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Функції електронних таблиць Excel 

• Проведення різних обчислень 

• Будування графіків та діаграм 

• Статистичний аналіз даних 

• Одержання вибірки даних, що 

задовільняють певним критеріям 

• Вирішення завдань оптимізації 

• Дослідження впливу різних факторів на 

дані 

 



Вікно електронних таблиць Excel після запуску  

значок швидкого доступу Excel 



Розмір аркуша Excel 



Розмір аркуша Excel 

65536 рядків  256 (IV) колонок 

216  28 

1048576 рядків  16384 (XFD) колонок  

220  214 



Розмір аркуша Excel 

65536 рядків  256 (IV) колонок 

216  28 

1048576 рядків  16384 (XFD) колонок  

220  214 



Особливості вікна електронних 

таблиць Excel  

Рядок формули (Formula Bar) в якому 

вводиться реальний вміст комірки в полі де 

знаходиться курсор, кнопки відміни та 

підтвердження вводу інформації і кнопка 

виклику діалогового вікна вводу функції   

Закладки аркушів і кнопки для преходу 

між ними  



Вигляд курсора  

Вигляд курсора електронних таблиць Excel 

Вигляд курсора миші на робочому полі 

електронних таблиць  

Вигляд курсора миші на маркері автоматичного 

заповнення  

Вигляд курсора миші в полі нумерації колонок та 

рядків 

 для вибору колонок чи рядків 

 для зміни розмірів колонок чи рядків 



Вибір суміжних та несуміжних 

комірок (Ctrl) 



Введення чисельної та текстової 

інформації 

текст    число 



Введення математичних виразів 

та функцій  

“=” знак, з якого повинен починатись вираз. 

“+” – додавання,  

“–” – віднімання,  

“*” – множення,  

“/” – ділення,  

“” – піднесення до степеня   



Дія курсора автоматичного заповнення  



Дія курсора автоматичного заповнення  



Заповнення комірок серіями 

даних (Edit → Fill → Series) 



Обрахунки за допомогою функцій  

розрахунку середнього арифметичного 

значення кількох чисел  



Діалогове вікно вибору функції 



Діалогове вікно вибору аргументу 



Вибір аргумента функції та даних 

для арифметичних обрахунків за 

допомогою курсора миші 



Не правильне використання 

маркера автоматичного 

заповнення для серії даних 



Правильне використання 

маркера автоматичного 

заповнення для серії даних 

застосування фіксованої адреси  



Форматування вмісту комірок  

Format  → Cells  

Вибір 

числового 

формату 



Форматування вмісту комірок  

Format  → Cells  

Вибір 

вирівнювання 

тексту 



Форматування вмісту комірок  

Format  → Cells  

Вибір 

шрифту 



Форматування вмісту комірок  

Format  → Cells  

Вибір 

обрамлення 



Побудова графіків  

Для побудови графіка 

спочатку необхідно 

виділити область з 

даними, для яких 

потрібно побудувати 

графік, і вибрати 

піктограму .  



Перший 

варіант 

вибору 

типу 

графіка 



Другий 

варіант 

вибору 

типу 

графіка 



Неправильний 

вибір 

Правильний 

вибір 



Підтвердження 

області даних 

для побудови 

графіка 



Закладка Titles для підпису графіка та координатних 

осей 



Закладка 

Axes для 

фіксування 

координатних 

осей на 

графіку 

Закладка 

Gridlines для 

фіксування 

горизонтальних 

та вертикальних 

допоміжних ліній 



Закладка Legend для 

вказання розміщення 

легенди на графіку 

Закдладка Data Labels для 

підписування даних на 

графіку (популярна для 

діаграм) 



Вибір розташування графіка: на новій 

сторінці або на сторінці разом з даними 



Редагування графіків 

Графік функції квадратного кореня
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Діалогове вікно Format Plot Area  

Вибір 

білого 

фону 

замість 

сірого 



Діалогове вікно Format Gridlines  



Діалогове вікно Format Data Series  

Коригу-

вання 

вигляду 

графіка 



Діалогове вікно Format Axis 

Закладка 

Patterns 

для  

коригу-

вання 

вигляду 

коорди-

натних 

осей 



Діалогове вікно Format Axis 

Закладка 

Scale для  

коригу-

вання 

шкали 



Діалогове вікно Format Axis 

Закладка 

Font для  

формату-

вання 

шрифту 

підписів 

шкали 



Діалогове вікно Format Axis 

Закладка 

Number 

для 

вибору 

формату 

чисел 

осей 



Діалогове вікно Format Axis 

Закладка 

Aligment 

для 

вибору 

способу 

вирівню-

вання 

чисел на 

осях 



Динамічний зв’язок між графіком 

та чисельними даними 



Способи підписування графіків 

• З використанням легенди 

• В підписі до графіку з описом форми 

ліній чи маркерів 

• З безпосереднім підписом графіків в 

полі побудови  



Взаємозв’язок з таблицями 

текстового редактора Word 



Вставка файлів з даними 



Вставка файлів з даними 
З розділювачем ; 



Вставка файлів з даними 
З фіксованою шириною стовпця 



Вибір формату даних 



Типи помилок та їх індикація 

######## – вміст комірки не вміщується в її ширині 

#DIV/0! – ділення на нуль 

#NAME? – не можливо розпізнати ім’я, 

використане у формулі 

#NUM! – невірно вказано аргумент 

#VALUE! – аргумент або операнд мають 

недопустимий тип 

#REF! – неправильне посилання на комірку 

#N/A – немає доступного значення 

#EMPTY! – перетинання двох областей, які не 

мають загальних клітинок 



Безаргументні функції 

 

генерація числа  

 

3,14159265358979 
 


