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1. Поняття електронної таблиці. Призначення і функції Excel. 

Електронною називається таблиця, яка створюється на комп’ютері завдяки організації діалогу 

між користувачем і ЕОМ для автоматизації обчислень, аналізу та побудови діаграм. Пакет 

прикладних програм для роботи з електронною таблицею називають табличним процесором.  

 Основне призначення табличного процесора Еxcel – це обробка даних, які представлені в 

вигляді стовпців і рядків, та побудова на основі цих даних графіків або діаграм.  

Основні функції табличного процесора Excel полягають в наступному: 

 введення і редагування даних, автоматизація введення (автозаповнення, автозаміна тощо);  

 форматування табличних даних із використанням стандартних засобів, стилів, шаблонів; 

 виконання обчислень за формулами; 

 аналіз табличних даних (виведення проміжних і загальних підсумків, створення зведених 

таблиць, добір параметрів, прогнозування розв'язків); 

 графічне зображення даних (побудова графіків, діаграм; уведення малюнків, відеоматеріалів, 

географічних карт); 

 робота зі списками (упорядковування й фільтрація записів, пошук даних); 

 колективна робота з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання і 

захист даних, обмін інформацією через Інтернет); 

 

 

2.  Основні елементи головного вікна Ехсеl. 

Для завантаження Excel можна скористатись головним меню Windows або ярликом на 

робочому столі. Після завантаження на моніторі з’являється головне вікно програми Ехсеl, яке 

включає   слідуючи об’єкти: 

1. Рядок заголовку -  висвітлюється ім’я програми Microsoft Excel,  ім’я файлу робочої книги. 

Справа знаходяться три кнопки управління вікном програми. 

2. Рядок меню – містить такі  пункти головного меню: Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, 

Сервіс, Дані, Вікно, Довідка.  

3. Панелі інструментів.  Табличний редактор Excel пропонує користувачу великий набір 

панелей інструментів, але в стандартному вигляді на екрані присутні лише дві : Стандартна та 

Форматування. 

Панель інструментів Стандартна містить кнопки команд, які найбільш часто 

використовуються. Більшість кнопок цієї панелі інструментів є стандартними і їх призначення теж 

саме, що і в інших програмах, але також є кнопки, що використовуються тільки в Excel. До таких 

кнопок можна віднести:  

 Автосума. Сумує числа у вибраному діапазоні, або пропонує діапазон, якщо він невибраний. 

 Вставка функції. Допомагає створити функцію та ввести її в активну клітину. 

 Сортування по зростанню. Сортує дані по значеннях від мінімального до максимального; для 

тексту – в алфавітному порядку. 

 Сортування по спаданню. Теж саме, що і попередня кнопка, але сортування здійснюється у 

зворотньому порядку. 

 Майстер діаграм. Допомагає створити потрібну діаграму та розташувати її в необхідному 

місці робочого листа. 

 Мапа. Дає можливість вставити у робочий лист мапу, що дозволяє проілюструвати географічні 

дані. 

Панель інструментів Форматування містить кнопки, що використовуються для форматування 

клітин та їхнього вмісту. Більшість кнопок цієї панелі також є стандартними, тому зазначимо кнопки, 

які є специфічними для Excel: 

 Об’єднати і помістити в центрі – об’єднує клітини і розміщує інформацію по центру 



 

 Грошовий формат – передбачає два знаки після коми і зазначається грошова одиниця 

 Відсотковий формат – множить число на 100 і додає знак відсотка 

 Формат з роздільниками – розділяє тріади чисел для зручного читання великих чисел 

 Збільшити розрядність – збільшує кількість знаків після коми 

 Зменшити розрядність – зменшує кількість знаків після коми 

4. Рядок формул знаходиться під панелями інструментів та використовується для введення і 

редагування значень або формул.  

5. Вікно робочої книги. Робочою книгою називають файл, що створюється при роботі з Excel. 

Робоча книга в свою чергу складається з робочих листів, на кожному з яких може знаходитись кілька 

таблиць. Максимальна кількість листів в робочій книзі може досягати 256, мінімальна - 1. Кожний 

лист являє собою робочу таблицю, яка має  255 стовпців і 65535 стрічок. Рядки помічаються цифрами, 

а стовпці – англійськими літерами. На перетині стрічки і стовпця утворюється клітина, яка є основним 

елементом для зберігання даних. Кожна клітина має свою адресу, яка складається з назви стовпця і 

номеру рядка.  

6. Смуги прокрутки – горизонтальна та вертикальна, дозволяють переміщуватись по 

робочому листу.    

7. Рядок стану знаходиться знизу вікна Excel та інформує про поточний режим роботи 

програми. 

 

3. Форматування клітинок 

 

Формат комірок і параметри тексту задаються командою Формат/Комірки, яка активізує 

однойменне вікно з шістьма вкладками: „Число”, „Вирівнювання”, „Шрифт”, „Границя”, „Вид” та 

„Захист”. 

Вкладка „Число” використовується для вибору будь-яких числових форматів даних.  

Формат „Загальний” використовується для відображення як текстових, так і числових даних 

довільного типу. Кращим для подання дійсних чисел із заданою точністю є формат «Числовий». 

Формат „Грошовий” застосовується для відображення грошових величин із зазначенням валюти.  

Формати „Дата” і „Час” зручні для подання дат і часу в різних варіаціях. У форматі „Процентний” 

значення комірок множаться на 100 і виводяться на екран із символом % та числом знаків, що 

дорівнює 2. Формат „Дробовий” використовується для зображення дробів з різними частками, а 

формат „Експоненціальний” - для подання чисел із рухомою комою. Формат „Текстовий” 

відображає дані будь-якого типу як текст, а формат „Додатковий” – поштові індекси, табельні та 

телефонні номери. Опція „Всі формати” містить ряд шаблонів, що дають змогу користувачеві 

створювати нові формати. 

Вкладка „Вирівнювання” забезпечує зміну орієнтації тексту на ± 90 градусів, об'єднання 

елементів таблиці та автодобирання їхньої ширини, перенесення слів у межах комірки, а також 

відступ і вирівнювання вмісту комірок по горизонталі та вертикалі. 

Вкладка „Шрифт” надає користувачеві широкі можливості шрифтового оформлення 

робочого листка, а саме: 

• вибір типу шрифту (Time New Roman, Arial тощо)  і варіанта   його   зображення   (звичайний,   

курсив, напівжирний або напівжирний курсив); 

•  установлення або вибір із списку потрібного розміру шрифту; 

• задання параметрів підкреслення елементів листка; 

• керування спеціальними ефектами під час оформлення   тексту  робочого  листка   (із   

закресленням, верхнім індексом: х
2
, м

3
,... або з нижнім індексом: х2, S1,...). 

Вкладка „Границя” містить будь-які лінії, що створюють контури комірок і дають змогу 

виділити дані. Лінії можуть бути одинарними або подвійними; їхня товщина варіюється. 

Вкладка «Вид» дає можливість змінити колір заливки. 

Вкладка „Захист” забезпечує приховування всіх формул робочого листка і захист його 

комірок.  

 
 

 

 



 

4. Автовведення та автозаповнення 

 

Автовведення - це засіб, який дозволяє прискорити введення текстових даних на робочий 

лист. Якщо при введенні перших символів тексту Excel відшукає схожу фразу на робочому листі, 

програма запропонує автоматично ввести решту тексту. Якщо запропонований варіант влаштовує 

користувача, необхідно натиснути Enter, якщо ні  - необхідно продовжувати введення і 

запропонований варіант зникне.  

Введення послідовності рядів даних називається Автозаповненням. Ряд даних – це дані, які 

відрізняються один від одного фіксованим кроком. 

Автозаповнення працює з числами, датами, текстом. Після заповнення клітини вона 

залишається активною, тобто обрамлена рамкою, у правому нижньому куті якої є чорна крапка – 

маркер автозаповнення. Все, що треба зробити – це ввести перше значення і перемістити маркер за 

допомогою лівої кнопки миші у відповідному напрямку (вказівник миші прийме форму чорного +), 

потім відпустити кнопку. Наприклад, введемо в якусь клітину 1-й квартал, перемістимо маркер і 

отримаємо: 2-й квартал, 3-й квартал, 4-квартал. 

Можна самостійно побудувати ряд даних, для цього треба задати крок побудови: ввести 

перший і другий члени послідовності. Наприклад, введемо текст 3, текст 5, виділяємо їх і 

пересуваємо маркер, отримаємо: текст 7, текст 9, текст 11 …. 

 Автозаповнення часто використовується в обчисленнях. Якщо в таблиці використовується 

одна і та ж формула, то обчислити необхідне значення можна тільки в першій клітині, а далі 

скористатись авто заповненням. 

 

5. Використання формул та функцій 

 

 За допомогою Excel можна виконувати різноманітні обчислення в електронних таблицях. Всі 

обчислення виконуються згідно формул, які вводить користувач. У формулах можна використовувати 

числові значення, адреси клітин, вбудовані функції і знаки арифметичних операцій: +,-,*,/,^,%. В 

Excel введення формули починається зі знаку =, після якого вводиться сама формула. Ми мишею 

виділяємо необхідні значення і вводимо арифметичний знак з клавіатури. Введення формули завжди 

закінчується натисненням клавіші Enter. Після цього в клітині з’являється результат або 

повідомлення про помилку, якщо формула введена невірно. Редагування формул можна проводити в 

клітині або в рядку формул. 

Функціями в Microsoft Excel називають об'єднання декількох обчислювальних операцій для 

розв’язання визначеної задачі. Функції в Microsoft Excel являють собою формули, що мають один або 

декілька аргументів. В якості аргументів указуються числові значення або адреси клітин.  

Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім'я і список аргументів у 

круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та текстові константи, клітинки, діапазони 

клітинок.  

Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функцій. Для роботи з 

майстром функцій слід натиснути кнопку Майстер функцій панелі інструментів Стандартна або 

виконати команду Вставка/Функції. При цьому відкривається діалогове вікно Майстер функцій — 

крок 1 із 2, в якому можна вибрати категорію функцій (статистичні, математичні, фінансові). При 

виборі категорії  виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну 

функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції.  

Після вибору функції слід натиснути кнопку Далі, у результаті чого відкриється вікно діалогу 

Майстер функцій — крок 2 із 2, в якому можна вказати аргументи функції.  

Після натискування кнопки Готово формула вставляється в активну клітинку.  

 

 

 

 

 

 


