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Контролюючий тест

Перевір свої знання
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https://docs.google.com/forms/d/1IhbInu1pIQhZKPbCVnMfZd4ylqJHG4yKfjvtaM_UTfY/prefill


Абсолютні, відносні й 

мішані посилання на 

комірки та діапазони 

комірок

Урок 1



Пригадайте
1. Що таке табличний процесор?
2. З чого складається адреса комірки?
3. Чи можуть збігатися адреси комірок?
4. Що можуть містити комірки електронної 
таблиці?
5. Для чого призначені формули?
6. З якого знака починається запис формули в 
табличному процесорі  Excel?

Гра «Лото. Формули в електронних 
таблицях»

Записати в традиційній математичній формі 
формули електронної таблиці

С2+А5/3 (C2+A5)/3 A1*A2/(D12*D3)

A1*A2/D12*D3 C2/(A5+3) A1*A2/D12/D3

Завдання. Впишіть у піраміду об'єкти, 
розмістивши їх таким чином, щоб об'єкт, 
розташований вище, включав в себе об'єкти, 
розташовані під ним.

•      аркуш,
•  діапазон В4:С4,
•      рядок,
•      клітинка,
•      книга.
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Вивчаємо
Табличний процесор  Excel – прикладна 

програма для опрацювання даних, поданих в 
електронних таблицях.

Документ Excel називається  робочою книгою, 
вона складається з аркушів. Аркуш містить 
електронну таблицю, що складається із рядків і 
стовпців. На перетині рядків і стовпців електронної 
таблиці утворюються  комірки. Кожна комірка має  
адресу, що складається із заголовка стовпця і 
номера рядка. Комірки можуть містити дані різних 
типів: текстові, числові тощо, а також формули, 
призначені для виконання обчислень над даними.

Будь-яка  формула починається знаком «=» 
(дорівнює) і може містити певні значення, адреси 
комірок, вбудовані функції, знаки арифметичних і 
логічних операцій.

Комірки, на які у формулах є посилання, 
називатимемо адресними.

Розрізняють відносні, абсолютні, мішані 
посилання.

 Пригадаємо, що адреса комірки складається із
  заголовка стовпця, який зазвичай  позначається
    літерами, та номера рядка, що є числом.
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Нехай у комірці В2 міститься формула =АЗ+1. 
Якщо вставити перед другим рядком порожній, 
формула переміститься в комірку ВЗ, тобто 
адреса комірки, що містить формулу, змінилася: 
номер рядка збільшився на одиницю. При цьому 
формула автоматично зміниться на =А4+1, тобто 
посилання у формулі зміняться за тим самим 
правилом: номер рядка збільшиться на одиницю.

Посилання A3 у формулі =АЗ+1 є відносним: 
це адреса відносно місця розташування комірки з 
формулою. При зміні за визначеними правилами 
адреси комірки, що містить формулу, за цими 
самими правилами змінюються відносні адреси 
комірок, що є у формулі.

Ця властивість зручна при копіюванні формули 
з однієї комірки в цілий блок комірок. Відносні 
посилання у формулах будуть автоматично 
змінені. Наприклад, при копіюванні формули 
=АЗ+1 з комірки В2 у блок В2:СЗ формула 
зміниться, стане такою, як на рисунку.
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Адреса комірки називається відносною, 
якщо при зміні місця розташування комірки, 
що має цю адресу, адреса змінюється за 
тими самими правилами.
Щоб при зміні адреси комірки, яка містить 
посилання, саме посилання не змінювалося, слід 
використовувати абсолютні адреси. Абсолютна 
адреса утворюється з відносної за допомогою 
знака $. Символ, перед яким ставиться знак $, 
залишається незмінним.
Наприклад, абсолютна адреса комірки A3 має 
вигляд $А$3. Адреса А$3 означає, що 
абсолютною є тільки адреса рядка, тобто при зміні 
адреси комірки, що містить це посилання, 
змінюватиметься лише адреса стовпця. Адреса 
$АЗ означає, що абсолютним є тільки адреса 
стовпця, тобто змінюватиметься тільки номер 
рядка. 
Наприклад, при копіюванні формули =$А$З+1 з 
комірки В2 у блок В2:СЗ формула зміниться, 
стане такою, як на рисунку.
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Адреса комірки називається абсолютною, 

якщо вона не змінюється при будь-яких змінах 

місця розташування комірки, що має цю 

адресу.

У комбінованому, або мішаному посиланні, 
назва стовпця є абсолютною, a номер рядка — 
відносним, або навпаки. Наприклад, В$4, $В4. 
Коригується при копіюванні лише відносна частина 
адреси.

Для перетворення відносної адреси на 
абсолютну треба натиснути клавішу F4. 
Наприклад, якщо при введенні формули ви 
клацнете на комірці A3, то її відносна адреса 
з'явиться в рядку формул. Натисніть F4. Адреса 
пебретвориться на абсолютну: $А$3. Наступне 
натискання F4 перетворить її на адресу А$3, ще 
одне — на адресу $А3, а наступне — знову на 
вихідну адресу A3. Таким чином, кожне наступне 
натискання на клавіш F4 перетворюватиме адресу 
комірки за схемою, зораженою на рисунку.
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Для допитливих
Часто ті самі комірка, діапазон або блок комірок 

використовуються у кількох формулах. У таких 
випадках зручно дати цьому блоку ім'я, а потім 
використовувати його скрізь, де потрібно вводити 
відповідні адреси. Крім того, якщо потрібно змінити 
блок комірок, що входить до кількох формул, 
простіше один раз змінити його, залишивши те саме 
ім’я, ніж змінювати адреси в кожній формулі. 

1.Внести в клітинки таблиці дані, які будуть 
необхідні для виконання обчислень.

2.Визначити, які клітинки в таблиці мають 
містити однотипні розрахунки, які посилання слід 
використати для обчислень — абсолютні, 
відносні чи комбіновані.

3.Створити формулу з посиланнями на 
клітинки, використовуючи виділення в таблиці 
потрібних клітинок або діапазонів.

4.Вказати за потреби ті посилання, які є 
абсолютними чи комбінованими, додавши знак $ 
перед назвою стовпця та (або) номером рядка.

5.Скопіювати створену формулу до діапазону 
клітинок, які мають містити однотипні розрахунки. 

Алгоритм виконання обчислень у 
середовищі табличного процесора з 

однотипними розрахунками:
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Для допитливих

Часто ті самі комірка, діапазон або блок 
комірок використовуються у кількох формулах. 
У таких випадках зручно дати цьому блоку ім'я, 
а потім використовувати його скрізь, де 
потрібно вводити відповідні адреси. Крім того, 
якщо потрібно змінити блок комірок, що 
входить до кількох формул, простіше один раз 
змінити його, залишивши те саме ім’я, ніж 
змінювати адреси в кожній формулі. 
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Практичне завдання
Інструктивна картка

Вправа 1. Розрахунки. (ст.195)
Завдання. Обчисліть вартість проданого 

товару за допомогою введення формул для даних 
таблиці, що містяться у файлі Розрахунки.

Вправа 2.
Завдання. Обчисліть вартість проживання в 

готелях та прибуток за допомогою введення 
формул для даних таблиці, що містяться у файлі 
Готелі.
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Домашнє завдання
Завдання за підручником:  ст.194-196, 

опрацювати. (Морзе Н.В. Інформатика: підручник 
для 8 кл.

Інтерактивна вправа

http://learningapps.org/1746155


Призначення й 

використання 

математичних і 

статистичних функцій

 табличного процесора

Урок 2



Гра «Лото. Адреси в електронних 
таблицях»
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Вивчаємо
Функції в Microsoft Excel покликані 

автоматизувати обчислення, їх використовують 
лише як частини формул. У формулах правила 
запису функцій такі самі, як і в математиці: після 
імені функції у круглих дужках указують значення її 
аргументів: ІМ'Я_ФУНКЦІЇ(аргументи).

Аргументами функції можуть бути константи, 
адреси, діапазони, інші функції та вирази. Якщо 
функція має кілька аргументів, їх розділяють 
символом «;».

Будь-яка функція в Excel характеризується не 
тільки іменем, а й кількістю аргументів, типом 
аргументів, результатом.

Розглянемо функцію для обчислення 
найбільшого значення:

•  ім’я — МАХ(МАКС);
•  кількість аргументів — не менше одного;
•  тип аргумента — числовий;
•  результат — найбільше значення зі списку 

аргументів.
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Функції у формули вставляють інструментами 
вкладки Формули.

Функції також зручно вставляти у вікні 
Вставлення функції, яке відкривається при 
натисканні кнопки fx, що в рядку формул.

Потрібну функцію можна знайти за описом дії, 
категорією або іменем.

Діалогове вікно Вставлення функції полегшує 
введення функцій під час створення формул, які 
містять функції. Під час введення функції у формулу 
діалогове вікно Вставлення функції відображає ім’
я функції, всі її аргументи, опис функції та кожного 
аргумента, поточний результат функції та всієї 
формули.
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Всі функції розділені по категоріях, щоб у них 
було простіше орієнтуватися. Умонтований 
Конструктор функцій допомагає на всіх етапах 
роботи правильно застосовувати функції. 

У програмі є упорядкований за алфавітом 
повний список усіх функцій, якщо не відомо 
імя функції, то варто робити пошук по 
категоріях.
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Наприклад, функція POWER(A1;B1) дозволяє 
обчислити результат піднесення числа з клітинки 
А1 до степеня, записаного у клітинці В1.
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Статистичні функції
AVERAGE — повертає середнє арифметичне 

аргументів.
COUNT — обчислює кількість чисел у списку 

аргументів.
COUNTBLANK — обчислює кількість порожніх 

комірок у діапазоні.
COUNTIF — обчислює кількість непорожніх 

комірок у діапазоні,які відповідають указаній умові.
GEOMEAN — повертає середнє геометричне.
MAX — повертає найбільше значення у списку 

аргументів.
MIN — повертає найменше значення у списку 

аргументів.

Виберіть категорію «Статистичні функції», 
визначте, які функції до неї входять, дослідіть їх та 
наведіть приклади їх використання. Підготуйте 
матеріал для доповіді іншим учням.

Завдання 
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Практичне завдання
Вправа 1. 
Завдання. 10 спортсменів-багатоборців брали 

участь у змаганнях з 10 видів спорту. За кожен 
вид спорту спортсмену нараховується деяка 
кількість балів у межах від 0 до 1000. 

-       Обчислити, скільки балів набрав кожен із 
спортсменів після закінчення змагань.

-       Обчислити середню кількість балів, 
набрану спортсменами.

-       Обчислити різницю балів лідера й 
аутсайдера.
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Виконання завдання
1.Викликати програму Excel.
2.Занести дані до таблиці за зразком.
3.Занести до комірок результати змагань за 

допомогою математичної функції, яка повертає 
випадкове число. Помножити функцію на 1000, 
щоб кількість балів була в межах від 0 до 1000. 
Встановити формат Числовий, 0 дес. знаків. 
Скопіювати формулу на діапазон комірок В2: К11.

4. Занести до комірок суми балів кожного 
спортсмена. Скопіювати формулу на діапазон 
комірок L2: L11.

5. Занести до комірок середню суму балів за 
допомогою статистичної функції.

6. Обчислити різницю балів лідера й 
аутсайдера. (Максимальне значення в діапазоні  - 
Мінімальне значення в діапазоні).

7. Відформатувати таблицю за зразком.
8.Продемонструвати роботу вчителю.

Вправа 2. Квіткова клумба має форму круга. 
Обчислити її периметр і площу за заданим 
радіусом.
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Домашнє завдання

1. Завдання за підручником: ст.197-200, 
опрацювати. (Морзе Н.В. Інформатика: підручник 
для 8 кл.)

2. ст. 200. Вправа 4. Використання 
математичних функцій у формулах. Результат 
надіслати вчителю на електронну скриньку.

Інтерактивна вправа

http://learningapps.org/1746155
http://learningapps.org/2009128


Призначення й 

використання логічних 

функцій табличного 

процесора. Умовне 

форматування

Урок 3
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Повторення
Гра «Незакінчене речення»

1) Електронні таблиці зручні тим, що дані в них 
розміщуються у вигляді ….. 

2) Кожна клітинка таблиці має своє …… 

3) Адреса клітинки складається із назви ……… 

4) Файли, в яких зберігаються ЕТ, ще 
називаються …… 

5) Кожна книга в Excel складається з …….. 

6) Клітинку виділену в даний момент 
називають… 

7) В будь-яку клітинку ЕТ можна ввести … 

8) Введення формули починається із знаку … 
…



Вивчаємо
Крім формул, що містять числа, знаки дій, функції 

їх опрацювання, в Excel можуть використовуватися 
логічні вирази, які містять знаки порівняння: > 
(більше), < (менше), = (дорівнює), <> (не дорівнює), 
>= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює).

Логічний вираз може набувати одного з двох 
значень: TRUE (істина) та FALSE (хибність) залежно 
від конкретних значень, що зберігаються у клітинках, 
на адреси яких існує посилання у виразі.

Наприклад, A2+15 = B4-1; SUM(A2:C10)>100 та 
ін.

Якщо результат обчислення за формулою 
залежить від виконання деякої умови — істинності 
логічного виразу, то використовують логічні функції. 
При складанні алгоритмів у цьому разі ви 
використовуєте алгоритмічну структуру 
розгалуження. До категорії логічних функцій 
належить функція IF (ЕСЛИ), за допомогою якої 
можна організувати розгалуження в середовищі 
табличного процесора.

Функція IF має три аргументи:
ІF(логічний_вираз; значення_якщо_істина; 

значення_якщо_хибність).
25
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ЕСЛИ (логічний_вираз; 
значення_якщо_істина;  

значення_якщо_хибність).

Значення цієї функції визначається так:
-  обчислюється значення логічного_виразу 
(True чи False);
-  якщо логічний_вираз має значення True 
(Истина), то значення функції дорівнює 
значенню виразу значення_якщо_істина;
-  якщо ж логічний_вираз має значення False 
(Ложь), то значення функції дорівнює 
значенню виразу значення_якщо_хибність.



Приклад
Завдання 1. Необхідно переоцінити товарні 
залишки. Якщо продукт зберігається на складі 
довше 8 місяців, зменшити його ціну в 2 рази.
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 = IF (C2> = 8; B2/2; B2)
= ЕСЛИ (C2> = 8; B2/2; B2)

Для створення складеного логічного виразу 
використовують інші функції з категорії 
Логічні.

Найчастіше логічні функції AND, OR, NOT
И, ИЛИ, НЕ використовують для запису 

складеної умови як аргументу логічної функції
        IF (ЕСЛИ).
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Приклад
Завдання 2. Якщо товар зберігається довше 8 
місяців, то його вартість зменшується в 2 рази. 
Якщо довше 5 місяців, але менше 8 - в 1,5 рази.
=ЕСЛИ(C2>=8;B2/2;ЕСЛИ(И(C2>=5;C2<8);B2/1,5;B2))

       =IF(C2>=8;B2/2;IF(AND(C2>=5);B2/1,5;B2))

Завдання 3. Якщо вартість товару на складі 
після уцінки стала менше 300 грн. або продукт 
зберігається довше 10 місяців, його списують.

=ЕСЛИ(ИЛИ(D2<300;C2>=10);"списано";"")
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Умовне форматування
Змінити в електронній таблиці форматування 

даних, що відповідають певним умовам, можна за 
допомогою умовного форматування. Умовне 
форматування комірок — автоматична зміна 
формату комірки на заданий, якщо значення 
даних в ній відповідають певній умові.

Для умовного форматування треба виділити 
діапазон комірок, вибрати команду Основне — 
Стилі — Умовне форматування і вибрати 
потрібне.

Умовне форматування надає можливість 
оформити комірки таблиці за стандартними 
правилами і стилями або ж встановити свої правила 
і стилі оформлення комірок, дані в яких відповідають 
деякій умові (команда Інші правила).
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Перед вами відкриється меню умовного 
форматування, де будуть такі пункти:

1. Правила виділення клітинок.
2. Правила відбору перших і останніх значень.
3. Гістограми.
4. Колірні шкали.
5. Набори значків.
6. Додатково: створити, видалити, управління 

правилами.

Правила виділення клітинок

Цей пункт, в свою чергу, вміщує в себе такі 
стандартні функції, як «Більше», «Менше», «Між», 
«Одно», «Текст містить», «Дата» і «Повторювані 
значки». 
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Правила відбору перших і останніх 
значень

Вибрати потрібний нам стовпець або рядок і 
натиснути на відповідну кнопку. Клітинки 
заповнюються кольором, залежно від значень 
всередині них.

Гістограма
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Дозволяють зафарбувати клітинки  за зростанням 
або спаданням значень в них. Потрібно тільки 
вибрати в якій кольоровій гамі це буде відбуватися 
(наприклад, максимальне значення – зелений, 
мінімальне – червоний, а проміжні значення у 
відповідні перехідні відтінки).

Колірні шкали

 Використання формул
Бувають випадки, коли надані стилі не 

підходять для конкретної задачі або просто чимось 
не подобаються користувачеві. Для вирішення 
таких проблем вибрати в меню умовного 
форматування пункт «Створити правило», потім 
рядок «Використовувати формулу» для 
визначення клітинок для форматування.

Набори значків
Потрібні для того, щоб вказувати на різницю між 

значеннями в стовпці або рядку.



33

Практичне завдання
Вправа. 1. На робочому листі «Лист 1» 

побудувати та заповнити таблицю за зразком.
Заповнити стовпчик «Зібрано на 1 учня» 
відповідними значеннями, заокругленими до 
цілих.
Заповнити рядок «По школі» сумою відповідних 
значень.
Заповнити стовпчик «Винагорода» за правилом:

-   якщо зібрано на одного учня більше 100 кг, 
то винагорода – «І премія»,

-   якщо зібрано на одного учня від 75 до 100 
кг, то винагорода – «ІІ премія»,

-   якщо зібрано на одного учня менше 75 кг, 
то винагорода – «ІІІ премія».

Зразок формули =ЕСЛИ(E4<75;"ІІІ премія";ЕСЛИ
(E4>100;"І премія";"ІІ премія"))

·      Відформатувати стовпчик «Винагорода» так, 
щоб комірка із значенням «І премія» 
виділялась зеленою заливкою, а із значенням 
«ІІ премія» – жовтою заливкою.

·      Відформатувати стовпчик «Зібрано всього» за 
допомогою гістограми.

·      Відформатувати стовпчик «Зібрано на 1 учня» 
значками за тими ж умовами, що і 
«Винагорода».
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Правила відбору перших і останніх 
значень

2.  На тому ж листі побудувати таблицю:

Заповнити стовпчик «Кількість» за допомогою 
статистичної функції підрахунку кількості за 
критерієм. У формулі використати абсолютне 
посилання на діапазон підрахунку.

Результат виконання порівняти зі зразком.



Домашнє завдання
1. Завдання за підручником: ст.200-206, 

опрацювати.
2. Задачі.
Завдання 1.
Таблиця містить наступні дані про учнів школи: 

прізвище, вік і зріст учня. Хто з учнів може 
займатися в баскетбольній секції, якщо туди 
приймають дітей з зростом не менше 160 см? Вік не 
повинен перевищувати 13 років.

35

Завдання 2.
Таблицю з п’яти стовпців та п’яти рядків 

заповнити випадковими числами в діапазоні від 
-50 до 50. Використовуючи можливості умовного 
форматування, виділіть: червоним кольором від’
ємні числа, зеленим кольором – числа від 0 до

 10 і від 40  до 50, синім кольором – числа від
   20 до 30.



Практична робота

 «Розв’язування задач

 на обчислення»

 

Урок 4
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1. Електронна таблиця - це:
1) прикладна програма, призначена для обробки 
структурованих даних у вигляді таблиці;
2) прикладна програма для обробки кодових 
таблиць;
3) пристрій ПК, що управляє його ресурсами в 
процесі обробки даних в табличній формі;
4) системна програма, що управляє ресурсами 
ПК при обробці таблиць.
2. Електронна таблиця призначена для:
1) обробки переважно числових даних, 
структурованих за допомогою таблиць;
2) упорядкованого зберігання і обробки значних 
масивів даних;
3) візуалізації структурних зв'язків між даними, 
представленими в таблицях;
4) редагування графічних представлень великих 
обсягів інформації.
3. Електронна таблиця являє собою:
1) сукупність нумерованих рядків і пойменованих 
буквами латинського алфавіту стовпців;
2) сукупність названих буквами латинського 
алфавіту рядків і нумерованих стовпців;
3) сукупність пронумерованих рядків і стовпців;
    4) сукупність рядків і стовпців, що іменуються
            користувачем довільним чином.

ТЕСТ
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4. Рядки електронної таблиці:
1) іменуються користувачами довільним чином;
2) позначаються буквами українського алфавіту;
3) позначаються буквами латинського алфавіту;
4) нумеруються.
5. У загальному випадку стовпи електронної 
таблиці:
1) позначаються буквами латинського алфавіту;
2) нумеруються;
3) позначаються буквами українського алфавіту;
4) іменуються користувачами довільним чином;
6. Для користувача клітинка  електронної 
таблиці ідентифікується:
1) іменем стовпця і номера рядка, на перетині 
яких розташовується клітинка;
2) адресою машинного слова оперативної 
пам'яті, відведеного під комірку;
3) спеціальним кодовим словом;
4) ім'ям, довільно заданим користувачем.
7. Обчислювальні формули в клітинках 
електронної таблиці записуються:
1) у звичайній математичній формі;
2) спеціальним чином з використання 
вбудованих функцій і за правилами, прийнятим 
для запису виразів в мовах програмування;
       3) за правилами, прийнятими виключно для 
        електронний таблиць;
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8. Вираз 5 (A2 + C3): 3 (2B2-3D3) в електронній 
таблиці має вигляд:
1) 5 (A2 + C3) / 3 (2B2-3D3);
2) 5 * (A2 + C3) / 3 * (2 * B2-3 * D3);
3) 5 * (A2 + C3) / (3 * (2 * B2-3 * D3));
4) 5 (A2 + C3) / (3 (2B2-3D3)).

9. Виберіть вірний запис формули для 
електронної таблиці:
1) C3 + 4 * D4
2) C3 = C1 + 2 * C2
3) A5B5 + 23
4) = A2 * A3-A4

10. При переміщенні або копіюванні в 
електронній таблиці абсолютні посилання:
1) не змінюються;
2) перетворюються незалежно від нового 
положення формули;
3) перетворюються в залежності від нового 
положення формули;
4) перетворюються в залежності від довжини 
формули;
5) перетворюються в залежності від правил 
зазначених у формулі.
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11. При переміщенні або копіюванні в 
електронній таблиці відносні посилання:
1) перетворюються незалежно від нового 
положення формули;
2) перетворюються в залежності від довжини 
формули;
3) не змінюються;
4) перетворюються в залежності від нового 
положення формули.

12. Діапазон - це:
1) сукупність клітинок, що утворюють в таблиці 
область прямокутної форми;
2) всі клітинки одного рядка;
3) всі клітинки одного стовпця;
4) безліч допустимих значень.

13. Активна комірка - це комірка:
1) для запису команд;
2) містить формулу, що включає в себе ім'я 
комірки, в якій виконується введення даних;
3) формула в якій містяться посилання на вміст 
залежної комірки;
4) в якій виконується введення команд.
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14. Яка формула буде отримана при копіюванні 
в клітинку С3, формули з комірки С2:
 1) = A1 * A2 + B2;
2) = $ A $ 1 * $ A $ 2 + $ B $ 2;
3) = $ A $ 1 * A3 + B3;
4) = $ A $ 2 * A3 + B3;
5) = $ B $ 2 * A3 + B4?

15. Чому дорівнюватиме значення 
клітинки С1, якщо в неї ввести формулу = 
А1 + B1:
 1) 20;
 2) 15;
 3) 10;
 4) 30?
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Практична робота
Завдання. 
У зоопарку готують суміші для годування 

тварин. Потрібно створити електронну 
таблицю для обчислення вартості сумішей на 
день і тиждень.

Хід виконання
 1. Створіть таблицю вартості компонентів 

харчових сумішей і форму для таблиці вартості 
таких сумішей. Збережіть таблицю у файлі з 
іменем Практична

2. Для діапазону B10:F13 установіть числовий 
формат Відсотковий.

3. У діапазон G10:G13 уведіть денну норму 
сумішей: для хижаків — 400, птахів — 35, 
плазунів — 65, гризунів — 65.

4.  Для діапазону Н10:І14 установіть числовий 
формат Грошовий.



43

5.  До таблиці вартості харчових сумішей уведіть 
дані про вміст компонентів у харчовій суміші 
відповідно до таблиці.

Таблиця. Масовий уміст компонентів у 
харчових сумішах, %

6.  До клітинки Н10 самостійно введіть формулу для 
обчислення вартості харчової суміші для хижаків 
на день, якщо: вартість харчової суміші для 
хижаків на день = маса денної норми суміші для 
хижаків*(вартість 1 кг овочів* масовий уміст у 
харчовій суміші для хижаків овочів + вартість 1 
кг м’яса* масовий уміст у харчовій суміші для 
хижаків м’яса + вартість 1 кг вітамінів* масовий 
уміст у харчовій суміші для хижаків вітамінів + 
вартість 1 кг фруктів* масовий уміст у харчовій 
суміші для хижаків фруктів + вартість 1 кг 
зерна* масовий уміст у харчовій суміші для 
хижаків зерна).

Зверніть увагу: посилання на клітинки, які містять 
вартість 1 кг компонентів суміші, мають бути 
абсолютними.
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7.  Скопіюйте формулу з клітинки Н10 у діапазон 
клітинок Н11:Н13.

8.  До клітинки І10 уведіть формулу для 
обчислення вартості харчової суміші для 
хижаків на тиждень: =Н10*7.

9.  Скопіюйте формулу з клітинки І10 у діапазон 
клітинок І11:І13.

10.     У клітинці Н14 обрахуйте підсумкове 
значення для стовпця Вартість суміші на день, 
грн.

11.     У клітинці 114 обчисліть підсумкове 
значення для стовпця Вартість суміші на 
тиждень, грн.

12.     Відформатуйте таблицю згідно зразка. 
Збережіть електронну книгу.



Домашнє завдання
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1. Опрацювати ст. 194-205
2. Створіть електронну таблицю для розрахунку 
енергетичної цінності фруктово-ягідної дієти, якщо 
відомо, якою є енергетична цінність продуктів, що 
входять до складу цієї дієти, та яку кількість 
кожного з продуктів рекомендується включати у 
щоденний раціон у різні дні тижня. Вихідні дані 
наведено на зразку. У клітинки в діапазонах С20:
Н20 та І13:К19 уведіть розрахункові формули та 
скопіюйте їх, щоб автоматично обчислити 
значення.



Практична робота  

«Використання 

математичних, логічних та 

статистичних функцій 

табличного процесора. 

Умовне форматування»

Урок 5
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Експрес-опитування та вправи
1. Що таке умовний формат?

2. Як задати умовний формат?

3. Назвіть типи правил для умовного 
форматування?

4. Як змінити параметри умовного форматування?

5. Укажіть, які з наведених формул Excel записані 
без синтаксичних помилок:
а) =IF(B1<C1) THEN (B1) 
б) =IF(B1<C1) THEN (B1) ELSE (C1)
в) =IF(B1<C1;B1) 
г) =IF(B1<C1;B1;C1)

6. Укажіть, яке повідомлення з’явиться в клітинці в 
результаті обчислення формули 
=IF(A1^2+B1^2<>25;"не належить колу";5), якщо 
значення в клітинках А1 та В1 дорівнюють 4 та 5 
відповідно:
а) A1^2+B1^2<>25
б) =IF(A1^2+B1^2<>25;"не належить колу";5)
в) не належить колу
г) 5
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7. Визначте, які з наведених тверджень є 
правильними:
а) AND(умова1; умова2; ...), де умова1, умова2, ... 
— це прості або складені умови. Сукупність цих 
умов виконується, якщо кожна  з них виконується.
б) OR(умова1; умова2; ...), де умова1, умова2, ... — 
це прості або складені умови. Сукупність цих умов 
виконується, якщо кожна із них виконується.
в) NOT(умова1; умова2; ...), де умова1, умова2, ... 
— це прості або складені умови. Сукупність цих 
умов виконується, якщо хоч одна з них 
виконується.
г) IF(умова; значення1; значення2). Якщо умова 
виконується, то значенням функції буде значення1, 
в іншому випадку — значення2.

8. Укажіть, які з наведених складених умов мають 
значення true:
а) AND(2<3;4<>5)
б) OR(6=45/5;4<=5;45>=45)
в) NOT(OR(5<>4;6<>6))
г) OR(AND(67=89;6>=5^2);AND(5=6*2;7^2=2^7))

 9. Запишіть умови, які перевіряють, чи є значення 
клітинки А1:
   а) тризначним числом; (AND(A1>=100;A1<=999)
      б) від’ємним; (A1<0)
         в) не рівним нулю. (A1<>0) 
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Практична робота
     Завдання. 

В салоні літака є три типи місць. Ціна на 
переліт з Києва до Одеси на vip-місцях коштує 10 
000 грн., бізнес-класу – 6 993 грн., економ-класу – 
1360 грн. 

Необхідно в табличному процесорі  створити 
макет салону літака згідно представленого зразка. 
 



Касир має право продавати квитки тільки на 
вільні місця. Під час продажу квитка касир позначає 
комірку з номером місця літерою «П» після чого 
комірка зафарбовується у відповідний колір:

●     Vip-місця – зелений колір,
●     місця бізнес-класу – синій,
●     економ-місця – червоний.
●     Вільні місця мають білий колір.

На аркуші поруч з макетом необхідно 
сформувати звіт відповідно до зразка.

50макет літака
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 Хід виконання
1. Створіть таблицю, яка імітує макет салону 
літаки. Збережіть таблицю у файлі з іменем 
Практична.
2. Для діапазону B3:F7 установіть умовне 
форматування, коли при введенні у клітинку 
значення «П», вона зафарбовується в зелений 
колір. Аналогічно встановити умовне 
форматування для інших діапазонів.
3. Поряд розмістіть таблицю для підрахунку 
кількості проданих білетів за зонами. 
Використайте статистичну функцію 
COUNTIF(СЧЕТЕСЛИ). Підрахуйте загальну 
кількість проданих квитків.
4. У клітинку Р17 введіть формулу для підрахунку 
загальної вартості квитків.
5.Збережіть електронну книгу.



Домашнє завдання

52

1. Опрацювати ст. 194-205
2. Завдання. Побудувати та заповнити таблицю за 
зразком, враховуючи, що:
1)Заповнити стовпчик «За рік» середніми 
значеннями семестрових оцінок, заокруглених до 
цілих.
2)Заповнити стовпчик «Статус» за правилом: 
якщо річна оцінка 10-12, то статус – «відмінник», 
якщо річна оцінка 7-9, то – «хорошист», якщо 
річна оцінка 1-3, то – «двійошник».
3)Прізвища відмінників повинні писатись червоним 
шрифтом, двійошників – синім.

На цьому ж листі побудувати таблицю:



Створення та 

налагодження діаграм 

різного типу, вибір типу 

діаграми 

Урок 6



Повторюємо

Інтерактивна вправа
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http://learningapps.org/2168977


Вивчаємо
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У Excel можна створювати різні діаграми. 
Всього існує 11 типів вбудованих діаграм, кожен 
з яких має ще безліч різновидів (видів). Вибір 
типу діаграми визначається завданнями, які 
розв’язуються при її створенні. Один із типів 
діаграм є стандартним, тобто він 
використовується за замовчуванням при 
створенні діаграм. Зазвичай стандартною 
діаграмою є плоска гістограма.

Більш уживані з діаграм подано на 
вкладці Стандартні, а менш уживані — на 
вкладці Нестандартні.
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Найпоширенішими серед них є три типи: 
гістограма, кругова діаграма та графік. 

Фактори, що мають враховуватися під час 
вибору кожного з цих типів діаграм.

♦ Залежність між числовими величинами. 
Якщо діаграма відображує залежність між двома 
числовими величинами (залежною величиною є 
числа або грошові суми, а незалежною — числа, 
грошові суми, дати або моменти часу), то це, 
напевно, має бути гістограма чи графік.

♦ Відображення частки величини у 
загальній сумі. Якщо важливо відобразити, яку 
частку займає те чи інше значення в сумі певного 
набору значень, то найкраще підійде кругова 
діаграма.

♦ Неперервність величини. Якщо 
зображувана величина неперервна, то перевагу 
слід надати графіку. Графік зручно 
використовувати для подання залежності між будь-
якими двома величинами, якщо потрібно 
відобразити дуже багато (кілька десятків або 
сотень) їхніх значень.
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Стовпчаста діаграма (вертикальна 
гістограма) демонструє зміну даних за певний 
період часу й ілюструє співвідношення окремих 
значень даних. 

Лінійчата діаграма з накопиченням 
відображає внесок окремих елементів у загальну 
суму.

За допомогою кругової, або секторної, 
діаграми ілюструють як абсолютну величину 
кожного елемента ряду даних, так і його внесок у 
загальну суму. На круговій діаграмі може бути 
представлений лише один ряд даних. 

На графіку — діаграмі типу Лінія — точки, що 
відповідають даним, з’єднуються лініями. 

У пелюстковій, або сітчастій, діаграмі кожна 
категорія має власну вісь координат, що виходить із 
початку координат. Лініями з'єднуються всі 
значення з певної серії. За допомогою пелюсткової 
діаграми можна порівняти загальні значення з 
кількох наборів даних.

 Перш ніж обрати тип діаграми, слід виділити 
джерело даних — діапазон клітинок таблиці, що 
містить дані, на основі яких буде створюватися 
діаграма. Для побудови діаграми джерело 
даних має містити числові дані.
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Створення діаграм
Створення діаграми складається з двох етапів.  

На першому етапі потрібно виділити діапазон 
даних, тобто, серії даних, категорію даних разом з 
підписами даних.

УВАГА: 
Виділення рядів даних, що не розташовані 

поруч, здійснюється при натиснутій клавіші Ctrl. 
Цей етап не є обов’язковим, але його виконання 
прискорить і дещо спростить побудову діаграми.

На вкладці Вставлення у групі Діаграми 
виберіть тип діаграми, а потім виберіть підтип, який 
потрібно використати.

Редагування діаграми
Створену діаграму можна в будь-який 

момент змінити. 
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Редагування діаграми полягає в:
-   зміненні способу формування ряду даних: з 

даних рядка або даних стовпця;
-   зміненні діапазону клітинок, за даними яких 

будується діаграма;
-   зміненні типу, виду або макету діаграми;
-   вставленні, переміщенні, видаленні або 

зміненні назв діаграми і осей, легенди, 
підписів даних тощо;

-   зміненні відображення осей і сітки;
-   редагуванні окремих об’єктів діаграми та ін.

У табличному процесорі Microsoft Excel 2010 це 
можна зробити  за допомогою інструментів на 
вкладках Конструктор  та Макет, які з'являються 
після виділення діаграми в області Знаряддя для 
діаграм. 
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Практичне завдання
     Завдання. 

Проаналізуйте зміни температури атмосфери 
Землі внаслідок збільшення концентрації газів 
СО2, СН4, N2O та фреонів. Для цього подайте 
відповідні дані у вигляді діаграми. 

Хід виконання
1.Створіть таблицю середньої темпера тури 

атмосфери Землі по роках за поданою формою, у 
якій другий стовпець містить значення 
температури за шкалою Кельвіна, третій міститиме 
значення температури за шкалою Цельсія.

2. У клітинку D3 введіть формулу переведення 
значення температури за шкалою Кельвіна у 
температуру за шкалою Цельсія. ( tc = tk - 
273,15, де tc —  t за шкалою Цельсія, tk —  t за 
шкалою Кельвіна.) Скопіюйте формулу з 
клітинки D3 у діапазон D4:D12.
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3. Визначте тип діаграми, яку потрібно побудувати 
для аналізу  змін температури атмосфери Землі. 
Скористайтесь алгоритмом вибору типу діаграми. 
Зробіть висновок щодо типу діаграми.
4. Правильний тип діаграми  - графік. Побудуйте 
його.
Виділіть клітинки В2: B12;D2: D12, утримуючи 
клавішу Ctrl.
Перейдіть на стрічку Вставка, виберіть тип 
діаграми - Графік, а також вид діаграми графік з 
маркерами.
Видаліть зайвий ряд даних. Натомість зробіть 
діапазон значень років підписами осі X.
Задайте назви осі X та осі У, відмовтеся від 
додавання легенди.
5. Відформатуйте отриманий графік, зокрема 
оберіть інший вид маркера та змініть товщину, тип і 
колір лінії графіка.
Виділіть лінію графіка та перейдіть у Конструктор 
Робота з діаграмами. У групі команд Дані виберіть 
команду Вибрати дані. У діалоговому вікні Вибір 
джерела даних кликнути кнопку Змінити в полі 
Підписи горизонтальної осі, виділити у таблиці 
діапазон років та натиснути ОК. Яким має бути 
остаточний вигляд графіка, показано на зразку. 
Збережіть документ.
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Хвилинка-цікавинка
Діаграми Excel можуть мати і нестандартне 

застосування, їх можна використовувати і в часи 
дозвілля, підвищуючи тим самим рівень власного 
інтелекту.
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Домашнє завдання

1. Завдання за підручником: ст.209-216, 
опрацювати. (Морзе Н.В. Інформатика: підручник 
для 8 кл.)

2. Задача. У електронній книзі на аркуші 1 
побудуйте таблицю хімічного складу та 
енергетичної цінності страв (продуктів), поданих на 
сніданок. 

У клітинки С8, D8, Е8 уведіть формули для 
обчислення загальної кількості білків, жирів і 
вуглеводів, споживаних під час сніданку. Для 
наочного відображення калорійності страв, поданих 
на сніданок, побудуйте гістограму.
Відформатуйте отриману гістограму за зразком. 

http://learningapps.org/1746155


Встановлення 

параметрів сторінки. 

Друкування електронної 

таблиці

Урок 7
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Створити електронну таблицю і побудувати 
відповідну діаграму. 

Картка № 1

Картка № 2
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Картка № 3

Картка № 4



Як налаштувати значення параметрів сторінки 
перед друкуванням? Як надрукувати ЕТ?

Перед тим, як надрукувати електронну таблицю, 
слід встановити параметри сторінки. Установлення 
значень властивостей сторінки здійснюється 
елементами керування групи Параметри сторінки 
на вкладці Розмітка сторінки на Стрічці або на 
вкладках діалогового вікна Параметри сторінки.

На вкладці Сторінка можна встановити 
значення таких властивостей: орієнтація аркуша, на 
якому здійснюватиметься друк;

•  масштаб у відсотках для тієї частини аркуша 
електронної таблиці, яку буде надруковано;

•  розмір аркуша паперу для друку;
•  якість друку;
•  номер першої сторінки,  тощо.

Вивчаємо



На вкладці Поля можна встановити значення 
таких властивостей аркуша, на якому 
здійснюватиметься друк: розміри полів, розміри 
колонтитулів, центрування таблиці на аркуші.

На вкладці Колонтитули можна створити верхній 
і нижній колонтитули, обравши відповідну кнопку, 
або вибрати потрібний колонтитул у полях зі списком 
Верхній колонтитул або Нижній колонтитул.



У групі Друк установка прапорця сітка дозволяє 
виводити на друк сітку, яку ми бачимо на екрані. 
Якщо на аркуші намальована діаграма, то остання 
вкладка змінюється.

Для того щоб побачити, який вигляд матиме 
електронна таблиця на папері, потрібно перейти 
до режиму Попередній перегляд,  який 
встановлюється Файл - Друк - Попередній 
перегляд.

Для встановлення однакової 
ширини кількох стовпців або  
висоти кількох рядків їх потрібно 
виділити, а потім перетягнути одну 
з меж або вибрати в контекстному 
меню  Ширина стовпця (Висота 
рядка) і встановити потрібне 
значення.
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Практичне завдання
     Завдання.  В кінотеатрі «Мультиплекс» 

демонструються два мультфільми "Котигорошко" 
та "Микита Кожум'яка". Вартість дитячого квитка 
складає 35 грн. і 40 грн. відповідно. Дорослий 
квиток коштує 60 грн. на обидва сеанси.  
Порахувати виручку від кожного сеансу та 
порівняти результати. Надрукувати таблицю, 
розмістивши її на одному аркуші.

Виконання завдання.  Необхідно в 
табличному процесорі  створити таблицю згідно 
зразка.

Заповніть зал  випадковими цифрами від 1 до 2. 
Цифра 1 позначатиме дорослих відвідувачів, 
цифра 2 – діти.



 Порахувати кількість проданих дорослих та 
дитячих квитків для кожного сеансу окремо.

Порахувати загальну вартість проданих квитків на 
кожний сеанс. Побудувати діаграму для 
порівняння виручки.

Установіть параметри сторінки: усі поля — по 2 см, 
розмір — А4 (21 × 29,7 см), орієнтація — 
альбомна. Установіть режим перегляду сторінки:  
Розмітка  сторінки. Змініть за необхідності 
масштаб друку, щоб розмістити таблицю на 
одному аркуші.

У верхній колонтитул ввести своє прізвище, а в 
нижній – поточну дату.

Продемонструвати роботу вчителю.

Додатково. На схемі позначені основні елементи 
формули. Впишіть різновиди цих елементів у 
відповідні області.
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Домашнє завдання
1. Завдання за підручником: ст.216-218, 

опрацювати. (Морзе Н.В. Інформатика: підручник 
для 8 кл.)

2. Інтерактивна вправа

http://learningapps.org/2094579


Упорядковування 

даних у таблицях. 

Автоматичні та 

розширені фільтри

Урок 8



Гра Закінчіть речення
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1. Абсолютні посилання при переміщенні або 
копіюванні в електронній таблиці ...
2. В клітинці  Н5 електронної таблиці записана 
формула     = $B$5*V5. При копіюванні в клітинку 
Н7 буде отримана формула …
3. В діапазоні А2: В4 клітинок…
4. В електронній таблиці в клітинці А1 записано 
число 5, в В1 = 2*А1, С1 = А1 + В1. Чому дорівнює 
значення С1?
5. Функція IF належить до категорії…
6. Подвійна нерівність 15<F4<42 в електронній 
таблиці записується так:… 
7. Після введення числа у комірку спостерігається 
наступна картина: #######, тому що
8. Форма графічного представлення числових 
значень, що дозволяє полегшити сприйняття та 
інтерпретацію числових даних, називається…
9. Гістограма - це діаграма, в якій ...
10. Принципова відмінність електронної таблиці від 
звичайної полягає в можливості
11. На круговій діаграмі може бути представлений 
лише…
12. Відображаються тенденції зміни даних за 
однакові проміжки часу на… 



Кросворд
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1.   Об’єднання декількох обчислювальних 
операцій для розв’язання визначеної задачі. 

2.    Використовується для відображення рядів 
числових даних у графічному форматі. 

3.    Двовимірна матриця, в рядках і стовпцях якої 
розташовані клітинки.…
4.    Повідомлення # ДЕЛ/0 означає, що відбулася 
спроба поділити на …
5.    Зміна зовнішнього вигляду рядків, стовпців, 
тексту, чисел тощо.
6.    Один з видів діаграм електронної таблиці. 
7.    Упорядкований набір елементів.



Для аналізу та пошуку потрібних даних у таблицях, 
які містять їх велику кількість, використовують 
вбудовані засоби, одним з яких є впорядкування, 
або сортування, даних.
Упорядкування будь-яких даних застосовується 
для прискорення пошуку. Наприклад, якщо дані в 
стовпці, що містить прізвища, впорядковано за 
алфавітом, то в ньому шукати дані про людину з 
конкретним прізвищем легше, ніж у 
невпорядкованому списку. 
У процесі впорядкування будуть змінювати своє 
місце в таблиці не лише клітинки того стовпця, за 
яким відбувається впорядкування, а 
переставлятимуться записи, що містять дані про 
кожний об'єкт таблиці. Клітинки з даними у стовпці 
називають полем, а рядки — записами.

Вивчаємо



Сортування -  це зміна відносного 
положення даних у списку відповідно до значень 
або типу даних.

Просте сортування (швидке) – (по одному 
стовпчику). За допомогою кнопки на вкладці Дані 
– група Сортування й фільтр.

Складне сортування (сортування за 
умовами) – (по 2 і більше стовпцях).

Дані можна сортувати за текстом (від "А" до "Я" 
або від "Я" до "А"), числами (від найменшого до 
найбільшого та від найбільшого до найменшого) і 
датою й часом (від найстарішого до найновішого, і 
навпаки) в одному або кількох стовпцях. Також 
можна сортувати за складеним списком 
(наприклад, "Великий", "Середній", "Маленький") 
або за форматом, зокрема за кольором клітинок, 
кольором шрифту або набором піктограм. 
Найчастіше виконується сортування стовпців,

   проте можна сортувати й рядки.



Фільтрація даних
Крім упорядкування даних, для швидкого 

пошуку в таблиці даних, що відповідають деяким 
умовам, використовують фільтри.

Фільтри є засобом швидкого виділення зі 
списку набору даних, які відповідають заданим 
умовам.

У Microsoft Excel доступні дві команди для 
фільтрація діапазонів:

-       Автофільтр, який включає фільтр за 
виділеним фрагментом, для простих критеріїв 
добору;

-       Розширений фільтр для складніших 
критеріїв добору.

На відміну від сортування, фільтрація не 
змінює порядок розташування записів у діапазоні. 
Під час фільтрації рядки, які не потрібно 
відображувати, тимчасово приховуються.

Під час фільтрації рядків у Microsoft Excel дані в 
діапазоні можна редагувати, форматувати, 
друкувати та створювати на їх основі діаграми, не 
змінюючи порядок рядків і не переміщуючи їх.



Алгоритм створення автофільтру
1.    Виділити будь-яку клітинку таблиці, що 

містить дані.
2. Викликати засіб Автофільтр одним зі 

способів.
3. Сформувати умови пошуку даних за 

допомогою вбудованих засобів. Для створення 
складених умов скористатися вказівкою 
Користувацький фільтр.

4. Проаналізувати відображені дані.
5. Після аналізу даних скасувати дію фільтра — 

використати інструмент Очистити. 

Після того, як список буде відфільтрований, то 
в стрічці стану з’явиться повідомлення про те, 
скільки записів відібрано. Крім того, зміниться 
колір кнопки автофільтра, щоб нагадати, що 
список відфільтрований позначенням.

При натисненні кнопки зі стрілкою в кожному 
полі розкривається список можливих значень та 
вказівки для впорядкування даних у цьому полі й 
формування умов фільтрування.



За допомогою текстових фільтрів можна 
створювати умови для пошуку текстових 
значень, що починаються чи закінчуються на 
певний символ чи набір символів, містять чи не 
містять деякий текстовий фрагмент. 



Числові фільтри використовують для 
створення умов з операторами порівняння — 
більше, менше тощо, а також для знаходження 
значень, що більші чи менші середнього, 
відображення вказаної кількості найбільших чи 
найменших значень тощо. За допомогою 
фільтрів дат можна знайти дані, дата яких — 
перед або після заданої дати, міститься в 
заданому діапазоні тощо.



Якщо потрібно знайти записи, які задовольняють 
складеній умові, що складається з двох простих 
умов для значень одного поля текстового або 
числового типу, то необхідно вибрати зі списку 
фільтрів Користувацький фільтр. 

1.Для того щоб відфільтровувати дані таблиці за 
допомогою розширеного фільтра, необхідно, щоб 
поля таблиці мали заголовки, тобто стовпчики 
мали назви.
2.Між діапазоном, у якому будуть записуватись 
умови, і таблицею з даними має бути хоча б один 
порожній рядок або один порожній стовпчик.

Розширений фільтр



3.Слід скопіювати з таблиці заголовки стовпчиків, 
у яких здійснюється пошук, та вставити їх до 
першого порожнього рядка діапазону умов 
відбору. Діапазон умов не обов'язково має 
містити назви всіх полів таблиці з даними.
4.Ввести в рядки під заголовками діапазону умов 
необхідні умови відбору.
5.Складені умови, що мають бути пов'язані 
логічною операцією AND, мають бути записані в 
одному рядку. Умови, записані в різних рядках, 
пов'язуються логічною операцією OR.
6.Виділити будь-яку клітину таблиці з даними.
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Практичне завдання
Інструктивна картка

Увага! Результати виконання копіювати до 
нових аркушів книги.

1.         Відкрийте файл Країни_Європи.xlsx.
2. Відсортуйте дані в таблиці:
а) за зростанням площі країни;
б) за зменшенням чисельності населення;
в) в алфавітному порядку назви країн.
3. Виведіть список країн:
а) населення яких більше 50 млн. чоловік;
б) площа яких більше 30 000, але менше 40 

000 кв. км;
в) перших п'яти з найбільшою густотою 

населення;
г) найбільші за площею 10 країн.
4. Використовуючи розширений фільтр 

вивести список країн:
а) площа яких  менше 100 кв.км, або більше 

100000 кв.км. і населення більше 50 000 осіб.
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Домашнє завдання
1. Завдання за підручником: ст.222-229, 

опрацювати. (Морзе Н.В. Інформатика: підручник 
для 8 кл.)

2. Завдання

Скласти таблицю «Держави - сусіди України на 
політичній карті світу», яка містить  інформацію 
про назву країни, її площу, протяжність кордону з 
Україною.

Виконати впорядкування в алфавітному 
порядку за назвою.

З якою країною Україна має найдовший 
кордон?

Які країни мають довжину кордону від 450 до 
1000 км?

Вивести інформацію про три найбільші за 
площею країни-сусіди.

Чи є країни-сусіди, назва яких починається на 
«У»?



Проміжні 

підсумки

Урок 9



Заповніть пропуски в таблиці



Завдання 

1.Набрати наведену нижче таблицю:

 2.  Обчислити врожайність.
3.  Впорядкувати таблицю за зменшенням 

значень стовпчика «Робочих днів».
4.  Визначте прізвища робітників, які скосили 

менше 150 га.
5.  Визначте прізвища комбайнерів, які зібрали 

пшениці більше 500 т при врожаї більше 32 ц/га.

1. Що таке сортування?
2. Які є види сортування?
3. Як виконується просте сортування?
4. Як виконується складне сортування?
5. Які засоби фільтрації пропонує нам Excel?
6. В яких випадках використовують
      розширений фільтр?

Дайте відповідь на питання



Вивчаємо 

Якщо таблиця містить дані, для яких за деяким 
полем можна утворити групи з однаковими 
значеннями, у середовищі табличного процесора 
можна скористатися вбудованим засобом для 
швидкого обчислення підсумкових значень у 
полях, що містять числові дані, для кожної групи 
без використання формул. Щоб утворити такі 
групи, необхідно впорядкувати дані таблиці за тим 
полем, яке містить однакові значення. Після цього 
можна скористатися засобом Проміжні підсумки 
для додавання підсумкових значень для вказаних 
числових полів.

 
Проміжні підсумки — це узагальнюючі 

значення (суми, середнього, кількості тощо), 
які обчислюються для груп представлених у 
певній таблиці об'єктів, а також засіб для 
обчислення цих значень.

Перша умова для автоматичного вставлення 
підсумків — це впорядкування даних у тому полі, 
за яким створюються групи. Після цього слід 
використати засіб додавання проміжних підсумків.



Задача. 
Товариство «Шкільне» постачає продукти до 

шкіл міста. Обчислити загальну  кількість кілограмів 
та вартість товарів по групам культур.

Впорядкуємо таблицю за полем 
«Найменування товару».

На вкладці Дані в групі Структура обрати 
інструмент Проміжні підсумки.

У вікні Проміжні підсумки зі списку При 
кожній зміні в обрати поле, за яким відбувалося 
впорядкування й утворені групи записів з 
однаковими значеннями.

У списку Використовувати функцію обрати 
функцію, що повинна використовуватися при 
обчисленні проміжних підсумків: сума, кількість,

   середнє значення, максимум, мінімум та ін.



У полі Додати підсумки до вказати поля, за 
якими мають обчислюватися проміжні підсумки. 
Обирати слід лише поля, що містять числові дані.

За потреби вимкнути прапорець Підсумки під 
даними, щоб відобразити рядки з підсумками над 
відповідними даними.

Якщо окремі групи записів мають бути 
розташовані та виведені до друку на різних 
сторінках, — встановити прапорець параметра 
Кінець сторінки між групами. Закрити вікно, 
натиснувши кнопку ОК.



Після додавання проміжних підсумків ліворуч 
від таблиці з'являється структура, за допомогою 
якої можна приховати або відобразити рядки з 
даними для окремих проміжних підсумків.

Для цього можна скористатися позначками «+» 
та «-» для різних рівнів кожної з груп даних. 
Приховати або відобразити проміжні підсумки 
певного рівня можна також за допомогою кнопок із 
номерами рівнів у верхній частині такої структури:

1 — виведення лише загальних підсумків;
2 — виведення загальних і проміжних
підсумків;
3 і нижче — виведення повного списку. 

Досліджуємо
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Практичне завдання
1. Вправа 4. (ст. 231 підручника)
Завдання. У файлі Землетруси додайте 

проміжні підсумки, що відображають загальну 
кількість жертв землетрусів у кожній країні.

2. Завдання. В автосалоні працюють 2 
продавці. Про кожну продану машину в таблицю 
вноситься запис:

1.Посортувати дані по полю «Продавець» і 
«Марка машини».

2.Визначіть кількість автомобілів, проданих 
кожним продавцем.

3.Визначити суму продажів для кожного 
продавця.

4.Визначити загальний підсумок за всіма 
параметрами.

5. Зробіть так, щоб разом з кількістю виводилась 
сума, одержана від їх продажу.
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Домашнє завдання
1. Завдання за підручником: ст.229-231, 

опрацювати. (Морзе Н.В. Інформатика: підручник 
для 8 кл.)

2. Завдання.
Відомості про реалізацію товарів занесені в 

таблицю. Заповнити поля «Ціна» та «Кількість», 
обчислити «Вартість». Порахувати вартість по 
товарам. 



Практична робота 

Упорядкування даних у 

таблицях. Автоматичні та 

розширені фільтри

Урок 10



Електронні таблиці в ребусах
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Практична робота
Завдання.  
В таблиці подано список областей України за 

кількістю наявного населення, площею за 
даними Державного комітету статистики України 
на 1 січня 2016 року. 



На аркуші Аркуш1 порахувати кількість 
сільського населення. Додати карту областей 
України. Побудувати гістограму порівняння 
областей за площею.

На аркуші Аркуш2 виконайте сортування 
таблиці за значенням в стовпці Сукупне 
населення за зростанням кількості населення.



На аркуші Аркуш3 відобразіть дані про 
області, площа яких більша 30000 км2.

На аркуші Аркуш4 відобразіть дані про 5 
областей, які мають найбільшу кількість 
населення.

На аркуші Аркуш5 відобразіть дані про 
області, у яких кількість сільського населення від 
400 до 650 тис. осіб.

На аркуші Аркуш6 відобразіть дані про 
області, у яких кількість населення більше 1 млн. 
осіб, площа менша 30 тис. км2.

На аркуші Аркуш7 знайдіть проміжні підсумки 
за значенням у стовпчику Площа, які знаходять 
середню та максимальну площу.

На аркуші Аркуш8 встановіть умовне 
форматування, щоб клітинки, у яких кількість 
міського населення більше 1 млн. осіб, 
зафарбовувалися у червоний колір, а клітинки, у 
яких кількість міського населення менше 500 тис., 
зафарбовувалися в синій колір.

Збережіть книгу у вашій папці у файлі з іменем 
Практична_робота.



Підсумковий тест

Перевір свої знання
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https://docs.google.com/forms/d/18y3RJtBPiQq4lfGWz72HbrAcCiB5J14kAvMtCsKxx1I/prefill


Ребуси
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Урок 2. Лото 

Електронна 
таблиця

Робоча 
книга

Абсолютна 
адреса

Діапазон 
клітинок

Відносна 
адреса

Змішана 
адреса

Урок 1. Лото 

5. в,г  6. в  7 а,г   8. а,б

Довідка до Домашня 5.
=IF(OR(E4=10;E4=11;E4=12);"відмінник"; 
IF(OR(E4=7;E4=8;E4=9);"хорошист"; 
IF(AND(E4>=1;E4<=3);"двійошник";"інші")))
 

Урок 5.  Ключ до тесту 

Урок 4. Ключ до тесту 

Відповіді та коментарі



Урок 7. Продовж речення

Відповіді та коментарі

1. не змінюються 2. =$B$5*V7 3. 6 4. 15 5. логічні
6. AND(F4>15;F4<42) 7. недостатня ширина комірки 
для введення числа 8. діаграмою
9. окремі значення представлені вертикальними 
стовпцями різної висоти
10. автоматичного перерахунку величин, що 
визначаються формулами, при зміні вихідних даних
11. один ряд даних 12. графіку

Урок 9. Заповни таблицю



Урок 9. Заповни таблицю

Відповіді та коментарі

Відповіді - ребуи
Посилання, Функція, Форматування, 

Діаграма, Легенда, Гістограма, Графік
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