Ластовецький Василь Васильович, м. Цюрупінськ

4. Табличний процесор
4.1. Середовище табличного процесора

Загальні поняття
Є великий клас документів у вигляді таблиць, у яких проводяться різноманітні обчислення над вмістом комірок.
Це – класний журнал, розклад руху транспорту, відомості
нарахування заробітної плати, табелі робочого часу тощо.
Для прикладу наведемо спрощений фрагмент відомості
нарахування заробітної плати:

У цій таблиці числа у комірках останнього стовпчика
є добутками відповідних чисел двох попередніх стовпчиків.
В електронній таблиці виконуються математичні
(а також фінансові, статистичні, логічні та інші)
дії над вмістом одних комірок, щоб одержати
вміст інших комірок.
Електронна таблиця складається з комірок, які утворюються на перетині стовпчиків і рядків.
Рядки нумеруються числами.
Наприклад, 2-й рядок, 17-й рядок, 328-й рядок.
Стовпчики нумеруються однією, двома або трьома
латинськими літерами.
Перші стовпчики нумеруються латинськими літерами від А
до Z, далі – від AA до AZ, від BA до BZ і так далі.
Кожна комірка має адресу, складену із номерів
стовпчика і рядка, на перетині яких знаходиться.
Наприклад, у вищенаведеній таблиці прізвище «Перелазенко» записане у комірці А4, а 2990,00 грн. – у комірці D6.
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Робоча книга і робочий аркуш
Залежно від складності задачі, таблиця може мати тисячі
рядків і стовпчиків. Табличний документ може розташовуватися
на кількох аркушах, що утворюють робочу книгу.
Робочі аркуші мають назви Аркуш1, Аркуш2 (Лист1, Лист2)
і т. д. При завантаженні Excel на екрані відображається Аркуш1.

Перше знайомство
Найбільш поширеною програмою для роботи з електронними таблицями є програма Microsoft Excel.
Стандартний спосіб запуску Excel такий: Пуск 
Всі програми  Microsoft Office  Microsoft Excel.
Але можна налаштувати запуск Excel з меню
Пуск, з панелі задач, або ярликом на робочому столі. (див. мал.)
Після завантаження програми на екрані монітора з’явиться
вікно, у якому знаходиться рядок заголовка, під ним – рядок
меню, нижче – стрічка інструментів, яка розділена на окремі
панелі споріднених інструментів. Деякі панелі інструментів
мають кнопку відкриття вікна параметрів інструментів.

Рядок формул дублює вміст активної комірки.
Робоче поле розбите на комірки лініями (сіткою), які не
відображаються під час друку.
Відображення рядка формул, сітки й заголовків
залежить від налаштувань в меню Вид
Праворуч знаходиться вертикальна і внизу праворуч –
горизонтальна смуги прокрутки з бігунками, що дозволяють
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переглядати всю таблицю, якщо вона не повністю поміщається
на екрані. Внизу знаходяться ярлики робочих аркушів, ще
нижче знаходиться рядок стану з інформаційною панеллю,
кнопками вигляду та панеллю масштабування .
Стрічка інструментів може бути прихована
до натиснення будь-якого меню налаштуваннями
його контекстного меню
Комірка, окреслена чорним прямокутником, називається
активною або поточною (на малюнку – А1). Саме в активну
комірку вноситься нова інформація або редагується наявна.
Комірка стає активною, якщо клацнути її
лівою кнопкою або перейти до неї за допомогою
клавіш керування курсором.
Як видно з малюнка, при завантаженні Excel пропонує
Аркуш1 робочої книги Книга1 з активною коміркою А1.
Після завантаження Excel автоматично створює новий
документ, проте до створення нового документа можна переходити й під час роботи з іншим документом.
Щоб створити новий файл електронної таблиці, потрібно
відкрити меню Файл і обрати команду Створити...
Після виконання цих дій на екрані з’явиться порожня електронна таблиця. Якщо на екрані була інша таблиця, то вона
звільнить місце для роботи з новою.
У заголовку вікна з’явиться текст:
Microsoft Excel – Книга1 (або Книга2, Книга3...).
Слід зауважити, що раніше відкрита таблиця при цьому не
закривається: до неї переходять, клацнувши відповідну кнопку
на панелі завдань або скориставшись переліком відкритих книг
у меню Вікно.
Питання для комп’ютерного тестування:
1. Для чого використовуються електронні таблиці?
2. Як нумеруються рядки і стовпчики електронної таблиці?
3. Що таке «робоча книга» і «робочий аркуш»?
4. Як позначаються комірки таблиці?
5. Яка програма забезпечує роботу з електронними таблицями?
6. Як можна завантажити Excel?
7. Які елементи має вікно Excel?
8. Коли комірка стає активною?
9. Як створити новий документ?
10. Що відбувається з поточною таблицею при відкритті нової?
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4.2. Введення даних у таблицю
Для введення даних спочатку треба обрати потрібну
комірку. Це робиться кліком миші по комірці, або уведенням її
координат (чи імені) в поле назви комірки. Уведення даних
можна проводити як в самій комірці, так і в рядку формул.
Для відміни введення натискають клавішу Esc, або кнопку
«хрест» в рядку формул. Для завершення
введення потрібно виконати одну з дій:
• натиснути кнопку «галочка» рядка формул, при цьому
активною залишається та ж сама комірка;
• натиснути клавішу Enter, при цьому активною стає комірка,
що знаходиться нижче;
• натиснути клавішу Tab, при цьому активною стає комірка, що
знаходиться праворуч;
• натиснути одну з клавіш     , після чого відбувається
перехід на сусідню комірку у відповідному напрямку.
При введенні чисел ціла частина від дробової
відділяється комою, дати пишуться через крапку, час –
через двокрапку.
Наприклад: 3,14
15.12.2015
20:34:00
При введенні даних в комірку комп’ютер аналізує їх і приймає рішення, як їх використовувати надалі: як число, формулу
чи як текст. При цьому інколи трапляються помилки.
Наприклад, після завершення введення тексту «–Я вчуся» у
комірці побачимо: #NAME? (або #ИМЯ?). Це комп’ютер
«вирішив», що введено число, бо на початку стоїть мінус.
Оскільки обчислити значення не вдалося, з’явилося повідомлення про помилку.
Щоб незалежно від змісту дані були сприйняті як текст,
на початку ставлять символ «'» (апостроф): «'–Я вчуся».
Текст, який не вміщується в комірку, буде «вилазити» на
сусідні порожні комірки. Якщо сусідня комірка заповнена, то
текст буде обрізано на її межі. Введені дані при цьому не
втрачаються: досить зробити комірку активною, і весь текст
з’явиться у рядку формул.

Редагування даних в комірці
•

щоб відредагувати наявні в комірці дані, треба двічі клацнути
на потрібній комірці і приступити до редагування;
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якщо один раз клацнути по комірці, то під час уведення
даних, попередній вміст комірки видаляється.
Редагування і форматування даних (до завершення уведення) проводяться тими ж методами, клавішами і їх комбінаціями,
що і у текстовому редакторі Word.
Усі зміни можна скасувати, чи поновити, відповідними
•

кнопками на панелі інструментів.
, або використовуючи
клавіші Ctrl+Z (скасувати), чи Ctrl+Y (поновити)

Зберігання таблиці
Створювана електронна таблиця знаходиться в оперативній
пам’яті. Щоб зберегти таблицю на вінчестері або іншому носієві
необхідно клацнути на значку Зберегти або,
використовуючи меню Файл провести стандартну
процедуру збереження файлу.
Створений файл з обраною назвою і розширенням .xlsx
запишеться у вказану папку.
Питання для комп’ютерного тестування:
1. Що з’являється в активній комірці з набором першого символу?
2. Яке призначення кнопок «червоний хрест» і «зелена галочка»?
3. Як видалити неправильно введений символ?
4. Які особливості введення в комірку десяткового дробу і дати?
5. Як «обдурити» програму і ввести число або дату як текст?
6. Як можна виправити помилки при наборі даних?
7. Як завершити введення з переходом на комірку праворуч?
8. Якою клавішею завершують введення для переходу на комірку знизу?
9. Якою завершують введення, щоб активна комірка не змінилась?
10. Як зберегти таблицю у файл у власній папці з потрібним іменем?

4.3. Робота з таблицею
Створені таблиці зберігаються у файлах і відповідних
папках. Через деякий час може виникнути потреба у
продовженні роботи над вже існуючою таблицею.
Відкрити збережену таблицю можна двома способами:
• знайти файл потрібної таблиці і двічі клацнути на його
піктограмі;
• запустити табличний процесор Excel і за допомогою меню
файл – відкрити (файл – открыть) знайти і відкрити
потрібну таблицю;
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В усіх випадках відбудеться завантаження Excel, після чого
у робочому полі вікна автоматично з’явиться вибрана електронна таблиця, з якою можна продовжити роботу.
При завантаженому Excel можна відкрити ще одну або
декілька таблиць і працювати з декількома таблицями,
копіюючи дані з комірок однієї таблиці до іншої, тощо.
Електронна таблиця може бути великою і вся не вміщатися
на екрані. Робоче поле має дві смуги прокрутки: горизонтальну
для переміщення вліво-вправо у випадку широкого аркуша
документа і вертикальну для переміщення вгору-вниз у випадку
довгого аркуша.
Книга Excel може складатися із декількох аркушів. Щоб
перейти на інший аркуш, необхідно клацнути на його ярлику
(Аркуш1, Аркуш2 тощо) внизу робочого поля.

Перейменування робочих аркушів
За мовчазною згодою робочі аркуші отримують назви
Аркуш1, Аркуш2 і т.п. Такі позначення не дають можливості
розпізнати призначення аркуша за його назвою. Наприклад, для
розрахунку щомісячної заробітної плати було б зручніше
назвати аркуші таблиці так: Січень, Лютий ...
Щоб перейменувати аркуш, достатньо
двічі клацнути його ярлик і ввести нову назву.
Назва аркуша може мати до 31 символу: літер англійського, російського або українського алфавітів, пропусків, круглих
дужок, окремих розділових знаків (! . , ; – _ «).
Не
дозволяється
використовувати символи
(/ ? \ } { ] [ : * = + > < ‘).
При спробі ввести заборонений символ він ігнорується.
Дії, які можна проробити з ярликом і аркушем
вказані в контекстному
меню ярлика. Зокрема,
можна змінювати колір ярлика, переміщати аркуш тощо.
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Додавання і вилучення аркушів
Щоб додати новий робочий аркуш, необхідно клацнути
кнопку створення аркуша.
(дивись малюнок вінка Excel)
Щоб вилучити аркуш, треба клацнути правою кнопкою
його ярлик. В меню, що з’явиться, вибрати команду Видалити
і натиснути кнопку ОК для підтвердження вилучення.

Перенесення і копіювання аркушів
Щоб перемістити ярлик аркуша, треба перетягти його
лівою кнопкою миші.
Для копіювання робочого аркуша в тій самій книзі переміщають
його ярлик з натиснутою клавішею Ctrl.
Для копіювання робочого аркуша в іншу книгу треба
в контекстному меню відповідного ярлика вибрати команду
Перемістити або копіювати…, перейти в іншу книгу і скористатись командою Вставити.

Створення нової таблиці на основі наявної
Щоб створити нову таблицю на основі наявної треба
зберегти файл з новим ім’ям та (або) в іншій папці.
Файл  Зберегти як…
Тепер, продовживши роботу з таблицею, ви не пошкодите
оригінал, бо працюєте з новоствореним (новозбереженим)
файлом (таблиця-оригінал автоматично закривається).

Зміна ширини стовпчика і висоти рядка
Для того, щоб змінити ширину стовпчика, необхідно:
• у рядку заголовків стовпчиків (А, В, С, D...) встановити
вказівник миші на лінію, що розділяє стовпчики;
• коли з’явиться стрілка
, натиснути ліву
кнопку миші;
• утримуючи кнопку натиснутою, перетягти
стрілку управо для збільшення ширини стовпчика або уліво –
для її зменшення;
• відпустити кнопку миші.
Щоб автоматично встановити ширину стовпчика, відповідно до найдовшого тексту в його комірках, потрібно:
• у рядку заголовків встановити вказівник миші на лінію, що
розділяє стовпчики;
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• при появі двонаправленої стрілки (див. вище) двічі клацнути
лівою кнопкою.
Аналогічно до зміни ширини стовпчика змінюється і
висота рядка, з тією лише різницею, що виконуються вона в
заголовках рядків.

Виділення рядків (стовпчиків) і комірок
Щоб виділити рядок,
слід клацнути на його
номері (рядок виділиться
зеленуватим кольором).
Для виділення кількох рядків потрібно перетягти вказівник миші з
натиснутою лівою кнопкою по відповідних номерах рядків.
Щоб виділити кілька стовпчиків (рядків),
потрібно протягнути вказівник миші з натиснутою лівою кнопкою по відповідних заголовках стовпчиків (рядків).
Під час виділення, поряд з вказівником з’являється сіре
віконце (див. малюнок вище), де вказано кількість виділених
стовпчиків (рядків)

Вирівнювання значень у комірках
У комірці текст автоматично вирівнюється за лівим, а
числа і дати – за правим краєм.
Щоб вирівняти значення активної комірки по-іншому, можна скористатися відповідними кнопками на панелі інструментів.
Щоб вирівняти записи, або зробити інші
налаштування в кількох комірках одночасно
треба виділити обрані комірки і зробити потрібні налаштування.

Вилучення рядків (стовпчиків)
Вилучити рядок або стовпчик можна так:
• виділити рядок (стовпчик);
• вибрати в контекстному меню команду Видалити.
60

Ластовецький Василь Васильович, м. Цюрупінськ

Виділені рядки (стовпчики) зникнуть, нижні рядки (або
стовпчики праворуч) зсунуться і займуть їхнє місце. Загальна
кількість рядків та стовпчиків на аркуші при цьому не змінюється: замість вилучених на краях таблиці з’являються нові.

Вставляння рядків або стовпчиків
Щоб вставити порожній рядок або стовпчик, потрібно:
• у таблиці виділити рядок (стовпчик), НА МІСЦЕ якого необхідно вставити порожній рядок (стовпчик);
• вибрати в контекстному меню команду Вставити.
У результаті виконання команди Вставка виділені рядки
(стовпчики) зсунуться вниз (праворуч), а на їх місце вставляться
порожні рядки (стовпчики).
Щоб вставити або видалити декілька рядків
(стовпчиків), необхідно попередньо виділити
відповідну їх кількість.
Питання для комп’ютерного тестування:
1. Як знайти потрібну таблицю, поки Excel ще не завантажено?
2. Як знайти потрібну таблицю, коли Excel вже завантажено?
3. Яким чином перейменувати робочий аркуш?
4. Яким чином перемістити робочий аркуш на нове місце?
5. Опишіть послідовність копіювання робочого аркуша.
6. Як запозичити чужий документ, не зіпсувавши його?
7. Що слід зробити для встановлення ширини стовпчика?
8. Як встановлюється потрібне вирівнювання значень у комірках?
9. Як вставити один або кілька рядків (стовпчиків)?
10. Як вилучити один або кілька рядків (стовпчиків)?

4.4. Дії над вмістом комірок

Діапазон комірок
Для виділення прямокутного
діапазону комірок, наприклад, А2 –
С5; потрібно при натиснутій лівій
кнопці миші протягти вказівник від
однієї кутової комірки діапазону до
протилежної. При цьому напрям
переміщення (зліва-направо, справаналіво, згори-донизу, знизу-до гори)
і траєкторія руху вказівника ролі не грають.
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Головне, натиснути клавішу в одному кутку (в середині
кутової комірки) і відпустити в протилежному. Виділений
діапазон (окрім початкової активної комірки) стане сірим.
Інший спосіб виділення діапазону – це клацнути на першій
кутовій комірці, а потім, утримуючи Shift, клацнути мишкою на
протилежній кутовій комірці діапазону.
Діапазон комірок у вигляді прямокутника без пустот
називається зв’язаним
Замість переліку усіх комірок зв’язаного діапазону, його
позначають лише кутовими комірками, починаючи з верхньої –
лівої, розділеними двокрапкою. Наприклад А2:С5.
Для виділення кількох розрізнених комірок та (або) діапазонів, використовують клавішу Ctrl.
Для скасування усіх виділень необхідно клацнути на
будь-якій комірці.
Щоб позначити незв’язаний діапазон комірок, вказують адреси окремих його частин, відокремлених «крапкою з комою»:
А2:С5;В7;D8;D10; (див. малюнок)
Для виділення усього вмісту таблиці
достатньо клацнути на кутовій кнопці
перетину рядка і стовпця заголовків

Дії над вмістом діапазону комірок
Над вмістом комірки або діапазону комірок можна виконувати дії,
що вказані контекстному меню.
Щоб перемістити вміст комірки або зв’язного діапазону з одного
місця таблиці в інше, потрібно
виконати дії:
• виділити комірку (діапазон)
• в контекстному меню вибрати
Вирізати (або натиснути Ctrl+X) –
рамка навколо виділеної області
почне рухатися.
• встановити вказівник миші на нову
комірку і далі виконати:
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1. Якщо потрібно замінити дані в комірках призначення, то
натиснути Ctrl+V. При цьому копіюються і налаштування
відповідних комірок. Для вибіркової вставки на нове місце
лише даних, або лише налаштувань комірок потрібно
скористатись Параметрами вставки контекстного меню
цільової комірки.
2. Якщо дані потрібно додати,
зберігши вміст комірок призначення, то в контекстному
меню
цільової
комірки
потрібно вибрати Вставити
вирізані комірки… і вказати напрямок зміщення комірок.
Виділена рамкою область очиститься, а на новому місці
з’являться скопійовані дані. Якщо це діапазон – то нова комірка
стане його верхнім лівим кутом.
Щоб продублювати вміст комірок, в іншому місці таблиці,
потрібно в контекстному меню виділеного діапазону виконати
Копіювати, а далі діяти так, як і при переміщенні.
Щоб додати порожнію комірку (діапазон) зі зміщенням
виділених комірок вниз, потрібно виконати: Головна  комірка
 вставити  вставити комірку.
Можна скористатись контекстним меню.
• спочатку потрібно очистити буфер обміну:
Головна  буфер обміну  Очистити все
• потім виділити комірки і діапазони на місці
яких потрібно вставити пусті комірки
• в контекстному меню будь-якої виділеної
комірки чи діапазону (не обов’язково зв’язаного), виконати Вставити.
• а далі обрати що і як потрібно вставити.
Для вилучення комірки (діапазону комірок) потрібно:
• на виділеному діапазоні викликати контекстне меню;
• у ньому вибрати команду Видалити…..) – відкриється
діалогове вікно Видалення комірок, у якому вибрати режим
зсуву комірок уліво або вгору;
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• клацнути на кнопці ОК – на місце виділених комірок пересунеться вміст сусідніх комірок, які були праворуч або знизу.
Щоб очистити комірку (діапазон комірок), потрібно:
• виділити комірку або діапазон комірок;
• у виділений області викликати контекстне меню;
• у ньому вибрати команду Очистити вміст.
При вилученні або очистці комірки треба бути
обережним, щоб не знищити інформацію, яка
використовується в інших комірках.
Докладніше про ці та інші дії над комірками і їх діапазонами, які можна виконувати за допомогою контекстного меню або
меню головна, ми ознайомимося в старших класах.
Усі зміни можна скасувати, чи поновити, відповідними
кнопками на панелі інструментів.
, або використовуючи
клавіші Ctrl+Z (скасувати), чи Ctrl+Y (поновити)

Вказівники миші на активній комірці
Активна комірка в правому нижньому куті має маркер
заповнення у вигляді невеликого чорного квадрата.
Якщо у виділеній комірці вказівник миші, який на полі
комірки має вигляд «грубого плюса», перевести на цей маркер,
він набуде вигляду «тонкого плюса». При перетягуванні цього
маркера лівою кнопкою миші на сусідні комірки, відбувається
автоматичне заповнення комірок числами або текстом.
Якщо у виділеній
комірці
вказівник
миші перевести на її
межу, він набуде вигляду:
Такий вказівник використовується
для
перетягування
вмісту комірки чи виділеного діапазону комірок в інше місце.
Якщо при цьому утримувати клавішу Ctrl, поруч із вказівником з’явиться невеликий «+»: . Такий вказівник використовується для копіювання вмісту комірки перетягуванням.
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Питання для комп’ютерного тестування:
1. Як виділити діапазон комірок?
2. Які операції виконуються над вмістом комірок?
3. Як перемістити (скопіювати) вміст комірки на нове місце?
4. Чим відрізняється дія копіювання комірки від переміщення?
5. Чим відрізняється дія додавання комірки від вставки?
6. Як відновити помилково вилучений вміст комірки?
7. Як додати на певному місці комірку або діапазон комірок?
8. Що відбувається при вилученні комірки або діапазону комірок?
9. Як очистити комірку або діапазон комірок?
10. Якого вигляду на активній комірці може набувати вказівник миші?

4.5. Засоби автоматизації

Автозаповнення
Excel може виконувати «розумні» дії при заповненні
комірок. Наприклад: можна автоматично заповнити комірки
послідовністю назв днів тижня, або місяців року. Для цього
достатньо у активну комірку записати назву першого (або
іншого) елемента списку, після чого перетягти маркер заповнення у потрібному напрямі.
Звичайно, автоматично продовжуються не будь-які списки,
а лише збережені в програмі. Щоб створити власний список,
необхідно виконати такі дії:
• вибрати команду Файл  Параметри  Додатково  Змінити
списки;
• у полі Елементи списку набрати свій список (на малюнку:
Понеділок, Вівторок, Середа...);

• натиснути Додати.
• Натиснути Ok для закриття вікон.
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Робота з числами дещо відрізняється від роботи з текстовими даними. Щоб у наступних комірках продовжити нумерацію, почату у попередній комірці, необхідно виконати дії:
• зробити активною комірку з числом, що починає нумерацію;
• перевести вказівник миші на маркер заповнення, натиснути
клавішу Ctrl – вказівник набуде такого вигляду:
;
• утримуючи клавішу Ctrl і ліву кнопку миші, перевести
вказівник у потрібному напрямку до кінцевої комірки;
• відпустити СПОЧАТКУ кнопку миші, ПОТІМ клавішу Ctrl –
в усіх відмічених комірках з’явиться послідовність чисел.
На малюнку показано
автозаповнення послідовності комірок числами від 12 до 15. Якщо ж Ctrl не натискати, то
комірки заповняться числом 12.
Якщо потрібно заповнити комірки непарними значеннями:
1 3 5 7 9 … або числовим рядом з іншим проміжком:
10 20 30 40, то треба заповнити перші дві комірки
потрібними значеннями, виділити їх і перетягти
маркер заповнення у потрібному напрямі.
Комірки зі значеннями часу або дати при автозаповненні мають цікаві особливості. Якщо в комірці, наприклад, встановлено час 22:00, то при автозаповненні в наступних
комірках одержимо: 23:00, 0:00, 1:00 і т. д.
Якщо ж в комірці встановлено дату 27.02.2016, то в наступних комірках одержимо: 28.02.2016, 29.02.2016, 01.03.2016, і т.
д згідно з календарем вказаного року.

Автозавершення
При наборі перших символів слова Excel пропонує його
завершення, використовуючи зразок із подібних слів, вже
набраних у тому ж стовпчику. Автозавершення застосовується тільки для тексту.
Наприклад, якщо у стовпчику є слова «карета», «картопля»,
«картуз», то, набравши в іншій комірці цього ж стовпчика
літери «карто», побачимо варіант автозавершення – «картопля».
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Якщо він нас влаштовує, натискаємо
клавішу Enter – у комірці з’являється все
слово картопля.
Менша кількість літер («кар», «карт»)
не спричиняє появи варіанту завершення, бо
за ними неможливо однозначно вибрати
його серед вже набраних слів.
Якщо на комірці викликати контекстне меню, можна
командою Вибрати з розкривного списку… вибрати потрібне
слово із уже використаних (див. мал.).
Щоб відмовитися від послуг автозавершення, треба
введення тексту розпочати з апострофа (').

Автозаміна
Автозаміна працює так само, як і в Word. Після набору
слова з орфографічними помилками і натискання клавіші
«пропуск» або розділового знака виконується його автоматична
заміна на слово, вказане у вікні Автозаміна.
Наприклад, помилково набране слово ачс автоматично
заміниться на час, двано
заміниться
на
давно,
зелмя на земля, отчно на
точно, првао на право,
солво на слово і т. д.
Засіб автозаміни дає
можливість додавати у
список свої варіанти
заміни.
Для цього необхідно виконати такі дії:
• вибрати команду меню Файл  Параметри  Правопис 
Параметри автозаміни  Автозаміна…
• у полі замінювати: набрати варіант слова з помилкою або
скорочення (наприклад, ст.);
• у поле на: ввести варіант слова (наприклад, студент), яке
замінюватиме слово з помилкою або скорочене слово;
• вибрати команду Додати – набраний варіант буде занесений
у список варіантів заміни;
• клацнути кнопку ОК.
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Щоб автозаміна працювала, у вікні Автозаміна
має бути встановлений «прапорець»
Замінювати під час введення.

Встановлення розмірів стовпчиків (рядків)
Для встановлення однакової ширини кількох стовпчиків
(висоти кількох рядків) їх виділяють і, вибравши в контекстному меню ширина стовпця (висота рядка), встановлюють
потрібне значення.
Ширина стовпчиків задається числом, яке дорівнює середній кількості цифр стандартного шрифту, які помістяться в
комірці. Висота рядка задається в пікселях.
Якщо потягнути межу заголовка, то у віконці підказки побачимо розмір в пунктах і пікселях.
Розмір комірок (а отже і
всієї таблиці) в сантиметрах чи міліметрах залежить від
роздільної здатності конкретного засобу відображення чи друку
(монітора, принтера).
Щоб з’ясувати, який
розмір
в
сантиметрах
матиме стовпчик (рядок),
потрібно після виконання
команди: Вид  Розмітка
сторінки клацнути на межі
заголовка стовпця (рядка).
В режимі Розмітка
сторінки зручно працювати, готуючи документ до друку, бо
зверху і ліворуч відображається лінійка, а розміри рядків і
стовпчиків вказуються у сантиметрах.

Об’єднати і розмістити в центрі
Для об’єднання кількох суміжних комірок в одну треба
виконати такі дії:
• виділити комірки, які слід об’єднати;
• на панелі інструментів клацнути на кнопці-команді
Об’єднати та розмістити в центрі;
Для відміни об’єднання комірок треба на об’єднаній
комірці клацнути кнопку Об’єднати та розмістити в центрі.
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Розміщення тексту у комірці
Щоб ввести у комірку кілька рядків тексту, треба для
переходу на новий рядок натискати комбінацію клавіш Alt +
Enter, після чого можна продовжити набір.
Для більш детального налаштування тексту в комірці
(орієнтація напису, напрям тексту, переноси, вирівнювання,
тощо) вибирають в контекстному меню комірки: формат
комірок  вирівнювання, або відкривають відповідне вікно
значком
на панелі інструментів вирівнювання
Питання для комп’ютерного тестування:
1. Як заповнити комірки послідовністю назв днів тижня?
2. Як заповнити комірки послідовністю чисел?
3. Які особливості заповнення комірок послідовністю дат?
4. Як створити власний список для заповнення комірок?
5. У чому полягає автозавершення при заповненні стовпчиків?
6. Як працює автозаміна?
7. Як додати у список свої варіанти автозаміни?
8. Як встановити потрібний розмір стовпчиків або рядків?
9. Як об’єднати кілька суміжних комірок?
10. Як ввести в комірку декілька рядків тексту?

4.6. Практична робота №7. «Робота
з табличними даними»
Див. робочий зошит «Інформатика. 7 клас» / Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. – «Аспект», 2015.
4.7. Обчислення в електронних таблицях
Електронні таблиці призначені, насамперед, для розв’язування банківських, бухгалтерських, комерційних та інших
задач з виконанням математичних, логічних, статистичних,
фінансових обчислень.

Формати чисел
Числа можуть зображуватись в різних форматах.
Щоб встановити потрібний числовий формат, необхідно
виконати такі дії:
• виділити комірку або діапазон комірок;
• в контекстному меню виділеної комірки вибрати Формат
комірок. або в меню Головна значком
панелі число
відкрити вікно формат комірок.
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• у вікні Формат комірок відкрити вкладку Число;
• у списку Числові
формати вибрати
потрібний формат
(наприклад,
Числовий);
• у полі Кількість
десяткових
розрядів встановити
число знаків після
десяткової коми;
• клацнути на кнопці ОК.
Вікно Формат комірок з вибраною вкладкою Число дає
можливість встановити такі формати чисел:
Загальний

Формат числа

Вигляд числа
41
415327

Числовий

–41,53
41,00

415 327

Грошовий

41,53грн. 41,00грн.
4157грн. 0,327грн.

Фінансовий

41,53грн. 41,00грн.
4157,00грн. 0,327грн.

Дата

20.3.2006
20 мар 2006
13:36
13:36:48
13:36РМ
–4153%
4100%

Час
Відсотковий
Дробовий
Експоненційний
Текстовий
Додатковий

Пояснення

Для відображення тексту
і чисел довільного типу
Виведення чисел з вибраною
кількістю десяткових знаків
До числа додається грн. або
знак іншої грошової одиниці
Вирівнювання
за роздільником цілої і дробової
частин
Для відображення дати
Для відображення часу

Число множиться на 100 і
виводиться з символом %
3/7
31/49 312/673 Звичайні дроби (чисельник і
знаменник – до 3 цифр)
5,78Е+07
Стандартний вигляд числа
(5,78 · 107)
185
Число відображається
415327
і обробляється як текст
Для роботи зі списками та
базами даних
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Аналогічні дії зі встановлення того чи іншого формату
даних у виділеній комірці можна
здійснити за допомогою панелі число
на стрічці інструментів, розгорнувши
верхній список.
Кнопки панелі інструментів число
встановлюють такі формати:
ЗобраНазва
Пояснення
ження
Грошовий
приєднує до числа назву грошової
одиниці
Процентний число збільшується в 100 разів і до
нього приєднується знак %.
Формат з
вставляється роздільник «пропуск»
роздільником між кожними трьома цифрами
(наприклад: 23 340 567).
Збільшити
збільшує розрядність (кількість десярозрядність тичних знаків після коми).
Зменшити
зменшує на одиницю розрядність числа
розрядність (кількість знаків після коми).
Вибір формату не впливає на дані, що зберігаються в
комірці, а лише на їх відображення.
Поняття формули
Для автоматичного виконання обчислень у комірки таблиці
вводять формули.
У формулах можуть використовуватися числа, адреси
комірок та діапазонів, дужки, різноманітні функції, а також
знаки арифметичних операцій:
+ – додавання;
– – віднімання;
* – множення;
/ – ділення;
^ – піднесення до степеня;
% – обчислення відсотків.

Правила запису формули
Запис формули обов’язково починають знаком «=»
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Наприклад: =D4+F7 – до вмісту комірки D4 додати вміст
комірки F7. Результат запишеться у комірку з цією формулою.
Щоб ввести у формулу адресу комірки, не обов’язково
набирати її вручну з клавіатури.
Для внесення в формулу адреси комірки достатньо
клацнути відповідну комірку.
Формулу з попереднього прикладу можна ввести так:
набрати з клавіатури «=»; клацнути на комірці D4; набрати з
клавіатури «+»; клацнути на комірці F7.
Формула завжди записується в один рядок.
Наприклад, для обчислення виразу
потрібно
записати таку формулу =(D4+F7)/(E3–0,15*E4).
Запис формули обов’язково завершують натисканням
клавіші Enter, або клацанням значка уведення √
у віконці:

Абсолютні і відносні адреси
При створенні формул зі звичайним записом адреси,
враховуються відносні координати комірок.
Якщо в комірку В2 записати формулу =А2,
то це означитиме, що вона міститиме дані,
сусідньої комірки ліворуч.
При копіюванні формули із комірки В2 до будь-якої іншої
комірки, вираз автоматично змінюватиметься так, що в нову
комірку поміщатимуться дані із сусідньої комірки ліворуч.
Для уведення абсолютних адрес використовують знак «$».
Наприклад, якщо в комірку записати чи скопіювати формулу
=$С$3, то це означитиме, що будь-яка комірка з цією формулою
набуде значення комірки з адресою С3.

Приклад проведення обчислень
У магазині вирішили підбити підсумок виїзної торгівлі
перед початком нового навчального року. Результати підрахунків звели у наведену на малюнку таблицю.
Треба підрахувати суми, вторговані за кожен з товарів
(комірки від D2 до D6), і загальну суму (комірка D7).
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Значення в комірках від D2 до D6 одержують як добуток
значень відповідних комірок стовпчиків B і C. Наприклад: вміст
комірки D2 обчислюється за формулою =B2*C2.
Формули в комірках D3 (=B3*C3), D4 (=B4*C4)... відрізняються від попередньої і одна від одної тільки номером рядка.

Копіювання формул
Копіювання формул здійснюють так само, як і копіювання
вмісту комірок (див. розділи 4.4-4.5). Для копіювання формули
до сусідніх комірок достатньо перетягти маркер комірки з
формулою лівою кнопкою миші.
При копіюванні в формули іншу комірку відносні
адреси змінюються автоматично.

Обчислення суми
Щоб обчислити суму чисел,
використовують функцію СУММ()
У попередньому прикладі формулу для комірки D7 можна
записати, вказавши в дужках діапазон комірок: =СУММ(D2:D6)
Для обчислення суми зручно користуватись кнопкою зі
значком ∑ (автосума) на панелі інструментів Головна –
редагування. При цьому діапазон комірок визначається
автоматично, а уточнити його можна, виділяючи комірки.
Питання для комп’ютерного тестування:
1. Як встановити потрібний формат числа?
2. Як при виведенні встановити число десяткових знаків після коми?
3. Які арифметичні дії можливі у формулах?
4. Як записати формулу у комірку електронної таблиці?
5. Чим формула =А2 відрізняється від формули =$A$2?
6. Як внести у формулу адресу комірки, не набираючи її з клавіатури?
7. Які вимоги ставляться до написання формули?
8. Як використовують маркер заповнення?
9. Як скопіювати формулу із однієї комірки в іншу?
10. Що відбувається з формулою при її копіюванні в іншу комірку?
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4.8. Використання рядка формул
Excel створює зручні умови для запису формули в активну
комірку. Формула (на малюнку D1+C1) одночасно з’являється у
поточній комірці і в рядку формул.
Адреси комірок у формулі
виділяються різними кольорами; на час
редагування формули відповідними
кольорами виділяються й самі комірки.
Після завершення введення формули у виділеній комірці
з’явиться результат обчислення, а у рядку формул залишиться
відповідна формула, за якою було виконано обчислення.
Відповідно до зміни вмісту комірок, адреси яких входять в
формулу (на малюнку – С1 і D1), негайно змінюється результат
обчислення (на малюнку значення в комірці E1).

Функція і аргумент
Функція Excel – це спеціальне позначення дій для
виконання певного обчислення.
Наприклад, формула = ОКРУГЛ(А1/С1;3) містить звертання до функції ОКРУГЛ, якій передають два аргументи:
арифметичний вираз А1/С1 і число знаків після коми.
Звертання до функції у формулі має такий загальний
вигляд: ФУНКЦІЯ(АРГУМЕНТИ).
Для складних обчислень Excel пропонує великий перелік
математичних, фінансових, статистичних і логічних функцій.
Аргументами у формулах виступають числа, вирази,
адреси комірок і діапазонів комірок.
Є функції, які не потребують аргументів. Серед них:
ПИ() – повертає наближене значення числа π;
СЕГОДНЯ(), ТДАТА() тощо, які будуть описані нижче.

Математичні функції
При виконанні обчислень у формулах використовують такі
математичні функції (скорочений перелік):
СУММ(аргумент1;аргумент2…)
МАКС (аргумент1;аргумент2...)

повертає суму всіх значень,
перелічених у дужках;
повертає найбільше значення серед
аргументів;
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МИН(аргумент1;аргумент2...)
ОКРУГЛ(аргумент1;аргумент2)

повертає найменше значення серед
аргументів;
повертає значення аргументу1,
округлене з кількістю цифр після коми,
що дорівнює аргументу2.

Для обчислення квадратного кореня використовують функцію КОРЕНЬ().
Нехай в комірці E3 – перший катет, в комірці K6 – другий
катет, тоді гіпотенуза знаходиться так = КОРЕНЬ(E3^2+K6^2)
Для обчислення середнього арифметичного
кількох чисел використовують функцію СРЗНАЧ().
Нехай в комірках R2, R3, R4, R5 і R6 знаходяться числа.
Їх середнє арифметичне обчислюють за формулою:
=СРЗНАЧ(R2;R3;R4;R5;R6)
При потребі можна вказати діапазон комірок. Для попереднього прикладу це виглядатиме так: = СРЗНАЧ(R2:R6).
Діапазон може бути незв’язаним:
= СРЗНАЧ (А1:В5; 23.675; К1; М1:М5).
Бувають випадки, коли в таблицю необхідно внести поточну дату (число, порядковий номер місяця, рік).
Для внесення поточної дати використовують
функцію СЕГОДНЯ(). Функція ТДАТА()виводить
крім дати ще й поточний час.
Наприклад: якщо в комірку електронної таблиці ввести
формулу = ТДАТА(), то в комірці з’являться поточні дата і час.
Наприклад: 25.06.2015 10:31.
Слід мати на увазі, що згадані функції повертають саме
поточні значення дати й часу.
При відкритті таблиці відбувається перерахунок
формул, і ці функції повернуть дату й час
відкриття, а не створення документа!
Значення, повернуте однією функцією, може бути аргументом іншої. При цьому кажуть про вкладення функцій.
Наприклад, у формулі =ОКРУГЛ(КОРЕНЬ(СУММ(А5:Е5));5)
спочатку обчислюється сума, потім з неї добувається
квадратний корінь, а після цього його значення округлюється до
5 цифр після коми.
75

Ластовецький Василь Васильович, м. Цюрупінськ

Імена комірок та діапазонів
Застосування іменованих комірок спрощує побудову та
розуміння формул. До іменованих комірок можна звертатися і з
інших аркушів, тому імена комірок в одній книзі не повинні
повторюватися.
Ім’я комірки може містити українські, російські, англійські літери та цифри. Але імена не можуть бути схожими на
адресу, чи починатись з цифри.
Так, недопустимими є імена: AB12 (бо існує така адреса
комірки) та 2АВ (бо розпочинається цифрою).
Щоб присвоїти вибраній комірці або діапазону комірок
ім’я, треба виконати такі дії:
• виділити комірку або діапазон комірок;
• в поле адреси записати потрібне ім’я;
• натиснути клавішу Enter.
Для внесення в формулу імені іменованої комірки
достатньо клацнути цю комірку.
Формула може містити як ім’я: =В4*ЗНИЖКА, так і
адресу поіменованої комірки: =В4*А1, але адресу іменованої
комірки потрібно вводити в ручному режимі.

Вилучення імені комірки
Щоб вилучити ім’я комірки, потрібно в меню Формули на
панелі інструментів Певні імена (определённые имена) вибрати
Диспетчер імен і у діалоговому вікні видалити непотрібне ім’я.

При цьому усі формули, що містили ім’я комірки стануть
помилковими за відсутності потрібного імені. А ті формули, в
яких використовувались адреси поіменованих комірок і надалі
залишатимуться робочими.
76

Ластовецький Василь Васильович, м. Цюрупінськ

Повідомлення про помилки
При введенні формул і при обчисленнях можуть виникати
помилки. Excel допоможе їх знайти і виправити своїми повідомленнями (далі неповний перелік), що виводяться в комірках
замість обчислених значень:
#DIV/0! (#ДЕЛ/0!)
– спроба поділити на нуль;
#N/A (#Н/Д) – відповідь неможлива через неповноту даних;
#NAME? (#ИМЯ?) – помилка в назві функції або адресі;
#NULL! (#ПУСТО!) – незрозуміла адреса комірки;
#NUM! (#ЧИСЛО!) – проблема з числом у формулі;
#### – число не поміщається у комірку по ширині.
Питання для комп’ютерного тестування:
1. З яких частин може складатися формула Excel?
2. Що таке функція у формулі Excel?
3. Що використовується як аргумент функції у формулі Excel?
4. Наведіть приклад функцій, що не потребують аргументів.
5. За якою формулою знаходять максимальне число в комірках А2:А33?
6. Як знайти корінь квадратний від суми вмісту комірок від Е2 до Е8?
7. Як обчислити середнє арифметичне вмісту комірок від Е2 до Е8?
8. Як у вказану комірку записати поточну дату?
9. Яке повідомлення виводиться при спробі ділення на нуль?
10. Яке повідомлення виводиться, коли число не поміщається у комірку?

4.9. Практична робота №8. «Виконання обчислень»
Див. робочий зошит «Інформатика. 7 клас» / Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. – «Аспект», 2015.
4.10. Ділова графіка
У різних ситуаціях фахівця можуть цікавити як самі
числа, показані в таблиці, так і тенденції у їх зміні, які краще
видно на діаграмі.
За допомогою діаграм аналізують зміни економічного
стану підприємств, погодних умов, відносин в колективі
тощо. Аналіз наочної інформації дає можливість швидше
прийняти правильне рішення для підвищення конкурентоспроможності продукції, передбачення погоди, поліпшення
взаємовідносин членів колективу тощо.
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Діаграми і графіки в електронній таблиці
В електронні таблиці включені
спеціальні засоби, названі діловою
графікою, які дозволяють зобразити
табличні дані у графічному вигляді.
Існує багато типів стандартних
діаграм(див. малюнок). Всі види
діаграм знаходять своє застосування. Вибір типу діаграми залежить
від того, що саме повинна вона
показати.
Кругові діаграми наочно показують співвідношення між частинами у цілому. Для побудови кругової діаграми використовують
числа, розміщені в одному рядку або стовпчику, співвідношення даних вказуються у відсотках від цілого або власне
значення. В таких діаграмах немає осей X,Y.
Кругова діаграма

Стовпчикова діаграма

Лінійний графік

Стовпчикові діаграми краще ілюструють числові дані,
розміщені одночасно в кількох рядках і стовпчиках.
Лінійний графік краще використовувати для зображення
змін показників протягом певного часу.
Точкову діаграму використовують для побудови графіків
математичних функцій. Її особливість: для побудови потрібно
не менше ніж два ряди даних. Перший з рядів використовується
як значення аргументу, а інші – як значення функцій.
Створюючи діаграму, Excel зберігає зв’язки між вибраними
числовими даними і їх графічним зображенням. Зміни чисел або
тексту у таблиці будуть призводити до відповідних змін стовпчиків, секторів та інших елементів діаграм.
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Побудова кругової діаграми
Для створення діаграми потрібні три кроки:
1. Заповнити (створити) таблицю даних
2. Виділити табличні дані разом з назвою рядків (стовпців)
3. Вставити діаграму потрібного типу
Зображення діаграми матиме наступні складові::

Нехай нам потрібно побудувати
кругову об’ємну діаграму розподілу
тварин в зоопарку.
Спочатку створюємо наведену на
малюнку таблицю даних.
А далі діємо за схемою (див. мал.):
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За допомогою стрічки інструментів, або ключових кнопок швидкого налаштування, можна змінити тип діаграми,
зовнішній вигляд, кольорову гаму, відображення даних тощо.
Зображення

Елементи
Стилі
Фільтри

Призначення кнопки швидкого налаштування

Редагування назви, легенди, підписів даних
Налаштування стилю та кольорової гами
Налаштування відображення даних та імен

Діаграму можна перемістити лівою кнопкою на інше
місце аркуша. При цьому перетягують не область
побудови діаграми, а фоновий прямокутник.
Діаграму можна розмістити на окремому робочому
аркуші. Для цього в контекстному меню діаграми, або в
меню формат треба вибрати перемістити діаграму, і
виконати необхідні дії.
Щоб змінити розміри діаграми, або її складових,
треба виділити (клацнути) потрібний об’єкт і
перетягти відповідні маркери зміни розміру
Сектори кругової діаграми, наприклад,
можна роз’єднати, перетягуючи їх мишкою.
За допомогою контекстного меню можна
змінити колір заливки секторів, їхній контур,
розмір, рельєф тощо.
Питання для комп’ютерного тестування:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для чого використовуються діаграми?
Які є стандартні діаграми і графіки?
Які показники краще відображають кругові діаграми?
Які показники краще ілюструють стовпчикові діаграми?
Які показники краще відображають лінійні графіки?
Опишіть етапи створення діаграми
Як змінити оформлення діаграми?

4.11. Підготовка таблиці до друку
Будь-яка таблиця в Excel лише умовно розбита на рядки,
стовпці і комірки. Якщо її роздрукувати, то побачимо лише
вміст комірок на чистому аркуші без жодної лінії чи заголовків.
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Створення таблиці
розглянемо на прикладі
сторінки
успішності
шкільного журналу за
таким алгоритмом:
Налаштування
сторінки.
• Встановити поля:
Розмітка сторінки
 Поля  Налаштовувані поля  усі
поля по 1 см.  Ок
• Для зручності
встановимо потрібний режим відображення: Вид 
Розмітка сторінки.
Розмітка стовпців.
• Зробимо ширину
стовпця для порядкових номерів 0,5 см.
• Ширину стовпця прізвищ та імен учнів встановимо у 3,5 см.
• На журнальній сторінці 27 стовпців для оцінок. Виділимо їх і
встановимо ширину 0,5 см.
Розмітка рядків.
• Над майбутньою таблицею потрібно буде робити напис, то
ж збільшимо висоту першого рядка до 1,5 см.
• Усі інші 48 рядків (з 2-го по 49) зробимо висотою у 0,5 см.
• Третій рядок нашої таблиці (фактично – це 4-й рядок таблиці
Excel) міститиме дати. Він втричі вищий за інші рядки. Його
висоту встановимо у 1,5 см.
Налаштування комірок.
• Об’єднаємо комірки рядка над таблицею
• Об’єднаємо потрібні комірки у майбутній таблиці
Після об’єднання комірок верхня частина нашої таблиці
в режимі розмітка сторінки повинна виглядати так:
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•

Таблиця все ще не має жодної границі. Встановимо їх:
Виділимо усю таблицю А2:АС49 і встановимо усі границі,
окрім бокових, мінімальною товщиною (дивись малюнок):

•

Встановимо діагональну границю в найбільшій
комірці таблиці.
• Виділимо потрібні діапазони і встановимо для
них границі (межі) різної товщини (див
малюнок). Для цього у вікні Формат комірок спочатку вибираємо
потрібну товщину межі, а потім клацаємо для відображення, чи
вимикання відповідної межі.
• Залишилось зробити написи, встановити, якщо потрібно типи
даних, ввести дані і роздрукувати таблицю за стандартною
процедурою: Файл  Друк…
Питання для комп’ютерного тестування:
1. Як встановити границі комірки, які б відображались при друці?
2. Як відмінити відображення меж комірки?
3. Як змінити товщину межі?
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4.12. Практична робота №9. «Створення діаграм»
Див. робочий зошит «Інформатика. 7 клас» / Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. – «Аспект», 2015.
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