніДніВідпрацьов
влькістьДніЗагальнаКі

Оклад
Нараховано   

 

6 Оклад слідує одержувати з відповідних комірок таблиці Довідних 

посад, на які виконати Абсолютні посилання. 

7 Премія дорівнює 20% від налічених грошей. 

8 Підрахувати Надбавку, яка розраховується з наступних умов: 

Якщо Стаж<=10 років, то Надбавка дорівнює 10% від Нараховано; 

Якщо Стаж >10 років, то Надбавка дорівнює 20% від Нараховано. 

 

9 Загальна кількість грошей обчислюється по формулі: 
 НадбавкаПреміяНарахованоСума   

 

10 Відрахування в Пенсійний фонд складають 2% від Суми. 

11 Підрахувати Суму до видачі за формулою: 
ондПенсійнийФСумачіСумаДоВида   

 

12 Підрахувати загальну суму в рядку Всього. 

13 Розрахувати середню заробітну платню робітників за поточний місяць. 

14 Перейменувати поточний Лист у Відомість заробітної плати. 

15 Перейти на Лист2 у поточній Книзі. 
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16 Розрахувати значення функції у за формулою:  3

23

sin
x

xtg

x
y   

Значення аргументів х в діапазоні від 1 до 10 з прогресією кроком 1. 

Примітка: останнє значення у дорівнює 2,142411. 
17 Перейти на Лист3 у поточній Книзі. 

18 Розрахувати значення функції у за формулою: 

 
x

a

x
b

xa
y 






3

32sin
 

Значення коефіцієнтів: а=2,31, b=0,33. На комірки з коефіцієнтами a і b 

(B1, B2) виконати абсолютну адресацію ($B$1, $B$2) – див. рисунок 2.10. 

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

прогресією кроком 1,2. 

 

 
Рисунок 2.10 – Організація даних за допомогою автозаповнення 

 

19  В комірці S5 підрахувати середнє значення функції у на заданому 

інтервалі. 

20 Створити Лист4 у поточній Книзі та перейти у нього. 

21 Розрахувати значення функції 
  

xarctgebx

xbax
y






324

243 cossin
, якщо х 

змінюється в інтервалі від -10 до +10,97 з кроком 2,33, a=1,77, b=5,2. 
Примітка: останнє значення у дорівнює 0,008895. 

 

22 Зберегти усю книгу під ім’ям Розрахунки. 

 

2.5 Вимоги до оформлення звіту 

 

Звіт повинний містити: 

 Короткий конспект теоретичних відомостей; 

 Результати виконаних дій. 

 

2.6 Контрольні питання 

1 Призначення формул? 

2 Порядок створення формул? 

3 Вбудовані функції електронних таблиць Calc? 

4 Що таке абсолютна адресація? 

5 Що таке відносна адресація? 
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-М.: Инфра-Ресурс, 2011. – 179 с. 

9 Питоньяк Эндрю. OpenOffice.org pro для програмистов. В 4 частях. Часть 4. 

Примеры. Пер. с англ.  А. Н. Заимских. [Текст] / Эндрю Питоньяк. -М.: Инфра-

Ресурс, 2011. – 161 с. 

10 Чернов Д.И. OpenOffice.org pro. Calc. Справочник функций [Текст] / Д.И. 

Чернов.  - М.: Инфра-Ресурс, 2011. – 531 с. 

11 Чернов Д.И. OpenOffice.org pro. Writer Справочник функций [Текст] / Д.И. 

Чернов.  - М.: Инфра-Ресурс, 2010. – 428 с. 

 

 

http://www.i-rs.ru/Stat-i/Filosofiya-OpenOffice.org
http://www.altlinux.org/Books:Openoffice
http://book.myooo.ru/
http://buhcia.narod.ru/
http://buhcia.narod.ru/
http://buhcia.narod.ru/
http://buhcia.narod.ru/
http://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=113790
http://www.softkey.ru/catalog/program.php?ID=113790
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СПИСОК  ДОДАТКОВИХ  РЕСУРСІВ 
 

1 Бібліотека ТДАТУ (адреса: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, будинок 

№18) 

2 Міська бібліотека ім. Лермонтова (адреса: м. Мелітополь, пл. Перемоги, 

будинок №1) 

3 Джерела Інтернет (з місць доступу до всесвітньої електронної інформаційної 

мережі).  
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