
ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА №3 

 

Тема:   Базові інформаційні технології Excel. Виконання розрахунків в 

електронних таблицях. 
 
Мета: Сприяти  формуванню вмінь і навичок роботи з електронною 

таблицею по заповненню, редагуванню комірок таблиці.  
Час:  2 год. 

 

  2.1 Теоретична частина  
 
Microsoft Excel – програма для роботи з електронними таблицями, що 

входить до складу пакету Microsoft Office. За допомогою Microsoft Excel можна 

створювати і формувати книги для аналізу даних і прийняття більш 

обґрунтованих ділових рішень, відстежувати дані, розробляти моделі аналізу 

даних, створювати формули для обчислень з цими даними, а також відображати їх 

на професійних діаграмах різноманітних типів. 

 
Завантаження Excel: 
 

Пуск → Программы → Microsoft Excel. 
 
Після завантаження програми Excel, за замовчуванням, буде розкритий 

документ Книга 1 (див. рисунок 3.1). 
 

 

 Рисунок 3.1 – Робоче вікно MS Excel 
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Основою інтерфейсу є Робоче вікно (рис. 3.1), зверху якого розміщений 

Рядок заголовку, Стрічка, яка являє собою широку полосу у верхній частині 

робочого вікна Excel. На Стрічці розміщуються основні набори команд, 

згруповані на окремих вкладках.  

Більшість команд форматування тексту знаходяться в групах Шрифт, 
Выравнивание, Число, які знаходяться на стрічці. Команди групи Шрифт 
дозволяють змінювати стиль, розмір і колір тексту, додавати границі  і  

заповнювати комірки кольором. Команди групи Выравнивание дозволяють 

задати відображення тексту в комірці,як по вертикалі, так і по горизонталі. 

Команди групи Число дозволяють змінювати спосіб відображення чисел і дат. 

Для виділення границь : 

1. Виділіть потрібні границі. 

2. Клацніть на вказівник меню, яке випадає, на головній вкладці.  З’явиться 

випадаюче меню. 

3. Оберіть потрібний стиль границь. 

Для додавання кольору заливки: 

1. Виділіть потрібні комірки. 

2. Клацніть на вказівнику меню, яке випадає, поряд з командою Цвет 
заливки на вкладці Головна. З’явиться меню Цвет. 

3. Наведіть курсор миші на різні кольори. На аркуші буде інтерактивно 

змінюватися колір заливки виділених комірок. 

4. Оберіть потрібний колір. 

Для завдання формату чисел і дат: 

1. Виділіть потрібні комірки. 

2. Клацніть на вказівнику меню, яке випадає, поряд з командою Числовий 
формат на вкладці Главная (рис. 3.2). 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Вкладка Числовой формат 

 

Числові формати: 

1. Общий – це формат будь-якої комірки за замовчуванням При введені 

числа у комірку, Excel запропонує найбільш підходящий, на його думку, 

формат числа. 

2. Числовой –  формує числа у вид з десятковими розрядами. 

3. Денежный –  формує числа у вид з відображенням символу валюти. 

4. Финансовый – формує числа у вид схожий з Денежным форматом, 
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додатково вирівнює  символи валют і десяткові розряди у стовпцях. 

5. Короткий формат дати формує числа у вигляді М/Д/ГГГГ. 

6. Довгий флормат дати формує числа у вигляді День недели, Месяц ДД, 

ГГГГ. Наприклад, «Середа, Жовтень 25, 2019». 

7. Время – формує числа у вигляді ЧЧ,ММ,СС і підпис АМ або РМ. 

8. Процентный – формує числа у вигляді з десятковими розрядами і знаком 

відсотку. 

9. Дробный – формує числа у вигляді дробу з нахиленою лінією. 

10.  Экспоненциальный – формує числа в експоненціальний запис. 

11.  Текстовый – формує числа як текст. 

 

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: 

- 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 

 

Рисунок 3.3 – Елементи керування аркушами. 



 4 

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; 

 "Клік" на кнопці OK . 

 

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 - 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. 

II спосіб (за допомогою головного меню): 

- "Клік" на заголовку видаляє строки, що (стовпця); 
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- Вкладка Главная → група Ячейки → Удалить строки (столбцы) с 
листа. 

 

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.  

 

 
 

Рисунок 3.4 - Виделені рядки та стовпці 
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Наприклад: В3 (малюнок 3.4).  

– 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, 

– 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. 

 

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; 

- "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).  
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Автозаповнення 

 

Копіювання за допомогою маркера автозаповнення - копіювання вмісту 

однієї або декількох виділених комірок у суміжні комірки 

- Виділити комірку; 

- навести курсор на маркер у правому нижньому куті рамки (курсор набуде 

вигляду ); 

- перетягувати, утримуючи ліву кнопку миші 

 

 

Рисунок 3.5 – Копіювання даних за допомогою маркера авто заповнювання 

Введення даних у діапазон комірок за допомогою Автозаповнення: 

- Ввести дані в перші дві комірки діапазону й виділити їх; 

- Установити курсор у правий нижній кут виділеного діапазону комірок на 

маркер автозаполнения; 

- "Простягнути" маркер автозаполнения в потрібному напрямку, виділяючи 

необхідні комірки. 

 

 

Рисунок 3.6 – Автозаповнення комірок 
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Якщо список, що містить елементи, зазначені у двох перших комірках, не 

існує, то дані із цих двох комірок будуть скопійовані в інші комірки виділеного 

діапазону. 

Для створення користувацького списку потрібно ввести набір значень, 

виділити його, вибрати на стрічці команду Файл – Параметры – 
Дополнительно – Изменить списки, натиснути кнопку Импорт. 

Текстові та числові послідовності можна створювати за допомогою вікна 

Прогресія. Для цього необхідно попередньо ввести перше значення та виділити 

заповнюваний діапазон, вибрати функцію стрічки Главная, натиснути кнопку 

, далі Прогрессия. Відкриється вікно для завдання параметрів під час 

створення прогресій (рис. 3.7). 

 
 

Рисунок 3.7 - Вікно для створення послідовностей 

Автозаповнення так само застосовується до дат (01.02.05, травень, 

понеділок), часу (8:00) і т.д. 

Об'єднання комірок: 

- Потягнути по комірках; 

- "Клік" на кнопці Объединить и поместить по центру на панелі 

інструментів Стандартная. 

 

Форматування комірок 

 

Зміни типів даних:  

- Вибрати комірки, які потрібно відформатувати;  

- вкладка Главная →Число;  

- у списку форматів вибрати потрібний формат; 

-  указати параметри формату. 
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Рисунок 3.8 – Вибір формату 

Вирівнювання тексту: 

- Виділити діапазон комірок, в яких необхідно вирівняти текст; 

- Вкладка Главная → група Выравнивание; 

- За допомогою списків, що розкриваються, (по горизонталі, по вертикалі) 

вказати спосіб вирівнювання. 

 

Перенос за словами (для розміщення декількох рядків в одному комірки): 

- Виділити діапазон комірок, в яких встановлюється перенос; 

- Вкладка Главная → група Выравнивание → Перенести текст; 

 

 

 
 

Рисунок 3.8 - Вікно Формат клітинок, вкладка Вирівнювання 

 

Зміна орієнтації тексту: 
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- Виділити діапазон комірок, у яких змінюється орієнтація даних; 

- Вкладка Главная → група Выравнивание; 

- В діалоговому вікні Формат ячеек у вікні Ориентация вказати кут 

нахилу тексту 

 

Обчислення 

Відносні посилання 

Відносні посилання – адреси комірок, що використовуються у формулах і 

автоматично змінюються при копіюванні. 

Використання у формулі посилання на комірку: 

- “Щиглик” на комірці, у яку вводиться формула; 

- Натиснути клавішу = ; 

- У рядок формул ввести математичний вираз; 

- “Щиглик” на комірці, що містить числову інформацію для формули 

(адреса зазначеної комірки додасться у формулу; 

- Натиснути клавішу Enter. 
 

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: 

- “Щиглик” на комірці, у яку вводиться формула; 

- Натиснути клавішу = ; 

- У рядок формул ввести математичний вираз; 

- “Щиглик” 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. 
 

Формули 

 

Формули являють собою вираження, за допомогою яких описують 

обчислення в комірках. Вони відображаються в рядку формул і починаються зі 

знака = (дорівнює). 

Формули можуть містити: 

- Математичні операції; 

- Стандартні функції Microsoft Excel; 

- Посилання на інші комірки . 

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

знаходиться комірка. Наприклад: A1. 

 

Введення формули: 

- “Щиглик” в комірці для введення формули; 

- Натиснути клавішу = ; 
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- Ввести математичний вираз; 

- Натиснути клавішу Enter. 
Результат обчислення відобразиться в активній комірці, а формула в рядку 

формул. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Вкладка Формули 

 

Копіювання формули в суміжні комірки: 

- “Щиглик” 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 (див. рисунок 3.10, а); 

- “Протягнути” формулу за маркер автозаповнення від комірки С2 до 

комірки С7 (див. рисунок 3.10, б); 

- Результат розрахунку по формулах відобразиться у комірках (див. рисунок 

3.10,в). 

 

 
 

а) 
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б) 

 

 

 
 

в) 

 
Рисунок 3.10. – Розрахунок добутку за формулою 

 

Розрахунок за допомогою Автосуми: 

- “Щиглик” на результуючій комірці;  

- “Щиглик” на кнопці Автосума на вкладці Главная в групі 

Редактирование; 

- Виділити діапазон комірок для підсумовування (див. рисунок 3.11). 

- Натиснути клавішу Enter. 
 

 
 

  
 

Рисунок 3.11 – Розрахунок суми за допомогою вбудованої функції 
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Вбудовані функції 

 

Функції — 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. 

 

Наприклад. Обчислити за формулою: 

 
- Заповнити комірки вихідними даними; 

- В комірку В11 ввести формулу =ABS(SIN(B9)/COS(B10^2)) 
(див. рисунок 3.12). 

- Натиснути клавішу Enter. 
 

 
 

Рисунок 3.12– Обчислення за допомогою тригонометричних функцій 

 

Функція AVERAGE (СРЗНАЧ) 

 

Дозволяє підрахувати середнє значення діапазону аргументів. 

Наприклад. 

Визначити середнє значення діапазону комірок А1:А5: 

– Ввести вихідні дані; 

– В комірці А6 ввести формулу =СРЗНАЧ(A1:A5) (див. рисунок  3.13); 

– Натиснути клавішу Enter. 
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Рисунок 3.13 – Обчислення зо допомогою функції AVERAGE (СРЗНАЧ) 

 

 

2.2 Практична частина 

 

2.2.1 Контрольний приклад 

 

 

1) Завантажити Microsoft Excel: 

- Пуск → Програми →Microsoft Excel. 
2) Зберегти Книгу Microsoft Excel під ім'ям LR_3 у робочій папці своєї 

навчальної групи: 

- Файл → Зберегти як; 
- У списку, що розкривається, Папка перейти в робочу папку своєї 

навчальної групи; 

- У полі Ім’я файлу вказати ім’я файлу, що створюється — LR_3; 

- “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, листа з 

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 ярлика 
6) Перейти на лист Завдання 1 
7) Встановити рамку виділення в комірку А1 та ввести текст Відомості про 

слухачів 
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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: 

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 
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2.2.2 Лабораторна частина 

 

1. Завантажити Microsoft Excel. 

2. На першому аркуші Робочої книги створіть та оформіть за зразком 

таблицю (рис. 3.14). 

 

 
 

Рисунок 3.14 – До завдання 1 

 

3. В комірку G15 введіть формулу для підрахунку суми комірок G3:G13. 

4. Скопіюйте формулу у дві сусідні комірки. 

5. На другому аркуші Робочої книги створіть та оформіть за зразком  

таблицю (рис. 3.15). 

 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Розрахунок середнього значення 
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6. Внесіть в комірку А1 назву таблиці. 

7. Виділіть блок комірок A1:N1. 

8.  Об’єднайте та помістіть в центрі. 

9. В комірки N3:N6 введіть відповідні формули для підрахунку середньої 

ціни. 

10.   На третьому аркуші Робочої книги розв’яжіть таку задачу. Уявіть, що 

Ви керуючий пі церії. На Раді акціонерів було встановлено, що: 

- мийник посуду отримує 2500 гривень на місяць; 

- офіціант отримує в 1,5 разів більше за мийника посуду; 

- кухар -  в 3 рази більше мийника посуду; 

- шеф-кухар – на  3000 гривень більше кухаря; 

- завгосп – на 4000 гривень більше офіціанта; 

- метрдотель – в 4 рази більше мийника посуду; 

- керуючий – на 2000 гривень більше за метрдотеля. 

Розрахуйте заробітну плату працівників пі церії. Обчисліть  середню 

заробітну платню. 

 

Контрольні  питання 

 

1. Поняття Робочої Книги? 

2. Як зберегти Книгу під новим ім'ям? 

3. Поняття маркера автозаповнення? 

4. Для чого використовується маркер автозаповнення? 

5. Як виділити кілька діапазонів несуміжних комірок? 

6. Для чого застосовується Автозаповнення? 

7. Описати призначення Автосуми. 

8. Як перейменувати Лист? 

9. Як видалити вміст діапазону комірок? 

10. Як скопіювати дані з однієї книги в іншу? 

11. Призначення та порядок створення формул? 

12.  Вбудовані функції Excel? 

13. Що таке абсолютна адресація? 

14. Що таке відносна адресація? 
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	ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА №3
	2.1 Теоретична частина
	Microsoft Excel – програма для роботи з електронними таблицями, що входить до складу пакету Microsoft Office. За допомогою Microsoft Excel можна створювати і формувати книги для аналізу даних і прийняття більш обґрунтованих ділових рішень, відстежуват...
	Основою інтерфейсу є Робоче вікно (рис. 3.1), зверху якого розміщений Рядок заголовку, Стрічка, яка являє собою широку полосу у верхній частині робочого вікна Excel. На Стрічці розміщуються основні набори команд, згруповані на окремих вкладках.
	Більшість команд форматування тексту знаходяться в групах Шрифт, Выравнивание, Число, які знаходяться на стрічці. Команди групи Шрифт дозволяють змінювати стиль, розмір і колір тексту, додавати границі  і  заповнювати комірки кольором. Команди групи В...
	Для виділення границь :
	1. Виділіть потрібні границі.
	2. Клацніть на вказівник меню, яке випадає, на головній вкладці.  З’явиться випадаюче меню.
	3. Оберіть потрібний стиль границь.
	Для додавання кольору заливки:
	1. Виділіть потрібні комірки.
	2. Клацніть на вказівнику меню, яке випадає, поряд з командою Цвет заливки на вкладці Головна. З’явиться меню Цвет.
	3. Наведіть курсор миші на різні кольори. На аркуші буде інтерактивно змінюватися колір заливки виділених комірок.
	4. Оберіть потрібний колір.
	Для завдання формату чисел і дат:
	1. Виділіть потрібні комірки. (1)
	2. Клацніть на вказівнику меню, яке випадає, поряд з командою Числовий формат на вкладці Главная (рис. 3.2).
	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:
	- 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
	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;
	"Клік" на кнопці OK .
	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. (1)
	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 - Вставить строки на лист (Вставить столбцы на лист).
	Видалення рядків (стовпців):
	I спосіб (за допомогою контекстного меню): (1)
	- "Клік правої" на заголовку видаляє строки, що (стовпця);
	- Удалить.
	II спосіб (за допомогою головного меню): (1)
	- "Клік" на заголовку видаляє строки, що (стовпця);
	- Вкладка Главная → група Ячейки → Удалить строки (столбцы) с листа.
	Зміна висоти рядків (ширини стовпців)
	Зміна висоти рядків( ширини стовпців):
	I спосіб: (1)
	- 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: (1)
	- "Клік правої" на заголовку рядка (стовпця); (1)
	- 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.
	Рисунок 3.4 - Виделені рядки та стовпці
	Наприклад: В3 (малюнок 3.4).
	– 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,
	– 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.
	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. (1)
	II спосіб: (2)
	- "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): (1)
	- "Клік правої" на комірці (виклик контекстного меню);
	- Копировать;
	- "Клік правої" на комірці, у якій виробляється копіювання;
	- Вставить. (2)
	II спосіб: (3)
	- "Клік" на комірки;
	- "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).
	Автозаповнення
	Копіювання за допомогою маркера автозаповнення - копіювання вмісту однієї або декількох виділених комірок у суміжні комірки
	- Виділити комірку;
	- навести курсор на маркер у правому нижньому куті рамки (курсор набуде вигляду );
	- перетягувати, утримуючи ліву кнопку миші
	Рисунок 3.5 – Копіювання даних за допомогою маркера авто заповнювання
	Введення даних у діапазон комірок за допомогою Автозаповнення:
	- Ввести дані в перші дві комірки діапазону й виділити їх;
	- Установити курсор у правий нижній кут виділеного діапазону комірок на маркер автозаполнения;
	- "Простягнути" маркер автозаполнения в потрібному напрямку, виділяючи необхідні комірки.
	Рисунок 3.6 – Автозаповнення комірок
	Якщо список, що містить елементи, зазначені у двох перших комірках, не існує, то дані із цих двох комірок будуть скопійовані в інші комірки виділеного діапазону.
	Для створення користувацького списку потрібно ввести набір значень, виділити його, вибрати на стрічці команду Файл – Параметры – Дополнительно – Изменить списки, натиснути кнопку Импорт.
	Текстові та числові послідовності можна створювати за допомогою вікна Прогресія. Для цього необхідно попередньо ввести перше значення та виділити заповнюваний діапазон, вибрати функцію стрічки Главная, натиснути кнопку , далі Прогрессия. Відкриється в...
	Рисунок 3.7 - Вікно для створення послідовностей
	Автозаповнення так само застосовується до дат (01.02.05, травень, понеділок), часу (8:00) і т.д.
	Об'єднання комірок:
	- Потягнути по комірках;
	- "Клік" на кнопці Объединить и поместить по центру на панелі інструментів Стандартная.
	Форматування комірок
	Зміни типів даних:
	- Вибрати комірки, які потрібно відформатувати;
	- вкладка Главная →Число;
	- у списку форматів вибрати потрібний формат;
	-  указати параметри формату.
	Рисунок 3.8 – Вибір формату
	Вирівнювання тексту:
	- Виділити діапазон комірок, в яких необхідно вирівняти текст;
	- Вкладка Главная → група Выравнивание;
	- За допомогою списків, що розкриваються, (по горизонталі, по вертикалі) вказати спосіб вирівнювання.
	Перенос за словами (для розміщення декількох рядків в одному комірки):
	- Виділити діапазон комірок, в яких встановлюється перенос;
	- Вкладка Главная → група Выравнивание → Перенести текст;
	Рисунок 3.8 - Вікно Формат клітинок, вкладка Вирівнювання
	Зміна орієнтації тексту:
	- Виділити діапазон комірок, у яких змінюється орієнтація даних;
	- Вкладка Главная → група Выравнивание; (1)
	- В діалоговому вікні Формат ячеек у вікні Ориентация вказати кут нахилу тексту
	Обчислення
	Відносні посилання
	Відносні посилання – адреси комірок, що використовуються у формулах і автоматично змінюються при копіюванні.
	Використання у формулі посилання на комірку:
	- “Щиглик” на комірці, у яку вводиться формула;
	- Натиснути клавішу = ;
	- У рядок формул ввести математичний вираз;
	- “Щиглик” на комірці, що містить числову інформацію для формули (адреса зазначеної комірки додасться у формулу;
	- Натиснути клавішу Enter.
	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:
	- “Щиглик” на комірці, у яку вводиться формула; (1)
	- Натиснути клавішу = ; (1)
	- У рядок формул ввести математичний вираз; (1)
	- “Щиглик” 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. (1)
	Формули
	Формули являють собою вираження, за допомогою яких описують обчислення в комірках. Вони відображаються в рядку формул і починаються зі знака = (дорівнює).
	Формули можуть містити:
	- Математичні операції;
	- Стандартні функції Microsoft Excel;
	- Посилання на інші комірки .
	Адреса комірки — це ім'я стовпця й ім'я рядка, на перетинанні яких знаходиться комірка. Наприклад: A1.
	Введення формули:
	- “Щиглик” в комірці для введення формули;
	- Натиснути клавішу = ; (2)
	- Ввести математичний вираз;
	- Натиснути клавішу Enter. (2)
	Результат обчислення відобразиться в активній комірці, а формула в рядку формул.
	Рисунок 3.9 – Вкладка Формули
	Копіювання формули в суміжні комірки:
	- “Щиглик” 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 (див. рисунок 3.10, а);
	- “Протягнути” формулу за маркер автозаповнення від комірки С2 до комірки С7 (див. рисунок 3.10, б);
	- Результат розрахунку по формулах відобразиться у комірках (див. рисунок 3.10,в).
	а)
	б)
	в)
	Рисунок 3.10. – Розрахунок добутку за формулою
	Розрахунок за допомогою Автосуми:
	- “Щиглик” на результуючій комірці;
	- “Щиглик” на кнопці Автосума на вкладці Главная в групі Редактирование;
	- Виділити діапазон комірок для підсумовування (див. рисунок 3.11).
	- Натиснути клавішу Enter. (3)
	Рисунок 3.11 – Розрахунок суми за допомогою вбудованої функції
	Вбудовані функції
	Функції — 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.
	Наприклад. Обчислити за формулою:
	- Заповнити комірки вихідними даними;
	- В комірку В11 ввести формулу =ABS(SIN(B9)/COS(B10^2))
	(див. рисунок 3.12).
	- Натиснути клавішу Enter. (4)
	Рисунок 3.12– Обчислення за допомогою тригонометричних функцій
	Функція AVERAGE (СРЗНАЧ)
	Дозволяє підрахувати середнє значення діапазону аргументів.
	Наприклад.
	Визначити середнє значення діапазону комірок А1:А5:
	– Ввести вихідні дані;
	– В комірці А6 ввести формулу =СРЗНАЧ(A1:A5) (див. рисунок  3.13);
	– Натиснути клавішу Enter.
	Рисунок 3.13 – Обчислення зо допомогою функції AVERAGE (СРЗНАЧ)
	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:
	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
	2.2.2 Лабораторна частина
	1. Завантажити Microsoft Excel.
	2. На першому аркуші Робочої книги створіть та оформіть за зразком таблицю (рис. 3.14).
	6. Внесіть в комірку А1 назву таблиці.
	7. Виділіть блок комірок A1:N1.
	8.  Об’єднайте та помістіть в центрі.
	9. В комірки N3:N6 введіть відповідні формули для підрахунку середньої ціни.
	10.   На третьому аркуші Робочої книги розв’яжіть таку задачу. Уявіть, що Ви керуючий пі церії. На Раді акціонерів було встановлено, що:
	- мийник посуду отримує 2500 гривень на місяць;
	- офіціант отримує в 1,5 разів більше за мийника посуду;
	- кухар -  в 3 рази більше мийника посуду;
	- шеф-кухар – на  3000 гривень більше кухаря;
	- завгосп – на 4000 гривень більше офіціанта;
	- метрдотель – в 4 рази більше мийника посуду;
	- керуючий – на 2000 гривень більше за метрдотеля.
	Розрахуйте заробітну плату працівників пі церії. Обчисліть  середню заробітну платню.


