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Електронні таблиці Excel 

 

 Такі програмні продукти як електронні таблиці мають порівняльно таку ж 

довгу історію як і програмне забезпечення для ЕОМ, оскільки основна їхня 

функція, це проводити розрахунки з вкеличезною кілкістю даних. На сьогодні 

існує дуже велика кількість різноманітних електронних таблиць, али ми 

зосередимось на вивченні такого програмного продукту як Excel, який поряд з 

Word входить до пакету Microsoft Office. 

 Для запуску електронних таблиць Excel використовується значок 

швидкого доступу , цей же логотип міститиметься на значках файлів, які 

створюватимуться цим рограмним продуктом  і матимуть розширення .xls. 

Вигляд вікна елктронних таблиць Excel після запуску представлено на рис. 6.1. 

 

 
Рис. 6.1. Вікно електронних таблиць Excel після запуску. 

 

Перше, що впадає в очі, це те, що робоче поле дійсно являє собою 

велетенську таблицю, рядки якої позначаються числами, а стовпці латинськими 
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буквами. Для переміщення по цій таблиці використовують звичні клавіші 

пернеміщення курсора. Використання комбінації клавіш [Ctrl] + [↓] та  

[Ctrl] + [→] дасть змогу досягнути останнього рядка та останньої колонки 

активного аркуша (в обчислювальній лабораторії встановлена версія Excel з 

розмірами аркуша 65536 рядків × IV (256) колонок). Числення клолнок 

здійснюється за двома символами: після того як алфівіт завершується літерою 

“Z” іде колонка “AA” і знов аж до завершення латинського алфавіту, тобто 

“AZ”; далі колонка “BA” і так далі. На перший погляд не кругле число рядків та 

колонок легко пояснюється, якщо згадати що числення в комп’ютері 

реалізується в двійковій системі: 256 = 28, а 65536 = 2562 = = 216. Друге на що 

слід звернути увагу, це особливий рядок, який називається Рядок формули 

(Formula Bar) в якому вводиться реальний вміст комірки в полі де знаходиться 

курсор (вертикальна чорна риска) а також вивсвітлюється адреса комірки 

(літера колонки і число рядка) і кнопки відміни  та підтвердження  вводу 

інформації і кнопка виклику діалогового вікна вводу функції  (рис. 6.2.). І 

третя особливість вікна електронних таблиць Excel, це закоадки аркушів і 

кнопки для преходу між ними: . 

 

 
Рис. 6.2. Рядок Формули 

 

 Ще одна особливість електронних таблиць Excel, це курсор електронних 

таблиць та різні форми курсору миші на різних елементах вікна. На відміну від 

текстового редактора Word де курсором була вертикальна риска, в електронних 

таблицях Excel курсором є рамка на обній із комірок: , яка вказує що 

саме в цю комірку буде вводитись інформація. Слід звернути увагу, що в 

правиму нижньому кінці цієї рамки є потовщення, яке називається маркером 

автоматичного заповнення про функції якого буде сказано далі. Вигляд курсора 

миші на робочому полі електронних таблиць має наступний вигляд: . 

Клацання лівої клавіші миші при наведеному курсорі миші на одну з комірок 
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приводить до виділення цієї комірки, Якщо ж не відпускаючи лівої клавіші 

миші перемістити курсор по робочому полі електронних таблиць, то можна 

виділити групу комірок, які будуть об’єднані спільною рамкою і виділятись 

сірим фоном (рис. 6.3.) паралельно з процесом виділення комірок в рядку 

формули вказуватиметься розмір поля виділених комірок (8R × 4C – 8 рядків на 

4 колонки). Коли ж курсор миші навести на маркер автоматичного заповнення, 

то його форма змінюється: , що символізує готовність електронних таблиць 

до роботи по автоматичному заповненню вмісту комірок слідуючи за рухом 

курсору миші при натиснутій лівій клавіші. В полі нумерації колонок та рядків 

курсор миші може приймати форми вертикальної  чи горизонтальної  

стрілок і при натисканні лівого курсору миші виділятиметься колонки чи рядок, 

на який буде наведений курсор а також різнонапрямлених горизонтальних  чи 

вертикальних  стрілок які дозволяють при натиснутій лівій клавіші миші 

змінювати ширини колонок та висоти рядків. В процесі редагування комірок 

курсор миші приймає ще інший вигляд, я саме руки з рчкою і вертикальною 

лінією, аналогічною як і курсор в рядку формули про який згадувалось раніше. 

 

 
Рис. 6.3. Вибрані комірки. 

 

Від даних в електронних таблицях Excel 

 Вище говорилось що в комірки можна вводи числа, а також в комірки 

можна вводити тексти, математичні формули, вирази з функціями. В самій же 

комірці замість математичних формул та виразів з функціями міститимуться 

числа – результат відповідних обрахунків. Слід звернути увагу на один момент: 



 6.4

під час введення чисел вміст комірки вирівнюється по правому краю, а під час 

введення текстової інформації – по лівому (рис. 6.4.). Саме тому, коли 

вводяться десяткові дроби обов’язково слід звертати увагу на вирівнювання 

вмісту комірок, оскільки якщо десятковий дріб сприйметься як текст, то з ним 

не можна буде виконувати жодних математичних дій. 

 

 
Рис. 6.4. Вирівнювання тексту по лівому краю і чисел по правому краю. 

 

 Під час введення математичних виразів та функцій слід пам’ятати що 

вираз повинен починатись із знаку “=”. У вирази можна вводити як числа, так і 

адреси комірок в яких міститься чисельна інформація, або інший вираз, 

результатом якого є число: . При виконанні математичних операцій 

використовуються наступні символи: “+” – додавання, “–” – віднімання, “*” – 

множення, “/” – ділення, “∧” – піднесення до степеня а також дужки 

(обов’язково кількість відкриваючих дужок має бути рівна кількості 

закриваючих). 

 Окремо слід вияснити принципи заповнення комірок за допомогою 

курсора автоматичного заповнення. Основним фактором способу заповнення 

комірок є вміст самої комірки. Якщо в комірці знаходиться текст разом з 

числом (в тому числі і адреси комірок) то дія марекру автоматичного 

заповнення призводить до копіювання в наступних комірках вихідної 

інформації із зміною на одиницю останньої значущої цифри. В процесі руху 

маркера вавтоматичного заповнення в допоміжному вікні вказується вміст 

останньої комірки, яка буде заповненою (рис. 6.5.). 

Якщо в комірці знаходиться назва дня тижня чи місяця, то дія марекру 

автоматичного заповнення призводить до продовження логічного заповнення 

комірок в напрямку руху маркера вавтоматичного заповнення (рис. 6.6.). 
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Рис. 6.5. Дія маркеру автоматичного заповнення на комірку, яка містить текст і 

число. 

 

 

 
Рис. 6.6. Дія маркеру автоматичного заповнення на комірки, які містять назви 

днів тижня чи місяців. 

 

Якщо в комірці знаходиться лише звичайний текст (рис. 6.7.а.) чи лише 

число (рис. 6.7.б.), то дія марекру автоматичного заповнення призводить до 

звичайного копіювання в наступних комірках вихідної інформації. 

 Останній варіант використання маркера автоматичного заповнення, це 

реалізація арифметичних прогресій, але для цього на початку потрібно виділити 
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дві комірки з чисельними даними, щоб визначити крок арифметичної прогресії 

(рис. 6.8.). 

 

 а)   б) 

    
Рис. 6.7. Дія маркеру автоматичного заповнення на комірку, яка містить текст 

(а); число (б). 

 

 

 
Рис. 6.8. Дія маркеру автоматичного заповнення при реалізації арифметичної 

прогресії. 

 

 Окрім використання маркера автоматичного заповнення є інший спосіб 

реалізації заповнення комірок членами арифметичної прогресії: це один із 

інших можливих способів заповнення комірок, які реалізуються в діалоговому 

вікні Series, яке відкривається підпунктом Series команди Fill пункту головного 

меню Edit (рис. 6.9.). Перед викликом вікна курсор обов’язково повинен бути 

наведений на комірку в якій має бути вказане початкове значення для 

подальшого заповнення (якщо комірка перебуває в стані редагування, то її не 

можна використовувати для виконання команди Fill, поки не буде завершений 

ввід інформації). В цому діалоговому вікні вказується напрямок заповнення 

даних (в рядках, чи в колонках), вид прогресії (арифметична чи геометрична), 

реалізація різних варіантів заповнення по даті, а також варіант автозаповнення. 

Окремо для прогресій вказується крок прогресії і кінцеве значення. Можна не 

вводити кінцеве знчення прогресії, але тоді необхідно попередньо виділити 

певну область, яка має бути заповнена, пам’ятаючи про це, що в цій області 
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має бути присутній початковий елемент прогресії, інакше команда страчає сенс, 

оскільки невідомо від чого починати відлік. 

 

 
Рис. 6.9. Діалогове вікно Series. 

 

 Обрахунки в електронних таблицях Excel. 

На рис. 6.10. представлено результат розрахунку середнього 

арифметичного значення кількох чисел. Як згадувалось раніше реальний вміст 

комірки з адресою С7 відображений в Рядку формули, в той час як в самій 

таблиці міститься вже пораховане значення. 

 

 
Рис. 6.10. Обрахунок середнього значення кількох чисел. 

 

 Для обрахунку середнього значення вибиралась функція з діалогового 

вікна Insert Function (рис. 6.11.), яке викликається або відповідною кнопкою 

Рядка формули , або ідентичною піктограмою піктографічного меню. Для 

вибору функції спочатку у відповідному полі вводу вибирають категорію 

функції (в цьому випадку це Статистична функція), а далі і саму функцію 

(Середнє значення це функція AVERAGE). Як видно з рис. 6.11. кількість 
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категорій функцій, якими можна оперувати в електронних таблицях Excel є 

досить велика, тому на них ми зосереджуватись не будемо за винятком 

Statistical та Math & Trig (математичні і тригонометричні). 

 

 
Рис. 6.11. Діалогове вікно Insert Function. 

 

 Після вибору функції відкривається наступне діалогове вікно Function 

Argument (рис. 6.12.) в якому слід вказати аргумент функції. Це можна зробити 

безпосередньо у відповідному полі вводу вказавши множину комірок за 

допомогою символу “:”, або необхідну область комірок можна виділити 

курсором миші безпосередньо на робочому полі електронних таблиць Excel, 

така група комірок буде виділена пунктирною рамкою, як це зображено на рис. 

6.13.  

 Також курсор миші можна використовувати при виборі комірок, дані з 

яких використовуватимуться під час звичайних арифметичних обрахунків (рис. 

6.14.) 

 Ще одна важлива річ, яку необхідно зрозуміти, це застосування під час 

масових розрахунків змінної та фіксованої адресації комірок під час 

використання курсора автоматичного заповнення. Прикладом може служити 

розрахунок похибок для даних, які були використані під час визначення 
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середнього арифметичного (рис. 6.10.). На рис. 6.15. показано розрахунок 

похибки для першого з чотирьох чисел, як значення по модулю різниці між 

самим числом і середнім значенням (функцію модуля уже слід вибирати не 

серед статистичних функцій, а серед математичних і тригонометричних). 

 

 
Рис. 6.12. Діалогове вікно Function Argument. 

 

 
Рис. 6.13. Область комірок, які беруться як аргумент функції. 

 

 
Рис. 6.14. Вибір курсором миші комірок з даними для математичних 

обрахунків. 

 

 Оскільки для всіх інших значень із заданої серії даних похибка рахується 

ідентично, то логічним було б використання маркера автоматичного 

заповнення, яле як виявляється просте його застосування дає незадовільний 

результат (рис. 6.16.).  
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Рис. 6.15. Розрахунок похибки для одного значення з серії даних 

 

 
Рис. 6.16. Просте використання маркера автоматичного заповнення для масових 

розрахунків. 

 

Це пов’язано з тим що змінюються обидві адреси комірок, тоді як адреса 

комірки із середнім значенням мала б бути однаковою для розрахунку похибок 

усіх значень із серії даних. Це досягається введенням у формулу, так званих, 

фіксаторів – символів “$” (рис. 6.17.) 

 

 
Рис. 6.17. Використання маркера автоматичного заповнення для масових 

розрахунків із застосуванням фіксованої адреси до одної з комірок. 
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 Форматування комірок 

 Вище було розглянуто як здійснювати розрахунки в електронних 

таблицях Excel. Далі йтиме мова про форматування вмісту комірки. Фактично 

усі параметри форматування самої комірки та її вмісту зібрані на закладках 

одного діалогового вікна, яке викликається командою Cells пункту головного 

меню Format. На рис. 6.18. представлено вміст закладки Number на якій 

вибирається формат числа: для нас потенційно важливим є використання 

формату звичайних чисел (Number), відсотків (Percentage), наукового 

(Scientific) – останній власне представлений на рисунку і відповідає виразу 

2,50⋅10–2. Для всіх форматів є можливість вибору кількість цифр після 

десяткової коми (Decimal places).  

 

 
Рис. 6.18. Вміст закладки Number діалогового вікна Format Cells 

 

На рис. 6.19. представлено вміст закладки Alignment на якій вибирається 

спосіб вирівнювання тексту по горизонталі та по вертикалі, спосіб орієнтації 

тексту у комірці , напрямок тексту тощо. 

 Спосіб форматування шрифту в межах комірки вибирається на закладці 
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Font (рис. 6.20.) і на ній усі можливості форматування шрифту повторюють 

деякі з можливостей форматування шрифту в текстовому редакторі Word (вибір 

шрифту, його стиль, розмір та колір; спосіб підкреслення, перекреслення, 

вирхній та нижній символи)  

 

 
Рис. 6.19. Вміст закладки Alignment діалогового вікна Format Cells 

 

 Остання важлива закладка на яку слід звернути увагу – Border (рис. 6.21.) 

в якій вибирається спосіб обрамлення комірок, стиль та колір ліній обрамлення. 

Для зручності на цій закладці представлене вікно попереднього перегляду де 

можна побачити наскільки зручним буде вибраний спосіб обрамлення комірок. 

Дві останніх закладки Patterns та Protection є досить простими. Перша з них 

дозволяє вибирати спосіб заливки комірок, в тому числі і затіненя, а друга – 

можливість реалізації захисту інформації, яка міститься у виділених комірках. 
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Рис. 6.20. Вміст закладки Font діалогового вікна Format Cells  

 

 
Рис. 6.21. Вміст закладки Border діалогового вікна Format Cells. 
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Побудова графіків. 

 Окрім різного роду розрахунків, електронні таблиці Excel дать 

можливість будувати різноманітні графіки. Для побудови графіка спочатку 

необхідно виділити область з даними, для яких потрібно графік побудувати. 

Для прикладу ми візьмемо протабульвану функцію y = sqrt(x) для х = 0÷20 з 

кроком 2 (рис. 6.22.).  

 

 
Рис. 6.22. Дані, для яких будуватиметься графік. 

 

Далі потрібно в піктографічному меню вибрати піктограму , яка 

відкриє перше з чотирьох діалогових вікон (6.23.) в якому необхідно вибрати 

тип та форму графіку. Як правило, в більшості випадків ми користуватимемось 

типом графіків XY (Scatter), що стосується вибору форми цього типу графіків, 

то слід мати на увазі що другй та третій варіанти вносять корективи в реальні 

дані, оскільки відбувається екстраполяція для згладжування гострих кутів. Для 

функції квадратного кореня, піднесення до степеня, тригонометричних функцій 

це не має суттєвих наслідків, оскільки графіки вищеперерахованих функцій це 

криві, але якщо будується графік зміни якихось експериментальних даних то 

використовувати екстраполяції протипоказано, оскільки можуть 

спотворюватись вихідні дані. Хоч в цьому діалоговому вікні немає поля 

попереднього перегляду графіку, це компенсується наявністю кнопки 

, дія якої показана на рис. 6.24. Відразує стає 

зрозумілим чому ми вибираємо тип графіку XY (Scatter), а не. Як видно з рис. 

6.24. віссю абсцис (х) вибирається множина цілих чисел 123...n, а не дані 

першого рядка чисел з рис. 6.22., які у варіанті типу графіка Line спиймаються 

як ще один набір даних, для яких треба будувати графік. 
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Рис. 6.23. Діалогове вікно Chart Wizard – Step 1 of 4 – Chart Type. 

 

 
Рис. 6.24. Попередній перегляд зразку графіка за допомогою кнопки Press and 

Hold to View Sample 

 

 Після остаточного вибору типу та форми графіка необхідно натиснути 

кнопку , після чого відкривається наступне діалогове вікно (рис. 6.25.) 

в якому можна перевірити область даних для якої будується графік та при 

необхідності вказати правильність розташування даних: в рядках чи колонках. 

На рис. 6.26. показано як зміниться вигляд графіка, якщо вибрати невірне 

розташування даних (в колонках). 
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Рис. 6.25. Діалогове вікно Chart Wizard – Step 2 of 4 – Chart Source Data. 

 

 
Рис. 6.26. Зміна графіку при виборі даних в колонках. 

 

 Після чергового натискання кнопки  відкривається третє 

діалогове вікно (рис. 6.27.) в якому на різних закладках вибираються додаткові 

параметри представлення графіку. На закладці Titles можна ввести підпис до 
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графіка та підписи до осей “X” та “Y”. Серед інших закладок варто відзначити 

закладки Gridlines – вивід чи зняття ліній координатної сітки (рис. 6.28.), 

Legend – вибір місцерозташування легенди та можливість її зняття (рис. 6.29.) 

та Data Labels – вибір способу підпису даних всередині графіку (рис. 6.30.). Усі 

ці праметри можна змінювати і після побудови графіку, про що буде 

говоритись далі. 

 В останньому, четвертому, діалоговому вікні (рис. 6.31.) вибирається 

місце розташування графіка: або як окремий лист, або як окремий об’єкт на 

одному з існуючих листів. 

 

 
Рис. 6.27. Діалогове вікно Chart Wizard – Step 3 of 4 – Chart Options. 

 

 Після вибору усіх необхідних параметрів побудови графіку слвд 

натиснути кнопку . Як результат – отримуємо графік який можна далі 

редагувати, копіювати і вставляти в інші програмні продукти, на приклад в 

текстовий редактор Word, як це зображено на рис. 6.32. Як говорилось вище, 

готовий графік можна далі редагувати, змінюючи ті чи інші структурні одиниці 

графіку. Усі такі зміни здійснюються в діалогових вікнах, які викликаються 

подвійним клацанням курсору миші по тій чи іншій структурній одиниці 

графіка. На приклад, для зміни фону графіка з сірого на білий (а це варто 
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робити для кращого виводу на друк текстів, які містять такі графіки, оскільки 

деякі моделі принтерів можуть не зовсім адекватно передати ступінь сірості) 

потрібно двічі клацнути по площі фону графіка: в результаті відкривається 

діалогове вікно (рис. 6.33.) в якому можна змінювати форму, колір та товщину 

границь та фон площі графіка. В цьому вікні є можливість попереднього 

перегляду зміненої площі графіка в області Sample (чотирикутник білого 

кольору). 

 

 
 

Рис. 6.28. Закладка Gridlines 

діалогового вікна Chart Wizard – Step 3 

of 4 – Chart Options. 

 

 
 

Рис. 6.29. Закладка Legend діалогового 

вікна Chart Wizard – Step 3 of 4 – Chart 

Options. 

 

 

 

Рис. 6.30. Закладка Data Labels 

діалогового вікна Chart Wizard – Step 3 

of 4 – Chart Options. 

 

 
 Таким же чином можна змінювати лінії координатної сітки в діалоговому 

вікні (рис. 6.34.). На відміну від діалогового вікна Format Plot Area, діалогове 

вікно Format Gridlines складається з двох закладок: Patterns, на якій змінюють 

форму, товщину та колір ліній координатної сітки, та Scale, на якій змінюють 

шкалу координатної сітки. Слід звернути увагу, що на закладці Patterns нема 
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можливості зняти координатну сітку: , дому її знімають звичайною 

командою Delete в той час кли лінії стануть виділеними після клацання по них 

лівим курсором миші. 

 

 
Рис. 6.31. Діалогове вікно Chart Wizard – Step 3 of 4 – Chart Location. 
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Рис. 6.32. Графік створений в електронних таблицях Excel. 

 

 Наступна структурна одиниця графіка, яку можна редагувати це діалогове 

вікно форматування даних (рис. 6.35.) 

 Ще одним важливим елементом графіків є координатні осі, які 

форматуються в діалоговому вікні, зображеному на рис. 6.36. На закладці 

Patterns цього діалогового вікна окрім форми ліній осей можна зробити вибір 

такого складного елемнента, як мітки шкали (оновні та допоміжні мітки, їхню 

наявність, форму, розташування). Наступній закладці Scale (рис. 6.37.) також 
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важливо приділити увагу, оскільки на цій закладці можна змінювати шкалу 

координатних осей: на рис. 6.32. видно що фрагмент осі абсцис від 20 до 25 є 

абсолютно непотрібний, тому на рис. 6.37. замість автоматично вибраного 

максимального значення осі абсцис встановлено максимальне значення 20, а 

також змінено крок основних міток осі абсцис на 2, відповідно до даних на рис. 

6.22. Закладки Number та Font ідентичні до аналогічних закладок діалогового 

вікна Format Cells (рис. 6.18 та рис. 6.20). Закладка Alignment також досить 

подібна до аналогічної закладки діалогового вікна Format Cells (рис. 6.19), але 

дещо простіша. Для формату осей це досить важливо, оскільки під час 

горизонтального розташування великих чисел вони можуть находити одне на 

одне і тому їх варто розвернути вертикально. 

 

 
Рис. 6.33. Діалогове вікно Format Plot Area. 

 

 Діалогові вікна для керування заголовку графіку, підписами до осей 

графіку та легендою також викликаються подвійним клацанням курсору миші і 

мають подібний вигляд. 
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Рис. 6.34. Діалогове вікно Format Gridlines. 

 

 
Рис. 6.35. Діалогове вікно Format Data Series. 
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Рис. 6.36. Закладка Patterns діалогового вікна Format Axis. 

 

 
Рис. 6.37. Закладка Scale діалогового вікна Format Axis. 

 
 Внісши ряд розглянутих змін до графіку, зображеного на рис. 6.32. можна 

отримати цей же графік, який матиме дещо інший вигляд, зручний для 

роздруку в текстових документах (рис. 6.38.) 
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Рис. 6.38. Видозмінений графік з рис. 6.32. 


